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REALIZĂRI SI PERSPECTIVE ALE AMELIORĂRII

SFECLEI DE'ZAHAR il'IONOGERME îN ROMÂNIA*

AC. PASCU, A. F. l3ADIU

Lucrarea prezintă, p~ scurt, oparte din re;mltatele obţinute

in ultimii doi ~ni, pri~"jndcrcarca de Sgillfi de sfeclă de. zahăr
monogennc dinR. S. România.

Autorii au efectuat o llnaliză;;l.supra oporhmităţii crelrîi
unor anumite forme hibridc mOllogerme, care să ~sigure produs:ti
vitatea .inaximă, judecată in raport cu cantitatea de zahăr e~trac~

tibil, dar şi in raport cu valorificarea condiţiiloragroecologice oie~

rite de zonele pedoclimatice din Rom[lnia,
Concluz.ia care rez.ultă din studiul efectuat, a fost aceea că

pentru perspectiva creării de soiuri şi hibrizi monogermi, ccle mai
valoroase tipuri sînt hibrizii cu mamă anc1rosteriHi. _

Apreeiind şi aspectul eficienţei lucrărilor de ameliorare
s-a conc1uzionat,de asenieuca, că acestea sint mai eficace la nivelul
aceloraşitipuri,de cultivare, deoarece şansa de a găsi fqrme hibridc
care să depăşeasdl actualele soiuri mOllogcrme culţi....ate este mai
'mar~.

în R.S. România ameliorarea sfeclei de zah'lr monogerm'l a inceput
în' anii 1965-l970, pornind de la surse de germoplasmă lUonogermă detip
IaUuşovskaia-Beloţerkovska ia.

Primele soiuri de sfeclă de zahăr monogerme au fost introduse in pro~
ducţie Îll anul 1975-1976 şi au constat din soiuri poliploide monogenne
avind formă mamă tetraploidă monogermă şi soiuri diploide monogerme
sintetice.

Metodele de selecţie utilizate in crearea acestor tipuri de soiuri au
fost difer-ite, utilizîndu-se metoda selecţiei familiiltlrtetraploide monogerme
in, funcţie de capacitatea lor combinativă generală şi specifică pentru pri

'l1le1e tipuri, respectiv selecţia liniilor diploide aflate în generaţii avansate
'de consangvinizare (15' - I,).

Concomitent cu crearea soiurilor pe bază fertilrl, în R.S. R01nfLnia
s~a luat Îl1 studiu posibilitatea creării de hibrizi monogermi pe baZrL andro

utilizînd surSe de germoplasmă autohtone şi străine.

1··· HHocmpaHHbleltmameJlU.M.Oeym a6oHupOBambCJl eepe3 ARTEXD1, Sen-iciul export- l'
~ import presă, Piaţa Sc~nteiinr. 1. tel. 17 13 13 Eyxapecm - Py;lfblHlIJl

• comllmcal;a
Cultura

Consfătuirea Internaţională de la Institutul de Cercetări pcn.:.
Zahăr Klein \Vanzleben - iunie 1988. /
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În momentul de faţă, în cadrul I.C.P.c.I.S.Z.S.D. Fundulea şî a
Staţiunilor deAmeliorare de la Braşov, Roman şi Arad, cca 80% dîn actî
vitatea de ameliorare o reprezintă lucrările de selecţie privind crearea de
soiuri şi hiprizimonogermi.

Ţinind cont de specîficîtaţea ecologîcă a zonelor de cultură ,ale sfeclei
de zahăr din' S R.Românîa, la nivelul celor patru centre de ameliorare,
modalităţile de selecţie şi ameliorare, precum şi constituţia genetică a
materialuluî genetic util1zat. dîferă. Această dîferenţîere metodologică

şi,de 1?azăgeneticăeste dictată de necesitatea creării unor cultivare, care să

exteriorizeze în optimum efectul heterozis rezultat în urma procesului de
selecţie şî să valorifice cit mai mult posîbil din condîţîile agroecologice şi

edafice ale zonelor de favorabilitate pentru cultura de sfeclă de zahăr în
care sînt create.

De exemplu, pentru condiţîile din sudul ţăriî, soîurile şihibrizîi de
p~rspectivă, pe lîngă caracţeristicileproductive ridicate vor trebui să mani
feste ,o bună rezistenţă la cercosporioză, făinare, stres hidric şi termic. în
Transilvania, zonă în care incidenţa cercosporiozei este relativ rară, soiu
rîIe şi hibrizîi de perspectivă trebuîe să aîbă o bună rezîstenţă la bolileger
menului (putrezirea plăntuţelor) şi la lăstărire în anul 1 de vegetaţie.

. Pentru condîţiile din sudul ţărîi, in cursul ultîmîlor 8 ani s-a efec
tuato serie de experimentări care au avut ,ca scop găsirea celei mai optime,
formule genealogice care să răspundă la condiţi.ile agroecologice specîfice
zoneI. 1...

În cadrul experîmentului desfăşurat' in anul, 1987 la Fundulea, au
fost comparate Între ele 5 tipuri desoiurimonogerme şi anume ,:

:- soiuripoliploide monogenne avînd mamă 2 x mm şi tată 4 x mm;
~ soiuri poliploide monogermeavînd mamă4xmm şi tatrl2 x mm;
- soiurî poliploide mouogenne avînd mamă 4 x mm şi tată 2 xMM;
- hibrîzi sîmpli dîploîzi monogermi avî!jd mamă 2 x mmMS şi

tată 2 x MM; ,
- hibrîzi 'simpli trîploizi monogerm.i avînd mamă 2 x mmMS Şl

tată 4, X I\IM.
Datorîtă condiţiilor specifîce anului, perioada de vegetaţîe a experî

mentului a fost de cea 150 zile·, pe parcursul ei înregistrîndu-se o acuDlulare
de precîpîtaţii de numai 440 mm şî o acumulare termică ,de 3 342'C (cu o
medie anuală 19,50'C). '

Deşî dîn punct de vedere al perîoadei de vegetaţie nicî unul dintre
tîpurile de cultivare testjlte nu au ajuns Ia maturitatea lor tehnologîcă, ana
lîza diferenţelor existente intre principalele lor caracteristici este sufiCient
de concludentă din punct de vedere al scopului propus.

Utilizînd ca martor de ,comparare soiurile monogerme de tip mamă

4 x mm X tată 2 x MM, cultivate în momentul de faţă pe cca 60% din
suprafaţa cu s{eclă de zahăr în ţara noastră am tras o serie de concluzii
(tabelul 1). .

Hibrizii sîmpli triploizi exteriorîzează cel mai înalt efect heterozis
în conditîile de testare din sudul ţării'pentrudouă caracteristieî de producţ îe
şi anume conţinutul de zahăr în suc şi conţînutul de zahăr extractibîI. Deşi

•
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producţia lor" de r~ld~lcini este sensibil mai micrl faţ5 ele martor, I=roducţia"

lor de zahăr biologic şi alb nU suferă, fiind sensibil egalrlcu a luartorului.
Din punct ele vedere al rezistenţei la boli, aceştia sint ulai rezistenţi decit
martorul, la bacteriozeşi ccrcosporioZă, fiind aproape egali ca rezistenţă

la făinare.

Într-o 11'l.anieră asemănrttoarc se cOll1port~L şi hibrizii simpli diploizi.
Din punct de vedere alprodl1cţiei de rădăcini, cele mai bune culturi

s-au dovedit cele ale dlfaT parte.neri de încrucişare au fost 1110110gC1'mi, care
în 150 zile de vegetaţie au realizat o medie a greutăţii r{tdăcinii ele 600 grame
şi care au reuşit'săcompensezedinpunet de vedere. al producţiilor,·.scăderile

semnificative inregistrate la conţinutul deiahăr în suc şi conţinutul de
zahăr extractibil. '

Deoarece nuniaÎ- analiza paraluetrîlor. ecol101uicq-productivi nu. ne-a
dat informaţii suficiente asupra posibilităţilor ,de asimilaţie clorofîliană~

am utilizat indt un indice şi anume l'aportul dC{lCltJludarc la 1 gr4msupra
faţă foliar~ realizată la :cele 150 zile de vegetaţie (tabelul 2), Deşi diferenţe

semnificative, între martorul ales si celelalte cultivare nu scauremarcat
decit in cazul cultivarelor poliploid~ cu mamă diploidă monogerm", se ob
servă clar faptul er, mai ales pentru zahărul extractibil raportul de acumulare
este net in favoarea hibrizilor triploizi,

Deci ptitClTI conc1uziona că pentru zona de culturrtdin sudul, ţării

hibrizii triploizi sint tip\lrile de cultivare care valorifică cel mai bine po
tenţialul agroecologic oferit,

Pentru a găsi un răspuns la întrebarea pusă ~ în Gare dintre tipurile
de cultivare luate in 'studiu există posibilitatea de găsire a celor mai muIe
combinatii hibrida valoroase ~ am calculat indicele de asimetriePearson,
pentru producţia de zahăr extraetibil (tabelul 3),

Se observă că· şansa găsirii celor mai multe formeh ibride valoroase
se'af1ă în hibriziisimplicu mamă androsterilă, careev.idenţiazăo asimetric
de dreapta suficient de pronunţată, fapt care ne indreptăţeşte să ne orien
tăm cercetările viitoare prioritar in această direc'ţie.

Tabelul 4

I Indicii de asimetrie Pearson pentru producţia medie de zahăr alb

Tabelul 3

(grame)

La o concluzie aseuIănătoarea ajuns şi grupul de cercetători amelio
ratori de la S,C,P,C's'Z, Braşov, Într-o experienţă efectuată in anul 1986,
în condiţiile pedoclîmatice şi edaflee din această zonă (tabelul 4), Se ob
servă că deşi producţiile de rădăcini obţinute de aceşti hibrizi sint fără

excepţie aproape mai mici, :insă datorita conţinutului de zahăr sensibil mai
mare, producţiile de zahăr cxtractibil la hectar asigură sporuri de peste 10%,
chiar dacă diferenţele sînt asigurate numai Într-un singur caz.

în încheiere putem conc1uziona că penh'u perspectiva dezvoltării
(imelior{l.riişi creării de soiuri şi hibrizi monogenni in R.S. România, selec~

ţia va trebui indreptată spre crearea de cultivare triploide, utiJizindu-se
ca formă mamă material androsterilmonogerm.

. I
Producţia de rădil.cini, conţinutl1linzahăr bîologic şi producţia de zahăr alb a hibrizilor simpli

triploizi monogcrmi in zona Braşov. 1986
(190 zile de vegetaţie)

(după. M. Rovats şi colab.)

Producţia de rădăcini 7,a1l<1r hiologic Producţia dc zahăr alb

Vadallta I"lativ'l
dife- I;emai, I"",tiv" I"latiV'\

dite- I;emai·t/ha renţa . iicaţja "s t/ha
renţa ficaţia

(4 X mm Z 2 :x: MM) 44,6 100 ° 15,4 100 5,1 100 O

2xmrn F, 31,8 71,4 ~ 12,8 ""O 13,6 88,3 3,3 65,1 -1,8 ""o

2 x ms 44 x 4x
xMMZ Z 44," 100 ° 16,4 106,5 7,0 117,6 0,9 *

2 x fiS 17 X ZZ 43,9 98,5 ~0,7 15,7 10 1,9 5,6 110,3 0,5

2 x ms24 X ZZ 41,5 93,1 -2,7 16,5 107,1 5,7 111,2 0,6

2x ms 41 X ZZ 39,2 87,8 -5,4, 16,9 109,7 S,5 106,9 0,4
2xms 11X ZZ 42,1 94,3 -2,5 17,0 110,4 5,9 115,5 0,8
2 x ms 42 X ZZ 41,1 92,2 -3,5 16,2 105,2 5,4 105,5 0,3
2x fiS 63 X ZZ 37,6 84,3 -7,0 " 17,2 111,7 5,3 105,0 0,2

2x ms 26X ZZ 36,8 82,5 -7,8 "" 16,0 103,9 4,8 93,3 -0,3

2 x fiS 59 X Zz 41,1 92.0 "'C""3,5 16,1 104,5 5,3 105,5 0,3

Î

Forma.mamă

I
2x mm

I
4x mm I

4x· mm 2:-;; rom MS

I
21: mm 1\IS

Forma lată 4i. mm 2x nun 2x liIM 2xMII1 4)c :\1;',[

x 41, \4 54,74 56,44 51,87 56,78

010 43,43 68,85 55,32 45,48 48,80

As -0,25 ~0,66 +0,10 +0,61 +0,83

X <= media.

Ma =.valO[lrea ·JnodaIă.

As = indice de asimetric.

DL5%
DLl%
DL 0,1,%

/

Ba d i u

Ko va t's

2-c,205

5,6

7.5
10,0
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,ACHlEVEMENTS ,ANO OUTLOOl<: FOR lMl'ROVING MONOGERME SUGAR BEET IN
ROMANlA

Sllmma1'Y
, ;

The paper presents some of the results obtained in. the last. tWQ. years
concerning the creatiau of varieties of monogerme sug?l" beet m Romanta. .

The authorsmade an analysis on the QPportumty to create some mou.ogenne
hybrid forms with maximum productivity. rel~teci to e;xtracted ~ugnr quantlty and
agroecological conditions offered by pe~ochmatlc zO,~es In Romama. . . .

For setting up monogerm varietles aud hybrlels the mqst valuable types al e
the hybrids with androsterile mother, .. ,,' , .' , "

L'k w's' 'improving works are more efflcaceolls at the same culhva.hon types
level, thee

ch;~ce to set up better hybrids than those cultivated so far, bemg
greateL

Tables

Table 1,-Study an behaviour of production features at same Rarllanian "sugar
varieties· and hybrids . .'. .

Table 2 Study on accumulatian rate of. main charaet:er.istics. at same Romaman
monogerm varieties and hybnds ._

Table 3 _ Pearson assymmetry indices for whlte sugarprpduetlO~
Table 4 --' Roots production, content in biological s~gar and whlte sugar produc

tion at monogerme single tetraploid hybnds, Braşov 1986

REALlSATlONSET l'ERSl'ECTlVES POUR AMELlORER LA BETrERAVE SUCRlERE
MONOGERME EN. ROUMANIE

Resume

Ce·travail prC5cntc bl-ievcment· uue partic·,des resultaţs o~)teJ1us .les deux derniercs
anniees avec les hybridesmonogermes dans la R. S. de Roml1':Lllle. . .

Les auteurs' ont iait une analyse Stl1" l'opportunite de la creailOn decert.allles Jorn~es
hybrides monogermes qui peU'...ent as,'mrer la producti'....it.e maxim~lln, pi~r :rapport a la quanttt~
de SUCfe extractibile etavec la valorification des "Condlttons agroceolopques(les zones p6doch-

matigues de Houmanie. . . . _,. . - . . 1· 1
La canclusionest que pour erecr des vanctes etdes hyhndes mOl1ogermes es types es

plusvaleureux sont les hybrides avec mcre-androsteril.c. _; .,. . _ ,,-,
Tenant compte aussi de l'efficiellce dcs traV"aux el amehorahon la cOllclu~lO.n.a, etc

qu'ils Soiltplus efficaccs au ni'leau dcs memes types de clllture parte flue les passllJlhtes de
trouverdes farroes hybrides qui depassent les varietes actuelles monogermes cultlVccs sant plus
grandes.

Tableaux

Etude du compaftcmcnt des caracteristiqllcs deprof1uction de certail1S ,.,arietcs
ct hybridcs monogermcs· roumains. .' . _ .
:f:tude du taux d'accumulatian des principales caraetenst1qucs de certaw,::; "fa-
rietes et hybrides monogermes roumains_ . . . '
Indices d'asvmetrie Pearson pour la produetioIl de. SUCfe lJlallc. .
F'rodUCtiOll de racincs, CQntenu cn suere -biologiflue et ia productlOll de sucre
blauc des hybridcssimples triplcildes mOllogermcs drrr;~ la. I;OliC de Braşo-r

1986,

ERRUNGENSCHAFTEN UND ZtiCHTUNGSl'ERSl'EKTlVE OER EINKEIMIGEN ZUCKERR
tiBE IN RUMANlEN

ZusammenfassuiJg

Das Referat 5tc11t cine lt,.urze Auffassung uberdic Er~ebllisse der Ietzten Z"i\'ci Jahre,.
bctreffend Schaffung ncucr Sartell der einkeimigen Zuckeniibe in der SR Rumiinien dar,

Dic Verfasser allulysieren die Zweckmassigkeit cler SchaHung gewisser eillkeimigetl
Hybride, dic die n1aximalc Produkti'... Wit mit Bezug aui dic erreichbare ZuckerIllerige, aber
auch dic Verwcrtung dcr agrookologischen Verhiiltnisse in den 130clen - nud Klimazoucn
Houmaniens, gewăhrleisten 1\i"~nneJl.

Die durchgefiihrten Studien zeigell, dass um eiul,eimigc Sortcu und Hybride in cler
Perspektive 2u sehaHcJl, musste map die wcrtvoUsten Typen, und mumlich Hybridcmi t a~I(1ro~

şterilerMuUeriorm verwendcn, <

BczugJi~h der Whksam:k:eit der Zuchtung \vurde auch festgestellt, dass diesclbe h6hcr
)st, wenn es auf dem Ni'J'cnugleîeher Anbautypcu gearbcitet wird, da die Chance hybride For
men zu fiuden, clic dic cxi~ticrendcn angebautel1 einl,eimigen Sortcn tibcrsteigcll, gri.is"er jsL

I\OCTlI)I(EHlIlI II nEPCnEK TII Bbl CEJlEKI..\III1 OI\HOPOCTKO BoH
CAXAl'HOH CBEKJlbl B PYl\\blH1I1I

Pe310JlIe

Bpa6~Te npc;~tTaNlCfta DJ(paTUC I13CTb pC3yJ1praToB f10Jl)'llCllllbIX3a nOCJlCAHilc;r:wa rO]l;a
J{3CaJOlII-UeC5l C03;r:UHlun HOE)JIX COpTOB O}UJOpOCTKOBOi'l caxapHoii CBCJ(J1Bl B COllIlB,'lllCTHllCCJwii.
Pecny6JlllKC PyMblHllll. .

ABTOpblnpOECJlH lICCJlCi'I,OU8tiil51 00 HCQ6xOAm.lOCTlI CO:3~BJm5J HCl(OTOPbIX q;apM 0AIlO~

pOCTKOBblX rll6pu]l;OB UOTOpblC o6CCnC1IIIJIH (bl BblClllyIO· npO~YI{nIBIIOCTb npOBepel-H1ylO B OŢ

HOWeHlllI KOJllJl·ICCTg8 OOJlylJ8CMOro caxapa 110 H B OTHOWCHIUI OCBOCUII51 arp03KO.'l0l'1l4ecmlX yc
JloBnii, npC;O;CTaBJlCJII!bt;'I'IH OC;o;O]{JIHM3T1lljCCJ{HMH 30JlaMIl PYlllhIHHU.

113 npOBe;o;CHIIOro }JCCJJC.;U;OBaml~ nOJlYlJCHI-1bJii BbJBO;o; COCTOIlT 13 'IOlIi lITO B r.epcnChîHee
C03gaHIHI O;L!;HOPOCTlyOBbJX cOprOB Il m6plmOB CaMble UCmlblC epOpTlILI 3TO r1l6pllAbl C aH;ţpOCTCpH

J]bHbIM MaTepllHCKHlI-l paCTClIlIeM.
OueHlIB II aCnCJU 5(pepeJ{TlIEHOCTH paCOT no CeJICKllIHl EblECJHI Ti1K}KC S8KJIIOlICUlle, 4TO

OHn 60Jlee 3cjJepCKTIlBJlbiC lJ<1 ypOBIlC 'Jex }KC ca;'llblX qlOpr-t COpTOS, T;:lK T~aI\ !U8HC HallTlIl"ll6pHAUblC
qlOpMbl, IWTopble npCB30llUlII obi TcncpeWHilC OmlOpOCTOI<BblC Bhlpalll,UBaelllhle copTa 60JlbWC.

!
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA UNOR CRITEIUIDE SELECŢIE

SPECIFICE ANULUI 1 DE VEGETAŢIE LA FORMELE ANDROSTERILE
DE SFECLĂ DE ZAHĂR

A. F. BADIU, AVIUC.'\. 'BAIA

•

L'lcrarcaprezintu in {<!ert continuarea cercetărilor cOl11lmi
eate in 1987 pri'lind studiife in ",ederea intocmiriiidcotipului la
sfecla de zahăr.

în cadrul prezentei lucrări ş"7au anali:zat diferenţele existente
intre sllTselcdc germoplasmJ.androstcrilc şi de tip "O" tctraploide
şi-diploide, grl1patljin funcţie de caracteristicile aparatului foliar:
'poziţia fruJlzelor, culoarea fnlllzclor, forma frunzelor, aspectul
hmbuhii, mărimealimbului, abundenţa foliajului şi lungimea
p(Oţioluluî. Analiza S-1t efectuat la trei caractere ecollomîco~produc

'ti'lc principale: greutatea medic a rădăcinii, continutul de zahăr

biologic, productia de zah;;ir biologic.
Înnrmu" analizei.a rcic~ît CC\:istcllţ:a un;w difercnţe semnifi

cahlc intre clasele de 'J"ariaţie ale caracteristicilor aparatuhli fo~

lia!", atît în interiorul sursei, cit şi între ;iurse. De asemenea, se
c:,idenţia;.-:ft specificitatea pronunţatJ. a surselor de germoplasmă
studiate, apreciatăprin rapoartele de corelaţie determinate.

în cOllţluzie, pentru realilarţaideotipului se desprinde necc
sitatea. stabilirii coeficienţilorde cgrclatie la lli'/elul fiecărei surse

"de germoplasrnă, prin continuizarea claselor dc variabilitate a
a caracteristicilor aparatului foliar, care exteriarizeală rapoarte

,.de corelaţii mijlocii şi mari.

Această. lucrare este o continuare o rezultatelor observatiilor efectuate
anteriori şi ptlblicate in voL XVIjl987 in Analele r:CP,CJSZ's'D.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În lucrare am .efectuat o analiză a variatiilor caracterelor
{greutatea rădăcinii, conţinutul de' zahăr, producţia

un număr de 475 surse de gennoplasmă grupate in patru princi-

Luci-are susţinută la SesiţlllC<l, de referate şi cmllunicăriştiiIlţificcde la r.C.P.c.r.S.Z.S.D.
martie 1987 - Cercetări privind stabilirea unor criterii dc~elecţie la·· sfecla



A, F. iBAPIU şi AURICA BAIA STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA FORMELE ANDROSTERILE 23

Tabelul 1

•,

;:l o·'" g",
Difcn:nţa

Spccificar<: Tipul ~:::-;:; s%
codul I I .. I .= E3i1 Bi1 valoarea scmm 4

'g .;:'''';:>
~ e mc':l.ic DL 5% .iicaţia

u ZU~

Greutatea 'medie a A 4xMS 119 0,432 17.68 A-B 0,02 0,043
rădăcinii, kg B 4xLO 50 0,120 37.08 C-D 0,003 0,022

,
,

C 2,;;:1'1S 187 0,466 20,27 A-C -0,034 0,019
f

D 2xLO 119 0,469 21,53 B-D -0,019 0.063----- --
Conţinutul în za.hăr A 4xMS 119 12,16 17,55 A-B +0,210 0,751

biologic, 's B 4xLO 50 12,95 19.28 C-D -0,550 0,355
,

C 2xMS 187 12,67 11,40 A-C
,

+0,490 0,314 •
D 2xLO 119 13,22 12,05 B-D -0.270 0,756----- --

Producţia medic de A, 4xMS 119 57,37 27,56 A-B + 1,86 7,76
zahăr biologic, g B 4xLO 50 55,51 46.36 C-D -3,16 3,47

C 2xMS 187 59,04 21,90 A-C _1,67 ,3,41

D 2;xLO 119 62.20 26,05 B-D -3,79 7,79

.
.

Comportarea materialului androsteril monocarp şî a liniilor O in cîmpul de selectie după.

, 150 zile de vegetaţie '
Fundulea, 1986

A 4x UliU MS
B 4:'( turn LO
C 2x mm MS
D 2x.mm to

datora şi fen..0m~n'7lui de neparcurgere integralil a perioadei ele vegetaţie,

specifIce hecarUl ttp de sursă de germoplasmă.Totusi si în aceste conditii
se poate conciuziona că între sursele de gennoplasm~ I~ate În studiu, dife
renţe semnificative se întilnesc in special la continutul de zahăr.

_~n.~liiînd.c?eficienţii ~e vvariabil~tate, ca i~dicaţori ai oportunităţii
efectu~rll selecţIeI, se observa ca, exceptInd producţiade zahăr care la nivelul
matenalului tetraploid tip "O" manifestă coeficient de variabilitate mare
(46,36%) la celelalte surse si in cadrul celorlalti indicatori acestia sint
mijlocii ;;p;:e m.i?!. Acest lu~:u refleci", faptul ~ă prin sele~ţia ~epetată,
practIcata 111 anu antenofI, pnn speC1flCItatea pronuntată a inmultirii aces
t,?r grupe"de plant.e, S-a ajun~ la o. ~1l1iformizare pro~unţată a ca~~cteristi
cllor urmante deCI, cu fiiCI excepţl1, selecţIa practicata' la nivelul acestor

,surse. îl' viito( va avea eficienţă din ce in ce mai mică (pentni caracterele
, luate 111 studIU).

. . Pe d~ ,,;Ită patre, existenţa unor coeficienţi de variabilitate aproxi
matIv eg~I:, lntre grup~l~ ~.naloage,. indică un grad de analogie pronunţat,

deCt poslblhta.t':,a ..utIhzarn :natenalelor r~spective in hibridări pentru
testa-:ea. ~apaC1taţ:1 c.qmbmatIve. l?eneraleşl sp.ecifice, in vederea creării

de hlbnzl pe baza de androstenhtate nuclco-cltoplasmatică, deoarece fi
xarea partenerilor analogi se află in ultimele etape de retroÎncrucişare.

Comportarea globală a materialului luat în studiu (tabelul 1)

G))datea râdăci1zii. Din punct .dcvedere al greutăţii rădăcinii se ob
servăca cele patru surse· grupate pc' perechi analoag~ nu exteriorizează

diferenţe semnificative la acest parametru. Diferenţe semnificative apar
între sursele androsterile diploide şi tetraploide, mici (34 g) şi aceasta dato
rit," faptului că materialul a fost analizat la o perioad," de vegetaţie de
150 zile, perioaclrl în care, pentru sursele diploidc care sînt mai precoce,
creşterea rădăcinii s-a terminat; în schimb pentru tetraploizii nlai tardivi
aceasta continurL -

Conţ1:nu,tld fn zalzâr. Privitor la conţihutul în zahăr se observă că

Între perechile analoage apare o demarcaţie clarrl şi anume: în timp ce la
materialul tetraploid diferenţele apărute sint pozitive (in favoarea !vIS-ului,
dar nesemnificative, la diploid situaţia este inversă, materialul MS exterio
rizează un conţinut de zahăr mai scăzut cu aproape o jumătate de procent
- O,55°S asigurat statistic.

De asemenea, diferenţe semnificative apar şi la analiza dintre nive~

lurile ploidice, materialul tetraploid monogerm androsteril exteriorizînd ,
un conţinut de zahăr cu O,49°S mai mare' decît cel diploid similar.

P,-o(illcţia de zahă,-. În cadrul acestui parametru diferenţele care apar
chiar dacă sînt existente nu sînt semnificative. Lipsa semnificaţiei se poate

REZULTATE ŞI DISCUŢII

paIe tipurL Analiza caracteristicilor econ01nico-productive s-a efectuat
la 150 ·zile de vegetaţie, utilizindu-se .următorul1naterial:

- 1]9 surse tetraploide monogenne tip "MS" cu androsterilitate
intre 60 şi loq%;

_ 50 surse tetraploide monogerme tip "LO" cumonocarpie între'
70 şi 100%; ~.

~ 187 surse diploide monogerme tip ,,1\IS" cu androsterilitatc intre
50 şi 100%;

- 119 SUrse diploide monogenno tip "LO" cu monocarpie între
50 şi 100%.

l\'letoda de cercetare a fost cea utilizatrl in aprecierea generală a core
laţiilor existente între. clasele de variaţie a caracteristicilor fenotipiceşi
4?eleeconornico~productive,metodă amintită deja în lucrarea anterioară.

Jn plus, s-a urmărit dacă diferenţele din cadrul unei clase de variaţie l~ un .
tip de sursă, faţă de exprimarea a~eleiaşi clase la celelalte tipuri, sînt ~emni~
ficative. Acest calcul s-a făcut cu scopul:determinăriiunor eventuale. carac
teristici proprii tipurilor de surse studiate.

Folosirea claselor de variaţie discontinueîn aprecierea caracterelor
fenotipice specifice anulni întii a obligat la utilizarea raportului de core
laţie ca indice al legăturii posibile a exista între caracterele luate în obser
vaţie pe de o parte, pe de altă parte sţabilirea valorii acestuia permite ale
gerea. pentru studiile ulterioare numai a caracteristicilor care manifestă.
corelaţii ridicate, eleminîndu-se cele ale căror corela)~ii sînt mici.
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Comportaxea surselor studiate din_punct de vedere al "poziţieifrunze
lor" (tabelul 2)

Ânaliza comportării cara:ctere1o~ econonlico-productive din punct de
vedere al poziţiei frunzelor relevă un fapt °deosebit şi anume că diferenţe
semnificative între clasele de variaţie ale acestui caracter apar numai la
nivelul materialului fertil de tip "O" tetraploid şi diploid, in timp ce la
nivelul materialului androsteril, poziţia frunze lor nu ;afccteaztl semnificativ
niciunul· clintrecaractere.

pe asemenea, in cadrul surselor de germoplasrnă'de tip ,,0" caracterul
cel ma'i puternic. infhlCnţ~tt este greutatea medic a rădtlcinii şi producţia
de zahăr, conţinutul de zahăr fiind influenţat mai puţin sau deloc.

Influenta se dovedeste 1nai puternidl la ,nivelul materialului tetra
ploiddin pU{lct de veder~ al greuW.ţii rădăcinii" şi1mai puţin puternică la
l1latcrialul diploid la care însăinf1uenţa asupra greutrlţii rădăcinii se
regăseşte şi în influenţa asupra producţiei de zahăr.

CoeficientE de variabilitate 111 cadrul fiecărei clase de variatie fluc
tucazrl de' la o'Glas{l la alta, cu menţiunea dl, .în general, pentru cot'Iţinutul
de Z1.h~lr valorile sînt mijlocii spre mici; deci la nivelul acestui caracter
materialul este relativ unifonn, explieîndl1-se astfel lipsa de dife~enţe semni-

ficative.

Comportarea din punct ~e vedere al "culorii frunzelor" (tabelul 3)

Între .• graduările .acestei ···caracteristici ·nu apar .·diferenţe scmnifica
ti've la nici una din sursele de gernloplasrnă studiate, pentru nici unul elin
c' ractercle nlăsurabile luate în studiu. Analiza coeficienţilor de variabi
litate indică o relativă unifonnitate cu valori 111ai mari la niveluhsurselor
fertile tip "O" dintre care cel~ tetraploicle ating valorile maxime (pin~ la
40%)". .'

Se remarcă. şi. aici, ca şi în cazul precedent, variabilitatea redusă ~
conţinutului de zahrlr, caracter Ulai puternic, mai puţin influenţat de condi
ţ iile de mediu.

Cemportarea din punct de vedere al formei frunzei (tabelul 4)

Din punc't de vedere al acestei caracteristici se remardlo netă deose
bire intre cele două tipuri de material, judecate sub raportul nivelului
ploidic. In timp ce la maeterialul tetraploidgruparea după "forma frunzei"
provoacă apariţia unOr diferenţe semnificative la nivelul conţinutului de
zahăr, la materialul diploicl diferenţele semnificative sint exteriorizate la
nivelul greutăţii medii a rădăcinii. Sub .raportul coeficienţilor de variabi
litate, aceştia sînt. mijlocii. spre mari, fără ca valoarea lor să depăşească
25 ~ 30%. °menţiune specială'a fost făcută pentru frecvenţa de distribuţie
a claselor de variabilitate a formei frunzei. Se remarcă faptul că in timp
ce la materialul tetraploid 1I1S şi tip "O" frecvenţele acestora sint aproxi
mativ egale, pe cele 4 clase de variabilitate, 1" materialul diploid aproape
jumătate din surse sint grupate in clasa 2 "fnmză lanceolată". '

,
A. F. BADIU. şi AURICA B./\..IA



Analiza variaţiei caracferelof economico~productivefuncţie de culoarea limbului la materialul
tetraploid şi diploid androsteril şi de tip "O" .
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Diferenţe scmnifiC<ltin,

I 1 I dife- Ip ."coc U renţa L :::t ,Q3

Tabelul 3

I
Culoarea. ----,,-====-,-

2
Caracterul

STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA FORMELE ANDROSTERIL:E

-4 x lVIS Greutatea rădăcihii n 50 67

kg X 0,437 0,432

, o; 13,98 19,54" --- -~-
Conţinutul de. zahăr X 12;86 13,49

Os s % 15,84 17,57. ------
Producţia de zahăr :it 56,18' 58,90

,
% 21,10 30,22g ,

--- ------
4 x LO Greutatea rădăcinîi. n 21 29

kg X 0,414 0,433
, % 27,20 41,74

------
Conţimltul de zahăr :it 12,99 13,37

oS , % 22,82 18,10 ------
Producţia de zahăr X 54,21 58,94

g , % 39,15 18,54. ------
2 x:r\'IS Greutatea rădăcinii n 93 79

),g X 0,464 0,465
, 0/ 17,45 21,60N ------

Conţinutul de za!lrtr :it 12,65 12,58

's s % 10,66 12,67
------

Producţia de zahăr X 58,80 58,39

g , o' 19,43 23,74N--- ---
2xLO Greutatea radăcinii n 50 . 5a 6

kg X 0,477 0,158 0,457

, % 23,33 20,31 16,11. , --- ---
Conţinutul de zahăr :it 13,45 12,99 12,70

oS s % 11,26 13,lJ , 5,61. ---
Producţia de zahăr X 64,22 .59,94 58,45

g , % 25,62 27,22 21,43

1 - v«do n?,\mnl.
2-
3~

I Il 1 I I
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., Analiza variaţiei caracterelor economico-productive funcţie de fornu,L fnwzelor la matcrialul
androsterilşi dc tip. "O" tetraploid şi diploid

Tabelul 4 '"'"

Su,,' I
1·

Forma frunzei \ DI",,,,,,ţ, oem"lţk,tlve
Caractcrtl1

.1 I I I codul I dilr,rcnţa 1 DL 5%1 . " 4 5

4. x MS I Greutatea r~ăcinii
\

II 33 26 32 - 27
kg, it. 0,430 0,446 0,421 ~ 0,438

s o/,) 21,31 17,06 15,96 - 14,16

l~
-

Conţinutul de zahăr X ,J3,82 1l,75 12,97 - 13,92 +2,07 1,33
o, 23,47 "s 0/,) 10,-11 1'1,90 - '12,2'1 2-5 ~2,17 1,27

:"
J-5 -0,95 0,94

ţjj

Produc!:ia de zah(n' X 60,..46 52;60 5',9i 01,19 2-) -8,50 7,56 "- "
g s ",;) :1-1,08 27,74 2J,20 - 10,79 , e'

"',
-J x LO I Greutatea rădticinii II 13 12 14 - 10 '"X n, ~124

e
l{g .0,-179 O,.l17 - 0)61 ~

'16,79 33,:m 30,73
(l

s % - 20,99 "
X

ţjj

Continutul de zahăr 13,12 12,34 13,46 13,41
~Os 5 % 20,77 24,07 17,97 - 17,:19

'Producţia de zahăr X 64,72 53.,2. 56,70 - 48,70. g s % 55,07 49,53 38,43 -, 28,38

2 xMS I Grelltatea răMLcinii II 25 106 57 - 1-3 -0,0571 0,044
_kg X '0.4,5 0,450 0,502 - - 2~'3 -0,052 • 0,035

5 % 16,70 15,07 25,79

Conţinutul·de zahăr X 13,03 12,58 12,,63
0, s % 12,15 11,18 '11,35

Producţja de zahăr X 57,97 .56,76 63,25 I - 1 - 1 2-31 -6,49 1 ,,72

g s 0/ 21,12 18,27 25,78.c

- tabelul 4.

S""'/ I
Fnrma frUnzei l' DIl,,,"" ;,m"lfk'tlv,Caraderul

I I I I codul 1 diferenţa I DL5%1 2 3 4 5

2xLO Grt~utatea 'rfulătinii II 28 56 32 - 2 1-2 +0,044 0,041
kg X 0,489 0,445 0,484 - 0,402

b
s % 18.50 22,66 22,53 - 18,29

Conţinutul de zahăr X 13,03 13,35 13,24 . - 13,35

's s % 14,37 11,30 11,00 - 22,77

Producţia de zahăr X 63,89 60,98 64,31 - 54,7R

g 5 % 25,52 27,12 24,GO ~ , ,0,23

ro

~
?
~
~

~

§
O

"n
~
'"":::

1 - frunză triunghiul:iră.

2- frunză lilllecalati1.
3 ~ frunză trhmhgiulârâ lanccol:ită,

4 - frunză Îneust Junceol:iiă.
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Comportarea din punct de vedere al "aspectului limbului" (tabelele

5 şi 6)
La o primă analiză se reluardt o variaţie lnai redusrl a acestui caracter

la nivelul materialului tetraploid la care s-au întîlnit numaî 5 dîn cele 10'
clase de variabilitate. De asemenea, se remarcă existenţa unei variabilităţi

mai restrinse a surselor de tîp ,,0'" faţă de cele de tîp MS,
Analizînd <;omportareaulaterialului in interiorul surselor, remarcăm

că pentru materialul tetraploid majoritatea diferenţelor dîntre clase, sînt
nesemnificative şi că de regulă diferenţele semnificative care apar sint
înregistrate la nivelul conţinutului de zahăr. Frecvenţa cea mai mare o au

'sursele de germoplasmă cu limbul "uşor gofrat",
La materialul tîp MS ,greut,atea maximă este realizată in clasa "limb

gofrat", îar la materialul LO în clasa "limb neted", La conţinutul de zahăr,
valorile lnaxime sint realizate in clasa "limb neted".

Producţia de zahăr, in schimb, suferă modîficări din punct de vedere'
al clasei de variabilitate cu valori maxime, modificrlri dictate de raportul
·existent intre greutatea şi conţinutul in ~:lhăr al rrtdăcinii. în cazul materia-o
lului tip MS, producţia de zahăr maxîmă este asigurată de "limbul gofrat"
în tîmp ce la materialul tîp ,,0" producţia maxîină se găseşte la nîvelul
clasei "limb neted ~ lamină pliată" urmată de clasa "limb neted",

Variabilitatea caracterelor economico-productive, funcţie de a5:
pe,etul limbului, este mai bine marcată la nivel dîploid la care apar mai
evidente diferenţele dintre clasele de variaţie (tabelnl 6). De asemenea, se
remarcă o certă influenţă a claselor de variabilitate ale acestei caracteris
tici asupra tuturor caracterelor economica-productive studiate, cu men
ţiunea că există o influenţă mai puternică la nivelul greutăţii Inedii a rrl
d~cinilor .

Ca şi' în ca'zul materialului tetraploid şî la nivelul materialului dî
plaid se diferenţiază clase de variaţie distincte, la nivelul cărora se rcali
~eaz{t în nla'ximl)ln unul din caracterele ecol101nico-productive studiate.
In concluzîe, se 'poate afirma că "aspcctul frunzei" poate fi utîlizat ca indi
cator indirect in procesul de ameliorare şi selecţie.

Comportarea din punct de vedere al "mărimii limbuhii" (tabelele

7 şi 8)
Analiza comportării celor patru sur~e de gernloplasmă luate in dis

cuţie din punct de vedere ;al mărimii limbului releV{l că gruparea intrasllrsă

după clasele de variaţie găsite nu duce la apariţia diferenţelorsemnificative
la materîalul 4x tîp .,,0", in timp ce la celelalte surse apar dîferenţe semni
ficative.

Se remarcă, de asemenea, că la 'nivelul materialului diploid, variabi
litatea mărimii limbului provoacă variabilitate sClnnificativă la nivelul
greutăţii rădăcinii şi a producţiei de zahăr, fără srt. influenţeze selnnificativ
conţinutul de zahtlr. Acesta este înfluenţat semnîficativ numai la nivelul
materîalului tetraploid tip "MS".
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Tabelul 6

Analiza variaţieicaracterelor economica-productive funcţie de aspectul 1iulbului la materialul diploid alldrostcril şi de tip "O"

~
Asp:l:'\111 lilJ\hului Diferr-n\e semnificative

Sursa Caracterul

~ I 1;\ '1 5 I G 1 ,[ si I codul I diferenţa 1 DL 5%" 9 10

, 2 "
. ;; --6- --,--1--8-- --9- --'0-' 11 " 1:3 1 14 1 15

"2xMS Greutatea n 26 28 - 5 69 13 11 19 5 8 1-2 +0,045 0,032

rădăcinii li: 0,450 0,405 ~ 0,437 0,475 0,582 0,468 0,436 0,650 0,449 1-9 -0,190 0,091

s % 1s,39 11,25 - 16,11 15,29 28,34 25,09 16,94 14,98 18,44 2-5 -0,070 0,024

hg
, 2-6 -0,177 0,093

2-9 -0,235 0,089..
4--1 6, -0,145 0,117

4-9 ~O,203- 0,122
, 5-6 -0,107 0,092

" 5-8 -i-0,03'9 0,037

5-9 -0,165 0,087
I '

-
6-8 +0,146 0,100.

,

6-9 +0,133 0,115

7-9 -0,172 0,118

8-9' -0,204 0,095

9-10 +0,191 0,114

---- ---------------------
/

Conţinutul X 12,63 13,17 - 13,14 12,52 11,70 12,46 13,25 12,08 12,30 2-6 -1- 1,40 1,00

de zahăr s % 10,46 12,31 - 5,94 10,91 "12,14 11,11 10,41 6,28 9,93 2-9 + 1;09 0,93

"s 4-6 + 1,44 1,11

5-8
,
~0,73 0,70

6-8 -1,55 1,02

8-9 + 1,17 0,96
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Tabelul 6 (conii1ware)

" I 13 I1110

6 - galrat.
7 - neted cU margillitncrcţite.

9 - neted pliat cu margini illcreţilc.
9 -puternic gofrat.

10 - puternic golrut margini inerelite.

~ 9
,, [,[ a3

1 - neted.
2 - neted cu margini r1isucHe.

_ 3 - neted cu uşoare goftări.

4 ~llcted cu lamill:i l'liată.

5 - uşor gofrat.

21
, , , , , , , ,
Producţia X 57,25 53,53 - 56,18 59,82 07,45 58,06 57,64 7.7,60 55,38 1-9 -20,35 14,35
de' zahăr s .oi 22,67 16,43 - 12,29 21,03 27,94 24,29 17,62 18,89 20,58 2-5 ~ 6,29 4,47"

2~6 - 14,12 11,08
2-9 -24,07 13,80

g 4-9 -20,42 16,80
5-9 -21,42 13,39
7-9 _ 19,5'1 16,80
8-9 -19,96 1;,; 1

- --- --- 9-10 -1- 2 1,80 16,93--- --- ------ --- --,-
2 xLO Greutatea n 40' 15 - 2 42 11 2 - 2 - 1-4 +0,111 0,036

rădăcinii li: 0,~68 0,429 - 0,357 0,498 0,468 0,437 - 0,407 - 1-9 +0,061 0,036
5 % 22,47 24,16 - 2,77 20,73 16,93 20,20 - 2,60 - 2_4 +0,072 0,057

2-5 -0,069 0,060
'1-5 -0,141 0,035kg
4-6 -0,111 0,054
4-9 -0,050 0,043

--- ------ --- 5-9 +0,090 0,035- ------------
Conţinutul X 13,83 12,81 - 14,15 13,05 12,30 12,35 - 11,15 - 1-5 +0,78 0,66
de zahăr s % 11,50 12,82 - 11,49 11,06 11,11 1,71 - 19,65 - 1-6 + 1,53 0,97

oS 5-7 +0,70 0,54

--- 1-7 + 1,48 l 0,59--- - --- --------- --- ---
Producţia X 64,76 55,63 - 50,43 65,57 57,63 54,12 - 45,32 - 1-4 +14,33 8,05
de zahăr s % 24,35 32,14 - 8,73 26,36 20,09 21,88, - 17,10 - 1-9 -1- 19,44 12,16

g , 5-9 +20;25 12,31



Tabelul 7 '"..
Analiza variaţiei caracterelor economico-productive fl~ncţie de mărimea lim~builli la materialul tetraploid androsteril şi de tip "O"

.~
~
~

~

~.

?'
C'

~

1, I ' I 3 1 "";:"'" l;rnbulu: I 6 I 7 I DIl"",ţu ,um'''flc"llvu
CaracterulSursa

I ' -, -
"l"'U' V ",.,~.~, .. ,~ I __ -'u

4xMS Greutatea n - 2 6 ,38 31 28 14 2-7 -0,077 0,041

rădăcinii X - 0,406 ~. 0,432 ' 0,426 0,410 0,442 0,483. 4~7 -0,057 0,028

s % - 6,43 32,28 15,80 - 14,00 15,11 22,23 5~6 -0,032 0,032 .
kg , 5...:...7 -0,073 0,027

6-7 -0,041 0,031
.

Conţinutul de X - 12,00 12,80 12,83 12,80 13,37 14,79 4-7 -1,96 1,26

zahăr sti/o - 24,79 26,14 18,38 19,04 13,23 12 ,u7 5-7 -1,99 1,33

's 6-7 -1{42 1,21

Producţia de X - 48,39 56,76 54,96 52,42 59,40 72,32 2-7 -23,98 19,22

,zahăr s % - 18,46 40,85 24,0° 23,11 21,57 32,74 4-7 -17,41 13,43

g 5-6 -19,55 13,88

5 7 - 19,95 13,88

4xLO Greuhttea G

,
n - 10 21 S -

rădăcinii X 0,369,

,

- 0,373 0,399 0,4.79 0,577 -
kg s % - 16,64 15,34 34,059 32,54 54,45 -

Conţinutul de X - 13,58 13,06 12,'13 13,47 D,34 -

zahăr 'S s % - 17,17 20,02 23,00 13,05 16,75 -

:t'roducţîa de li: - 50,03 48,65 50,63 66,5,j 78,60 -
zahăr g S .. % - 22,15 24,46 47,65 43,91 , 59,71 -

t ~ foarte mic,
2 -' IJiic,
3 ~ mic spre mijlociu .
.{ - mijlociu.
5 ...,:. mijlociu spre mare,
e - mare,
7 - foart{J mare,

O"

1'~bclHl 8

Analiza variaţIei caracterelor economico-producH~cfuncţie de mărimea limbului la materialul diploid androstetil si de ti

\

Mărimea litnbuhii Diferenţe semnificative
Sur;" Caracterul

: j I I I I H·" 3 4 5 6 ,cclul I ci;""",ţ" IDt. 5 %

1 2 4 5 6 7 B 10 11 12

2xMS Greutatea rădăcinii n - 7 32 64 65 19 - 2-3 -0,052 0,028

kg X - 0,381- 0,436 0,428 0,487 0,604 - 2-4 -0,044 0,021

s % - 6,18 15,26 12,35 19,29 19,22 - 2~5 -0,103 0,028

2-6 -0,220 0,056

3-5 -0,051 0,031
•
3-6 ~o, log 0,057

4-5 -0,059 0,026

4-6 -0,176 0,053

5-6 -0,117 0,055

Conţinutul de zahăr 4> X' - 12,87 12,52 12,67 12,87 12,21 -.
"S s % - 10,71 13,53 12,06 . 9,26 12,64 -

Producţia de zahăr X - 49,59 54,52 54,40 62,62 73,52 - 2-5 -lJ,03 6,03

g s %. - 2,01 18,45 17,67 20,17 20,74 - 2-6 -23,93 8,97

3-5 -8,10 4,69

3-6 -19,00 7,89

4-5 - 8,22 3,90

4-6 - 19,02 7,36

5-6 -10,90 7,63
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Din punct de vedere al prezenţei claselor ele variaţie relnarctml faptul
că plante cu limb foarte mare apar numai la materialul tetraploid tip "MS".

Analizînd din punct de vedere al 'caracterelor economico~productive
maxime realizate, se constatrl ca rcgulrl generală prezenţa .acestora in rîndul
surselor cu Iimb mare sau fqarte mare, atit penţru greutatea -rădăcinii,.con
ţinutul :ic)z.ahrLf" cît şi pentru producţ!ia ~e zahăr, c~u e~ccpţi~ ma~erialului
tetraplold tIp ,,0.' la care conţInutul lnaxml de' zahar se realIzeaza la clasa
de variaţie cu limbul nlic.

Comportarea din punct de vedere al "abundenţei foliajului" (tabelul 9)
La o primfl analiz~l se observrl~ Gl şi în cazul precedent, lipsa diferente

lor semnificative pentru caracterele economica-productive la nivelul m<1
teri~lului tetraploid de tip "O" la care şi lllunărul claselor de variaţie gr1
site este restrîns (3 faţă de 4 sau 5).

De aseluenea, rcmarcăU1 faptul că exceptînd un numrtr luic de surse
tip 2 x M5 (6), cel('lalte surse nu exteriorizează tendinţe ele aparat foliar
abundent (peste 40 de frunze) curbele de distribuţie prezentind maximele
la clasele de variaţie medii (30 - 35 frunze mature).

Din punct de vedere .al ulaximelor realizate situ~ţia este puţin diife_
riUL faţă de datele comunicate in referatul anterior (l) ~i anume: materialul
tetraploid conJirmf1 datele realizînd producţiile maxime la nivelul clasei
de variaţie 4 '71 5 (sub 25 frunze respectiv între 25 ~ 30 frunze adevărate) ;
in schimb materialul cliploid realizcaz;l valorile maxime la nivelul claselor
de

o
variaţie corespunzind clasei 2 respectiv 3 (35 ~ 40; 30 ~ 35 frunze

mature).
Continuarea observaţiilor acestei caracteristici, legată de conti

nuizarea caracteristicii vizind mC1rimea limbului vorpntea facilita analiza
mai~rofundă a legăturilor existente intre acestea şi caracteristicile Ccono-
rn.ico~productivc urmr'..rite in selecţie. "
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Comportarea din punct de vedere al "lungimii peţiolului" (tabelul 10)
, Analiza acestui caracter la nivelul clar patru surse luate in studiu

relev;l existenţa. unOr corelaţii Între variaţiile acestui caracter şi caracterele
econon1ico-productive luate în studiu. Astfel, la nivelul materialului te
traploid androsteril, diferenţe semnificative apar la nivelul conţinutului
î.n zahăr, la cel ele tip "O", la greutatea r(td~kinii şi la producţia de za11(ll',
la cel diploid J\IS, la nivelul producţiei de zah'lr, iar la corespondenţii"LO",
la greutatea 1l1edie a rrtd~~cinii şi la producţia de zahăr .

Analiza diferenţelor pe clase de variaţie dintre sursele de germoplasmii.
(tabelul 11)

~ Pozi.ţia frun:::dQ'r. Între sursele de gc·nnoplasmr1 st,udiate apar di
fpcp"jp seml)ificative Între trei clase de variaţie ·şi anume: poziţia culcam~

ŞI erect~l a frunzelor pentru greutatea rCtdCtcinii şi poziţia sen1ie
şi erectă din punct de yedere al conţinutului de zahr1r" şi producţiei

zahăr.

În cadrul formelor analoage
pr'ezin1:ă diferenţe semnificative,

\

3
"N



Tabelul· 9 Ig;
Analiza variantei caracterelor economica-productivc funcţic de abundenta foliajului la materialul androstcril şi de tip "O"

tetraplo~d ~i diploid

AhulHknţ<t j,.,liaillllli D.\krr:.nţ(\ $tmnlfil'~1tivc

Sursa I Caracterul I ;-1 ~J I
, 5 codul I dil"'nl' \~%

2 I , I , 7 8 , 10

-l. x1\fS 1 Greutatea rădăcinii n - 20 54 38 4
kg X - 0,456 0,421 0,427 0,523 2-3" +0,035 0,031

s % - 14,40 13,63 23,26 12,14 3-4 -0,102 0,080
?'

3~5 -0,096 . 0,071
~

Conţinutul de zahăr X - 13,~3 13,04 13,07 13,75 w
s % 10,47 18,4W 20,68 13,80 "Os - 8

61,40 56,56 +6,06 4,10 "Producţia de zahilr X - 55,34 71,16 2~3 ti.
s %_ ' - .

19,92 23,98 36,73 7,RS 2-5 -9,76 6,13g :>-
3-5 - 15,82 6,65 ";<i
4-5 - 1'1,61 8,84 o----- --- "4);' LO I Greutatea rildicinii n - 4 14

25 I -

I
~

kg X - 0,574 0,383 0,'116 - r::
"s % - 62,24 34,47 ' 29,69

Conţinutul de zahi"i.r X - 14,30 12,90 12,77
Os s % - 1'1,3" ,22,20 19,31

Producţia de zahAr X -, 81,82 50,70' 53,98

R s % - 62,63 48,99 40,6'l

2. x Msi Greutatea rădăcinii il 6 57 90 32 2 1-3 +0,065 0,051

l(g X 0,513 0,51.1 0,448 0,414 0,459 1-4 +0,099 0,075

s % 1209 23,21 16,69 13,28 9,85 2-3 +0,067 0,033

" 2-4 +0,101 0,036
3-4 +0,0]4 0;023

. . , , , , ,,
Conţinutul de zahăr X 12,03 12,67 12,67 12,85 13,15 2-5 -0,48 0,44. -

C s - s % 12,58 9,66 12,45 12,96 1,61 3-5 -0,48 0,44-
Producţia de zahăr X 62,18. 63,31 56,85 53,26 60,40 2-3 +6,46 4,56

g s 0/ 20,96 22,BJ 19,90 18,51 11,46 2-"1 + 10,05 5,59". .

2xLO Greutatea rfldi'lcluii n - 36 61 17 2 3-5 +0,106 0,102, ,
ltg X 0,4.70 0,471 0,467 0,365

.
~

s % - 20,05 21,76 25,82 19,37
,

Conţinutul de zahăr X - 12,08 13,44 13,42 12,80 2-3 -1,36 0,67

·°5 s % - 12,48 12,32 10,83 9,94 2-4 - lj4 0,88
,

Producţia de zahăr X - 60,60 63,51 62,80 46,27 2-5 + 14,3] 9,40

g s % - 26,90 25,50 27,98 9,52 3-5 + 17,24 7,48

4-5 + 16,53 11,4

Tabelul 9 (continuare)

3

1 :...... f.oartc bogat peste 40 frtlllzc mature j

2 - bogat ..••..... 35 -40 frunze mature;
3 _ mediu ••••••..• 30 - :J5 frunze Illiltlire;
4 _ slab .•.•..... 25- 30 frunze matmc;
5 - foarte Săra!: ••••......:;ub 25 fmnze mature.
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I -;- I , I

12,14

13,66

8,66

0,054

0,062

-0,105

-0,104

-19,0

-1~,O

-9,IG

1-3

\-,

1-3

1-~ -7,07 7,06

j - 4 - 1,ZS 1, 15,

_2_3 -13,998,15

5 - pl'.ţioj fl);n\', ]UI1,~ 40 un.

7

0,402

14,47

13,23

n,26

1;,31

9,50

11,45

63,98

25,69

12,83

61,30

22,70

26

0,479

18,83

j2

0,482

24,19

57 ;96

21,26

18

0,498

40,71

68,21

46,09

13,03

18,63

12,65

12,08

13,30

12,43

0,440

18,76

83

69

0,480

21,68

64,00

24,71

13,49

14,61

89

0,468

19,10

58,0,j

30,26

59,40

1~ 23,17

42

0,449

19,32

13,25

16,11

54,84

30,5':1.

12,85

22,04

13,15

12,75

0,378

27,33

56,50

20,53

12,57

9,94

19

0,424

25,09

28

0,421

13,24

55,36

19,63

30

3 - I'<:\iol mediu 20 - ;JO ('.m;
4 -lwţk'\ IUllg ;,0 ~ 40 cm;

4

0,453

+,79

2

0,375

9,42

11,95

8,87

11,95

7,86

45,00

18,22

54,23

11,58

Tabelul 10

LllI\gimea peţio\ului IDifercntl: semnificative

1------,---=2-=:::::;-:~-=--0"'--,--·-s-"(Hinl/ r:ifeTPnta IDL 5°~Caracterul

Analiza vadaţiei caracterelor economico~productive funcţie de lUJlgimea

pcţ"iolulni la materialul androste:ril şi de tip "O" tetraploid ~idiploid

Greutatea n

Greutatea n .

Greutatea il

rădăeinii X
s %

Producţia X
de zahăr s %

Producţia it
de ·zahăr s %

Producţia X

g

Os Conţinut X
de ;mhăr s %

Os Conţin'il-t X
de .zahăr s %

Os Conţinut X

,de zahăr s o/"

Conţinut X
de zahăr s %

1 - peţiol foarte seurt s'ub 10 CIll;
2 - peţiol,:;curt 10 ~ 20 cm;

g Producţia X
de zahăr s %

leg rădăcinii X
s %

kg rădicinii X
s %

2 X MS Greutatea n

kg rădăcinii X
s %

'ÎxLO

g

2xLO

kg

:4xMS
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C01nparînd între ele comportarea surselor funcţie de caracteristicile
florii, se observrl. el. pentru clasele de variaţie semnificative greutatea rădă
cinii este mai mare la diploid decît la tetraploid.

Din punct de vedere al conţinutului de zahăr se remarcă diferenţe
scmnificative numai între formele analoage diploidc, fornlele tip "La" aY:Înd
:un con:ţinut de z:lhrlr cu peste 1°5 mai scăzut. La comparaţia dintre formele
androsterile se observ[l. cfl materialul tetraploidMS este singurul care pro
voacii diferenţe semnificati"e pozitive (1,0}05) faţă de corespondentnl di
]Jloid.

La producţia' de zah~lr diferenţele selnnificative apar numai la nivelul
,analogilor diploizi şi intre forIpele tip "O".

~ Culoarea frunzei. Difenmţierile la nivelul acestei caracteristici
apar la dou" clase de vilriaţie 'elin trei: Intre perechile analoage diferenţe
.seren1arcă numai intre formele diploide. La nivelul caracterelor ecol101uico
~productive apar diferenţe sC'lunificative Între materialul androsteril şi cel
tip "O" pentru prodncţia de rădăcini, La conţinntnl de zahăr diferenţe
selunifieative apar la nivelul perechii diploide şi intre surse1ţ androsterile.
Diferenţe semnificative ale producţiei de zahăr apar numai la nivelul perechii
diploide.

~ Fcr;nn l r1l n:'c/, Dintn~ cele 5 tipuri de frunze găsite, la nivelul
"materialului studi~d numai 3 tipuri (triunghiular lanceolatrl., lanceolatrl.
:şi rotunjit-lanceolată) dau naşterc la diferenţe sClnnificative. Acestea
.apar mai frecvent întn: perechile analoagc decit intre tipu:rile de surse.
Astfel, diferenţe sC'lunificati\'e la greutatea r{tdăcinii apar între perechile
tetrapJoidc, la conţinntul de nh,'r, )ntre perechile diploide la prodncţia'
de zahăr, tot între perechile diploidc, Intre tipurile,'de surse, diferenţe ~emni
"fieative'·Î1l favoarea diploidului alidrosteril, ;:e jnregistreaz~\ la greutateq..
:r5.dăcipii şi a producţiei de zah~ir. .

~ Aspee/ul lilllbu/ui. Din cele 10 clase de variaţie, patru atrag dnpă
8pariţia unor diferenţe semnificative pentru caracterele luate În studiu.

I~a greutatea rădăcinii apar diferenţe semnificative la nivelul perechii
Wl"'UHK, forma anc1rosteril{l exteriorizÎnd o valoare mai mare. De asemenea,

apar şi intre tipurile 'de surse carc, deşi semnificative, 'sînt mult
în valoare ahsolută.

Privitor la conţinutul de zahftr, diferenţele apar numai la nh~ellll pe
analoage, formele tip "O" extcriorizînq valori lnedii ale caracterului

mari cu apro<:lpe 1Q 5.

La prodncţia ele zahAr diferenţele apar numai la nivel diploid, cu
mentau"" că pentru tipul de liInb uşor gofrat apare o diferenţrl semnificativă

cnrsele de tip "O".

111ăn1necr, lhnbulm:. La această caracteristică, din cele 7 clase de
numai 3 exteriorizeazrl. diferenţe semnificative şi anume _plantele

.,,'a,~, luic spre lnijlociu, cele culimb mijlociu spre lllare şi cele cu lim-

Diferenţe semnificative ,în cadrul perechilor analoagc apar numai
nenh'" conţinutnl de zah:,r la nivel diploid,
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Ra oartel d. .. . Tabelul 1],
p . e e corelaţie eXistente intre caracteristîcile economico- rod . .

foliajului la materialul diploid si tet l'd d . P l1chve ŞI, caracteristicile, rap OI a rosteril .şi de tîp "O"

Raport de corelaţie

Specificaţ ic greutatea conţinut de produc!i;] (/1;
rădăcinii <:~lhăr zall;lr

1 2 3 4

poziţia fntn:iâ

4x 1\15

4.x LO

0,051 0,052 0,015

2x MS

0,235 0,049 0,276

2x

O,OH 0,020 0,013

LO 0,159 0,030 0,109
.

Culoarea fl"1tJlzâ
\

4x 115

4x LO

0,001 0.040 0,007

0,003 ,0,084
I

2x M5

O,OOS

2xLO

0,006 0,080 0,0003

0,008 0,025 0,019

'Forma jruil::ci

4x 1\-1S

,

4x LO
0,013 0,017 0,005

2x 1\15

0,143 0,015 0,154

2x LO

0,067 0,010 0,019

0,032 0,012 0,054

,-" limbltl1/i

":Ix 115

,

0,030 0,040 0,039

4:-:: LO 0,249 0,084 0,106

2x MS 0,278 0,080 0,112

2x.LO 0,079 0,136 0,084

c;u Umbullli

1x M5 . 0,103 0,079 0,148

1x LO

-'

0,163 0,033 0,144

2x MS - 0,462 0,019 0,240

2x.LO
,

0,335 0,043 0,273

,

Analiza rapoartelor de corelaţie dintre caracteristicile aparatului
foliar si caracterele economico-produetive, ... ;

, Considerind' ca rllport de corelaţie .ntil valorile mai ridicate de 0,150,
remard'nTI din analiza datelor din tabelul 12 că. aceste rapoarte de corelatie
variazrl în funcţie de caracteristica economica-productivă,precum şi în fu~c
ţic de tipul. de sursă ele. gennoplasmtl, dec'i corelaţia existentă este speâ-

fiec'i, neputtnllI-se generalzza .
Astfel, din punct de vedere al poziţiei jl'lmzelor, corelaţii mai puter-

nice apar pentru greutatea rădăcinii şi a producţiei de zahăr la- nivenil lna~·

terialului de tip "O".
I -'---"" eldoa-rea jrullzei este un caracter cU coeficienţi de corelaţie foarte·
mici pentru toate cele trei caractere luate in studiu.

• i,---- F01'1ua f ru J1.ZC'Î manifestă raport de corelaţie luai ridicat pentru
greutatea rădăcinii şi producţia de zahrlr numai la nivelul materialului

tetraploid tip "O", ,~ Aspectul h111.bu.llli influenţează lnai puternic nunlai greutatea la-
dr,cinii pentru material,le tetraploide tip "O" şi diploide tip "M5".

~ 111ân·mea lintbulu·i influenţează in mod deosebit greutatea rădăcinii
la toatc tipurile de material studiat, cu influenţe mai slabe asupra produc-

tiei de zaht1.r.
, _ Abundenta foliaju.lu{ influenţează doar exprimarea fenotipică a
greutrlţii rădăcinii, la nivelul materialului diploid androsteril.

_ Lltngi1i~ca pcf'ioluhti influenţează intr-o măsură mai mare greutatea.
rftdăcinii şi producţici de zahăr la nivelul surselor tetraploide de tip ,,0"_

Între tipnrile de snrse, difere,;ţe semnificative apar pentrn toate
caracteristicile economIca-productIve Intre formele androsterile şi numai
la greutatea rădrlcinii şi producţia de zahăr iutre cele de tip "O". '

._ Abultdenţa joUajt<lui. La nivelul acestui caracter diferente semnifi
cative se remarcă numai intre clasele intermediare, clasele extreme cu fo-

, liaj foarte sărac (sub 25 frunze) şi fo.arte bogat (peste 10 frunze) nu produc

diferenţe asigurate statlstlC. , .
Dinpunct de ve.dere al difer~nţelo~\di?tre.pcrechi, acestea apar semni~

ficative numai la nlvelul matenalulUl dlplold, pentru toate caracterele
economica-productive. Între tipurile. de material aceste diferente apar
numai la nivelul formelor de tip "O" pentru greutatea rlldăcinii la ~aracte
rul de abundenţi' medic (30 - 35 frnnze adevărate).

~ LLt'Jl,G1:mea peţl:olul:ui. Din analiza 'efectuată rezulUl cft din cele 5·
clase devari~ţic 3 produc ?~fere.llţe semnificat~ve la nivelul comparaţiilar
efectuate. Diferenţele se}TIlllhcatlvc apar numaI pentru greutatea rădăcinii
si continutul de zahrlr. In cadruf perechilor analoage m,;torialul tctraploid
proVO~crl d~fere]1ţe.pentrugrcutatea rădăcinii, cel ;1iploid pcntru conţinutul
de zahrlr. Intre tlpun1c de surse de gennoplasma ehfcrcl1ţele apar numaI
la nivelul surselor' androsterile, cele de tip "O" nefiind influentate semnifi-
cativ de variaţia acestui caracter. '

,



46
A. F .iBADIU şi AURICA, BAIA

STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA FORMELE ANDROSTERILE 47

A ~undenţa folia;ului
0,075 0,005 0,0<5

4x !IlS
0,029 0,102,0,104

4x LO
0,009 0,lJ20,158

2x MS
0,034 0,023

2x LO
0,018

Lungimea pcţiolului
0,022 0,017 0,005

4x MS
0,015 0,1540,137

4x LO
0,010 0,019

/.' 0,014
2x l\fS - 0,012 0,054
2xLO

/ 0,055

Tabelttl 12 (conliHZwre)

2 3 4

7, Metoda de apre,iere utilizată în prezenta lucrare oferă informaţii

privind variabilitatea ihter- şi intrasur.şă utilizabile În procesul de selecţie

prin comparare cu rapoartele de corelaţie. Privind coeficieriţiide corelaţie,

este necesară, pentru realizarea ideotipului specific, ca o parte din carac
terele discontinue analizate să fie continuizate prin determinări măsurabile.
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RESEARCHES FOR SETrING UP SOME SELECTION CRiTERIA SPECIFIC TO THEFIRST'
VEGETATION YEAR AT ANDROSTERILE FORMS OF SUGAR BEET

Summary

TabIes

Bcha'-Fiour of androsterile monocarp material aud of "O" lines on selcctiou field
150 days after vegetation.
VaFiation a~alysis of economie-productive features function of leaves position
at alldrosterile material diplofd and tetraploid aud of "O" type.
Variation analysis of ecc)llomiC:productive features funcţion of Iimb colour at
androsterile material diploi·dand tetraploid aud of "O" typc.

Variation analyşis of economic-productive features function of leaves shape at
androsterile material tetraploid and diploid aud of "O" type.

Vari<ition analysis of economic-productive featnres funetion of Iimb appcarance
at androsterile material tetraplord aud of "O" type.

Variation analysis of ecouomic-producti'-Fc features funetion of limb appearance,
at androsterile material diplold and of "O" type.

Variation ana1ysis of economic~productivefeatures fllnction of 1imb size at andro-"
sterile material tetraplold aud of "O" type.

6

1

2

3

5

In fact the paper prescnts the continuation of the researches communicated in 1987 COl)

cerning studies \vith a view to şetup sugar beet ideotype.
. \Vithin thepresent paper, differences were analysed bctweeu germoplasma androsterilc·
tetraploid and diplo'id source", of ,,0" type c1assiiied in fUl1ction.of leaf apparatus; leavcs po
sition,size Iimb, foliage abundance, length of leafstalk Allalyşis'vas made for three maill
economic-productive: features root meau weight, content.of biological sugar, biologieal sugar-
yield. .

FoUO\villg the analysis, significant differences occured between variation c1asscs of lea.f
aooam1,"' charaeteristics, insideandbetween sources. Lil~ewisethe prouounced spcbhcity

'<erlT,oI'la'ma is mentioncd, due ta determined correlation ratia.
for setting up the ideatype it is necessary ta hnd correlation coefficicnts for the
germoplasma scurce by makiug variability c1asses continuous of the leaf apparatus.

ehar"c1ceri,ti" which exte.rîorizes modcratt:: aud large correlatioI1s.

CONCLUZII

{ Metoda de analiză a' caracteristicilor aparatului foliar, d~ofrelatt't
" . . ci t"d t' za aparItIa unor 1 eren,e

~~m~~I~~\~~e;ea:î~o~~mil~~~ii~~U~~s~~el~~~ ~~t~~~clasele 'de variaţie, cît şi
între surse, la nivelul aceleIaşI clase de vanaţle: . " ,

2 Analiza raporturilor de corelaţie evidenţIază ~xlst:nţ~.unor~ore

latii ~ici şi mijlocii intre, caracteristicile
l

apa;-atu;:lld f~~r~a:~agrf~~;;;:t
ni~die a rădăcinii pentru toate caractere e, excep In . . ~ "

3 în general rapoartele de corelaţie privind, prod:'~!J': de zahar smt
valoric' mai mici, decît cele privind greutatea .me~le ara aCIUlI. v _

, 1 de zahăr este foarte putm mfluenţat de catJe carac~

terist~il;~i~~~~uifoliar, man~festîndfaţă de acestea: valori ale raportulm
de corelatie mici şi foarte mICI. ,

A' 't dl'n pu'nct' de vedere al semnificatiei diferenţelor dmtre5, preC1a e " ' '1 d '

~~~~rl::~emv:;:te~~ţ; ~or~be~l~~~it~~era?r~~~~~at~e ~~~~;~ţl~~r~ft~~~l~ l~a~~r~;~
studiu, h

6, Cercetările privind crearea ideotipului pentru sfecla de za ăr vo:
trebui să ţină cont de specificitatea principalelor surse de germoplasma
faţă de caracterele luate în studiu,

Cu exceptia aspectului limbului care influenţează ~n!r-o măs,:răn~i~~
maTe continut~l de zahăr, acest, caracter es!e a~roape fara excepţIe
fluenţat dedtre caracteristicile aparatulm follar.



STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA FORMELE ANDROSTERILE 49

A.F. BADIU şi AURleA BAIA
48

Table S ~

Table 9'

Table 10

Tâble 11

Table 12 ~

Yariatioll analysis of economic producti"c feaţurl'~ functioll oflimb size a.t
audrostcrile material diplold and ~f"O" type. . .., .. ' .
y riatioll analvsis of economie-productive features funchon of foltage aDunclancc
ata aildrostcrile'material diploid aud tet~raploi:d aud of,,{)~' type... ,. 1

Yariation analysis at.economic~?roduch:,c~~atures fun~~10:1 ~f leai stal,( length
al ul1drosterile matenal tetraplOlcl aud dlP~Old aud oi"O ty p.e.. _ ..
])iffercnces unalysi:s al ccollomic~producb'Je.feat';lres.. funcllOll o.!H1nab~~ of
fatinge apparatus characteristics at ulldrostenle dlplold, letraplold SQurce", aud

of "O" .tvpc. d . f t d f 1" c 'cllQ.r<lctcris~Corre1ation ratio bctween econornic-pro. llctl'fe ea ures au o l<1.g.
tics atandrosterile material diplold and tetr~ploîd aneI of "O" type.

Tablealt 8-

Tablcau 10 -

Tableau 11 -

Tableau 12 -

Ana1yse de la variatioI1 des caracteres ecoI1omico-productifs en, fonction de
la dimen5ioll du limbc chez le material diploYdemâle-sterile ei de type "O".
Analyse de la variahon des caractcres economîeo-productifs en fonction de
l'abondance du foliagc chez le materieI mile-sterile et de type "O" diplolde
ct ţctraplolde.

Analp3c de la yariation des caracteres economico~pr()ductiIseu fonction de la
longueur du petiole cItez le materieI mttle-sterile ei de type ,,0" tetraploîde
et diploţde:

Analyse des differ·enccs de caracteres economico~proc1uctifsen fonction de la
'la.riahon des caractcristiques de l'apparcil foliaire aux sources diploîdes et
tetraploi'des mâle-steri!c et de: type "O".

Rappo.ts de cornîlation entre les cardcteristiques eCQnomico-productives et
les caracteristiqucs dllfoliage chez le materieI diplolde et tetraploide mâlc
sterile et de typc "O".

ECJIERCBES POURETABLlR QUELQUES CRITERES DE SELECTION SPEClFIQUE
R , AN DE V"iGE'TATION CREZ LES FOR~iESANDROSTERILES DE BETTERAVEPOUR LE lcr , ... c -

SUCRIERE FORSCH:UNGEN BETREFFEND FESTLEGUNG EINI~ER SELKKTIONSKRlTERIA. SPEZI
FlSCR fUR l)AS ERSTZ VEGETATIONS]ARR· BEI ANDROSTERILEN FORMER DER

ZUCKERRUBEN,

Pe;JIOJlte

I(ACAIOLllHEClI YCTAHOBJlEHHlI I(PHTEPHfi CEJlEI(QH Il
nEPBOMY rOl\Y BEfETAQHH AHl\POCTEPHJlbHbIX <l>OPM

CAXAPf\ofl CBEI(Jlbl

B HaCTOlUlJ,ei'Ipa{ioTe npep;CT8nJleHO npoA,OJImeHHe uCCJIeP;OllaHHH O KOTOphIX C006111UJIH
ro)];y, l(aCaIO!1J,HXCII HCCJIe;n:oBauIIH B llHAY cocrallJIeHHII H)J,eOTuna.

B paMKax uacT05illl.eii pa6oTl:.I paccMaTpHBaJlH cyUJ,ecTBylOlll,Ue pa3HHUhl MelK}:(y HCTOl{
repMoruracMa EluApOCTepHJIhUb1e U Tlma"Q" TeTpaOJlOHjJJlble II A,IlijJlO,lI/l;f1ble rpynnupo-

(,\Mi .":'1~~~]l ,
2PzISaJ Jl"il a$su' r .. J*' '

~~;.,.b<:/
Das Referat ist praktişch dieFortsetzulig~erun' Yal~re 1987 bekannt gemachten Stu

dien zwccks Anfsetzung der Ideotypc bei Zuckerrtibe.
Im Rahmen dieser Tahgkeit wurden analysiert die bestebendeu Verschiedenheiten

zwischen den androsterilen Germoplasmaqucllen nud cler Type "C", vierkeimig, und zweÎ
"rUDP',,·t je nach den charakteristischen Ziigen des BIatterapparatuş, uud zwar: dic

Blatte"pe"'"'''' ~ Farbe - uud Fonu, BlattfHicheansicht-und Gr6sse, die !\'iibcnkraut
nnd dic Lănge des Blattstengc1s, Die Analyse nmfasste (Irci hauptsăchliche ăkonomische

produldi'fe Eigenschaften: das Durchscllnitbgelrieht cler Wnrzel, das Gehalt an biola
gi:sc!lelu Zud::cr, der Ertrag des biologischen Zuckers..

Die Allalyse hat Vorhandcn einiger bcdeutcnden Unterschiede zwischen den Variation
der Ri.lbenl>:ffiuteigen'3chaften offenbart, sowohl int Inneren derQuelle, wie auch zwis

den (ludle:l. Ansscrdern wird ei!le ausgepdigte Spezifieităt cler untersuchten Germoplas
lll'lq·"elleu, bestimmt durch\Vechselbeziehungen,augcnscheinlich gemacht.

Auf dieşe Weise, nm die Ideotypezn schaffen, ist es nohvendig I{ennziffern der \Vech
S:(:~i:',~;~~.~,~f,~~,;atlf dem jeder Gerrninoplasmaquelle festzulegeu, durch Kontinuierung det"
'\ klasscn cler Eigenschaften des B1iitterarparatus, .welchcr mittlere nnd gro

\Vechselbeziehungen 5,ussert.

7

6

4

1 _ Comportemcnt du materie! r:1âle steril: ~lol~ocarpe et des Iignees ,:0"- sur le
champ de sC1ection apres lJO~OlHS de vegetatlOll. . '

? Anal" se de l~ variation des 'caructeres economico-productif,:; cu fOAllctlOn d,e .la
- posilon des feumes chez le. materieI diploîde et tetraplrnde male - st!;nle

etdctype"O". '. . .....
Analyse de la variation deş caractercs eCQllomi~o~prodnctifsen ~?nchDn d~ la
cDuleur du Embe chcz le materieI mâle - stenIe et de type ,,0 tetraplOlde.

Analysc de la variation des c~rc:ctere~ eco~o:nico~productifse~ iouctiou.. de la
forme de fCl1ilks chez le matenel male~stenle et de typc ,,0 .. tetraploldc et

diplolde. . '
Analysc de la variation des ~aracteres ~cono~icO-1?r?ductifseu fou:,tlOn de
l'aspcet du limbe chez le matenel tetraplolde male-stenIe et de type ,,0 .,

Analyse de la variatiou des ~~ract.eres. econ~mic~~J?roduetifs.en fo~etlOn de
l'aspect dn liTnbe.chez le materte!dlplo~demale~stenleet de type ,,0 .'

.:\ "lv"e de la variation des caracteres economico-prodnctifs enfoncbon de la
,':'-n......~. ... .... .. .. ... ... .. .. • '1 td t O"
dime;lsioll du limbe chet le. materieI tetraplOlde mâle-sten e. e e ype" .Tablcil/l

TabIeau

Tableau 5

Tableau

Tablea H

Tablealt

Tableaux

d h) ·i 'esen 1987 sur la n!alisa-L'oeuvre presente la contilluation es recerc les comITIun que
, d. l'ideotype chez la betterave sncriere. . ~. '

tlOn eL' l;alyse les differences existeutes entre les sources de germoplasma male~stenl,e
. an a a, . . . f . d t' 't' ~ de l'auparellO" tetraploides et diploîdes groupecS eu onctlOo· escarac,ens IquC::; .... ~,.

et de, typ~" 'tiondes feuilles la couleur des feuilles, la fOrme des feUll1es, l'aspect du hmbe,
fo1i~He: ~ POdSI limbe .1'aboll<Îance du foliage et la longueur du petiole. L'analyse a etc faite
la dlmenslOl1 u.., . . ., ')·d' de la racine le
~.. , . t'ristique' principales economlco-prodiletrves: e pOl s moyen .. .• ', ..sur trOlS carac ... .. '. ·b· 1 .
.. u en sucre biologique, la productiou de sucre . ~o og19u~, ,. , .... .. .

conten 'It t de l'aualvseest l'existence de certallles dtfferences slgnlftcatt/es en.re les
Le resu a . ... '1 )" t t' 1" t" de la sQurcc, d 'ation des caracteristiqnes de l'appareL fo Iane, an a. In cneur . ..

c1asses e van . . De mernel'onsouligne la şpecificite proIlollcee des sources etndlces
u'entre les sottrces o.USSl. ,....' '."

G. ... 1 a apprecice par les rapports de corre1atlOll ddeullwes. . ..
de gern:opastll) ,~ . pour rcaliser 1!ideotvpe il faut etabEr les coefficients de correlabonau

En concUSlOn , ..... J.. .. .. . 1 d ., bTt' darac
.. de cha ne sourcedegermoplasma par continuiserles casses. e ~...ana 1.1 e es c .,-

nlv.ea~ d ~apl)areil foEaire qui rend extcrieur les rapports de correlatlOIl moycns et grands.
tl:rlshquese ~

Risll'IUe
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53HHble B saSHCHMOCTli DT xapal<TCpUCTUIC ,rfMCTBbl: nOSlIllHH JJBCTe;B, UBeTJlHCTloeB, epopMa JUlC

nea, acnelCT n.naCTHHKH JlHcra; paSMep IUIaCTflHl(Il .TJHCTa, I1306lJ,Ime JIIICTBbl H ;O;JlnHaqepeHl\~

JIHCTa. PaCCMaTpHl3aJIH Tpn f.T1aBHbIX 31(oIlQflmqeCKHX-~po;n;YKTIHlHblX xapmi:TepHCTl1K: cpe.n;Hllll

Bec KOpHH, CO)l;epiKaHHe 6uO.'10rHQeclCoro caxapa, c60p 6110.1l0nl';eCKOro caxapa.

BCJ1e,u;CT6He 2naJIHS.2 BblHBU1UlCb cyw.CCTlleHHble p83HHllblMCiKllY KJHlCca;.,.m Bapnallllll

xapaKTCpUCTlIXJIUCTBbl KaKB caM01\l nCŢOQUHKe, Tal{ 11 MeaCI,y lICTOllHllK8MU. TaK)KC BbHIBJIJI

eTC51 JlBHaHcneUHllmllHocTb II3YQaCMblX HCOtliUmOB repj\lOn.'laCIIW OueHelJlla51 nOCpe)l;CTBOM

KoppeJHlUHOHH.bIX onpegeJIeHHbIX OTHOllleHlIii.

B 3aKJUOllCUHe gJIH COCTaiWeIlH51 HgcOTUna BblHB.'UICrCJl Heo6xo)l;IIMOCTb onpe)J;CJlCHH

K03C}JlllUleHTOB .KoppeJHIUHH Ha ,ypOBI{C l<alK)];OrO nCTOqllll~a repMOTIJ18CMbl TIOCpe)];CTBOM npOP;OJI~~

)KeHliH KJlaCCOB li3MeUllHBOCTlI xapaKTepnCUIK JlUCT13bl, l\010pble.Ebl5lBJHllOT oTllOllIeHliR lmppe-

JlHUUH cpep;HHX II 60JlbUIUX.

STUDIUL COMPARATIV AL VALORII CULTURALE ALE UNOR SOIURI
ŞI HIBRIZI MONOGERMI DE SFECLĂ DE ZAHĂR

A. F. BADIU, ArRICA BAIA, FLORENTI!'\A VASiLE

În lucrare sint analizate, din punct de vedere a 13 indica
tori ai 'raIorii culturale (greutatea medie a rădăcinii, greutatea
medie a aparatului foliar, cpnţinutul de zahăr biologic şi alb~

producţîa de zahăr biologic şi alb, re;-:iste'"Ii.ţa la. bacterioze, 'J.Îroze,
făinare. cercosporioză, rata de acumulare a rădăcinii, zahărului
biologic şi alb la 1 gram aparat foliar) 120 de soiuri şi hibrizi
pro'/e!liţi din 5 tipuri de combinaţii geueal6gice (2x n~111 F.
"Ix mmF; 4x n\JU F, 2x mm F; 4;:; ml11 F. 2x AIM F; 2x mm 1\15 .
2x 1\1!11 F; 2x nun I1IS . 'Ix Ivn..r F). În urma analizei s-a concIu
;-:ionat ctt pentru obţinerea de culti'fUre N-NE, combinaţiile cele
mui '/aloroetse sînt cele de tip 4x mm F,,- 2x mm F sau 2x 1\IMF,
iar pentru obţinerea de culti'Iare de tip N-NZ combinaţiile cele mai
'faloroa.se sînt cele de tip 2x mm :1\15 . 4x M~l F.

. . ...

Scopul urmrtrit al studiului a fost stabilirea valorii culturale a soiu
rilor şi hibrizilor creaţi in 1986 la I.C.P.C.I.S.Z.S.D. Fundulea ~i testaţi

in 1987 în cimpurile de ameliorare a colectivului din cadrul institutului.
în cadrul studiului s-au urmărit principalii indicatori ai valorii

culturale si anume:
~g~eutatea medie a rădăcinii;

greutatea medie a aparatului foliar;
conţinutul iu zahăr biologic;
producţia de zaMr biologic;
conţinutul în zahăr alb;
producţia de zahăr alb;
rezistenţa la principalele boli:

bacterioze ;.
viroze;
cercosporiozrt;
făinarc.

Pentru o mai bunrt departajare a tipurilor de soiuri şi hibrizi s-au,
introdus trei caracteristici pentru a se obţine infonnaţii asupra capa-

de sinteză şi depozitare a acestora şi anunle:
raportul de acumulare a greutăţii rădăcinii la 1 gram aparat foliar;
raportul de acumulare a zahărului biologic la 1 gram aparat foliar;
raportul de acumulare a zahărului alb la 1 gram aparat foliar.
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VALOAREA CULTURALA LA SOIURI ŞIIDBRIZI DE SFECLĂ DE ZAHAR

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analizînd greuttlţile medii realizate de cele .s clase luate. în studiu
(tabelul!) se remarcă .in primul Tind oy~r~an~ă mijlo;ie a ac~stor_:ralori,
ceea cecluce la concluzIa ca valonle acestul1l1dlcator sInt relahv untfonne
în cadrul fiecărui cultivar. Privind însă valorile lnedii realizate se re
marcă faptul Grl soiurile cu forD1ă mam~l tetraploidrl reaIizea,zâ greutăţile
medii cele mai ridicate (600 g respectiv 562 g) in timp ce cultivarele cu
form;l mamă diploidrl l~eahzeaz5. greutăţi inferioare, asigurate statistic.

Greutatea medie a rădăcinii

t
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Materialul biologic utilizat în accst shldiu l-a constituit ua nUlnăr

de 120 soiuri şi. hibrizi illonogenni după CUln urmcază:
~ 13 soiuri monogernlc poliploide, cu illauIă diploid monogeru1rl

ŞI tatfl tetraploicl 'illonogerm 2x 1~1fi':I:' . 4x uuu F;
_ 14 soiurimonogerme pohplolde, cu mamtl tetraploid 1110nogennă

şi iaEl diploid monogerl11 '4xmn: F .. 2x nllnF;
~ 37 soiuri' monogermepolIplolcle, cu TIlanlă tetraploid mOllogcrmă

,'ii tată diploid plurigerm 4x mm F . 2x ~IM F;
~ 20 hibrizi diploizi monogermi, cll rnarnă diploidmonogennrl andro-

sterilă si tată diploid plurigerm 2x mm !'IlS ;, 2x MM F;
_' 36 hibrizi triploizi lubnogenni, cu InamCl diploid nlOllOgennă andro-

steril{l ~ i hlUltetraploid plurigenn 2x mm 1\15 X 4x 1\'11\1 F ,
Scuninţa utilizatrl in testare a fost nUDlai simînţă recoItată de pc

{orrnQ mamă, cU o germinaţie a seminţei brute peste 65°i~ şi o monogcTmie
variabilă intre 70 şi 95.% , în funcţie de tipul de monogcrmie al fonnei
mamă utilizată la -hibridare,

I\'L1terialul biolog.ic a 'fost studiat· în cimpul de culturi comparative
in trei repetiţii, asnpr" Ini aplicindu-se tehnologia specific" culturii de
rădăcini pentru industrializare, în .regim neirigat.

Din cauza specHicitflţii pronunţate a anului ag~'icQl 1987, perioada
de vegetaţie a Iost del'~5 zile, recoItarea fTLc1ndu-se practic la inceputul
fenofaz~~i de acumu18xe ll1lens{t a zahăruluL

'Pe parcursul ljerioadeide vegetaţie s-au efectuat observaţiile si de
termin~~rilevizindu-se rezistenţa la boli in\ Dotarea 1-6. La recoltare, pentru
fiecare repetiţie a variantelor experimenţale s-au făcut dcter'nlinări vizind:
num{lrul de rCidO-cîni, greutatea totală a rtldrlcinilor şi a aparatului ioliar,
continutnl de zahru- biologic şi zahriT extractibiL Prin calcul s-au deter
luin'at valorile cnLmţate anterior drept criterii de apreciere a valorii cul-

tunde.
Prclucrare~l datelor s-a efectuat pan metoda analizei variantei si a

stabilirii semnificaţiilor diferenţelor dintre soiuri. Pentru analiz; di~tri
buţici valorilor medii studiate s-a utilizat indicele de asimetric Pearson.
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Raportul de acumulare al greutăţii rădăcinii

Reprezentînd în fapt raportul dintre masa rădăciniişilnasa aparatului
foliar (tabelul 3), raportul de acumulare al greut1tţii ridăduii (grame ri
dăcinăfungran1frunză) nu aduce informaţii in plus în ceea ce priveşte acu~

lnularea de lnasă somatidL Excepţie fac soiurile poliploide luonogermc'
cu mamă diploidă, care realizează cel,mai mic raport de acumulare (2,549g/
/ l g) diferenţele faţă de celelalte cultivare fiind as~gilrate statistic. Raport
mic de acumulare realizeaz" şihibridul diploid monogenn, dar diferenţele

fată de celelalte cultivare nu sînt asigurate statistic. Din anaEzrt se poate
av"ansao concluzie probabilă şi anU1l1e aceea a tendinţei luai reduse ele acu
TI1ulare a luasei somatice în rădăcină a cultivarclor care anca fonn(lma
tern" material diploid monogerm.

Conţinutul mediu de zahăr biologic (tabelul 4)

Analizînd conţinutul de zahăr biologic se observ(:t că, în condifiile
de stres termic şi hidric ale anului 1987 de la Fundulea, hibrizii triploizi
rnonogermi au realizat media cea mai ridicatrl (~)rt 145 zile de vegetalli)
medie care se deosebeşte s6'mnificativ de valorife realizate de celelalte tipuri
de cultivare studiate. Cea mai micii valoare (12,95'5) au realizat-o soiurile
poliploic1e lnonogenne cu mamă tetraploidă şi tată diploid monogenn,
poate şi datorită faptului că lnajoritatca polenizatorilor utilizaţi în hibri
cHri au fost de tip N' sau N ~ E.

Valoareamidl a conţinutului în zahrlr biologic realizată. de tipul de ...
soi amintit era de aşteptat, deoarece acesta a realizat un maximum al
greutăţii lnediia rrldăcinii, confirmind cerceElrile privind raportul invers
proporţional Între masa rădăcinii şi conţinutul de zahrtr.

Greutatea medie a aparatului foliar

, Din analiza valorii lnedii a' aparatului ialiar pe tip de cultivar (ta
belul 2) se observrl Crl intre tipuri nu există diferen.ţe serunificativc ale
111asei acestuia, deci se poate presupune C~t diferenţele care apar între indicii
valorii culturale se datoresc nu atit 111asei faliare realizate de fiecare tip
de cultivar în parte cît· capacit{lţii fotosintetice a acesteia.

Producţia de zahăr biologic (tabelul 5)

La producţia de zah[u' biologic realizatrt pe unitatea de rădăcintl deşi

există diferenţe intre cele 5 tipuri de cultivare analizate, totuşi acestea
nu sînt asigurate statistic în toate cazurile. Cea mai mică producţie de
zahăr biologic o realizeazc, soiurile poliploide cu mamă diploidă monogermă

(57,28 g) cu diferenţe asigurate ,statistic faţă de celelalte soiuri. Cea mai
mare producţie Inedie de zahăr biologic este realizatrl de soiurile poli-:-

. ploide monogenne cu mamă tetraploidă şi tati diploid plurigerm, dar
care' nu au asigurare statistică a diferenţelor de producţie decit faţă de
.cultivarele cu mamă diploidă.
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Raportul de acumulare al zahărului alb (tabelul 9)

să aducă informaţii deosebite faţă de raportul de acumulare
biologic, totuşi, se evidenţiază hibridul triploid (0,342 g/l g

foliar) care realizează diferenţe semnificative faţă de soiul poliploid

Conţinutul de zahăr aib (tabelul 7)

Din punct de vedere al·acestui caracter cea luai ulică valoare o înre
gistreazrl soiurile poliploide monogerme cu luamrl tetraploidă· monogcmă
şi taU, diploid monogerm tip N şi NE (9,09%),

Valoarea maxim" (11,2i%) o ating hibrizii triploizi monogenni care
diferenţe asigurate statistic faţă de celelalte tipuri testate, cu

hibrizilor âiploizi monogermi fată de care diferenta realizată ester· , '.

Producţia de zahăr alb (tabelul 8)

Analiza diferenţelor realizate între cele cinci tipuri de cultivare stu
aduce unele informaţii în plus privind valoarea culturală a acestora .

renlarcă acelaşi tip de cultivar - soi poliploidmonogerm cu mamă
nlonogennă şi tatrl tetraploid monogerm care realizeaz'i cea luai

producţie (41,14 g) cu diferenţe asigurate statistic faţă de celelalte
ale căror valori sînt sensibil apropiate.

Analizînd valorile individuale se remardl producţiamaximă realizată
triploid (56,79 g) urmat de polip1oidul tetramono- cu tată .di

plurigenn şi de poliploidul tetramono- cu tată .dimono-.
Se observă că din punct de vedere a.! producţiei de zahăr alb situaţia
diferită de producţia de zahăr biologic, prin aceea că. maximum se

la nivelul triploid la care o rădrlcÎnă mai mică realizează o pro
mai mare de zahăr alb,

Raportul de acumulare al zahărului biologic (tabelul 6)

Raportul de acumulare al zahărului biologic (grame zahăr biologic
acumulate/un gram aparat foliar) evidenţiază faptul că dintre cultivarele
studiate cea mai mică fată de acumulare o întrunesc soiurile poliploide
monogerme cu mamă diploidă, sensibil mai mici decit celelalte. în cadrul

.celorlalte cultivare valorile acestui indice sînt relativ apropiate fără să
existe diferenţe asigurate statistic Între ele. O menţiune merită hibrÎzii
triploizi al căror raport de acumulare al zahărului biologic este maximum
(0,457 g/l g aparat foliar). Coroborind acest indice cu valoarea minimă a
greutăţii foliare (177 g) se poate evidenţia faptul că la acest tip de culti
vare, chiar în condiţii de stres termic şi hidric, există un raport favorabil
al depunerii de substanţă utilă în rădăcină în lanţul bioenergetic al fotc
sintezei - cons~mului - acunlulării. Un raport apropiat îl realizează ~i
poliploizii monogermi cu mamă tetraploidă fertilă şi tată diploid plurigerm
la care probabil la nivelul populaţiei se realizează un .aport optim ase
mănător Cu cel realizat la nivel individual, în cazul hibrizilor triploizi .
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l'abeittl 7 '"'"
Analiza diferenţeior conţlnutuiuî dezahăraib %

\ Combinaţia 1 2 3 4 5

\

,nam' l!Otă mam' I ,," mamă 1 ,," m=ă \ t,," mamă \ ta"; . ",... ,".." "-' ,,;.. , '''-' " ""'"' ..~=" ...~ ""'''
.s n ,,', ' ,'" \,.s\ DL I"sl DL \"'"1 DL \,'0\ Dt \'0\,o Il _::: ..._ ." _1:: .... ". _ 1:: ......, _::::.::.' ::: -.::. DI.a x e \:3 minl- ;v 1= e mllll- X ee mmi- ;v El ~ mini- X e ~lI\illi-
<3 ~'~ mm" ~" mam '" mum ,ij mam ,.ij mm"

1 13 21,40 8,83 77,89 41,14 _ _ - _13,60 00012,318 --; 15,30 000 10,580 -10,73 00 9,340 -15,65 00

0

10,184

2 14 25,20 .13,78 189,94 54,74 -1- 13 ,60 ,. 12,318 - - ':"1,70 8,240 +2,87 8,902 _2,05 8,028

3 3718,10 10,23 104,6056,41 +15,30'" 10,580 -11,70 8,240 - - +4,57 5,764 -0,35 4,612

1 2020,18 10,47 109,58 51,87 + 10,73" 9,340 _1_2,87 8,902 -4,57 5,764 - - -1,92 5,665

5 36 16,90 9,57 91,5756,79 +15,65'" 10,184 _1_2,05 8,028 +0,35 4,612 -1
4

.')2 5,665 - -

o
g
"o-g
•:;
8;

;o.

,.
'""'~
"c:

gAnaliza diferenţelor producţiei medii de zahăr alb

Combinaţia
I 2 3 4 5

mamă 1 ta" lnamâ I tat:!. mamă \ tată mam' \ ta" Iilalnil.\ taU

• 2x Ulm I14x mm F 4x ulm l' 2:l: mrn It 4xfllmF ix.MMF 2xmmr,tS 2x !IIM-It 2xmrn!llS ~l;

~
.S n $,% , "

x
~ \" 1 DL \='IDL 1"\ DL

\=sIDL \'"1 DL

E
.ii ?G mini- î Se miili" :i' g~ mIni. x EG mini- i g'g mini"

o
u

~:;: mum 1/,'';:: mum ;::;: Iil'Ulll
J(',;: mum :lj;;'; mUlTI

1 13 14,70 1,50 2,26 10,25 - - - ~ 1,16 o 1,060 _0,16 ~ 0,930 +0,54 _ 0,919 +0,96 * 1,207

•
2 14 12,10 1,13 1,28 9,09 + 1,16

, 1,060 - - - + 1,00 • 0,972 + 1,70 ••• 1,256 +2,12
... 1,227

3 37 11,80 1,19 1,42 10,09 +0,16 _ 0,930 _1,00 00

~:~:~
- - - +0,70 ** 0,693 + 1,12 *"'" 0,911

1 20 7,09 0,77 0,59 10,79 -0,54 _ 0,919 _1,70 000 _0,70 00 0,693 - - - +0,42 _ 0,496

5 36 9,60 1,07 1,16 11,21 -0,96 o 0,907 _2,12 000 1,227 _1,12 000 0,911 -0,42 - 0,496 ~ - -

Tabelul ~

Tabelul 9
"erenţelor rapoartelor de acumulare a zahărului alb la 1 gram frunză

git·· g frunză

,--- I~ -- \" -- I
x IHI n;;;i- 'iIHI!';,- .'i IHI '~~i~ "IHI ~~;- 'i IHlr!"~i~&::: mum .,'il;;:; mUlll ~;;:; mum M:.::: mllill . ~;;::: 1lI1lm

mamă I "tA 1 mame, I ,," I m<>m5 I tat' I m",,' I "t5 I mam' It'"
.2:.: mm F . 4x mm F. 4x mm F 2:-: mm F 4x mrn ro . 2x II!:'I! r 2x rnm IIIS 2iC Mi\! F 2x mm !liS ·4X M;\l F

.~naliz:a diferenţelor privind rezistenţa la baeterioze

'"'"'

,§
"§

~
~

O

~
M
~

n
c
·Si
c:
">-
~,.
.~,.
'"O
.~
';!l

~
M

'"'"Mn
~,.
tJ
M
N

"o:,.
.::0'

0,90

0,71

0,56

0,75

5

"1° 071

'" O,(H6

_,O,OG1

_,0,132

Tabelul 10

-0,07

-0,11, -

-0,4~1-
-0,2.)· -

.Y

-1- D,091

+ 0,056

+ O,DI5

+ 0,034

0,91

0,71

-, ),02

+0,251-\ 0,75

+0,18

+0,11,

-0,23, -

+ 0,057 0,137

+ 0,022 - lI,133

- 0,019 ~ 0,019

'-- 0,0341 - J 0,132

4

IIlflltd\ I tată

2;0; tmn!llS 2x. ;',L'rl F

1
=·,/ DL:t'6"G" mini-
~:;: mum

1,06

0,76

0,71

0,56

0,066

0,058

3

3

I
t":,

o. 2.... ;'1[111 F

1
~1î1 DLOl:el UlHlI-

-:g:~. mum
.t'

mamă

+0,41' 

+0,3'1' -

+0,23' 

-1_ 0 ,48 ' ~

+ 0,0191-1 0,136
- 0,015 - 0,061

+ 0,0761 '"

+ 0,041, -

1,06

0,76

0,91

0,71

2

+0,07, -

~0,34 , 

-0,11, -

-1-0,11, -

+ 0,0351 -10,053

- 0.041 - 0;058

- 0,022 - 0,133

_ 0,056 o 0,046

1,06

0,88

1,02

0,90

Dt
mihi
lnum

0,053

0,066

0, 137
0,074

l' ciEK
&-;;;:

.1'

Iilamii I latfl I lhamă I tată

o~ "' "'~ 4x '"m l';)::F

_t' ' SB mini·
:li;;: mutn

-0,07

1

-

-0,41 -

-0,18, -

+0,0]' -

- 0,035 

_°0761 o

- O 057[ 

~ °091 00

.'1'

4,07

4,14

4,48

4,25

4,00

"

0,253

0,208

0,329

0,310

0,344

5 1 S2

s 1 s~

1,44 2,07

1,23 1,51

1,12 1,25

1,37 1,88

1,30 1,71

Combjnaţia

0,075 0,006

0,054 0,003

0,151 0,023

0,126 0,081

0,110 0,012

"Combinaţia

n 1.5, %

13 35,34

14 29,72

37 24,94

20 32,30

36 32,70

n 1 s, %

13 29,60

14 18,80

37 45,80

20 26,21

36 31,91

1
""'~
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u
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c
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A. F. BADIU- şi colaboratorii

I .

Rezistenţa la cercasporioză (tabelul 13)

Din punct de vedere al comportării la atacul de Cercospora behcola
in conditiile de infectie naturală din anul 1937, cele mai rezistente culti
vare s-au dovedit a 'fi cele de tip hibrid diploid monogerm, care au o
rezistenţă asigurată statistic comparativ cu celelalte tipuri studiate.

Analizâ indicilor de asimetric Pearson a fost făcută din necesităti
pr.actic' metodologice privind perspectiva creării de noi tipuri de soiu~i
şi hibrizi monogermi.

Rezistenţa la baclerioze (tabelul 10)

În testele efectuate in 1937, cultivarele comparate nu aU evidentiat
diferenţe semnificative, cu privire la rezistenţa la bacterioze manifestilld

o toleranţă bună.

Rezistenţa la viroze (tabelul 11)

Hibrizii obţinuţi pe bază de androsterilitate s-au comportat mai
bine, faţă de viroze, cu diferenţe asigurate statIstIC. Judecînd prin pnsma
variabilităţii comportăriiacestora se remarcă o compo~tare aproape identică
(coeficientul de variabilitate 27,45-28,12) fenomen 1ustificat de altfel de
identitatea surselor de germoplasmă utilizate in realizarea celor două cate
gorii de hibrizi. Deoarece formele polenizatoare paterne. utilizate all fost
constituite dintr-o diversitate (\oe surse de germoplasmă de niveluri ploi
dice diferite, identitatea coeficientulni de vanablhtate, demonstreaz" lips"
aportului formei tată in variabilit"tea caracterulm, fapt care duce la con
cluzia că probabil rezistenţa la viroze la materialul androsteril diploid

studiat este transmisă pe linie maternă.

Rezistenţa la făinare (tabelul 12)

Analiza comportăriicultivare10r studiate la ataculdefăinare, în con
diţii de infecţie naturală, evidenţiază că po1iploizii monogermi de tip 4x
mm F . 2x mm F au rezistenţa c.ea ma~.l11are .(medm rez'~tent:-. rezistent)
diferenţele faţă de celelalte cultlvare fll~d aSIgurate. Mal senSIbIle la ata
cul acestei nUllac1ii se dovedesc a fi cultlvarele mamă ,cu diploidă.

60

.C u mamă diploidă şi soiul poliploid cU mam" teh:amoUO- şi tată dip~oid
monogerm (O ,253 respectiv 0,288 g/1 g aparat fohar).

Dacă analiza productiei de zahăr alb nu a evidentiat diferente sem
nificative intre cele trei ~u1tivare amintite, raportul d~ acumu1ar~ al za
hărului alb demonstrează clar capacitatea de sinteză pe de o parte, pe de
altă parte calitatea superioară diu punct de vedere al pretabilităţiila indus
trializare a hibrizilor triploizi.Din acelaşI_punct cle~ ~edere trebuie remarcat
şi polip10idul monogerm de tip 4" mm 1'. >< 2" MiVl F a cărui valoare se
situează imediat după cea amiutită antenor (0,329 g/l g fruuză).
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32

S. > ,\ln a~imctric de stinga

X < )h.l a~imctri<; d~~ dreapta.

X = O simetric.

Analiza indicilor de asimetric Pcarson

Analizind datele din tabelnl 14 se observă că majoritatea curbelor

distribuţie a caracteristicilor definitorii ale valorii culturale sint asi-

Caracterul

= 2,; mm F >; 4xlllrn F.

2 = 4:0.: mmF :~ 2)-; rom F.

:J = 41> mm F ~: 2" )J!Il F.

4 =2]; mm r-IS:< 2:0.: Ml\I F.

5 = 2" mm' MS :~ 4x ':'IIM F.

X Greutatea medie 0,414 0,600 0,562 0,4S 1 0,508
:Mo " rădăcinii 0,278 0,667 0,561 0,472 0,17&
AS , +2,-47 +0,50 +0,01 +0,09 +0,3"'!

,
X Greutatea medie 0,171 0,197 0,201 0,179 0,177
Ma a aparatului fali ar 0,171 0,161 0,17S 0,176 0,151
AS g 0,00 +0,63 +0,28 +0,05 +0,19

X Raport de acumu- 2,85 4,14 3,78 3,32 3,50
Ma Iare rădăcină 2,78 4,51 3,71 3,26 3,41
AS g/l g frunză +0,18 -0,40 +0,10 +0,09 +0,09

X Conţil1'utul mediu 13.88 12,95 13,R9 11,17 14,82
1110' in zahăr biologic 13,70 13,37 14,21 14,21 15,10
AS os +0,13 -0,42 -0,29 -O.OG -0,28

X Producţia de 57,28 77,86 78,15 69,32 75,26
Ma zahăr biologic 62,60 86.77 78,13 70,10 76,66
AS g ~0,G5 -0,48 ~0,O2 -O,OG -0,10

X Raport acumulare 0,352 0,410 0.150 0.416 0,457
:Mo zahăr biologic 0,376 0,376 0,361 0,341 0,329
AS g/l g frunză -0,27 +0,50 +0,43 +O,G9 +0,87

Conţinutul mediu 10,25 9,09 10,09 10,79 11,21
in zahăr alb 10,43 9,41 10.18 10,65 11.84

AS % -O,OG +0,28 +0,63 +0,18 -0.88

Producţia de zahăr 41.14 54,74 5G,44 51,87 56,79
<llb 43,43 68,85 55.32 45.48 18,80

g -0,25 -O,GG +0.10 +0,61 +0,83

. alb
0,253 0,288 0.329 0,310
0.268 0,273 0,265 0,276

gjl g frunză -O,?O +0,28 +0,42 +0,26

A,. F. BADIU şi colaborntorii
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CONCLUZII

d e z a h ~l r b i o '1 o g i c - asimetria cea
tot la aceleaşi soiuri, (12,95-13,37) dar şi la
este tot la dreapta, majoritatea valorilor si-

Resume

D~fiGr.cnces analysis for root average weight.
D~ffcrencesanalys.is for foliage a~paratus average weight.
D~fferences analysls for accumulatwn rate of tont weiuhtat 1 (ţ leaf
D~dferences analysis for biological sugar content, o ~,'
D~fferences analysis for biologica1 sugar yield.
D~fferences allalysis for accnmulationrate of biololJ"ical sugar at I g I f
Dlfferences analysis for white sugar content. o ea .
D~ffcrencesanalysis for white sug-dr mean yield. '
D~ffercnces analys~s foracc~lmulation rates of white sugar at leat.
D~fferencGs analysls an reslstance ta bacteriosis.
D~fferences allalysis an resistauce ta vi1'05is.
Dlfferences aualysis an resistance ta o'idium.
Diffcrences analysis an resistance ta ,Ccrcospom
Indices analysis of asymmetry Pearsou. .

Tables

COMPARATIVE DE LA VALEUR CULTURALE IiE CERTAINS VARIEl'ES El'
HYBRlDES MONOGERMES IiE BETTERAVE SUCRIERE

L'ocuvre !ait l'analyse de 120 varietes et 'hybrides obtellus de5 types de croisements
(2xm~ Fx 4xmmF; 4xmm Fx 2xmm F;4xmrn Fx2:x:l\fMF· 2xmm MS.

mm ~{S. ,4 x 1fMFj ; .cette. an~lysee~ !aite du .paint de '..pe de 13 Îi~dicat:eurs de
culturale, POI~S moyeu de la racme, p:nds m::Jyen de 1'app3.reil faliaire, contenu eu

1
2

Table 3
Table 4
Table 5
Table 6
Table 7
Table 8

9
10
11
12
13
11

a Tl~c papern:akc.s aud analysis of 120 varietics aud hybrids acquired Irom fi'..e types of •
oenealogl.c~l _CQnl?lllattons (2 x rnm F:x: 4. X-mm F; 4. x mm Fx 2xMMF; 2x mtn MS. 2 x Ml\'IF;
2x MMF: ~ x mm MS. 4x MMF). They. were analysed from the 'point of view of 13 indicators
of cultural.valu? (mot mean.welght, fol.lage ap~aratus mean,weight, biological aud white sugar
c~nteI1:t, bIOlogICa.l and ,vhlte sugar ywld, reSIstance to diseases, accumulationrate of root
hIol:,glc~landwhlte sugar at 1 g foliage apparatus). The best combinations for gettinoo NhNE
culbvahon wete 4. x turn Fx 2 x mm F. ar 2 x M1v1 F aud for N-NZ cultiv'ation 2 ~ 'nOm 11;IS~
4. x l\1iVlF. .-.... ........

Santmary

BIBLIOG RAFIE

COMPARATIVE STUDY OF CULTURAL VALUE AT SO~IE NIONOGERM SUGAR BEET
VARIETIES AND HYBRIDS

Cea p o i li N., JJ;Ietode stattsnce apltcate in e~pertenteleag}/{;olesL htologtce Ed Arrro-Slk -
Buc., 1968, p. 60-61, 125-133.' ' . o lGOL,

A. Utilizarea rapoartdor de acumulare drept criterii de sdectie in
proc~sul.de alneh0r.~re se JUStlfICă prin indicaţiile pe care le oferă .a'sup~a
tendm"ţe) de depozttare ale surselor de germoplasmă în procesul de foto
SInzeta-conSUln-acumulare.

Studiul comparativ al celor· cinci tipuri de cultivare TII0nogerme stu
.diate în 1987 la Fundulea a evidenţiat următoarele coneluzii:

l.Soiud cU productivitate ridicată din punct de vedere al greutt1ţii
med1î a rădăcinii (tip N, N-E) se pot realiza in cazul utilizării ca forme
mamă tetraploizimonogermi' fertiIi, iar ca forTIle tată' diploizi ITlOnO- sau
plurigermî.

2. Soiuri cu productivitate ridicată din punct de vedere al producţiei
medii de zahăr biologic (N spre N-Z) şi alb se pot realiza in cazul utili
zării ca forme mamă diploizi monogermi androsterili, iar ca polenizatori
tetraploizi plurigermi. zaharaţî.

3. Utilizarea diploizilor monogermi androsterili in combinaţie cu
-diploizii plurigermi polenizatori poate duce la realizarea unor cultivare de
tip N, cu o rezistenţă relativ ridicată la cercosporioză şi viraze.

Pentru fiecare caracter situaţia se prezintă astfel:
~ Gre li t a t ea r ă el ă ciTI i i ~ asimetria cea mai pronunţată

o prezintă soiurile de tip4x mm F .2x mm F, ceea ce duce la concluzia că
cea mai mare parte a valorilor studiate se află in dreapta mediei X < Mo
(0,600<0,667) in timp ce la celelalte tipuri de cultivare valorile se
,află în stînga lnediei.

~Continutul

mai pronunţată se găseşte
.celelalte tipuriasimetria
tuindu-se peste medie,

_ C o il ţ' i n 'li t li 1 el e z a h11. raI b - asinlctria cea mai pro-
nunţatăeste in cazul hibrizilor triploizi (11,21 < 11,84) indice de asimetrie
'O ,88.

Judecind materialul din cele trei puncte de vedere se remarcă faptul
că din punct de vedere al distribuţiei valorilor mai ulari ca media, acestea
se' repartizeaz't diferit pe tipul de cultivar luat in cQ)lSideraţie, pe de o
parte, iar pe de altă parte şi caracterul studiat îşi pune anlprcnta pe această

distributie.
De uceea. se poate conc1uziona că pentru obţinerea de cultivare de tip

-productiv, productiv spre cxtensiv, arneliorarea va trebui Srl ca-ute com
binaţii valoroase la nivelul încrueişurilor dintremamv. tetraploid{t-'U10llO
germăşi tată diploid monogerm. în cazul în care se doreşte obţinerea de
soiuri de tip productiv, productiv spre zaharat, selecţia va trebui f'lcută
in grupa hibrizilor triploizi. '
. . Judecind Însă după producţia de zahăr alb, cu excepţia combinaţiilor
poliploide de tip 4x llllll . 2x MM care sint relativ simetrice, se pot găsi
,combinaţii cu producţii asemănătoare căutînd în dreapta curbei ele distri~
buţie a soiur,ilor tip 4x mmX2x mm sau în stînga curbei ele distribuţie
a triploizilor, adică altfel spus: niveluri aseJnănitoare ale producţiei de
zahăr se pot realiza şi în soiurile tip N -NE cît şi în cele N-NZ.
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Tablcatt 1
TabIeat! 2
Ta blwu 3

IabIcall 4
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Tableau 7
TavIcau 8
Tableau 9

Tableau 10
Tablcau 11
TabIeatl 12
TabIcau 13
]'ab{em( J4

sucre biologique et blanc, produetion de suc:re biologique et bInne, re.sistance aux bacterioses,
viroses, oidium. cercosporiose, taux d'uccumulation de la ra9ine, du sucrc biologiqueet< blanc
a 1 g appareil foliaire. Paur obtenir une culture detype N-NE les combinaisons les plus ya~

leureuses sont ~elles de type 4. x Imn Fx2 x rom F ou 2 xMMF et ponr obtenir une culture de
type N-NZ 2xmm MSx 4x?\L\1F.

Tableau ..

Analyse des differences du paids mayen de la racine.
Analyscdes differences du poids mayeu de I'appareil foliaire.
Analyse des differcnces du rapport d'accumulation du poidsde Jaracine it 1 g

. Jeuille
Analyse dcs differences du contenu eu sucrc biologiquc.
AnaJyse des diffcrences de la praduction de sucre biologique.
AnaJyse des differences du rapport d'accumulation du suere biologique iL 1 g
!euille/
Analyse des differences du contenu eu sucre. biologique.
Analyse des dîfferences de la .praduction moyenne de sucre blanc.
Analyse des diffcrences des rapports d'accumulation du sucre blanc ~t 1 g
fcuille.
'Analyse des differencessur la resistance aux bacterioses.
Analyse des diifercnces sur la resistance aux virases.
Analyse des differences sur la resistance â l'oldium.
Aollalyse des dif!erences ·sur la n§sistance iL la cercos·poriose.
Analy'se des indices d'asymetrie Pearson.

VERţ;LEICHSSTUDIUMDES KULŢURELLEN WERTES EINIGER ZUCKERRUBENSORTEN
UND EINKEIMIGER HYBRIDE

ZltSammeHjassung

li.!> 'werden analysiert, vom Standpunkt aus ·{on 13 Kennzieffern des kulturellen \Vertcs,
ti! d zwar; durcschnittliches Gewicht derWurzel,. das durchschnittliche Gewicht des Riiben
lirautes, das Cchalt an biologischem uud weissem Zucker, derWiderstand gegen'iiber Bacteria.,
Viruskranl,heiten, Mehltau, Cercospodosis, Auhaufungssatzder Wurzel an biologischemund'
weissem Zucker pro 1 Grammdes Riibenkrautes, 120 S;)rten und Hybride aus 5 Type der ge
nealogischenKombinationen (2 x M~1Fx4x JTlmF;· 4 x mmF. 2 x :MMF;' 2 x mm M5. 1. x MMF).
Die Schlussfolgerungen der Analyse sind dass fiir dieI<ultivierung N-NE, die vertvollsten
Kombinierungen die van der Type 4. x rom F. 2 x mrri F oder 2 x M'MF,und fiir die Kultievie
Tungtype N-NZ dic von der Type 2x mm MS. 4 x MMF sind.

CPABHIITEJlbHOE IICCJlEIJ,OBAHIIE nOCEBO'lHOrO 3HA'lEHlliI Y OIJ,HOPOCTO
KOBblX COPTOB II rll6PIIIJ,OB CAXAPHOil CBEKJlbl

B llacTOHw.efi pa60Te HCCJlejJ;OBaHHbI CTOqKll 3peHHH 13-TH nOKa381eJIell IIOCeBOqHorO 3Ha
M

qeHHH (cpeAHHll Bec KOpfU1, Qpe;a;HlillBec JIHCTabl, cop;ep>KaHHe oJ;lOJIOmqeCKOfO HOeJIOfO ca.
xapa ,cGop GHOJlOrWleqmro li 6e.rroro caxapa, yCToiiqHBOCTb K G8KTepH038M, BlipycaM,MyqHliC
Toil pote, uepKocnopo3y, cTeneuI:>8KKyMYJl.HUHH Kopml-6HOJlHO~nqeCKOrO il 6eJIDro caxap.a Ha
O;o;UH rpaMM JIHCTBhl) 120 copTon li fnopHAOBnOJIytleHllblX DT nnTlI <pOPM reueanOrntleCKHX l{QM~

6HH8UHii (2XMM <Il. 4.x MM <1>;4x MM <1>. 2x MM <1>; 4x MM W. 2x MM <1>; 2x MMMC. 2:x MM <1>;
2< MM MC. 1x MM <1».

. BCJleACTBHe aHaJUI3a BbIBeJIH 3aKJilOtleHHe, tITO ;n;JIH nOJlylleHHHcopTOB H - HI! caMble .
ueHHbte KOM6HHaullHTHna 4x MM ID.' 2x MM"<1> lIJI" 2x MM. <1J, a )l;JlH nO.nyqeHHfl COpTOB <pc pMI:1
H - H3 caMhle UeHHhte KOM6HHaUHH epOPMht 2XMM MC. 4x MM<1>.

ASPECTE PRIVIND VARIABILITATEA NUMĂRULUI ŞI DIMENSIUNILOR
STOMATELOR ŞI A CORELAŢIILOR EXISTENTE LA NIVELUL

MATERIALULUI HIBRID DE SFE~LĂ DE ZAHĂR

k F. BADIU. AURICA BAIA, FLORENTINA VASILE

., Au~ori.i şi-au propus să studieze variabilitatea dcnsitătii
ŞI dtmenslUmle stomatelor la frunzele de sfeclă de zaha' h· ·b ·d·'

prec ro· 1 ţ"l el' '. r 1 rt a,.' u .,ŞI C.OTe a n e l~tre acestea şi caracteristicile ecollomico-
pr,otdu.~tld"e ŞI de .vegetaţIe alc plantei, cu scopul depistării de noi
en erue selectIe.

JU!lTma 'ana~i:e~ efectuate s-au relevat corelaţii pozitive
putermce mtre densltaţlle stQmateldr pe cele două fete al f .
'('r - +0 92) • tI· ·1 - . ,e runzei

- • ' .' ,)Il re unglrnl e stomatelor pe cele două fete' alc
:runz~ll(r ~ +0,88), corelaţia'negativă intre desitatea sto'mate
orş~ M u.nglmea l~r (r = ",-,-0,76), precum şi corelatia utemic

negabva
M

!utre densItatea stomatelor şi rezistenta plant~lo;la ata
cul de falUare{r.~ -0,86). O altă concluzie ~u valoare ractică
~ste ace.ea ?" pOSlbl1it~ţii utilizării densităţii stomatelor ~e mm:l
.frePl·~ cntenu_de selecţIe pentru rezistenţa la Jăinare a plantelor de
sec a de zahar.

Stomatele: ca. formaţiuni epidermice localizate pe frunze, joacă un
. .m sIstemul pe care-l reprezintă planta ca entitate. Cu rol
m aSIgurarea schImbulUi de gaze dintre plantă si d· l •
[4J t tI' • , me IU mcon-

.' soma e e aSIgura totodată· şi eliminarea vaporilor de apă
.transplraţJe. Stomatele 10acă un rol important in fenomenele de absorb

hmd f.ormaţIUllllespeCIahzate care asignră indirect fenomenul de absorb-
paSIva [3]. .

R?lul stomatelor este mai evident In perioadele de stres hidric a~cen
cmd prm f~n~menul de închidere a osteolei inhibă fotosinteza re-

'1wcmo acelaşI t~mp transpiraţia'. Feno.menul nu este total, redu~erea
. h'b stfoma~Icep~ntru gaze (C02) fund numai partial răspunzătoare
m 1 area otosmtezeI fi].· ,

Practi~, prin. f~ncţiile \~i, ~tomata est,; organulplantei care participă
"~""'JWClI a actIvItatea vItala a planteI si anUme: schimbul d

de fotosint ". . t" e gaze
O to:re';pira:ţie' • e~a Ş.I respIra, le, schImbul de apă prin procesul de

ŞI transpIraţIe [5J.
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Pr ivite din punct de \'edere al sistemului pe care-l reprezintă planta
intcglat;l in mediu, stomatcle joacă uUloI impur tant şi din punct de vedere
al incidenţc:J atacului de boli, in special criptoganlice, Qsteola stomatelor
~i camera substOlnatică reprezentind poarta principali de pătrundere a spo
riioI ele ciuperci parazite în organislllui plantei.

Sfecla de zahăr este o. plantă cu frunze aUlfistonlaticc, prezentînd
deci stomate pe ambele părţi ale frunzei.

Porninclclc la considerentele teoretice, enunţate anterior, ne-am propus
în lucrarea de fatr~ să abordăl11 variabilitatea' numărului si diInensillnilor
stolnatclor unor forulc hibride de sfeclă de zahăr, prin prisma utilizării
acestor doutl caracteristici cJ indicatori indirecţi ai unor caractere de vc
getaţie ale plantelar de sfec1rl de zahăr, caractere care interescazrl în l1l0ei
direct procesul de anlcliorare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S'au utilizat, ca materiale de studiu, 26 forme hibride de sfeclă de
zah('r (hibrizi simpli triploizi pe bază androsterilii), din cimpul d~ cul
turi comparative. al colectivului de ameliorare de la Fundulea, u111forme
ca dezvoltare şi aspecte fenotipice lnajore: talia, culoarea frunzei, pozit.ia
frunzelor fatii de verticală, abundenta foliajului etc.". . , .. ' II'

Din fiecare sursă luată in studin s-au ales 10 plante la intimplare,
la care s~a identificat prin măsur{ltori frunza cu dezvoltarea maxima d~n
etajul foliar intermediar, de pe care s-au prelevat probe de st<:mate prm
metoda mulaj ului cu colodiu. Probele au fost prelevate dm treimea supe
rioar(l a frunzei, din acelasi loc de pe ambele părţi ale frunzei. Recoltarea
probelor s-a făeut.1a ccai 10 zile de vegetaţie, atunci cînd din experienţa
anilor anteriori s~a observat' că s-a atins un maxÎlnmTI de suprafaţă foliarri,

Probele prelevate s-auânali~at m"icroscopic, determinîndu-se densi
tatea stoll1atelor pemm2 de mulaj, preculn şi lungi1nea acestora.

Pe parcursul vegda.ţiei s:,au efectuat observaţiile de rutină. prh~ind
rezistenţa materialului biologic la bolile foliare ca: frlinare, cercosporioză,

bacterioze si viroze,
'Trebuie mentionat că in conditiile anului 1987 la Fundulea nu ,s-au

intrunit condiţiile'necesare pentru un atac puternic de cercQsporioză,

Larecoltarca parcelelor experimentale s-au determinat celelalte carac
teristici ca: greutatea-medie a rădăcinii, aparatului foliar al plantei, conţi

nutul mediu în zahăr biologic si zah(lr alb. Prin .calcul s-a determmat
raportul dintre greutatea rădăcil{ii şi a frunzelor, producţiile individuale
de zahăr biologic şi zahăr alb.

Metoda de analiză a rezu1tat~lor experimentale adoptată a fost aceea
de analiza vafianţei pentru a stabili variabilitatea caracterelor stndiate
şi analiza corelaţiilor şi regresiilor pentru a ~tabili leg~'ttura dintre carac
teristicile luate in studiu [2].

VARIABILITATEA NUMARUI.;UI ŞI DIMENSIUNILOR STQlI.-1ATELQR 69

REZULTATE SI DISCUTII. /'

1. ANALIZA VARIABILITĂ"fll

- Var!abilitatea numărului mediu de stomate/mm'. Analizind cele 26
surse luate.I!' studm (tabelnl 1) se observă o variabilitate pronunţată a
ca.racterulm mtre surse,. coeficientul de variabilitate fiind de peste 30%.
Dlfer~nţe!e ]?nvmd vanabllltatea num(lrnlui de stomate/mm' dintre faţa
supeTlOara ŞI lufen~ară a frun.zelor sînt destul de apropiate (39,7~~ rC5
~ecl1v 34,1%, dar (hferenta, e:"stentii (6,43/mm') este asigurată statistic.
I ra~hcse. poate atI.rula ca la sursele de gennoplasnlă studiate se obscrv;l
o dIferenţIere netă Intre numrlrul stomatelor pe cele două fete ale frunzei
aceasta fiind semnificativ ulai lnare pe faţa inferioară,' .
.. Varbbi~ita_tea în caeh:,,1 fiedtrei surse este destul de ridical(" practic

fnnd c~pnnsa In 1l1.cehe, l,ntre valonI? extrem.o. de cea 150/0 şi 440/0' fapt
care da o lnare neOl11ogellltate acestUI caracter.

: - 'Variabilitatea lungimii medii a stomatelor. Din datele furnizate de
studml celor 260 plante ale celor 26 surse de germoplasm(l luate in oh
servaţle (tabelul .2) se observă clar o diminuare cOJlsiderabil(l' a coeficien
tUlt:I de vanablhtate atit ~a ]ns~lic cît fi, pe cele doufl feţe de prelevare
~ plo~el~r. Aceasta arc valofl1ncdlI spre In1C1, cea mai mare valoare (15,760/0)
111reglstnndu-se pc faţa .superioară.

Variabilitatea In cadrul fieetlrei surse oscileazrl Întrc valori lTIinime
'de Cca 6% şi. valori maxime de 21 %. Practic, din acest punct de vedere
s~rsele .d~ ~er~n?plc::smrl studiate cxter!orizeazrl' o uniforulitate genotipică.
Şl fenol1p1Ca nlhcata, fenomen clatorat 111 parte probabil uniformităţii ploi~
cl1ce a plantelor care au reprezentat cşantionul de probă.

- Variabilitatea caracteristicilor productive şi de ..vegetaţie. Analiza
acestor c~ra~tenstIcI eVIdenţIază la nivelul surselor o variabilitate diferită
pentru dlfentele caractere lnate în studiu (tabelul 3).

~ ... ~~actic, ;ca mai mare variabilitate intcrsurse o prezintă raportul
radac111a frnnza (50,03%), urmat de rezistenta la făinare (34 33'X) viroză
(28,32%) şi bacterioz" (21,86%). ' , o,

Variabilitate ridicaUl ma~ifest(' şi 'greutatea aparatul1Îlfoliar (36,47%)
enOITlen explIcabIl a\'Indu-se In vedere că determinarea acestui raport s-a

la recoltare. ,

Celelalte. cara;teristici stndiate manifesU1 o variabilitate mijlocie,
valon cupnnse mtre 10~/o şi 2%, . .

Acest fenomen pledeqztl încă o datrl mai UlUIt pentru uniforUlitatea
a materialului studiat,

Se renlar~ii, fa~tul Cel greutatea frunzei şi rezistenţa la făiriare exte
~ coefICIenţI de va~iabilitate aprpximativ egali cu cei realizaţi

numarul .de. stomate, .deCI ;este de aşteptat ca la acest nivel să se gii~
se;"c:a o sene. de corelaţn mal puternice. .



Tabelul 1 -,
'"

Variaţia numărului mediu de stomate la sfecla de zahăr

nrjmm2

Fâ,ţ:lsupetibarl\. Faţa illfcrioarl Media.

E
Codul ..!..~

sursă
o ·ă:!

~
81 10. "i ; s, % ' , 5 10.:; , S,O/O ; x .!~ 10.;(· $ s, % , x

~]
" ------

[) 1 2 3 4 5 6 7 8 • 10 11 12 13 14 15 16

5001
',1\ o

1 28,89 5,53 19,09 1,75 x 31,31 5,48 I 17,51 1,73 30,15 5,60 18,57 1,77 o

2 5002 23,06 5,29 22,91 1,67 o 29,33 9,88 33,71 3,12 o 26,19 6,68 25,50 2,11 o

3 5005 18,78 ,5,05 26,89 , 1,59 o 23,52 5,68 24,15 1,79 ' o 21,16 4,83 22,82 1,52 o

4 5006 26,53 4,64 17,52 1,46 32,19 6,05 18,80 1,91 29,36 4,61 ,15,73 1,45

5 5007 21,73 2,15 9,90 0,68 o 27,59 5,03 18,25 1,59 o 24,66 3,49 11,41 0,79 o

6 5010 26,79 6,54 24,42 2,06 28,66 6,59 23,00 2,08 o 27,72 6,37 22,98 2,01 o ..'

7 5013 22,19 6,30 28,41 1,99 o 25,99 6,87 26,43 2,17 o 24,09 6,36 26,39 2,01 o

I ' , ,

8 5011 20,92 4,99 23,83 1,57 o 27,53 3,45 12,56 1,09 o 24,22 3,93 16,22 1,24 o

9 5025 27,33 ' 5,81 21,29 1,83 32,86 10,11 30,77 3,19 30,09 7,72 25,65 2,44

10 5204 35,99 10,53 29,25 3,33 x 42,72 10,39 24,33 ' 3,28 x, i 39,36 9,84 25,01 3,11 .'
11 5205 35,13 11,82 33,66 3~74 x 42,66 16,70 39,15 5,28 x 38,89 13,83 35,57 4,37 x

12 5206 31,26 11,60 37,12 3,67 x 40,39 13,26 32,82 4,19 x 35,82 12,34 34,45 3,90 x

13 5207 25,53 5,68 22,26 1,79 33,73 7,73 22,93 2,44 ,. 29,62 6,42 21,69 2,03

11 5208 31,73 13,38 42,17 4,23 x 39,39 14,08 35,75 4,45 x 35,56 13,55 38,10 4,28 x
,

15 5209 31,79 9,67 30,43 3,06 • 38,59 12,16 31,52 3,84 x 35,19 9,84 27,94 3,11 x

16 5210 20,99 5,38 25,63 1,70 o 26,86 5,79 21,57 1,83 o 23,92 5,27 22,06 1,66 o

17 5211 18,13 3,45 19,04 1,09
,

23,26 7,19 30,90 2,27 o 20,69 5,(14 24,36 1,59 o

18 5212 20,~9 8,52 40,6,'1 2,69 o 25,66 .9,80 18,21 3,10 o 23,32 8,93 38,29 2...82
,

o
19 5213 29,79 13.}5 44,83 4,22 , 33,86 15,07 44,50 4,76 31,82 13,98 43,95 4,42 x

,
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Tabelul 1 (contin '/Iare)

" I 14 I 15 11612

260

9,88

:13,03 lJt 5'yo == 1,23

0,61

29,21)

I 10 I 11 I'j986432

n 260 260

10,44 li ,30

s% 31),71 Dt 5%= 1,139 34,12 Dt 5% = 1,44

"' 0,64
,

0,70

x 26,70 33,13

DiIerenţa F.S. - F.I. 6,43"

'<1 0,95

Dt 5% 1,87

o I , , , , , , , , I ,
,

20 5214 25,19 9,37 37,20 2,96 34,66 10,07 29,06 3,18 • 30,02 9,00 29,99 2,85

21 0001 29,19 9,97 34,17 3,15 • 42,12 9,12 21,67 2,88 x 35,66 8,45 23,72 2,67 x

22 0003 29,59 6,79 22,95 2,11 x 35,86 5,32 14,84 1,68 • 32,72 5,23 15,99 1,65 x

23 0004 30,99 8,94 28,81 2,82 • 42,52 9,53 22,42 3,01 • 36,76 8,37 22,77 2,64 •
24 0083 32,19 10,54 32,76 ' 3,33 • 38,99 13,71- 35,17 "1,33 • 35,59 11,64 32,71 3,68 •
25 0081 25,93 10,16 39,18 3,21 30,93 12,29 39,75 3,88 , 28,42 9,91 34,88 3,13 o,
26 0085 23,46 9,37 39,97 2,96 '" 30,26 12,34 40,79 3,90

, 26,82 10,40 38,78 3,29 o

,

~...



V~riaţia lungimii medii a' stomatelor la sfecla de zahăr

Tabelul 2 .,
'"

Faţa s\lpcrioarJ Faţa superioară Media

Codul ,
SlltSl'i.

.:.. el .'::.0: ·S E.::::.=. 0:::::'
81 x , s,'}';, s x .~~

, , ' S, % s x q" x , s, % S x s 2
~;;; ~~

-- -- ------
O 1 2 3 • 5 fi 7 8 O 10 11 12 1:J l' 15 1G

1 5001 22,33 2,57 11,53 0,81 , 20,73 1,81 8,76 0,57 21,53 1,91 8,88 0,60

2 5002 21,52 2,01 9,30 0,63 20,53 1,50 7,30 0,47 o 21,02 1,17 5,56 0,32 o

3 5005 22,53 2,99 13,29
,

, 2h26 1,64 0,51 1,97 9,070,94 , 7,70 21,79 0,62

4 5006 21,59 1,34 6,21 0,42 19,86 1,62 8;81 0,51 o 20,72 1,09 5,28 0,34 o

5 5007 22,19 2,51 11,32 0,79 21,59 2,86 ' 13,27 0,90 , 21,89 .1,40 10,96 0,75 ,
6 5010 22,59 ' 3,21 14,20 1,01 , 22,06 2,21 10,02 0,69 , 22,32 2,44 10,94 0,77 ,
7 5013 23,06 4,91 21,29 1,55 , ,

22,53 3,97 17,62 1,25 , 22,79 3,97 17,45 1,25 ,
8 50H 23,19 3,70 15,95 1,17 , 21,99 1,33 6,05 0,':12 , 22,59 1,94, 8,59 0,61 '"
9 5025 20,06 1 ' 1,45 7,24 0,45 o 21,26 2,83 13,33 0,89 20,66 1,75 8,46 0,55 o

10 520-1 19,46 3,02 15,55, 0,95 o 18,79 1,95 10,40 0,61 o 19;12 2,02 10,59 0,63 o

II .'\205 19,06 2,72 1-1;29 0,86 ,
l~, 19 2,(E 1.1,54 O,XI) o 1,s,62 2,48 13,:H 0,78 o

12 520G 19,93 2,92 1-1,66 0,92 ,
I~J,73 2,70 ['1, 10 0,88 o 19,82 2,71 13,69 0,85 o

13 5207 .21,52 2,7'1 12,?3 0,86 20,13 J,12 15,5 l 0,98 " 20,82 2,66 12,80 0,84 o

14 520,0;,; 21;33 3,51 16,16 1, li o 20,99 '1,0 i 19, II 1,26 . 21,16 3,63 17,18 1,H

15 520') 19,56 - 2,60 13,11 0,82 o " 18,79 2,51 13,35 0,79 o
19,3~ 2,37 12,26 0,75 o

16 5210 21,79 2, i9 8,85 0,69 ,ţ 2'1,59 2,48 10,09 0,78 • 2'1,69 2,03 8,25 O,M •
17 5211. 23,39 2,78 11,89 0,87 • 23,59 3,03 12;85 0,95 , 23,49 2,71 11,54 0,85 •
18 .')212 2,1,06 2,87 11,92 0,90 , 24,06 2,·16 10,2'1 0,77 , 2'1,06 2,18 9,09 0,68 ,

19 5213 ;; 21,53 4,00 18,58 1,26 21,86 2,69 12,34 0,85 , 21,69 3,24 14,95 1;02

20 5214 23,19 3,60 15,55 1,13 , 21,06 2,18 10,35 0,68 22,12 2,7i 12,27 0,85 ,

,

,.
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Ci
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I

.. - ...• - \~~··""·'''''-'I

01 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I " I 10 j Il I 1:! I J:l I il I 15 1"
21 0001 19,93 2,42 12, [5 0,76 o 17,13 1,98 11,61 0,62 o 18,52 2,O,s 11,25 0,G5 o

22 0003 18,96 2,27 12,01 0,71 o 19,19 1,49 7,81 0,47 o 19,07 1,35 7,07 0,57 "
23 0004 20,86 2,55 12,23 0,80 o 19,53 1,66 8,52 0,52 o 20) 11) 1,73 8,59 0,5-1

24 0083 21,73 2,69 12,38 0,85 21,19 2,28 10,76 0,72 21,% 2,19 10,00 0,69 .j:

25 0084 24,12 3,97 16,46 1,25 * 22,73 4,79 21,07 1,5 l , 22,92 3,84. 16,78 1,2.1 *
26 1. 0085 25,99 5,51 21,12 1,74 * 24,06 3,14 13,0'8 0,99 , 25,02 4,06 16,23 1,28 "
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Tabelul 3 I~
Analiza varhinţeî caracteristicilor productive şi de vegetaţie ale sfeetei de zahăr

.Rezistenţa la:
Greutatea Greut:itca Greutatea' R:iporJul Zahărul

Pr{)ducţin
Zahărul

Producţia
de zahăr de zahăr

"'co' Ib'."'·, IVi""COdlil
rădăcinii fruriwj ]Jlantei RIt: biologic biologic alb ,\b 11l.inarc·

surs;'l sporJozlil:loz:\ ,

;1
87 -------"E1 "83- "21 ·~1 .~ <'l ";1 ,~.~ >~1 .:...'" >~1 .....:: ' ". .::;;. ,- =:;;. =- -:=;';;..

\" 8 e kg Be k, ae - , " 'S , " g ar: % E <;1 , B" -
R~ - *] - 8 e - 8 .,

~:;: :il:::: l'A;;:: &~ ~ii ;;l~ iilJ: ~~ ~:;: i;l~--- - --- - --- - --- - --- - --- .---- - --- - - - -- - - - - -o I 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 .14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 5001 0,390 o 0,165 0,555 o 2,363 o 13,97 o 54,48 o 11,27 43,95 o 3 4 5 5 •
2 5002 0,612 • 0,265 • 0,867 • 2,400 o 14,07 o 86,10 • 10,90 66,70 • 5 • 4 5 5 • !"

0,642 • o "J3 5005 • 0,165 . 0,796 3,879 12,97 o 83,00 • 9,73 62,27 • 5 • 4 5 5 •
"'4 5006 0,465 0,198 0,663 2,348 o 13,90 o 64,63 o 10,57 o 49,15 o 3 4 5 5 • >
~

5 5007 0,439 o 0,230 • 0,669 1,908 o 14,70 64,53 o 11,47 50,35 o 3 4 5 5 • a
6 5010 0,560 • 0,269 • 0,829 • .2,081 o 14,77 82,71 • 11,66 65,29 • 3 4 5

~

5 • -'o7 5013 0,489 0,226 • 0,715 4,163 o 14,57 71,24 11,49 56,18 4 • 4 5 3 o o.-
8 5014 0,557 • 0,231 • 0,788 • 2,111

,
14,13 78,70 • 11,01 61,49 • 3 5 5 2 o "• o

"5025 0,624 • o o 10,73 •9 • 0,269 0,893 • 2,319 13,93 86,92 • 66,95 • 3 1 6 • 6 • o
10 5201 0,529 0,179 0,708 2,955 15,70 • 83,05 • "12,18 • 64,43 • 2 o 5 • 4 5 • 8:
11 5205 0,456 o 0,152 0,608 o 3,000 16,50 • 75,24 13,02 • 59,37 2 , 5 , 2 o 3
12 5206 0,510 0,124 o 0,631 4,112 • 15,60 • 79,56 • 11,84 • 60,38 • 2 o '1 5 2
13 5207 0,513 0,130 o 0,643 3,946 • 15,60 , 80,02 • 12,07 , 61,91 • 3 4 5 5 •
14 5208 0,467 0,135 o 0,602 o 3,459 15,70 • 73,33 12,10 • 56,50 3 4 5 5 •
15 5209 0,407 o 0,134 o 0,541 o 3,037 16,80 , 68,37 13,23 , 53,84 2 o 5 , 5 5 •
16 5210 0,458 o 0,126 o 0,584 o 3,634 16;80 • 76,94 13,22 • 60,54 • 4 • 5 • 5 . 5 •
17 5211 0,397 o 0,110 o 0,507 o 3,609 15,70 • 62,32 o 12,13 • 48,15 o 5 • 4 5 3 o

18 5212 0,465 0,167 0,632 2,784 15,60 ,- 72,54 12,12 • 56,35 4 • 4 2 o 5 I •

~
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55,78 3,19 4,42 4,65 4,36
9,79 1,09 0,50 1,01 1,23

.17,5H :14,:1:1 11,:19 21,86 28,32
1,92 0,2\ 0,09 0.20 0,24
3,!Hi 0,43 0,19 0.41 0,49

11 ,2672,94

11,70 1,46

Hi,04 1:1,02

2,:10 0,38

4,74 0,58

9;12

0,28

0,58

:-;0T..\1<1

i4,71

1,4:1

1 = fO:lr!c sellsibil. 4 = m",liu 1"<'zi~tent.

2= ::cllsilJil. 5 = n'zil:ilcnl.

j = tllnliu s('Jlsibil. fi = ioal!" H;zi,inll,

0,OR6 O,Of;:} 0,\3·' 1,6:16
"'% 17,35 :IG,H ~n,oo 50,03,., O,OHi 0,012 0,02G~ U,3:!!

Dt s~(, 0,03:] 0,025 n,053 0,661

Tabel iti j (colitinuare
o/ 1 I 2 I "/ 4 I si 6 /' /

8 l' I 10 H 12

""14 H 16
/17/18/19/20 /" /"121 I"/25

19 5213 0,418 o 0,162 _ 10,580
o 2,580 o 15,60 • 65,20 o 12,06 * .50,41 o 2 o 4 2 o 5 •20 5214: 0,~43 o 0,157 0,600 o 2,821 15,90 • 70,43 12,40 • 54,93 3 5 • 5 5 •21 0001 0,297 o 0,029 o 0,326 o 10,137 ,

12,.'50 ,
37,12 o

8,46 o 25,12 o 2 o 5 • 5 5 ,22 0003 0,450 o 0,112 o 0,565 o 3,947 , 13,80 o 62,10 o
9,97 o 44,86 o 3 5 • 5 5 •23 0004 0,571 • 0,164 0,735 • 3,;81 14,50 82,79 • 10:86 62,01 • 2 o 5 .. 5 2 o24 0083 0,622 • 0,113 o 0,735 • 5,504 • 10,20 o 63,44 o

36,39 ,
39,74 o 2 ,

5 , 5 5 •25 0084 0,595 • 0,302 • 0,897 • 1,970 o 1-1,60 86,87 ,
10,91 ,

64:,91 , 5 • 5 , 5 5 •26 0085 0,581 • 0,263 • 1l,844 • 2,209 ,
14,60 ,,84,82 • 11,11 64,54 • 5 • 4 5 2 o
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21,05
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+0,922

+0,885

0,779

0,097

9,19

0,722

1,121

0,885+0,922 x

Llmginwa
stomate!o(

faţa ;;upefioaril

21,87

+0,92

33,13
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NllIDi'lfU,l de
~tomat" fal'l

Illf':rinari'1

+ 1,162

+2,10

5,70

0,096

12,10

0,964
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2,10+ 1,162:x

26,70
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2, ANALIZA CORELAŢIILOR ŞI REGRESIILOR

Analiza corelaţiilor -Ş( regrcsiilor dintre numărul de stomatejmm:J şi lungimea lor pe cele două
feţe ale frunzei de sfeclă de zahăr '

Specificaţi'l

s~Yx

s1>

te

b - t 5% sb

h+t5%sb

y =:; a + bx

r maximum 5% = 0,38
)'i? = 0,49
O,lo/~ = 0,60
tt·· =·2,06

între lungimea medie a stomatelor pe, cele două feţe ale frun~ei. Din
acelaşi tabel 4 se remarcă aceeaşi corelaţie puternică pozitivă existentrL
intre dimensiunile stomatelor de pe cele dou" feţe ale frunzei (+0,880),
Dreapta de regresie are in acest caz unghiul de 49°, foarte apropiat ele
unghiul dreptei precedente,

- între numărulmediu de stomate/mm' si caracteristicile de productie
şi de vegetaţie. În 'tabelul 5 sint redate valo;ile coeficienţilor de corelaţie
)'i regresie intre numărul mediu de stomate/mm2 şi caracteristicile privind;
lunginlea medie a stomatelor, greutatea rădăcinii, greutatea aparatului fo
Ear,greutatea plantei, conţinutul şi producţia de zahăr biologic, conţinutul

şi producţia de zahăr alb şi rezistenţa la boli (făinare, cercosporioză,

terioză şi viroze). -;,

'între numărul de stomate/mm' pe cele două feţe ale frunzei. 'Din
tabelul 4 reiese clar corelaţia puternic pozitivt1 intre numărul luediu de
stomate/mm' ale celor două feţe ale frunzei (r = +0,92). Analiza coefic
cicntului de regresie evidenţiază legătura strînsă e:;dstentă, dreapta de
regresie avînd un unghi de 54°, .

a

J\Icdia ji(

Coeficientul de core
laţie,r

Semnificaţia

Coeficientul de regrc
sic, by;;



•

71}

~ o WM m W
ci ~ ci

o
ci oi

11
" "" ;;<: " .:o•

• ci

•E
~

"8

I +
.o .o ;>,

o 2: .,. - N ~ "N ~ '" ~ M o
+~.,.. oo~ '" o. '" N '"o '" o' o .,. o" o' ~ .

+ I
-o
"'.
'"

"

o
~ •~ •o •
+
~

:::
o"
+
~

o"
+
N.,.
N
o"

M
~

o
o"
+
e-
M

o

::J
o'
I

'"o
o"
I

2 .~
-",.: ci

+

50

:If;J°IO!q
IllJl;qeZ

% ''--I:[e
jllJl;IICZ

:l qlc
JVlJt;2()P

t!ll:lIlPOJd

1;zop
·;'Pt!q

VARIABILITATEA NUMARULUI ŞI DIMENSIUNILOR STOMATELOR

g:hI
IlljJOdua

il ':IpillF'flJ
11;'-IU2 ::lp

cqJnp01d

'. '" .,.
~ '"

§
~

+X
C; '"

.,. .,.
"'~!<lZUll1J .,.. * o. ~ o C; .~ '" -Caj Clll::lJ9 O· e- o. '" -oo o o" M o "," O· O· 0·0·, + I M

N I I I +
"1

!!UP).JPIP
calCJll<l.l9

';;;'

A. F. BADIU'şi colaboratorii78

Se remarcă numai doi coeficienţi de corelaţie asiguraţi statistic şi
anume cei dintre numărul mediu de stomate şi lungimea medie a acestora
(-O ,76), respectiv rezistenţa la făinare (~O ,SO).

Proporţionalitatea inversă dintre primele două ratactere duce la conclu
zia că la sursele de sfeclă de zahăr studiate există un element constant,
care se echilibrează prin variaţia numărului sau dimensiunilor stomatelor,
acest element putind fi o caracteristică determinantă a plantei privită prin
punctul de vedere al rolului stomatelor in fiziologie şi sistemul plantei pri
vit ca sistem informaţional. Practic creşterea numărului aduce după sine
O mişcare a dimensiunilor, astfel că, judecat la o suprafaţă foliată dată,

suprafaţa acoperită' de celulele stomatice rămine relativ constantă.

Privitor la corelatia dintre numărnl mediu de stomate si rezistenta
la făinare, se remarcă tot o core1a.ţienegativă puternică, cee~, ce duce ia
concluzia logică şi firească, privind rezistenţa la această boală şi anume
o creştere accentuată a numărului de stomate/mm' atrage o sensibilitate
pronunţată la atacul ciupercii prin inmulţirea numărului de "porţi" de
,acces a sporilor ciupercii in frnnzele planteloL

Coeficientul de corelaţie ridicat (~O,S) relevă faptul că plantele din
sursele de germoplasmă studiate nu posedăun mecanism.de apărare biochimie
la acest atac: deci, în procesul de ameliorare, .va trebui să se ţină cont
de acest neajuns, urrnărindu...,se selecţia formelor care au o densitate mai
redusă de stomate/mm'.

De asemenea, această corelaţie oferrl posibilitatea asigurării unei
selecţii relativ sigure pentru rezistenţă la făinare, chiar în absenţa atacului
de patogen, prin aprecierea densităţii stomateloL '

Deşi ar fi fost de aşteptat, existenţa unor corelaţii intre densitatea
medie a stomatelor şi caracteristicile productive~ se observă-că dacă acestea
există, ele sînt de regulă. mici şi nesemnificative.

O menţiune deosebită merită caracterul de rezistenţă la cercosporioză

care, deşi nesemnifîcativ, este foarte apropiat de limita inferioară a coe
ficientnlui de corelaţie teoretic pentru numărul de grade de libertate ale
experitnentului nostru. O extindere a cercetărilor în acest sens ar putea
aduce informaţii importante privind selecţia in această direcţie.

- între lungimea medie a stomateişi caracteristicile de producţie
şi de vegetaţie. Lungimea medie a stomatei influenţează intr,o mai mică

măsură (tabelul 6) rezistenţa la făinare (0,690), pozitiv. Avindu,se in vedere
corelaţia inversă, puternică, între densitatea stomatelor şi -lungimea lor.
această corelaţie vine să confirme încă o dată că în mecanismul de -in
fecţie a sfeclei de zahăr cu spori de făinare, stomatele joacă un rol foarte
important.

Corelaţia pozitivă dintre lungimea medie a stomatelor şi greutateâ
apatatului foliar confirmă datele din literatură, care afirmă existenţa unei

. variabilităţi dimensionale ale stomatelor funcţie de caracteristicile apa'
ratului foliar [4].

Şi în cazul acestui tip de corelaţie se remarcă existenţa unor ~ore

laţii neasigurate statistic', dar aflate aproape de limita de ,asigurare sta
tistică şi anume cele privind: greutatea totală a plantei, raportul rădăcină

frunză şi rezistenţa la cercosporioză.
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•
Celelalte cOlelaţii studiate au valori ll1ijlocii, 1111C1 şi foarte mici

fiind practic neinfluenţate de către lungin1ca stomatci .

CONCLUZII

,~mrfaces (r = +0.8S), a negative correlation between stomateş densities aud their lengths
(r =, -0,76) <1nd a strong negative corrclation between plants resistauce ta Erysiphe betae
attack aud stOfllates dens'ity (r = -0.86).

, . Alloth~r concl~sion with practical value i$ ta use stomates density an mm2 as selection
cntena for pmnt reslstance to Erysiphe (mildew). _

BIBLIOGRAFIE

SJI1J!mary

VARIABILITY OF STOMATES NUMBER AND SIZES AND OF CORRELATIONS AT THE
LEVEL. OF HYBRID SUGAR BEET MATERIAL

TableaH."'C

Variationof medium stomates l1umber atsugar beet.
Variation of medium stomates length at sugar beet
Variationanalysis of productive characteristics aud of vegetatlon at sugar beet
Aoulyşisoi correlation;; aud regresions hetween stomates-uumberjmm2 and their
length on the two surfaces of sugar beet lea! -

Analy:sis of corrCiatior:s aud regrcsions between meaJl stomatcs numberjmm2 and
tllC :<nc.ld and vege~atlOll characteristi:s of s~lgar beer
AnulYlll;; of correlatlons and regresions bctween mean stomates length and the yield
ami \·-eget:itioH characteristics at sugar beet

\
1 Va,iation du uombre mo)'en de slomales chel la betle,"'," sucriere
1 Variatia 11 de la. ţongueur moyenlle des stomates chez la betterave sucricre
3 Analyse de la v~riation des caracţeristiques productiveset de vegetation chez

la bctterave sucriere

4 Anâlyse .des correlations et des regr~ssions entre le llombre de stomatesfmm2

ct leul' longueur sur le~ deux surfaces de la feuille de betterave sucriere

5 Ana~rse des corn~·la.ti?n~et des ~'g,;essio~s entre le nombre moyen de sto m~tesj
/mm.~, etle-s caractensttques de productton et de vegetation chez la bet terave
SUCr1ere

6 - Allalyse dcs corr~la~i:m~ et desregressions cntre la longueur moyennedc s sto
rnat~? et le:s"caractertstlques de prodl1ction et de vegetation chez la bctterave
SllCrtere

Table 1
Table 2
Table 3
Table 4

Table 5

Table 6

ResuJJle

,Le~ auteurs ontctudii: la 'ruriabilite de la densite et des dimensions des stomates a
f~lnllcs. de bet.tcrave sucriere hy1Jride ainsi 'gue les correlatiansentre ceux-ci ct les caracterist
'tIques economtco-productives et rle'fcgetation de la plante pour determiner des criteres nouvc-

dţ se1ectioIl.

d
ensH"p"arla suite de I'analysc, (J0S corrclations fortement positives out etc relevees eutre les

des stomatessur les deu:'\: surfaces des feuilles (r = 0,92) entre les lOI1gueurs des sto
sur les dellX surfaccs des fcuillcs (r = +0,88), pne correlation ilegative entre la densite

~t?matesc.t leur longucur (r = ',~' 0,76) ainsi :qu'unecorrelation fortement negative entre
reslstance (les plantcsa l'oi'dium et la densi~~ des stomates (1' =' -O,86y. \

Vne autre conclusion avaleur pratiqueC'st celle de la possibilite d'utiliser la densite
stomates par mm2 camme erite-re de selection CQnceruant la resistance des plantesa l'oîdium.

Tables

VARIABILITE DU NOMBRE El DES DIMENSIONS DE STOMATES ET DES CORRELATIONS
AU NIVEAU DU MATERIEL HYBRIDE, DE BETTERAVE SUCRIERE

EilCicloped.Ecofiziologia plantelor, Bucureşti 1984, Ed. şt. şi1. A t a nas i u L.,
P.. 65-67.

2; Cea p oi u'" N., Jlletode statistice aplicate tit experienţele a.gricole fi biologice, Bucureşti
1968, Ed. Agro-Silvică, p. 125'-212.

3. Pop E., PeterfiSt., Săliigeanu N., Chirilci H., J1:fanualde.fi::iQlogia
plantclor, voI. II. Bucureşti, Ed. dcStat Did.şi pcd., 1960, p. 283-284.

4. R ă V tL r il ţ M., T il re s c h i E., Botanica"Bucureşti,1973, Ed. Did.şiPed., p. 51- 53.

5. Larollsst?, Paris, Ed. Larousse,1984, p.1063. e

The authorsstudied the variability'of stomates rleilsity andsizes at the lcaves of sugar
1)t~et hybridsand, the correlationsbetwccn them and the economic-productive characteristics
and of plant vegetation for determining new selection criteria. .

Followiug thc analysis strong pasitive correlationswere noticed between stomates den~

sities on the two lea'/essurfaces (r = +0,92), uetweensto mates le llgtlls on tbe hvo leaves

1. în cadrul surselor de sfeelr, de zahăr studiate, variabilitatea cea
mai mică. s-a 111C\nifestat intrasursă, la caracterul privind lungimea 5tO
matelor.

2. Între numarul şi lungimea stomateloT de pe faţa superioară şi
{;ca inferioarrl afrunze10r de sfeclă de zahăr existrl corelaţii puternic pozi
tive (0,92 respectiv 0,88).

3. Între llUlllărulmediu de stomate pe mm2 şi lungimea medie a sto
matelor la frunzele de sfeelr, de zahăr din sursele studiate corelat ia este
negativă (r = -O ,76). ' . '

4, între numărul mediu de stomate pe mm' şi rezistenţa la făinare
la sursele studiate corelaţia este' negativă (r = -O,80), creşterea numă
rului de stomate provocînd o accentuată scădere a rezistenţei la făinare.

5. Analiza număruluimediu de stomatepoate fi 11tilizată cu o proba.
bilitate relativ ridicată, drept indicator indirect al rezistenţei la făinare,

metoda putind fi 'utilizată ca metodă suplimentară de selecţie în procesul
de ameliorare.

6. Principalele caracteristici economica-productive ale surselor stu
diatenuau exteriorizat corelaţii puternice cu densitatea şi lungiluea medie
a stomatelor.
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ASPEKTE DER VERANDERLICHKE1T DER STOMATENANZAHL-UND GRiiSSE UND DER
WECHSELBEZlEHUNGEN AUF DEM NIVEAU DES ZUClmRRUBEN-HYBRlDMATER1ALS

, I

ZlIsammcnfassuug

Die Autoren nehem ,sich vor, clic Vc;rUl1derlichkeit der Stomntel1dichte~undGrăsse bei
Blăttemhybrider Zuckerriibcll, sO\"ie clic Wcchsclbeziehung l.wischen denselben und dic
okonomischen, produktiven nnd Vegetationscigenschaften der Pflanzc, ZUlU Zweck Erfilldung
einiger ncuen Selcktionskriterieu, zu studierell.

Dic durchgefiihrte Analyse zeigte starke positb-e \Vechselbeziehungen ;.';wischeu der
Stomatcl1dichte auI beiden Blattseiten (r +92), zwischen der ·Stomatenlăngc aui beide11
Blattsciten (r = -0,76) und cine starke negative \Vechselbeziehung zw,ischell dem pflanzen
widerstand gcgeniibcr Mehltau nnd der Stoma,tendichte (r = ,~O,86) '<l.liL

Eine weitere· Sehlussfolgerung von praktischcr Bcdeutung ist dic M6glichkeit der Ver
wertung der Stomatengr6ssc aufmm2. als Kritcrium der Selektion Hir !len Pflanzc1Twiderstand
gegeniiber l\'Ichltau. ...

•
AcnEKTbl KACAIOlJ1I1EC5I 113MEH'I'IIBOCTII '1I1CJlA II PA3MEPOB YCTbll1.\ II

CYlJ1ECTBYIOlJ1I1X KOPPEJl5l1.\IIfi HA YPOBHE fll6PIII\HOfO
MA TEPllAJlA CAXAPHOfi CBEKJlbl

Pe3,lllOe

ABTopblSaUJlaHlipOB8JUI lJ3YllHTb lJ3MeHbllllBOCTb ryCToTl:>1 It p33MepC}B yCTbllU Ha .'JIICTbHX
nl6pn;a.uoÎi caxapl-wÎl CBeKJIbl ,aTaKlKe KOPPCJ15lU,lIii !Ilem)];y HH!IIll n 3KOHOMltlJeCKllMlJ npOll3BOil
CTBCBHblMH Xapal\TCpllCTllK311lH lJ BerCT3UHlJ pacTeHHli:B BlIilY onpCIWJICmHI )'lOEbIX' 15pHTepnl'
ceJJCKU1HJ·

BC.Tlc;a.CTBnc npOaCp;el:lHOro.aHalIHS3 BblHBll.lJlICb CllJIbHo' nOJIOJHHT€JIbHble jWppCJI51UlJU
MemAY rycToToil yCTbllU Ha o6eux CTopOHax .1IICTbeB 11'= +O,92}, MC)KilYilJlllj-loij yCTblIU Ha
o6ellX CTOpOH3XJIHCTben (r= +0,88), OTpJ1UaTeJlbllbiC KoppeJl5lUUli MlDK;1ly rycHlToii yCTbHll II
llX ţJ;JIllHOii (I'= ~O,76) T3K)KC CItJIbHO oTplH.ţaTeJIbUaH KOppeJlJUUHI MejRAY }'CToi~IHlBOCTblO pac
TeHllii K nOpameHlJlO MyllHllCTOIl pocoii Jl rycToToH yCTbllU (r= ~O,86).

.llpyroii BblBOiJ: C npaKTulIecKI1M 3HalleHHeMcocToIIT B B03MO)lUIOCTH HCnOJlb30BaHll5l
rycToTbl yCTbHU Ha 11(/,12 KaK KpurepllH ce.lJeK-UIHl Ba YCTOHtll1BOCTb pacTcl-llIii KMy1unicToii poce.

I

CREAREA DE MATERIAL REZISTENT LA RIZOMANIE

L. LUNGU, ST. NICOLESCU

..
În această.1uc,ra.r~ se pre7,int~ rezultatele cercetărilor prî'finc1

crearea de materml ulIţml de amelIorare cu tolerantă la rizomanie
i;l aln~1198?, la Staţiunea de Cercetare şi Producţie 'pentru Cultura
Sieclel de Zahăr, Arad.

,H:zul~at~le experimentale au scos în evielenţ(i faptul că
11U e::-t!sta SOlUncare să reziste la rizomanie, ci soiuri tolerante.

, D~ntrc soiurile a"fute în studiu sint mai tolerante la rizo
man~e RltIJ;O, Turbo şi RizOf, care au avuto' frecvenţă a atacului
tIe nzomaIlle 'cuprins<1 Între 27% şi 42°;;,. .

Cele mai s(~nsibi1c la rizomanie au fost soiurile MOliorom,
care au-avut o frec'fenţă a atacului de 75';; s~ Mejotncllskaia
de 70%.. o •

.. Rizo.mania este o boală produs[t de virusul îngălbenirii si al putrezÎ-
rll ner;,urIlor frunzelor sfeclei de zahăr - Beet-Necrotic Yellow Vein Virus
(B.N.' .V.V.) ŞI CIUperca Infenoară de sol Polymyxa betaecare are rol de
vector.

'.. ,Începind din ~nul 1950,. c!nd a fost semnalată în Italia, rizomania s-a
)~s]JInd)t foarte rapId contamIlUndculturile-de sfeclă dc zahăr îu uumeroase
ţarI dIn Europa, Asia şi America de Nord.

Î,n România simptomele acestei boli au fost semnalate incă din anul
!980, In unele ~ultun de sfeclă de zahăr, în special in judetul Mures, Avînd
In vedere grav1~ate~ acestei boli, cercetătorii s-au preoClipat atît' de des-
cnerea vIrusuluI, CIt ŞI a vectorului. .

II
' hI ItAalia primele cercetări le-au efectuat incă din anul 1965 G h i
In 1,' I g h isi şi D'A m b r a.

În Japonia in anul 1973 Tam a d a si Ba b a au descris virusul
B.!'l',Y.y.V., deoarece in insula Hokkaido ac~astă boalrl a apărut cu cît,iva
anI InaInte.

. AnalizeI: ~fectuate la Centrul de ~ercetări pentru Protecţia Plantelor
b.azatţ pe testan ~lOlogIc.e Ş.l 111Ves~'IşaJIc de mIcroscopic electronică, au con,
fIrmat pre.zen.ţa vlrusulUl rIzOmameI In plantele sfeclei de zahăr care pre-
zentau "barbI". .



Fig, 1 -'- Producţin. derădătini~desfedă.dcznhăr in teren neinfestat si infestat in functie
de frecvenţa- ataculuiderifomanie.' .
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Tabelul 1

Diferenta
t/ha

LEGHIDĂ

G.·prOd. de. r·lirjGcj~deren ne'ntesbt

iprod.rCdiiciaj teren jnle'IaI

fI $0 ~

.0 '2

.~
-ţ:;. 30.~

2°1
10 ~

Proth\cjia I
relAtiva, %I p"d"ţi, I

medie, t/ha

DL 5l)ti = 15,5 t/h,l

DL 1 % = 21,1 t/ha

Dt Q,1 % = 28,4 tjha'

Producţia de rădăcini (tjha, teren neinfestat)

CREAREA DE MATERIAL REZISTENT LA RIZOMANIE

Soiul

TM 4 57,0 121 + 10,0

Braşo7 519 56,3 119 +9,3

Rizor 54,3 115 -1- 7,3

l\'Ionorom 52,6 111 +5,6

Mejotnenskaia . 50,6 107 1f-3,6

R. Poli 7 49,3 104 +2,3

l\'Îedia (X) 47,0 100,0 mt.

llamonskaia 46,6 ' 99 -0,4

Ritmo 43,3 92 -3,7

Stupini 41,3 87 -5,7

Polirom 40,0 85 -7,0

Turbo 37,6 80 -9,4

CT 34 35,3 75 ~ 11,7.

~
2

w , .F' ,. 9
~

" o

"G" ~

" 4-"

Experienţa se află în prinlul an de cercetare,
Analizînd producţiile medii de rădăcini la heCtar in teren neinfestat

(tabelu)"! şi fig. 1) se constată cfl cele mai mari producţiile-au inregistrat
soiurile TMAde 57 t/ha şi Braşov 519 de 53,3 t/ha. Producţiimai mici le-au
avut soiurile Turbo de 37,6 t/ha şi CT.34 de 35,3 t/ha. Comparativ cU media
experienţei de 47 t/h,,- nu se disting diferenţe semnificative de producţie
la nici unul din soiurile analizate, '

REZULTATE OBŢINUTE

P
/e'

Silnptomele bolii se. manifestă pe rădăcini şi,uneari,pe frunze.
rrtdăcină aceste3- sînt vizibile mai ales în a doua jumătate a p-erioadei de
vegetaţie (august -septembrie) şi constau dintr-o proliferare puternică a
raclicelelor, ale căror vîrfuri sînt necrozate şi Încîlcite, cu aspectul unei
"bărbi". De cele mai multe ori astfel de rădăciui au dimensiunile mu lt
reduse fată de cele sănătoase, Datorită acestor insusiri, calitatea tehnolo-'
gică a sf~clei de zahăr eşte necorespunzătoare, iar l)felu:crarea industrială
este dificilă şi cu randament scăzut.

O secţiune printr-o răd{tcin5. bolnavrt scoate în evidenţtt faptul că

vasele condud1toaŢe se necrozează puternic începînd cu vîrful acesteia.
Faliajul este mai gafrat prezentînd neyvuri clorazate, iar ulterior nervurile
ingălbenite.senecrozează.Astfel, în zilele calele de varrt, mai ales spre amia
ză, plantele bolnave apar veştejite~, iar seara aparatul faliar ia aspect normal.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

L. LUNGU şi ST. NICOLESCU

Experienţele s-au executat în condiţii de neulgare," în teren infestflt
la C.A.P. Iratoş, judeţul Arad şi, comparativ, în teren neinfestat la Staţiu
nea de Cercetare şi' Producţie pentru Cultura Sfecleide Zahăr, Arad.

Tipul de sal-cernaziom gleizat luto~argilos. Semrtnatul s-a efcetqat
manual în ambele experienţe, la data de 25.04.,1987. Solul a fost fertilizat
cu N-150, P205~80, K,O-60 kg s.a./ha. ,
A Aşezarea experienţelor a fost în blocuri randomizate în 3 repetiţii.
In vegetaţie s-au efectuat 2 praşile mecanice şi 3 ulanuale. S-au efectuat
2trataluente' cu .Dursban în ambele experienţe, prima imediat dupit răs[t
rire, la 18.05.'1987, în doză, de 2 l/ha, iar a doua la 10.07.1987 in vederea
combaterii larvelor defoliatoare, în doză de 2 I/ha.

S-a testat un număr de 12 soiuri de sfeclă de zahflr autohtoue şi strfl
ine: Stupini, Monorom, TM: 4, CT 34, Braşov 519, Polirom, R Poli 7, Turbo,
Ritma, Rizor, Ramanskaia şi IVlejatnenskaia.

Martor" a fo~t considerat luedia experienţei.

Recoltatul s-a efectuat la data de 24.10.1987. La recoltate s-a determi
nat producţia de rădăcini la hectar, digestia, producţia de zahflr la hectar
şi frecvenţa gradului de atac la rizomanie în teren il1festat.
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Turbo )3,3 164 5,2 ."
Ritma !l,4 140 3,3 ..
Rizor 10,0 123 1,9 •
i\Iono:rom 8,9 109 0,8

Media (XI 8,1 100,0 mt.

R. Poli 7 7,9 97 -0,2

Cl' 34
.

7,7 95 -0,4

Ramonslmia 7,2 88 -0,9

Braşov 519 7,1 87 -1,0

T1I 4 6,J 77 -1,8

Stupini 6,2 76 -1,9 ,

polirom 6,1 75 ~2JO
, .

1'lejotnenskaia 5,7 70 -2,4 o

/

Tabelul 3

101"

Continutul in zahăr (o/c)

'[}cOll!;nUI :::ohăr ttr."
neiflfe~lat

2 - Conţinutul de zahăr in teren neinfestat şi teren-infestat în functie de
irec'Tenţa atacului derizomanie. "'\.. .

Fig.

o

Teren infestat Teren neinfcstat

Soiul

RI, %IR2, %IR", %I Rl, %IR:, %I R3, %Imedia medii!
% %

Stupini 8,8 5,8 7,2 7,2 17,8 19,4 16,6 17,9
,Monorom 8:8 5,4 6,6 6,9 18,4 18,0 15,6 17,3
TM 4 9,6 9,6 7,6 8,9 18,8 18,0 18,2 18,3
CT 34 7,2 10,6 7,8 8,3 21,2 20,4 17,6 19;7,
Braşov j 19 6,2 8,6 6,8 7,2 17,4 17,6 19,4 18,1
Turbo 12,0 10,8 10,8 !l,2 18,0 18,2 20,2 18,8
Ramonskaia 9,0 9,6 10,6 9,7 17,4 19,2 17,2 17,9
Mejotn:nskaia 8~2 7,6 6,2 7,3 17,2 19,0 20,6 18,9
Rizor 8,8 11,6 9,0 9,8 16,8 17,4 16,8 17,0
Polirom 9,8 8,8 9,4 9,3 19,4 17,6 17,8 18,2.
R. Poli 7 8,4 10,6 8,8 9,2 19,8 17,0 18,6 18,4
Ritma 10,8 10,0 9,8 10,4 17,4 18,4 17,6 17,8

c

•
M

"" "
" "

g

•

Tabehl! 2

I
~rOd\lC\ia'l Prod llctia , I Diferenţa

medic, t/ha.. relativă, % t/ha

DL 5 % = 1,f) tlha

DL 1 % =2,7 t/ha

DLO,1~6=:J!6 t/ha

I
Producţia de rădăcini (t/ha), teren infestat

Soiul

În teren infestat (tabelnl 2) constatăm c,' cel mai bine s-an comportat
soiurile cate au o toleranţă mai ridicată la rizomanÎe.

Dintre acestea mentÎonăm soiul Turbo care are diferente foarte semni
ficative de prodncţie faţă de media experienţei, Ritmo cu diferenţe dis
tinct sen1uificative şi Rizor cu ,diferenţe semnificative de producţie.

Conform datelor prezentate in tabelul 3 şi figura 2 privind conţinu

tul de zahăr se observă că in teren neinfestat cel mai ridicat conţinut de zahăr

il au soiurile CT 34 de 19,7% şi Mejotnenskaia de 18,9%, iar cel mai scăzut

~onţinut de zahăr l-au avut soiurile Monorom de 17,3% şi Rizor de 17%.
In teren infesta:t aceleaşi soiuri care auo toler<iuţrt mai mare la riiomanie
au şi conţinutul cel mai ridicat de zaMr, respectiv Turbo .de 11,2%, Rit1110
de 10,4% şi ~izor de 9,8%.

Comparativ se poate vedea că soiurile din terenul infestat au nn con
ţinnt de zahăr mult mai scăzut decît cele din terenul neinfestat (tabelul 3).

Referitor îa producţia .medie de zahăr la hectar in teren neinfestat
(tabelul 4 şi fig. 3) se constată că soiurile TIVI 4 şi Braşov 519 inregistreazrl
cele mai mari producţii, -iar soiurile CT 34 şi Polirom au cea mai mică

producţie de zahăr la hectar.



Fig. 3 _ Producţia de zahăr în teren infestat şiterenneinfestat în funcţie de
frecvenţa atacului de rizomanie.
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Tabelul 5

i\kdia
%

Rz
%

RI
%

Tabelul 6

DI. ţ;%=O,24
DI. 1%=0,33
DI.,0,1%=O,4Ş

Frecvenţa atacului de rizomanie (%.)

Soiul

Productia de zahăr (t/ha) teren infestat

Stupini 52 69 80 67
l\Ianorom 78 72 75 75
TM 1 60 65 49 58
CT 31 58 53 69 60
BraşO'l' 519 15 62 49 52

,Turbo - '28 34 37 33
Ramon~kaia

I
68 50 47 55,

Mejotnemkaia 73 65 72 70
Rizor 10 51 35 42
Polirom 61 59 54 58
R. Poli 7 65 56 59 60
Ritma -

21 31 29 27

CRBAREA DE MATERIAL REZISTENT LA· RIZOMANIE

\

'1

Soiul
Producţia Producţia Diferentaml'die relati\'ă Semnificaţia

tjlJa %
t/ha

Turbo 1,50 205 0,77 ..,
Ritma 1,17 160 0,41 ..
Rizor 0,98 134 0,25 ,
Media (X) 0,73 100 mt.
R. Poli 7 0,72 98 ,

-0,01
Ramonskaia 0,69 94 -0,04
CT 31 0,65 89 -0,08
MOllorom ,- 0,60 82 -0,13
Polirom 0,57 78

.
-0,16

TM 4 0,55
\

75 -0,18
Braşov 519 0,51 1, 69 -0,22
S,ţupini 0,11 60 ~0,29 ,
Mejotnenskaia 0,42 57 -0,31 ,

,

/

Tabelul "1

Dt oVn 2,82
DL 1% = 3,94
Dt 0,1%=5,30

L. LUNGU şi ST. NICOLESCU

Productia de :,>;ahăr (t/ha) tereD neinfestat

•

. Producţia Producţia Piferenţa
SemnificaţiaSoiul medic relativă t/ha

t/ha %

TM 1 10,11 122 1~93

BraşoV" 519 10,28 120 ' 1,77

Mejotncnsl!:aia 9,60 • 112 1,09

Ritor 9,23 108 0,72

R. Poli 7 9,13 107 0,62
< 8,90 101 0,39MonOTom

:r.,·ledia (X) 8,51 100. mt.
/

Ramonskaia' 8,33 97 ~0,18

Ritma 7,66 90 -0,85

Stupini 7,11 87 -1,07

Turbo 7,11 83 -1,10

CT 31 , 6,95 81 -1,56,

polirom 6,89 - 80 _1,62

-"

88
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CONCLUZII

1. Capacitatea de producţie a soiurilor este diferită. Astfel, in teren
neinfestat se diferenţiază ca producţie medie de rădăcini soiurile TM 4
care înregistrează o producţie de 57 tlha şi Braşov 519 de 56,3 t/ha, iar in
teren infestat producţii mai mari înregistrează soiurile Turbo de 13,3 t/ha,
Ritmo de 11,4 t/ha şi Rizor de 10 t/ha. Conţinutul de zahăr este mai scăzut

la soiurile4in teren infestat cornpaTativ cu cele din teren neinfestat.
Producţia 'de zahăr la hectar se, situează între limitele 6,89 t/ha la

soiul Polirom şi 10,44 t/ha.la soiul TM 4 in teren neinfestat, În teren infesta!
tot soiurile care au o frecvenţă mai mică a atacului de rizomanie realizează

şî cele mai mari prod\lcţii de zahăr la. hectar, respectiv soiul Turbo 1,50
t/ha şi Ritmol,17 t/ha.

2 .. Frecvenţa gradului de atac de rizomanie la soiurile avute în studiu
se situează între limiţele 27°/o~75%, cele mai tolerante sînt soiurile Ritmo,
Turbo şi Rizor, îar cele maî sensibile sint soiurile Mejotnenskaia şi Mo
:nOTam.

Fig. -1 - Frecvenţa atacului de rîzomanie.
I

În teren infestat soiurile care au o toleranţă mai mare la rizomanie
• înregistrează şî cele mai mari producţiîmediî de zahăr la hectar (tabelul 5).

Astfel soiul Turbo are difereuţe foarte semuificatîve faţă de media '''''peri
,euţei, Ritmo distiuct semnificative şi' Rizor diferenţe semnificative faţă
de media experienţei. ,

în ceea ce; priveşte frecvenţa ~tacului de rizomanie aceasta a variat
de la uu soi la ~ltul. Soiurile cele mai puţiu rezistente la rizomauie au fost
Monorom care a avut o frecvenţă a atacului de 75%, Mejotnenskaia de 70%
şi Stupiui de 67%, iar cele mai tolerante au fost soiurile Rizor de 42%,
Turbo de 33% şi Ritmo de 27% (fig. 4).
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CREAl'ION DE MAl'ERIEL RESISl'ANl' ." LA RHIZOMANIE
C03i\AHHE YCTofl'lHBOrO MATEPHAJIA 1\ PA3BEl'BJIEHHKJ I\OPHEfl

Resume

La-Statian. de Rccherche ct Productiou pour la Culturc de Bettţrave Sucriere~Arad

presente ses resultats obtenus cu 1987, sur la creation du materieI initiald'amelioratiOll a'ICC
toleranec â la rhizomanie. Ces resultats ont demontrc qu'iln'y a pas de varietes resistantes.
ala rhizomanie, mais des varieb~s tolerantes seulement.

Les variete:s les plus tolerantesala rliizomanie onlete Ritma, Turbo, et Rizor qui
ont presente unc frequence a l'attaque de rhizomanie cutTe 27% el 42%. Les plus sensibles il
la rhitomanie antete les varietes:Monorom avecunefrequcllce il l'attague de 75% et ~Iejot

neriskaia avec 70%.

JCX B HaCTOHIllei{ ~a60Te npIJBOllHTCH pe3Y.!IhTaTbl BCCJle;U;0I381Hlii, l<acBlOllI,necn C03p.:aHun
~Ic'c°JJ.Horo,~JaTep~!il,:'1aA·'1n CC.'ICI<UIJIJ C Ilb,J,HOC.'1}IBOCTbIO K pa3BeT13JleHllIO IwpHen 13 1987 rO)ly Ha

J1eJ-(OBilICJlbChOIi 11 np01l3!JO,'l;CTBeHIlOH CT3Hll,HH 00 EbIpaIllIlEaHlilO caxapHoii CeeKJlhl 'Ap3A.

3KcneplBICHTa.lbHblC pe3),~,'1bŢ3TLI Bbl5{Bl!J1ll TOT q)aET,IITO He CVllI,CCTEyCT COpTOB yCTOi'l-
l/IlBLIX K pa3I3CTB.rICHHI0 KopllelL, a TOJlbKO copTa Bb1ll0CJ111f'hie. -

Ţ") CpC!ţH 1I3}"IEl':IIJblX COPTOf! C:o,!Iee EblHOc,'1l1Eble Kpa3BeTlîJlCHllIO IWPflCii CO Ta PlIT1IW
07YJ,60' ~;?~Jf30p, Y hOTOpblX 'laCTQTa nOGpeaCJlCllIfH p<l3Bem,IlCllUe1lI l~oplleii HaXO;JJl!aCb Me*"y'
- /0 H ,_ lu' . 1--\

C<IMble 'Iyl'lCTEIlTC,'lLHbIC K P33IJ.CTBneUJIlO l\Oplicii (hIJlll capTa j"lOHOPOlll C lJ3CTOTOii non
iPe}K~eIllUJ 73% Il ,MCili:OTHellCKU5I 70'~,~.

Figllrcş

Figure

Figure 2

FigilrC 3

Pigure 4

Produetion de racines enterrain infeste et non infeste en fOllction de la frequence
de l'attaque de rhizomanie.
Contenu cu sucreen termin inJeste et non infeste eu fOllctiol1 de la frequence de
l'attaquede rhizomanie.
Produetionde suere el1 termin infeste et non in-feste en fonet1ol1 de la frequence
de l'attaquc de rhizomariie.

Freq,uence del'attaque de rhizomanie.

Tablcallx

Zl/samlJlcnfassltlig

SCHAFFUNG EINES WIDERSl'ANDSFAHIGEN MAl'ERIALS GEGEN RHYZOMANIE

Production de racines (tjha), termin nou-infeste.
?roduetion de racil1es {t{ha), ·terraill, iufcste.

Contenu en suere. (%).
Production de suere (t/ha), termin l1on-infeste.
Production de suere (tjha), termin infesttf
Frequence de l'attaquc de rhiz6manie. (~/o).'

TabIea!! 1

Tableau 2
Tableaw 3
Tableau 4
Tableatt 5
Tableau 6

In diescm Referat stellcn dic Verfasser clie Ergebnisse der VCl'suche auf dem Gebietc
der Sehaffung des urspriinglichen 1\laterials, widerstandsHihig gegcn Rhyzomanie, dar. Die
Arbeitenhaben im Jahre 1987, aui der Versuchs-und Produktionstatiofi\r Zuckcrriibcnbau
in Arad, stattgefunden'.

DieVcrsuchsergcbnisse zeigel1, da~s cs keine \'\'iderstandsfăhigc, sOlldern nur toIO""""
Sprten gegenRhyzomapie gibt.

Unter denuntersuchtel1 Sorten, die die gr6sste Toleram, gegen Rhyzomanie h",it,.,,,
befinden sich TURBO und RIZOR, we1che cine AnfaUfrcqucnz van Rhizomanic von
und 27% ausgciibt haben.

Die empfindUchstenSortel1 gegeniiberder Rhizomanie ...varenMO'NORO~i; mit
AnfaUfrequenz van 75% und MEJOTNENSIL>\lA "/011-70%.



METODA DE CERCETARE

D. PANĂ, 1. 'MUSTATA, CECII~IA CRIVINEANu,r....l. ANGELESCU ..
GHERGHINA PANA, N. POPA, FL. BUICA

Ap~ECIEREA EFICIENŢEI ECONOMICE LA SFECLA DE ZAHĂR îN
FUNCŢIE DE INTERACŢIUNEA DINTRE SOIURI ŞI AGROFONDURI

95"LUCR'ARl ŞTIlNŢIFICE, SFECLA ŞI Z"A,HAR 1988, VOL. XVII

Cercetările efectuate pri'lind eficienţa economică la sfecla
de zahăr in funcţie de interacţiunea dintre soicUri şi agrofoIlduri,.

, arată că soiurile RPA'I-519, :Mollorom şi Polirom, pe agrofondul
::\'150 P lOO K 80 au a'lutcea rnai bUIIă comportare şi cea mai bună.

eficienţă ecollomic;l şi se ,recomandă pentru producţie.

f

Pentru apreciereaeficienţei economice a interacţiunii dintre sa'iuri şi
agrofonduri la ,'feela de zahăr, s-au calculat următorii indicatori de eficienţă:

a) JIÎ.dicatori naturali: •
randameJltul la hectar;
sporul de producţ ie la hectar;
sporul marginal;
sporul pe kg s.a.

h) Indicatori valorici:
venituri suplimentare la hectar;
venituri marginale;
venituri suplimentare pe kg s.a.

În· vederea sporirii recoltei de sfeclă de zahrlr şi a reducerii cheltuielilor,
se impune ca in unităţile agricole să se foloscasdi CU, maximă eficienţă

toate resursele de producţie [1, 2, 3, 4, 5, 6J.
Cultivarea celor mai productive soiuri dq sfeclă pe agrofonduri cores

punzătoare, contribuie la obţinerea unor producţii mari cu o eficienţă eea:'
nomică ridicată [4J.

În această lucrare se'prezintă eficienţa cconomic{l la sfccla de zahăt,
î11 funcţie de interacţiunea dintre soiuri ~i agroţanduri pe cernoziOInul iri
gat din suclul Olt.eniei.
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.c) Indicatori de' rentabilitate:
~ beneficiul suplimentar la hectar; .
_ beneficiul marginal la hectar; . .
~ beneficiul suplimentar ŞI. margInal pe kg s.a.,

t rentabîlîtătîi costunlor suphmentare._ ra a.. .,

REZULTATE OBŢINUTE

. .. naturali calculaţi se folosesc la stabîlîre.a optimului tehni~
IndIcfl:toIlhl. '. l,'cafea îngrăsămintelor chImIce, Iar Iudlcatofll. r 'tel te lllce !il ap , , .... d' t d

ŞI a ImI. t b'l't te aJ'ută la alegerea vanantel optrme !il punc e1 rIn SI de ren alI a . . .
va o '. si a limitei economIce. . . . '
vedere eco:,omlc it t lui la hectar (tabelui 1) arată că pnll lllteracţl~llE:a

. Anahza ran. aT~~i:ri s-au inregistrat valori de 65,4~94,8 t/ha-rad~-
dmtre. agrofondu~~ Ştlha zahăr alb, faţre de varianta martor, unde"'i-a cultl
Olll ŞI. 8i2~~~~ii 1 si s-a fertîlîzat cu N50P'oK20 (V,), cu randamentul de
vaţ SOIU "d"" si' 8 28 tlha zahăr alb. ';
68,2 tlha ra aGllll it (' 1 hectar rezultat pe 'seama diferitelor tratamente

Sporul del~o u~c,eîn~re randamentul la hectar din variantele V2-V,B
s-a calculat ca 1 erent'a . a fost de 3 1-266 tlha rădăcini si 0,24-4,51

. V .derat't mar or SI " .,'. t V
51 i cans! . ~. d . f 't'" de martor s-au înregistrat doar ITI varIau a ·2'
tlha zahăr alb. P,er en a,a

. Tabelul 1

in functie de tratament!; (soiuri X agrofonduii)
Randamentul la hectar l~ sfecla de zahăr

- Tratamenh11
Randamentul

I
factorul H rild:ichti zahăr alb

Varianta factorul A (soiuri) t/ha t/ha
(agrofonduri) ,

R Poli 1 68,2 8,28
V, \

Braşov 2 N 65,4 8,22

V'J. PolirQm 71,3 8,52 ,
V N SOP:IOK 20 11onorom 71,6 , 8,66, ,

8,64V, RPM 519 74,3
Vi> RPM 550 71,7 8,54

V" 11,14
R, Poli 1 81,1

V' Braşov 2 N 76,1 10,41,
11,62V, polirom 86,2 .

V, NIOOP60K40 Monorom 87,1 12,00
V IO RPM 519 87,8 12,22

Vu RPM 550 86,3 11,72
V12

, .
89,7 12,46

R.' Poli 1 11,73V" Braşov.2 N 87,1.
VH . polirom 92,9 12,61

V 1S N 1S0PlooK>80 Monorom 91,9 12,33

VID RPM 519 - 94,8 12,79

Vi, RPM 550 92,4 12,46

V,.
;

Sporul de producţie pe kg s.a. a fost de 31,00~98,00 kg rădăcini/kg

s.a. şi 2,40-19,70 kg zahăr alb/kg s.a. (tabelul 2). .
în ceea ce priveşte sporul marginal, calculat Ca diferenţă între randa

mentul variantelor succesive, acesta a variat intre;:- 5,0 tlha la 10,1 tlha
răd.ăcini şi ~ 0,73 t/ha la 2,60 tlha zahăr alb (tabelul 2). .

Tabelul 2

Sporul de producţie şi costul sponi1ui de producţie la sfecla de zahăr in funcţie de interacţiunea

, dintre soiuri şi agrofQndud

SpGrill la Sporul pe ki> . Sporul m;J.rgînal Costul sporului de
hectar s.a,

Costuri
producţie

Varianta suplimentare

"d''''''1 zahăr "d''''''1 zahăr alb • r:\dăcini Inhr" ,Ib
Ici/ha lcî/t I-1,'/'t/ba alb kg kg t/ha t/ha r;ldăcini , zahăr

t/ha

V1 X X X X X X X X X
V o -,2,8 -0,06 -28 -0,06 -2,8 -0,06 3693 X X
V- 3,1" 0,24 31 2,40 5,9 0,30 3693 1 190 15387,
V 3,4 0,38 34 3,80 0,3 0,11 3693 1086 9718 .,
"5 6,1 0,36 61 ~,60 2,7 0,02 3693 605 1258
V 3,5 0,26 35 2,60 -2,6 -0,10 3693 1055 14 203--"-
V 12,9 2,86 64,5 r 14,30 9,4 2,60 4099 - 318 1433,
V 7,9 2,13 39,5 10,65 -5,0 -0,73 4099 519 19248
v 18,0 3,31 90,0 16,70 10,1 1,21 4099 228 - 1227,
V IO 18,9 3,72 94,5 18,60 0,9 0,38 4099 216 1102
Vu 19,6 3,94 98,0 19,70 0,7 0,22 4099 209 1040

. V 12 18,1 3.44 90,5 17,20 , -1,5 -0,50. 4099 226 1192.

V13 21,5 4,18 65,[5 12,67 3,4 0,74 5 581 260 1335
Vl<ţ 18,9 3,45 57,27 10;46 _2,6 -0,73 5581 295 1617.
V 1S 21,7 4,33 7'\,85 13,12 5,8 0,88 5581 226 1289
V16 23,7 4,05 71,82 12,27 -1,0 -0,28 5581 235 1378
V 17 26,6 4,01 80,61 13,67 2,9 0,46 5581 210 1237

. V 1 !! 24,2 1;18 73,,33 12,67 _2,4 _0,33 5081 230 1335

Costurile suplimentare a,1 avut valori de 3'693 leilha la variantele
fertilizate cu ~50P,oK20' de 4 099 leilha in variantele fertllizate cu N100P,oP..
şi de 5 58t leilha cind s-a fertilizat cu N150P,ooK80'

Costul sporului de producţie a fost de 209:-1 190 leilt de rădăeini

şi de 1040-15387 leilt zahăr alb (tabelul 2), avind valori mai ridicate la
toate soiurile de sfeclă fertlliz.ate cu N50PaoK,o de 605-1 190 leilt de rădăcini

şi de 9 718-15 387 leilt de zahăr alb dar mai scăzute,!a celelalte agrofonduri
(209-519 leilt de rădăcini şi 1040-1924 leilt de zahăr alb).

Dacr, se face analiza veniturilor suplimentare (tabelul 3) se constată

că acestea au fost de 1069,5-9 177,0 leilha şi ile 10,69-33,81 lei/kg s.a.
În varÎantele V,-V'B şi doar în varianta· (V.) unde s-a cultivat soiul de

Braşov 2 N fertilizat' cu N 50P30K.O s-au înregistrat pierderi de 996
şi de 9,96 lei/kg s.a. . . I

Venitnrile maq~'inale au avut valori de la -1725 la 3484,5 leilha şi
de la -9,96 la 20,35 lei/kg s.a. (tabelul 3).,

•



•

Varianta Vcnit\ITi Venituri

I
Venituri Vl·uit\lri suplimentare marginale

Sllplimcntllrp. marginale ki/kg lei/kg
agrofond\ll soiurile , lei/ha lei/ha s.a. s.a.

R FoIi I Mt.
,

- - -
Braşov· 2 1'1 ~996 ~996 - 9,9Ci -9,96
Polirom 1069,5 '2035,5 IIl,69 20,35

NsoPaoJ{2o Monorom I 173 103,5 1I,?3 1,03
RPM 519 2 104,5 931,5 21,Il4 9,3.1
RPM 550 1207 -'897 12,07 8,97

R. Poli I 4 450,5 3245 22,25 16,22
Braşov 2 1'1 , 2725,5 -1725 13,62 -8,62
PolirOlll 6210 3484,5 31,05 17,42

N"JooP 60 K40 , Monorom 6520,5 310,5 32,60 1,55
RPM 519 6762 241,5 33,81 1.20
RPM 550 6244,5 -517,5 31,22 2,58

R. Poli 1 7417,5 I 173
,

22,47 3,55
Braşov 2 1'1 6520,5 -897 19,75 I 2,71
polirmn 8 521.5 2001 25,82 6,06

N1501\oQKso . Monorom 8 176,5 -345 Z1,77 1,04
RPM 519 9 177 1000,5 27,80 3,09
RPM 550 8349 828 25,30 2,50
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Tabelul -4

CONCLUZII

, Indicii de rentabilitate

1. Cel mai mare randament la hectar (87,1-94,8 t/ha rădăcini şi 11,73
-12,79 t/ha zahăr alb) s-a inregistrat pe agrofondul N, •OPlOoKso la toate
soiurile de sfeclă cercctate şi, in mod special, 1:; cele monogerme (RPM 519,
Monorom şi RPM 550). ,

2. Soiurile de sfeclă de zahăr RPM 519, RPM 550, Monorom si Polirom
au dat cele mai ridicate sporuri de producţie pe agrofonduiile N"oP,ooI{so

N'COP"K 40 , atit la hectar, cît şi pe kg s:a.
3. Costurile suplimentare la hectar au fost mai mari pe agrofondul

N150P'DOKSO şi mai mici peagrofondul N.oP"K20 .
4. Costul sporului de producţie a fost mai scăzut pe agrofondul

NI50P'OOI{so (210-295 lei/t rădăcini şi 1 237-1 617 lei/t zahăr alb) şi mai
ridicat pe agrofondul N'oP30K,o (605~1 190 lei/t rădăcini şi 9718-15387
lei/t de zahăr alb).

5. Veniturile suplimentare au fost ,mai ridicate la toate soiurile culti
aglroflJnclul N,.OP,oOI{ao (6 520,5';""9 177 lei/ha) şi mai' scăzute pe

Rata renta bilităţii cheltuielilor suplimentare a inregistrat cele ·mai
ridicate valori de 64-65% la soiul RPM 519 pe agrofondurile N,50P lO Kso
şi NlOOP 6OK.O şi cele mai scăzute valori cu o rată,a pierderilor de 1270/0 pe
agrofondul N,oP30I{zo la soiul Braşov, 2 N (tabelul 4).

.

Varianta
,

Rata ren-

I
Beneficiu Bcneficiu Beneficiu Beneficiu tabilităţii

suplimentar marginal sup.limentar marginal choltu-
agrofonduri soiuri lei/ha Ici/ha ltiijkg s.a. loi/t-g" s.a. idilor

%
,

- R Poli 1 X X X X X
Braşo" 2N -4689 -4689 -46,89 ~46,89 ~ 127
Polirom ~2 623,5 _2 U65,5 -26,23 -20,65 -71

N:;OP30I{:lO MorÎorom ~2 520 -103,5 -25,20 -1,03 -68
RPM-519 -1678,5 -841,5. ~16,78 -8,41 -45
RPM-550 -2485,5 -807 ~24,85 -8,07 -67

R'. 2134 " 1,75Poli I 351,5 10,67 8,0
Braşo'l 2 N -1373,5 _1022 -6,86 -5,1I ~33,O

Polirom 2 III 737,5 10,55 3,68 51,0
N100P60K"O-- MOlloroOl 2421,5 310,5 12,10 1,55 59,0

RPM-519 2663 241,5 13,31 1,20 65
EPM·550 2 145,5 -517,5 10,72 52

R.Poli I 1'836,5 -309 33
Brasov 2 N 939,5 ~897 I 16
Polirom 2940,5 2001 , 53

N150PlooKRO Monorom 2595,5 -345

=Hg
47

RP1f-519 3596
~828' -8:38

64
2768 50

•

•

Tabelul 3

D',PANA şi colabQratorii

V~nituri suplimentare la hectar şi pe kg substanţă activă

!J8

Se constată că cele mai ridicate venituri suplimentare de 6 520,5
-c-9 177,0 lei/ha s-au realizat in varian.tele fertilizate cu NISOPlooK" de către

toate soiurile de sfeclă de zahăr şi in special de către soiurile monogerme
RPM 519, RPM 550 şi Monorom, care au avut O comportare bună şi pe
agrofondul N'OOP"K40 •

Analiza indicatorilor de rentabilitate arată că beneficiul suplimentar
a fost de 35l,~~3 596,0 lei/ha şi de 1,75~13,31 lei/kg S.a. la toate soiu

'rile de sfeclă cercetate pe 'agrofondurile N"oPlooK so şi NIOOP 6OK.O (tabelul 4),
exceptind soiul Braşov 2 N care a înregistrat pierderi de 1 373,5 lei/ha pe
agrofondul N,OOP"K40 . Pe agrofondul NsoP30K20 toate soiurile de sfeclă au
avut pierderi de 1 678,5-4689 lei/ha şi de 16,78-46,89 lei/kg s.a.

Beneficiul marginal a avut valori pozitive pe agrofondul N,'oP,ooK,o
la soiurile RPM 519 (1000,5 lei/ha) şi Polirom (2 001 lei/ha), iar pe agro
fondul N,OOP 601{40 la soiurile RPM 519 (241,5 lei/ha), Monorom (310,5 lei/ha),
PoliroŢIl (737,5 lei/ha) şi R Poli 1 (2 134,0 lei/ha). Pe agrofondul N'OP3~K,o
toate soiurile de sfeclă au înregistrat valori negative ale beneficilllui mar-
ginal. .

Beneficiul. marginal a fost cuprins intre -46,89 lei/kg s.a. pe agro
fondul N.OP30K20 la soiul Braşov 2 N şi 10,67 lei/kg s.a. la soiul R Poli 1
pe agrofondul N'OOP"K40 (tabelul 4).
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ReSIII/Je

OI.\EHKA 3KOHOMWIECKOfl 3<1><I>E~TII UHOCTII Y CAXAPHOfl CIlEKJ1bl B
3ABIICilMOCTlI OT MEJK)lYI\EflCTBlliI COPTOB C AfPO<j>OHAMIi

LIIS'llJlmell/assung ,-

Die durchge fiibrten Forschmujen bezllglich der okouomischen '\Virksamkeit des Zuckerr
iibcnanbaus, je ll<lch der'Vechscl\virl1ng zwischcIl elen Sorten und den Grunddilngungsarten.
l,eigell, class etic Sorten RF:\l 519, ::\Ionorom uud Polironl aufGrund van N'100 P150}(r,0 das
beste Vcrhaltcn UJltI die grosstc o]wllol11osche Wirksamkeit ofIenbart haben und zum Aubau
cmpfohlcn -wcrdCll.

TIpoBeAClJJlblC lICCJ1C;J.:OEiJHI151, KacaWIUHecf! 31\QHO:l>UllJCC1Wii s<ţcţeKTHBHoCTlI caxapHoH
cueJ(.1Jbl B 3i1UllCIJ1I1OCTlI OT ~;e)l{Jl.}';H>iicTP11fl COpTOB c arpceţoHaMll Ebl5JPJUIIOT TOT <faI\T, lJro y
COprOB pnM 519, _MOllOpO;\l 11 nO,J1JlpOfllllB arpocţOHe 1\150 PIOO KBo (!ll.llO caMoe JlylJllIee TIO

IJC,lellHC Il CJlIlaf! JlytlW3Jl 31WIlOi>1llIJeCl\afl :;;q)rpCKTIlBHOCTb - peKoMem~YCTC5J ,iJ;Jl5l npQJ(YKLUJll.

Pe310Jle

EINSCH..\.TZUNG PER G-KONO:\USCHEN 'YIRH:SAI\II{ElT DES ZUCl{ERRt'JBE.NA~mAUS

Je NACfI DER WECflSELWIRIWNG ZWISCflEN DEN SORTEN UND DEN GRUNDDUN-
GUNGSARTEN )

Les rccherclJcs faitc$ 5\1r l'efficicIlCC ecollomique ch'ez la bettera"fe sucri&re en foochou
de l'interaction cntrc les vari6tcs ei les agrofonds montrent que les ',arî6tes RP?d 519, l\Iono
rom ei Polirom sur 1'agrofond N100 P 150 K 80 out eu la. l1lcilleure e"l'Ol11tion et la' mcilleure
efficiellce ecoIlomiquc ct sont recomma.ndees pour la productiQIl.

-eFFICIBNCE ECONOMlQUE cflez LA BETTERAVE SUCRlERE ENFONCTION DE L'IN-
• TERACTION ENTRE LES VARlETES ET LES AGROFONDS

D. PANA şi colaboratorii"

OutPllt gain at-hectarefunction of trcatments (varicties x agrofuuds) at sugar
bect.
Yie1d gaiu aud its coşt price at sugar bect fUllction of intei"action betweeu. 'Ia.
rietiesand agn:ifunds.
Additiona1 incomes at hectare" aod by kg acti'Ec matter.

Profitab1eness· indices.

Tables

Table 2

Table 1

Table 3

Table 4.

The rcsearches on economicefficieucy at sugar bect, JUllCtiQll of interactionbetwecn
varieties aud agrofund demonştrateJ thatE_P:3f 519, 1\'1onorolll aud Polirom varieties had the
best economic efficiency aud beha'riour oIlN150 P IOO 1\so agrofund aud thcy are recommendcd
for proelllction.

1. D ce u 1 es' cur., G cor g,e s c il 2\1 ati a. Ulle/casjJllclc privind efidel/fa ecollomidi
a proceselor tdlJl%gicc jJcntrnplfoduccrea sfeclci de zcrf!âr. !\11. Le.C.S. 13raşo'E,

'IoL IX, 1978.
2, Pa n ă D. şi colab" Eficiellţa eevnolllicii la sfecla diJ :.:ahăr ;/1 fUli-ctie de combatereail1te~

grată (/.. bundwilor. Lucr. şt. r.C.P.C.LS.Z;S.D.l';"undulca, val. XVI, 1987.

J. P î n z -u r li D., Ejicienţa ecoJloiidr;ă a ]ertili::ifrh iJuletulIgate asupra producţieişi ca.litiijioi
:sJeclei in condiţii de 'irigare. An. Le.C.S. Braşo'F. BUCllfeŞti, Hed. Prop. 'Iehu.
Agric., '/01. IX, 1978.

-'1. Str a tu 1 a,V.-P a 11 ă L, P a:ti ă D., Eficienta. ccoilOJIlÎcâ afel'Nlizanfilor c!diJliei şi

a densităţii la cultJlrairigatăa sfeclei de::ahărpecel'llo:!-t'OJJlllldin sudul Olteniei.
Lucr. şt. I.C.C.P,T.Fl1udulea, Subl1uitatco. de Cercetare şi Producţie [l Sieclei
de Zahăr, Braşov,vo1umu1X; 1980.

5. Str a tu 1 a V., P a n~ D., P o pe s C u FI.. In/lflciltarelafiâ dintfesoiuri şi agm
/onduriasltpra producţiei de sfeclă de zahăr pecenzo::iomuldin SUd1tl Olteniei. I;uCL
st" LC.C.P.T. Fuud111ea, ,Subl1uitatca de Cercetar.e şi Producţie a Sieclel de
Zahăr, Braşo'r, val. X, 1980.

6. Stratul aV. şicolab~,Aprcciereaeficientei economice a. /%sirii·illg1·ăşăminte!or chi
mice la sfecla dc zahăr pe CCYllo::iol/l1l1 din sudul Olteniei. Lucr. şt. LC.P.C.I.S.Z.S.D.
Func1u1ea, 'foI. :s,V, 1986~

6. Cele luai mari beneficii (2 595 ,5~3 596,0 Ici/ha) s-aU înregistrat
la soiurile RPM519, RPl\I 550, ?donorom şi Polir.om pe agrofondul N,50PlOOK80
care prczintfl.jJ~ general şi cea mai l'iclicată dicienţrl economică.
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Lucrarea prezintă datele experimentale ale uuor cercetări

privind fertilizarea culttuii de sfeclă. de zahăr pc un sol de tip
ccrnozÎom cambic-argilo-iluvial" în regim irigat.

În urma expcrimtmtării, timp de 5 ani, s~a conc1uzionat că

fertilizarea unilaterală. cu azot determină o scădere a producţiei

de rădăcini cu 13 tIna,! in timp ce o doză de N1BO P ao asigură
realizarea, în condiţii economice, a unei producţii de rădăcini de
peste 60 tlha.

Pentru ;realizarea uneiptoducţ;.îide rădăcini de 60- ~O tjha
şi a unei producţii de zahăr alb de 5,5-6,5 tJha este necesară o
fertilizarc organo-minenllă cu compost (nămol de porci şi paie in
raport de 9 : l) 60 t/ha aplicat anual sau la doi ani, completată cu
fcrtilizarea mineralfl N12fi-lBO P20580-100.

Sfecla de zahăr este 'cuno,cută în ţara noastră şi pe plan mondia"l ca
una dintre cele ma) valoroase culturi tehnice de la care se asigură în prin
cipal materia primă necesară fabricilor de zahrlr şi Însemnate cantităţi de
furaje pentru hrana animalelor.

Zahărul, socotit un element de bază pentru hrana omului a ajuns la
O p~oducţie globală anualrt de peste 100 milioane tone, din care· 6 milioane
tone se produc în .Cuba. '

Din această cantitate 55% este zah,tr produs din trestie, dar în ur
mătorii ani sfecla de zahăr va trece pe primul loc ca furnizor al acestui
element. ' .

Iată de ce în agricultura românească prod1,1cţia de sfeclă de zahăr, a
înregistrat in ultimii ani şi o continuă să înregistreze şi in cincinalul 1986
-1990 o creştere deosebită, avînd o pondere deosebită, atit sub raportul
recoltelor ce se vor realiza, cit şi al suprafeţelor cultivate.

Obţinerea unor recolte mari de sfeclă cu conţinut de zahăr ridîcat şi
însuşiri de calitate tehnologică superioare implică, însă, respectarea şi apli
carea la timp a intregului complex de măsuri agrotehnice.

•
/

\
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Este unaninl recunoscut -rolul deterlliinant al ingrăş~imjnteloT in creş

terea producţiei la sfe,e1a de zahtlr. Rezultatele experimentale din ultimii
ani arată insă că pe Clt de spectaculoase pot h sporunle de producţIe ob
tinute in condiţiile folosirii raţionale a ingrăşămintel~r, pe atit devpăgu
bitoare pot fi efectele ~sup:a pr~dUCţlel .ŞI ~aht[,ţl1 daca se neghJeaz<l echI
librul ce trebuie SrI. se realIzeze lntI:c pnncIpalele elemente de nutnţle.

Pentru a determina reacţia Ia fertilizare a culturii sfeclei de zahăr În
conditii de irigare s-a amplasat la Staţiunea de Cercetări Agricole Caracal
(, exp~rienţ~ de lu~g:ă durat~ in t?anlDa anu.l~_li 1965: ~!~ toamna anulu~
1980 alătun de fertIhzarea mInerala s-a expCfuuentat terulJzarea pe fondl~[J
organice a 60 tjhacompost şi 5 tjha paie de griu ~ldnlinistrate direct cul-
turii.

METODA DE CERCE'L\RE

Experienţa â fost mnplasatrl pe un cer11oz10111 can1bic tlTgiloiluviaI ele
pe terasa a III-a a GItului, avînd următoarele caracteristici:

~ pH(apă) = 6,7-7,2;
~ Ntotal (%) = 0,130~O,170;

_ humus(%) 2,6~3, J;
V (%) 89-96;
p AL (ppm) = J8~42;

K AL (ppm) -:-=J20-190;
argilă O,O 1(%) "= 33-38;

--o agregate stabile (%) ~ 58-73.

Experienţa in cîmp a fost. poJifactorial~ de tipul 4 X 3 >< 5 ";cz~t" dup~,
metoda parcelelorsubdlvlzate In 3 repetIţ-ll In rotaţIe de 4 an], gnu-sfec1a.
de zahăr - porumb şi soia,

Factorii experienţei:

A. !ngrăşăm'l:nte CII fosfor (kg/ha P20 ,)

al = Po; a2 .' P'10; a3 '= PaD ; a,1 = Pl~O·

B. F ertilizare .organo-mincralZi.

b
1

=i fertilizarea--minerală'cu NP;
b

2
~ 60 t/ha compost;

b, ~ 5 t/ha paie de ,ţ;"riu.

C. lngrăşăminte CII azot (J,g/ha N)

CI = No ; C:z. =.N 60; Ca = N~20; C'I= N18o ; c5 ::;:;: N 24W

Compostul este format din 9 pru:·ţi nrnTIol de porci provenit de l~ Com.
plexul de Porci ,Caracal şi o parte resturi veg2tale.

C01npostul a fost obţinut printr-un proces de fcrrnental"t duprlo teh-
nologie special~: '

Compo.ziţia lnaterialului organic introdus in sol:
Compost 60 t/ha - 363 kg/ha N;

~ 326 kg/ha P,O,;
- 291 kg/ha K,O.

Paie de griu 5 t/ha - 22 kg/ha N;
~ 10 kg/ha P,O,;
- 43 kg/ha K,O. ,

Compostul, paiele- de grîu şi fosforul s-au aplicat înaintea ar[tturii de
bază, iar azotul s:"a dat fracţionat, 1/2 la pregătirea patului' germinativ si
1/2 în vegetaţie dnd plantele se grlseau înJaza de 4~5 fnliize.' '

Exper~enţa s-a executat În .condiţii ele irigare prin aspersiune la un
regim corespunz[,tor limitei de 59% din lUA.

Scopul propus este să analizălTI efectul fertilizării exclusjv minerale
alături de ceI organo-mineral, atît in vederea obţinerii luior producţii 5U

bare on'itativ Ei calitativ,c~t si al mentinerii potentialului produc-
al 501Uli'or irlg:.tc. ' , ,

punct de 'vedere climatic, din cei 5 ahi in care s-au efectuat
ex"n"r'i'Ollta sub aspcct tel mic 3 ani au fest dldUIo~i (J'983, J985 ~i J987)

ani mijlocii (1984, 1986).
Comparativ cu nledia~D1ultiaJ>1tlalrl din zon[t sub raport pluv!ometric,

respectivrl a fost secetoasă, cu. 2- ani exces iv de srcetoşi (1983,
un an foar!e secetos' (1985) şi 2 ani medii (1984. 1986) cu precipi

care au dep~\şit' puţin luedia multianual[l de 537,4 mm.

REZULTATE OBTINUTE

Datele obţinute arată că fcrtilizarca unihteral[t cu azot duce la o
,",dpre puternică a producţiei (fig. 1) observindu-se că la doze mari de

producţia de r"d"cini nu depăşeşte 13 t/ha. 'Dad, ferblizarea
se. face şi cu fosfor, producţiile cresc destul de mult, o datrl cu
doiei pînă la J20 kg/ha P,O, la care producţia maxim" a fost
t/ha.Atit asupra producţiei de rădflcini cît şi asupra celei de

alb se remarcă efectul favorabil al dozei de N. 80 pe fondul dozei de
realizind 60 t/ha de răd[,cini şi cea mai m", e canti!ate dc zah"r alb de
1 t~a. .

Fer'tiliz~rea organică reprezintă ~ măsurrl esenţială atit pentru ob
ţiI1e!"ea unor recolte mari, cît şi pentru imbog:lţirea conţinutului d..c ma

organică din sol. Aplicarea fertilizăriiminerale pe fonel organic de
t/ha compost modifică esenţial alura curbe10r de răspuns al producţiei

,sfecla de zahăr (fig. 2). Ca urmare a contribuţiei fosforului adus de com
creşte foarte mult efectul dozelor de azot care se administrează frlrrt în

,gr:aş'"Il1Il11'e minerale cu fosfor, producţia oscilind de la 45,9 t/ha la NoI'" pin"
,7Ş t/ha la N240 Po' în aceste condiţii cele mai mari piodl1cţ'ii de sfeclă

realizează prin aplicarea azotulni pe fond de P ao fiind de 60~70 t/h'i
raaaCUll şî 6,26 t/ha zahăr alb, observÎndu-se plafonarea producţiei pe fondul

P120'
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Fig. 2 _ Influenţa 'dozelor de azot şi fosfor' pe fond organ~c, de, 60 t/h<Lr,compo;t
(primul an de aplicare In. sfecla de zahăr irigată~n expenenţa de lunga durata

_ media 1983- 1987).

y = 4,7~ I O,79N tl.%P-0,92N2_I,oOP~ o,44NP

65/19 N. DQz..... N-120
120

P. D02AP_6Q '.10
60 ..

,,' 4lZO-\;-~

"," 2

I I
/60 ,,<)

I li
s, "0 PzOs Kg/Jla

1'" 51,29 fl0,1~N t '7.9P-?>,7BN'?-1:>.o9f':~54NF

RĂoÂCiNi
. T/HA

120 f'zOs"g/J.la

Fig. 3 ~ Inf1ue,~ţa dozelor de aZ::Jt şi fosfor pe fond Qrganic de 5 t/ha paie de griu
la sfecla de z.:thiir irigJ.Ul îne:cp-eficnţadc lungi durată. IVledi<ţ 1983-1987.

j

L Fertilizar.ea unihiteralrl cu azot determină o depresiune puternică1
uu'uLf'n de sfeclă fiind, in medie pe 5 ani, de 13 t/ha chiar pe soIurile

cernoziom Care au, în general, o bună· fertilitatenaturalrt. Pe aceste
se recomandtl fertilizarea minerală in doză de Niso P so pentru o pro

ducţie de peste 60 t/ha rădăcini, doze ce se justifică atit din punct ele
vedere biologiccît şi economic,

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI

Datele din figura 3 demonstrează erl efectul fertilizării minerale se
amplifică şi prin incorpora,ea. in sol a 5 t/ha paie de griu, reţinind atenţia

mai ales producţiile realizate lel dozelede 120-180 kg/ha de azot pe fond
de 80 kg/ha P,O, care pot fi de '50~60 t/ha. Aplicarea compostului sti
mulează activitatea microbiologidt din sol crelndu-se condiţiile\unei nitri
ficări mai abundente şi mult mai echilibrate.

Eficienţa economică a fertilizării este favorabilrl la sfecla de zahtl.f
(tabelul 1). Se observ,\ er\ faţ'i de martm'ul f'ir'i îngrăşăminte, printr-o fer
tiliiare minerală cu azot şi fosfor se aduc sporuri mari de producţie de 44,3~

-5.4,3 tjha cu o valorificare bună a elementelor nutritive, încît cu fiecare
kg îngrăşămînt substanţă activă se pot obţine 150,8~221 ,5 kg r'\d'icini.
Producţiile ridicate conduc la venituri de 5~6 ori rriaimari comparativ
cu martorul adică de 15 000-19 000 lei. Prin fertiEzarea organo-mineral,\
creşte efi,cicnţa economicil a culturii, realizîndu~se sporuri şi mai mari de
prod-ucţie de 46,2-61,7 t/haşi venituri de 16170-21070 lei/ha.

P. DozA P~60

60

'2... "
y ~ 6,02 tO,.\6N .j- o,78P- q69N2_'l79P.q02NP

N" DozI,v·IZO·

"a
p~ /)o2.r P .60

60

Ba

1 _ Influenta Îl1grăsămintel?Tminerale la' sfecla de zahăr irigatii în expe
'ricnţc1e'de lungă duratrl~Media 1983 - 1987.

. . . 2. - '2. J 'z
y .49.9 tB.96Nt 2\.65P-~.29N'2.- 1S,77P to,OoNP '/-4.40tO,89N t-{,92':'-O,'aN -l,07f'tO,69 NP

N" DOzA 1'>1-120
120

Fig.
1

RĂOACiNi
T/I-lA
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Eficienta unor doze de azot şi fosfor in cadrul fert~1iz~r~i.m!neralc şi organo~mincrale la
, . sfecla· de zahar Ingula

Media 1983-1987

Sporul (1<> productie de rf,d,kini

•

Jngr~ănlillte, kg/ha

N

Productin de
rădăcini

t/ba total tiha
kg/l kg ingră

~,Imjnt<!

o

Tabelul 1

Venit nI'! al fnti1izării

leii! leu al
Îngrflş;iminte lor

2. Pentru realizarea unor producţii de65~70 tjha rădrtcini şi .),.)~
~6,7 tlha zahăr atb se va fotosi fertiUzarea organo-minerată cu 60 tlha
compost aplicat {tunal sau la 2 ani, la care se adaugă doza anuală de 120~
---'--180kg/ha azot şi 80-100 l.;:g/ha P Z0 5 care realizeazrl şi cea mai bun~i efi
cienţă economică în obţinerea unor venituri de 17-21 111ii lei/ha.
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Fertilizarea minerală

10,3 l\/artoroo

,
10,0 0,3

, -O

80 54,6 44,3 221,5 15 JOS 16,80120

12.0 55,7 45,4 189,2 15890 14,50

.0 10,6 0,3 1,7 105 0,15

80 61,8 51,5 198,1 18025 14,90180

120 63,1 52,8 176,0 18480 13,60

O 11,8 1,,) 6,3 525 ,0,50

80 62,9 52,6 164,0 18410 12,30240

120 64,6 54,3 150,8 19005 11,40,

Fond orgame (60 tJha compost)

o 56,5 46,2 385,0 16 170 28,31

80 65,8 55,5 277,5 19425 21,10120

120" 65,6 55,3 230,0 19 355 17,60

62,1 51,8 287,7 18 130 2120O

80 70,5 60,2 231,5 21070 17,50180

120, 68,5 58,2 194,0 20370 14.7b

O 63,9 53,6 223,0 18760 16,40

80 72,0 61,7 192,8 21 595 14,50240

120 69,7 59,4 165,0 20' 790 12,50

Tablcs

1 '- Lnfluetlce of some N aud P doses within mindral aud organo-mineral Iertilizu
tian at irrigated sitgar beet (a'/crage 1983- 1987)

, .

1 Illfhlence of mineral fe~·ti1izers at irrigated sugar beet ci'OpS În longterm experi~
ments (a veragc 1983-1987)

2 Influence of :N aud P doses on organic fuud, 60 tjha {first year of applicatioIl
' at irrigated sugar bec{ crops iu longtenn experiment) (overage 1983_.__1987)

3 Influence of N and P doses 011 organic fund of 5 tjha wheat "straw at irrigated
sugar bed crops in longtenn experiment {average 1983-1987)

Figurcs

This papeI" gi'/es experiments data of the I"csearches concernir;g fertilizatioll of sugar
beetcrop on cambic tchcrnozem c1ayey~illuvialsoil, undeI' irrigation conditioris. .

The experiment" lasted fi·.re years aneI demonstrated that unilateral fertilizatiQn with
nitcc'"cn determiues I'oots yield decrease 1\"ith 13 tjha, and a dose of N

1
:80 F

BO
gives a root

of over 60 tJha. For achicving aroot yicld of 60-70 tjha and a white sugar yield of
"."'~'".J tjha the"orgal,lO-milleral iertilizatiol1 with lUanuI'e (mud of pigs andsha\\'-ratio of 9:

must be applied yearly 01' e·.rcry two years, 60 tJha in complction with mineral iertili_
Nl~O~lBO P2 0 11 SO~lOO'

tIV gctale (5 t/ha paIe grIU)F don res ur c

O 18,3 8,0 66,7 2800 4,90

80 53,8 43,5 217,5 15225.- 16,50120

120 57,3 47,0 \95,8 16 450 15.00

O 20,1 9,8 54,4 3430 4,00! ,

17 255 14,30.180 80 59,6 -49,3 189,6

120 62,1 51,8 172,6 18 130 13,10

O 21,2 10,9 45,4 3815 3,30

80 61,7, 51,4 160,6 17 990 12,10240

120 64,4 54,1 150,3 18 935 11,40
.
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Tablcau,-ţ

Figltl,cS

Infhience des engrais mineraux chez la betterave sucriere irriguee dans les ex:re~

'riences de longue dUfl~e.Moyenne 1983-1987

Influence des doses d 'azot~ et phosphoresur un fond organique de 60 tJha (la.

,premiere aJlIlCe .d'application chez la· bettera-vesucriere irriguee dans l'expe~

ricnce de longue duree .. Moyenne 1983-1987)'

Inf1ucnce desdoses d'azote et de phasphore sur un fond organique de 5 t/ha

chaumes (1c bIe chez la bettera-je sucdere irriguee dans l'xcperience de langue

duree.- 1'1oyenne 1983- 1987 I

110

Figurc 2

'Figure 1

l<ESULTATS CONCEl<NANT L'UTILlSATION DES ENGl<AIS. MINERAUX ET ORGANO

l\iINEl<AUX CHEZ LA BETTERAVE SUCRlEl<E IRRIGUEE DANS LA PL1INE DE CAl<ACAL

Figlwc 3 -

Ce travail presente lesdonnees experimentales de quelques recberches ş'ur la fcrtilisatioJl

de la culture de betterave sucrierc, :';Uf.un sol du type chernozem cambique argilo-illuviale

CI1 rcgime irrigue. , . _

, La conclusion de l'experiment, qui a dure 5 anneC3 a etc guela fertilisatioll.unilate

rale avec awte determine une diminution de la production de racines a'lec 13 t/haet unc' clase

de N 180 P IIO assure la realisation eu couditions economiques el 'une production'de racine:; de-

plus 60 t/ha. . '" . '

. Pour fcaliscr une pr5duction de racines de 60-;-70 t/ha et une production de sucrc blanc.

de 5,5-6,5 t/ha il est necessaire une fertilisation organo~minesale Ll'lee eompost (liman de

pores :chaun:J:een rapport de? : 1) 60 tJha applique annuellement ou c11aque deux i1nnees,

completee avee une fertilis<1tion minerale N120~lSO P:P5 RO~100'

Tablcau 1 - Influencede ccrtaines dases d'azote et de phosphore dan~ le cas d'une ierbIi

sahan organo-minerale chez la betterave sucrierc irriguee. Moyenne 1983

1987

, Das Referat beziţbt sich aui die Ergebnisse einiger Forschungen betrcffend die Dun

gung der Zuckerrubenkultur aufeinem lehm-illuvialen cam'tJic cheruozem, mit Bewăsserung.

Die wabrend 5 Jahre durchge!uhrten Forschungen· habengezeigt, dass die cinseitige

Anwendung van Stickstoffdungern'einenErtragverminderung van 15 tJha verursacht,wâhrend

eine Dosis van NI80 P BO ' untet ăkonamischenVerhiiltnisscq, eirwnErtrag uber60 t/ha gewahr

·lcistet.
em einen Ertrag van 60-70 t}ha Wurzelfriichte und eine Produktian Van 5,5-6,5

t/haZucker zu erhalten, ist notwendig eine argaoisch-mineralc DUngung mit Kompost (Sch

weinestallmist nnd Stroh 9 : 1) 60 t~ha jăhrlich, oder alle 2 ] ahre ,ergănztmit Mineraldiingern

N120_180 P Z0 5 SO-100' anzuwenden: '
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EFICIENŢA ENERGETICĂ ŞI ECONOMICĂ A 'lNGRĂşAMINTELOR

APLIC,UE LA SFECLA DE ZAHĂR PE SOLUL BRUN ARGILIC
DIN TÎRGU MUREŞ

Pe solul lJrun~argilic din Tîrgu l\Iureş, fertilizarea sfeclei de
z~h;1r cu dOle complete de NPK sporeşte eficacitatea substanţei

actbe din îngrăşăminte şi duce la creşterea bilanţului energetic.
Randamentul energetic şi valoric creşte numai la aplicarea

unOl" doze mai mitri de Imi far (P100 faţă de P~o)şi la majorarea
dozeî de potasill (Kso fată de K,IO)'

Fertilizarca cu gunoi de grajd (20-10) tjha se dovedeşte

IrJartc eficientă, bilanţul şi randamcntcle energetice şi valorice
obţÎulltefiind pozitive.

113LUCRAm ~TUNŢrFrCE, SFECLA ŞI ZAHAR 1988, VQL. XVII

Reducerea consumurilor de lnateriale şienergie şi creşterea, pe această

bază, a producţiei nete şi a eficienţei economice este in mod statornic,
preocup5trea csenţiaEI. din întreaga .no<:',stră. cconolllie naţională. In acest
cadru larg se inscrie şi problema folosirii econ01nice a amendamentelor
şi ingr~lş2.1nintelor în producţia v~getaI(l, ca un imperativ al actualei eta
pe de dezvoltare a agriculturii noastre. H.czolvarea acestei probleme tre~

buie sa de la nohnarea corespul1z~Ltoare pe baze economice,
com,is·tc;,te şi din punct de' vedere ştiinţific a consumurilor la hectar
(B o r 1 a n şi cokcb.: Tabele ;i namagrame agrochimice, Ed. Ceres), 1982.

Relaţia dintre cOl1sumurile specifice de materiale şi unitatea de pro~

dus finit este, in cazulingrăşămintelor, considerabil mai comp~exă decît
activităţile indl1strialc. Cele care complică această relaţie sînt numeroa~

sele consecinţe- pe CaTC le arc aplicarea îngrtlşămintelorl1U numai pentru
OOţlllelea recaltelar scontate cantitativ şi calitativ prin planul actual, ci

capacitatea viitoare de producţie a solurilor şi calitatea mediului
ulai mult decit in alte activit:;'tţi econOlnice, tehnologiile trebuie

asigure pe Ungă atingerea obiectivelor din planurile actuale şi consoli
continurt a bazei ele crestere a productiei in viitor, în pas cu cerin

tot lnai Hlari ale societăţii, În sfera c~lturii planteior, singura bază
de lărgire a producţiei, în condiţiile 'ţării noastre, este creşterea

menţinerea la nivel ridicat a stării de fertilitate a solului care să facă

sporirea continuă· a recoltelor l~ hectar.
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Anexa 1

~ 5,0

5,40

6,80

3,40

0,07

0,30

TEMP. MEDIE: [\86 °(
o( 3253 o( total.

20, O 3255 p.v. .

17,5

15,0-

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

°- 2,5

. Preţul unui kg
11lclllsiv cheltuieli
pentru transport,

lei

22,400

5,46

3,80

0,20

0,980

Valoarea
eneq,W1ic,1
"fcali} kg

C~HlţÎllllt P~05: :;,2 mg/lOa g sol
Conţinut J\~O: }4,5 mli/lOO g sol.

Conţinut argilă: 26%.
Rotnţii ne .5 ani ~i 3 ani.

1'lant:, vremng;1toare : grîu.
Precipitaţii medii pe ma( mulţi ani: 620,9 fim.
Tcmperntllra ml:dic lllllltianuaLi'; 8,8(;'C.

------1

I
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I
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I
I
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I
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I

___ Pr In py. "468,5 mm -+

N 1 kg

P lkg

}{ 1 kg

Gunoi de grajd 1 liS

Sfeclă de zahăr riHHicin i

fpecifirare

PRECIPITATlI: 620 9mm, ...

pH-ul şolului: 5,4
Hllml1s: 2,8%

Fig. 1 ~ Condiţii agrofitotelmice
ComUll,l: Sîngcorgil1 tlt lIhlrq,
POliţia geograli13il; ':{lc33'" lalitlldiw;

24°35' lonl,:ilPdine;
:J40 m allitudirw,

Tipii de sol: BruH argilic, ve ter;1."a " 1]·,1
a Jl.hlreş1!lui

Valoarea energetică şi preţul unor produse

După Teşu I.-Baghinsld. Energia şi

Agricultura, 1984
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Concluziile care. stau la baza normării consumurilor de îngrăşăminte

în această lucrare au fost formulate pe baza rezultatelor experienţelor cu
îngrăşămînte de lungă durată executate de noi în staţîune în ultîmele două

decenii. în funcţie de ponderea cheltuielilor cu ingrăş"mîntele din totalul
costurilor de producţie normarea consumurilor se face la l1ivelul optimului
economic, cînd se are în vedere maximizarea venitului net la hectar sau
1<:1, nivelul optimului experimental, care asigură obţinerea unor recolte luari
şi de calitate în condiţiile nlcnţinerii plantelor in stare fiziologică sani
tară corespunzătoare; în amîndouă situaţiile dozele recomandate sînt CO~

relate strict cu nivelul recoltelor scontate şi cu însuşirile agroc11Îluice ale
solurilor.

îngrăşămintele reclam'l energie pentru fabricarea lor. Astfel, pentru
fabricarea unui kg de azot sînt necesare 22400 kcal; fasforul necesită un
consum de energie pentru extracţie şi fabricaţ.ie mult 111ai redus, de 4 860
kcal, iar potasiul de 3 550 kcaL

Administrate în doze optiIne, îngrflşămintele asjgun\ sporuri de prc
duc,tie care la rindul lor necesită şi ele consum de energie pentru recol
tare şi transport. Din punct de vedere economic preţul îngrăşămîntului

(inclusiv transportul, depozitarea şi aplicarea) este destul .de mare (T e Ş u
1.; Bag hin s k î: Energia şi agricultura) (fig. 1 şi anexa 1):

1 kg ingră.şămînt azot substanţă activă cost;l cca 5,40 lei;
1 kg ingrăşămînt fosfor substanţă activă cost:l cca 6,SO leî;
1 kg îngrăşă1uînt potasill substanţă activă castrl cea 3,40 lei;
1 kg gunoi de grajd aplicat substanţă activ" COS!;l cea 0,070 lei.
Una dintre cele mai recunoscătoare culturi la aplicarţa îngrrlşămin-

telor este sfecla de zahăr. Cele mai bune rezultate s~au obţinut prin apli~

carea îngrăşămintelor chimice împreună cu cele organice, sfecla de zahăr

fiind una din culturile care dau cele mai ridicate sporuri de energie neCi
şi venit net; de aceea trebui~ să i se acorde prioritate l2. repartizarea în~

grăşăluintelor. r
în vederea alegerii celor mai efieientedozc de ingrăş~iminte, pre

zentrlID rezultatele şi calculele analizei eficienţei energetice şi bilanţul 
randamentul energetic şi valoric la cultura siecle!. de zahăr urmărite în
experienţele de lungă durată pe solul brun de pădure din Sîngeorgiu de
Mureş, în perîoada 1965~19S7.

Din figura 2 în care este prezentat efectnI dozelor NP in rotaţie de
5- ani după grîu in anii 1965~19S6 se desprind urm,\toarele:

- cele mai mari .producţii, de 44,6 tlha, cu spor de 59% respectiv
16,5 t/ha rădăcîni se înregistrează la aplicarea dozeî de N15{J, !\'O;

~ dozele ele azot şi ele fosfor aplicate singure asigu'rrl. sporuri mici
de 1O~20% şi producţii mici; aplicate însă împrcun'l dozclc de P contri~

buie la sporirea eficacităţii dozelor de N, ~stfel incit efectul dozei N1DO

creşte paralel cu doza de P de la 40~/o realizat pe fO!1f:,JI-P ':(1 Ja 45-54~/o

pe fondurile PSO-P120 şi la 59~1~ peJondul Pl/1o: deda de zi-il1{,r fiind foarte
pretenţioasă lafertilizarea cu fosfor' necesită daztl, c1ublrt faţrl de celelalte
culturi.
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Fig. ".1 - Efectul dozelor de gunoi de grajd la sfecla
de zahăr pc solul hrun-argilic. din' Tîrgu 11urcş.
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Tabelul 1

Influenţa fertilizării cu gunoi de grajd asupra producţiei de sfeclă de zahăr pe solul brun argilic

din Singeorgill de Mureş

Efectttl gupohJ1\l1

Do~c1c NoPo 110 ::"lbOP:;O %
Nl 00 N

I IProo '0 dUe-
t/ha .% n"'la

Gunoi O t 30,2 100 37,1' 120 39,8 129 35,7, 100 -
Gunoi 20 t 36,3 118 40,6 132 42,4 138 39,8 112 4,1

Gunoi 40 t 37,7 122 40,8 132 43,5 141 40,7 114 5,0

Gunoi 60 t 37,9 123 43,0 , 140 43,4 141 41,4 116 3,7.-- -- -- --
Efectul NP tina 37,3 40,4 42,3

% 100 109 113

Diferenţa - 3,1 5,0
.

__==N:;r.o P ,6J

~f\l1"OP16J

__--N 1C'G Pin

KZ,0K 5J 1\ 120

58.5

160

220

140

lOD 50,9

180 45,7
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Fig. 3 - Efectul dozc1or de potasiu pe lIi',fc!e de NP asupra prqducţiei (le ",fedu.
de zahiirpe solul brun-aJ;{;itic din Tîrgu Mureş, l\lcdi('l, anilor 1977- t~S6.

, ~.

În figura 3 este reprezentat efectul dozelor ~PK in' rotaţia ele .5. ani
din perioada 1977~1986, din care se desprinde, de asemenea, C[L dozele
N150 , P 160 . Kş[) ~lsigură cp'l mai ridicat spor, de 213n,,~. iar prin_ aplic.ll'ca
dozelor mărite N200 , PlOD' 1(120 sporul creşte cu numai 120/0' Dozele de
potasiu nu asigură înc{tsporuri mari, e1esint de-:abia de 14 %

,

Dozele mari; de P2001 nu Ee dovedesc efi~'ientc, ele reduc considerabil
conţinutul de zahăr.

Îu figura 4, tabelul 1 sint prezentate datele' ,cu privire la efe:tul do
,zelor de gunoi in rotaţia de 3 ani, in perioada 1970 - 1986, din cara se
desprinde concluzia că gunoiul de grajd aplicat singurI odattl. la 3--A ani,
asigură sporuri medii &" 18-23% (5,5-7,1 t/ha): aplicat ins'l imprc
Un'l cu N,oo P lOO, sporul realizat se ridică la 41% (J2,7 tlha) in cazul apli
cării dozei de 40 tlha gunoi (anexa 2),

îngrăşămintele aplicate echilibrat au contribuit la sporirea capa
cităţii de producţie, la sporirea fertilităţii naturale ale solului, la C0l150

lidarea continurl. a bazei de creştere a producţiei în viitor, aceasta in
special la fertilizarea organo-mincrală (gunoi + NP).,
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I R'nd,·
mcntul
valoric

Bi'anţul
valoric
lei/ha

Mcdia anilor 1968-1986

Valoarea
:;.:porului

lei/ha

Sporul de
ener!jie
Mcalfha

Tabelul 2

SPQrul de
dl.dilCfni,

t/ha

EFICIENŢA ENE-RGETICA ŞI ECONOMICA A INGRAŞĂMINTELOR

Doza/ba

N P

Bilanţul şi randamentul energetic şi valoric al dozelorNP la sfecla de zahăr pc solul brun argilic
din Tirgu Mureş

Diu aualiza rezultatelor prezentate în tabelul 2, care cupriud b11an
ţul şi randamentul energetic şi valoric al dozelor NP la sfecla de zahăr,
media anilor 1968-1986, se desprind următoarele'-

50 - 2,7 2646 1526 2,36 810 540 3,00
100 ~ 4,7 4606 2366 2,06 1410 870 2,61
150 ~ 5,6 5488 2 12S 1,63 1680 870 2,07
200 - 4,2 4 116 -361 0,92 1260 1080 1,17

- 80 4,7 . 4606 4 169 10,56 1410 866 2,59
- 120 6,2 6076 5421 9,28 1860 1044 2,28
- 160 7,3 7 154 6280 8,19 2 190 1 102 2,01
100 80 11,7 11466 8789 4,28 3510 2426 3,21
100 120 14,4 14 112 11 217 4,87 4320 2964 3,19
150 120 15,2 14 896 10 881 3,71 4560 2934 2,80
100 160 15,1 14 798 11687 4,75 4530 2.898 2,78
150 160 16,5 16 170 11936 3,82 4950 3052 2,67
200 160 14,5 14 210 8856 2,65 4350 2 182 2,00---

O O 28,1 mt.
"

Efkicll\a cnersctică

0,07

0,30

5,40

6,80 •

3,40

Preţul unui kg
În ici~· inclusiv

transporlul

870 lei respectiv 28%

i 102 lei respccti'I 36%

1080 -lei respecti'! 36%

6 280 Meal respecti'l 53 o/"

2 128 Mea1 l"CSpceti'I 18%

22,400

5,460

3,800

0,200

0,980

Valparea
cr\[~rgcllci\

:\leitl/11Ig*

Contributia (\ozci
de ingrii"ăm1nt

Contrîbuţia N15(1

Contribuţia Plţ,O

Contribuţia interacţiunii :3 528 Meal respecti'r 29%

Contribuţia N150 5488 I'.lca.l respecti" 34%

Contribuţia Pun 7 154 Meal respecti'l 44t>j"

Contribuţia N 150

Contribuţia-P~1flO

Contrîţmţia ilitcracţiunii

Contribuţia. interacţiunii 352SMcal respectiv 22 o/"

Specificare

*)'legacalorii

1 kg îngrăşămînt N

lkg îngrăşămînt P

1 l;:g îngrăşămîntK

1 l{g ingrăşămint
, gunoi

lkg rădăcini sfeclă

'ul S-a lucrat numai cu sporurile' realizate la producţi~ prin
. "In. calfifidndu_se astfel metoda, deoarece restul elementelor SlUt co

opala s,roP. cărca fări, rost rezultatele obţinute.mune Şl ar 1ll

'damentul energetic si valortc al dozelor de îngraşa~
Bilanţnl ŞI r~n lei de zahăr din 3 experienţe de lungă durată, unuă

minte, la cultura sEecperhuentală din Tîrgu-JliIureş in perioada 1968-1986:
. , St·ahunea x "1 ' "" . t 1ntc 111 'e baza valorii energetice ŞI preţUrI e mgraş<unm e. o~ Şl

s-au calculat f(I Te susi V. Bag hin ski) sint redate mal JOS:
producţtel dup,,· , , ,

,,'că si valorică a fcrtilizării cu NP la sfccla de zahăr
Eficicnţa cncrgc . .,

Anexa 2

- 1~ I ellV :J6 Meal, randament valoric 2,07.1 I,n N aSlgur:1 17 k:g ~pnr r,\(. c n) rc~rl

N"o ~ 46 k" spor rădăc1\\l re~pccln 45 ;\Ical randament valoric 2,01-
11"Paqgură." ( 1.267

J'!6~ 't> .,. -1 l{g spor rădăcilll rc~p([t1v 50 uIr.al, randament va DrIC , ..
~l:;Jl!~ 1 lq; NP ,151gUT,\.:)' .'

Bilanţul energetic
total 11 936 j\lcal

Bilanţul v.alorie
3 052 l~l

Sporul energetic total
16 170 IIlcal



Sfecla de zahăr:

la doza N'50' 1 kg N asigură 37 kg spor de rădăcini respectiv 36 Mcal,
realizind randament 2,07;

la doza P160 , 1 kg P asigură 46 kg spor de rădăcini respectiv 45 Mcal,
realizînd randament 2,01;

la doza asociată N",o P 160 , 1 kg din aceasta asigură 53 kg de rădăcinÎ,

respectiv 50 Meal, realizind randament '2,67,
Doza mai luare de NI50 , respectiv N200 Înregistrează bilanţ energetic

negativ şi randament subunitar de O;92/ pierdere În energie cu· un ran
claluent valoric Iuic,de1, 17, nefiind deci economic deoarece venitul rea
lizat abia "coperă cheltuielile făcute, Chiar aplicat asociat N,oo P 160 , doza
mare nu se dovedeşte nici mai eficientă şi nici mai econon1ică ca doza
N 150 P luO '

Prin aplicarea unor doze mai reduse de NlOO P 160 (tabelul 3) se rea·
lizează o slabă scădere a sporului de energie cu 1 372 Mcal, scad cu 249 Mcal
bilanţul energetic, cu 154 lei bilanţul valoric, Însă cum este şi firesc creşte

la 4,75 randamentul energetic şi la 2,78 randamentul valoric, TrebuÎe să

arătălu că în cazul acestei d.oze, .mai mici de NIOQ ' creşte producţia de
zabăr la unitatea de suprafaţă cu 2% respectiv cu 80 kg faţă de producţia

de zahăr înregistrată În cazul dozei N'50 P 160 (vezi figura 2 şUigurile 5 şi 6
privind sporul şi bilanţul energetic şi valoric, şi randamentul energetic şi

valoric al dozei NP),
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Fig, 5 - Sporul şi bilanţul energetic şi valoric al dozelor NP la sfecla
de zahăr.
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Tabelul 3

Bilanţul şi raIldameutul energetic şi valoric al dozelor,NPK la sfeda de zahăr pe polul brun
de pădure din Tirgu Mureş

Media anilor 1977-1986

Poza/ha "

I
-c ._

Sporul de Bilanţul Runda'

I jl~
VaIoar('a Bilanţul Randa-

N p
energie energetic mrntul sporului valoric mentulK ~lcaj/1;a Meal energetic la ha, Ici lei valoric

O O 80 2,7 2646 2 3':12 8,70 810 538 2,97
O O 120 ? ' 2254 1798 4,94 690 282..", 1,69

100 40 80 14,0 13720 10 958 4,97 4200 3 116 3,87 ..
100 40 120 1':1,3 14014 11 110 4,83 ':1 290 3070 3,52
100 80 80 19,9 19502 16 521 6,54 5970 4614 4,40
100 80 120 19,9 19502 16369 6,22 5970 4478 4,00
150 80 40 18,8 1842':1 14 475 4,67· 5640 4 150 3,78
150 80 80 22,4 21952 17 851 5,35 6720 5094 4,13 .
150 80 120 22,8 22344 18091 5,25 6840 5078 ,3,88
200 80 40 24,0 23520 18451 4,66 7200 5440 4,09
200 80 80 ·25,0 24500 19279 4,69 7500 5604 3,95
200 80 120 25,6 25088 19 715 4,67 7680 5648 3,78------

O O O 17,6 t

Prin fertilizarea cu doze complete NPK, după cum rezultă diu tabe
4 sporeşt,: efJcaCltatea do~elor de ingră,şăminte pe acest tip de sol la

de zahar, spOrInd ŞI bilanţul energebc al dozelor ap,licate, paralel cu
creşterea dozelor ~stfel:·

- la doza N100 P,lO K" se Înregistrează spor de energic de 13 720, bilanţ
energet,c de 10 958 şi bilanţ valoric de 3 116 lei;

M. Ş'l'EFAN120

~ aportul factorilor N,50-P160 aplicaţi asociat pe solul brun ar
se prezintă astfel:

La spo"tl de energie de 76770 Meal au contribuit:

azotul N'50 cu 5 488 Mcal respectiv 34%;
fosforul P '00 cu 7 154 Mcal respectiv 44%;
interacţiunea N X P cu 3 528 Mcal respectiv 22%,

La bilanţ,;!\energetic de 17 936 M cal au contribuit:

~ azotul N'50 cu 2 128 Mcal respectiv 18%;
-{osforul P 160 cU 6280 Mcal respectiv 53%;

interacţiunea N X P cu 3 528 Mcal respectiv 29%,

La bilanţul valoric de 3052 lei/ha au contribuit

azotul N150 cu 870 lei respectiv 28%; ,
~ fosforul P 160 cu 1 102 lei respectiv 36%;
- interacţiunea N X P cu 1 080 lei respectiv 36%,

În toate cazurile aportul fosforului este hotăritor şi cuprins Între
36 şi 53%, iar al azotului este maÎ redus (de 18c 34%), efectul interacţiuniÎ

fiind şi el mare' (de 22-36%),
Prin aplicarea asociată a dozelor N-P creşte foarte mult eficienţa

cEE1'getică şi,valorică a fertilităţiipe solul brun de pădure argilic şi anUn1e:

gilic
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1 fI · ta fertilizăi'ii cu gunoi şi NP aSUpra bilanţuluişi randamentului energetic şi valoric
n uen, .. . ,. . . '1' d' T' '1la sfecla de zahăr pe solul brun argl le In lrgu IT ureş .

l\'Iedia 1970-1976

la doza N,oo P 80 K" creşte sporul de energie la 19502 Mcal, bilanţul

energetic la 16502 şi bilanţul valoric de 4614 lei;

la doza N,50 P,o K '20 creşte in c.onţinuaresporul. de energie la 22 344 Mcal,
bilanţul energetic la 18 091 ŞI bIlanţul valonc de 5078 leI;

Do,"I"" Valoarea Valoarea 1;:W~,l
Con;umul ,o",,'/'e Valoarca Raportul

cncrf'etieă encrgetică

3,7 I 1,5. 5,0
totală Encrgia

produsă flplicată NPK prOdus;iN p
Meal NP = :,Ical

~~r::.;~, N p K
Mcal cnergia

50 - 30 184 1 120,0 26,95 114 46 154 3389 8,81
100 ~ 32 144 2240,0 14,35 121 49 164 3610 8,90
150 - 33026 3360,0 9,83 125 50 169 3760 8,78
- 80 32144 436,8 73,59 121 49 164 3609 8,91
- 120 33614 655,2 51,30 127 50 172 3772 8,91
- 160 31 V92 873,6 39,70 \31 53 177 3896 8,90
100 80 39004 2 676,8 14,57 147 60 199 4376 8,91
100 120 41650 2 895,2 11,39 157 64 212 4671 8,92
150 120 12134 1015,2 10,57 160 65 216 4760 8,91
100 160 12336 3 113,6 \3,59 160 65 216 4760 8,89
150 160 43708 4233,6 10,32 165. 67 223 4909 8,90
200 160 41748 5 353,6 7,80 157 64 212 4672 8.,93

O O 27 538 - - 104 42 141 3095 8.90

Valoarea raportului dintre energia produsă şi energia consumată la sfecla de zahăr pe solul
brun argilic din Tî.rgu Mureş

Media anilQr 1986

Tabelul 5

la doza N200 Pan K"o ajungînd la cel mai ridicat spor de 25,088 Mcal
şi bilanţ energetic de 19715, bilanţul valoric de 56481ei.

în ceea .ce priveşte randamentul energetic şi valoric se înregistrează
creştere numai la aplicarea unor doze ITlai mari de fosfor (N

100
P

ao
R

ao
faţă de N,00 P 40 IZ,,) ranclamentul energetic majorîndu-se de la 4,83 la
6,54, iar cel valoric de Ia 3,52 la 4,40., precum şi la majorarea dozei de
potasiu{N150 P 8::1 K 40 faţă de N150 P 80 K so). randamentul energetic ridicîn
du-se de la 4,67 la 5,35 jar cel valoric de la 3,78 la 4,13. Prin sporirea
dozei de K la 120, fandamentele nu mai cresc, deci nu sînt eficiente peste

. doza K" pe acest tip de sol (tabelul 5 şi anexa 3).
Cel mai scăzut randament energetic de 4,67 şi de 3,78, randament va

loric, se înregistrează în cazuldozeiN200 P S[} K I20 , doză Care în acest caz tre
buie să acceptăm ca fiind, cea Ulai eficientă din punct de vedere economic.

în ceea ce prive~te fertilizarea cu guuoi de, grajd, sfecla de zahăr fiind
una dintre culturile cele luai recomandate la această fertilizare, pe solul
brun argilic din Tîrgu Mureş şi in ceea ce priveşte bilanrul şi randamen
tul energetic şi valoric se obţhr rezultate pozitive şi randament€; supra
unitare, deci se dovedeşte foarte eficient, chiar completate cu doze NP.

Din tabelul 4 rezultă că prin decontarca în proporţie de 50% a chel
tuielilor .pe cultllra sfeclei de zah"r, deci pe 2-3 ani dozele de gunoi de

Tabelul 4

RAIWAHENT VALORIC

4 '

Fig, 6 - Randamentul energetic şi valoric la aplicarea dozelor NP la
sfecla de zahăr.

R;:-ID!II1Em ~~:cnGETIC

Pao P/,Q

9· ~ZO,
P1601 •

6

Doza/ha o

Randa-~.- Sporul BilallţuJ Randa- Valoarca Bilanţul

I I
~.~~ erlt'rgctic energctic mentul sporului valoric mcntul

p gUlloi 8.~~ Ml;al/ha Mcal/ha energ',tic 16/ha lei/ha valoric
IN

U) ......

50 50 O 6,3 6 171 4781 5,22 1 890 1280 3,09.
100 100 O 9,0 8820 6004 3,13 2700 1180 2,21

O O 20 5,5 5390 3390 2,69 1 833 1 133 2,62

O O 10 6,9 6762 2762 1,69 2070 670 1,18

O O 60 7,1 7252 1252 1,21 2 130 30 1,01

50 50 20 9,8 9601 6211 2,21 2940 1630 2,25

50 50 40 10,0 9800 4407 1,83 3000 990 1,49

50 50 60 12,2 11760 4367 1,56 3660 950 1,35

100 100 20 11,6 11 365 6 552 2,36 3400 \560 2,33

100 100 10 12,7 12446 5630 1,82 3810 . 1 190 1,45

100 100 60 12,6 12348 :.; 532 1,10 3780 160 1,'14

50 40 6,9 6762 2189 1,58 2070 310 1,18- -----
,

O O O 30,8
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Tabelul 6

Bilantul si randamentul energetic şi .....aloric al dozelor NPK la sfecla de zahăr, pe solul brun
, ' ' argilic din. Tirgu .11ufcş .

. Mediu anilor 1977- 1986

Valoarea raportului dintre energia produsă şi energia consumată la sfecla de zahăr fertilizatfi.
cu dOz;e NPR pc solul brun argilic din Tg. Mureş

l\Iedia anilor 1977 - 1986

Tabelul 7

Dom/ha V.ll(Jarea Valaanv. Ihp'''!lll COIlSllrn\ll spccilk Valoarea RapQrtul

I I,",ce,
cnergiei e l1 ergi,:i energi[1 \ot;l1i etwrgia
produs;\ ;.p1icate pn'dtl"~l ,'oJ

I~I~ I\PK pf(l(1l1:'l:;'
N P "'ica], Îl!t:al lowTgia Meal energia

apli,;at:!. p;" P K
con;\ln>ată

50 50 - 36358 1
0

393,0 16,1() 137 56 186 4078 8,91
100 100 - 39 {J04 2786,0 1'1,00 H7 60 199 4. 375 8,91

O O 10 35574 2000,0 17,78 134 54 182 3989 . 8,92

- - 40 36946 4 000,0 9,24 139 56 189 4 133 8,92

- - 60 37 1-12 6 000,0 6,19 140 57 IH9 4 166 8,91
50 50 20 39788 3 393,0 11,73 150 61 203 4463 8,91

"
50 50 ·lO 39984 5 393,0 7,41 151 61 204 4508 8,87
50 50 60 42 140 7 393)0 5,70 159 65 215 4734 8,90

100 100 20 41552 4, 7'86,0 8,68 , 157 64 212 4672 8,89
100 100 40 42630 6 786,0 6,28 161 65 218 4789 8,90
100 100 60 42532- 8 786,0 4.84 161 GS 217 4786 8,91
- 50 40 36946 4173,0 8,65 139 , 56 189 4 138 8,93
O O O 30 184 - - 140 I 4G 154 3390 8,89

,

Valoarea raportului dintre energia produsă.şi energia consumată la sfecla de zahăr fertilizată

cu gunoi -+- NP pc solul brun argilic din Tirgll l'Hul'eş

Prin cOTI1pldarea dozelor de gunoi de 20-40-60 t/ha cu N 50 P 50

·crc:?1:e şi sporul encrg2tic L:t ,9 60+~11 760 I'IIGţl, creşte considerabil dublin
du-se bibnl;lll energ,:tic, pl'ccmn şi randaJuentul energetic, în acebşi 1110d

'creste simtitor bibntul;-;i ranJCl:me~1tul valoric.
, Pfint~·-o fertiliz~n: ~ivli ;1b'und'~nt{t, cu doze c:e gunoi de grajd COTI1

p1ctate'cu N 100 PI00 se înregistreaZZL creşteri de pînă la 12 446 IVIca1 la
de energie, inregistl·.indu-se un bilanţ energetic pozitiv (5630-6552

, precum: şi un randament energetic cuprins intre 1,40 şi 2,36. La
această fcrtili:,';arecreşte însi şibihnţul \'aloric la 1 190 lei/ha, precUlll şi

randmncntul valoric ]a 1:4J, cea m~d eficientLl doză dovedindu-se 40. t/ha
gunoi de grajd + N1IJO P UD la care se obţine un bilanţ energeLic de 5 630 Mcal

un randament bun ele 1,82, precum şi UIl til2"nţ valoric de 1190 lei/ha
un rand~ment valoric de 1,45, dovedindu~sc deci 111doda de fertilizare
mai economică În sensul c<1 perm ite pe· lîngă realizarea unor economii

ingdl.şrm1intelofm ineraJe, şi obţinerea uDui spor a::cendent al
re lîngă sporirea continutl a capacitrl.ţii ele producţie şi a

naturale 8-le ac~stui tip ,de sol mai puţin productiv şi corespun
acestei culturi.
Din analiza datelor prezentate in tabelele 5, 6, 7 în ceea ce priveşte

""~n,·t"l intre energia produsă şi energia aplicată, calculată în funcţie ele
aplicată cu dozele NPK, Tczultă că acest raport este de 10,32 în

dozei de N1 ;lo P160; in cazul aplidlrii dozelor N:wo PS'J K 120 raportul

Anexa 3

vQlode

Randamentul

cnergdic

Bilanţul

valori<;
ki

Bi\anţlJ!

<.;nergdic
?llc'd

Sporul de
energic

?Il 'al
Doza

DozaJlm V"lnare;; Valoarea RIlP:Htul COll"umul spl'dfic Raportul

I I
elll:rgetică energetică I:nergia V., JO:;lfea energi;l

prodllsă apJic'ltă pro(]\ls(l 3,7

I~l~
tata tI produsr.

N p h ~kal
NPJ{ enCI'gia "lcill energiil
Mea]

aplicată
::,; P 1\ cOllsumati<

O O 80 19894 304 65,44 74 30 99 2- 198 9,05

O O 120 19502 456 42,77 72 29 98 Z 143 9,10

100 40 80 30968 2 )62 11,21 115 '46 155 3416 9,0,6

100 40 120 31262 2914 10,73 116 47 156 3448 9,07

100 80 80 36750 2980 12,33 136 55 184 4045 9,08

100 80 120 36750 3 132 11,73 136 55 184 4045 9,08

150 80. 40 35672 3948 9,03 l" 54 178 3 928 9,08J_

150 80 80 39200 , 4 100 9,56 145 59 196 4315 9,08

150 80 120 39592 '1252 9;31 146 59 198 4344 9,11

200 80 40 40768 5068 8,04 151 61 204 4490 9,08

200 80 80 41748 5220 8,00 154 63 209 4587 9,10

200 80 120 42)36 5372 7,88 157 64 212 4672 9,06

O O O 17 248 64 26 86 1903 906

grajd asigură spor energetic cuprins Între 5 390 şi 7 252, Mea!, cu bilanţ
energetic de 1252-3 390Mcal ŞI randament cllI'l1nS mtre 1,21-2,69,
inregistrîndu-se totodată ŞI un modest bIlanţ valoflc cu randament supra
unitar (1,01-2,62).,

• c

NI00P40Kso 13720 10958 3 116 4,83 3,52

Nl00PslIKso 19502 16502 4614 6,54 4,40

N150KSOPl:lO 22344 18 091 5078 5,25 3,88

N:woPBoK120 25nS8 19 715 j 648 4,67 3,78

N150PsoK40 18 424 14 475 5640 4,67 3,78

N150PgOKso 21952 17 851 6720 5,37 4,13
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S'cJzcdulcs

Schcdulc 1 - Energetic '/a1ue aud some products prices
Schalule 2 - Energetic and V'a1ue efficiency of NP ferti1ization at !-iugar beet
Sched1l1e 3 - Encrgetic and ',ra1ue balal1ce uncl output of :K"PK dose5 at sugar 011 hrown-clayey

soit at Tg. !I-[ureş (a'~crag,; 1977 - 1986)

este de 7:88, iar in cazul fertiliz,'rii cu 40 t/ha gunoi de grajd + N100P ,OO '

acest raport este de 6,28. Deci, in toate cazurile, euergia produsă cu do
zele aplicate c.stede 6,..-10 ori mai mare ca cea introdusă.

În- ccea ce priveşte raportul dintre energia obţinută şi energia utili
zat" din sol şi dozele NPK pentru realizarea acesteia (NPK din consu
mul specific pe tona de produs) acest raport este de 8,90 in cazul ferti
llzării cu N150P IGO' precUlU şi in cazul fertiliztlrii cu 40 t/ha gunoi + NIOOPIOO
şi este mai luare, de 9,06 în cazul fcrtilizării cu N~OOP8~K120'

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI

1. Aplicarea unor doze echilibrate de îngrăş'illlinte pe solul brun
argilic din Tirgu ]\ilureş la cultura sfeclei de zahăr asigură sporuri de ener
gie, bilanţ energetic, bilanţ.valoric, precmn şi randamente energetice şi

valorice pozitive, ·care ne determintL să eonsidertl.ID cultura sfeclei de zahăr

cap de asolament, căruia trebuie să-i asigurrUll îngrtlşăll1intele necesare
obţinerîî prodilcţiilor prevăzute în plan.

Table" 1

Table 2

Table 3

Table 4

Table 5

Trrble 6

Table 7

Ta.bles

Influence of fertilization ,dth m<tnure an sugar beet yie1d on hrown-dayey soH
at Singcorgiu de 1I-lureş (average 1970- 1976) .
Energt!tic and va1ue ba1ance and output of doses with NPat Sugar beet an brown
c1ayey soi1 at Tirgu I1Iureş (a'lcrage 1968~ 1986)
Energetic aud value ualaJlce aud output of doscswith NPK at sugar bect onbrown
sQi1-forest at Tg. 1\Inrcş (a'lerage 1977~ 1986) ./
Influence of fcrtilization with manureand NP on energetic and va1ue ba1ance and
output at sugar beet on bro"'njc1ayey soiI at Tg. I1Iurcş (average 1970-1976)
Ratio 'TaIne between produceel energy and uscd energy at sugar beet on urown
clayey soii at TîrguMureş {1978~ 1986)
Ratia '.raluebetween produced energy and used ellergy at sugar bect fertilizcd
with NPK doses 0)1 1)rowl1 c1ayeysoil at Tg. Mureş (1977-1986) \
Ratia '''a1ue betwccn produced cncrgy anii used energy at sugar beet iertililec1
with manurc and NP on brown claycy soi1 ai Tg. Mureş

ENERGETIC AND ECONOMIC El'l'lClENCY OF FERTILlZERS APPLlED AT SUGAR llEET
CULTIVATED ON llROWN CLAYEY SOIL AT TÎRGU MUREŞ ~EFFJCIENCE ENERGETI QUE ET ECONOMI QUE DES ENGRAIS APPLI ODES CHEZ LA

llETTERAVE SUCRIERE SUR UN SOL BRUN ARGILlQUE DE TÎRGU MUREŞ

SUl/11IlilJ'Y

Figurrs

1'hc fcrt)lizatiol1 of sugar bect crep" with corllplete doses with NPI( increascs the
cfficiencyof aCthre~ubstancc iram fertilizcrs aud thc energetic balance in ihe conditiollS
of brown clayey soil at Tirgu :Mureş. %

1'he energetic output incrcascs onIy by applying bigger P doscs (PBO'/s. P10) and biggcr
Kdosc,S fK1:lOvs. K so ). 'Ilic fertiliZEltionwith munurc (20--10 tjlm) 15 'If:ry·efficicnt, thc ener
getic balancc alid output being positivc.

Sur le sol brun-argilique de Tirg-u )Jureş la fcrtilisation ele la bettcra'/e s,ucrie-re U'JCC

completcs de NPK augmentc l'efficacif6 de la substance adÎ'le des engrais ct meue :J.
bilan' energetique plus grulld. _

Le rendement energetique et va10rique augmenteşcllJementa des doses plus grandes de
pnosp"'", (PBO par rapport a P.wJ et-a une dose majoree de potassc (Kl20 par rapport tI. E: 80).

La ferti1isationa fumier (20-40 tjha) est tres cfficielltc, le bilan et lcsrendements
encr,o"tiaue, et 'ra10riques obtenus ehint positifs.

Figul'cs

Condition's agro-phytotcchniques
Effet des doscos de N sur des lli'reaux de P sur la production de bettera'lc sucricre,
sur un sol brnn-argilique de Tîrgu l\lureş dans l'experiel1cc de longue (luree.
:\lo\'cnne 1968~ 1986
Eff~et des doses de potassc sur deSlli'Tcaux de ?\J? sur la productioll de bettenv/e
sucrierc, sur le sol brun-argiliqnc de Tîrgu IVIurcş. I1Ioyenlle 1977 - 198G
Effect des elases ele fumÎer chez la eulture de betterave sucrÎcrc S11r le sol brull
argilique de Tirgu1\lurq
Rendement et lJilulI cnergetîque ci '/alorique des doses KP chel; la lJl~ttera'le

sucriere
Rendement energctique et va10rique a l'app1icutioll des' doses NP chcz la
hcttera:,re sucrierc

4

3

1
2

6

5

Agrophytatechnical conditi.ons

N doses cHeet 011 P 1C'/81S 011 sllgar bcd yie1d an browncIayey soiI at Tg. I\JlIfCŞ

in a longtenn ex~erimcnt(a'/eragc 1965--.:c 1986)

K doscs dfcet an NPlevel;; on sugett·beet yie1d on brown~clayeysoil at Tg.1hueş
(a'-lcrage 1977 - 1986)

:Mamlre doses effeet at suga,r beet yicld on brown-clayey soi1 at Tg. l\Iureş

Energetic and value output and balance of :N P doses at sugar bect ,

Energetic and va111e output of N P doses at sugar beet

Fz:gul'c

Figul"C 2

Figl/re -,

Figul'c 4

Figl/re 5

Figurc 6
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Tab/eau,'

Pe31O.Me

ZlIsa mmcHjasSlf1tg

OKONOl\lISCHE UND ENERGETISCHE WIRKSAiVII\EIT DER DUNGER ANGEWENDET
nI ZUCKEHHUBENANBAU AUF DEM BRAUNEN LEHMBODEN VON TÎRGU MUREŞ

,
•

E. ALl.lINEŢ

,~ .Cercctă.ri~e e~ectuatc pc .o durat~ de 4. .ani (191)':- 1987) la
S,!-'!Cnl~Botoşant,pnntr-o experwnţă pollfactorm.lă,pun 111 c'Iidenţă

următoarele:

- soiurile HraşO"F şi RP~I 5 Il) s-au del'n,dit uşor superioare
~oiului 1I-Ionorom, atît prin producţia de r{nlâcini şi zahăr alb, cît
o5.i prin calitatea tehnologică;

- intirzierea semânatului cu 10 zile faţ{L de perioada optimă

reduce producţia do rădăcini cu 2,61-8,06% şi pc cea de zahăr

alb cu 4.82~9,60%,pierderice pot fi acceptate numai in conditii
deosebite. întirzierea cu 20 zile miţşorează prod'ncţia de ri'ldăcini
cu 13,03"':"" 15,65 o/,,, iar pe cea de zahăr cu 15,37-18,04%, situaţie

de acceptat numai în caz de reînsăminţarc in urma unor calamităţi;

- perioada optimă de recoltare este in octombrie, ClI produc
ţii de rădăcini de peste· 59 tjha şi dc zahăr alb dc. 8,8 tjha; recolta
rea în august nu este posibilă datorită pierderilor de 30,8-39,2% la
producţiade rădăcini şi de 52,3-59,2% la cea ne zahih. RecoItarea
eşalQnată, cu inceperea de la 15 septembrie, reduce pierderile la
maximum (16,9-24,35% la producţia de riid{tcini şi 26,2-32,2%
la cea de zahăr alb) cu o îmbunătăţire ,sub:>tanţia]{t a calităţii

tebnologice.

INIFILU~NŢA UNOR VERIGI TEHNOLOGICE ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI

CAUTAŢII SFECLEI DE ZAHĂR NEIIUGATA îN CîMPIA MOLDOVEI

Cercetările existente in tehnolQgia intcnsivrt de cultivare a sfcc1ci
zabrir pun in evidenţr, că soiul cu capacitatea hli de producţie [1, 2,
8, 10], perioada optimă de semănat [3, 4, 6, 7, 8J şi cea de recoltare
2, 5, 6, 8J sint verigi de maximă importanţrl in obţinerea de producţii

şi de calitate tehnologică ridicată [2, 3, 4, 6, 9, l1J. Urm"rirea in
a realizării producţiei de răd;tcini şi a acumulării zahrlrului alb

stabili perioada optimă de recoltare, .cu posibilitatea realizării unei
rltm.lcltă.ţl a transportului pentru asigurarea materiei prime la prelucrare

pierderi minime in cimp şi la extracţie [2, 3, 4, 6, 9, llJ.
în lucrarea de fatc, se prezintrlrezultatele medii pe patru ani (1"984
privind influenţa soiului, perioadei de semănat şi a celei de recoltare

aSlrrPira producţie~ de rădăcini, zah"r alb şi a calităţii 'tehnologice.

Annexes

Yaleur energetique et le prix de que1ques produits
Effieience energetique et valorique de la fertilisation a'Tec NP chez la betterave
sucriere
Bilan et rendement energetique et valorique des doscs de KPK chez la bctterave
sucriere sur un sol brun-argilique de Tîrgu 1lureş. 1'foyenne 1977-1986

Ha 6ypO-fJIlIHJlCTl>IX nDlIBax TJ>lpry Mypellla, y;uo6pelme caxaplloi-i CBel{JIl>InoJU-lbl~IH

;a;OS2l\lH NPK Y8eJlHlIU.B2eT .:arpcpeKTHBlJOCTb;uei'lcTDymmero uall,ma Y)loGpeJ-llli'l JI npHBO)lHT I{

nODbIUJeHmo nOJlYllemlOf03uepreTUlIeCIWrO 6a.'laHca.
3HepreTHlIe.cI{aR II CTOHlIiocman npOIlSBO)J;nTeJlhl{OCTh nOBhJllIaeTCH TO.TlbKO npH nplIMe

uemlH,60JlbIllllX )l03 <pocepopa (PIOO P40) Ii yEe.TIWJeHH.H Jl03bl KaJlHfi (Kao K40).
Y)loGpeIliie HaSOSOM (20 -40 T/ra) OKa3JJlOCl> OlleHI:> .s<PepeKTHBHblM, canalle H 3HepreTlI

l.IeCK2fi 11 CTOHllIOCTH3f{ npOIf3BOp;lITeJIbllOCTb. (hIJlH IIOJlO}KHTeJIbBbllllH.

'AuJ·dem bmunen Lehmboden van Tirgu~l\Iureş, steigert die Anwendung von ganzen
RPK Gaben in cler Zuckerrilbenkultur die 'Virksamkeit des aktiven Stoffes, enthalten in den
Dilngemitteln, uud triigt cler Er!16hung dererbaltenen cnergetischen Balance bei.

1)ie energetische\Virksamkeit und der \Vert nehmen zu, nur iln FaUe derAnwendung
gr6sserer Phosphorgabell (PIOO statt P40) undeiner bedeutendeu r,>Gabe (Kaostatt K 40).

Die A nwendung van Siallmist (20-40 t/ha) ist sehr ·wirksam: dieerzielteBalance,
die encrgetişche 'Virksamkeit und cler "Vert sind positi'I.

3HEPfETll4ECKMl H 3KOHOMM4ECKMI ·3<p'l>EKTIIBHOCTb BHECEHHblX
YI\OEPEHHfI B KYJlbTYPE CAXAPHoM CBEKJlbl HA EYPO-fJlHHHCTOfi nOLlBE

B TblPfY MYPElll

Tableau 1 Influence de la fertilisation avec fumicr sur la production de betterave sucdere
sur le sol brun-argilique de Tirgti Mureş Moyennc 1970-1976

Tableau 2 Bilan et rendement energctique et valorique des doşes NP chez la betterave
sllcriere sur le sol brun-argi1ique de Tirgu Mureş, IVloyenne 1968-1986

Tableau 3 Bilan etrendement energetique et valorique· des doses,NPK chez la betterave
sucriere, Sur le sol brun-argilique de iOfet de Tirgu Mureş. Moyenne 1977 -1986

Tab/can 4. Inf1uence de la fertilisation avec fumier et NPsur le bilan et le rendement
energetique et valorique chez la betteravesucriere, sur le sol brun-argilique
de Tîrgu Mureş. Mnyenne 1970-1976

Tableau 5 - Valeur du rapport entre l'energie produite et ceHe consommee chez la betterave
sucriere, sur le sol brun-argilique de Tirgu Tvlureş. Moyenne 1968-1986

Tableau 6 -Valenr du rapport entre 1'energie produite et ceHe consommee chez la betterave
rsucricre fertilisee avec des doses NPK sur le 501 brun-argiliqne de Tîrgu-Mureş.

Moyenne 1977 - 1986
Tableau 7 Valeur du rapport entre l'energie prodnite et ceHe consommee chez la beterave

sucriere fertilisee avec du fmnier et NP sur le sol brun-argilique de Tirgu-Mureş

_"1 nncxc 3

.Annexe 1
AnJlexc 2



1. PRODUCŢIA DE RĂDĂCINI

REZULTATE OBŢINUTE

Cercetările in cîmp s-au efectuat la Săveni-Botoşani printr-o expe
rienţă polifactorială de tipnl 3 X 3 X 3 (3 soiuri: Monorom, RPM 519 şi Bra
şov; 3 perioade de semănat: la realizarea temperaturii de 4°C in stratul de
încorporare a seminţelor; cu 10 zile" Întlrziere şi 20 zile întîrziere faţă de
perioada optimă şi 3 perioade de recoltare: 15 august; 15 septembrie şi 150ct"
ombrie). Experienţa in cîmp s-a asezat după metoda parcele10r subdivizate
şi rezultate1.e obţinute s-au prelutrat prin analiza varianţei.

Solul pe care s-a cercetat este un cernoziom cambic de textur'l luto
argiloasă... Din punct de vedere climatic, perioada -de vară a anilor de
cercetare· s-a caracterizat;. termic - normală în luajoritatea anilor J iur
pluviometric un an normal (J 984), unul ploios(1985) şi doi extrem de
secetoşi (1986 şi 1987).
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,

6,29 *"''''
19,39 *;t-t

12,32 **'"

20,{)9

49,86

24,17

% 1sClU!lîficaţia

Diferenţa

1,1.3
1,i~
~,80

3,14
.:I,IB
5,44

Q,95
1.,30
1.,76

tlha

2,R-l

7,79

-l,95

7,44

17 ,93

10,49

43,40-35,96

53,89-35,96

53,89-43,40

·-l7,96~45,12

47,96-40.17

4.5,12_40,17

1'ruducţia de ri\d.Idui
t/ha

Influenţa ·soiului

Influenţa perioadei de recoltare (Er)

Influenţape~ioadei de sem1nat (Es)
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DL 5%
DL1%
DI. 0,1%

DikHmţa între
v;;riantc

Ellt = scm;:in;:llul b .j"C tempcr;:!tura solului.

E,~2 = scm"inat'ul la 10 zile de 1'1. Est,

E 8 J =sclJ);'ma.\ul 1;1 20 zile de 1;1. E 112,

[·'1 = rf'l;olţarca la 15 a'llgust.

E,z = rtco!tarea la L~ sl:plcm1Jric,

E n =rr,:o!tarca Jn 150elDlnlJril'.

DI. 5%
D1, 1'10
J)J.O,I%

D1.5';I"
1)1. 1';{,
DL 0,1%

E s1-ES::'

E n -EIi3

E sz.-E/ 3

Er2~Er1

Era-ETl

E,a- E ,:!.

Tabelul 1

Influenta iudcpendentă a factotil'Jr experimentaţi la sfecla de zahăr neirigată (1984-1987)

- La recoItarea in septembrie, în funcţie de soi şi perioada de seln~ma:t,

producţia de rădăc.ini a cresent faţă .le cea obţinută in august la 39,05
-46,73 tlha (15,09-31,00%). Pe periode de semănat diferenţele de prod1!cţie

Între soiuri in plus sau în minus sînt nesen1nificative sau semnificative
la valori mici ca în cazul soiurilor Braşov şi RPM 519 la semănatul cu

RP:M 519~?\ionorom ~~,77-~3,68 1,09, 2,52

Bra"c;ov -1\Iotlorom ~~,79-~j,68 1, li '·254

13raşoy~RPl\t519 ~4,79- ~4,77 0,02 0.04
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Influenţa independentă a factorilor. Din acţiunea independentă a
factorilor experimentaţi (tabelul 1) rezultă că soiurile folosite s-au adaptat
condiţiilor zonei manifest ind o capacitate ridicată de producţie, diferenţele

in plus de 2,52% respectiv 2,54% la Monorom şi RPM 519 sint in limitele
erorilor. Scmănatuleu intîrzierefaţă de. perioada optimă. el adus minnsnri
foarte semnificative de producţie, de 6,29% la intirzierea cu 10 zile-şi

de 19,39% la cea cu 20 zile. Recoltarea mai timpurie faţă de perioada optimă"

considerată la jumătatea lunii oct,?mbrie, micşorează foarte mult producţia,

astfel recoltarea la jumătatea' lunii august cu 49,86% şi cea de la jumă

tatea lunii septembrie cu 24,17%.

Influenţa in interacţiune a factorilor. în interacţiune ca şi la actiunea
independentă a factorilor influenţa predominantă a manifestat-o perioada

~ de recoltare. .fl/. i!/ ~,

- La recoltarea de la. jumătatea lunii augu~t, producţia de r'ldăcini
a fost de 29,93-40,60 tlha, ,cu valorile cele mai ridicate la semănatul in
perioada optimă (37,47-40!60 tlha) la soiurile Braşdv şi RPM 519, care au
asigurat faţă de Monorom un spor de 8,35% şi respectiv 7,02% (fig. 1).
întirzierea semănatului cu 10 zile a redus producţia la 35,85-37,50 tJha
(4,32--7,56%), mai mult la soiurile Braşov şi RPM 519. La iutirzierea
semănatului cu 20 zile, producţia de rădăcini s-a redus la 29,93-33,63 tlha
respectiv s-a micşorat cu 16,14-22,95%. Producţiile la soiurile RPM 519
şi Braşov au fost superioare soiullii Monorom cu 12,36% şi respectiv 5,75%.
La recoltarea timpurie se pune in evidenţă indiferent de perioada de semănat

superioritatea soiurilor RPM 519 şi Braşov.



Fig_ 2 - J)iuainica reaIiz1.idi producţiei de rădflcini la sIccla de zahăr Jlcirigată.
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BrasovMonorom

INFLUENŢA UNOR VERIGI TEHNOLOGICE LA Sl'''ECLA NEIRIGATA

întîrziere de 10 zile b.ţă de perioada optilnCl_ Pe perioade de semănat se consta
tă o sddcre a producţiei de r'ldilcini cu 2,64-5,95% la intirzierea sem,matului
cu 10 zî1e, mai evidcnL'''t in cazul soiurilor RP?rI 519 şi Braşov şi cu 15,05
~16,29% la intirzierea cu 20 zile, sC'ldere mai accentuatil la soiul RPM 519.

- în cazul recoltrtrii cu începere de-la 15 octombrie, consideratăperioa
d'l optimă, masa de răJrleiui realizat'l a fost de 49,18-58,98 t/ha cu un spor
de 44,50-64,30% faţrl de producţia obţinută la jU!l"ltatea lunii august
şi de· 20,30-26,60% faţr1 de recoltarea in septembrie. Intre soiuri pe peioaue
ele semfluat, producţiile sînt practic egale, cue~ccpţia soiurilor Braşov şi

RPM 519 care 1;1 semănatul in perioada optim'l dep{lşes~ soiul Monorom cu
4,29%şi respectiv 3,6st>~. La Întîrzierea scmfl.natului c.u 10 zile se dimjnu~

e'''" producţia cu 4,34~8 ,06.%, iar cca de 20 zile cu f3 ,03- J5,69%, mai
mult .la soiurile I~PJ\I 519 si Brasov si mai putiu la Monorom.

Pe baza rezultatelor prezentate I se poate~onchiele că soiurile folosite
au o c.apacitate de productie relativ apropiattt, cu schiţarea unei uşoare

superioritrlţi a soiurilor Braşov şi HP11 SI9la scnlănatul în perioada optim~i

şi reeoItarea in august şi octombrie. Intirzierea semttnatului cu 10 zile_ faţă

de~ perioada optimă reduce productia de răcUkinÎ 'cu 2,64-8,06~~, mai mult
la recoltarea în perioada optim;i la soiurile Braşov şi:RP}\I 519, iar cea cu
20 zile C11 13,03-31,rJO%, mai mult la recoltatul timpuriu in cazul 5'1;11

rilor l\Ionorom şi Braşov.
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2. PRODUCŢIA DE ZAHAR ALB

Analizată, dinamica creşterii rădăcinilor (fig. 2) se constată C,t în
funcţie de soi şi perioada de semănat, pînă la 15 august s-au re(llizat 60/80
49,20% din producţia obţinută în perioada optim" de recoltare, cu valori
ceva m'ai ridicate la soiurile Brasov si RPM 519, îndeosebi la întîrzierea
semănatului cu· 10 zile, iar pînăla 15 septembrie s-a realizat 75,70-83,10%
cu punerea inevidenţă,'a soiului lVlonorom, care a înregistrat un ritm mai
intens de creştere a'r{tdăcinilor la întîrzierea sClllănatuluÎ.

Dil1 anaJiza ritmului decreştereu.rădrtcini1orrezultrt dl, începerea
recoltării de la 15 augusf ar duce la pierderi in producţia de rădăciui

pin!, la 30 ,80~39 ,20%, mai mari la soiul Monorom prin sem,matul cu în-'
tîrziere. Recoltarea cu începere de la 15 septembrie ar reduce pierderile
la maximum 16,90-24,35%, ceva maî ridicate la soiul Braşov prin intîr
zierea semănatului cu 20 zile, pierderi care s-ar reduce treptat către perioada
optimă de recoltaTe.

Cele mai mari variaţii înproducţiu" de zah{tr alb s-au inregistrat f1C
date de recoltare datorită ritmului de acumulare a zahrtrului diferenţiat

faţă de cel al creşterii rădăcinilor.

~ La recoltarea din' august, producţia de zahăr a variat in funcţie
de soi şi perioada de semănat în limitele 2912-4 177 l'gjha, cu sC'lderi fap
de perioada optimă de sem'mat de 8,96-,-9,37% la întîrzierea cu 10 zile şi de
24,83-26,45% la întîrzierea cu 20 zile (fig. 3). Soiurile Braşov şi RPM 519
au depăşit cu 2,84-7,82% producţia soiului Monorom.

- La recoltarea din septembrie, producţiade zil.hăr a crescut la 4782
6360 kg(ha, cu sporurile de 49,46-64,22% faţă derecoltarea in augnst.
întîrzierea sel)1ănatului cn 10 zile a redus producţia de 4,82~9,60%, iar
cea Cu 20 zile cu 18,97-23,12%, scăderile cele mai accentuate s-au inre
gistrat la soiul Braşov.

- La recoltarea de la jum'ltatea lunii octombrie s-a atins producţia

de 7 137-8 832 kg zahăr alb la hectar, c'u creşteri Jaţe' de producţiile ob
ţinute in august de 110,48-145,09%, iarfaţă de cele obţinute in septembrie
de 35,53-47,38%. Scăderea producţiei, adusă de intîrzierea sem,matului,
a fost de 6,64~9,49% la 10 ~île întirziere şi de 15,37~18,40% la cea.
de 20 zile, cu valorile mai mici la soiul Monorom. La epoca optimă de
recoltare şi semanatul timpuriu, soiurile Braşov şi RPlvI 519 au adus un
spor de producţie faţă de Monorom de 4,73 şi respectiv 5,00%, in timp
ce la întîrzierea sem,matului producţiilede zahrtr alb au fost practic egale.

- Din dinamica acuIDul'lriizahărului (fig. 4) rezultă că pin'l la
jnmătatea lunii august s-au depus in răd"cini 40,80-47,70% din cantitatea
de zahăr realizatr'pină Ia jum'ltatea lunii octombrie şi că inceperea recol
tatului de la această daUl,ar aduce pierderi in producţia de zahăr pînă la
59,2-52,3%, mai mult la întirzierea sem,matului cu 20 zileşi mai evîdent
în cazul soiului Monorom. Pînă la 15 septembrie, s-au realizat 67,8-73,8%
din producţia de zahăr obţinut'l la. 15 octombrie, prin declanşarea recol-

E. ALBINE'.j:'
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3. CALITATEA TEHNOLOGIC.~
r

Calitatea tehnologicrt la prelucrare a sfecIei se apreciaz;l prin indicii
tehnologiei: randamentul. coeficientul de puritate, valoarea tehnicrt şi
faelorul melasigen. Din rezultatele obţinute ca valori medii de 4 ani (ta-
belul 2) şe constatel urmeltoare1e: '

_ Randamentul la prelucrare, redus la recoltarea in ,;ugust (9,7
~10,4%), creşte la recoltarea in septembrie (12,6-13,4'10) şi atinge valorile
unei sfecle de bunel calitate la recoltarea din- octombrie (14,6~ 15,1%).
Întîrzierea semrtI1atului indeosebi cu -20 zile reduce sulJstanţial randamentul"
laprc1ucrarc, mai accentuat la recoItarea timpurie. Cfdreperioada opt:imrt
de recoltare diferenţele se micşoreazfl mult. Dintre soiuri , se schiţcaz;l o
uş6arrl creştere a indicelui la soiul Braşov în perioadele optime de sen1:inat
şi recoltat.

_ Coeficientul de puritate, este indicele care araIrl o calitate a sfc
~Iei în limitele acceptabile chiar şi la recoltatul timpuriu (84,3~S6,g%).
Intirzierea scm{l11atului reduce valoarea indicelui) Înstl nu sub pragul admis
(84%) chiar la întîrzierea cu '20 zile. Prin deplasarea recoltatului ere1re
perioada optim{' valorile indicelui cresc la 87.2~89.4% in septembrie şi 87.7
92,O~~ în octombrie, cu diferenţa mai mare la intirzierea semflI1at111ui
cu 20, zile faţă de perioada optimel. Soiul RPlVI 519 prin acest indice dep:işeşte

u§or soiurile Braşov şi- Irlol1"orom, îndeosebi la întîrzierea sem{malului.
_ Valoarea tehnică, sub valoarea prag de 14,0% (12,8-13,5%)

la reeoItarea timpurie în august ~ care indică o calitate slabfl, cre.~,ic ]a
15,1~15,9 in septembrie şi ajunge la 16,5~17,7% în octombrie. Diferenţele
relativ mari de valori ale indicelui realizate la întîrzierea scmfmatului se
Jnicşorează mult spre perioada optimă de recoltare. Între soiuri nu se n~ani
fqstrl, difereuţe ce pot fi luate in consideraţie.

_ Factorul melasîgen (Mz) , la recoltarea timpurie în august i"dică
o sfeclă de calitatemediocrel şi sl"bă (38,0-46,1 %), iar 1" reCOltare" din
septembrie(23,9~28,2%) şi octombrie .(18,6~20,9%) valorile indicelui
se încadrcazfl in limitele unei sfecle de bună calitate. DiferenteI~ date
de intirzierea semfLl1a'tului sînt mai ,evidente la recoItarea timpurie din
august, diferenţe calitative care se re.duc treptat crttre perioada optim;\ de
recoltare. Soiul Braşov se diferenţiazrl uşor calitativ prin valorile mai :mici

indicelui fa!'l de celelalte soillrL
Din analiza variaţiei indicilor calitutivi se poate conchide erI. atit

mco'itatu] mai devreme decît perioada optimrt, cît şi semănatuLJntÎrziatafec
substanţial calit"tea tehnologicr, a sfeclei. Soiurile cultivate nn se

dil'erenti, tranşant prin calitatea tehnologică,totuşi soiul Braşov manifestă
superioritate prin f"elorul Mz, i"r RPM 519 prin coeficiemn1 de

lurmatul Întîrziat cu 20 zile, reeoItarea trebuie Srl se declanşeze cătr{' ju
ln(itatea lunii octoITlbrie, pent,fu reducerea' pierderilor la nivelul celor aduse
de întîrzierea scmi'inatului.

E. ALBINEŢ
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Fig. 4. ~Dinamjcarealiz;''trii producţiei clcl:uhă alb la sfecla de zahtlr neirigut;1.
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tatului la aceastel dată, pierderile s"ar reduce la maximum 32,2-26,2%,
cu o diminuare treptatăcătre 15 octombrie Înunna eşalonării rccoltatului.
Din analiza rezultatelor obţinute, se constat'l că ritmul de acumulare a
zahărului este mai redus la Întirzierea semănatuluicu 20 zile faţă de perioada

optimă şi crllaÎ!1tirziercanumai cu 10 zileritmul e~te practic egal cu cel
realizat de sfecla însămînţatft În perioada optimrl. Între soiuri ritmul de <1C.11
mulare azabăruluiin rădfl(::ini nu se diferenţiază pregnant, totuşi la recol~

tarea prea timpuriesoiull\ionorommanifcstă un ritm 111ai încetinit, care
creşte uşorlarecoltarcainseptc;mbrie- semrmatul În perioada opthnă şi la

întÎrzi<;rea ctllOzileşi scade faţă de soiurile RPl\I 519 şi Braşov la întîr

zic~'ea semrl11atului cu 20 zile.

Din analiza acestor ,rezultate se poate conchide că elin motive organi

zatorice, reeoItarea ar putea începe la jll1l1ătatea lunii septembrie cu pit'rc1eri
~eva mai mici la soiul MonoroD1 şi RPAf519 în cazul sem(matulu:i în,
perioada optimă şi a celui cu intirzierea de 10 zile. La toate soiurile, la se"

13.
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5

18,6±O,83

19,2± 1,27

19,9± 1,27

19,4 0: 1,52

20,2± 1,50

20,9-\-2,15

19,3± 1;-71

20'1:!: 1,49

ZO,9± 1,88

Tabelul 2 (coJ1tinuare)

24,4±O,90

25,O± 1,70

25,7+ 1,86'

23,9± 1,98

24,6± 1,66

25,2± 1;48

25,O± l,47

26,9±2,04

28,2:c1,82

4

CONCLUZIi

Factorul "Mz" (% l

38,G±4,59

41,1±5,03

4G,I±6,79

39,9±4,88

42,7±5,89

45,4± 7,GO

38,0:1: 5 ,64

42,5±6,93

45,7 ±7 ,34
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1,

Bra.fU'f

Monorom

RPM 519

1. Soiurile Braşov şi RPM 519 s·au dovedit uşor superioare soiului
lVIonorom prin sporurile de producţie la rr,dăcini (4,8-8,0%), zahăr alb
(2,8-7,8%), cit şi prin calitatea tehnologică, in schimb aduc minusuri
Inai nlari de producţie la Întirzierea semănatului, care la producţia de
zahLî.r alb in funcţie de epoca de recoltare s-au ridicat la 15)4-18,4~,~.

2, Atit la producţia de rădăcini, cea de zahrlr alb, cit şi la calitatea
tehnologică cele mai bune rezultate s·au obţinut la semrmatul in perioada

l\'Iicşorarea producţiei de rrldăcini, dar Ulai ales cea de zahăr alb
de intirzierea semănatului nu poate fi acceptaUi decit in condiţU

pînă la InaximUlD io zi1c, cînd unele c·ondiţii mfpcrmit ieşirea

la vreme in cîmp şi pinrl la 20 zile,. in cazul unor calamităţi la rrlsărire,

care din motive economice obligă Ia reinsfnninţare.

3. Recoltarea timpurie, cu incepere de la 15 august nu este indicati,
pierdcrilor iniţiale mari in producţia de rrtdăcini (30,8-39,2%),

dar mai ales de zahăr alb (52,3-59,2%),
Din motive organiza.torice, 'pentru asigurarea transportului ritmic

lTI<ltcriei prime la fabricile de zahrlr, care impune un recoltat eşalonat,

acestuia poate incepe de la 15 septembrie la soiurile lvIonorom
j 19 cu suprafe'ţe1e selnănate in perioada optimă. Recolt'area cu încc~

de la această daEl înregistrează pierderi iniţiale'~in producţia de
de 16,9-24,4°;;, şi in cea ele zahăr alb ele 26,2-32,2%, pierderi

se reduc treptat către perioada optimă de recoltare. Sfecla intirziată

semănat trebuie recoItată in octombrk, pentru reducerea pierderilor
producţie nUDlai la nivelul celor date de întîrzierea selnrtnatului.

5

14,9±O,64

H,8±0,68

H,6±O,87

14,9±O,49

11,6±0,46

H,5±0,58

15,l±0,61

11,8±O,66

H,6±0,69

15 oct('lml)ric (En )
1\-1 ± fi

13,2±O,lJ

13,0±0,45

IZ,8±O,il

l3,4±O,24

13,I±O,22

12,9±0,15

13, 1~O,52

12,9±O,55

12,6±O,43

15 septembrie (Erz)
1'II±m

Randamentul (%)

3

Valoarea tehnică (%)

CoefiCientul" dc puri'tate (%)

1O,3±0,55

1O,1±0,56

9,8±0,62

10,1-0,56

1O,2±0,51

9,7±0,60

10,1,"0,57

10,1±0,58

9,7±0,98

15 august {ErI)
M ±m)

2
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TabdftÎ 2

Principalii Îndiei tehnologiei dc calitate la sfecla de zahăr ncirîgată. media pe 4 ani
(1984-1987)

Monorom

Braşov-

138

lU'M 519

E 6l 86,8±0,80 89,3± 1,16 91,2±O,61
MonorolU

E s:! 85,8±0,58 88,1±9,SO 90, 1±0, Il

E8~1 84,6± 1,30 87,4±0,60 87,7±O,92

E,q 86,1±0,89 89,4,"0,83 92,O±0,98

RPM 519 E s;!. 85,6±O,17 88,6:1: 1,02 90,3,LO,67

E·~a 85,0+0,99 87 ,3± 1,53 89,2±O,12-
Est 86,8± 1,12 88,8±O,85 91,9±O,ll

Braşov E S2 85,7±0,48 88,1±0,99 89,8±0,98

Esa 81,3±O,72 87,2±O,98 87,9± 1,58

. E,n 13,4±O,42 15,9:"0,42 17,5±O,17
::\Ionorom

E s:! 13,2 0,0,46 15,6±O,63 17,1±0,16
E' 12,8 0:0,53 15,1±O,64 16,5±0,7183

E SI 13,5±O,46 15,8±O,36 17,7 ±0,68

RFM 519 E S 2. 13,2±O,39 15,5±O,49 17,2±O,89

Eli:! 12,9±O,Jl 1.5,2:LO,86 16,7± l,ll

Est 13,5±O,43 15,7±O,27 17,7±O,67

Braşov· E lle 13,2±O,~6 15,5±O,36 17,5± 1,56.

EI':l 12,8±O,32 15,3:1;0,29 16,6± 1,37
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Figurcs

Figllrcs

1nfluence de la 'Jari6tc. de 1'{~PQquc de scmi" et de l'epoqllc de scmis d de l'cpoque
de recolte sur la produdion de racine;; chcz la bcttcra.,c sllcricrc non irriguee
(l11oyennc 198-1-1987)
Dynamiqucdc la realisation de la production de racines cllczIu hcttcra're sllcrierc

Influence de la 'Iariete, de l'cpoquc rlescll1i s.ei de l' epofJlle de recolte sur la pro
ductioll de suere blanc chcz la bettera'le sueriere lloll-irriguce (1110YCJ1l1C I984~

1987)
Dyllamique de la rcalisation de la production de :jUere blanc chcz la bcttera'le
sucriere non irrigllcc.

lnflucllce ofsoil, sccding time and hancst time an routs yic1d at not irrigated
sugar Led crop" (a 'lcragc 198-l.~ 1987)
Dymunics of achie'ring roots yidel al not irrigated sugur bect
Influente of soil, seeding- timc. nnd harrest time ou "\'hitc sugar yicld ai: not
irrigatcc1 sugar -\Jeet (a'lcrage 1984~ 1987)
Dyllamies of achic'ling \\'hite sugar yidd at Jlot irrig-atcd sU.3ar bcct

Ta/;/cs

INFLUENTA UNOn VERIGI TEHNOLOGICE LA SFECLA NEIRIGATA

DE QUELQUES ELEMENTS TECHNOLOGIQUES SUR LA PHODUCTION ET
LA QUALITE DE LA BE1'TERAVE SUCRIERE NON IRRIGUEE DANS I.. A IJLA.INE

i\IOLDAVE

Tavle 1 Independent influente of expcrimentcd factors at \lot irrigateel sugar bcct crops
(1984-1987)

TaNc 2 l\Iain technological indices of qua1ity at Hot irrigated sugar beet crap" (a'ler
afiC 19S-l.~ 19k7)

Les rcchen:hcs faitcs ;;ur une p6riodc de4 <).llJlCCS (198-:1-19S7) h S[\.'Il:ni=HoVjşalli, par
eXpCricJlce polifactoriel1e out mi:> cnc'lidcJlcc le fait quc:
~ les 'rarietes Braşo'l et RPlI1519 ont elc faiblcment'supcrir:urcs Ala variCte l\IollorDm

par la production de racine:; et suere blalK que par la qualite tcchnologiquc;
- lc rctardement du semis a7Cc 10 jours par ra:pport li 1'(;poquc optimum redu it la pro

de racincs a'ltlc 2,64-8,06% ci ceUc de !-incre blaJle ,rrcc -1,82~9,60%, pcrtes qui
peUvcllt ctrc acccptecs sculel11cnt dans des conditirms particulicrcs. Le retardemeut a'ICC 20

diminuc la produdionde raei nes acec lJ,03~15,65% et cel1etic sncrc a7CC 1j,J7~ 18,40
situation possiblc l1 accepter sculelllcnt en cas de rcenSell1CllCclHcnt ~l la suite des calamites

Ie'Ice;
- l'epoquc optimum de nkoltc a licu eri odobre, n:lcc des productionide racine;; de phlS

59 t/ha ct de sucre bIanc de 88 tjha; la recolte en aout u'cst pas poş.siblc par les pertcs
}O,SO~39,20%'ala production de racine!> ci de 52,30-59,20% il cclIc de sucre. La recolte

le 15 septcmbrc rCduit lcspcrtes ,'i maximum 16,90-2-1,35% il Iaproduction de
et 26,20-32,20% il ccHede Sllcrc bIanc, a'NC l'all1elioratÎOll de la quaiit6 tcchllolo~

Fi/Jlu'c

Fig!/Te 2
Figu1'C 3

FigurI: 4.
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INFLUENtE OF SO:\IE 'fECHNOLOGICAL EI~E;\IENTSON YIELD AND QUALITY OF SUG/~jl.

BEE'f NO'f IHRIGATED IN THE PL.·UN OF :\IOLDAVIA

HO

Thc rcscarehesc(lrricl1 out at S:t-,cni - Bntnşulli during four ycars (l%-i-19!)7) by a
polyfact()l'ial cxperiment demollstratcd the follo\yi.J1g; . . ' . .

~Braso'l antI RPl\I 519 ·rarietie.c; \ycre a ltttle more supcnor tn ?rnnorom vanety by
its foots aud \~'hitc sugar yicld 111H.1 hy thc tech.llologieal qllulity.

~ Ten days ofse(~dil\g (klay comparcd to optimum timc determioes roots yield cker:;ll
Sîllgwith 2.64,-8.0G %, audwhitcsl1gar yîeJd\dth ·1.82~9.tjO% losses admitted (JJ~]Y in par
ticular conditions. Twenty days of secding delo.y detennim;s roots yieid re(\uctioJl wnh lJ.03
15.65% aod sugar yicld wîth l5.37~ 18.-IO%" sitnation acceptcu only for o\fer~f;ctling fi)lli)~

wing springing calamitics.
~ The optimtllll hancst time is in Octobcr, 1'oots yidds bcing of o'/er 59 t/ho,.vbitc

sugar yicld of S.,s t/lm; har/est in augustis noi rccol1.nJlc/ldcd (lossc,<> uf.30.~O~J?20% 2,t roots
vield, S2.30~59.20% at sugar yield). Hanest done ai intcc.rals begIHI1111g wlth SepH'T1lher
VIS reduces losses at maxîl1lul1l 1(j.90~24.35'~/o aL fOnts yiehl antl26.2(J~32.20%at whitcsngfLr
yield. by improving technological quality.

4. Calitatea tehnologică la prelur.rare, prin majoritatea indicilor
calculaţi} aratrldl se obţine omaterieprimtl de calitate infcrioartt la sfecla
recoltatil timpuriu de pe suprafeţele intîrziate hl semfmat. Diferenţele

de calitate date de Întîtzierea sCluănatuluise reduc treptat către perioada op
timfl de rccoltare. Soiurile Bra;~ov şi RPM 519 prezintfl o calitate tehnologică

ceva mai ridicatrl decît l\!Ionorom.
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Tableau 1

TableaH 2

Influence independente des factcurs exp6rilucntes chez la uettcnwe sucricre
oon irriguee (1981- 1987)
Principaux indices techl1ologiques de qualite chcl. la betterave sucrierc I,OU

irriguee {1984- 1987)

EINFLUSS EINIGER TECHNOLOGISCHEN GLIEDER AUF DIE ZUCI<ERRUBENERTRĂGE
UND OUALlTAT, OHNE BEWiiSSERUNG, IN DER ,l\iOLDAUISCHEN EBENE

Z t!samlucnjassHllg

Dic in der Periodc 'IOn "1 Jahrcn 1984-1987) in cincm polyfaktorialcn Experiment iI~

5 . J3oto,".Ii dnrchgeftihrtel1 Forsthul1gen haben zn folgendcl1 Schlussfolgerul1gen gebracht.a"/enl- . ~ 1 d· 5 '1 ., ohi
. Dic Sorten Braşov nnd RPIVI 519 slIld etwas ,Yert'/oller a ~ l~ arte ).,~n!om, sow
a1sErtrag 'Ion '\Vurzcln und weissem Zucker, wie auch als technpIoglsche ~lualttat: .

......;.. Einc verspătete Aussaat, 10 Tage nach der"ciptimaleI1Frist,'/erm~ndert~he Wl1r:,eI-
d It· • Ull 2 64-8 06 Q

/ und die von\'Veisszucker um4,82-9,60%. Dtescn "er1u~t lw.unPra .u { 101. 1, , /0.. ..,. '. ti R .. j
. 5 nderf5.llen aimhmen. Die Verspătung '/on 20 lagen Verrmnd9rt eu li )enCI-

mall unr In a .. . 5 o 10 4"' V· S·t t' 1- , n"'l13 03 -15 65°1 und den 'ImI Zucker UUI 1 ,,)7- 0,0 /0' .. Iese 1 lla IOn ~an_l 1 .::.1tragum, .' ./0. .. ... . ,.'
altzepticrcn Hur lUt Falle elnes naturhchen Drangsals. . ~.. r ....

~ Die optimale Ernteperiode ist Oktobcr, weBn cin Ertrag.ube~.)9tlh.~ \~ urzdfruch~e

d 88 tII a\Veisszucker zu erreichen ist. Die Ernte im August ISt lllcht 1l10gh~h, dcnn e1l1
~}~r1uJt an\VuI;"zeln 30,8-39,2% u~Id an Zucker ?2,3~59,2~.~ bet.rugt: W~Iln d:~ ~.rnt~ a~
15 S tcmber ~tuf vcrschieJene ZCltpunkte vertcllt wtru, S1Ild dl~Ver1u~te ~blShoch:;te~s
16 ·9~e:f4,35% an \Vun:eln und 26,2-32,2% am \VCissluckerl'eduzlert, nut emer Wi;sentlt-
ch~n Verbesserung tcchnologiscden \Vertes.

BJIIHIHIIE HEI(OTOPblX TEXHOJlOfll'lECl(lIX 3BEHbEB. HA YFO)l(Aii II
I(A'IECTBO HEOPOillAEMOf! CAXAPHOf! CBEI(Jlbl B PABHIIHE MOJl)\OEbl

(l(bIMnll51 MOJl1(0 BEf!)

Pe310,lIe

Y1cCJle;u,OBaIlH51, npoBe)J:cmlble B TelJClllle lJeTblpex ,,,CT (1984-1987) El Csr.cu/.> EO"iCwm:b
C illHorOlpaKTOpmL'Ibllb1:'1 OIlh1TOM Bl>U1BeJIil;

, - COpTa EpaWOB Il PDM 519 npeB30uwn llcMHoro COpT MOl-lOpO)'1 D C!\Jblc.'le yp07J{,U\
lwpueii J-I c60pa 6e.'1oro ca:x.apa, a TaI\)Ke 11 TeXHOJlOfiPleClWfO 1\iI'leCTBa. ,. "

" - 3ana3)J.blBallue nOCCBa Ha 10 ;.(ucii u cpaBHeHllH C OllmMaJlbnOlJ l~aŢOl! COKpal~3CT
Q)lwii IWPlicii Ha 2,64-8,06 npoucHTOB, il cCop GeJloro caxapa Ha 4,82-:-9,60 npoueH10B,

~; nOTepn B03MOJi\Hbl TOJlbl(O D QCOGblX yCJlOBllHX. 3ana3)J:bmaHllC na 20 lllleu YMeIJbWaCT ypo
)Kaii KoplJeii Ha' 13,03-15;65 npoUCllTOB, a c60p caxapa H"a 15,37 -18,0,: npoucHTOB, '1TO 1l03
j\!o)KHO TOJIbKO B CJly l 13C HOBoro nOCCBaBC.TleJ~CTBne CTU:XllllHblX CeŢl,.t1'Dnu.

-OllTlIMaJlbJ{bIii CpOI( y60plUI B OKT5I6pe MeCHue, ypo)Jwii KopHeiL CBl>JWC 59 T/ra, a
6 p 6eJloro caxapa 8,8 Tira; y60pKJ B aBrycTc MeC5IUe nCB03MO)KUa Tal< J{<lJC nOTepn COCTalwmOT.
~008_39,2 npoueuTa 00 ypO)KalO lwpHeii Il 52.,3 npoucHTa-59,2 npoucHTa no ccoPy caxapa.

, Doc.lJeP;OBaTe.TIbHJJI yp06Jca ypo)JW51 HJqnlla51 C 15 CCHT516p51 cOKpamaeT nmepll ~aM<lJ\-
CIlM.yM 16,9-24,35 npoueATOD no YPo}KalO KopHeil H 26,2-32,2 OpoucHTa no c60py (icJloro
caxapa C BlI;tJ;liMblM yJIy'lUIelUIeM reXllOJlOfnQCC1corO Kat leCTB3.

CERCETĂRI ASUPRA CONSUMULUI DE APĂ LA SFECLA DE ZAHĂR
îN CONDITIILE CîMPIEI COUNARE A MOLDOVEI-ZONA BOTOSANI' . . ... . .. ,

E. ALBIl'ET

Consumul tQtal deapfţ la sfecla de zahăr irigatfL, determinat
in parce1e experimentale· (ETHopt.), media pc 13 ani {1975-1978)
în zona Botoşani, a fost de 6 674 m 3Jba, valoarea maximă in cursul
perioadei de vegetaţie s-a inregistrat in luna iulie la creşten:~a in
tensă a rădăcinilor, de 57,6 m31ha.zi.

Acoperirea. consumului total de apă o-a realizat prin preci
pitaţiile atmosfedce '16,7%, prin irigaţie 39,6% şi prin rczerva
neta a solului 13,6%.

S-au determinat coeficienţii de transformare pentru extra
polare (ETRopt.) din parcelele cxpci'imentale prin metode indirecte
de calcul după Thomthwaite şi metoda evaporaţici de la Bac eL
Aşi eprubeta Psche, necesari la programarea 11dăriI01" prin prog~
uoză pe bază de bilanţ.

·Zona Botoşani prezinUt un grad ridicat de favorabilitate şi o tradiţie
'de cultură pentru sfecla de zahăr, ceea ce îi permite Srt aibă o

\~~~~~~;-:r~r~idicaţrl în structura. culturilor, mai ales pe terenurile irigate.
P necesarului total de apă la sfecla de zahăr, după cercetările

[1, 2, 3, 4], permite obţinerea unor producţii, care in masa
r[tdăcini depăşesc 70 t/ha, iar la producţia de zahăr alb peste 10 t/ha.

Extinderea Japidă a amenajărilor pentru irigaţii în partea Centrală
Nord~Estică a :Moldovei impune continuarea şi lărgirea cercetărilor pen~
obţinerea de noi date privind consumul de apă la priucipalele culturi

cîmp, inclusiv la sfecla de zahăr şi a coeficienţilor de corecţie necesari,
să permită extrapolarea consumului detenninat experimental, prin

m'etcl(1E indirecte de calcul sau cu ajutorul evaporaţiei, in condiţii pedo-
cit mai variate [5, 6, 7, 9], pentru a servi necesităţilor de ex

agricolă a amcnajărilor existente şi viitoare la programarea udă
pe ·bază de prognoză [2, 3, 4, 7].

În lucrarea de faţă se prezint't medii multianuale (1975-1987) pri
consumul de apă determinat în parcelele experimentale irigate in regim

acoperirea consumului de apă şi coeficienţii de transformare în
de apă (ETR,p..) a evapo-transpiraţiei potenţiale (ET,. K,)



REZULTATE OBTINUTE

CONDIŢII DE CERCETARE ŞI M.ETODA DE LUCRU

calculatr, dup,' Thornlhwaile şi a evaporaţiei (ETo) de la Bac el. A şi

eprubeta Piche. De asemenea, se prczintrt principalii indici prîvind produc
tivitatea apei consumate, cu valori anuale şi mod.ii pe perioada 1981-1987.
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Tabelul 2

la SăvcnI- Botofani

,

ETRopL ---7P''-- _~;;;7,,-n_-l Rj _Hf

-'-;1'1='-- ~/l I Q' ~!l OI m3 /ha 1 OI

Anii

1
~:.I .. ..__':'L"uFni::':Jp.:'-_'_~_I 1Pcr:l~ada
.... ::; IV V VI VIi vnI IX vegetaţie

CERCETARI ASUPEA CONsur'IIULUI --DE APA LA SFECL,o\. DE ZAHAR

m' '" m m' '" ., m\ Iii m 'o

1975 6306 100.0 3 157 50,06 2500 3964 649 10.29

1976 6650 100.0 .3 473 58,22 2250 33.83 927 13,94.

1977 6619 100.0 2662 40,22 2 150 32,48 1807 27,30,
457 6,601978 6925 100,0 3668 52,97 2·800 40.43

'1979 6120 '100.0 2937 45,75 2500 38.94 983 15,31

. 1930 5882 100.0 3401 57,87 700 11,90 1778 30,27
-

1981 5894 100,0 3663 62,15 1550 26,20 681 11,55
--

1982 6010 100.0 1797 29.75 3500 57,90 713 12,30--
1983 9609 100.0 3575 37.20 5650 58,80 381 4.00

- - -
1984 7084 100,0 3200 45.17 3 100 13,76 784 10,00

"

1985 7302 100.0 3830 52,45 2 150 29,44 1322 18.10--
1936 6117 100,0 2593 40,22 3 150 48,85 701 10,92

1987 5585 100.0 2563 45,89 2400 'l2,97 622 11,14
----------------

1\Icdiu 6674 100,0 3 117 46.70 2646 39,65 911 \3,65
(1975- 1987)

"Tabelul 1

Consumul de apă (ETRopt.) în parcele experimentale ca valo~i medii 6~)multian1iale
. --- (1975-1987) la Săvcni-Botoşani

EJ'.:primarca
(;ol1~iUmulllj

10 - c. 205

Acoperirea consumuluI total de apă pc ani şi perioadă (1975~ 1987)

1 153 203 507 649 490 318

2 196 301 165 652 369 250
m:;{ha 3 161 375 508 470 417 175

L 510 879 1480 1771 1276 743 6658

1 ~,29 3.05 7,61 9.75 7,36 4,77

2 2,91 .04,52 6,98 9,79 5,54 3.75
% din total

3 2,42 5,63 7,63 7.06 6.26 2,63

L 7,65 13.20 22,22 26,60 19.16 11,16 100.00,
1 15,30 20,30 .;0,70 64,90 49.00 31,80

m:'l/ha.zi 2 19,60 30,10 46,50 65,20 36,90 25,00

3 16,10 34,10 50,80 42,70 37.90 17,50

L 17,00 28,20 49,30 1 57.60 41,20 24,80 36.3

E. ALBINEŢlH

Cercetările s"au efectuat la Centrul Experimental de Bilanţ şi Ave!'"
tizareaUd(lrilor amplasat in sistemul de irigaţie Săvcni-Sirbi judeţul Bo
toşani.

'Consumul de apel ETRcpt . s"a determinat prin metoda bilanţului apc i
în sol, obţinut inparccle cxprimentalc amplasate în cîmp şi irigatein rcgiln
optim. Evapotranspiraţiapotenţială dup,' Thornth\\'aite şi evaporaţia de la
Bac el. A şi eprubeta Piche s"au stabilit pc baza observaţiilor de la staţia

expcr~mcntală de avertizare amplasată in perimetrul cîmpului ele .lanţ.

Datele dccollsumşi cocficienţii de transformare s-aU calculat statistic dupCt
criterlul··ChauVcllcte.

Consumul de apă în parcele experimentale (ETRopl .). Consumul
de apă în parcelc experimentale irigate în regim optin1 s-a determinat pc
baza bilanţului apei in sol ca valori medii pe o perioad{t de 13 ani, pc decade,
lunar in m'/ha, în procente din totalul pc perioada de vegetaţie şi diurn
în m'/ha (tahelul 1).

Consumul total pe perioada de vegetaţie, media pe 13 ani, s"a ridicat
la 6 674 m'/ha, cu variaţii pe ani de cerceiare inlre 5 585 m'/11a realizat in
anul 1987 şi 9 609 m'/ha realizat în anul 1983. Consumul lunar cel mai ri"
dicat de 1 771 m'/11a sau 57,6 m'/11a.zi, s"a obţinut in luna iulie în faza creş"

teriişi ingroşării rădăcinilor, care reprezintă 26,60/0 din totalul pe perioada
de vegetaţie. Consum ridicat de apă, 22,2% din total sau 49,3 m'/ha. zi
s-a înregistrat şi in luna iunie la creşterea aparatului faliar şi în august,
de 19,2% din total, respectiv 41,2 ma/ha.zi, care a coiucis cu faza intens"
a aculnulărîizall5.rului. COl1SUillUl minim de apă s~a obţinut in luna aprilie}
de 510 m'/ha (7,6'" din total) sau 17,0 m'/ha.zi.

Acoperirea consumului total de apă. În funcţie de condiţiile· elimatice
specificefiecărţli an de cercetare,' ponderea cea mai mare au avut-o fie prc~

cipitaţiile atmobferice, fie irigaţia. Astfel, precipitaţii1e in medie au aco"
perit 46,7% din consumul pe intreaga perioadă de vegetaţie, cu· variaţii

de la 62,2% in anul 1981 pină la 29,7% in anul 1982 (tabelul 2). Aportul
irigaţiei a fost in medic de 39,6%, cu variaţii între 11,9% în anul 1980 şi

58,8% in anul 1983. Rezerva nel" a solului eRi - Rf) a contribuit la aco"
perirea eonsmuului total de aprt in medie cu 13,60/0' iar. variatiile pc ani
30,3% in anul 1980 şi 4,0% îu anul· 1983. '



Tabelul 3

Indicii de valorificare şi. eficienţă Il, apei la -sfecla de zahăr in perioada 19B1~ 1987. la
Săveni - Botoşani

Productivitatea apei consumate. Referitor la valorificarea ape'] total
consumat:, ~tabelul 3) se constată că în medie pe cei 7 ani (1981 ~ 1987),
1 k1? de rad.ac~~l1 s-a reallzat cu ,;n cons~m de 0.08 mS/ap'l la cultura neir]
\iata cU,vanaţnd~ 0,05 ~ 0,10 m pe ann de cercetare, iar la cnltura irigată,

In medIC, 0,09 m'/kg cu variaţii anuale de 0,07 - 0,14 m'/kg.
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mai ales a cclei numai din sursameteorică de care a beneficiat cultura
neirigată. În medic sca consumat 0,19 m' apă de irigat pe 1 kg producţie
rădăcini realizat, c)l o variaţie în funcţie de condiţiile anilor de 0,11 m'/kg
in anul 1987 şi 0,39 m 3/kg în anul 1983. Referitor la eficienţa valorifică
rii apei de irigaţie, sccollstată dl in medie cuI ma aprL de irigaţie s~au obţi
nut 5,37 kg r'ldăcini, cu variaţii intre 2,59 kg/,n' in anul 1983 şi 8,96 kg/m3

în anul' 1987. . , r
Valorificarea slabă a apei de irigaţie, .. ca şi eficienţa valorifidtrii, se

datorează in mare parte coincidenţei ud"rilorcu precipitaţii sau inter
venţia.acestora în cantitrlţi mari după udrlri, ca în anii 1983 şi 1984, cînd
s-a înregistrat o normă mare de irigaţie, dar cea lnai mare parte din aprl
s-a pierdut prin percolarea stratului activ de sol.

Coeficienţii de transformare (I{,) în EIRopt. a EIo· K I - Ihornth
waite, EIo evap, Bac ci, A şi eprubeta Piche. Pentru extrapolarea ETRo)'ţ.
determinat" în parcele experimentale prin metode indirecte, de calcul dup"
Thornthwaitesau cu ajutorul evaporaţiei de la Bac sau eprubeta Piche,
s-au .calculat cocficienţii de transformare.pe decade şi IUDarca valori medii
(x) pentru cerinţele exploatrlrii la prognoza ud"rilor şi cu asigurare de 50%
şi 80% (tabelul 4) pentru necesităţile proiectării viitoarelor amenajări

pentru irigaţii în zonă.
Datele obţinute sint in concordanţă cu cele din literatura de speciali

tate şi se caracterizeazrl în general prin valori subunitare În lunile de la În
ceputul şi sîrşitulp=rioadei de vegetaţie şi prin valori supraunitare în lunile
din perioada de vegetaţie cu COHsmn de aprl ridic~t.

Extrapolarea consumului de apă obţinut în parcele experimentale,
Cu ajutorul coeficienţilor de transformare ~ valori medii multianua1e,
s-a convertit ETo . K, ~ Thornthwaite, EToevap. de la Bac ci. A şi epru
beta Piche în ETRoi'i' pentru condiţiile anului 1986, din datele obţinute
cmnparativ se constată unnătoarclc: . ..

_ Consumul obţinut prin convertirea EToKI-Thornthwaite, cu ex
lunilor iulie şi septembrie, este 11laÎ mare decît ccl determinat în
experimentale (figura I), de asemenea consumul ·total pc perioada

vegetaţie de 6 986 m 3/ha faţă de fi 447 mO/ha.
_ Consumul total obţinut prin convertirea evaporaţiei ele la Bac

(7 689 m'/ha) depăşeşte pe ccl din parcelc experimentale Cll 1 242 m3/ha,
de asemenea consumul lunar este luai mare cu excepţia lunilor iulie şi sep
teInlJ>ri" cind este ceva mai mic (figura 2). Consumul stabilit prin conver-

evaporaţiei ele la eprupeta Piche (7 277 m 3/ha) este cu numai 830 m'/ha
luare ca cel experimental, iar lunar mai mic în iulie şi septembrie (fi

3)
_ Comparat consumul obţinut prin convertirea ETo·K,~Thornth

'vaite cu ccI obţinut prin convertirea evaporaţiei, se constată Crl cel obţinut
pe baza evaporaţiei (consumul total) este mai mare Cll 703 m'/ha la evapo
raţia Bac şi cu 291 m 3/ha la evaporaţia Piche. Valorile lunare sint mai mari
in tot anul la consumul rezultat din convertirea evaporaţiei Bac (figura 4),

cc1obţi.l1ut prin convertireaevaporaţieide la Piche, este mai mare în
anrll!<' mai, august şi septembrie şi mai mic in iunie şi iulie (figura 5).
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~n(;lngat;

- irigat;
-llorma de irigaţie;

- coef!('~cntl1l de valorificare aapd;
- eoeflCH;ntui de valrJrîliean: a ;Ipei de irigat·
- c1~e~cnţa valorîficărîi apd; \ . '
- c1H:lcl)ţa vitlori/icării apei dc irigat,

Nota: N
I
I:m
eva
ev,d
EVA
EVAI

" EJi~i~nţa apei consumate la cultura neirigatrt a fost in mcdie de 12,96
k" ra~aCIm pe -1 m' apă, cu variaFi intre ?,75 şi 20,32 m'/kg şi la cultura
mgata ,del?,80 kg/m3 , .c:, vanaţll anuale lUtre 7,35 kg/m 3 şi 14,77 kg/m'.

C~t ,pnveşte va:onflcarea ŞI efiCIenţa separată a apei de irigaţie, se
constata !U general ca eşte mult mai slabă decît a apei total consumate şi

t46

Sistem
Sporul de

~L~
In,lkii de valotiiicarc .

Anii do
Producţia producţie Em

lq;:/jla • ;:1.0, ~

cultură
"'O:":::: "" I mi I EVA IEV'I
8'§~-

mJjha
ma/ha m3jkg·. h:gjn13 kG/~n

ka/ha I '%,

1981 N 74440 3663 0,05 20,32
--

. 1 87060 12620 16,9 5894 1 550 0,07 O,IZ 14,77 8,14
------------

1982
N 54 117 3483 0,06 15,54-
1 72 519 1840Z 34,0 6040 3500 0,08 0,19 12.00 5,26,

-- ---
N 55940 5347 0,10 10,46

1?83 -
1 70590 14 667 26,2 9609 5650 0,14 0,39 7,35 2,59

-- ~-- --
1984 JoI 68770 3984 0,06 17,26

1 84-120 15 650 22,7 7084 3 100 0,08 0,20 1l,92 5,05----
1985

JoI 64545 6060 0,09 10,65-
1 76479 II 934 18,5 7302 2 150 0,10 0.18 10,47 5,55--

1986
N 44330 4547 0,10 975--
1 65080 ZO 750 46,8 6447 J 150 0,10 0,15 10,09 6,59----
N 40345 3962 0,10 10,18

1987 --
1 61839 Z1494 53,3 5585 2400 0,09 0,11 11,07 8,96

----------
Media N 57498 4435 0,08 IZ,96

(1981-1987) 1 73999 16 501 28,7 6852 3071 0,09 0,19 10,80 5,37

.



Tabelul.4

Consumul de apr"i (E'fRhPt.) şi coeficienţiide transforman' in El'Riipt, a. EToRl-Thornthwaif~, ETo evap, Bacşi ETo ('var" Pidle j

ea vulorimedii pc pCiioada 1975-1987,la Săveu\"--l1otoşanÎ.

.....
'"

ET" (m3/ha.zi) ETRopt. (ln~/llil zi) Coc!kiertţii de corecţie (I(d în ETHopt.

riTo f\"ap. Pklt',ET" rvap. 13acET"l(,"Thotntllwaite
prohnhilitatea

l.tlna
şi

ri('(,-arl;!
TlIorn. ('v:tP()· evapo- media
tllw;litc rnţia taţia C·') media probahilitalt' merlia prohabl1il;It(~ m(,dia proh:tbilitatp

Bac Pielii.' .1.. "'O' o! "1 80n.,(i) "'50""" I "0"-' (:i") 50" 1",0" {,il "'O" / 80 0'-------1 ." ./0 . /0 --"". /0 /0;0 ~ /0 /0---- ---- ----o~ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
,> 3 45 6 7 89 10 Il 12 _~3 14 15 _Il,'

IV

17,0 20,9 36,8 15,3 16,317,9 0,90 0,98 1,06 0,57./ 0,620,67 0,42 0,45 0,49

2113'3 24,2 25,8 19,6 20,4 21,2 1,47 1,54 1,60 0,81 0,84 0,88 0,76 0,79 0,82

,..2..~~~~~~0,93 ~~~I~~ 0,41 0,4" 0,45

27,3 37,7 50,9 20,3 22,0 23;6 0,74 0,80 0,86 0,54 0,58 0,63 0,40 0,43

21 31,9 40,3 49,0 30,1 32,8 34,4 0,94 1,03 1,08 0,75 0,81 0,85 0,61 0,67

~. 35,3 ~ 38,3 .~ 36,3 38,4 ~~~~ 0,93~~..~V

LI 15,9 27,1 33,9 17,0 '18,0 18,9 1,10 1,16 1,23 OJi4

0,46

0,70

1,00,

f'l
>
r<
~

Z.!:'l...,

0,77 L 0,82 1 0,631 0,68 I 0,720,721,010,950,8832,130,42S,244,138,9LI 3U
---1-1---1--'-1--'-1---1---'---1---1---1---1----1--1---1---1--'-1 _

37,6 36,7 40,9 50,7 53,0 55;4 1,35 1;41 1,':1.7 1,38 1,45 1,51 1,2-l 1,30 1,35

, 2/ 39,5 :6,3~7,3 ~G,5 51,0 ,:3,3 1,:8 1,29 1,:5 l,:S"I,40 1,~~ 1,25 1,~7 l,·U

\ t I 3. 41,1 ,)0,'-1. ",1,9 .)0,8 53,7 :>6;5 1,~4 1,30 1,,)7 1,,)9 1,47 1,.») 1;46 1.:>4 1,62- -,------ --------- ---- ------------------ --- ------
L I 39,4 36,5 37,7 49,3' 1 52,6 55,1 1,26 1,33 1,40 1,35 1,44 I 1,511 1,32,1 1,40 I 1,47

1--1----1----1---_1 1 1 1 1_1 1 , 1---, , , _

VII

39;7 33,7 35,6 64,9 67;5 70,0 1,73 1,79 1,86 1,82 1,89 1,96 1,83 1,90 },97

21 42,9 40,0 38,7 65,2 70,6 75,8 1,52 1,64 1,76 1,63 1,76 1,90 1,68 1,82 1,96,'

3 41,6 38,4 39,7 42,7 45,2 47,6 1,03 1,09 1,15 1,11 1,18 1,24 .1,08 1,14 1,20----------------------------._-----------
I LI 41,4 38,0 38,0 57,6 61,1 64,5 1,43 1,51 1,59 1,52 1,611 1,701 1,531 1,621 1,71

l'abclltl ""1 (confiiwarc)

..2..1 }j2 I~I 34,8 I~L_:!:~I~~,J-!;'!.::'.__I~I 1,25 I~I 1,13I~I~I~L_!~

VIII 2

40,2

37,0

3

:n,1

31,'1

4

33,1

32,9

5

49,0

36,9

6

52,0

-10,2

7

55,1

43,3

8

1,21

1,00

9

1;29

l,Ol)

10

1,37

1,17

11

1,46

1,17

I~ 13/

/1,56/1,65

1,28 1,38

14 I 15 I
1,48 I 1,57

1; [2 J Î,22

16

1,66

1,32

n

'""n
~
>
~

----1-1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1--1---1---1---'---

..2..1 24,5 1.2!.:l...I~L_!2::U~I~I~I_'!.:':.'U....ll,~,!.-'~1 O,861~1 0,561~1 0,63

IX

LI 37,5

28,9

2 I 27,1

LI 26,S

31,8

27,9

26,7

25,4

33,6

33,8

3-1,9

33,4.

41,2

31,8

25,0

2"1,8

41,2

3"1,5

27,1

26,7

47,5

37,1

29,2

28,7

1, 10

1,10

0,92

0,91

1,18

1,10

1,00

0,98

1,26

1,28

l,llS

1,06

1,29

1,\4

O,'H

0,96

1,391 1,451 1,231 1,321 1,38

1,24/1,33/ °'94/1'°211'10

1,02 1,10 0,73 0,78 0,84

1,')4 1 1,121 0,741 0,801 0,86

,.
'"~
",.
n
O
~

'"e
1:
e
r<
S
ti
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~
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'"e
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Fig. 1 -Comparaţia jntrl~ ETHopC in parcclc experimentale şi ETI"t:.pt.

obţinută prin cOll'/ertirca ETo K t - Thorntbwaite în anul 198G.
Fig. 3 - Comparaţia intre ETRopt. in parccle experimentale şi ETRopt.
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Fig. 4. - Comparaţia intre ETRopt. obţinută prin cotl'/crtirea ETo
.Kl~Thornthwaiteşi ETHopl. convertircu ETo cvup. Bac" in anul 1986.
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Fig. 2 - Comparaţia intre ETRopl. În petrcelc experimentale şi

ETRopt. obţinută prin cOH'/crtireR ETo c'rap. Bac" in anul 1986.
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BlBLlOGRAFIE

1. Alb i 11 c ţ E., Cercetilri privind stabilirea consumului de apei- şi a coejicicnţiloJ' de corccţie

necesari la sfecla de zahăr irigată fn condiţiile Cîmpiei slIperioa1"C a jijiei. L\lCr.

şt. Sfeclă şi zahăr, voI X, BraşO"I, 1980.
Alb i n c ţ E., Consumul de apă la cÎfeM wltuJ'i idgale şi cocficienfii de corectie la prag·

Jlo::a udăriloJ' ÎJt Nord-Estul l1Ioldavei. Ccrcet. agr. in l\foldo'la, 'fOl. 1, 1981.
A.1 b i Il e ţ E .• Ser i p car 11 c., Date medii 1JlulticmHale asupm UJlrJl' c!cmelltcncce

sanpl'ogmmârii udărilm' pe ba:::ă de prognoiă în sistemul de irigaţie din incinta
·Îndjgt/Uă n·ife~ţi-SCHleni. Lucr. şt. Iust. Agr. Iaşi, voL 28, Serîa Agronomie,
1981. .

Alb in e ţ .E., Elemente de prognoză a uddl'ilor la sfecla rie za1Jăr in cOl/diţiile Gmpiei
Superioare a Jifiei. Cei"cet. agr. in Moldo'fa, '101. 2 Iaşi (74), 1986. , .

- Consumul total obţinut prîn convcrtirea evaporaţiei de la nac este
cu 421 m'/ha mai mare decît cel obţinut de la evaporat ia Piche. valorile
luI1;;lrc cele de la cvaporaţia Piehe sînt mai mari în lunile aprilicşî n-lai şi

mai mici in restul perioadei de vegetaţie (fig. 6).

CONCLUZII

1. Sfecla de zahăr este o culturft cu perioad{l lungă de vegetaţie. care
în condiţii de irigaţie, in zona in cani s-a cercetat, realizeazfl un consum.
total de apă ce dcpăşeşte 6 600 mO/ha. Consumul maxim din perioada de
vegetaţie se· înregistrcazfl la creşterea şi îngroşarea intensfl a rfldrlcini10r
(iunie şi )uJie). cind depăşeşte jO% din totalul pe perioada de vegetaţie.

2. In Cimpiu.colinarăa Moldovei, acoperirea consumului total de apfl
la sfecla de zahrlrÎn culturrl irigatrl se realizcazrl în medie în proporţie de
460/0 pc scama precipitaţiilor atmosferice, 40~~ pc seama irigaţiei şi ]4%

pe seama rezervei nete a solului.
3. Valorificarea apci totale consumate şi eficienţa valorificării sînt

luai ridicate la cultura ncirigată dccîf la cea irigată. Valorificarea <:,~pei

de irigat ca şi eficienţa de valorificare, este relativ slabă datoritfl prccipi
taţiilo"r intervenite în sezonul de irigare, care au diminuat efectul irigaţici.

Prin irigaţii se obţin producţii mari, însă cu un conSunl mai mare de apă,

datorit{l sporurilor relativ modeste aduse de irigaţie.

4. Coeficient ii de transformare stabiliti, ca valori mediimultiaDuale
(13 ani) pot servi ia extrapolarea ETRopt . di~ parcele experimentale, iu zona
centralfl şi nord-estiC'l a Moldovei, prin convertirea ETo . K,-Thornth
waite şi a ETo evap. de la Bac cI. A şi eprubeta Piche, cu utilitate indeosebi
la programarea ud'lrilor pe bază de prognoză dup'l metodologia actuală.

5. COllsmuul de apfl obţinut în paTcelc experilncn,ţale în acelaşi ?-n
şi aceleaşi condiţii, este mai mic faţ{t de cel obţinut prin convertirea ETI) .
. K,-Thornthwaite şi mult mai mic faţ{t de cel obţinut prin convertirea
evaporaţiei de la Bac şi eprubeta Pichc. Diferenţele se datoreaz'l utilizării

coeficienţilor de transformare ca valori medii (condiţiile anului obţinerii

. K, - Thornthwaite şi a ETo evap. Bac şi Piche se abat mai "mult·
sau mai puţin faţă de condiţiile medii).
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Fig. 6 - Comparaţia intre ETRopLobţinutăprin convertirca ETo
c",{ap; Bac şi ETo o·mp. Pieile, în anul 1986.

Fig. 5 - Comparaţia intre ETRopt. obţinută prin COl1'1'crtirea EToK1
-Thortlthwaitc şi ETHopt. cam'crtirea ETo evap. Piche, in anul 1986.
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- COlllparaisol1 cntrc ETlZopt.dans les lots experimcntaux el ETRopl. obtenu par
con',l"crsion de EToKl~Thorntll\\'aitc, cu 1986 \.
COlllparaisoll enhcETRopl. dans les lots experimentau:x: ei ETRopt: obtcllll
par cQ:lwersion de ETo c',I"ap. Bac. cn 1986
COll1paraison entre ETRopt. dans les lots experilllcntaux ci ETRopt. obtenu par
co'nversion
COlllfttlraison entre ETRopl, obtenu par con'rersion de EToK1 Thoruthwaitc et
ETHopt. - eon'rcrsioll de ETo c'rap. Bac, en 1986
COl11pamişon Cl1trc ETH,opt. ah,tenu par canversion de EToK1 Thornthw'aite ct
ETRopt. - eon'/ersioll de ETo 6'1<1p, Piehe, cu 1986
COlIlparaisoll cntre ETH.opt. ohtcnu par convcrsion de ETo c'rap. Dac et ETil
C'fap. Piehe, cn 1986

Zllsammclljassung

RECHERCHES SUR L'UTILISATJON DE L'EAU CHEZ LA BETTERAVE SUCRIERE DANS
LES CONDITIONS DE LA J'LAINE COLLINAlRE MOLPAVE - ZONE BOTOŞANI

Table.7ux

L'lltilisation totale de l'eal1 'chel la bettcrave sucricrc irrigllt:c d6tcrminee dansle$
parcelles ex:pcrimentales (ETRu]'I.) - (moycnne sur 3 annecs - .1975-1978) dans la zOlle de
Botoşani, a t:t6 de 6674 m:\/lm; sa valeur maxinw.1e, pendant la periode de vegetation, a
etc cnregistr6eell juillet, au dc'/eloppement intense des racincs,'cl1e etant de 57,6 m3/ha/jour.

L'utilisation totale de l'eal1 a ct6eou'rertc par les prccipitations atmo,sphCriques
-46,7%, par irrigatiolls 39,6% ct par la reser're nette du sol 13,6%.

Les scefficients de transformatioll pom extrapolation ETHopt. ont etc dCtermines par
des mc.todes iudirectes de calcule şelon Thoflltll\vaite et par la metode d'c'Iaporatioll de Bac
cI. A et l'eprollvette Piehe, caefficients ncecssaircs pour programlller le~ aspcrsions par prog
nosc, ayallt a la base lc bilan.

Figures

L'utilisation dc l'eau (ETRopt) dans les pareelles experimentales eomme 'Fa

lcurs moyennes (x) lUlIltiannuelles (1975-1987) il Să'1eni-Botoşani

L'utilisation totale de l'ealLcoll'lertc et la pcriode (197')-1987) tI. Să:reni-Botoşani
lndices de valorification ct l'eIficienee de l'eau pour irrigation chez la bette
ra're sucriere dans la perîode 1981~ 1987 il Să:feni~Botoşani

L'lltilisatioll de l'cau (ETRopt) et les cocfficients de transformatiot1 cu ETRol't.
Thornthwaite, EToc'Iap. Bac, et ETo e'.-:ap. Piehe, en tant qlle valeurs moyenncs,
pcndant 1957 --.:e:J978 a Să'reni~Boto'5ani

Tableau

Tableall 2
Tableau 3

Tableau 4

Figlwe 1

Figure 2

Figure 3

Figm'e 4

FigHre 5

Figlll'c 6

FORSCHUNGEN BETREFI'END DEN WASSERVERBRAUCH DER ZUCKERRUBENIWLTUR
UNTER VERHĂLTNISSEN DER HUGELlSCHEN EBENE, IN DER BOTOŞANI-ZONE,

MOLDAU -,

Der totale 'YassGrrerbrauch, bestimmt în den Anbaufeldcrn (ETR) in Durchschnitt
fUr 13 Jahrc (1965-1978) inder Botoşal1i~Zone; war 6 674 ro"' pro ha und der hăchste 'Vert
wii.hrend der Vegetationsperiode, in Juli, bei dem intensivel1 'Vachstull1 der 'Vurzeln, betrng
57,6 m:) pro Heldar und Tag. .
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CmnpariSOll bctweeu ETRo~t. in experimcntalplots and ETRopt. obtaincd by
ETnK1-Thofnthwaitc cO.lwersio~, in 198.6

, b t ErR fluenta1 p1ot'and ETRoJ",obtaincd byCompanson e ween .. opt. In expe 1. . .
ET cv~p.Bac coIrrersion, in ,1986
CO~lparii;on between ETRopt. in e?,perimental plo~s andETRopt. conv. ,
Comparison behveen ETRopt. obtamcd by co~verslOn oi EToKeThornth\\'aite
and ETRopt. - conversionof ETo.cvap, Bac, 111 19.86
Comparison betwecn EI'Ropt. obtamed by COlwerSlOll of EToKeThornthwaite
and ETRopl. conversion of ETf) cva:p. Piche, in 198~ '.. . .,
Comparison hytween ETRopL obta-Ined by cOllvcrSlOn of Efo crap.Bac aud ETo
c'rap. Pichc, in 1986

Tablcs

'Vater use (Etropt.) on experimental plots as mcan valnes (x), mally ycarly
([975-1987), at Să'reni-Botoşani

Total cO'fcrllse...:-of \vatcr per year andper per iod (1975 - 1987) at Srt'rcni
Botoşani

Efficiency aud l1SC indices of irrigation water at sugar beetcrops in 198 19871

at Săveni~Botoşani

'Vater usc (ETRopl,) anei cocWcicnts of transfonnatiou in ETRopl., of
thwaite, ETo e'Tap, Bacand ETo e'rap. Pi,clle as mean 'ralues lU
Săveni-Botoşani

Table 4.

Table 3

,1'tiblc 2

Figure

Figun~ 2

Figuf'e 3
Figm'c 4

Figurc 5

Figure 6

lhc total usc of \\ater at lrrigatcd sugar bect crops detennined on cxpcrimcntal.plots
(ETRopt.), a'Iclage of 13 ycals (1975-1988), at Botoşani \vas of6 674 m~fha,.lts ma;-:unum
vaIue dunng vcgptahon epoch bCIllg reglstcrcd 111 July, 57.6 m~fhafday, ouce wlth thc wtensc

roots growing. .. ... ... 39 6~1 d b f tI
Thc total watcr use \Vas co'rercd by rainfalls, 46.7%, by rrngatlOll .. ; roall j; lC

-net water s'tock in soil 13.0%. . . . . _',
The transforrriation coefficicnts ior cxtrapolat1Q1l ETRopt. o.f CJ~pcnmental. plots \\crc

detcrmined bv indirect methods - Thorntwaite andc'fapotransprratlOn· f!1cthod-Hac cI. A
aud Piehe te-st tllhe used, for programming waterings after a farecast based On a balancc.

RESEARCHES ON WATER USE AT SUGAR BEEŢ IN TEH HlLLY PLAIN
OF MOLPAVIA - ZONE BOTOŞANI'

5. Bot z a n 1\1., Detcl'mÎllatirJn qU(l.l1titati'iJcs dc la. cOI/somalivndc l'cau des sols. Irdgazionc,
Vcrona, an. XVII, nr. 1~2. 1970. . .

G. Bat z a n M., Bilanţul apei În solurileirigatc. Ed. A~ad .. R.S.R., Bu~urcşh, ~~?~.. _
7'. Gri 5 o 1 c J. ,P., Les besoins cit cau des cultUl'cs. AppEleatwn auz avertzsl1lcnts d 111 tgqtWJl

Primcc,nr. 41/1968.
8. HalI il i r e iVI., L'eauct !apl'OdHf;tion vcgctale. Bul. Tehn. d'luL des Ing. deş SerV".

Agr., nr. 189, Francc, 1964..
T Il o r n t h W Il i t e C. \V., Mat h e r J. R.. !lls/ruclion alte tablcs foI' cOll/pl/ling

9. .. ,'sai",' bala-",", DJ'cx!el'. Ins!. 01 Tc1mology.polen/iel cvapotransp1ratwH ane ,le" "
Te/m. rep. nr. 5, V.S.A., 1957.
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Der totale "\,,"asscncrlJmuch wurde bcdeckt 4G,Î!J/;, uus Xiec1erschliigt'Jl, 39,6% dlln:h
Dewfisscrurtg und 13,6% ans cler Reserle nctto des 13odcl1s.

Mal1 hat bcstinunt dic Um\vundlungskocffizieute Jilr Extrapolaris:ltiOIl ETRopt. în d~n

Yersuchsparzellcn dureh indirektc KalkulierungsiUcthodcn Ilac~l Thorn,tlrwaitc uIld .durch dw
Vcrdampfmethoc1e Bac e1.A und Reagenzglas Pache, notwcml1g Irir dw Programrrllcrung !ler
I3ew~isseruIlgen durch Prag-nosc auI Gruncl dcr 13alancc.

HCCJlE):IOBAHIUI KACAlOU\HECjI PAcxoAA BO):lbl B KYJlbTYPAX CAXAPHOil
CBEI(J1bl B XOJlMllcTOIl PABHHHE MOJl):lOBbl-30HA 60TOIIIAHb

LUCRAm ŞTIINŢIFICE. SFECL,\.Şl zĂI-rAn l!JBB, VOL. XVII

.ASPECTE PRIVIND COMBATEREA INTEGRATĂ A BURUIENI10R
DIN CULTURA SFECLEI DE ZAHĂR

V. BEH.CEA, :\T. CfO!\LAuş*

15;

06W,11i't pncxOit BOi~L>1 fi J\}'.'lhTYpax OpOlll<lClIlOfl cax.aplJoii cueli:lbl, onpc;l;e.'lellllblii H.91IC
nCpIlMCJJT<lJlhllbIX ite.'1nJl!';3X (OOTl-fl\laJlbHf15l 'JflanOTpancOllpOllHJ1)B cpc;1,HeJ\! 3a 13 JleT (En5
1978) B 3Dlle I3oTowmlh 6blJl 6674 l\\:Jlra , J\laKCH!llaJlbiloe. 31laliCUilC B rClICHHe oepllo;!l.H BereTaUHlI
B 57,6 M:ljra/ncllh (iJ:,J.!\O OTMellCHO D mO,fIe MCC51ue 0Pl! CJlJlbllO:l1 pOCTe JWPJ:ciJ.

OGmHil pacxoJJ; llolţbl Ghl,fI o6CCOCI1CH nocpc,J,cTBOM OC<J;UWB 46,7%, opoweHlUI 39,0%
Il lJlICTOr03<!DUCa D nDllBe 13,6%.

Onpe;:r,CJHJ.llIJCL IW3eplllUlCIlTbl npcBpamcHIUl .;tn51 3KCTpanOJlflllIIll ~. OnT!llllrlJlbll351 3Ba~

IwrpallCilllpaUllfl - B 31';C[]CPllMCHT<lJlbHLIX ;te.'lflIIJWX l\O~JOellllbnm J\ICTO;WMII paC'lCT nD
Thornthwaitc H 1I1CTO;~O:,1 -I!CfJapellilfl Bac el, A 11 npOOnpK<1 Psche l!co6XO;~JI)\-ILle lIpI!
npOrpaM:.mpOBallllII nO.'1UBQH 1l0CPC.J.CTBO~1 np0rH03.<1 II<! OCIlOBC U!.'laBei],

ill luel",-ll"c ~ec?idelltiaz[t faptul cii distrl1gcrca'il1h~gralit a
lluruienilor din cu1tQm sfcclei de zahar, in zona S.c.P.C.U, Tîrgu
l\fureş, numai cu mijloacc chimlcl: C:ite extrem de dificilă. De aecea
autorii recomandă fltloptarea unei aU\lmilc strategii in combaterea
accstoro. şi anume: alegerea soleJor conform necesihiţi10r biologice
nle plantelor de :;fecm de zahiJ.r, respl:etan:;iJ asolmucntului si a ro
taţiei, respectarea tchnologiilOl" de intreţinere a culhHii: toate
acestea .eollcllrind f;)'?01'ahil la yombatcrca hurnicnilor, in special

. it bllrutellilor problemă {.'Ivel/Il. fail/a, CirsiulIl arL'l;JIsc)e",isicnte
in zonă.' " ,,' ,

Această modalitate asigur{t un control de cea 56-95% asupra
populaţiilor de burl1 iClli, funcţie decoJlditiilc elimaticc alc ·illlUlll i
şi de rczena de s-emillţc de llllrllicni existcnte la nhrclulsolclor
cultbatc cu sfeclă dt~ z:thilr.

Sfecla de zahClr s'c inscrie in istoria agricolrl ca o cu1turfl TecenUl, creatrl
de 0i11 şi.. ca urmare fflfăintcrvenţiilcomului nu-şi poate găsini:,i<l ccologiefl
[5] .

Principalul ad'versar al culturii l-au constituit bllfuicnile. Initial
cOII:ibatctca lor se efectua doar prin mijloace culturale, necesitinc1 un vol'um
ridicat de forţrl manuală şi mecanicfl.

'perioada criticfl pentru sfecla de zahflr, cînd se impune clilninarea
concurenţei produse de buruieni, este cea elin primele 12 s;1.ptflluini de Ia
sc!:nănat. Fcnomc"nul -se accentueaz{l in cazul unor sole cu rezerve mari de
sc'minţe ele buruieni ;i riz()mi pc un -fond agroc1imatic [a\-0rabil.

Pagubcle cauzate de buruicni, pc plalimondial, chiar in culturile
bine. intreţinutc sint totuşi scmnificative, Astfel pentru S,U,A, S c h w c i
t zer şi .D a w s o n ,( 1970) indicfl pierderi de 8 fj/o iar pentru Europa de
vest. era l11 e r (1969) indic" pierderi de 5%. 1n ţara noastr'l Sar p c
(i976) şi Ci ori 'lU Ş (1978) cvalueaz" pagubclc. produse de h'u;'ieni la
53~96% din producţia total'l de r'ldftcini la culturile ncintreţinute.

Introducerea erbiciclelor ca luijloe modern de 1upUi împotriva buru
iCililor presupune îmbunătrlţirca şi înţelegerea tehnologiei culturii sfeclci

" * S.C.P.C.D. Tirgl1 j\Tureş
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de zabr,r după o optică nouă. Ham a n şi F e y e r ben d (1967), P 0

p o vi c i (1968) şi mulţi alţii consider" erbicidele ca o pirghie esenţial"

în tehnologia luodernă a culturii. .
Pe baza cercetr,rilor efectuate pe plan mondial [6], precum şi la noi

in ţară (C 1oţ an, C i orI" n ş, Ş a r p e), cu diverse prodnse apli
'cate in mod singular (Pyramin, Ro-Neet, ,Venzar, Betanal) acestea nu dau
satisfacţie In._. realizarea ._ dezideratelor scontate în controlul buruienilor.
Utilizarea produselor asociate a fost pasul inerent, iar rezultatele nu intîr
zic, cu t()ate c[l nicimixaje1e nu exclud 1~2 praşile pentru eradicarea unor
specii necombrltute sau rezistente (Ş a r p e 1983, C i orI 1'1 u Ş 1986).

Numeroşi cercetători din diverse Flri cu agricultură avansată.(D o li r
g cat 1975, 1981, Bea r y 1985) afirm" cre la sfecla de zahăr este absolut
necesară utilizarea erbicidelor înainte de semănat, după. semănat şi după

răsărit, pentru a menţine cultura libcrrl de huruieui.
Tinînd cont de aceste asertiuni, considerrlffi erl al{lturi de lucr(trile

cu1tur~lc, folosirea crbicidelor în 'cadrul unui asolament funcţional, practic
şi eficient, este un imperativ actual în vederea realizttrii unor producţii

ridicate şi stabile la cultura sfeclci de zahăr.

mm

1984
r--..,~~~'--~ 1981

Medio
1983

1985

1982
Obiectivul lucrării iV VI VII VI11 IX LUNA

Fig. 1 - Precipitaţiile anuale pc perioada de '/cgctaţie a sfcclei
de zahăr.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

. I

COltvolvulus arvcnsis
Simphitlt111 offichzalis

Precipitaţiile căzute in decursul unui an (622 mm media multianuală)

favorizeazăo creştere şi dezvoltare optimă a sfeclei de zahttr, dar pot îngreuna
într';,linerea culturii in perioada critică din primele s'lpti,mini de după

răsi,dt (fig. 1).

.Rezerva biologică de seminţe şi' stoloni de buruieni din sol poate
produce o îmburn)enare primari, a culturii de sfeclă, capabilă de aeom

cultura. ,In cazul tratamentului înainte de semănat, care n1cntine
primul interval de 6-8 săpt'unini o stare a culturii acceptabilă, o in'fes

tare secundară poate totuşi Srt fie dăunătoare culturii. Această infestare este
favorizatrl, în general, ele precipitaţiile din luna iunie, care de multe ori
împiedică sau întîrzie foarte mult lucrările culturale sau tratamentele de
vegetaţie (fig. I).

Cele mai frecvente bunlieni dinc;ultura sfcclei de zahftr sînt:
Dicotiledonate Gramineae Perene

l1!1,WanlllUS ssp. A twna ssp. Agropyron rcpcJts
S':,!la·b,:S arvenSl:S EchiJ1ochloa Cl:rsium ssp.

crlls-galli
Setaria ssp."'"'p;,!"",,,S raphanistrlml

lleli!Op,~'Ni"m ssp.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele prezentate au fost amplasate pe un sol bnm de pi,dure
podzolit tipic zonei, cu un conţinut in stratul arabil de 2,4% ln1111u5, 49%
argilă şi un pH de 5,6. .

Metoda de instalare a experienţelor in cimp a fost cea a dreptunghiu
lui iu 4 repetiţii, .cu suprafaţa recolbbil" a. parcelei de la m'.

Tratamentelc s-au efectuat cu un aparat portabil cu presiune coustan
tă, folosind 300 1 apă/ha şi incorporarea erbicidelor in sol cu· motofreza.
Semănatul s-a tr'cut cu semănătoareaSPC-6 cu s"minţ" din soiul .RPlII 5 J9.
Apr~cierea eficacitrtţii erbicidelor şi a fenomenelor de fitotoxicitate s-a
Mcut dup', scara EvVRS prin not"ri, iar gradul de conlbatere prin dctermi
nărigravimetrice.

în ,experienţe s-a studiat un sredru foarte larg dc-crbicide indigene
şi de irnport, s.ingure sau asociate. în conceptul combaterii integrate s-au
analizat doar produsele şi variantele cu aplicahilibte larg" şi imediat" in
producţie. Toate datele din tabele au fost prelucrate statistic prin analiza
varianţei. .

Lucrarea abordează studiul combaterii integrate a bun.fienilor din
cultura sfeclei de zah"r. Tema a fost impusi, de creşterea suprafeţelor culti
vate, introducerea unor soiuri noi şi valoroase cu potenţial de 40~80 t/ha
eît"mui ales pentru prevenirea crqşterii rezervei biologice ele senlinţe de bu
ruieni din sol şi eradicarea unor buruieni dificile de combittut' în cultura
sfeclei.



RezlIltate ohtinutc in combaterea bumienilor din cultura de sfeclă de zahăr cu crbiddc asociate
, (1981-1985) ,

161COMBATERE"A INTEGRATA A BURUIENILQR LA SFECLA DE ZAHAR

Rezultate privind combaterea speciei AvcJia jatua, Tirgu iHurcs {1987J

Tabelul 2

l,lUfUicnilor problem,", in; speF", a odosului [3J, .respectiv a pirului [4J,
111 complexul metodologlCl de combatere trebUlc urmărite indeaproape
prcvenirea' ş~ reducerea infcstării În cadrnl unor rotaţii. ArcaluI şi intensi
tatea de exhnclcrc,a acc~tor specii in Transilvania cuprinde teritorii şi su
prafeţe foarteom~n. Ext;nderea sau rcduc~;ea acestor infestăr1 ţine de apE
~rea aci.ccva.ta ŞI corecta a unor tchnolpgll pentru toate culturile implicate
m rotaţIa dm asolamcntele cu sfecla de zahăr, creind astfel posibilitatea
comhatcril în timp şi spaţiu a -acestor buruieni.

Tratamentele cu produse specifice pentru unele buruieni au dat rezul
tate 5Jtisfficritoare în experienţe, dar n-au fost extinse Î_n productie din 1no
tivc ccon~lnice. sau teh~licc, ~~ referim în special la produsele p~ntru com
baterea plrulul cu Fusllade, larga, Galant sau Nabu sau a prtlrlmidei si
susaiului cu Lontrc!. '

Un succes mai bun s-a realizat în combaterea odosului cu Avadex
datorit~ tel;nicii de aplicare şi posibilităţilor de asociere cu alte produse.
Prezentam III tabelul 2 rezultatele obţinute in combaterea odosulu\.

Eribicidele anti-odos trebuie utilizate Întotdeauna in asociere cu pro
~use ~ramllllC1de ŞI .,ant1dlcotI1edonelCc: AsocIcre~ CU alte graminicide este
Impusa de faptul ca Avadcx-ul nu controlează In suficientă măsură cele
lalte. graminc? anua.,le~ !~-aAtamel1tcle pe vegetaţie antiodos şi antidicotile
dO.l:Clce a~u~ :m.bunat:1.ţ:fl 111 starea culturalri a sfeclei, prccUln şi in produ
cţIla de mdacllll cu pllla la 10% (tabelul 2). Combaterea odosului trebuie să
fie radicalrl, altfel infestarea se menţine chiar la 1~2 plante rrlmase la metru

5% = 7,4; 1% = 9,8; 0,1% = 1.2,8,

-
Prpduc, rlIllil(\, Avcna fatlla

Trat(lmcntul Doza
ţin

"'
Dilr· S~\lInifi· Dig{'~lia meJ1tul

P"OiCU"\ CO,"".tfha " f{'nta ca(ia % 7"A.

"'" % ejm2 tcfea

prăşit 3x - 30,0 100 - - 16,1 13,4 0,2 100
ncprăşit - 1,4 5 _28,6 (oa 16,7 13,3 ))2,5 O

Avadex + Vcnzar 4+ 1,5 33,6 112 3,6 - 15,4 )),9 0,5 99

+
Bctonal AM 4+6 30,4 101 0,4 - 16,0 12,9 0,3 100

A'''adex + Dual +
Vcnzar - 3+3+ 1,5 37,6 125 7,6 * 16,0 13,1 0,7 99

Dual -1- Yenzar -1-
Ilo:x:an -1+1,5+3 25,8 86 - 4,2 ~ 15,9 12,7 5,9 94

+ Venzar +
Fusiladc 4+ 1,5+2,5 26,9 90 ~3,1 - 16,0 12,8 3,0 97

Ro~Ncet -1- Venzar
+ Fusilade -1-
+ Betonal AM 8+ 1,5+3+6 38,7 129 8,7 ,

16,1 13,3 5,4 95
,

87R3

,

ComlJ;\-I__'c:'",,_11c.:,c:1e__

ten' IloIal gnuni. ilicotik-
% llec- - duna le

Fi1QtoxZ..A;

H;inrl:!
Illcnlul

Soncus SSp.

kle1ttlta arvc'nsis
Raripa austriaca

in

Diges·
tia

~':I,5 14,2 10,5 2,3'

DU,,,
renţa%
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3,7

Produc.
ţia

tjha
DopI

8+ 1,5+
+6 '13,1

Trat;ttrlcntul

160

Ro~NGe't -1
VenEar -1
Dct:u:nal A;\l

Mt. rcpră~it

ML prăşit 3 ori ':17,6 100 I ~. ..1':1,2 10,9 1.·95·100, 100
:':'::"="--"-=1'---1--'-'-"'- ----- - - - -'---

8 ~13,9 13,6 ~ __I_, __O O__-()_

1,

GaliulIl aparin"
Gal':l1soga parvlflora,
HibiscllstrioJl.unt
Get'manz:u11t disecil(.}n
Vcm'nica pers-ira
Poligonu.nz,· ssp.
M atr-ican:a ssp.

Din datele experimentale obţinute intr-o perioadă de 5 ani rczultrl
că pe terenurile infestate frecvent cu gramince şi dicotiledonate anuale 
lipsite de buruieni perene - este eficace şi practic de efectuat un,tratamcnt
Îmi"te de semrmat constituit dintr-un graminicid şi un antidicotiledoncic
urnlate de 1-2 praşile mecanice in timpulvegetaţici,sau Un tratmTIcnt cu
un crbicid antidicotiledoncic şi o praşilă mecanică (tabelul 1).

Prin aceste tratamente se asigură un c011t1'o1 relativ bun al buruicnilor
anuale cuprins intre 56 şi 95~/o, în funcţie de condiţiile cliluaticc ale anului,
cu o medie mtiltianl!alrl de 83%. Diferenţa de producţie de 9% faF" de mar
torul prăşit este rezultatul atît al imburuienrlrii, elt şi al fenomenului de
fitotoxicitate indus de erbieide. Nu se semnalează influenţe negative asupra
digc'tiei şi randamentului dc zahăr alb (tabelul 1),

Autorii străini [7, 8J reeomand," utilizarea fracţionatrL a dozei de
'Bef;mal AM II prin aplicarea lui in două reprize la interval de 6-10 zile.
Duo:, acest model ar fi posibilrt întrctinerea culturîi liher," de buruieni
pîn~t la recoltare, renunţînd Ia praşilcl~ mecanice. Oricum, un tratament
efectuat pc vegetaţie cu Betanal AM Il în lipsa buruîenilor rezistente la
acest produs ar reduce num'"rul de praşile mecanice de la 3 la 1,

ProblClna-combatcrii integrale, a intregii game ele buruieni din cultura
sfcc1ei dczahrtr, numai prin mijloace chimice este extrclll de dific-iltt.

Prezenţa in teren a speciilor A.vena, AgropJ'1'on. Ch'Sl::um etc., alrtturi
de buruienilc anuale graminec şi clicotiledonate, impune măsuri şi strategii
specifice de combatere. La ora actuală fiind cunoscutrl bi610gia majoritrlţii



1.5. Antrazin 1.5. Trifluralin Soi rezistent la 1.5. Lcnacil

Alachlor Metholachlor iernare Triallate

Butylate Metribuzin Densitate Ryc10ate

Metholachlor optimă

, P.V. Dicamba P.V. Bentazan P.V. Dicamba P.V .. Phcnmedi-

Poruinb 2,4-D la Acilfhoren·Na 2,4-D pham

Leguminoase 4-6 frunze Fluazifop~ M.C.P.A. Fhuazifop-

anuale Tehnici buthyl D.P.X. buthyl

Griu culturale Haloxyfop La nevoie H:alaxyiop

Sfeclă de Sapă rotati·.ţ[t Quizalofop- TdaHate Qnizalofop-

'zabăr, Prăşit·mecanic ethyl Diclofop- ethyl

Tehnici methyl Diclofop-

culturale mct1wl

Sapărotati'Iă
Tehnici-

Prăşit mecanic cultumJc :
1- 3 -praşile

mecanice ,

pătrat. O reducere drastică a infestării sau eradicareaodosului poate fi rea

lizată într-o perioadă de 4 ani, prîn împîedicarea disemînării în culturile

premergătoare [9]. În acest sens, culturile antemergătoare sfeclei vor fi

alese de aşa manieră încît odosul să fie combătut în totalitate fără a avea

posibilitatea de a produce seminţe pentru diseminare (tabelul 3). '

În mod similar se va proceda şi pentru celelalte buruieni problemă in

cultura sfeclei şi mai ales în cazul buruienilor perene a căror eradicare poate

fi realizată într-o perioadă şi mai scurtă, de numai 1-2. ani. Întrucît repro

ducerea lor prin sămînţă este de importanţă,minoră, este necesară distru

gerea organelor vegetative de inmulţire - rizomi în special. În acest scop

rotaţiile vor cuprinde atit culturi de prăşitoare, cît şi cereale şi leguminoase

anuale şi perene,'

Cultura porumbului, in zona în care aceasta poate fi practicaUl cu suc

ces, constituie piatra de hotar de la care trebuie plecat in combaterea majo

rităţii buruienilor perene, prin folosirea Atrazinului că cea mai eficace şi

economică metodă.

Tratamentele cu Atrazin la porumb se pot efectua în două alternative:

al cînd porumbul urmează după o cereală de toamnă sau altă cultură

care eliberează terenul devreme se va efectua un tratament cuAtrazindozfl

mare în vară şi se seanlănă porumb pentru masă verde, ~ventual siloz. Pri

măvara următoare se va trata cu Atrazin doză normală Asociat cu un grami-

nicid; .

Schema tehnologică de combatere ~ speciei Ave1taJatua. rotaţie de 4 ani
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b) cînd portllilbul urrncaZrl după plante care eliberează terenul tirziu,

tratamentul cu atrazin dozfl mare' se efectueazrl in primăvară; in anul al

doilea se cultiv{l tot porumb tratat cu dOZrl normală de atrazin asoci?t cu

graminicidc; _"
Prima metodrl necesită un an şi jum;'ttate, iar a doua'-hletodă doi ani

pentru eradicarea majorită.ţii buruienilcr perene. După, anlbelemetode in

rotaţie pot intra f{trrl risc cerealele detoamnă,legmuinoaseleanuale(mazăre,

fasole, soia), inul şi cartofii, culturi bune premergătoare pentru sfecla de

zahrlr.
Tratamentele chimice despre care s-a vorbit cOlupleteaz5. şi Întregesc

efectul lucr{lrilor mecanice la sol care urmf"tresc epuizarea rizomiloL

Prezentăm în, această idee citeva tipuri de rotaţii:

1. Griu") - (porumb m.v.), porumb, lcguminoase 'lUuale, griu, ,feclă

de zahrlr.
2.,Grîn"') - (porumb m.v.), porumb, cartofi, griu, trifoi, sfeclă de

zahrll- .
3.;1<) Porumb, porumb, in, lcgmninoase nnnale, grîu, sfeclă de zah[u-.

4.*) Porumb, porumh, g;'iu, sfecm de ZOhClr.

'1<) = intenTcnţic ctt atrazin doză nlare.

In zonele-unde cultura por-urobului boabe nu ajunge bmaturit<11C Se

poate totuşi cultiva porumb peutru siloz folosind tehnologia ..a" dupel ro

tatia:
, -~ grîu"). porumb siloz, cartofi, sfeclă de zahrlr.

Cînd pOfmuQul nu intră în rotaţie, pentru combaterc~l rirului se poate

utiliza produsul TCA --:- administrat in miriştile de cereale. Tehnologia

estţ cunoscută şi rracticată în aceste zone. l~lantele care to]ereaz,l TCA ~

ul sînt: sfecla, Gl.rtoful, inul,-r0pita etc.

Tipuri de rotaţii recomandate, cu posibilite,ţi de utilizare ,a TC\:

1. Griu'~), sfeclă, cartofi, grîu, legllminoase perene, in.

. 2, Grîu"'), cartofi" sfeclă, cereale de prinlă\'<.url*), in, legllmino;Jsc

anuale.
3. Grlu*), sfeclrt, cereale de prinlăvarrl, trifoi, in*), cartofi,

*) = intervenţie cu -rCA.

Cultura grîului si a cerealclor de prinlflVar;l. trebuie să-si aduc.J. contri

buţia în reducerea cs~nţialrl a infcstărilor cu buruieal toler'ante la Atrazin

şi rczistente la T.C.A. Cii;sium, CiJnvolv1tlus, Sin-lphitm1t, priri produse care

intervin în trat'amentele pe vegetaţie cu 2,4.-D, Icedin etc.

Leguminoasele şi graIninee1c furajcre, intrate in rotaţie cu sfecla,

în solţle infestate cu odos şi buruieni perene se vor cxploata numai pentru

fiuului.
RT~duccrca infcstflrii cu buruieni ŞI 1n special cu buruieni problemă

ca Agropyron, Cirshlln,A~lcna,nu se poate realiza decît in conceptul de C01n~

integrată, folosindnlijlo?~celemecanice, chimice şi biologice (de con

cnrp,,,,, in cadrul unor rotaţii, unde tehnologia fiecrlreicuIturi îşi aduce con

specifică.

Sfecla de ;ţahărGrîuILcgumino~sc ililuale I
Sala

V. BERCEA şi AT.CIOnLoAuş

Tabelul 3

PorumbHotaţia

culturilor
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Figu1"CS

Figltl'e 1 - YCilrly rainfalls durillg ycgctaholl at sllgar lJeet crap

In unit"ţi1e cultivataarc (!c sfeel'l de zahrlr, unde nu toate suprafeţele
se prcteazrl culturii, priInul obiectiv va fi alegerea solelor unde cultura are
şanse de reuşită in toţi anii, indiferent de condiţiile dimatice ~ aclicrt so
Iuri profunde cu drenaj asigurat, pentru care se vorstabili rotaţiile de lungă

durată cu tehnolog.ii specifice eradicării buruicni1or·Froblcmrl.
Pentru ca producţia de sfeelr, de zahr,r, pe unitatea de suprafaţr, Srl

creascl't, se .impune ca buruicni1c, principalul adversa~ şi concurent, Srl lip
scaSCrL din cultud.;

Combaterea integratrt este unica modalitate şi cca mai sigurrl. eficace
şi eficientă de eliminare a buruienilor, gînditrlŞi adaptatrl la condiţiile lo
cale ~i baza materială care poate fi asiguratrl in fiecare unitate.

Ta,Ne 1
Table 2

Table J

Ta bie:;

HesuHs ill \Vecd::> control \.\'ith Jni:xcd herbicitks at Sl1gHr bcct crops (198-I-1985}

H,Cf;llltS in .-lvella jClt!!!! control, Tîrgll ?lJllrcş, 1982
TcchllOlogic (liagraJllfor cmtrollin:; ,·jveJl..< fatu:r, in "L 'fonr y[~ars rotatÎon

B 1 BL lOG It AI" 1 E ASPEC'fS CONCERNANT LA LUTTE INTEGREE CONTRE LES :UAUVAISES HERBES DANS
LA CULTURE PE BETTERAVE SUCRIERE

FigHrcs

H6:mltats Q1Jtcnu5 dans 1<1 luttc contre les JH<nl"liiises herbes a'ICC des herbiddcs
associes (1981- 1985)
Hesultats cOJ1ccrnant la Iuttc contre _'Ivena failfa, Tg. Mureş, 1982
Scheme teehnologi<jllC de lutte contre .·/;IC1W jat/la, rotatioJls de -1 allS

Tal>!:;ilIlX

TablcaZl 2

Ta blt:a it 3

ASPEI{TE PER INTEGH.A'fEN VNKRAUTBEI{)\.2\lPFUNG Dl ZUCKERH.UDENANBAU

J_i11ntte int6grce des IlHlu'''aises lJerhcs dans In eulture de bettcra'IC .';;ucricre dans la zone
de 1<1 Stn-ion de Tirgu Mures est extrGmclllcnt difficilc a'/ec les llloyens chimiqllcs. Les autcnr5
recQllll1landent l'niloption ti'UllC ccrtainc strategic; clioisir les s~)lcs ~elOI; l~s nccessites bio
logiqucs des pluntes de bettcrn-vc sucriere, rcspecteI" les tcc.hnolog1cs tI cntret1Cll de lrr culturc:
Cela <J. uuc bOlllJC in{lJlcncc llans la lnttc contre les m,unruses hcrbes surtont contrc ccl1es qn1

possent des problemes (A"uma f:dua, Ch"sillm arvcH5c).

CeHe 1J1odalitc ;:LSSIHC un contr01c de 55- 95% crniron sur les populnhal1s de m:lll"laiscs
hcrbcs; fonctil)]) des conditiOllS c!imatiqllcs de l'allul-c ct de In ri:scnc de semcnces oje mau
vaiscs hcrbcs existente atI ui'lcan des solcs cl1ltivees a"/CC de la bettera:re sucricre.

Das Hefcrat mncht belmnnt, dass cinc totale lcrstOfUng der Unkriiuh:r in der ZUcllerril
bcnl{tlltnr in «cr Tîrgu-ftIureşS.C.P.C.B-zoI1c, nurlllit chcmischen :Mittlcn, allsscrst Jl:lihs<;l.m
iBt. l)p.nlll1 cmpJehlen die \'crInssf~r dic Anwendung eincl" gewissen Bckftrnpfungstratcglc, und
zwar: Ausv,.rahl der Fc1der gemEtss deu hiologischcn ,Dcd'iirInissen dCI" Luckerrubenpflallzen,

F1:gHf"C 1- Pr~cipitatiollsaUllucllcs pcndant la periorl(~ de "/eg6tatîon de la bctter<rtc sllcrihc

INTEGRATED WEEDS CONTROL AT SUGAR BEET CROI'

Summal'y
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agl"icolc dr cîmp din ILS. RumlÎ.lIÎa. Folosirca rafionalâ a c-J"bicidclar3,1978.
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Integratcd wceds control at sugar Uect cropsby chcmica1 means at thc Rcscarch Statioll
of Tiq:;u l\lureş is ver}' difficll1t. Thc autho:rs rccol11mendcel tue following: to seleet the solcs
according ta biological plants demands, ta rcspect the crops rotation, kccpiug tcchnologics
of crops aU these ha-ring a good contributioll at controliing wecds, cspecially Avc'/ta fatl/a,
Cirsil/"iil arVC1lse. In this way ";-c takc control of 5G-95% on wccds populations, function of
weather conditions of thc year and of sceds stock of wccds existent at tbc lC'fCl of pl()ts cuIti
vatcd· with sugar beet.
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I!.cac4tung der ~ruch~folge unel der Rotatioll, Beachtllng der Unterhaltuugstechnologie der
I\.~ture:l.Allc dle.s~ ,. orausset,~ungen ..tragcll in ein~:r gii.nstigcn 'Veisc der Unkrautbekampfung,
un vOI.allem del "PI'oblem -Unkrautcr (Avenua jrltlla, CirsiunJ arvensc) in de'rZonc bei.

. Dlese ~1:tho~e.gewa~rle~.stet.cine Beldimpfung von 56 - 95% dCI" Ullkrautpopulationcn,
Jc.nach den ~~hl1labschen "erI1altl1lssen des Jahrcs und der Rcsef"lc an Unkraulsamen in deIt
nut Zuckgrruben angebautcil Feldern.

AcnEKTbl KACAIOl!1HECJI HHTEfPHPOBAHHOfl IiOPblibl C COPHJlKAMH B
KYJJbTYPE CAXAPHOil CBEI<JJbl

. B pa~OTC IlhIHBJIHeTCH"ToT $Ul{T, llTO nOJliIOC yHHtlTO}KCIH1C COplHlIWB Xllr'l'UlllCCf(UlIl1I COo

eTo6a~ill, lJ II:)JIbTYP7.. caxapuou CBeKJlbI D30HC UeHTpaTlhHOH CTaHlUIll 00 60phue C COpU5IIWMbi
blpl Y Mypew KpallHe 3aTpY!~HllTeJlb!lo.

,_ n03TOMyl aBTopLl peJ(o~\lCHAY[OT 0plli\lCnCHlle oCOQoii cTpaTcflm ;l.JlH GOphObl C COPIJ~
hal'l'UL a H~lellilO: Bh160p nOJlca ClIlOTpll lla 6HOJlOrIIQeCJ\ilc 00l'pc6HOCTlI caxapuoii Cf\CK.1h\, e06
JIIOp,e_lme eeno060pOT<l Il 060.~OTa I'YJlbTyp,. C06JllO;U;Cl-lHe TCXHOJlOrHH no yxo,u:y 3a KY.'lhTypai\UJ,
Bec 31'0 ~MeCTe B3flTOe. C~;a;eUCTByel' 6JlarOOplHlTIl.OSllHtlTOlKCIHlIO eOpI15l.I(OB B oco6ellHOCTII cop
IHIICQB Avena jatua.' Ctntttm arvensc HaXOA5IU~UXCJl B 30BC.

,3r01: cnoco606ecnc tlImaer KOHTpOJIb B npHeJII13I-ITCJIbHO 5G"-95(l/~ ,'I,mI CVlllCCTByIOUl,lIX
COpllfiKOB B 3aBllCIJMOCTll 01' KJlHillaTHlJCCKItX yCJIOBui"l rOAa li 01' CCIIHIll ccpnmWB, 'llaxOJtmu,HXC51
Ha nOJUlX rAe nhlpalllllBaeTcfI caxapuan CBCI(JIa.

CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA PRINCIPALILOR DĂUNĂTORI AI
SFECLEI DE ZAHĂR (omizile defoliatoare) CULTIVATĂ PE CERNOZIO

MURILE DIN SUDUL OLTENIEI

B. BOBÎRNAC*, Y. TANASE**

Lucrarea prcântfl rezultatele cercetărilor efectuate pe cer
lJoziomurile din sudul Olteniei, in anii 1986-1987, pentru comba
terea 1anelor dcfoliatoarc cu produse de sinteză în culturile de
sfeclă.de zahăr irigată.

Rezultatele obţinute în anul 1986 e'ridenţiază faptul că din
cele 4 insecticide testatc, nunlai două asigură o combatere efi
cientă şi anume: SUlllicol11hi 30 CE (0,75 ljha) şi Fastac 100 gjl Ee,
apreciate ca spor realizat la producţia de rădăcini şi de zahăr la ha.

În anul 1987, din cele 9 insecticide testate, 4 au Întrecut
martorul la producţia de r[tdăciui şi de zahăr şi anume: Decis
25 CE (0,3 lfha) , Sinoratox 35 CE (2,5 l/ha), Carbetox 37 CE
(3,5 l/ha) .şi Dursban 4 E (2,5 ljha).

Eficacitatea ....-ariantelor se realizează prin aplicarea a două
tratamente chimice aplicate În timp .astfel: primul in a doua de
cadă a lunii iunie (cînd densitatea otniz.iloreste de 2-7 ex./m2

)

şi, al doilea, la 11- 17 zile de la primul.

Cultura sfeclei de zahăr in sudul Olteniei ocupă peste 20000 hectare,
din care peste 80% in regim irigat, ceea ce permite obţinerea unor producţii
de 40-60 tlha. Aceste producţii ar putea fi şi mai mari şi constante dacă.
in afara respectării principalelor verigialc tehnologiei (lucrările de bază ale
solului, semănatul oportun, fertilizarea şi irigarea cu ce} puţin 3~4 udări)
s-ar respecta şi recomandările fitosanitare privind combaterea eficientă a
principalilor paraziţi vegetali (cercosporioza) şi animali (gărgăriţele şi omi
zile defoliatoare), ale căror atacuri produc uneori pagube de 5-15%.

lnsclunătateaacestor daune ne-au determinat să. continuăm cercetările

privind combaterea chimică a omizilor defoliatoare (Afamestra bmssica
L., Autographa gamma L, Scotia segetum Schiff etc.) şi în anii 1986 şi 1987
în condiţiile de producţie ale C.A.P. ,,16 februarie 1933" Segarcea.

'" Uni....-ersitatea din' Craio....-a
",oi' I.C.P.C.LS.Z.S.D. Fundule.
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DL S% = G,3B; lJL J% = 10,63; DL 0,1% = 15,:W

Tttbel1tl 1

Eficacitatea tratamcntelor chimice aplicate in combaterea omizilor defoHatoare asupra
od tiei de rădăcini sfeclă de zahăr ioanul 1986 la CAP Segarceapr uc

Prod\\cţia de o •Tllddcini ~

Difc- Scmlli· S:S~I Clasifi·
Varianta

I
renţa ficaţi:\ ,~,~~:;:

eaj.ia
{d)

8'go Eltjha o''o ~'.. ~ 'j

.
...., 64,8 7VI = Sinoratox 35 CE,doză2,5 l/ha 56,8 113,1 6,6,

14,1 ** 73,7 4V::l= Fastac 100 gll EC. doză 0,10 l/ha, A 64,3 128,1

Y3 = Fastac 100 g/l Ee, dozu 0,10 Ilha, J3 65,6 130,6 15,4 *** 74,1 3

V, SŢl.micombi 30 ,EC, doză 0.75 ljhn, A 6S,3 136,0 18,1 *** 77,5 2~

• 19,2 *** 78,8 1V Il = Sumicombi 30 EC, doză 0,75 Ilha. JJ 69,4 138,2 1

V, ~ Sumialpha 25 EC, doză 0,30 l/h<1, A 60,7 120,9 10,5 ' . 68,8 6

V, = Sumialplla 25 EC, doză 0,30 l/ha, JJ 62,1 123,7 11,9 ** 70,9 5

V g == :Mar:tor netratat 50,2 100.0 - - 59,1 8

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU

Experienţa s-a amplasat intr-o cultură normală cu 70 000-80 000
plante de sfeclă la hectar, fertilizare corespunzătoare (700 kg/ha ingrăşă

minte chimice cu N, P şi K) şi cu un regim de irigare parţial asigurat (in to
tal s-au făcut 3 udări, cîte una in lunile mai,. iunie şi iulie). Experienţa a
fost organizatrt respectindu-se metodologia de cercetare, in sistem de drept
unghi latin randomizat, în 4 repetiţii, fiecare parce1[t de variant5. avînd
200 m', in total experienţa ocupind o suprafaţă de 2 000 m' cu cele 10
variante.

Amplasarea in cîmp a experienţei din anul 1986 a respectat in general
schema recomandată de laboratorul institutului, avind trei blocuri (3 re
petiţii) dreptunghiulare ale variantelor care nu s-au randomizat, fiecare
produs de import testat (Fastac, Sumicombi, Sumialfa) avind cîte 8 par
cele tratate, produsul autohton Sinoratox fiind verificat in 3 repetiţii, ca şi

martorul netratat. Experienţa verificat'l in anul 1987 s-a amplasat în drept
unghi latin randomizat (ca şi în anii 1984 şi 1985) in 4 repetiţii. S-au exe
cutat cîte două tratamente, la intervale medii de cîte 14-17 zile, primul
tratament. contra principalelor omizi dcfoliatoare. (111amcstra brassicac şi

A1ttogl'aplw gamma) fiind aplicat cînd numărullarvelora fost de 2-7 omizil
m 2 .

Eficacitatea produselor testate s-a tilcut prin metoda analizei "anan
ţei şi ea s-a verificat atit la producţia de rădăcini sfeclă obţinută in \/ha
(tabelele 1 şi 3) cît şi prin producţia de zahăr alb (tabelele 2 şi 4).

Tabelul 2

Eficacitatea ttatamentelor chimice aplicate in combaterea omizilor defoliatoare al'upra
productiei de zahăr alb in anul 1986 la C.A.P. Scgarcea

REZULTATELE OBTINUTE ŞI INTERPRETAREA DATELOR

în tabelul 1 sint inscrise rezultatele de producţie in r'ld'lcini de sfeel"
de zahăr. obţinute în urma tratamentelor chimice aplicate împotriva omi...
zilor defoliatoare (il:lamestra brasslcm~. Autograp7ul gamUla, Scotia ugct-um
mai ales), ce-au atacat cultura irigată (parţial) in anul 1986, din cadrul
fermei nI. 2 a C.A.P. ,,16 februarie 1933" Segarcea. S-au testat numai produse
emulsionabile în diferite doze; insecticidul românesc Sinoratox 35 CE
(dimetoat) şi 3 preparate de import, Fastax 100 gll EC (alfametrin), Sumi
combi 30 EC (fenovalerat 5 + fenitretion 25) şi Sumialpha 25 EC.

Din interpretarea rezultatelor privind eficacitatea tratamentelor apli
cate contra oniizilor se pot face aprecierile unnătoarc:~ variante foarte
semnificative şi care au realizat cele mai mari producţii (15,4-19,2 t/ha
r'ldăcini sfecl,,), au fost V5 (Sumicombi 30 EC-B, doz'l 0,75 l/ha) cu <) dep'l
şire a martorului netratat de 138,2%, apoi V, (Sumicombi 30 EC-.'\) cu o
depăşire de 136,0% şi V, (Fastac 100 gll EC, doz'l 0,1 I/ha) cu 130,6%;
- dou'l variante s-au dovedit distinct semnificative - V, şi V" ele asigu
rind sporuri de producţie de 11,9-14,1 t/ha rădăcini sfeclă, respectiv Fastac
100 g/I EC, doză 0,10 Ilha cu o dep'lşirc de 128,1 % şi varianta Sumialpha
25 EC-B, doz'l 0,30 Ilha cu 123,7% faţă de martor; - ultimele dou,\ va
riante - V 6 şi V 7' au fost numai semnificative c01nparativ cu martorul

ProUllcpa de "~
Digcs-

zuh~r alb,
Dik- , Ilif"-SCIl111i_ SCffilli_

Varjalltr> tia

I
renţa ficaţia :rr"c TI,nta

lieaţia
o' Id)

~~~
Idl'o

IJha %

VI = Siuoratox 35 CE, doză

2,5 Ilba 15,5 8,76 118,7 1,38 , 36,8 6.6 ,
V, = Fa.stac 100 gll EC. doză

r,1O I/lm, A 14.6 9,51 128,S 2,13 ** 6~,3 14,1 "
V:I = Fastac 100 gll EC, doză

0,10 Ijlla, JJ 15,S 9,97 135,1 2,59 *** 65,6 15,4 '"
V 4 ~ SumicOmbi 30 EC, doză

0,75 llba, A 16.6 10,58 143,3 3,20 *** 68,; 18,1 ***

V 5 = Sumicombi 30 EC, doză

0,75 ~lha., JJ 16,3 10,52 143,9 3.24 ** * 69,4 19,2 ***

Vil = Sumialpha 25 Ee, doză

0,30 l/ha, A 15,1 S,67 117,4 1,29 " 60,7 10,5 ,
V ~ Sumialpha 25 Ee, doză,

14,7 9,32 126,5 1.94 ** 62,1 11,9 **0,30 ljha. ,U

~ 'Martor lIctratat 15.5 7,38 100,0 - - 50,2 - -

5% = O,!.Hli DL)% = 1,63; Dt 0,1% = 2,35.



netratat, realizind sporuri de producţie de 6,6-10 ,5 t/ha rădăcini sfeclă

prin Sumialpha 25 EC-A, doză 0,30 I/ha cu o depăşire a martorului de 120,9
% şi prin varianta tratată cu Sinoratox 35 CE, doză 2,51/ha cu 113,1%.

Din analiza valorilor privind producţia de zahăr alb prezentate in
tabelul 2 constatăm nrmătoarele:

~ clasificarea eficienţe'i economice a variantelor este în general aceeaşi

cu cea obţinută de rezultatele de la producţia de rădăcini de sfeclă, sin
gura abatere fiind între V. şi V, la care valorile sint inversate, respectiv
varianta cea mai~puţin eficientă nu mai este VI (Sinoratox 35 CE, doză

2,5 l/lia) care·-a asigurat un spor de 1,38 t/ha zahăr alb, ci V. (Sumialpha
, 25 EC-A, doză 0,30 I/ha) cu numai 1,23 t/ha;

- cele mai eficiente. variante şi foarte semnificative au fost tot V.,
V, şi V. (ca şi la producţia de rădăcini), care au depăşit martorul netratat
cu 135,1-143,9%, ceea ce corespunde cu sporuri de producţie in zahăr alb
de 2,39-3:24 t/ha, realizate de V, şi V'I (Sumicombi 30 EC, doză 0,75 l/ha)
care a intrecut martorul cu 143,9% şi 143,3°/0) şi de V3 ('Fastac 100 g/IEC,
doză 0,10 l/ha) cu O depăşire de 135,1%;

- 'distinct semnificative sint _următoarele două variante (V. şi IV,),
care au asigurat sporuri de producţic in zahăr alb de 1,94-2,13 t/ha, prin
Fastac 100 gll EC, doif, 0,10 I/ha cu o depăşire dc 128,8% şi cu Sumialpha
25 E -8, doză 0,30 I/ha cu 126,5% faţil de martor;

. - variante semnificative au fost V, cu un spor de 118,7% şi V. cu
117,4(10' analizate mai 511S.

Experienţa dinahul 1987 a testat 8 insecticide emnlsionabile (faţă

de 1986, numai 4 produse), din care 2 preparate autohtone (Carbetox 37
CE-malation şi Sinoratox 35 CE) şi 6 pesticide de import: Cymbush 25 EC
(cipemetrin), Snmicombi 30 EC, Snmialpha 25 EC, Decis 25 EC (Delta
metrin), Dnrsban 4 E (clorpirifos) şi Basudin 60 EC (diazinon), cuprinzind
9 variante tratate şi 111artorul netratat.

Interpretarea datelor inscrise in tabelul 3 cu privire la eficacitatea
tratamentelor chimice aplicate în anul 1987 contra omizilor defoliatoare,
asupra producţiei de rădăcini de sfeclă, ne conduc la următOarele aprecieri;
- grupul variantelor celor mai eficiente şi care s-au dovedit foarte semni
fiCative prin depăşirea martorului netratat cu 134,1-] 37,7% a cuprins
4 variante (V" V" [7, şi V.) astfel: V, (Decis 25 EC, doză 0,3 I/ha) Care a
asigurat nn spor de 17,6 t/ha rădăcini (depăşire 137,7°/0), V, (Sinoratox
35 CE, doză 2,51/ha) cn 17,3 t/ha spor (137,1°/0), V 3 (Carbetox37 CE, doză

3,51/ha) cu un spor de 16,5 t/ha rădăcinisfeclă (135,4%) şi V, (Dursban 4E,
doz,' 2,5 l/ha) care a intrenrt martorul cu 15,9 t/ha respectiv 134,1%; - cele
3 variante distinct semnificative, au depăşit martorul cu 128,5-132,6%
respecti,' V, (Decis 25 EC, doză 0,2 I/ha) cu un spor de producţie in rădăcini

sfeclă de 15,2 t/ha (132,6%), V, (Sumiconbi 30 EC, doză 0,8 I/ha) cu 14,5
t/ha (131,1 %) şi V. (Sumialpha 25 EC, doză 0,3 l/ha) la care spornl a fost
de 13,3 tlha (respectiv 128,5°/0); - restul de două variante (Vl0 şi [7.) au
realizat producţii numai semnificative faţă de cea a martorului şi anume
VIO (Basudin 60 EC, doză 0,81/ha) cu o depăşire de 126,1% spor de 12,2 t/lm
rădăcini sfeclă) şi V. (Cymbush 25 EC, doză 0,31/ha) cn 122,9% (10,7 </ha).

Dt 5% -- 10,1; Dt.l% 13,4; DL O,l~,~ = 15,6.

Tabelul 3

Eficacitatea tratamentclor chimice aplicate in combaterea omizilor defoliatoure asupra
producţiei de rădăcini sfeclă in anul 1987 la C.A,P. Segarcea

I

111

Pronucţia de
rfi(jlkini

Dit!:•.
~ o

Semni-

l~l~
Cbsili-

I
renţ,.

ticilţia caţia
IrI)

t/ha '% ;l"O.c.;

Z~t: I

46,6 100,0 53,6 10
63,9 137,1 17,3 *** 71,2 2
63,1 135,4 16,5 A'" * 66,5 3
57,3 122,9 10,1 • 63,3 9
61,1 131,1 14,5 ** 64,1 6
39,9 128,5 13,3 " 67,1) 7
61,8 132,6 15,2 ** 65,2 5
61,2 137,7 17,6 *** 69,5 1
62,5 134,1 15,9 *** 70,3 4
58,8 126,1 12,2 < 72,4 H
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V1 = Martor I1ctratat

V~ = Sinoratox 35 CE, doză 2,5 1]1Ia

V;l = Carbctox 37 CE,d07:ă J,S l/ha

~r4 = Cymbusl~ 25 Ee, doză 0,3 lJha

Vr;= Sumicombi 30 Ee, doză 0,8 lJha

V 6 = Sumialpha 25EC, doză 0,3 ljha

V7 = Dec.is 2) Ee, doz[t 0,2 l/ha

V l\ = Decis 25 Ee ,doză 0,3 l/ha

V o = Durshan 4 E, doză 2,5 l}ha

V10 = Basudin 60 Ee, doză 0,8 l/ha

În sfîrşit, din analizfl rezultatelOl' privind eficacitatea şi eficicnhl tra
tarnentelor clectu:,te in :111u1 19~7 impotriva omizilor dcloliatoare ;supra
pr?ducţlCi de zahar alb II1scnse 111 tabelul 4, se pot reţine constatările ur
matoare.: - se păsţr~ază in general aceeaşi prioritate a \'ariantclor realizată
la v~lonle producţlCl de rădăcini de sfeclă, cu exceptia a trei variante (V
V 5' 17 ) la l' b' d' '. . g,6, '1 c. care se C? )serVa .0 CO O~lre re usa pe SCara eflclCnţci economice;
~'cc.Ie lua: ~rOduc!lve vanante ŞI foa:te sClunificativc, asigurînd sporuri
ae producţ;c.m zahar alb de peste 3,02 t/ha faţă de martorul netratat, res
pectiV depaşlfl de peste 147,8% aU fost in număr de patru (V, V, V_ si
V,), astfel V, (Carbetox 37 CE, doză 3,5 I/ha) , care a intrecut pr03duc~ia i,{a~
torului c~ 151,0% Jspor 3,22 t/ha zahăr alb), V, (Decis 25 EC, doză 6,3 I/ha)

. cu o depaşlre de UO,o% (3,16 t/ha spor), urmate de V, (Sumicombi 30 EC,
doz" 0,8 I/ha) ce a depăşit CU 149,1°;;, martorul (spor 3,10 tlha zahăr alb) si
)12 (Sinoratox 35 CE, doz~ 2,5 I/ha care a realizat un spor de 3,02 t/ha zahrir
alb fI47:8%l; - două variante S-aU dovedit distinct semnificative şi anume
[7, \Decis 2:> ECm doză 0,2 I/ha) care a intrecut martorul cu 145,0% (spor
2,84 t/ha zahăr alb) şi V, (Dnrsban 4 E, doză 2,5 l/ha) , cu o depăsirea de 143,5
% (2,75 t/ha spor); - variante semnificative: care aU realiz~t sporuri de
producţIe normale (1,8-2,2 t/ha zahăr alb) aU fost V, (Sumialpha25 Ee,
doză 0,3 I/ha) care a intrecut martorul netratat cu 134,7% (spor 2,2 t/ha)
ŞI Vi" (Basndin 60 EC, doze' 0,8 l/ha) cu o depăşire de 128,5 (1,8 t/ha spor
În zahăr alb).
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Eficacitatea tratamentclor chimice aplicate in combaterea' omizilor defoliatoare asupra
producţiei de zahăr alb in anul 1987 la C.A.P. Scgarcea

Chcmicai treatmcnts cfficicncy against dcfoliating catcrpiIJars on mot:; yicld at
sugar bect crops, in 1986 at Scgarcea
Chemical treatmeuts cfficicllCy 01\ \\"hite sug;lr yieId, in 1086 at Scgarcca
Chemical trcatments dficicncy on roots yield, in 1987 at Segarcea
Chcmical treatmcnts c[ficlenCj' on \\"hitc sugar yicId, in 1987 ai Scgarcca

Table

Table 2
Table 3
TalJl~ 1

RECHERCHES CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES PRINCIPAUlS. RAVAr;EURS DE LA

BETTERAVE SUCRIERE (CHENILLES DliFOLIATRICES) CULTlVEE SUR LES CHERNO

ZEMS DU SUD DE l'OLTEN1E

Les resuItats des rccberchcs faites sur les cl1eruozcll1S 'du sud de l'Oltenic, dans la
pedoda 1986-1987, conccrnant la lutle contre les larves dcfaliatrices ,nee des praduit;; de
synthesechc7, les culturas de bcttcrel'fc sucrÎerc irriguee sont prcsentcs,

RESEAP..CHES CONCERNING TIIE FIGHT AGAINST THE l\IAIN PEsrs QF SUGAR BEET

'CROP (DEFOLIATING CATERPILLAR) CULTIVATED ON TCHERNOZE;\I SOIL IN THE

. SOUTH OF OLTENIA

. .
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Tablcs

2, În anul 1987 s-au testat mai multe pesticidc (9 faţr, de 4 in anul
precedent) şi in ordinea eficienţei in tratamentele experimcntate acestea au
Întrecut martorul cu 134-138% (sporuri de 15,9-17,6 t/ba rădăcini),

astfel; Decis 25 lOC, doz" 0,3 llba (137,7%), Sinoratox 35 CE, doz" 2,5
llba (137,1%), Carbctox 37 CE, doz" 3,5 llba (135,4%) şi Dursban 4 E, dod,
2,511ha (134,1%),

3. Eficacitatea acestor variante se realizcaz;l prin aplicarea a doutl,
tratamente chimice, primul în a II-a dccadrl a luni iunie (cind densitatea
omizilor este de 2-7 cx.lm') şi al doilea dup', 14-17 zile,

Thc: papel" prescnts tbc rcsults of thc rcsc.archcs maele (lll tchcrnozcrn soH în the snuth
of Oltenia, in 1986~ 1987, conccrning the fight against dcIoliating larrac with sunrcy product
al. irrigated sugar beet crapş. .

[o 1986, {our illscci:icidcs wcrc tcsterl, out of which onty two cHsllrc an e(ficicul Iight:
SurniC'Jmhi 30 CE (O.7511jha) and Fustae 100 g/t Ee, apprcciatcd for tbo growt11 of roots aud
sugar rielcI at ha.

In [f)S7, irom the nine inscctîeides t05tod, four cxcpcdcd ţhe control at rDot aud sugar
yie1d: Decis 25 CE (0,3 ljha), Sinoratox 35 CE (2.5 11ha) Carbctox 37 CE (3.5 ljha) and
Dursbart 4 E (2.5 l/ha).

Variants efficicncy îs achic'rc:::d . by appIying two chemical trcatmcnts as following:
the firsţ on in ţhe second dccalle of June (whcn cLltcrpillars dcusity i5 of 2- 7 cx/m2) aud thc
second 14-17 days aHcr tlIe first trcatmctit.

***

"'**

S,'mni·
fit:uţia

-16,6

*"'* G4,2 17,6 ***'

** 62,5 15,9 '"

58,8 12,2 ,

'r_ '" * 63,9 17,3

* *~. G.1,1 16,5

57,3 10)

*** 61,1 1'Ls

, 59,9 13,3

** 61,8 15,2

S':lllllj;
li<;ajhl

15,0 G,Jl 100,0

PfQchwţia de

Dj!~"s. za1J;lr alb Dik,

tia 1---'1---1 ".'I1\a
tJha ", (ti)
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15,7 9,33 147,8 3,02

17,0 9,53 151,0 3,22

16,8 7,62 120,7 1,31

17,3 9,41 149,,1 3,10

15,9 8:51 13;,7 2,20

17,1 9,15 H5,0 2,81

16,5 9,;7 150,0 3,16

15,3 9,OG 143,5 2,75

14,8 8,11 128,5 1.80

DL 5 % 1.77
))1. 1 '~;, 2,;'El
1)1. 0,1',";' ;<,94

CONCLUZII

)72

Varianta

Din analiza rezultatelor obtinute din ccrcetrlrile executate in anii
1986 şi 1987 in Cimpul Experimental de la C;.A.P, ,,16 februarie 1933". Segar
cea, se reţin urmtl.toarele concluzii generale şi rccomandrlri privind combate"
rea chimicrl a Olnizilor defoliatoare (Jlamcstra brass'Îcae,AlItograplld gamnla
etc.) din cultura irigată de sfecl" de zabăr;

L În anul 1986, variantele cele ,Ulai eficace şi foarte semnificative
prin carc s-au realizat sporuri la prodl~cţia ~e .rădrlc~ni ~e SfeC![l de ~~hrlT d:
peste j5 t/ba au fost cele tratate c'u 1l1sectlCldcle SumlcOJn!n 30 El., doza
0,75 l/ba (136~138% dep"şirea martorului) şi Fastac IDO gll lOC, doz:t 0,1
l/l1a (l30,6~/o), variante ce s-au dovedit ,şi cele mai eficiente econon1ic ~n
producţia de zabăralb, asigurind sporuri de 2,39-3,24 tlba, respecl1v
135-143,9% dep,\şiri ale lnartorului nrtmt,,!.

V J = ~raitorlJctrutut

"2 = SinoratQx 35 CE,
doză 2,5 lfha

V:l = Carbctox 37 CE,
doză 3,5 ljha

V 4. = Cymbllsh 25 EC,
dozl1 0,3 1}11a

V 5 = Sllmicolllbi 30 EC,
dozl1 0,8 ljhn

V G = SU,mialpha 25 EC,
doză 0,3 1/ha

V 7 = Decis 25 EC, doză

UOZfl 0,2 l/ha

"ll = Decis 25 Ee,
dodl 0,3 ljha

V 9 = Dursbnll 1: E,
do1.ii 2,5 l/ha

VlO = Basudin GO Ee,
dozil O,S lJha



B. BOB:fRNAC şi V. TĂNASE
COMEATEREA PRINCIPALILOR DAUNATORI AI SFECLEI DE ZAHAR 115

En 1986quatre insccticidcs ont et~ tcstes dant sculcmcnt deuxont assurc 11l1!~ luHc
efficiente: Sumicombi 30 Ee (0,75 l/ha et Fastac 100 g/l EC ayantcomme cHet urne j)ol1ne
production de racines et de sucre iL l'heetare.

En 1987 lleuf insecticides ont ~t~ testes dant quatre ant c1epasse lc t~main â la produc
tiQn de racines et de sucre: Decis 25 CE (0,3 l/ha), Sinoratox 35 CE (2,5IJha), Carbetox 37 CE
(3,5 ljha) et Dursban 4 E (2,5 lIna).

L'efficaeite de;; 'J'ariantes est possible par l'application de eleux traitementschimiqlles:
le premier dans la dcuxicme decade de Juin (ql1amlla <1ensitc des chenilles est de 2-7 ex/rn2)
et le de~lXicme 14-17 jours apres le premier.

Tablcallx

TIOJIY1JemlbJe pe3YJIbT3Tb1B 1986 rop;y DbHlBIWH TOT <pau, tiTa H3 4 JICnbIT3UlibD\ lJllCCK
THUIl;J;OD TOJlblW 2 o6ecnclJIlJJH .;xp<pCKTlIBUbl1033LIJ;lny, 3 HMCHHO: CY/llHRo1l16n 30 qE (O ,75 JI Ira)
11 WacTaJ{ 100 rJJI EtI, oueHCIIBblC 13 'CI.!blCJ1C nOJl}HIClIlloro npllpocTa TIa ypO)IHIlO KopHeii 11 CGOPY
caxapa ua rel{Tap. "

B 1987 rop;y lI3 9 J1CllblŢaHllblX HlIceKTlIUHp;OB ":1 npeBblCHJIH }WllTpO.TJb DO yp0)}\HlO IWp-.
HefJ li c60py caxapa, 3 HMeHHO: J!eqllc 25 4E (O,3 Jljra), CHllOpaTOl{C 35 4E (2,5 ljra), Kap6e
TOKC 37 'lE (3.5 "Ira) li J(ypa6all 4 E (2.5 "/ra)_

9qxpcl\TllBUOCTJ> ilO BapllaHTaM OTMCqeiJa UpIl npuMcHellHH ;J;ayx XillImqeCIHlX o6p<I6oTOK
T31'iHM 06paS01l1 : oepBaa Ba BTOpoii ll:eF;aŢl;eUIOH51 (KOn~a OJJOŢI\OCTb ryceHlJU il 2 ~ 7 sl(3eMllJJnpOB
Ha 1>12) IlllTopaH 1Jepe3 H-17p;lIeil nocfc DCpBOJ!.

1'ablcall 1 '--

Tableau 2

Tablealt 3

Tableatt 4

EfIicacit6 des traitements chimiques appliques dans la l11tte contre les Chcl1illes
dbfoliatrices S11f la production deracines de bettera-ie sucriereen 1986 il l,}
C.A.P.. Segarcea
Efficacit6 des traitements chimiqllcs appliques dans la lntte contre lţs chenillcs
dcfoliatrices sur la production dc sucre blanc en 1986 ti, la eA.p. Scgarcca
Efficacite des traitements chimiques appliques, sur la production de racines
de beUerave sucrierc cn 1987 il 10. C.A.P. Segarcea
EHicn.cite des trairementschimiqucs dans la luttecontre les chenilles dHolia
trices sur la production contre ,le sucre blanc' en 1987, ii In eA.p. S<~garcea

FORSCHUNGEN BETREFFEND DJE BEI<AlIIPFUNG HAUPTSAcHLICHER SCHADLINGE
DER ZUCI<ERRUBEN (LAUBRFRESSENDER RAUPEN). AUF CHERNOZEMBODEN IN

SUDOLTENIA

. ZlIsa1l11Jlcllfassu'ltg

Dus Referat stcllt dic Versuchsergcbnisse ·auf ChernozcmbădcnilU SiidenOltenias dar.

DieVcrsuche haben in cler Periodc 1986-1987 staHgcfunden und sie'erstreckten sichauf dic

13ekiimpfung der laubfressendenLanae, mit synthetischen Pr:iparOltcn; in bewiLsserten Zuc

kerrîl bcnlmlturcn.

Dic ilU Jahrc 1986 erziclten Ergebnisse zeigen. dass nut zwei von den vier testiertcn
111scktiziden cine effekti'Fe Bekilmpfung sichern', und zwar. SuicolUbi 30 CE (0,75 1/ha) nnd

... Fastac 100 g/l Be, ...vodnrch cine Ertragzunahme an 'Yurzelfruchten und an Zucker pr<:J ha
gewiihrleistet winI.

In 1987, Hur 4 -IOn den 9 testiertcn Insektiziden, und zwar Decis 25 CE (0,3 ljh{].),
Sinoratex 35 CE, (2,51/ha), Carbetox 37 CE (3,5 l/ha) uncl Dursban -lE {2,5 l/ha)konnten di(~

KontrQlle als Wurzclfriichtc-und Zuckerertrag pro ha iibersteigen.
Dic vVirksamli;eit der Variantell wird gesichert durchAnwenelung -Fan zwei chcmiscl1e

B8handlungen : dieerstc in der zweiten Dekade Jllni (wenn dic Dichtc cler Raupen 2-7'St'lick
aui m 2 11etr;'igt, und wicderholt 14- 17 Tage nahcr.

lICCJIEI\OBAHIUl no EOPbBE C rJIABHbIMlI BPEl\lITEJUIMlI CAXAPHOll
CBEKJIbl (TYCEHIlJJ,bl np01l3BOMII.\lIE OnA)\EHIIEJIlICTbEB) BbIPAII.\lIIlAE

Moll HA 'lEPH03EMAX IOrA OJlbTEHllll

B pa60re npe~CTalwellbI PC3YJ1bT3Thl lICCJle~013aHuii npone;n;eUHblX Ha QepH08CM3X IOra
OJlbTeIUm B 1986 -1987 rr. ilO 6opb6e CJlHtllIHKaMII npoII3BOp;HIll,He Onap;Cll1IC J1HCTben Upll ynoT
pe6.TJCIIHH npoHyJ(ŢOB CHHTe3a B KYJ1bTYP<IX opolllaeMoll caxapuofl CBCKJlbL
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\ Exped~nţelc s'~at1 fcetllat iucimpia Aradului, in per OG. ia

;;[ ~!"dq(fll; j;::ol nI}98~19SVp;Stau studiat posibilităţilc trasării curbelor d zbor
::::<,rJ\~::'r !In [i1 f;'F[ 1;,( (un!; ,au! hju1JbnlilriwcrlllofH1or se· uali de sintcză aî speciilor Auto raplta
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fi: [ '!-l; ., U! J'l(1 ['( (.' m\!J J{-h\1itbY, tiPU1:1Yd~ capca.nc (cfomon,ale care au, io~t comparate,
Ţ;:~! '>r[i .H: -~~ 'd';r!Jnqr;Jcu\@Upcallm'bPdlasiccqutriîti(ja:~eVP;fU l:>liI;;rqn:J ~;Plh~, -- \,~\'\

: (:/ . (.s.) r.G Q1 :: '1 ',:d j 2n 1J;Q)jS~trFl!;Vlil~ ~ridiclti'Ucllcal'ttlrrl.rilbl;:ls-!ib. făcuit!rU1ÎnHJ:i:fuii

(:: r, ) l~ne)q G J d (LtIl t~<E.nii. =?llSoJ 'P1)~fa .capturănlor s-au efectnat :ur~ele ~e zbor
, . Z al~ S.'p.cG-llJWj arTImti'te SI s-a conclUZlOnat asupI;a eUcaq:tătlf caUţa-

Il 'J( 1f!11 d l, .. 1) I ,~e1{)r tetQ'mbn:N~;lirFspb'cbţ Idre'Jbb~ofJeu Iupli)';! ~E. j tl{.---'- 7 . \:'~)
fi 1 " (l 'Jil J;JfnJ1I!.lOHI <:HI;J,flF!l)" qu 'lI! 'lT2'} J;rnrrlrd irI ~;flJ~:)(IJ~J .Jfff;:lqJ;)')b

, _Cc,rcct,tr,i asupra utiliZ,trii ţ.(tbR{olfdo~ Isc*tiUli !~H~~al!iţ'i'''Ve'''J.tlu1in~'!e
,·,f)' l [II S mi, 'J;;[lI"jf'h U;;'c 'Hlf'lU1<lJu,t"t.'jf",rl"II~' J "'l""LJ'r"Sl't2(ll~ "?capcane leu, aoeZ1V sa ana. In vcaClca c:t u ar, aScu ,UOI" lur S eCll e
-1,:' F", .'-' ~--H plJI JT 1 • UFlH 'lP;:~ It 'rI) J JJ 11 J ţ. 1J;:JI t: ., .fJr-f" ·10 ::JfiJ;;li]l;J 6~:\NYIJUY) li"

,J".CP\,19B\!'.ţe,f'r r!1'tfA\'Jn 11 ,~C; ,sr;\I,lPii §~rW:J',l/r,f:Jl':,) ~If Wij1 J1;t\,;j~rrtifF lTI\J}l}.°fj?l"t
r.d.11l.'fl'17i9m-,J ~.sQ f[Jl1e,~mpm~ ,ş:(pm",ll~ lJS,Jilj1jC·tl\l!nŞPJ mWflllJ,,/IJ., Pf''il'!!PJ1lHi'JţoJIfe

,"a-tl'fos t l'rJalizaiţe ',î'l1b0~'<'Iliitn1a['d" '.dăt"el Ih%ii,tJuJbu1J ci", G~r,artăit;, ,Ghiilnil<aJGlnj
t:N'a'pddt Itl Q3l]J.;{ t;q~ IJ);-;', klk')"):; \ ·jiJf..;nJ;JCp;:) J; iiTIl Hw) ni tI -S"jT)JSOJ2 i;qUU

, J ',["JOir;nnlJ iinI~ (11 TlI;xifflu uTtn')q

METODA SI TEHNICA DE LUCRU
. :ITLdnlO '1'IKI'JJS:I51

În condiţiiledin Cimpia Aradului, în perioada 1985-1987, am studiat
i '«cleiVLtatqql~{)rQ/'lil;ilni1o"rţi""'tlit;h ,clef,~int~m cllJ la,i ,1>il!lpgrlAfJ~f! g'll'Hl\'MI A grotis
i ·.cgciil;'c) i.!-jvl:.vr/l(#wUonis, \)j ~ lipsUiIJ~tl, 'A1m'&li1l1)S[ C'li1:Ii'~ivlJ:!j/iliIi""esM"I>friif;siCf'e •

,~,iM'" (;l ,ro1,'lI:;/;fBib, ind''i:\'Olltllii icaiH:'iWal'c' ~ncă \'ib, '~ il"! "A~iifl'lim'ff[tli!'virtitltelJ eu
""" "'.!'lfIll;eţ,,;rrr '~1J[f[ teo, lJlt' TJt2JIU[[ 'di1d,'.'T'1"'1 't') fmu;;ltfll [i.[JCH.!f'"Ifl,"Tkll.[.. U W'1Qf, ,ushnere eu ··U a utea 11 U1S a e n euluret ac S'Iec a..11.u'C
u:1RPIHil!' :c:HHlr.I;" iJl; '.hE.! 'ilI·J')(~,Tr.Ifi[j) .i;'f,fll'j ld [j;fH,JJJI__l!;rnfJx<n ~!lJ,'-~iU

zivul a fost împrospătat la fieciHlh~'!'I1\Ţof,'Jji\'i)J?~~F.lteHIi'51Y1drII" 1\1a'l:i~li.l1lWJ1i't

-I~"[ "Il (iAb~r}!",\,}1\1i3gJfi!R"Nell-li1jJ~ăJll.l1,\,flf1 'WiFlIlilf) ÎilH\~Se,?"f\~3i~jll a fost
inlcupca-itl [riia ;l'",lbcir~ pp!itc" [intQt:Îqanl:nsiBrlsAliÎllJlib"t)~ iEi,,, j]Ji!Jj'JiJll; tw î rr 1,: C' [C'I!

~ '\

*' Inspectoratul pentru Protecţia Plantclor Aran
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Fig. 2 _ l\IQfllllc1e amplasnrc a capcanclor fcromonalc in
cultura dc sfecH'L

de zbor nu s-au putut realiza. Totuşi, s...:a remarcat că începînd din 27 ulai
capturărileau crescut pină in 10 iunie, fiind vorba astfel de generaţia de adulţi
care a iernat sub fonnrl de larvrl. Ca.pturările au crescut pîuri la începutul
lunii iulie, cînd pc o perioadrl cuprinstl Între 6 şi 16 iulie nu s~aU mai C;lp

turat nici un excluplar.
Din 18 VII incepe zborul generaţiei de vară, care atinge apogeul in

perioada 1VIII~ Il VIII, maxima de zbor fiind in 9 VIII cind s-aU captura't
200 exemplare in timp de 48 ore, revenind pe capcan'l aproape 67 exemplare.
Zborul descreşte apoi avind in 27 IX o capturare ele .76 exemplare, ceea ce
poate să scoată în evidenţă faptul că există un transfer de populaţiî dintr-o
zonă în alta în căutarea feme1elor şi, probabil, a plantelor gazdă. Se observ'l
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Aprilie :\hi lun.ii:: lulh: Aug'.I>.b Sl'pk.mbrie Octombde Aburi- Ratai
Anul dl'llţa capca.ni

1 I ,1 3 1 I ,1 3 1 I 2 I 3 1 I 2 I 3 1 I 2 I 3 11 2 I 3 1 I ,1 3 "",,,10

1985 O O O O 22 16 21 3 ° O ° 17 32 194 5 1 ° O - -, HO 46,6
Agroi'is scgetulIl 1986 - O O 14 19 9 5 3 O 75236171 6 32 "'1 1 12 2 ~ - - 589 196,3
__________1....:1c::9::.87:... - O ° O 3 -.J 2 1 O 2 4 68 95 11 5 3 1 O - - - 196 65,3

1985 O O 1 ° 9 17 35 11 1 1 2 3 18 17 1 O ° ° O - - 116 38,6
Agmtis exclamafionis 1986 - 1 O 2 6 8 2 1 3 18 7 ':1. 1"; 3 O O O O - - - 69 23,0

1987 - ° ° O ° ° 3 8 ° 3 1 5 17 5 13 6 2 ° - - - 63 21,0- - -- -
1985 ° O O O 2 1 ':1. 8 6 5 O 2 2 1 1 1 O O O ~ ~ .U 11,0

Agr;ptis ipsilon 1986 - O 2 O 1 O 2 2 2 3 3 1 O 1 O O O O - - - 1? 5,6
________~ _1_9_87__- 0 _0 _0 _0~ _0 _0 _0 _3 _0 _4~ _O _1 _0 _0 _O~ _-_ - 18 6,0

1985 O O O O O O 5 20 5 12 9 fi "'1 8 "1 O O 1 1 - - 75 25,0
.!llltogi"aphagamma 1986 - O O "1 2 "3 2 3 O 9 2 O 2 2 1 2 2 O - - - 34 11,3
___________1_:.:.19::8:.:7_1__- _1 _0 _0 _0 _0~~ _2~ _2_8 _3_5 _2_3 _1 _0 _0 _3 _6 _-__-__-_. 130 43,3

1985 O O 13 2 5 89250 127 4 3 225 204 368 267 109 7116 5 - - 1 560 520,0
Amathes c-rtt'gnt1Jl 19086 ~ O O 01915164 30 5 54 32 3364 90 52 33-30 5 - - - 662 220,6
________--1....:1c::9::87:... - 5 ° ° °_0 1 40 _1 ° ° 15 49 30 7 10 II 1 - - - 170 56,6

1985 1 4 10 ° ° O 1 2 ° O 10 38 40 10 O 1 0I O ° - _ 117 39,0
AlalJlestl'U brassicae 1986 - O O O 3 O 1 3 O 15 36 10 1 j O O O O _ _ _ 74 24,6

1987 - O O ° ° O O 1 O ° 1 6 14 3 1 ° 1 ° - _ _ 27 ,9,0
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Sitnaţia cupturărilor cu:::apcane fC;:-Omonale (apă + detergent + adeziv) şi cu lumină a citorva specii de lcpidoptcre >-
(Fum. .i.VOc!tfillllC) la Arad, ţn perioada 1985-1987
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plare pină la 1 exemplar.

, .în anul 1986 se ?bS~Vă o,$o1ţti~';li!,re~ţ')!,d , tă~Zb~UlUi [in mai piD"
In pnmv ele zIle ale lUniI 1 le'. clndin'in."p de-17 Zvll"',' s- u cat:t"r~t lacapcan~
cu apa 208 exemplare. Z r.·ttl·jSenera·ţ"tci-d<7\ - ep dm prIma decada
a lui iulie, cînd se captu eaiă spOra1!ic--e,ren§J1 re'-( 1 7, av.inif maxima de
zbor in perioada 1-211II' cînd s-'au captura IZv ~xe pl~re. Apoi, prac
tic. zb?rul s~ ;educe la ere:,.~efţeCJ:1n!:!u-.:sei'sI:Ls~~,\ a.~ secetăv a lunii
respectIve. ~~cln~ o corn ara-ţ~e:cu atrul-anfenQf cnid :p~f~nm]1 de·c:;tda au fo"t
uşoare preclpltaţl1 ce au eJ;lll1s.-prezenţLwlor-ill uli\dm geperaţIa de vara,
fapt ce. n,: I~am mai ren:a ca~ i~ cGn'1"\ţ~e~lW' tiC\' a e tnu~i 1986..se pare
că tOClnal ltpsa de umld~tate a det~lnlnat g.. Ctşfer~_. al :@areasnHţuhu
higrofi!. Preferinţa pentnfap,a ..gst!' s,,;o~a~n,;;eltefŞrl'ri f"''Ptul că iD anul
1985 s-au capturat 1001 xemPIare 1" capeaIia apă î 1986 s-au capturat

364 exeluplare comparati -GU·..(h-3-1a_Ga,.pcad1.a...z._U'_~dgZ~'i\J;ir.în:..... 1987 diferen.ta
este surprinzătoare de 4 6 3 lexemEla"'e faţJi ~ 14)aca, caJl'it cu adezi,'.

în condiţiile anului 1987 z.b..orul este dej:'\. ,.;cide ţi toji!' a doua decadă

a lunii mai,.culminind in pe~ioi!d9-.:2~o'::;-;:-~ '::,1 în"s- ulci[1:i\'urat 555 excn;
plare, revenmd 185 exem lar€jcapcana. Sln1 plezen-ţ! a~cThJţîn permanenp,
avînd loc zborul generaţie '"dt;~!ttoil1tle,ţţV1~I"ş;-t2 IIJt §l:\d s-au capturat
în capcana cu apă 3 789 xelhplafe, itei!ellmtt 1 2633~sl:l+j.ibapcan'l'

Referin~u-ne '"l~ ca '~'l.na:-C~_lumi:l.ă,.=-i~stll~\ n' kl~ngpierea oraşului
Arad, constatam ca m al ul ;)98"J 'ilu6IoSt Cilp-tu atg 1 tJt.âl;;142 exemplare,
Primele capturări au fostlin 11 m,ai,1)eTioadi d' zŢJ~j elti'hi}ndu-sc pînă TIt
13 iunie. în acest caz este 'ol:J?a~1e;:ll1~bqJ;e~e'f ş zb9r~1 sb i;e,~r'lla generaţia
h!b:,r~antOL Generaţia del Va1'rl'işr- incep.e zb{): I i'n :213 -{r!~~cOnlin~in~u-~e
pma m. 17 VIII, exemPI·trr"""SffiJ!':!PTI;!l};TI],tlj1;TI1 'FSCj1Jlk", El! 14 IX. :CI m
această situaţie s: rdief'ază. ~v~ntajLi1 e;~p€a! el"r le.rj'Ti.!?,';ale din punct
de vederecantltahv ŞI alr:ea1.1LltJl nnc] CCog:.r:al 1.. ;~,,~

li''Ienţiunrml dl exi.Sirl IO :§0~~o1d~nt,'1 îjltfe)..)er~§~d~~de zbor, f.iiIld
vorba numaI de dlferenţq canhtahvealc~ ranldr"1 ,~

în anul 1986 lotalu i captlîrăÎÎlo,'r il fosţ:d 5'!2 '4xe njp'~~re, evicleiltiin
du-se in mod dcq.şebit zb nil genfra;ţiel d!e 0tTt, tar~a av~t o maxim;! in
perioada 10 VII ;17 VII. -iCi'emareat faptuna- n cursLillun~i iulie s-au cap
turat 485 exempfare, cee, ce reprezintă 77 ,36oJdin tot lul..k'captudrilor pe
anul 19~6, pe cinciin capc' nde fer~monales-au Ctptmat: l~ a~eziv, î;' a;:ccaşi

. penoada, 122 m;lsclllI, r prezcntmd dm totallfl capltlrlănl<lr 64,~9~iQ' Iar
la apă 29 masctllr, repjfcz ntind 7,97%, din totjllul capt~r'l!)i\lor. Este inte-~.
resant faptul că]a call,ca a cu apă capturrlri l-qai ş'elnn~fic~tivc s-au fflent "
in perioada 1-15: '\fIre (1 vO m,,:sculit, rep~czentî~d~7.5~% _~in totalul cap
turărilor pe luna iili.l,illSţ, 'e j,a,!",- 'f<lP;lur'lr~or ol:jţm~te s-f patnt constata că

este posibilă realiz"rea', Ul eî,§':ufbtji dii Z,1;>OB, liiadţi fiind.lpe .j:ipurilc de cap
cane expcriment",ţe(!ii;.•r' 24, C.5)5 P;:enfi,tfajevldenţia ~po~iul fiec'lruî tip
prezentăm în contlnllare p ri~a'fl~d~z~Or?l~i g9neraţieire vără (tabelul 3),

, .. ~ ~ ~} )!;! .~. J l'

\
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perioada l.IV-1O.X.1987 realizatii cu capcane fero
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pia Aradului.
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Fig. 4 - Curba de zbor la Agrotis segetnmîn perioada l.IV ~28.IX.

1986 realizat cu capcane feromonale cu apă, adeziv şi capcane lu
minoase in Cîmpia Aradului.

Aportul tipurilor de capcane asupra capturărilorde masculi
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Numflrul de
Anul Perioada \ Tipul de capcană CKcmplarc

capturate.
1985 18.VII-27.VIIl. Fcromonală cu apă 761

23.VII-17.VIII Cu lumină 68

1986 , lO.VII-t7.VIII Feromonalii Ctt apii 150

G.VII-03.VIII Feromanală cu adezi'T Uj

I.VII-19.VII! Cu luminii 523

1987 16.VII-27.VI!I Feromana1ii cu apă 4016

7.VII-20.IX Feromana1ă cu adezi':f 133

16.VII-27.VII! Cu lumină 182
.
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În anul 1985 primul exemplar este capturat la capcana cu lUTI1Înrt la
începutul ultimei decade a lunii aprilie, apoi urmeazrl, datorită tempcra-

,.. turBaT scăzute, o oprire a zborului" rcaprlrînd de~abia la mijloculcelei~de-a
doua decade a lunii mai. Cele mai multe excluplare s-au capturqLîn perioada
30 V-4 VI. De fapt, am puiea considera c,l maximă de zbor ,zilele de 4-8
iunie cînd s-au capturat 35 exemplare. ApHiurmcază. captur:flri spol"rldicc,
continuate piufe la sfîrşitul lunii iulie incelljb\tul lunii.august, cînd hlU cap"
turat 44 exemplare, . '

În anul 1986 există, de asemenea, unf' ordestul de slah,·'avînd uuele
perioade mai deosebite intre 1 VII şi 7 V 1 de fapt in perioada 1 VII
-19 VII sînt capturate 46 exemplare la ca C U<t cu luminrl) fiind \'orba de
masc~lli şi femeIe, iar in capcana fe,roruouaI< c ladcziv, în pcrip.a.da 28 VII~
-7 i' III 5-au capturat 23 mascuh, ...

. Înanul 1987 această specie cstemai.~b lndcl1trl,Jreuşindu~'se a se {:ap~
tura 383 exemplare în decurs de 157Zile,~n apcana ~u apCl, iiar În cca cu
acIezi\' H.l exemplare, pc cînd iI.1 cap·cana c~ lumin~;lfls-an ca•... ptu.rat numai
69 exemplare. Ca perioade de zbor,-cu difn c pauze au fost~ Între Z VI şi

11 IX, scoţîndu-sc5n cvidenţ[l prin capca a f Tomon' l cu apCl perioada de
,zbor 16 VII-li IX, cind s-au colectat 28 n asculi, ) cind in cea cu ade
ziv 72 masculi \,ntre 2 VI şi 16 VII. în ca ca a cu lu ină perioada de zbor
a apflmt intre 1 VIII şi 27 VIII, cind s-' n aptura 5 exelhRlare,

Allalizînd capturările efectuate, se c nst t[l că n capca~'q: ferOInOllt_1J~l

cu apCl, rata zilnic:1 de capturare în ma:xi el zbor f st ue peste 7 C.7H:W

plare. Deci} această specie poate fi co.nsic1 aHi ca hig o ·lfl, reţo.iţlandîEdl1-se

a se utiliza capcanele fcromonale cu apfl



190 V. CIOCHIA şi colaboratorii REALIZAREA CURBELOR DE ZBOR LA CITEVA SPECII DE LEPIDOPIl'EREi 191

Fig. 9 ~·Curbu de 7,bor la Agrotls lpsilmt Hllff Jiu perioada "1.1V-20;X. 1985 reaJi
pti· OJ capcană luminoas(i iri' Cîmpia Aradului (orig).
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.Agrotisipsilon (fig. 9,10. II). Ca şi specia precedentă, in anii de studiu,
in capcanele feromonale, capturările mi au fost 'deosebit de mari. Acest fapt
se remaret, astfel: în capcana cu lumină, in 1985 s-au capturat 33 exemplare.
iu 1986 39 exemplare, pe cind 1987 numai 18 exemplare. Cone1udem parţIal

prin comparaţie că, totuşi momelile feromonale utilizate au avut o atracti
vitate mulţimitoare, deoarece în 1986 in capcana cu apă s-au capturat 46
maseuli, iar in cea cu adeziv 125 maseuli. Este interesant faptul că in 1987
in capcanele cu apă s-au eoleclat 463 exemplare revenind peste 154 exemplare/
/capcan", pc cînd in capcanele feromonale s-au capturat numai .117 masculi,
revenind pe capcană 39 exemplare.

Maxime de zbor in anul 1985 la capcana cu lumină au fost între 4
25 VII (16 exemplare).

Fig. 11 - Curba de zbor Agl'oslis ijJsiloll Ruff d'realizată în perioada 1.1V -LO.X.1987
Cli capcane feromonalc cu apă, adezi'f şi CUpCUIl{l lumilloasă)n Cîmpia Aradului.

În anul 1?86 obser'.'ăm un zbor între 6 şi 28 VII. cînd s-au captnrat
16 exemplare, mtre 20 ŞI 28 VII, rar în cea cu adeziv 60 exemplare intre
6-22 VII. .

. În c~ndiţîile a,;ului 1987 :;b?rnl are loc in mai multe etape. începînd
dm 12 mal ŞI eşalonmdu-se pma m 9 august. Capcanele feromonale au scos
în evidenţă perioadele 12 V-30 V, 16 VII-9 VIII, iar capcana cu lumîn'"
a scos În evidenţă numai perioada 25 VII-7 VIII.

Se pare că sînt necesare cercetări în privinţa afinitrlţii sau neafinit{lţii
pentru apă a acestei specii. Se remarcil, totuşi, şfî-n acest caz,·o activitate
maî bun" a capcanelor feromonale decît a celei' cu lUmină.,
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Fig. 10:""'" Curba; de zbor Ia Agrotis ipsilon Huff'd' în perioada l.fV-28.IX.19S6
realizutli Cu capcane feromonalc cu ap[t, adezi'{ şi capcană lumiuoas[l in Cimpi;t

Aradului.
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Fig. 13 - Curba de zbor la Autographa gammain perioada I.IV
28.IX.1986 realizată. cu capcane' feromonale cu apă. adeziV' şi cap

cană,luminoasă.In Cimpia Aradului.
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de zbor s-au evidenţiat În anul 1985 intre 4 VI şi 31 VIII. De fapt, în capcana
cu apă. capturările au fost permanente Între 12 VI-31 VIII, realizÎndu-se
1 842 exemplare, revenind 614 exemplare/capcană.

Rata cotidiană În cele 78 zile a fost de aproape 8 exemplare pe capcană.

Capcana cu lumină a scos in evidenţă perioada deosebită de zbor 4-18 VI
cînd în timp de 14 zile s"au capturat '24 exemplare.

Rata zilnică de capturare este de 1,71 exemplare.
Condiţiile climatice ale anului 1986 nu au fost favorabile acestei spe

cii, deoarece rata capturărilor a fost foarte redusă, reevidenţiindu-se,mai
ales, la capcana cu apă perioada 15 V-6 VI, cînd s-au capturat 361 exem
plare, reprezentînd 73,52% din totalul capturărilor. În capcana cu adeziv
o maximă de zbor apare între 6 şi 9 VII, cînd în 3 zile s-au capturat 155
exemplare, iar la capcana cu lumină au fost capturate 9 exemplare în peri
oada 1 VII-17 VII. În capcana feromonală cu apă. în' continuare au fost
făcute captură.ri pină în 15 VIII. In anul 1987 primele exemplare de Aulo
grapl,a gamma s-au capturat în primele zile ale lunii mai la capcanele feto
monale, iar la capcana cu lumină, în 18 aprilie, s-a capturat 1 exemplar.
în acest caz au fost populaţii autohtone, deoarece următoarele capturări
s-au semnalat numai în 13 VI (4 exemplare). Capturări deosebite se reali
zează în capcanele feromonale in a doua şi a treia decadă a lunii iunie şi În
prima decadă a lunii iulie, fiind vorba în acest caz de populaţiile migratoare
ce treceau spre nord, combinate cu populaţiiautohtone. Între 16 VI şi 10 'VII
s-au capturat 820 exemplare, iar în capcana cu adeziv, Între 19 VI şi 16 VII,

V. CIoemA şi 'colaboratorii .. OS;;;ţ
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252 exemplare. O alti maxinl'l de zbor se remard în perioada 16 VII~21 VIII,
cind s-au capturat 1 866 exemplare, revenind 622 exenlplare/capcunfl, iar
in capcana cn lumin'l, Jntre 13 vn~10 VIn s~au capturat .180 exemplare.

Zborul de toamn'l este evidenţiat in perioada 8 IX~8 X, dnd în cap~

cana cu aprl sint capturate 613 exemplare, iar in capcanele cu adeziv 327 eXCfl1-,
plare. .

în capcana luminoaS{l, în aceastrl pcrioac1rl, caph;lrrlrilc au fost cxtrcn1
de reduse (1-3 exemplare). Şi în cazul acestei,specii rcmardlffi o iafinitate
pentru capcanele feromonale cu apă.

Anul'll·thes c-nl:grzt-m(fig. 15, 16, 17). La aeeastfl specie, prin intermediul
capcanelor, s-a observat o abundcnţrl luai miefl_ din an in an a adulţilor.
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Fig. 14- Curba de zbor la Autographa ga1llJlla În perioada l.IV
10.X.1987 realizată cu capcancferomonale cu apă, adeziv şi cap-

cană luminoasă in Cîmpia· AraduluL \
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Fig, 15- Curln de zbor la AlIlt(.llt!res C-Iligrtllll L. 2'; in p:':'rin.:tda
IV ..- 20,X.19i)S n:;:ll iza!:.'! Cl1 capcane fenJ!llonalc eli apA,şi CilPCCLI1[L

lUlllino<:u,[l in Cimpi'l Ar::H.1ului (orig,).
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Fig. 17 - Curba de zbor la Amanthes segetum in perioada IV - 1O.X.1987 rea
Jil..atil cu capcane fCJ'"Omonalc cu apă, adeziv şi capcană luminoasă in Cîmpia

Aradului {orig.).
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Este vorba de un declin al acestei specii sau de ·un ritm ecologic?
Perioade evidente de zbor s-au inregistrat la toate capcanele numai

în a doua parte a anului, astfel că în capcana cu apă s-au capturat, intre
16.VIIşi 9.VIII, 67 exemplare, in cele CU adeziv, intre l1.IXşi 26.IX, 87
exemplare iar în capcana cu lumină, între l.VIII şi 20.VIII, 69 exemplare.

Prin capturările efectuate s-a observat că în anul 1985 din total,
85,1% s-au capturat in capcana cu lumină iar în 1986 s-au capturat 92,7%
faţă de capcana cu apă, iar faţă de capcana cu adeziv in proporţie de 92,3%
în cea luminoasă.

în anul 1987 deosebirile rămin, deoarece faţă de capcana cu apă
69,7% din total s-au capturat in capcana cu lumină, iar faţă de cea cu
adeziv 80,6%. Deci putem afirma că această specie arc o afinitate mare
pentru capcana cu lumină.

jl1amestra brass':cae (fig. 18, 19, 20). S-a observat uu zbor incepînd
din a doua decadă a lunii mai pină in prima decadă a lunii iunie, astfel:
în anul 1985, la capcana feromonalăcu apă, intre 27.V şi !O.VI, menţionăni.

faptul că data tirzie din mai se datoreşte instalării tîrzii a capcanelor;
in anul 1986, la capcana cu apă este reliefat zborul intre 15.V şi 29.V cind
s-au capturat 2836'6' capcanele cu adeziv n-au surprins această perioadă fiind
instalate numai in ultimele zile ale lui mai. în 1987, la capcanele cu
adeziv sînt capturaţi primii 6'6' în 6.V, ţinînd zborul piM. in 16.VI, perioadă
in care s-au capturat 77 6'6', iar la capcana cu apă primele capturări sint
in 12.V (300). fiind apoi'capturăripermanente pină spre sfîrşitul lunii sep-
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Spre exemplu, in 1985, in capcana cu lumină s-an capturat in perioada de
studiu 1 560 exemplare, incepind zborul din a treia decadă a lunii aprilie
cu maximum de zbor in mai-iunie, august-septembrie. Practic, capturările

au fost permanente. în anul 1986 zborul incepe in 18 V. incetind la sfîrşitul

lunii septembrie, iar in 1987, prima capturare este semnalat,. in 18 IV (5
exemplare). următoarea fiind de-abia in-9 VI, datorită precipitaţiilor abun
dente.

în anul 1985 s-a evidenţiat ca perioadă de zbor prin capcana cu lumină

intre 21 V şi 19 IX, capturindu-se intre 21 V şi 20 VI 466 exemplare, iar
~ntre 3 VIII şi 19 IX un număr de 1019 exemplare. in timp ce la. capcana
cn apă, intre 7 VIII şi 31 VIII, 373 exemplare. în 1986, perioade evidente
de zbor siut intre 15 şi 23 VIII. în capcana lnminoasă, intre 18 V şi 15 VI.
s-au capturat 433 exemplare, iar in generaţiade toamnă intre 29 VII şi 21 VIII
178 eKemplare, in timp ce la capcana feromonală cu adeziv, intre 30 VII
şi 23 VIII, s-au capturat 44 masculi, iar la capcana feromonal" cu apă, intre
15 V-3 VI, 127 exemplare. Anul 1987 a oferit condiţii ceva mai prielnice
pentru această. specie, dar populaţiile au fost destul de reduse.
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Fig. 20- Curba de zbor la ,Manttsfra lJmssicac L. d În perioada
lY_1O.X.1987 rcalizatiL cu capcane fcromonale cu apă, adeziv şicapeal1ă

luminoasrt În CimpiaAradului (orig.).
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tembrie. Ca maxime de zbor s-au remarcat. perioadele 12.V-2.VI cînd
s-au capturat 156 6. Referitor la perioadele de zbor ale generaţiilor de
vad s-au remarcat perioadele 20,VII-13.VIII 1987 cu 321 6 (107 ,5/cap-

la capcana cu apă, iar la cea cu lumină zborul s-a remarcat Între
20 şi 15.VIII 1985, capturindu-se 141 exemplare. În 1986 zborul are
loc intre 6,VII şi 30.VIII, cînd sint capturaţi in capcana cu aprt 68 ,5, iar
la cea cu adeziv, in perioada 6.VII-l.VIIl. 616 revenind 'la ambele ti
puri in jur de peste 20 exemplare/capcană.

La cea cu lumină incep capturările diu I.VII~19.VIII realizindu-se
60 exemplare/capcană.

-- (,opcaroe leromoncie cu
opă

----capcană leromonală cu
adeziv

_. _. capcană l!Jminoasă

,.

30
26
22

u 1a
-ro 14

10
6
2

capcana luminoasă

-- car-cană feromonală cu
apă

1 3
OCT.

Fig. 18 - Curba de zbor la 1I101l1CS
tra iJrassicac L. o~ Îl! perit)ac1a LV.
20.X.l~S5 realizată cu capcane fcrn
1l1011illc cu api\ şi C,tpCilllC lumino['lSC

in Cilllpia ;1,radlllui (orig.).
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- -eapcana 1eromonola cu Opo

aCT.

-- .. - capcana fErcmonol0 cu
ode;z:iv
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Fig. 22 ~ Curba de zbor la Jlfamestra trifolii Rott~ în perioada
IV ~28. IX. 1987 realizată cu capcane feromonale cu apă şi adeziv

in Cîmpia Aradului (orig.).
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În 3.VIII.1986, cînd s-au capturat la apă 135 i!, rata zilnică de capturare
fiind de 7,5 fluturi. Din a doua decadă a lunii august capturări]e devin
sporadice, reducîndu-se aproape la zero pînă la sfîrşitul lunii septembrie:
Menţionăm faptul că în timp de 45 zile s-au capturat numai cu 20 i!,
dintre care 13 i! în perioada 24---"28.IX.1986.

La capcanele cu adeziv, În aceeaşi perioadă s-au capturat tot 20 i!
proveniţi Însă din perioada 17-31.VrH.19S6. Aceste diferenţe de perioadă

scot În ,evidenţă necesitatea regenerării cotidiene a adezivului de pe cap
cană. De asemenea, se evidenţiază preferinţa acestui lepidopter pentru apă.
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In condiţiile climatice ",le anului 1987, la capcana cu apă se remarcă

o abundenţă deosebită În perioada 7.VII-2LVIII, capturÎndu-se 924 iJ,
la adeziv Între 7.VII şi 12.VIII numai 82 iJ, iar la cea luminoasă 29 exem
plare ,Între 16.VII şi 1LVIII. La capcanele cu ade~iv se realizează şi un
zbor Între 1L IX şi 20. IX cînd sînt capturaţi 43 i! (14 i!/capcană).

S-a remarcat faptul că Începînd din a treia decadă a lunii septem
brie nu se mai captureazăadulţi ai acestei specii la nici un tip de capcană.

De remarcat faptul că şi această specie a manifestat o afectivitate
mai mare pentru capcanele feromonale echipate cu apă (tabelul 1).

Mameslra Iri/aUi (fig. 21 şi 22). Zborul adulţilor acestei specii este
destul de timpurlu, astfel Încît cu ajutorul capcanelor cu adeziv În 6.V
1987 au fost capturaţi 10 i! dovedind faptul că în condiţii asemănătoare

capcanele trebuie instalate la sfîrşitul lunii aprilie. Zborul prelungindu-se
pînă la 8.VI În 1986, iar În 1987 pînă În 22.VI. Capturări deosebite rea
lizÎndu-se la capcana cu apă, 298 i! În 23 zile (1986) revenind 'aproape
13 iJ/'?i. O altă perioadă de zbor Începe din 24.VI.1986 şi se menţine pînă

t

Fig. 21,- Curba de zbor·lajl1amestra trifolii Rottr1 în perioada
l.IV-28.IX.1986 realizatăcu capcane feromonalc cu apă şi adeziv

in Cîmpia Aradului (orig.).'
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POSSIBILITIES TO SETTlNG UP CURVES FLIGHT l;OR SOI\JE LEPIDOPTERt! SPECIES
(I":'OC TUIJJ/l L- FAi\ULY) BY PHER01\'IONAL TRAPS WITH ADHESIVE, WATEn AND

LIGHTED TRAPS IN ARAI) PL.,UN

Fi:;!!,"c 11

Fig/fl'C 12

Figl!J'c 13

Fiţ{i!H' 14

Fi!!.::;-c 15

FigJ!l'c 16

Fig:: ..c 17

Fi(l'-~;'( 18

FiguH 19

Fig~i1>c 20

Figr:rc 21

Figul'G 22

(Ul"'lC flight of Agrotis ipsilon Huff o performed by pheromonal traps with
\yater, adhc.sl'IC [lnd lightecl trap iti the periad 1V-1O X 1987, in Arad Plain
CU1"Tt~ Jlight of Alltograplur gamma L, o in the period IV -20 X 1985 perfor~

med by plwroll1ona1 trap;; \\"ith water and lightcd trap in AradPla,il1
CurIe fUght afr AlItographil gamina· in the period IV-28 IX 1986 perfonned
1Jy pheromonal traps with \Vater, adlwsbe aneI lightcd traps in Arad Plain
C~Jl"'le flight of Alltograplza gamma in the period 1V-1O X·1987 pcdonned by
pherolTlO1ial trap;:; with water, adhesive and lightcd traps in AraelPl<iin
Curve flighl of A.mat!u's. c-nigrum L. ,) in thc ~period IV _20 X 1985 perfonncd
1))' phcromonal traps \\·ith water anc1 lightcc1 trapB i11 Arad Plain
eunc flig"ht 01 AII/allll:s c-ni[Jl"lll1l ill the rcdoc! IY-28 IX 19.% perfonned hy
phcro)lllJllill trap" ,dth water; adhesi'lc amllightcd·traps iuArad }'lail1
Cune Jlight of Amal/ws c-nignun in thc period 1\'-10 X 1087 perform{~d lJy
phcrol1lonal traps with water, adhesi'lc and lighterl trapsin Arad Plai Il
CUCIC flight of Afames!r{/. brassimc L. ~ in the period ne -20 X 1985 perfonned
bv pheromol1ul traps with \Vi1tef <).nd lighted traps in Arad Plain
C~1ne fi ight of l1famcslm brassiwG L. 6' i11 tlw pcriad 1V - 10 X 1987 performetl
'hy pheromoual traps with \Vaier, adhcsive anei lighted trups ii; Arad Plail1
C01"1(; flight of 1\lllll/c$!l'a l)rassl'eac L. 6' in the perind IV -10 X 1987 perfor
med bypheromonul traps with water, auhesi'n: and light<~d traps in Arad Plaill
Cl.1l"'lC flight of .!.lImncstl'ft trifolii Ratt. S in thc reriod IV -28 IX 1986 perfor
med ily phef0\101l1a1 trilpS ,dth ,\'atcr aud aelhesi'/e in Arad Plai 11

Cu1"lC flLght of .!.lIamcstra trifolU H.ot.J in thc period IV-28IX 1987 perfor
llled Il)' pheromonal traps with ,vaier and adhesivc in Arad P1ain

Figllrcs

Thc c~periments earricd out in Arad P1ain, in I9cS5-10S7 studicel the possibi.titics oi
setting up the tunTes flight with thto hclp of sexual suncry phel"OlllOl1CS Autograp/In gamma,
Agl'oiis segctlwl, A. cxclamalfani::;, .~1. ipsilon, Amathcs c- lIigntlll,illaJllCstra bmssic;ae amI
AJ,{J'ijolii wied for building mim)' typcs of pheralIlOl)a1 tmps andi\'hich \Vere comparcd with
i..,lasc.;i.c<tl tighted trap",. Captllrcs \Vere ahscrvcd evcry two da)'s and the curves flight of thcsc
species were made. The cooclusion ·\Vas that phcromonal traps werc more cfficaceons Um1l
tlto~;e with water. '

Rcsume

Schema du picgc a'Fec de l'eau. el ddergent utilise c1allsl,exp6rimcnt
Emplacemcllt des pieges ph6fOlllOl1al1X daus la culture de bettera·,c

Figurcs

TaMc 1 ~ }\l)undance per decade (lf SOIlH: Lcj)ir!oj)tcJ'({ specie" (Noet1!idac fmn.) in 191)5
1987 în Arad Plain, 'laluccl hy pherOI1lOIlal tmps with adhesÎ'/(: (A), witlt waler
aud detergent (B), anei lighted traps {C), ...

T(\ ble 2 Capturcs .sihta1:ion with pheromonal traps {watcr + detergent + adheSiiFt~)

aml with light 01 SOIllC Lcpidopicra spccies (Noctlfidav fam.) at Arad, in 19Sj
1907

Figw:{; 1
Figw'c 2

Les exp6riellccs ont et6 eIfcctuees clans la Plainc d'Arad, en 1985-1987. Le but des
fcche-fehef; a 6t6la n~ahşation de;; courbcs de -,/01 a l'aidc des pheromones s6xue1s tie synthese
des cspcees AlItograpluţ gamma,Agrotiş scgctllllt, A.. cxc!rwUltionis, A. ijJsilon, Amat/les c~Jli

grwn, }.l[a}}lcstrll b}'assicae ci Il!. tnjulii utiliscs au 11lontage de pll1sicurs types de picgcs
pll{,·omonaux qui but ete compare a'ICC les picgcslulllincl1x classiqt1es.. .

Les (JbsenatiQnş el les prises des captnrcs nutetc faitcs tOt1S .les dc~r~ Jours. AY<t;l.ll a
la !Jasc les capturcs les COl1l'bcs de <foI out ete effcctuccs el la conc1uslOH a etc (Jue les pl.egc.':i
ph6romonaux sont efIicaces, surtout ceux avcc de \1'C(1\1o

. COURBES DE VOI, CHEZ OUEI,OUES ESI'ECES DE LEl'lDOPTEHES (FAM. NuCrUIDAe) ,
. RIL'\LISEES.A L'AIDE Dis PIEGES PHEROi\IONAUX AVEC ADHESIF, EAU ET PI:EGES

LUi\UNEUX DANS LA PI.,AINE D'ARAD

Sd!cdnle of traps 1vith water + detergent uscd f0r experiment
Emplaccment of phermonal traps in sugar bect crap
CUr'-rc flight of A grotis scgctullt Dcn anel Schiff in the perioe! 1 \' - 20::-;:: 19~.'l, pl'f

fonuctI by phcromona1 traps 1,vith\\'atcr aud lightcd trap il] Arad Plain
C1H'IQ flîght of Agrotissegetlllli in thc reriod IV-28-IX 1986 perforlucd by phero
monal traps wHh \Vater adhc!:>i'Fc aud lightcd trap" ilL Arad Pla.ill
CllPC flight of AgJ'Otis scgctWit C; in the perim}lV-10 X 1987 pcdQrtuedhy phe~

romoiw.l traps with water, adhesi'le and lighted trap'" in Arad Plain ,
Cur'o'e flight of Agrofis Exelamationis L. o in thc pcriod 1y- 20 X 1985 perfor-
formcd by 1ighted trap:s in Arad Plain
eune flight of ...lgratis cxlamalionis pcrfonned hy phcromoJlal traps wilh ad
hesbe, water and lightedtraps in Arad P1ain .
eune flight of Agrotis exclamationis in t11e period IV - 10 X pcrfontlcd by
pheromo-llal.traps1,vith·water, adhe.sive and lightcd traps in Arad Plain
Cu~'Veflight of Agrofis ipsilon Huff c! jnthc pcrlod IV ~20 X 19.')5 pedormcd
by lightcd traps ill Arad Plain
ClliYC flight of Agrotis ipsiloH Huff 6" in tl'G per iod IY-2R IX 19RG perfor
meci ily phcronlOual traps \\"ith water, adhcsi'J' aud lightcd traps in Arad l'Jaill

Figll7'C 1
Figlll'c 2
Fif,l/I·c 3

Figltre J

Figurc j

Figure 6

Fig!II'C 7,
Figurc 8

Figure 9

Figlfl'C 10
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Tablcaux

Figltrc 3 - Courbe de val chez A grotis segetuUl Den et Schif! pendant IV- 20 X 1985 rcali.sce
avec des picges .. pheromonaux avec de 1'Cun et piege lumineux dans la- Plaine
d'Arad

Figllre 4. - Courbc de val cbez ..{gratis segetunt pendant IV-28 IX 1986 realisee avec _des
pieges phCromonaux avec de l'cau, adhesif et pieges luminenx dans la Plaine
d'Arad

Figure 5 - Courbe de val chez Agrotis segetU1l! 3 pendant IV-10 X 1987 realisce avec des
pieges pheromonau~x <lv-ee de l'eau, udMsi! ct pieges lumineux dans la Plainc
ci'Arad

Figure 6 Courbe de voI chel. Agrotis exclamati~nis. L -~ pendant IV-20 X 1985 rb.l.lisee
aycc despieges lumineux' dans la Pluine ci'Arud

Figltre 7 Courbe de val chez Agrotis exclamationis realisee avec des picges pheromon<Lux
avec de l'cau, adhesif et picge lumineux dans la Plaine d'Arad

Figm'B 8 Courbc de voI chez Agrotis exclamationis pendant IV....:. 10 X realisee avec des piegcs
phcromonaux avec de l'eau, adhesif et piege lumineux dans la Plaine ci'Arad

Figure 9 Courbe de val chez Agmfis ipsilon Huffd' pendant IV-20 X 1985 rcalis6e avec
piege lumineux dans la Flaine d'Arad

Figure 10 - Couihe de val chez Agrotis ipsilon HnCi d' pendant IV 28-IX1986 rcalisee
avec des picges pheromonanx avec de l'eau, adhesif et piege lumineux dans
la Pl~ined'Arad

Figure 11 - Courbe de vol.chez Agrotisipsilon Huff d' realisee pendant 1V-1O X 1987
avec des picges pheromonaux avec de 1'eau, adhC[,Iifet picge lumineux dans la
Plaine d'Arad

Figure 12 - Courbe de val chez Autographa 8(wl1na L. y peudant IV,:,,20 X 1985 realist':e
avec des pieges phe.romonaux avec de l'eau et piege lumineux dans la Plaine
r]'Arad

Figure 13 - Courbe de val chez Autographa gamlJla pendant IV-20 IX 1986 realisee avec
despieges phCromonaux a'lec de l'cau, .adhesif et piege lumincux dans laPlaine
d'Arad

Figurc 14 - Courhe de '101 chez Autographa galllJ/la pendant IV _ 10 X 1987 realiseeavec
des pieges pherolTIonaux a'lec de, l'cau, adhe.sif et picges pheromonau~ iwce de
l'eau,.adMsif et piege lumineux dans la Plaine d'Arad

Figure 15 - Courbe de val chezAmathes c-llignwz L. rf pendant IV~20 X 1985 rcalisee
avec des pieges pMromonaux avcc de l'cau et piege lumincux dans la Plaine
d'Arad f

Figw'e 16 ~ Courbe de val" chcz AmaUzcs c-nigrum pendant IV-28 IX 1986 reaEscc avec
des pieges phcromonaux a"leC de 1'eau, adbesif et piege lumincux dans la Plainc
ti'Arad

]figurc 17 - Courbe de '101 chcz Amatltcs c-nigrum pentlant 1V-1O X 1987 reaJisec :wcc
des piege-s pheromonaux avec de l'cau, adh6sif et piege lumilleux dans la Plaine
d'Arad

Figure 18 - Courbe de val chez Mamcstm bmssicae L. O' pendant IV~20 X 198.1 r6alisee
avec dcs pieges pheromonaux a'lec de l'eau et piege lumineux dans la Plaine
d'Arad

Figm'c 19 - Courbe de voI chez ilfamestm brassicac L. a pendant IV~28 IX 1986 realisee
;1vec des picges ph6romonaux avec de reau, adh6sif et piege lumincux danli la
Plaine d'Arad

Figl/re 20:'- Courbe de voI chez )1famcstm bmssicae 1..3 pendant IV _ 10 X 1987 rcalisee
avec des pieges pheromonaux J,.vec de l'eau, adbC~if et piege luminc"l,x dans la
Plaille d'Arad

Ta,blealt 1 - Abondallce d6cadalc de quclques espcecs de lepidoptcres fam. Noctuidac pen
dant 1985~ 1987 dans la Plaine d'Arad estimeG a l'aide des pieges pheromQnaux:
(avec adh<isif (A), av-ee de l'eau et detergent (B) ct â l'aide d'un piege lumineux:
~ . .

Tablea,ft 2 Situation des capturcs av-ec des picges pheromonaux (eaux +detergent + adhesif
et l~lmincux, Arad 1985- 1987

IIlIOGUCHKEIT DER SCHAFFUNG VON FLUGIWRVEN BEI EINIGER ARTEN LEPIDOP
TERA. AUS DER FAMILIE NOCTUI DAE. MITTELS FEROMONALER FALLEN MIT ADHĂ

SIVSTOFF. W ASSER UND MITTELS LICHTFALLEN, IN ARADER EBENE

ZUsall11J!Cl1fa SSllll g

Dic Versuche wurden auf der Arader Ebene, in dcrPeriodc 1985-1987 durc,hgefiihrt.
Rs wunle studierd die Testierungsmoglichkeit der Flugkurvcn mittels synthetischer Geschlech.t_
sferomone fur die Arten Autograp7ta germma, Agl'Otis scgelttm, A. exclamationis, A. ypsilon.
Amanthcs-c-nigrum, Mlllltcstra brassicac und ivI. trifnfii verweudet in Einrichtung mehrerer
fcromonalen Falletypcn, welche mit klassischen Lichtfallen verglichen wurden.

Die Beobachtungen nnd dit: Abnahmc der gefangencn Schmetterlinge erfolgten alte
.z Tage. Aufgrund cler gefangenen Insekten wurden dţe Flugkurven der genannten Arten fest
gelegt und dieSchlussfolgerungen ubcr dic Wirksamkeit der feromonalen, und besonders deren
mit Wasser, gezogen.

1I03MO)l(HOCTb COCTABJlEHllli KPIlBblX nOJlETA Y HEKOTOPblX BIlIlOIl
'lEWYEKPblJlbIX HACEKOMblX FAM. NOCTUIDAE C nOMOWblO <\>EPOMOHblX

J10BYWEK C ArllE31lBOM, BOilOR Il CBETOBblMIl J10BYWKAMII
B KblMnllll APAIIYJlyll

OnblTbI npoBoAHnHcb B KbUmlU! Apa~ynyi{ B nepIIO)]; 1985-1987 rr. I1ccne,!l;OBanHCb B03
MOll(fIOcrH COCTaBJlCHHn KpHSbtX nonCTa C nOMOmblO cCKcyaJIbHhlX epCpOllIOHOB CHHTe3a BU,!l;OB
Af4tographa gamma, Agrotis segetum, A, exslamationis, A, ipsilc11" Amanthes c-rigrulll,
Mamestm brassicae Tt }\1, tl'ifolii ynOTpe6nneMblx npn YCT8HOBJICUHH HCKOTOpblX nmoa
$epoMoHbIX JIOByweK, KOTOpblC cpaBUHBaJlUCb Cl{naCCHtlCCKHMH CBeTOBblMH JlOBylllK3MH.

Ha6Jl1oAeilue n c60p YJlOBJICHHb1X npOBO)];UJlH JlCpC3 Kam;O;bte ,!l;Ba;n;U5I. Ha OCHOBe yJlOB
J{CHliblX 6h1JIH npoBcp;cUhI I{PHBbtC nOJlCTa .,!l;JlR ynOMstHYTblX BlI)3;OB U cp;eJtall· 8hIBO;rJ; o ~eKT"B

lIOCTU epepoMoHbIX JIOByWCK B OC06CUHOCTH JIOByWCJ{ C BOAO«.

Figu1"e 21

Figure 22

Courbe de val chez .I.vlamestm (rifolii RaH. rJ pcndant IV-28 IX 1986 realisee
a"leC des picges pheromonaux 'a:,rec de l'eau et adhesiI daus la Plaine r]'Arad

Courbe de" val chez J1-1amestm tr~folii RoH. cr pendant IV -28 IX 1987 realisce
a'lec des pieges phcromonaux avec de 1'eau et adhesif dans la Plaine d'Arad
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA DINAMICII CîTORVA SPECII DE
NOCTUIDAE (ORD. LEPIDOPTERA) DIN CîMPIA TRANSILVANIEI,
ZONA TURDA CU AJUTORUL CAPCANELOR FEROMONALE CU ADEZiV

V. ClOCl-UA, FELTClA :\lUREŞAN

Începînd din anul 1985 şi la S.C.A Tnrda s-a început tes1;u-ea
În condiţii de cimp la o scrie de momeli fcroIUonale produse UD Ins
titutul de Chimie Cluj-NapQca, aparţinînd la 9 specii de lepjdnp~

tere din familia Noc!llidae alc căror lar'le sînt dăunătoare culturilor
de cîmp (Agrotis scgetm/l, AHtograplm gamma, Amanthes c-nignllll,
Agl'Qtis exclamationis, A. ipsiloll, Alamestra bras"icac, .i.ll.lnJohi,
AJ.Olcracca., J11.Stlasa.

Prin observaţiile fU-cu te 's-au c"lidcnţiat cu 1) capadtat:e
bună de atractilitate momelile Jeromonale pentru A .Scgl;tllm,
.-1.gamma, AlIlallJes c-nig1'llJJl şi JlJames/ra suasa·. S-au renlizat 1;1
toate speciile curbele de zbor pc anii 1985, 1986, 1987 {În ftlncţie

de perioada de studiu) conc1uzÎnlhl-sc că este po..<;ibilil SUpra"lcglle
rea culturilor de cîmp cu ajutorul capcanelor feromollaJe cu adc;::.iV".
S-a scos în c'Iidenţ4 la fiecare specie in parte elementele deo5'2bitc
obser'latc.

Ccrcettl.ri asupra posibilităţilor utilizării in practica agricolă. a fero
monilor au început mai asiduu din anul 1979. Primele culturi CarC au
profitat de această metodă biote1mîcă au fost cele de meri, prin utilizarea
capcanelor pentru capturarea masculilor de Cydia pomonclla.

I1in 1980 Institutul de Chimic de la Cluj-Napoca işi 1r,rgeşte sorti
mentul de fcromoni, începînd să se testeze în cultura de sfeclrl mai n1uHe
variante ale speciei AutograplIa gam11ta, rellşînd~-se În final Srl se obţ.in;i

rezultatele foarte bune în condiţiile depresiunii Braşovului.

Apoi, la sfecla de zahrtT sînt luate in studiu o serie de luomeli pen
tru specii de Lcpidoptere ~ Noetuidae ale căror larve sint oligofage sau
polifage. '. .

începînd din anul 1985 şi la S.C.A. Turda s-a inceput testarea in con
diţii de cimp la o serie de momeli feromonale produse de Institutul de
Chimie Cluj-Napoca, aparţinînd la9 specii de lepidoptere din familia
N oct'Uidae ale căror larve sînt dăunătoare culturilor de cîmp CA.grofls segc
tt1nl, Autograplza ga111tna, A1Jlatlzes c-nigrwJl" Agrott:s exclamationis, Agro
tis ipsilo , 11Imitestra brassicae, lvIamestra trifolii, Mamestra oleracea, Ma
mestra suasa (fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
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,METODA ŞI TEHNICA DE LUCRU

Pentru studierea eficienţei şi specificităţii feromonilor sexuali de
sinteză s-au utilizat capcane tip IAC-4 instalate pentru fiecare variantă

În 3 repetiţii, la 50 m distanţă Între capcane. Momelile feromonale au
fost sdîimbate la 30 zile, părţile cu adeziv ale capcanelor s-au schimbat
la 10 zile, iar capturările s-au uotat din 7 În 7 zile. Capcanele feromonale
au fost amplasate În cultura de trifoi, avînd' Îu veciuătate culturile de
sfeclă, porumb, trifoi şi orzoaică, pentru a observa in ce măsură ar putea
influenţa masculii, pe lîngă feromonii respectivi, kairomonii plantelor
din cultură şi În ce măsură sfecla de zabăr ar avea prioritate În contextul
cultural respectiv. în toţi anii de studiu' (1985, 1986, 1987) capcanele au
fost instalate În prima decadă a lunii mai şi s-au demontat În ultima
decadă a lunii septembrie, excepţie făcind anul 1985 cînd s-au scos din
cultură la 12. octombrie.

REZULTATE ŞI DISCUTII

Specia Agrotis scgetz"" În condiţiile Cîmpiei Transilvaniei la instalarea
capcanelor feromonale îşi avea deja Început zborul la Îueeputul lunii mai.
Această ipoteză ue este 'susţinută de faptul că În perioada 1-7.V.1986
s-au capturat 17 ~ intre 7 şi 14 V, 1986, 2.7 ~, Între 9 şi 16.V 1985, 2.5 ~,

iar Între 12. şi 19.V 1987 un număr de 33~. în anul 1985 maxima zborului
de primăvară a fost între 18 şi 2.5.V, cînd s-au capturat 52.~, in 1986 intre
15 şi 21.V eu 72.~, iar În 1987 intre 2. şi 9.VI -cu 137 ~, În toţi anii
zborul s-a continuat incă 7-10 zile capturindu-se in 30.V 1985, 31 ~,

În 2.8.V 1986, 21 ~, iar in 2.2..VI 1987, 117~, cn toate că in 16.V 1987
s-au capturat numai 2.6 ~. acest caz evidenţiază posibilitatea venirii din
sud a unor populaţii ce se aflau in migraţie spre nordul Europei. ,

Generaţia de vară, progenitură a populaţiilor autohtone sau a celor
intrate spre nord la Începutul lui mai ,apare oarecum diferenţiar in funcţie

de ani, reflectindu-se astfel condiţiile de temperatură şi umiditate pe care
le-au avut. Astfel, în 1985 după o pauză de aproape 30 de zile se colec
tează 10 ~ iu 2.5.VII, ·zborul crescind pînă in 15.VIII cind s-au ridicat
31~, În 2.2..VIII, 2.5. ~, iar 2.9.VIII. 2.1 ~, zborul se diminuează din ce În
ce ajungînd la "O" În perioada 5-12. XII (fig. 1 şi 2.). îu 1986, panza de
zbor apare intre I1.VI şi 2..VII. colectindu-se apoi in 9.VII, 2.2~, captu
rările cresc pină la 6.VIII cind s-au colectat 54 ~~, zborul se continnă cu
variaţii de capturări pînă in 17.IX cînd s-au colectat 37 ~.

în 1987 după maxima de zbor din il 3-a decadă a lunii iunie zborul
se menţine capturindu-se exemplare izolate, insă ultima capturare este
situată în 2.5.VIIL Există posibilitatea neatractivităţii suficiente a ulti
milor două momeli, deoarece de obicei zborul are loc pină tîrziu În octom
brie, variind numai numărul de masculi capturaţi.

Ca o concluzie parţială remarcăm faptul că momelîle feromonale au
fost suficient de selective şi cu putere de atractivitate ridicată, fapt scos

În evidenţr, de capturările realizate astfel: 2.90 ~ in 1985 (varianta A3)

402 ~ in 1986 şi 3783 in 1987 (varianta F). Deci, această momeală fero
monală (varianta F) poate fi utilizată În supravegherea cnlturilor de cîmp
sau chiar la limitarea populaţiilor de 3 a acestei specii.

Agrott:s exclamationl:s. La această specie s~au experimentat momelile
cu fcrombn' sexual numai iri anii 1986 şi 1987.

Zborul masculîlor iu 1986 este deja contnrat in prima decadr, a lunii
mai cind s-au capturat la 7.V, 2. 3, iar in 1987 in 19.V. Zborul continuă
avînd o maximă in 2.8.V'1986 eu 2.03, iar În 1987 la 9.VI cu 14 3, urmează

în ambii ani o scădere a zborului urmată apoi de o luaxirnă dnd s-au cap
turat 41 3 in II.VI 1986 şi 2.93 in 2.2..VI 1987, urmatrl apoi de alta la
2.5.VLI987 cU 433 (tabelul 1); aceste neuniformităţi de evoluţie a zborului
se datore~c aspcctului de migrare in valuri din sudul Europei spre nord,
datoritr, condiţiilor meteorologice specifice (fig. 3 4, 5,).

Capturftrile au continuat pînă la demontarea capcanelor. însă cu un
număr mic de masculi. A excelat intr-o oarecare măsură perioada 30.VIII
şi 6.VIII.1986 cn 12.3. De fapt În 1986 s-au captnrat 1903 in 140 zile,
iar itl 1987 843 in 126 zile.

FrleÎnd o privire generalrl asupra celor 2 ani ele capturări observăm
că în 1987 s-au capturat numai 44,2.1% masculi faţă de 1986, fapt ce
scoate in evidenţă influenţa cleosebitrt pe care au avut-o condiţiile dimatice
ale iernii 1986/1987 şi ale primr,verii 1987 asupra zborului acestei specii.

tlgrohs ipsiloJl. Atractivitatca variantelor (A, A" A" As şi A4) de
mornelîle fcromonalc au variat foarte UluIt, ieşind in evidenţă varianta
A, în 1986, A5 şi A'j în 1987. Ca o ideea zborului avut de aceastr, specie,
in 16. V.1986 era deja început avînd o maximr, între 2.3.V şi 30.V 1986.
Specia a fost prezentă în tot cursul perioadei de capturăfÎ , însrt zborul
generaţiei vcrii 1986 a fost Între 8.VIII şi 2.9.VIII, avînd totuşi o maximă

şi in 19.IX.1986 (12.3) cînd presupunem că avea loc O trecere cu abundenţr,

mai lnare a. luigranţilor spre nordul Europei. ,/
În anul 1987, la primul control efectuat la capcanc (19.:(1) s-a observat

d zborul era deja inccput, scos in evidenţrl mai ales de varianta A, (12. 3)
şi A j (8 3). Capturr,rile contihurt. avind o maximr, in 9.VI cu 17 3 la va
rianta As. 16 3 la varianta A4 şi 13 3 la varianta A,. Din 16.VI începe
iar o perioadr, mai cvidentă de zbor pînr, in 2.I.VII cînd in cele 45 zile
s-an capturat 59,19% din totalul anual la varianta A" 45,83% la varianta
A, şi 45,51% la varianta A4 .

Refcritor la perioadele in care nu s-au captnrat flnturi, deoarece aces
~ tea nu coincid la variante, le considerr,m ca deficienţe tehnice.

Din cele observate se pare că variantele As şi A 4 sint celc mai bune
În pri"inta selectivitrltii si mai ales a atractivitătii acestei specii (fig. 1, .. ., ,., ....,
şi 5). ~

Autograp/la gamma. Zborul la buha gama era deja inceput in prima
decad il a lunii mai (7.VI 1986), Dc asemcnea, în a 2.-a decadr, (16.V 1985)
cînd s-au instalat capcanele (fig. 1 şi 3). Maxime de zbor Înregistrindu-se
În 1985 intre 2.3.V -30.V (55 3); 6.VI (2.6 3); 2.0.VI (26 3); 1-8.VIII
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Fig. 1 _ Dinamica zborullliin conrh!:iilc c1imatice ale pcrio;:vlci 16. V. - 26. IX. 1985
la maSC111ii de Af?l'o/işipsi!OIl, A. segetum şi AHtogmplJa gam}lla, caphlraţi iCI zona

TUTela cu capcan~ Jcromonalc cu;ulci:l'<T (orig.).

12 d la varianta B si 37 6 la El la care se adaugă încă o nlaximă Între
30.VII-6.VIII 1986' cu 21 3. De fapt in 1986 la varianta 13, s-au capturat
216 a, iar la varianta 13 126 (j. Pntem eonsiclera anul 1986 ca, semnificativ
pentru zborul acesteisp~cii (fig. '1).

lvlamestra oleracea, In anii de studiu s-au testat variantele B şi 131 ,

evidenţiindu-se in 1985 ultima el) o capturar" de 133 3· Din 1986 şi 1987
zborul acestei specii a" 'fost red,:s. '~Cu t<?ate ac~s~ca. s-a P?tut ?bse.r,va <;{t
activitatea luasculilor Incepe dC'ja 111 pnmcle ZIle ale 1un11 mal, fnnd lJ1

funcţie de dinamica temperaturilor anului respectiv.
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(n a), iar in 1986 2LV-4.VI (42 a); 4-25.VI (72 a); 25.VI-9.VII
(86 a), 23-30.VII (29 a) excelind intre 13 şi 20.VIII (50 a). Zborul s-a
menţinnt ridicat şi in septembrie cind s-au capturat 26 a Între 3 şi 10.
Există o similitudine a perioadei căci şi in 1985 intre 3 şi 10.IX s-au captu
rat II a, atestind astfel ipoteza pasajului de toamnă spre suci şi al acestei
specii polifage, ·Exemplare izolte s-au capturat pin" la inceputul decadei
a cloua din odombrie (1985).

Prin capturările realizat~ :în anii respectivi se evidenţiază faptul erl
A. gamma pe lingă populaţiiautohtone are şi populaţiimigratoare. Momeala
feromonală are o foarte bună atractivitate şi selectivîtate, confirmÎndll-se
rezultate ale unor testări anterioare (C ioch ia V. şi colab.).

A11lathes c-nigru11L Activitatea masculilor la această specie este deja
contunită la. inceputul primei decade a lunii mai (7.V 1986, 1 a) accen
tuindu-se zborul in decada a cloua (9-16.V 1986, 5 a; 14-2LV 1985,
19 a), avind o maximă de ZbOl: intre 6şi 13.VI 1985 cn 35 a şi intre '1 şi
1LVI 1986 cu 38 acaptnraţi. In condiţiile anului 1985 zborul se continn',
evidenl pină in 27.VI cind s-au c.upturat incă 22a, apoi, de la un control
la altul, a scăzut capturările.

În 1986 s-a mai reliefat o perioadă cu maximC, cle zbor intre 30.VII
-6.VIII (I2 a) şi intre 6 şi 13.VIII (12 a) şi intre 10 şi 17.IX (19 a).
Capturărilerealizate hitre 26.IX şi 3.X-IO.x (6 a) scot in evidenţC, faptul
erl această specie arc o perioadă lungtl. de activitate,

Datoritft valurilor de apariţie şi această specie poate fi suspectatrl
de practicarea ll1igraţiei. :Momcala feromonalrl fiiild cu capacitate bună

de atractivitate şi destul de sclectivrl,' ~ste posibil iniţierea unui studiu
complex şi de anvergur;t asupra biologiei acestei specii pe bază de fero

,1110ni sintetici.
1

llilaJnestra brassl:cae. Testarea variantelor a fost efectuată în 1985 (va""
rianta B) şi 1987 (varianta B, E., şi Y). În toate cazurile capacitatea de
atragere la capcanele cu adeziv s-a doveclit a fi mediocră, nedep"şind 63 a
capturaţi intr-o perioadt, de 149 zile (1985) şi 126 zile (-1987). S-a putut
observa totuşi o accentuare a capturCtrilor intre 30.V-6.VI.1985 (10 fa)
şi intre 3şi"16.VI.1987 (18a) reprezentind zboml unei generaţii, iar intre
15 şi n.VII 1985 şi intre 19 şi 25.VIII 1987 zborul unei alte generalii.

Ca atractivitate pennanentrl a devenit varianta E, instl din punct
de vedere numeric toate vari,mtele au fost apropiate (E = 51-60 a, Y =
~ 62 a şi E" = 63 a).

Mamestra Infolii (fig. 6)~ La această specie test'lrile au cuprins diferite
variante ca: E şi E, (1985 şi 1986). E, şi.F in 1987. S-a evidenţiat faptul
că masculii erau deja activi la începutul lunii mai, capturîndu-se 19 în'
7.V 1986 la varianta E şi numai 8 la varianta E,. O maxim" cle zbor s-a
observat in 23.V 1985 (24 a in varianta E), 21.V 1986 (12 a, varianta 13, )
şi 26.V 1987 (8 a, varianta 13, ); zborul continu'l avind ind o maxim', in
ILVI 1986 (25 a, varianta 13, ) şi 16.VI 1987) (9 a, varianta 13, ): Cu toate
că in ceilalţi ani, in afar" de 1986, capturC,rilc au fost puţin laconice,ţi

nem să notăm o maxim" de zbor din 23-30.VI 1986, cinci s-au capturat



\

212 V. CIOCI-IIA ,şi FELrCIA MUHEŞi\N
CUNOAŞTEREADINAMICII c.rrORVA SPECII DE NOC'l'UJDAE 213

..~.

zborul era deja început, astfel erl in 7.V s-au capturat 17 6, iar în 'pe,rioa.da
14-21.V, 156, in 1987 la varianta A" s-au capturat 24 6 intre 12 şi 19.V.
La variant~l Ati capturările fiind lllai modeste (10 o), O altrl m<1ximăde
zbor s-a înregistrat în 1986 intre 4 şi II.VI cu 356, iar în 1987 între
3 şi 9.VI cu 39 rJ (varianta A.) şi 216 (varianta Ati). ,

Este interesant faptul c:\ toate captur{lrile sînt pennancnte pinfl în
a doua decad:l a lui septembrie, în ambii ani.

1.!.'/lOT1$ EXCL.ld~,~.TIONIS

50

3J·

S4

Fi a 3 - Dinamica, zlllll'l'llui la mil,'it::ulii de .igrotis
t'x~immdiollis, AlltogmplIa gal/1ll1a şi Agrotis s/!gctu'n/ in
conditiile elinluticc ale zonei 'l\lrda. in perioada. 7. V _

. 24.1X.1986 (o:rig.).
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Fig. 2 - Dinamic<l zborului la masculii de Amant/Ies c-ni
grun/,jlfamcstm brassicac, 111. olcnlcca şi Ar. lnfoliiill con
diţiile climatice ale l.OlIci TurdaÎn perioada 16.Y -2G.IX.

1985, capturaţî cu capcane !'cromonale Cu
adeziv (orig.).

Prima maximă de zbor s-a inregistrat in 1985 Între 30'v-13.VI cn
59 6 la varianta Bz', iar la varianta El 346. O maxiU1ă a generaţiei de
vară s-a evidenţiat Între 8 şi 15.VIII 1985, iar la B, s-au capturat 15 6
in 29.VIII. Zborul a continuat cu capturări r"zleţe pÎn', in prima decad"
din luna octombrie. '

Pină în prezent luînd ca exemplu capturru~ilc elin 1985 varianta B
2

a
avut atractivitate deosebită.

1I1{l1nestra sltasa. TestăriIe s-au rezumat la 2 variante A
4

şi A
6

an 1987
ŞÎ una nenumită in 1986. In condiţiile anului 1986, la montarca capcanelor,
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DYNAMICS OF SOME NOCTUIJJAE SPECIES (LEPlDOPTERA ORDER) PERFORMED
BYP:HEROMONAL TRAPS WITH ADHESIVE IN lRANSYLVANIA l'LAIN-TURDA ZONE

SlInJmGry

A serics of pheromonul lures produced Olt thc Institute for Chemistry Cluj-N.~pocawerc
testcd undcr !ield conditîons at Agricu1tural Research St<l.tiOI1 from Turela in 19.'15. Thcse
pheroinoIlu1lurcs be10nged ta uine species of lepidoptcra Noctuidae whose I,:-T'Iae wep':: injl1rious
to erops (Agrotis scgetWJI, Atrtogmplza gamma, Amathes c~llignlm,Ag}"otis exclaliwtlom·s, A.
1'psiloIJ, l\fameslm bl'assicac, 11[. trifolii, 111. suasa). A good capacity oi attraction had thc phe
rornOIw.llurcs for A. segetum, A. gamma, Amathes c-nigrum and jţlamcstra, SllGsa. For aU specie,s
were performcd the eunes ilight for 1985, 1986, 1987 (iullction oi studicd period) and the
snpef'/ision of the cultures \Vas possib1e only with thc hclp of pheromonal traps with adhesive.
For an specics the particlliar elemcnts obsencd wcre undcrlined.

Fig. 6 - Di,namica zborului la masculij de ,1Iamcsfm SUelsa, jlI. aleraceea,

M. vrassicae şi .M. fnJQlii În condiţiile c1innticc ale zonei Turela in peri

oada5.V.-22.IX.1987, capturaţi cu c:tpcanc feronnnalc cu udczi'f (oTig.).
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Figures

Fig~l1~el - Flight dynamics, under "'eather cOllditions, inthe period 16 V-26 IX 1985,
of Agrotis ipsiloll, A. segetum aneI A utographa gamma male,s, capturcd at Turda
",,,ith pheromonal traps with adhcsive

Figurc 2 Flight <.lynamics of Amatlzes c~nignrlJl) )lfamestm brassicae, jU. olaaaa Lln,J'M.tri
jolii males, under weather conditions of Turda ,mIle in the period 16 V-26 IX
1985"captured with pheromonal traps with adhesi-rc

Figun: 3 Flight dynamics of Agrotis exâamationis, AufograplJa gamma and Agrotis sege
Imll males, under weather conditions of Turda zone i'l the period 7 V-24 IX 1986

Figm'c 4 Flight dynamics of Jl-Iamcstra olcracea, AmatlJcs c-nigrwll, J}[amcstm suasa and'
.aI. lJ'ijolii males undeI' weather conditions of Turda zone in tbe period 7 V
2":1 IX 1986 captureel with phcromonal tni.ps ",yith adhesive

Figure5 _ Flight dynamics of Agrotis scgctum, A .c;ţclamationis and A. ipsilon males under
weather conditions of Turda zone in the period5 V-22 IX 1987 eaphucd with
pheromonal traps 'with<l.dhesive

Figul'c 6 - Flight dynamics of Jlfamcstra suasa, j1f. olcracca, 11[. brassicac and M .. trifolii
males under weather conditions of Turda zOne in the period 5 V -22 lX 1987.
captured with pheromonal traps with adhesive

v



21S V. CIQCHL\.şi FBLrCli\MUREŞAN

CUNOAŞTEREA DINAMXCU C1TORVA SPECtIDB NOCTUIDAG
21~,

LA l)JYNAl\UQUE DE '!JUELQUES ESPECES DE NOCTUIDAE (ORDRE LEPIlJOPrIiIl.·l)
DANS LA PL"-INE DE rRANSYLVANIE, ZONE m, rURDA A L'AIDE DES PIEGES

PHEROMONAU:;C AVEC ADHESIF

Resumc

Des 19S5 des <l.11l0fCeS phCromonales produih's par l'Im;titut de Chimic C1uj~Napoca

appartcnant it 9 C9PCCCS de lcpidQptc.rcs NoctHidac out etc tcstc(is il tOl, Station de Rcchcrchcs
AgriCllk·s-Turda. Les larve:; de ces 9 16pidopthcs sont nuisiblc!:l (Agrotis segdum, AI/togl'aplm
gamllw, An/aflus c-nigrulll, Agrofi:> exclamatlonis, A. ipsilon Jl[amcstra. ';l'assicai:, 1\-[, tnJohi,
Af.5"<7sa).

Le!> obscr'Jations out mb 011 6~tidcl1ce la bonnc capacite de!> atnon;:c:, phcromollale~ d'altircr
A.scr,dum, A.gamml1. Amatlws o-nignoJt ct J.1IamBstra suasa. Paur toutcs ces cspcccs out etc
realis6C'~ les courbcs do 'rol 011 1935, 1936, 1987 (en fonetipn de la periade cl'ctude). La conc1q
siol1 e~t qu'on p::mt sun-eiller des cultures d~ champs â l'aid~ des picge:s ph6romOn<Lux a'IcC
'adh6:;iL Pour charl'le e,spece les 6lctUents particuliers obscf'icS Ollt etc mis c'/idcnce.

Figul"cs

IlKJlA)l. Il n03HAHHE )l.HHAMlIKH HEKOTOPblX BlI)l.OB NOCTUIlJAE
/PA3P5I)l. LEPIlJOPTIiRA/1l KblMnll51 TPAHClIJlbBAHlIlI 30HA

TYP)l.A C nOMOll\blO <l>EPOMOHbIX JlOBYlIIEK C Af)l.E3111l0M

Haquuanc 1985rona'llB BeC TYP;UI UCnblTh[Ba"'UCh n IiOJlC (PCpO~IOHbm npH!I1<Hllm, IIg~
r?TOIlJ:cH~lble ~ HHcTmYTc xn"lHH-l(.,lY}i{-HanOK3 OTHOC5Illl.Ues.H K 9 DH;u:a/ltllcmycKpbLJlhlX Ilacc
KOMblX ~\ octuldrw Y IWTOPbIX JllI'lIlIHW npllllOC5IT Upc,rI; nOJICBbIM I<YJlbTypa~I A"l'Otis SC{fe.tUIJ!
'!~ntagmp!la l!am!~la, Amatllcs c-nignIl11, Agroslis cxc!Q.lllatio1'lis, ,"}, ipsirOll, llamcstra bra~
SIGae, 1.11. irIfalu, lv!. suasa. I

flpOl3 e,rI;elllIbIC Ha6JHQ;U:C'HIiH BI,mUIIJIIl XOPOWYIO cnocoDI\OCTh nplrmmCllII5I Y cjJCpOi\lOBbtx
~PIHi13HOK ,1um A. segctu11l, A, galJHua,_Amatltcs c-lligrItm 'lf J\.fa.Jltrstra suasct. Y Bcex lUI;rt;OB
ObTJU'I JamrCaUbt.I\pIl13WC nOJICTa lla 198.), 1986, 1987 IT. (8 38aliCUt\lOCTH OT nepHop;8 I1CCJIC]l;O
83IIU51); npIIllIJIlI H: DhlDOmr, 4TO BO:mmKCH na;U:30p Ilai:!; nO.rICllb!MlI l(y.'lbTypartlH C nOMQU~hIQ
qlCpOMOHbfX JlOnymcI\ C arAc3uBO~'1. BLIfIBIl.'l1l il:.rm l\mK;~oro BlljJ;8 TI OTŢI,CJJ:bHOCTlI HaGmOlta
CMMeoco6cHilOCTII •

Figurc 1 ~.

FigHre 2

Figm't 3

Figlfn~ ~J

FiffllFC 5

Figlll'c 6

Dynamique du val dans les cOlldition" c1imatiques de la p6riodc 16 V -26 IX
19S5 des mâlcs d'Agr:Jtis ipsiIQJl-, A. scgctum et Ardogmf;/ut gaJJlma capttucs
dans la 7,OJ\C Turda a'rec dC$ pieges pheromonau~a'ICC adhb"if
Pynamique du voI deR m,lles d'Amatltes' c-nignOlt, ]I!alllcs.tm brassicac, ilLolcracca
ci JI.'f.tl'ljolâ dans les condihons c1imatique:-, de Turda pCll(lal1t 16 V-26 IX 1985,
capturc.'i a'fec des, piege.'! ph{~romonaux [VIce adhesH
Dynamiquc du voI des miles ..-'lgrotis exclamationis, AlIlograplla gamHta ct ABrD~

tis scgctum dans les conditious c1imatiques de Turcia pelld<ltlt 7 V -:-24 IX 1986
DynamiqlIC du val des mâles de jlfamcstta olcraccac, Aliwtltcs c-nigrum, ]lfall1cstra.
SI,tMa et lvLtrijolii dall~ les conditions elimatiques de Turda pcndant 7 V -241:\:
19i:i6, cil.ptur~sa"/ec des piegcs ph6romonaux acrcc adhesiI
Dynalniql1e du 'Eol des mâlcs d'A gratis scgetum, A .c.vclanul#onis ct A .ijJSilon c};ws
les conditiolls climatiql1C3 deTurda pcndant 5V-22 IX 1987 captur6s <Lv-ce des
piegcs ph6romonaux avcc adh6sif
Dynarnique du ~rol dcsmâlcşde 1l1amcstm sftaSa, j1[.olcracea, j11 .brassicae et M.tri

foI ii dan:J les conditions c1imatiqlIcs de Turela pClldant 5 V-22 IX 1937 eaptn~

res a'lee des pic-gcs phcrOmOllaUx. a'lee adhesif

•

BEI:rRAG ZUR I,ENNTNIS DER DYNMllK EINIGER ARTEN ,"DCTUIDAE (ORD. LEPI
DOPrERA IN DER TRANSSYLVANlSCHEN EBENE, rURDA ZONE, DURCH

ANWENDUNG VON FEROMONFALLEN MIT ADHĂSIVSTOFFFN

Zusam/JIcnfassung

Ah 1985 wl.1rde auch aui der 1anrlwirLschaftlichcu VcrsuchsstatiDl1 SCA Turela dic Fcldt~

cStiCt'Ullg cincr Rcihc Von fcrOlllonalen K6dern,erzcugt vOm InstitutHir Chemic Cluj-Napoca
durchgdi\hrt. Dic Vers\lchc bctreHcn 9 Artcn Lepidoptcra Koctuidae, dcsscn Larvcn Fc1el
kulturen beschildigcn, und zwar: A gratls scgctltn1, A utogl'apha galJllHa, A malttlws c-nignl1Jl,
Agl'Olis exclamationis, Afalllcstm lJrassicac, j\I.trifolii, ~[.s!la.ssa,

Die durchgcHihrten Bcobachtungcn haben cine gute Al1ziehwirksamkeit derfcromonalcn
K6der .gegeniiber A .scgctum, A .gamma, A manlhcs c-nigrllln und Jr[amcstra suassa. Bei aUcn
diescn Arten wurden jiir die Jahre 1985, 1986, 1987 Fl\lgklu",ren erzie1t (le nach cler Sllldium
periodc) \lud mall isţzur Schlus..sfolgerung gekommcn, dass die Aufsicht der Fcldku1turcn mit
feromonalcn FaHcn mit Adhiisivstoff, mi'lglich ist, Bei jede!' Art wurden die beobachtctctl
SOllderelcl11entc an den Tag gebracht.
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DINAMICA CÎTORVA SPECII DE LEPIDOPTERE DIN FAM, NOCrUIDAE
REALIZATĂ CU CAPCANE FEROMONALE CU ADEZIV ÎN CULTURA

DE SFECLĂ DE ZAHĂR DIN ROMANIA

Y. ClOCHL\, lXCL\ CONSTANTIN, MANUEL,~
DANULESCC, CONSTANTINA PASCARIU

In aceast(t lucrare autorii prczilltit situilţiu abundenţei şi
dillamîeij cîtDCf<l :>pccii de lcpidoptcrc din Iamîlia Noc!uidac.
capturate Cu ajutorul capcanelor fcromonalc CII adeziv echipate
cu lllomdi prc"răzutc cu Icromoll de sinteză sexual, realizat de Ins-:
titUtll1 de Chimie CluFXapoca.

Cercetările s-au dcctuat pc bloc ralldomizat, la fiecare spe
cie de fluture fiind instalate cite trei capCi1~lccU adeziv, urmi:irin
(Iti-se wlOluţia la Ag}'otis sCgc!lIl/!, AlIlogmplta gal1lma, Amal1tltes
c-lIignrm. Alamcstm' brassicat' şi AI. !rifolii, în perioada mai-octom
brie 1985- 1987, În localităţ:ilc Braşo'r, FUlHl"';llca, Giurgiu, Roman.

AlltOrii c0tlthIzioncaz[!. cii este posibiHi renlizarea curbelor
de zbor Ctt ajutorul ca.pcanelor echipate cu fcromoni sexuali de sin
tez[!., În vcdcrea utilizării acestora În sllpra?eghcn~a. culturilor de
sfcdrt de zah[lf sau chiM a limitării popnlaţiilor acestor diiunidori
ai sfcclei.

De asemcnca, se arată cii este posibilii studierea căilor du
migr.lţie la Agrotis SEgetll III , AutDgra/J!la g(tmma, Amathcs c-nigrlllH,
JlI(1.1Jlcstra brassicac şi A[amcstra irifolii cu ajutorul cap~~;lllClor iCf()
monalc. Este llccesMa insă realizarea. muti grup de sll1diu al mi
gra.ţ:ici lVoctltidclQr în cadrulOrga.l1izaţici 1I1tcrnaţion,tl(~ de Com
batere Biologidlcu o secţie pentru sud, sud-estul Europei, Nordul
Africii şi Orientul Apropi!1t pentru a se intreprinde ccrcchlrî si
multancşi orientate in acelaşi scop.

Cercetilrile referitoare la dinamica unor Spccll de IcpicJopt:ere dintre
lVochtidllrJ au fost începute În 1980 ele un grup de cercetători [1] prin testarea
momelilor feromonale puse la dispoziţie ele dtre Iustitutul ele Chimic de
le. Cluj-Napoea [5J.

În momentul ele faţ'l, la cultura ele ,fccl'l ele zah'lr sint testate peste.
Il mome!i feromoualc aparţininel tot la atitea specii de lepidopterc elin fa- ,
miiia J.Voctuidae şi o specie dintre Gclechhdac.

IHenţionăm faptul d. in prezent capcana "Atrapom" utilizatrl în pomi~

cnltur'l a fost adaptată la cultura de ,fecl'l, putindu-se folosi şi la alte cul
turi de cîmp [1, 2, 3J.

În aceastrl lucrare prezcntrl1u rezultatele obţinute prin testarea luai
multor mameli feromonale produse de Institutul ele q,imie Cluj-Napoca,
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Pentru o prh'irc cît mai da.fă asupra posibiliElţilorde lTalizare :lunor
cUlbc de zbor, care pot fi utilizate ele dtre personalul elin protecţie a plan'
tclor in a"ertizarea tratamentelor de COlubatere <1, acestor d:'tuntltori S;;tU ele
limitare a masculilor in vederea limitflrii şi reducerii populaţiilor (lccstor
specii, vom prezenta fiecare specie în parte, astfel;

Agrotis scgctU1n (tabelul l şi fig, l) inst"larea capcanelor s,a mcut
la începutul celei de-a doua decade a lunii mai. In 1985 şi 1986 nu estesur~
prins inceputul zborului; totuşi, maxima de zbor a generaţiei hibernanto
din 1985 a fost în prima elecadrl a lunii iunie, evidcnţiindu-sc prin cei
408 dd capturaţi hl Fundulca, Z15 dd b Giurgiu şi 74.la Braşov: La Roman
s-au capturat doar 9 66, maxima fiind in priu1a dccae1rl a lunii iunie (42 66).

-'În 1986, maximţl. zborului a fost tot in a doua decad~l a lunii mai,
însrl cu o abundenţrlmult lnai rcelusrl ca in anul precedent astfel: la Braşov
69 66, la Fundulea 54 J6; la Giurgiu, dUprl abundcnţrl, IIiaxilna zborulu î
parc a fi ,în a treia decadCl a lunii mai (129 dO), corespunzînd cu perioada

S-au luat în studiu mai lnulte specii de lepidoptcre ale dlror larve
atadl sfecla de zahfu. Dintre acestea, rezultate bune, în sensul răspunsulu'l
la momelile cu feromol1 sexual, l~au avut cele pentru Agrotfs scgetlllJL, A.
exclamutionis, A .ipsl:10n, A-zdograjJ/z.a gaml1w, Amathes c~11igrllnl" 111aincstra
lJrassl:cac şi klamcstra tnfolil:. .

S-au instalat în cultura desfedil capcane cu aueziv tip "Atrapom"
modificate, în sensul trl la placa inferioarrl, pe partea medianrl s-a practicat
un orificiu în care s-a introdus o tijrl metalicrl susţinătoare lung[ldc 80 cm
[11,

'Momcala fcrOlllonală s-a instalat in partea l11edianrl a plrlcii cu adeziv;
pentru fiecare specie de fluture, ceea ce a insemnat o variantrl, s-au instalat
cîte 3 capcane, aşezate în bloc randomizat. Distanţa Între capcanc, indife
rent de specic, a fost de 60m. Ridicarea luaterialului capturat s-a ftlcut
elin 3 în 3 zile, notînclu-se într-un caiet de teren, executinc1u-se apoi C0111

plectarea curbei de zbor ce a servit la avertizarea aplidlrii tratamcntclqr
cu entmnofagul Tr.ic/lOgralIlma.

REZULTATE ŞI DISCUTII

folosind capcane cu adeziv. <2ercctările şi observaţiile s-au efectuat in aTIn
1985, 1986 şi 1987 in cultura de sleclel in Depresiunea Braşovului (altitudine
614 m), Cîmpia Mostiştei,Funclulea (altitudine cea IOD m), Cîmpia Buma,
sului Giurgiu (altitudine sub IOD m) şi Cîmpia Siret{,lui ~ Roman (alti~
tudine sub 200 m), Datele obţinute in Cîmpia Aradului lonneazel subiectul
unei alte comunicflri.
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Tabelul 1 (continuare)

~

n
5
n
Ei
~

iO.
o
o.-
a

~
S
8:

'"'"~.

j , I~n I 4 I 5 1fi I 7 I fi I 9110 1" 112 113 114 115 116
[" 118~9-120 I 21 1 22

Amathes Braşr.rl 1985 - 1 .10 1" 110 62 17 5 4 15 29 18 5 8 1 O - 511 104
c-nigrum 1986 - 14 31 45 11 12 2 1 1 20 16 65 13 1 2 - - 203 68

1987 - O O 1 4 17 22 2 2 3 25 8 15 72 10 5 O 186 62

Fundlllea 1987 - O O O 13 O 4 3 '8 11 30 6 10 10 15 O - 110 37

Giurgiu 1986 - - 73 20 10 6 10 6 35 49 68 51 - - - - - 328 109
1987 47 15 51 41 14 27 33 6 31 16 8 8 1 1 7 4 2 313 104

~l)
- .----,--- - -------- - ---- - -- ----

Roman 1986 - 32 69 71 7 3 4 77 30 68 118 107 47 646 215
1987 2 3 O 11 8 9 8 2 8 47 9 37 17 15 176 59

,\{amcstra Braşo'f 1985 - O 12 ?' 5 O [) 10 14 2 6 3 10 1 O O - 76 25..·,l

bmssicae 1986 - 1 4 5 1 1 O 1 3 12 6 12 13 2 2 - - 58 19
1987 - O O O O 2 11 4 6 4 8 2 O O O O O 38 13--

Fundulea 1985 - O 23 10 11 2 10 7 15 16 5 35 9 38 O - - 184 61
1986 - O 4 O O 33 17 5 25 3 1 24 22 3 O O O 137 46
1987 - 3 5 7 O 6 65 39 49 4 107 11 23 20 11 1 - 354, 118-- -- ------ - --

Giurgiu 1985 - 25 60 23 49 51 65 17 35 3 9 28 9 3 O - - 377 126
1986 - - 19 9 12 32 35 6 35 36 45 27 - - - - - 256 85
1987 2 15 17 13 7 11 41 15 32 19 16 24 O O 10 2 2 229 76-- -- - --

Roman 1987 - 2 12 9 8 9 14 44 55 6 32 11 25 9 3 - - 239 80--
J',Imll/'stra Braşov 1985 - O 8 24 8 O 2 1 O 3 O 2 1 O O O - 49 16

trijolH 1986 - 2 11 13 3 12 6 4 6 31 25 47 17 4 6 - - 176 59
1987 - O 3 4 O 2 6 7 27 1 14 4 15 9 O 1 O 93 31-- -- ------ ---- -- ----

Fundu1ea 1985 - O 36 36 18 7 22 11 35 41 30 66 6 59 O - - 367 122
1986 - 7 24 5 9 35 24 6 35 4 8 67 42 5. 4 9 O 284 95
1987 - 3 4 4 2 2 50 43 31 13 101 15 32 47 14 O - 361 120-- - - --

Giurgiu 1985 - 41 92 34 69 87 126 68 44 10 31 52 12 7 O - - 673 224
, -_.- 1986 - - 52 11 44 31 58 3 75 38 78 45 - - - - :.. 435' " l'i5

, 1987 4 27 32 14 12 26 42 11 27 12 21 19 3 2 14 3 1 270 90-------------------- -- - -- - ----
Roman 1987 - 1 21 l3 8 16 13 33 41 3 19 12 10 9 8 - - 207 69
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Fig_ 2 - ])jn<tmica 7,bQriJ1ui specie.i .-lutograplta ,-EJalllilla din
(liferÎlG zone din ROl11llnia in anii 1985-1987_

Este interesant faptul c,' la Roman in 1985 maxima zborulni de pri
luăvară este in decada a treia elin luna mai (91 o) coinclzÎnd cu maxima de
la Giurgin. .

In iulie s-au remarcat 111axime de zbor la Braşov în prima clec(lclrt
(836 in 1985), in a treia decadt, (956 in 1986: 936 in 1987): la Fundn
lea în prima'c1ecadă (1223 in 1987) şi in a treia decad" (169 6 in 19.85;
406 in 1986): la Giurgiu in prima decaeb (104 6, 1985), a doua decadC,
(766 1987) şi a treia (SO 6, 1986): menţiont'll1 ins" faptul C'l in 1986 curba
de zbor a fost in creştere pînă În a dona decad~ a lunii august (187 6)
clescreseînd În a treia decadă (14360). La ROll1an maxilna de zbor este atinsă

in a dona decadt, (1976).
Zborul de toamnrl.. este reliefat prin luaxiu1a de zbor din a doua decadă

a !tmii angust la Braşov (806, 1985'şi 59 6, 1987), la Fundulea în prima

Ca o concluzie parţială, la această specie remarcăm necesitatea ins
talării unor capcane sondă la 1 aprilie, dacă condiţiile climatice permit,
iar in 15 aprilie sau maximunl 25 aprilie instalarea tuturor capcanelor pen
tru surprinderea începerii zborului gener;lţiei hibernante, în vederea cunoas
terii potenţialului populaţiilor din anul respectiv ale căror larve vor put~a
crea probleme in cultura de sfeclă de butaşi auul 1 şi la cultura de sfeclă

industrială în primrlvara următoare. '
·Datorită unei instabilităţi a abundenţei capturărilor şi această specie

poate practica migraţia ca alte· specii din genul Agrotis (A .exclamationis;
A ,ipsilon). Referitor la tipul de capcană, amintiIJ! doar că in capcanele fero
monale cu apă capturările au fost mult superioare celor cu aae~iv; asa de
cxemplu la Arad in 1987, in timp de 187 de zile s-au capturat iJi capc~nele
cu aqeziv 314 ,J., revenind 105 6 pe capcară, iar in cele cu ap" + deter
gentîf.4 693 6, revenind 1 564 6 pe capcană (date in extenso sint prezentate
intr-o lucrare specială).

S-au intreprins cercetări cu ajutorul capl;.anelor feromonale şi la Agl'otis
exclamatianis şi A.'ipsilon, însă datealuple se vor prezenta Într-o comunicare
separată.

Autographa gamma. Aceastrt specie practică migraţia, fapt deja con
firmat in literatura de specialitat<; [1; 2J insă exist" şi populaţii autohtone
care pot proveni din exemplare adulte intîi·ziate in trecere spre sud in timpnl
toamnei, larve ajunse la maturitate tirziu, cafC datorită temperaturilor Ulai
scăzute şi a perioadei de lumină mai scurtă din luna octombrie-noiembrie
riu au Ulai avut posibilitatea să-şi~esăvîrşeascămetamorfoza, iernînd sub
formă de crisalidă.sau larvă. Cercetări anterioare au scos înevidellţă că pra
gul mi:lim de re~istenţă alcrisalidelor la această specie este de Y'C, deci ar
putea Ierna ca larvft matură sau prepupă. i

Referindu-ne la perioadele de zbor (tabelul 1; fig.: 2), in 1985 şi 1987
la Braşov pri~ele exemplare se capturează în a doua decadă a lunii mai,
pe cind in 1986 zborul deja era bine conturat din prima decadă (54 6), pe
cînd În 1987 capturări semnificative an fost nnmai din a doua decadă a
lunii iunie (226), a treia decadă (28 6), ·atingind maxima de zbor numai
În a treia decadă a lunii inlie (936), pe cind in 1985 maxima primulni
zbor este atinsă in a doua decadă a Iunii iunie (916), avînd incă o maximt,
În prima decadă din inlie (83,6), iar in 1986, prima. maximă estesituatr,
in prima decadă din iunie (85 6) avind a doua maximă nnmai in a treia
decad" a lunii inlie (95 6), fiind o situaţie similară În 1987. Capturările

permanente care s-au efectuat în decursul anilor de studiu ne dovedesc o
s,:,prapunere de generaţii, fiind vorba de popnlaţii care an iernat la noi,
al căror adnlţi sint capturaţi in primele decade it lunii mai şi de populaţiile

migratoare care vin din sudul Europei în valuri. Această afirmaţie se ba
zează şi pe faptnl că la Giurgiu, localitate ·aflată in cel mai sndic pnnct În
1985 s-au făcut capturări semnificative in prima decadă a lnnii mai (57 6),
În a doua decadă (1186) iar în a treia decadă (1066), in 1986, pe cînd la
Braşov, zonă intracarpatiCă, in 1985 în a doua decadă din iunie şi in 1986
in prima decadă din innie. Credem. că la Giurgin, in 1986 zborul a fost
mult mai timpuriu incepind chiar din prima decad" a lunii mai.
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Fig, 3 - Dinamica zborului speciei Amanlhcs. c-nigrum
din diferite ~one din Rom,lnia' in anii 1985 - 1987,

maxima de zbor a fost in a doua decad" din iunie (110 (3); la Roman s-a
evidenţiat un zbor semnificativ începînd din prima decadă a lunii iunie şi

'in a doua decadă din iunie (71 6, 1986) iar în 1987 (11 (3).
Al doilea zbor in 1986 are loc la Braşov in august cînd sint capturaţi

101 <3, cu maxima in a treia decadă (65 6), la Giurgiu din cei 168 6,
68 sînt capturaţi in a doua decadă din angust, iar la Roman, din cei 216 6,
11 S 6 s-au capturat in a treia decadrl~ continuînclll-se zborul m~xim şi 'în
prima decad" din septembrie (107'6). ln anul 1987 această speCIe a avut
populaţii foarte reduse in toate localitr,ţile de studiu, cu maxime de zbor la
Braşov în prima decad,! din iunie (22 (3) şi a doua din august. (25 6) iar
în septembrie (72 (3) şi la Fundulea în a doua decadă din august (30 J) .
Zborul s-a prelungit pîn" la sfîrşitul celei de-a cloua decade a lunii octombrie.

Populaţiile acestei specii au abunclenţe variabile de la an la an; din
aceste niotive presupunerea Crl face parte dintre lVoetlâdaelc migratoare este
posibilrl1mai ales prin 'faptul că s-au capturat masculi aproape în toate
lunile anului. Cercet[lri asupra dinamicii, abundenţei şi migraţiei acestei
specii se impune a se facc} putînd fi considcratrl pentru sfec1ftprintre spe
ciile potenţial dăunătoare.

Ma"uslra bras":cac (fig. 4). Abundenţa acestei specîi a variat de la
o zonă, la alta În funcţie de poziţia geografidl a ac~stora şi condiţiile climatice.
Exemplare izolate au ap'm!t din prima decad" a lunii mai (Giurgiu 2 6,
1987) pe cînd la Braşov, zon" intramontană depresionar", in a doua de
cad" (1 <3, 1986) ca şi la Roman (2 <3, 1987). Totuşi Îli 1985, la Giurgiu
sjnt~apturaţi 606 în a treial

decadă a lunii lnai, Dlcnţinîndu-se,lcapturări"
deosebite şi in iunie (123 J) şi iulie (117 J). .

Zborul genenţţieide varrJ,. are .loc începind din dec<l;cla a treia din iunie
la Fundulea (33 <3, 1986) şi Giurgiu (516, 1985). in perioada de studiu,
la Giurgiu, maxima zborului de varrl are loc în prima decad;l din iulie (65 a,
1985; 35 <3, 1986; 41 <3, 1987), Mcnţion"m faptul că zborul a fost aproape
penllanent in iunie (53 (3), iulie (766) şi august (108 (3) 1986, prezenţe

de zbor in lunile amintite au fost şi in 1987. .
La ]{oman, in 1987, o .abundenţă deosebită s-a remarcat in luna iulie

(113 (3) cu o maximă de zbor in a treia decadă (55 (3).' ,
Făcînd o comparaţie cu capturărilc realizate la Arad, în capcane fero

monale cu ap" + detergent, spre exemplu in 1986 s-au capturat 221 <3,
iar in 1987 106 <3 faţ" de cele cu adeziv, in care capturările au fost de 70 (}
(1986) şi 189 <3 (1987) pntem C01,clude că şi această specie este higrofil"
şi se recomandă ca pentru reducerea populaţiilor să se utilizeze şi capcane
feromonale cu apă. ~>k

klameslra In]olii (fig. 5). Şi la aceastr, specie s-a observat o prezenţ:,

aproape permanent,! în culturile de sfeclă, incepînd din prima clecadă a lunii
luai pînf1 în a, douad~cadrl din oetomb~ic, '.' ~ .. _ .~

PopulaţiI deoseblteslllt senlnalate lJl ZOna GIurgIU} In 198), cmd s-~u

capturat iu 130 zile, 6736, apoi acestea descresc contiuuu, astfel: în 1986,
435 6 in 100 zile şi 270 6 in 170 zile în 1987. Max1mele de zbor s-au Sl
tuat in timpul primăverii in a treia decad" a lunii mai la ~oundulea (36 <3,
1985), Giurgiu (92 <3, 1985; 52 6, 1986 şi 32 6, 1987) Ş1 Roman (21 <3,
1987). I"aBraşov, in prima decacl"din iunie (24 <3; 1985; 13 6, 1986) pc
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decad" (162 <3, 1985: 118 <3, 1987) şi in a treia decadă (104 el'. 1985;
84 <3, 1986), la Ginrgiu in a doua decaelrt (187 el'. 1986) şi in a treia de
cadă .(143 6, 1986) iar}a Roman ina treia, dccadil. (~2 <3, 1986; 86 <3,
1987) a lunii august. In luna scptembne smt capturan semmhcahve 1"
Brasov 456 (1985), 75 <3 (1986) 120 <3 (1987); la Fundulea 95 <3 (1985)~

39 ci' (1986), 173 <3 (1987). iar, la Ro,:,ari 10 ,6 (1.985),.36 <3 (1986) J'
97 6 (1987), maxime de zbor mreglstnndu-se m pnma Ş1 a doua decada.
în conditiile anului 1987, la Fundulea, o trecere de toamn" evidentă este
'semnalată in prima decadă a lunii octombrie (93.6)' .

Peutru o inţelegere a valurilor de populaji! şi a ecolog:ici acestei
. specii amintim faptul că depunerea ponte1 dureaza.m Jur ;le 1O z11e, d~zvol
tarea embrionară 10 zile, iar cea postembnonară Intre 1.) ŞI 20 Zile In co
diţiile Depresiunii Braşovului.(Ţara Blrsei). O .influenţă decisivă asupra
duratei fiedlrci perioade din vlaţa acestel SpCCll o are temperatura, ca ŞI

la alte specii.
Amantltcs C-Ul:(Y],U1"1t (fig. 3). Zborul de' primăvară allnasculilor acestei

specii incepe în s:duţ ţării la sfîrşit~l lt1n~i aprilie: începutul .lunii luai,
deoarece la Giurgiu in prima decad" dm mal 1987 smt capturaţ! 47 exem
plare, .maxima de zbor în cOl1d~ţiile.anu~ui 19~6 ~vî~d î,n a ~re~a d~cadrl ~
lunii mai (73 6), iar la Braşov m pnm,a decada d111 lUme (4) o); m 198)
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1. CiQchia ,r.; Ghizdavu L,Ciupe Hll, Ginscă L., Rolulfcromonului

scxual tic sintczel "Atragam" în limital'ca arlijieiali'î a populaţiilor ICpidoptcmlui

AHtographa ganl1Jla 1.., LucI. şt.) Sfectrl şi l,ahăr, XIV, Bucureşti, Red. Prop.

Tehn. Agric., 1985, p. 179~ J88.

2. Ci o ehi a V., JÎ'lediatol'ii chimiei ~ dincomlmterea biologldi adăuJ1ăto)'J'lol', verigă esen

tială a proiecţiei agroecosistcmelol') S.c.P.C.S.Z. - Braşov) 1986, p. 59; 67.

J. eia ehi a V., Con sta n tin L., 1 a c obi n i V., Dan u 1 e seu M., R ă ş

eli 11 e s c u. ]\1., eri vin ea U 11 C., Combaterea biologică tI larveloJ' defolia

toa.rc GIt ajutonll atracianţilor s.exuali, Rd. M.l.A.P.A. LC,P.C.I.S:Z.S.D. Fun

du lea, Red. de Prap. Teh11. AgrÎc, Bucureşti, 1987.

4. C i o ehi a V" Gmtriblf,tii la- CHHoa§teretb. ciiilo}' /le Jlligraţi e a lepidopterullli All!ographa

gammo (fau1.Noebidae) 1n RomiJniâ: Clt· ajutorul caj)CUllClOl' fCl'omo1Jale, LucI'.

~t. Sfeclă şi zahtlr, XVI, Bucureşti, Rect. Prcip. Ţehn. Agric, 1988.

5. CitI peR., O p rea n 1., Hod o ş a n F.: Proeedett de p1'epaFare a acetatului de

I::-7 dotleccnil, BrevetR.S. Rom,lnia.(O.S.I.T.M.), nr.84437f5.03 Bucureşti, 1984.

6. Ci n pe H., O P r.c- a 11 L;- Hod o Ş a 11 F., Procedeu dcpl'eparal'c a acclatulJti de

Z-7dodeccnil, BrC'FetRS. Rominia (05.l.M.), nr. 14.04 Bucureşti, 1981.

7. Gh i z cI avu 1., T o ITI e s cuN., O p re a ti 1., Fel'OJIlonh' insectelor pesticidc din

a IIT-agelleraţic, Ed.Dacîa, CluH'Iapoc<t) 1983 .

cînd in 1987 a fost in a treia decadă din inHe (270'). La Fnndnlea, zbornl

de. varrt are maxima în ~ treia decadă a Iunii iulie în 1985 cu 35 cţ şi

tot 35 O' în 1986, iar in 1987 acest zbor incepe in prima decadă a lnnii iunie

(500') atîngînd maxima în a doua decadă din august (101 0'); capturărî

deosebite sînt şi in septembrie (650', 1985; 510', 1986 şi 930', 1987),

avind şi maxima de zbor in prima decadă (420'. 1986) şi în a doua decadă

(590',1985: 47 (;. 1987). .

La Giurgiu. maxima de varr, este în prima decada din iulie (126 0'.

1985 şi 580', 1987) cit şi în a treia decadă cu 75 O' capturaţi în 1986.

Capturări semnîficative se eşalonează pină la sfîrşitul lunii august

(14 0'. 1987), Maxima de zbor la Roman este reaHzatr, tot in a trcia decadă

din iulie (41 (;, 1987) ca şi la Braşov (470'. 1986),

.. Această specie fiind migratoare şi cu larve polîfage, cercetările aSupra

abundenţei şi dinamicii sînt absolut neCesare a se face la toate plantele de

cultură.

BIBLIOGHAFIE

DYNMIICS OF SOME LEPIDOPTERA SPECIES (NOCTUID,·jE FAMILY) AClHEVED BY

U5ING PBEROMONAL TRAPS WITB ADBESIVE IN SUGAR BEET CROPSlN ROMANIA

SnHlli!(lry

The paper prescnL<; thealmndancc and "dynnmÎcs '0.1 same Lepidoptcraspecies (Noctuidae

fam.) captured 'with pheroiUoual traps with adhcsive cquipped -.,vithphcromonal luresaf syn

tllcsi;; obtaincd att he Institute of Chemi'stry Cluj-Napoca. The rescarches' were carried out an

randomizcd block, for each bntterfly species,1)cing set three traps "\vith adhesivc, studying the

eyolution of Ag1'Otis scgetwn, AutograplJa gamma, Am(ltites c-nigrllm, l1famcstra brassicae and

M.lrijofiîin the period 1Iay·Octobe[ 1985-1987 aţ Brasov, Fundulca, Giurgiu, Roman.
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Authors COIlsidered passible ta achieve thc curve:> flight by using traps equippedwith
sexual synthesis pheromollcs for using thcUl ta study sugar bect crops or c'/cn to hmlt popula-
tious of these pests. "

It isalso possible to study ruigrabo n ways of Agl?tts segetWII, AlItograplm gamfl/a,
A mathes c-nign'nl,. ~~[amestra ?rasstcae a,ud iVIa.mest~ a ti i!oli: by us~n~ pheromonal, :raps. Ey
organizing agroup forstudywg Noctllldae r~Hgrahon \\Itiull Ţntcwuhonal 0ŢgaIHzatlon iar
Biologica! Control with sectiolls for South, South-East of Eu~ope, North Af~Ica and Middle
East it is possible ta undcrtakc simultaueou" rescarches havlOg the same arm,

le cadre de l'Organisation Inteniationnalc de Lntte Biologiquc avcc nnc scctiou pOlU le sud,
sud-auest de l'Europe, Nord de l'Afrique et Prache Or-ient pourentreprcndre des recherches
simultunces ct oricntees dans le Ill{;me but.

,Figures

TaUes

Tableaux

Pigure

Fig/ae 2

'in Figure 3

in Fig1/~'c .J

in Figure 5

: \, ,
, i

Figure 1

Figure 2

Figltre 3

Figure 1

Figure 5

Figl/res

Flight dynamics of Agrotis segeluJIl species in different 1,OIlCS of Homania,
1985-1987
Flight dynamic of AlItograp1za gamma specics in diffcrcnt 101lCS of Romania,
1985~ 1987
Flight dynamics of Amat1zcs c-llignJIIl spccies in different zow:s of Homania,

19$5- 1987
Flight dyllamics of -l1!cllnestra brassicae speciCs in diIferent zones .of Homania,

in 1985- 1987
Flight dynamics of Mamesfra Irifolii spedes in differeIlt 7(Jl1es of Homani<l, in
1985~ 1987 ! ,

Dynamique du val de l'cspece Agrotis segetum qans diverscs zones de Roumanie
eu 1985- 1987 '
Dynamique du val de l:espece AlItogmpha gamma ({~lS di'/erses zoucs de Rou-
manie en 1985- 1987 .
Dynamique du '101 de 1'espece .4mathesc~uignlmdans diycrM's zoncs l).eRonmanie
CIl 1985- 1987
Dyuamique du '/01 de l'cspece .TIla"meSlra brassicac daus di"/CrSeSzollcs (Jc Rou
manie elI 1985- 1987
Dynamique du vol de l'cspece Jlfamcstralnjolii dilIlS di'lcrses zones de Houmanie
eu 1985-1987

Tablcau 1 - Abondul1ce et dynamique des rnâles chez quelgue's esp~ces de lepidopH'rcs (fam,
~'\loctuidae) [1 l'aide des pieges ph6romollaux <1'ICC adhcsif dunsc1i'/erscs 20ues de
Roumanie (1985-1987)

Table 1 _ Abundance and dynamics of/some male spccies of Lepidoţ!fcra Ly Romania, in
. the period 1985- 1987

LA DYNAMIQUE DE QUELQUES ESP:ECES DE LEPIDOPT:ERES (~AMILLE N(jCTUIDAJi)

REALISEE A L'AIDE DES PI:EGES PHEROMONAUX AVEC ADHESIF DANS LA CULTURE
DEBETrERAVE SUCRIE,RE EN ROUlIIANIE

Rcsllm,;

Les auteurs de ce travail presentent l'abolldance et la dYIlam~que de quelgucs especcs
de lepidopteres de Ia familIe Noduidae captur~esa l'aidc dcs pie~es pherorri~t}a~r~ avec adh~
sif e-quipesavec des amorces pre'lucS avcC un pheromonede synthese sexuel realtse par l'Insb-
tut de Chimie CluhNapoca, - ,

Les recherches ont etc faitessur nil hloc rnndomisc, pour chaque especc d'6cQ.ille etant
instalU:s trois pieges a"/ec 'adhesif; l'evol~ti(!~l ch~zAgl:o.tissegetHm;.~tliograf!ha gamma, Ama
i/leS c-nigrum jV[amestra brassicae cblf,trifoh~ a e~e ~tudlCc dans la peflode mal- octobre 1985
1987 dans les 10calites Braşoy, FUI1dulca, GIurgIu, Roman.

, Les auteurs ·cQw,iderent po,;sible la rc~lisatioll des courbe~ ,de ~-FOI ~t l'aide de~ pi{~ges
equipes avec des phcfomoncs sexllcls de. sY,nthese e!l vue ~e leur ubllsabon pau; survetlltH les
cultures de betterave sucriere ou meme ltmlter les populatrons de ceS mvageurs d9 la betterave.

Il est aussi possible d'6tudier ,Ies '1o.ies de migration ch,ez ~~g:ot~s, segelum, ..r!ttlogrwţJlla
ganllJla, Amathes c-1ligmm, J1falliestra braSSlcae, et jl~amestl'U trifolu, a 1,aldC des pleg~spherQ

mona~x, Muis pour cela il faut rţaliser U}JFgroupc d 6tll(~e de la mlgrq.-hon des NQctUld~s dans

DYNAMIKEINIGER ARTEN LEPIDOPTERA, FAMILIE NOCTUID.'E, FESTGESTELLT MIT
DER HILFE DER REFOMONFALLEN MIT ADHASIVEN STOFFEN IN DER RUMÂNIENS

ZUCKERROBENKULTUR
/

ZlIsIJmmellfass ll l/.g

In diesem Referat wird berichtet fibcr die grosse Anazahl und dic Dynamil. einiger
Lepidopteraarten, Fum, NQetuidac, gcfangcll mit Feromonfallen mit adhi.isi';en Stoffcn, aus~

geriistct mit H:6dcrn mit synthctischem Geschlechtferomon, produiziert im Irlstitut in, Che
mic Chlj-Napoca.

Die Forschungen habcn auI einenl randomisicrten Block stattgeJulldcn, \vobei hir jede
Art der Schmetter1inge je 3 FaIleiI mit adhasi'lstoff eingerichtet warell, 'bie' E'/olutiollwllrde
l.Jeobachtetbei folgendenArt'en: Agrotis segct lf11l, Autogmpha galJlma, AmaJ1thes c-HigrwJI,
.Mameslm brassicae uncl,M,lriJolil, in der periode Mai~Oktober, in tlell Ortsclmften Braşov,

Funduleu, Giurgill 1111d Homan.
Die Alltoren kommcn Zllr Schlussfolgerung, dass "die Schafflll1g der FlugkuT'lţ>ll, mittels

Fatle, vorgesehern mit synthetischcn G{;schlechtsferamonen, z.vccJ,:s ihrc Anwf:'ndl111g zur
Beobachtung der Zuckerrnbenkllltu:ren, ader SOgar zllrBcgrăllzung der Popl1latioIlCJl diescr
Schadhmgc, mijglich ist,

A\lS9Crdcm 'wird !Jcwicsen dic Maglichkeit eines Studiums ti~er clic l\'ligratiouswege bei
Agrotis segelllm,'Autograplla gall,Hwt, AlIla1J!hes-c~nignfnl,l1fameş!ra brassiC{le und iHamestra
IrifoUi mit der Hilfe feromonaler Fallcn, Es ist aber Jlotweudig cine Stndiumgruppe der Mi
gration bei NOclHidae iru Hahmcn der lnternationalen Organisatioll fUr biologische Bekiim
pful1g zu organisieren, mit einer Abteilung fiir dcn Stidcn, Siid~05tcn Europas, Norda.frilw.uud
Nahen OsteI!", um simultane undzum gleichen Zwcck gerichtete Forschungen zu untcrl1chmeu,
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AI1HAMI1KA HEKOTOPbIX BI1AOB 'lEIllYEKPbIJlbIX HACEKOMbIX FAM.
NOCrUIIJAE nOJlY'lEHHMI C nOMOlllbIO <l>EPOMOHbIX JlOBYIllEK C

Af)l,E3I1BOM B KYJlbTYPE CAXAPHOil tBEKJlbl B PYMblHl1"

PC3/o,lIe

/
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B JJ;aHHof! pa601C _aUTopbl npCACT3BJl5ll0T uOJ1OLKcIlue OOIIJllUl Il AilHa",uJKH ueKOTopblX
IUmOIJ qelllycKpbUI.blX llaCcKOl\lblX Fam. Noctuidac yJIOBJlenllblX C nOIllOLUbloq>epOMOllblX J{oa)'
lllCK C arAcaHBoM II npUManK<JMH C ceKcya.'1bHhll\! (pepOnlOH01ll CllllTCa<J nOJlytlCHIIblM B Hucnl-
TyTC XH1\UIH KlIY}K-HanOKl .

HCCJ1e].J;Qf33UHH npOBatUIJlilCb B nOp}1AKe paIlAOMHa311HH ll,,IlH l(a}KJI;orO DHAH 6aGoIIKII
UhlJIU nocTa.n.lIeHbl no Tpn JlOByWIUl C arAesUnOM, CJIeAHJlH sa 3BOJllOllUeif y Agrotis segclum,
Amathes c-nigrum,il!aHtcstra brassicaelt J.11, irifoliiB nepno), Mai'l-oKT510Pb 1985-1987 rr. Il

MCCTHOCT51X 6PSWOB J <PYIlAYJlH,. LJ.}KYPA}I(Y II POMaH.

AUTOpul DblEeJHl SaKJlIOllemÎe, mo UOgMQ}KHO COCnllIJlClIl1el<pHBbIX J10JlCTOB C nOMQlU,bIO
Jlouyme!( C cCKcyaJlbHblMll epep01\lOHar.1H CHBTCS3 13 BHAY lIX HCIlOJlh30U3H1HI ;lJOl lia6JHOp,CHlI51
S3 KYJIbTypaMH .caxapHoi'l CBCIWblllJjU p;a}fW ;!J;JUl OrpallJ1tle11115I nonyml~nl1 3TIJX' upCP;lITCJIeii

CEeICJIhl.

T31\me OOJWaJHO, QTO {303!110mHO H3YQeHHe nYTcii tlmrp3UlJH y Agrotis segct1f1ll, Al/ID
. grapha /J(lJllma, Amathcs c-Jtigntm, }Jamcsfra brassicac 11 Ala-lllcstra tni/olii C nOMoLUhlO epepo

MOIIJ>IX ,TJOIlYlUcl\.HeooxO,lUI!110 C03)J.3HHC pa601lci'1 rpynnbl.HJl51 U3ylJeHUH Murpaulili lam. Noe
tuidac B. pa~iI(aX 1\JcJKlJ:ynap0lJ:uoii Opralll13aUIl1i IlO 6110JlOrU l ICcKOii ·60pb6e. C OAHOt'! ceri:Uneii
;!(JI51 Iora,' Jora-UOCTOI(3 EBponhl. C~Bepa AepPIlKII 11 DJIli}l{nCrO BOCTOKa U BHlJ:Y WUIOBpCMC!I1tOro
npOBC;'ţcHIHI m':CJlCiJ;OBaHUii croii )KC UeJlblO.

•

F'. Ş-lEFANESCU*, ECATEIUNA TUDOR*,
ELENA ŞTEFANESCU**

Lncrarea prezinUistlldiilc şi cercetările cfectuflte In ·"ederea
e1abodirii unei t~hnologii nepollJantc. cu COllsllln ellergeti~ redl15,
in vederea valQrificării superioare acicorii.

Cu ajlltorul acestei tehnologii ş-au obţ.inut în faza pilot o
gamrL de produse. alimentare, prOflusc soluhile din cicoare cu cali
tăţi gustati'f-olfacti'fc deosehite, coloranţi, produse fito-[annaccll
ticc etc.

I\'Iotivaţiile cercetărilor privind aroula de cieoare prăjită sînt 111ul
tipIc şi de un interes deosebit pentru economia noastră datori El necesităţii

ohţinerii, din resurse autohtone, a unor produse ·similare sau apropiate
celor care se importrL Industriile alimentartl si chimico-farmaceutidl sînt
interesate în reuşita unor cercetări care le-ar p~tea pune la dispoziţie com
puşi c~romaţi alimentarL.

In contextul unor preocupflri mai vechi, aceea de stabilire a tehno
logiei de obţinere a extractclor solubile din dcoare, izolarea şi determina
rea compoziţieichimice a ~arome1or din cicoarea prăjitrl a reprezentat un
pas eătre u1aterialiiarea ideii de valorificarţ supcrioarrl, exhaustivă, uepo
luagl şi cu consumuri energetice reduse a unor materii prime locale.

Asemănarea pregnantă olfactiv~gustativ[l dintre aroma de cafea şi

cea de eieoare. pr(lijtrL, expusă şi motivată de noi într-o lucrare de anul
1987 [1 J a avut un -efect încurajant asupra cercetărilor în accastrl direcţie,

din care, in .lucrarea de faţrL vor fi prezentate doar cîteva aspecte.
Ccrcetrl~i1e privind extracţia, izolarea şi compoziţia c'himidl a aromei

de deoare prrljit[l, prezintrl interes din a-cclcaşi motive ca şi la cafea (pen
tru care, Înstl s-au cheltuit importante resurse umane şi materiale) şi anume:

a. stabilirea unui grad de asemănare cu 'cafealţCl şi/sau găsirea unor
posibilitllţi de imitare a aramei de cafea; ,

b. separarea şi Jolosirea ca atare sau cupajată a aromei de dcoare
prlljită in alimentaţie;

>1< Centrul de Chimic Fizică, Bucureşti.

** Uni?crsitatea din Bmşo'f.

\

'.
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c. fabricarea unor produse noi, superioare calit;:ţtiv şi gustativ, cu
selubilitate ridicatrt, carc să poată fi utilizate industrial şi casnic ca pro-
duse alimentare sau în scop terapeutic; , .

d. stabilirea unor tehnologii de recuperare 'şi ,păstrare a qromci de
cieoare, precum şi a altor tipuri de arome cu referire speciali asupra aro
Inei de cafea; .

e. valorificarea integrală şi superioară a cieoarei prrljite carc, in n1
tiInultimp, deţi cererea de înlocuitori de c'aiea a crescut, nu are adcrenp.
la gustul consumatorilor.

Cercetilrile noastre, deşi s~ rcfcat la unele produse obţinute Într-un
pilot model experimental de la15orator, vizează în aceeaşi milsură şi recu
perarea unor compuşi valoroşi din gazele de la prtljireaşi mrlcinarca cÎ
coarei (cafelei) care arc, în acelaşi timp, un rol depoillant al atmosferei
din jurul unităţilor productive din acest domeniu. /

O incursiune asupra bibliografiei consultat[l ele noi pe această tcmtl,
foarte numeroasă in privinţa cafelei, dar foarte săracrl în dOlueniul aramei
de ci cQ;::lre , ar fi temerară intrucît, pinrt .în nl0mentul e1aborrtrii prezen
t.ului raport, ca dep"şeşte cifra de 330 lucr'lri.

Vom ar'lta doar aspectele principale la care se referă: \
1. procedeele de obţinerc a aromei (metodele de izolare in scop ana

litic sau pentru utilizări diverse);
2. lnetoda retenţiei şi cqnccntrării în fabricarea cafelei sau suroga-

telor de cafea solubile etc.; . i
3. cercetări privind compoziţia aromei (ele cicoare, cafea bruttl, În

locuitori de cafea etc.);
4. aspectele privind formarea la praJIre a arome lOT din precursori;

,5. analiza cromatografică a aromelor de deoare şi c.:lfea; precum şi

alte aspette.
Vom încerca in viitor ca pentru cei interesaţi, ne referim aici în spe

cial la specialiştii angrenaţi preponderent in probleme de producţieI să

facem o sinteztt sistematică a materialelor, de care dispnDcm. ;

METODELE ŞI AP"ARAnmA FOLOSITE

:Mctoele1c· de extractie folosite cu fost cele ut.ilizate curent în domeniu
recuperării arolŢle1or scc~ndare (antrenarea cu vapori de apfl, extracţia di
rectă cu solvenţi organiei urmattt sau nu de rectificare etc.) aMfel incit
nu le VOln maL arrtta, limitîndu-nc doar la evidenţierca noutrlţilor sau con
tribuţiilor originale în capitolul cuprinzînd rezultatelecxperimentale.

Pentru definirea cOlllpoziţiei chimice ne-am folosit de tehnicacrmna
tografici în gaze, cuplatrt cu spectroscopie de masă şi a cromaţografiei în
strat subţire, unde a fost cazul. Pentru primul ·~az.-s-a folosiţ un gaz ~ro

matografic Carlo Erba, Fraetovap 4160p9ntru coloane eapllare echlpat
cu F,I.D., ~finiintegratorSpectra Physics, inregistrator Speedomax 1 m V,
coloane capilare SE-30 (nepolară) 'şi Carbomax-20 M (polară) cu hmglmea
de 35 m (70000 TT) şi respectiv 10-12 m (cea 20000 TTJ.

Cromatografia in strat subţire (GSS) s-a realizat pc. pl"ci de sili
cagcl şi celuloz'l Merck gata etalate ş,i vase cromatografice Camag, iar pen
tru relevare au fost folosi·ţi reactivii adecvaţi fiectlfui grup de compuşi.

Lucrările de cromatografie in gaze au fost executate pe bază de con
tracte la Centrul ele Chimic Fizid Bucureşti, cele dc cromatografie in strat
suhţire la Facultatea ele Fannacie-StOluatologie laşi şi Universitatea din
Braşov, iar spectroscopia de masă (Sl\!I) la Institutul de Tehnologie Izoto
pid şi Moleculară din Cluj-Napoca. Materialele folosite au fost unnătoa

rele: cicoareaprăjită şi ll1ăcinatrt provenită de la Fabrica de,Cicoare din
Braşov, concentratele solubile obţinute din cicoare prăjită cu ajutorul unei
linii tehnologice pilot model expcrimental de laborator aflat in funcţiune

la Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Sfeclei de Zah'lf Bra
şov [2 J şi ape de condens provenite de la acelaşi pilot. Extraetele aromate
s-au obţinut din aceste produse la Facultatca ele Silvicultur'l din Braşov

(F.S.13,·.), Centrul de Chimie ,Fizic Bucureşti (C.C.1'.13.) şi Staţiunea de
Cercetare Braşov (S.C.P.C.S,Z.13v.).

:Ne-aIu propus producerea arol11clor concentrat,e, in scopuri analitice
şi pentru testarea insuşirilor gustativ-olfactive respectiva tehnologiei de
obţinere. ' . Il

REZULTATELE EXPERIMENTALE REFERITOARE
LA RECUPERAREA AROMELOR DE CICOARE PRAJITĂ

A. Metode de extracţie (tabel~l 1)

1. Extracţiaal'OJnei din dcoaI"e prăjită şi derivaţi, prin antrenarea
cu vapori de apă şi recuperarea -cu solvenţi "

S-a realizat o antrenare cu vapori de apă, fără sau cu recirculare
(cohabare), din cicoarea prăjită şi măciljată (CPM) şi din diferite eon-
centmte solubile din cicoare (CICONA), .

Experimentările nu au dus la obţinerea unui ulei nemiscibil cu apa.
Cohobarea timp de citeva zile a avut insă ca rezultat obţinerea la F.S.Bv.
a unui ulei brun-gălbui cu luiros p[itrunz[ttor, alcătuit in proporţiede 30%
din compuşi volatili cleterminabili direct gaz cromatografic (GC) şi cca
70% in ·com·puşii polari greu volatili necluabili pe coloana SE-30. Pro
priet1,ţile uleiului s-au menţinut in timp de 2 ani, iar compoziţia lui a·
fost SUpUS'l unui studiu GCjSlVI.

. ' în lnoci norm~l, excepţia anl amintit-o anterior, în colectorul de COl1

dens al aparatului [3J folosit, se observă un strat translueiel, galben-verzui
la suprafaţa apei, care se distribuie repede în apă şi are nliros puternic
de dcoare. C01npoziţia produsului obţinut la analiza GC, este asemfll1fltoare
produsului din care a provenit. Izolarea aromei din conclens s-a realizat
prin extracţie cu solvenţi.

_~ducind unele modificări aparatului pentru determinarea uleiului
volatil din plante (3), am extras după reeirculare indelungată şi folosind



238 P. Ş'1'E:FANESCU şi colaboratorii EXTRACŢIA ŞI' COMPOZIŢIACHIMICA A AROMELOR DE CICOARE 239

ca solvent cloroformul (CHCI,) ;, e<mtitate de aromr, cu randament de 20 mg
/100 ii cicoare prr'jită (0,02%) cGnform scheme, C.C.F.D.: . "

100 u cicoare prr,jită + 500 mi apă --> distilare cu vap?n de apa ~
colcetare~ondeDs-l' rccirculare -l' colectare· 20 mI la 30 IUlll. --+ ex!rasţw
l"/L cu 12 X 20. mi CHO, --> 250 mi aromr, + CHC1, --> uscare Na,SO'l
anh ~ -l' aromfl ulei. .

S-a mai experimentat antrenarea cu vapori de apr1. ş.iprindcrea aronlc~

in benzen, urmatrl de extracţia succesivrl a condensulul antrenat cu cteI
(ETI'I) şi CIJC:J" dar rezultatele sint sub aşteptrtri pentru a fi eonscmwlte.

2. Extractia aromei din apele condensate provenite de la concentrarea
extraetelor sohÎbiIe decicoare .

Apa de condens constituie in cadrul fluxului tehnologic de produ·
cerc a concentratului natural de cieoare (CICONA) [2J un subprodus din

Extractie directă cu sobcJlţi şi COI1- h. Cicoarc prăjită

centr~Lre (F.S.B?)

care s-ar putea recupera aroma, prin recircularea ei la extracţie sau pnll
aplicarea unor procedee adecvate. Pentru recuperarea aromclor au fost
testate mai multe procedee la C.C.F.B., F.S.R. şi S.C.P.C.Bv. cu rezul·
tate mai puţin încurajatoare, ceea ce a condu:;: la concluzia că este luai
economic să se redcleze apele de condens de Ia concentrare Ia extracţia

SU solubile.
În testele realizate. de noI s-au obţiBut uriele rezultate. promiţă

toare, din păcate unele neproductibile, iar "Itele neeconomiee. Este vorba
de recuperarea unor arome cu. vf>latilitate luare, care se pierdeau uşor,

cu miros de cafea de dcoare şi note grase asemănătoare cu cafeaua, con
sistenţă uleioasă şi culoare galben-brună, Extracţia a fost realizată cu
ajutorul unei coloane de distilare fracţion"tă NWG cu umplutură ne
omogenă de 80 talere teoretice, la presiune" de 200 mm coL Hg. Apele
supuse extracţiei au fost amestecate in proporţii de 1 : 1 cu alcool 700A
Fracţia de produs a fost prinsă într-o pilnie de separare şi supusă ulte
rior unei rectificărÎ. Lichidul rectificat a fost depozItat 7 zile într-o
pîlnie de separare, din care s-a recuperat produsul, descris anterior, cu
rand"ment de 0,02 ...0,040/, s.u. din materia primă.

3. Prepararea unor extracte aramate concentrate folosind solvenţi

organici polari şi nepolari

Datorită faptului că, in cazul cicorii, percepţia gustativ-olfactivăare
10c1n apă, extracţia principiilor aromate presupune p~ezenţa apei ca in
termediar intre produs şi so~ventul de extracţie, care dr'ept urmare trebuie
să aibă însuşirea de a fi mîscibil cu apa. Pe de altă parte, sursele biblio·
grafice consultate [4,5,6,\7,8,9,1O,IIJ şi experienţele proprii arată crl in
compoziţia aromelor dc cicoare inhă componenţi lipofili peutru care sint
necesari solvenţi adecvaţi.

Au fost, prin urU1are, testaţi o serie de solvenţi careindeplincau
ambele conditii si anumc: alcoolul etilic, eterul etilic, clorofonnul, acetona
(ACE), glicer'ina' (GLI) etc. .

Schema tehnologică de extracţie a aromelor de cicoarc testat" la F :S.
Braşov şi S.c.P.C. Braşov a fost următoarea:

La) cicoare pr,'jită (coucentrat CICONA) -+ extracţie cu CH C13 , Et ~
OH, ETH --+ filtrare .... filtrarc pe suport solid ~ produse F.L.S.;

l.b) cicoare prăjită (CICONA) -+ extracţie cu CHCI" Et ~ OH, ETH ...
filtrare ... extraet produs A -+ concentrare -+. produs B ,C;

I.c) cicoare prăjită -+ extracţic cu CH - CI" Et - OH, ETH -+ extrac·
ţie cu ACE -+ filtrare -+ produs D -+ produs E;

I.d) cicoarc prăjită -+ cxtracţie cu GLI -+ decantare ... produs G -+ di.
luare -+ produs GA -+ cup:,jare -+ produs GLICONA.
Solvenţii de extracţie polari (ACE) şi nepolari (ETI'I, CH - CI,)

s-au folosit separat sau in ,amestec.
Pentru extracţie s·au folosit vase de sticlă de 1.1 cu ştuţ de SCUl"

gerc la partea inferioară, cantitatea ele cicoare (CICONA) fiind de 500 g

0,04

0,02 (SO)

0,2 (400)
0,2 (200)
o,os (75)

TobtlIll 1

o,t (100)

0,01 (10)

0,01 (30)

R,mdam('lltlJ1 (inferior) rll:
HI(lmă (<;.',,) ~i conţinutul ,le

"volatili" "luaţi GC (ppm)

extract 501\1

hil inclusi'r
aroma % volatili

(,.u.)
0,04 20

'0,04 1,.3
1,1

d. ,,\Ilei de cicoare"
F .s,R,. din cicoarc
pril jitri

a. Cicbare proaspăt pră

jită

. b. elCONA 65% S.\I.

c. elCONA 65%, 5.'11.

Metode de 'extracţie

Produsul "l\pU~ e"tracţiei

Extracţie.directă cu CHC1;) din so-. c. CICONA,50%, s.u.
luţie apoasă (CCFB) .:) f. Apă condens 1 din

pilot (extraCţie)

g, Aprl condcns 2 din
pilot (concentrare)

4. L cu c1oroform 1

4.2. cu ctcr etilic
-1.3. cu Et-OH+CHC1n+ETH
4.4. cu alcool etil ic
4.5. cu glicerină (S.c.P.c.B-r.)

Antrenarea cu 'fapori deapil. şi

extracţie succesivil cu CH-Cl;j
(CCFB) I

Antrenarea cu "rapori de apă şi rc
circulare 7 lile (1".S.13-[.)

•

,.
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iar distributia relativă

ce.lculată JCU ecnaţia:

pe;;te care s-aU adăugat solvenţii sau amestecul de ;;olvenţi (l50 mI CHCl.
+ 250 mI ET - OH + 100 mI ETR). . ..

Extractia a durat 7 zile la temperatura camereI, solventul fund rc-
circnlăt zilnic, darpermancnt in contact cu pr?du;;u1. ~-a obţi~.lUt un pro
dus A supus concentrfl.rii prin evaporare pe bale de. apa, apoI In etuva cu
circulaţie forţati, de aer la 35"C (pentru prod,:sul E). Produs~l C a fost
obţinut prin acelaşi m'dd de concentrare, dar In. prezenţa ~nel mICI can
tităti de apă.

, Prin tratarea extractului filtrat CI' 500'600 mI de ACE a rezultat
produsul D care prin concentrare_a condu;; la produsul E. .

O serie de patente [12,13,14,15,16,17,18J propun.recupe:·area ar,?mel
de cafea in gliceride (ulei de bumbac, uleI de cafea), tnacehna, pohetllen-
~~l. . .. .

.ln aceasttl. direcţie aIn aplicat metoda extracţ1.el ~oncomltent a aro~
melar şi compuşilor solubili, folosind c,a s?lvent ghccrll~a ca a~are sau in
aluestec. Metoda pe care, diq lnotiveohleetlve nu'O putem reda In prezenta
lucrare, pare 'interesantă şi prin calitatea extracte10r obţln~lt7· I~ecu~os~
cută ca agent de ;;tabilizare, gliceri~a .este. u~ so,lvent mlsclb,1 cu ap,'}, ŞI
alcooli, are un gust dulce pe care 11 lmpnma ŞI extrac_telor de Clcoare.
Extracteleau.gustuLşi aroma unei licori savuroa~e ŞI placut coloFate, cx
trăgind selectiv cele mai fine componente aprecIate o_rgano-lephc (gama
produsylor G) şi apropiindu~le mult savoarea cunoscuta a cafeleI.

1n acest scop S-a utilizat glicerină."Reactivul". şi a rezult_at un pro
dus de culoare brună, limpede, strălucItor, Care dIluat cu apa are gust
şi aromrt plăcute. El se poate u~ca;prin at?TIlIzare , pr~dusul uscat fuu.d d;
culoare similară cu ,cea a cafeleI SI cu lUCIU frumos. El nu se aglomelcaZ~t
ei poate fi adăugat in proporţii diferite în produse alim~ntare cărQra le
lluprimă,gustul dulce şi aroma specifică~ D~~ă.cum. se şt!C, ghcenna este
un produs netoxic, chiar ingerată în cantItaţl luaI lnan.

Extractele cu solventi organici, obţinute la 1'.S. Braşov şi S.C.P.C.S.z.
Braşov au prezentat compoziţii net diferite de ale. probelor antrenate cu
vapori de apă şi caracteristici senzonale d.lferenţla:e. .

. Extractul alcoolic, in care predomină 5~hidroxlmetJl-furfural.ul, ar~
caracteristicile organolcpticefoarte aseI?-ănătoare cu produsul Inlţml ŞI
el poate fi recomandat pentru utilităţi ahmentare. Sub ~spec~ul randamen
tului de extracticn1ctodaeste, deasemenea, economIca, pnn concentrare
putîndu-se recupe;a peste 80% din solvent, ~onc;ntrat~l_a:,indo mare sta~
bilitate 1apăstral'c şi menţinindu"şi saU chIar 1mbunat<lţmdu-şl aroma ŞI

culoarea.
Solvcnţii de cxtracţie polari (ACE) şi nepolari (ETH, CRCI,) nu

s-au folosit separat sau, în amestec. . . . . .
I Rezuluînd înccrdtrile noastre de extragere a compuşllor aromaţl dIn
cicoare, unele produse din cicoare, putem c?r:chide că p~nt~ufolosinţe ali
mentare, sub aspectele însuşlrilor senzonale ŞI a ecol1omlcitaţu procedeulu~1
detemiinată în mare parte de randament~l de recuperare ~ solventulu~,
cele mai promiţătoare au fost următoarele n:etode de e;dracţle: (1) cu gIr;,
cerină; (2) cu alcool; (3) cu amestec de solvenţl ŞI ftxare pe .suport soIrd!

, Recircularea apei de condens de la operaţia de COncentrare' a ex
tractelor de cicoare prăjită la extracţii, pare metoda cea mai economic"
pentru retenţia aromei. Costul ridicat al solvenţilor şi randamentul redus
de :extracţie nu justifică economic extracţia arome1or din cieoare cu sol~

veIJ-.ţii organici, cu excepţia variantelor amintite anterior.
1n finalul acestei părţi a lucrării expunem o sinteză ~ pentru com

pletarea v.( 1) -cuprinzind metoda de izolare, produsul supus extracţiei

ŞI randamentul (mformativ) de aromă izolată din produs (%) si continutul
de compuşi "volatili" ai aromei (in ppm faţă de produsul i~itial) 'eluati
din sistemul Gc. ' ,

B. Al'IALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ'

. Analiza chimică calitativ'l a fost stabilim cromatografic în gaze fo~

losmd colmtne CW-20 M (nepolară) şi SE-30 (polară) si prin cromatografie
în gaze cuplată cn spectoscopie de masă (GC/SM). '

\ 1) Determinări, de indici de retenţie
Indicii de retenţie s-au măsnrat şi calculat pc baza relaţiei (care nu

este valabil" pe porţinnea izotermă):

Ii ~ 100(t", - tn",) / (tnrl'+1i -'inpz) + 100 z

uride: Jt R ) este timllUl de reţinere in 5 de la introducerea eşantionnlni pin'l
la obţlllerea plculul maxim al componentului;

. (i) reprezintă. ,componentele (P,), (PH1) care sînt n-alcani cu z şi res
pectrv z + 1 atomI de carbon ce înCadrează componentul ca timp de retenţie.

Conţinutul procentual S-a calculat cn relatia:

i % ~ 100 Ai' "'E/A;:",p,

a componenţilor Ca arie faţel de afla totală a fost

i% = 100 AdA,
NU; von1 int~a în amănunte legate- de tehnica ele lucru, foarte labo

rioas'c, pusă la punct de coautoarea lucrării de faţă de la eC.F.B. Vom
arăta doar că, pentr~ identificarea compuşilor an fost utilizaţi cca 100
compnşl etalon, majOritatea compuşi de structură simplă care, îns'l
nu sînt ccirnai reprezentativi în arome1e de tip cafea unde predomină COm-

binaţii heterociclice.. ,
, Identificările pc baza datelor din literatură, avînd in vedere mate

rialele utilizate de noi, diferite de 'cele utilizate in tehnica de lucru citat"
de sursele de documentare consultate, deşi ajustate la nivelul datelor noa-
stre, vor trebui considerate ca informative. '. ", .

Pentru suplinirea lipsei de etaloane şi valorifieareaiitnultitudineide
date experimentale din literatura de specialitate referitoare la aroma de
cafea, am recurs la compararea cromatogramelor, obţinute in condiţii si
mIlare la cafea naturală şi produsele de cicoare prăj ită. Metoda de compac
rare a "amprell telor cromatografice" ne-a ajutat mult in depăşirea unor·
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dificultăţi legate de lipsa unor ctaloane şi materiale necesare impuse de
tehnica de lucru.

Complexitatea aramei de cicoarc estc comparabilă cu cea a cafelei.
Ea c<?nţine peste 280 compuşi cu struclurrl chimică şi complexitrlţi dife
nte ŞI cst_e foarte p~obabil că, sub aspectul complexităţii compoziţionale,

aceasta sa S7 apropIe de numrtful compuşilor identificaţi in aroma de cafea
c~re a depă?'t 700. în !abelul 2 sint etalaţi indicii de retenţie pe CW-20 M
ŞI SFc30, dm IIteratu,ra [19,20,21,22] şi determinaţi experimentul [1] din
aro.mele de cafea ~l ClC?~re..Pentru a scuti pe cititor de a parcurge· în to
t:;IIt:;tc tabe!ul, .slDte!l~am lD cele ce urmează rezultatele obţinute (abre
vwţule folosite: le1cntlflcărilc certe pe baza cuplaj ului CGjSM (col. SF'30),

Tabelul 2

verificată cu ctaloane pc C\V-20 i\l si SE-30 au fost notate cu SI· iden
tificftril~ cerute pe baza CGjSM, vdrificate cu date de rctenţie obţinute
pe baze, experimentale sau/şi pe baza datelor elin literatură au fost abre
viate cu CE; identificftrilc pe baza CG/SM notate cu DC; ipotezele pe baza
datelor de retenţie din literaturrl consultatr, am folosit abreviaţia LI).

A) Heterocielii eu oxigen

1) furfurol (SI, LI); 2) alcool furfurilic (SI, Li): 3) furfuril etil
eetonrt (2-propionil furan) (CE): ·4) 2-metil-tetrahielrafuran :3-ona
(CL); 5) 5-hidroximetilfurfurol (CL).

ToJi c01npuşii citaţi existrl şi in cafea, În proporţii diferite faţă de
cicoare, dar co~parabile ca ordin de lurlrime.

1)- COMPUŞI PROVENIŢI, PHOBABlL, DIN ACTE SUHSE
55}dibutilftalat (SI) ;56) dioctîlftalat (CEl.

Compuşi chiinit;:i izolaţi .din aroma de cicoare
(abrevieri SI = sigur, CE = certa,DC = destul de cerhi,
IP = ipotetic, LI = literatura)

A) BETEROCICLI CU OXIGEN
1) furfural (SI: LI); 2~ alcool furIurilic (SI, LI); 3) furiI etil cetonu (2-propiollil iuran)
(CE); 4) 2-mctIl tetrahldrofunll1-J-on:l (CE); 5} 5-hidrQximctilfurfural (Cl::).

B) HETEROCICLI CU AZOT
6) 2~acetil piral (DC, LI); 7) nH~ti1-piral,ine (IP); 8) dimetilpirazinc (IF); 9) 2~formi1

piral (IF).

CI COMPUŞI FENOCIC! ŞI ETEHl FENOLlCl
10) guaiaco1 (?I) ;~1} timnl (SI) ;12) etilsalicilat (SI); 13) crezoli (SI); 14) xiIelloli
(SI); .15) :-ctJI g~H1w.xoI (lP, LI): 16), -i~·linil guaiacol (1 P, LI); 17) etil Jenol (DC);
18) trunchI ~e~oh (DC); 19) metll sallcllat (DC); 20) eugenol (De); 21)malt~I (DC,
LI); 22) vamlma (DC, LI); 23) metikicJopentcnclonu (DC).

D) COMPUŞI AROMATICI
,24) benza~dehida (DC); 25} aldehida ·Jcnilacetica (De, LI); 26) acctofenona (De, LI);
27) p.,.meitI acctofenona (metil totiI cetona?) (SI, LI); 28) alcool' fcuîl etilic (D.C).

E) COMPUŞI ALIF';-UCI _
29) metil tmdecil cetona (2-tridecanona) (CE); 30} izo-tridecanollu (CI.:.'); 31) acetoina
(IP, LI); 32) acetilpropioni1 (2,3-pcl1tadiona) (DC, LI).

F) ACIZI GRAŞI ŞI ESTERa LQR
3.3} Olctil p~lm~tat (~[, LI); 3-1) ctil,pa1rnitat·(SI); 35) metillinolcat (SI, LI); 36) etil
huolcat (CE); .)7). ehI pentauecanoat (C~); 38) acid paIOlitic (SI, LI); 39) acid Iinole\c
(SI, LI); 40) llwttI.stearat (De) ; ':il) metll 01co.t (De); 42) esteti al aeizilor graşi C?w.,Cw

G) BJDROCARJ;lURI
43) 2 iZOOlcri cicloalchclla, JI1 =138 (De); "!4) 1,6-dimetil-4-izopropil llaftaliJlLI.(DC);,
~5} cO,mp~ C 13H 18, :M =, 17-1 (D0); '16) xilcni (DC, LI); 47) naftalina (DC) ; 48}djmetil,
naftalme (DC) ;49) metll nnftalme (De); 50) fluoran (De); 51) n·alcani C1Z •• ,CJD

(De, LI).
L

H) COMPUŞI ALCOOLICI
52L dclohexanol (SI); 53) sesquitcrcpcnc,
M = 220 (De). . .'

,
f'

;U = 204 (DC); Si) alcooli .sesquiterpcnici:

"

"'-.

B) Heterociclii cu azot

(i) 2-acetll pirol (DC, LI); 7) metil pirazine (1P); 8) dimetil
pirazine (/1'): 9) 2-formil piral (Il').

În dcoare proporţia pirazinc10r este mai redusrldecît in cafea, iar
cea de piroi este comparabilă. "" .

Despre componenţii 6 şi 8, sub fonna acielului2-(5-e1ihidroxi-Me
2-formil)-piroIililic greu volatil (IP) 11U avem informaţii CG.

C) Compuşi fenoIici şi eteri· fenoIici

10) guaiacol (SI): 11) timol(SI): 12) etil salieilat (SI): 13) cre
zoli (SI); 14) xilenoli (SI); 15) 4-etil guaiacol (Il', Li); 16)
4-vinil guaiacol (Il', LI); 16) 4-vinil guaiacol (/P, LI); 17) etil
fenol (DC); 18) trimetil fenoli (DC): 19) metil salieilat (DC);
20) eugenol (DC).

Dintre aceştia, etil salicilatul este prezent în cantităti'mai mari În'
arome1e de cicoare extrase direct cu solventi si luai mici în' cele. antrenate
C~l vapori de apă şi lipseşte in aromelc de 'cafea. Toţi compuşiL cu excep
ţIa notată ante~ior s-au identificat şi in arOn1a de cafea.

Mai sint prezenţi (determinr,ri CSS):
21) maltolul (DC, LI), 22) vauilina (DC,. LI): 23) metiIciclo
pentenelona (DC).

D) Compuşi aromatici

24) benzalelehida (DC); 25) aldehiela knilacetid (DC, LI); 26)
acetofenoua (DC, LI); 27) lJ-"mctil-acetofenonasau NIe-tolilce'
tona (SI, LI); 2,8) alcool fenil-etilic (DC).

, Componenţii 26 şi 27 au fost semnalati ca fiinel in Cllntitătî mari si
specifici cicorii. Lucrrlrile noastre confirmrl 'pe deplin spccificitate'a celor d~i
compuşi, e1ar numai campusul 27 a fost iel~ntîficat in cantităţi ridicate.
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E) Compuşi aJifatici

29) m?til undecil cetona sau 2·tridecauona (CE); 30) izo.tddeca·
nona (CE); 31) acetoina (IP, LI); 32) acetilpropionil (2,3·pen.
tadiona) (DC, LI).

Componenţii 29 şi 30 se găsesc în aromrl de deoaTe in cantitrlţi mai
luari decît în cafea, in special in. extractul c1orofonnic concentrat.

F) Acizi graşi şi esteriiaeestora

33) mdil palmitat (SI, LI); 34) etil palmitat (SI); 35) metil
linoleat (SI, Ll); 36) etil linoleat (CE) ;37) etil penta decanoat
(CE); 38) acid palmitic (SI, LI); 39) acid linolcic (SI, LI); 40)
metil stearat (DC); 41) metil oleat, (DC); 42) esteri ai acizilor
graşi C,,,.CjoJ'

Com-puşii au fost identificaţi şi în aroma de cafea În cantităţi mari.
Aceştia nu au aromă, dar (probabil) constituie suportul unor componenţi

aromaţi întrucît, cantitativ, alcătuic5eID_ujoritatca aramei.

G) Hidrocarburi

43) 2 izomeri eicloalchenă jI;{ ~ t:\8 (DC); 44) 1,6'dimetil·4.
izopropil naftalina (DC); 45) corop. GlaH", M = 174 (De); 46;
xileni (DC, LI); 47) naftalina (DC); 48) dimetil naftaline (DC);
49) metil naftaline (DC); 50) fluoran (DC); 51) n·a!eaJini (,:,2
... C'o (DC, LI).

Compuşii 43 şi 45 s-~u gtlsit in cantităţi mari În extractelc de cieoare,
nefiind semnalaţi în a'rolna de cafca.

A1canii; sClnnalaţişi în cafea, provin probabil din decarboxilări şi

pirolize ale acizilor graşi. '

H) Compuşi aciclici

52) ciclohexanul (SI); 53) sesquiterpene, j\'I = 204 (DC); 54)
a!eooli sesquiterpenici = 220 (DC).

Compuşii' 53 şi 54 s·au identificat exclusiv in "uleiul ide cicoare
F.S.Bv." şi nu li se cunoaşte proycnienţa.

1) Compuşi proveniţi (probabil) din alte surse

55) dibutilftalat (SI); 56) dioctilftălat (CE). ,

Aceşti compuşi au fost identificaţi prin CGjSlVl in cantitr,ţi relatLv
ridicate şi reprezintă, probabil, impurificări provenite din amqalaje de
material plastic. .

o serie de alţi compuşi semnalaţi de literatura de specialitate ca fă

cind parte din arome. de cicoare, din diferite motive legate de tehnica ex
perimentală utilizatr, de noi, nu au putut fi identificaţi (exemplu ace·
taldebida, metanolul, diacetilul, acetilpropioni1ul, acidul acetic, 2·meto·
xibenzotiazolul, 2·metil·tio·benzo'tiazolul, acidul piromucic, 5·hidroxi
metilfurfnralul). Continuarea studiilor referiţoare la aroma de cicoare ar
puteaJc1cva aspecte cu caracter in~dit. . .

In loc de concluzii, dorim să arătăm dl cerceUlrile referitoare Ia aronla
de cicoare, pe lingă unele rezultate de certă noutate ştiinţifică, datorate am·
plelor studii fundamentale realizate la C.C.F.B., au contribuit la e1abo·
rarea unei tehnologii (omologată şi patentată), exhaustivr" nepoluantă şi

cu consu~n energetic redus pentru valorificarea superioarfl a cicoarci, cu
care s'au obţinut (deocamdată intr·un pilot) o gamrl de produse alimentare
solubile din. cicoart~ cu cantităţi gustativ~olfactive deosebite, coloranţi,

produse fitufarmacclltice şi altele.
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TECHNOLOGY OF FLAV,OURS EXTRACTION AND THEIR CHEMICAL COMPOSITION
OBTAINED FROM PRODUCTS OF FRYED CHICORV
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CERCETĂRI PRIVI~!D ASPECTELE ACUMULĂRII îN TIMPUL
VEGETAŢIEI A BIOMASEI îN DIFERITELE PĂRŢI ALE PLANTEI

DE CICOARE

P. ŞTEFANESCU

Lucrarea evidenţiază faptul că în condiţiile din Ţara Bîrsci
hiomasa acumulată in frunzele de cicoare atinge 'mloarea maximă

la mijloculltmii august (3 tjha s.u.) ,
De asemenea se e·,ridenţiază faptul că din cca 9,5 t de frunze

,proaspete ,se pot extrage 14 kg clorofilă brutrl cu un ecţli',ra1ellt 'fa
larie de 67 000 lei/ha.

În privinţa utilizării produselor de fotosinteză s;'a conC1u
zioIlat că mai mult de jumătate din aCţsteaestc COJlsumată in pro-:
cesele metabolice ale plantei de cicoare şi că numa,i 45~';J din şub-'

stanţa uscată sintetizată este depozitată in rădăcin~L Valorificarea
acestei biomasc se poate efectua ei.i maximum de eficienţă numai la
ajungerea la maturitate a rădăcinilor.

Referatul de fată continuă seria de lucrări privind creşterea şi valo
rificarea, cicorii de CUltUrrl, dome~iu in care se remarcă o lipsrl. acut;l de
date experimentale, mai ales în ţara noastră unde pot fi citate doar' cîteva
cercetr,ri [1,2,3,4]. , .

Cunoaşterea acumulrlrii, in cicoarea de cultm::ă a biomasei şi compo-
ziţiei acesteia îşi dovedeşte pe deplin utilitatea praclică/după ce, o serie
de cercetări [5 - 7] au evidenţiat că din plp.nte se pot extrage produse
alimentare şi fitofarmaceutice [14 - 17]. Cercetări în curs de derulare
[11 ~ 13] confirmr, posibilItatea obţinerii, la scarr, industrială, a produse

lor amintite prin prelucrarea acestei plante. Au fost puse la punct sau
sînt în curs de realizare tehnologii noi, nepoluante şi cu consumuri de ener
gie rc;duse pentru extracţia ş~ prelucrarea substanţei uscate din eicoarea
prăjită [8], a aromelor[9], a hidroxi- şi polifenolilor [5,6,10], fitostero
lilor, laclonelor sesquiterpenice [10]. S-au realizat, de asemenea, progrese
în extractia clorofilelor si obtinerea, în conditii f~vorabile [13] a' cloro-'.. , ., ,
fiHnei deosebit de solicitată în industria alimentară şi cosmetică [10,14].
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Tabelul 1

V2.riaţia biomasei acumulată de frunzele de deoate (SUAF) in timpul "cgetaţici (in g s.u.)
(Braş9v. 1986-1987)

Ţ)ifl'Tcnţa

2:1,,';1'
:>2,26
42,9tl

·1,r"
(i,.;)1
R,41

Epor:a dr:
rccol1,lrc

4 35,790 182,R5 16,217 *.t*

5 -24,073 122,99 4.499 -
6 21,050 107.54 1,477 -
3 19,875 101,54 0,302 -
O 19,573 100,00 0,000 -
'2 17,840 91,14 -1,733 -
8 16,970 86,70 -2,603 -
9 16,678 85,21 -2,896 -

10 16,203 82,78
.

-3,371 -
7 15,750 SO,47 ....,. 3,823_ -, ll,50S 58,78 -8,068- 00

-DI. 5~'"
DI. 1%
De 0,1%

MATERIALE ŞI '~IETODEDE CERCETARE

Lucr"rile experimentale s-au desfăşurat la Braşov, in anii 1986 şi 1987,
folosindu-se drept material biologic de studiu, cicoare din soiul polonez
Poldluga, cultivată in cîmpudle experii!'entale al~ laboratorului de agro
tehnid, din cadrul Statiunii de Cercetare pentru Cultura Sfeclei de Zahăr.

Plantele au fost ~ecoliate decadal, incepind cu 15 iulie, recoltindu-se,
la flecare din cele 10 epoci, cîte 4 plante supuse investigaţiilor. S-a urmărit,
in acest fel, pe parcursul vegetaţiei dezvoltarea plantelorşi dinamica acu
mulării biomasci şi a nnor compuşi in principalele părţi ale plante!: frun
ze şi r',d',cin"'. în total, s-au măsurat direct, in cîmp şi laborator, 16 indi
catori cu ajutorul cărora s-au calculat alţi 15 indicatori sintctici produc
ti"vo~calitativi sau care se referă la randamentele de acumulare, energla
llccesarrl acumulrtTii şi alte aspecte de productivitate. .

Caracterizar-ca pcdoclimatică şi aspectele legate de tehnologia de cultivare
şi întreţinere a culfurii, nu constituie scopul lucrării şi nu ne vom ocupa de ele.
. Dintre cei 31 indicatori an1intiţi înainte, în referat se vor prezenta
următorii: biomasa acumulată în frunze, in grame substanţă'uscată (abrc~
viată prinSUAF)şi'rădăein" (SUAR). Este discutat", de asemenea, su
prafaţa foliar" specifică necesară acumulării s.u, in rrtd"cină (AT/SUAR,
iu dm'/g.s.u.) şi in planta intreag" (AT/SUAT, in dm'/g.s.u.).

Detenninarea suprafeţei sistemului faliar s-a realizat prin desenarea.
fiedlrei frunz,C pc hirfie milimetrică şi însumarea rezultatc10r individuale.

REZULTATE EXPERIMENTALE ŞI DISCuŢII

BiOlnasaacumulată în frunzele cicorii (tabelul 1) a atins. valoarea
maximă la miflocul lunii august (epoca a patra de recoltare' din tabelul'!)
dată care indică,.de f,apt, consolidarea sistemului foliarşi, in consecinţă,

începutul acumulării biomasei de rezervă în rădăcinrt.
Decad",l, sistemul foliar al unei plante a acumulat 19,5.g. s.u. (11,5 g

... 35,8 g) biomasă,La densitatea de 80 mii pL/ha, biomasa maximă acu
mulată (15 august) iu frunze reprezintă echivalentul a 3t s.u.fha.

l~erioada de);maxilnă acumulare de biomasă în frunze a fost cuprinsrl.
intre 5 şi 15.august (cca 1,6 g s.u.fz(sau 130 kg s.u./ha) respectiv 42,6%
din totalul s.u. acumulat" in frunze, In mtervalul 15 august - 15 septem"
brie bioniasa frunzelor se diminuează la cca 44% din valoareama)},iu1ă,
într-un ritm zilnic de 0,7 g s.u./zi pentru fiecare plantă, ajungind la ince
putul lunii octombrie (epoca de recoltare pentru industrializare) la 16,2 g
s.u.fpL sau 1,3 t/ha.

Referitor la valorificarea biomasei frunzelor prezentăn1 un calcul eco
nomie. succint, plecînd de la premisa că frunzele se recolteazrt separat la
epoca de recoltare pentru industrializare~ La staţiunea noastră de·· ccrcet~r~
este in curs de definitivare tehnologia de extracţie din frunze a cloroltle,
brute si transfonnarea ci in clorofilă solubilă (clorofilină). Prin 'metodele
folosit~ de noi am reuşit să >extragem cca 0,150 g clorofilă din 100 g frunze
proaspete de cicoarc, din fare aproximativ jumătate poate fi transformată

În c1orofilinrl hiclrosolubnă (restul pl1tindu-se valorifica, ele asemenea
n il1:~usţria _produselor cosmetice). Preţul de vînzare al c1orofilinei est~

14 nm lel/kg s.u. (produsul se importă) iar cel al clorofilinci brute de 4 800
lci/kg S.li.

În aceste condiţii, biomasa acumulatft pc,un hectar in ccle 9,5 t frunze
proaspete (cit reprezint" producţia de frunze la această dată) este echiva
lent" cu 14 kg de clorofilă brutr, adică 67 000 lei/ha sau, continuind prelu
crarea, 6 kg elorofilă hidrosolubil'l cu valoarea. de 90000 lei/ha la care
se poate adăuga valoarea elorofilci saponificate de cca 8 000 lei/ha .

Re~ursele la nivelul suprafeţelor cultivate în România, cu deoare ar
putea aSIgura peste 15 tone de elorofilr, brut" şi 6 tone' clorofilă hidrosolu
bilrl. numai prin valorificarea si recoItarea frunzelor care actualmente sint
lrtsate. pe cimp. '

In tehnologia propusă~, costul materiei prime se limiteazrl la recoIta
rea şi transportul frunzelor, deoarece ele nu sint a'ctualnlente valorificate.
Cheltuielile legate de operaţiile tehnologice sint reduse, iar solvenţii de
extrac,tie sint in proporţii ridicate recuperaţi. Alte cheltuieli care se fac cu
lnatcnalelc necesare produceriic1orofilei sint, de asemenea reduse iar lUa
t.erialele sint de producţie autohtonă. în medic, cheltuieli1~ direct~ care se
f::~ pentru prelucrarea frunzelor, in sensul arrl.tat luai sus, sînt sub 20%

~1il val?area produselor finite, fără a mai lua in considerare faptul că,
111stalaţllle pentru extracţIa Şl concentrarea substantei uscate solubile' din
dcoaTe vor putea fi folosite, cu mici adaptări, la e~traetia si prelucrarea
clorofilei. ' ,
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Tabelul 2

Variaţia biomasei acumulată in rădăcina de deoare (SUAR)în timpul v'egetaţici ,(în g s.ll.)
(Braşoy, 1986.- 1987)

1.

Difefcnf:l
EpoG~ de
rer:oltarc

5% 0,31 55,'15

1% 0,'12 74.9:;
o,î 'X, ,0,55 9~;1:l2

1 0,996 179,44 0,44l **
2 0,879 158,40 0,324 ,
1 0,741 133,53 O, 18~ -
.3 0,721 129,88 0,166 -

5 0,597 107,54 0,042 -

O 0,555 100,00 0,000 -

6 0,423 76,23 _0,132 -
8 0,314 6l,90 ~O,21l -
7 0,333 , 59,96 -0,222 -
9 0,263 17,44 -0,292 -

10 0,2.'\4 45,68 -0,301 -

Tabelul J

SUlJeufaţa foliară specifică (AT{SUAT) necesarăacuml1lării biomasei plantei de: cicoare

(in dm2/g s.u.)

(Braşov, 1986-1987)

lizări in ali"mentaţie. Despre extracţia altor compuşi şi modul lor de uti
hz~re .ex,lsta dCJaunele patente· în străinătate şi în ţarrl, despre care s-a
amll)tlt rn altă lucrare. .

I ... Există, ~e ~s:n:e~eaJ lucr~ri care evidenţiază acţiunile terapeutice
ale frunzelor ŞI radaCInIlor de CleOare sau a cxtracte10r -naturale realizate
din acestea [14-17J.

.Ne v~r ~'eferi, în continuare J la unele aspecte care vizeaz3.'randalnentul
fotoslntezel ŞI al1l!lUC la suprafaţa {oliară necesară. acumulării ·unui gram de
substanţă uscată In planta întrcagă şi in rădrtcinfl, cunoscutrl sub denumirea
de suprafaţă foliară specifică. .

În tabelul 3 este prezentată, în sinteză, suprafaţa foliar" specific"
necesar~l acumulrLrii. biomasei plantej. În lucdie, pe intreaga perioadrl de
vegetaţIe, este nevolC de cea 5,5 cm:! suprafaţă foliarfl pentru' a Se putea
acurnula 1 g de S.l1. Accastrl valoare luedie arată comparativ cu sfecla de
zabttr, că randau1cntul de asimilare realizat de frullzele de dcoare este cu
30 pînă la 35% mai mare. Cauzele c"rara li se datoreşte randamentul ridicat
de asimilare (cantitatea şi calitatea pigmenţilor şi enzimelor implicate în
fot~sinteză, den~ita~.ca. c1oroplasmclor şi stomatelor, valorificarea superi..
oafa J. unor porţlllni chn spectrul lUluinos şi altele) vor trebui să constituie
ohicctivele unor viitoare cercetări de fiziologie şi genetic_ă·. '-

Ilikrcnln

20,88
.::'8,21
:17,58

,
11,05
14,IH
19,90

Epoca de
rccoltafc

10 97,505 181,14 11,551 ",:ţit

9 89,505 169,03 36,554 *.,~ *

8 79,923 150,94 26,971 ***

7' 75;928 143,39 22,976 ***

O 52,951 100,00 0,000 -

6 49,663 93,79 - 3,289 -

5 45,470 85,87 - 7,481 -

1 30,708 57,99 _22,211 00°

3 26,213 19,50 -26,739 "o

2 21,913 41,38 - 31,039 ca·;;;

1 12,688 23,96 ----:-10,264
00.0

DL 5%
DL }';;, ....
DL 0;1%

In timpul vegetaţiei, intervalele cu acumulare intensiv'l (15-25.VII;
l5-25.VIII; 5-15.12\:'; 25.1X-5X) cu o'medie de 0,9-2,6 g s.u./zi au alternat
cu intervalele in 'care ritmul acumulării s-a redus la cca 0,4 g s.u./zi/pl.

Nu se vor mai face referiri laposibilitate~ de valorificare a biomusei
rădăcinii, ca in cazul precedent, deoarece, după cunl se cunoaşte, rrldrtci
nilede cicoarecon-stituie materia primIt a "cafelei de cicoare" aşa Cl1Dl se
găseşte în comerţ.

în cadrul statiunii noastre de cercetare s-a elaborat tehnologia de
extracţie şi prelucr~re a substanţei uscate hidrasolubile, cu multiple uti-

În; privinţa biomasei acuffiulatrl in rtldtlcină.menţionăm că urmflrirea
variaţiei ei în timpul vegctaţiei prezintă importanţăpentru practidl, Întrucît
aceasta este principala sursă de biomasă din cicoarc care se industrializează., ,

Biomasa acumulată în rădăcină (exprimată in g s.u,) a avut _valoarea
maximă (97,5 g) la ultima epocă de recoltare (15 octombrie). In medie
s-a situat la nivelul de 53 g (78%) din biomasa totală acumulată de planUl.

Aşa cum se observ~l in tabelul 2, creşterea biomasei în timpul vege
taţiei a fost eontinu'l, cu un ,ritm mediu zilnic de 84 g s.u./plantă. Ritmul
cel mai inalt de acumulare s-a inregistrat in decada 5-15 septembrie (intre
epocile 6 şi 7 de,recoltare) cu O medie zilnidl de 2,7 g s.u./pl. In acest

, interval s-au acumulat 32% din substanţa uscatrl depus'l in r"dădnă in pe
rioada urmrlri trL.
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Ca si în situatia indicatoruluiantcrior descris, suprafaţa foliară spe~
cifidl ne~esară acumul{trii s.u, în răd~ltin'J. descre~te pe măsura Înaintării
plantci în vegetaţie, ritmul sdlderii. fiind în~rl. mai luare (~n inten~al?l..·(~:
cca 100 zile analizat, suprafaţa foltar" spectflcă pentru blomasa radaclillJ
a scăzut elc 1,8 ori). Şi aici scflc1crea' cca Ulai mare s-a înregistrat pîn;i la ,15

1 . 2,598 216,59 1,398 ***
:) ?,O}? 169,87 D,S}S .'!"-

? 2,025 168,81 0,825
,

>
159,08 D,708

,
; 1,908

~

O 1,199 100,00 O,DOO -

5 1,10; 92,03 -0,096 ~

(, 0,685 57,08 -0,515 -

I 0,509
1· 42,':12 -0,691

o

7• o

S 0,;68 39,00 _0,732

9 0,3':12 28,54 -0,S57 'ce

10 O,} 19 26,58 -0,881 O·"

Se remarcă, ele asemenea, erl suprafaţa {aliară specifică. nccesarrl a~u

mulării biomaşei în plantrt scade pe măsura creştcrji plantei, de aproape
4 ori Într-un interval de cea 100 zile, ritmul scftderii fiind mai mare în prima
parte a vegetaţiei (pînă, la mijlocul lunii !lUgust) cind, de altfel, se stabili
zeazrl sistemul foltar. I)nn urrnare, dupa formarea frunzelor, acull1ularea
de biomasă. se menţine la un ritm relativ constant uşor regresiv.

A~easta doved,este că, acumularea de biomasă în ,plantă continufl şi
dUPtl 15 octombrie, d~tă care a reprczcntat,în situaţia noastră, sfîrşitul,ex~

perienţelor. , ' ,'.
Din tabelul 4 se observrt ctl pentru aculTIularcaşldepOZItarea unUL gram

de S.li. în rrtdăcintt este nevoie, pc perioada de vegetaţie, de cca 120 ClU
2

suprafaţr, foliară adie" echivalentul supr~feţci unei jum"tr,ţi de frun~ă
conventional,,, Aceast" valoare a suprafeţelfoltare speClftce este cu 11610
mai mdre decit cea nccesarfl acumulrlrii s.u. în planta întrcagrt. Prin urmare~
doar cea '16~!o din s.U. acumulată constituie, în medic, suusţanţa dcrezer:rr~,
restuhle 54% fiind folosită pentru desfhşurareaproceselor v,tale ale plantel,

Tabelul 4.,
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CONCLUZII

L Studiul variantei biomasei în cîcoarea cultivatrl a evidentiat lHl

portantele resurse ce p~t fi vaÎorificate snperîor, cu eficienţh ridicaU, O
a?aliză detaliatfl suh aspect compoziţional ar avea., probabil, ca efect Q .spo~

nrc a acestor resurse.
. 2. Extr~cţi~.şi producerea. industrial~ a .clorofilei şL a altor conlpuşi

dIn frunzele eiCOnl se poate reahza economIC SI ar contribui la valorificarea
unei biomase care nu se foloseşte îl) prezent. 'ConcoTIlitent s-ar asigura iUl
portante cantiF,ţi de colorant natural alimentar. Clorofila brută, dinfrun
zele d~ cieoare, reprczintă o materie primfl importantăJ'pentru produscle
cosmellce deodorante sau pentru producţia de fitosteroli, hîdroxi- si poli-
fenoH în utilizrlri terapeutice.. '

3; Urmrtrirea. variaţiei suprafeţei foliare specifice nccesară, pentru
aculnularea biomasei totale şi de rezervrl a evidentiat că în medie mai mult
de jumătate din produsele de fotosinteză sînt fol~site d~ plantrt pentru pro
cesele metabolice şi cca 45% din s,u, sintetizată este depozitatr, în r"d"cină

ca rezervă. I ~

-L ReeoItarea rrldrlcinilor de dcoare la TIlaturitate asigurrl o productie
sporită de biomas" utilr, susceptibilă a fi valorificatrt industrial. "

augu~t. In decada 5~15 octombrie valoarea suprafeţei foliare specifice s-a
menţmut la mvelconstant de .30~35 cm'/g s,u, Comparînd cele dau" supra
feţ~ foh"are SpcC1f1CC. cupnnse ln tabelele ~şi '1 se observr; că, dacă în prima
per!o,:da de, ve~etaţle, d~ exemplu la pnma epod de recoltare, suprafaţa

fohara specIfIca pentru blOmasa de rezervă a fost de 2,6 ori mai mare decît
cea pentru biomasa totală; la maturitate (15 octombrie) diferenta s~a redu~
la numai· 25~/o. ' , .' --

Aceasta dovedeşte-, că prin matnrizare planta depune mai multă sub
stanţă dc rezervă dinbiomasa totalrl si deci, valorificarea industrialrt se va
realiza în condiţîi economice mai fa~;orabile dacă rfld{tcinile se rccolte'<lZrt
la maturitate,

SţmIlHicaţi"DikrCll!a

52,3H
70,78
$4,~9

(AT/SUAR) necesar-oi. acumulării biomas,ei în rădiicina de cicmne
(in dm~')g s.u.)

(Braşov; 1986-1987)

0,63
U,SE
1,13

DL 5%
DL 1%
DL O,1':.{,

Epo~a d~
l"PCOll<lfC

Suprafaţa foliară specifici!
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Resume

ACCUMULATlON· DE BIO~IASSEPENDAN'ljLA VEGETATţON DANS DIVERSES PARTIES
, DE LA PLANTE DE CHICOREE ;, ,6'

\

FORSCHUNGEN BETREFFEND DIE ANHAUFUNG DER BIOMASSE IN VERSCHIEDENEN
TEILEN nER ZICHORIEPFLANZEN, wAHRED DER VEGETATION

Tableallx

Variation de la biomasse accU11l1l1ţc dAns les feuillcs de chicorcc (SUAF) pcndant
la: veg:etation (g m.s) Braşo'r, 1986~ 1987
Variation de la biomasscaccllmulec ~lans la racine de chicoree (SUAR) pendant
la 'lcgetation (g m.s,) Braşo'J" 1986~ 1987 .
Sudace ioliaire specifique (AT/SUAT) necessaire il l'accumulation dc biomasse
dans la plante de chicort~e (dm2jg 1ll.S.) Bmşo'r 1986~ 1987
SurIace folîaire spccifiquc (AT/SUAH.) nccessaire â l'accumulation de hiomasse
dans la racincde chicorcc (drn:!jg m.s) 1,31'aşo" 1986-'-1987

Tableau 4
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Tableau
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13l0M;\SS ACCUMULATION DURING VEGETATION IN DIFFERENT PARTS 'OF CHICORY
PLANTS' .. ZllsammenfasSl/Jlg

In Birsa Laud biomass accumulation in chieory lcavcs has itsmaxilllum value in tlIe
middtc' of August (3 tjha el.uL) Brute chlorophyll (14 kg) cau bc extractcd irom 9.5 t (resh
leave~, ha'iing a valued cquivalent of 67000 Ici/ha.

As cOllcerllitlg photosynthesis products about half of them is llsed ·formetabolic proce
sscs oi chicQry plant and only 45% of dry mattcr synthetizcd is ;;tockerl in tlIe root. The llSC

of biomass is achicvcd with maximumdiîeicncy otlly at tpe fuU roots maturity.

Es wird berichtet. dass in dcn VcrhiiJbti"sen des Burzcnlandes (Tura Birsei) dic Anhiiu·
fung der Biomasse in dcn ZichoriebUittcrn elen hochsten \Vert inder Mittc Juli C1'reicht (3 tJha
tr.S).

Ausserdc01kallll man erseheu, dass aus ca 9,5 t frische B1ăttcr 11 kg H.ohchlorophyll
mit cinem\Vert 'ion 67 000 Lei/ha erzeugt werden kalln.

\Vas die Verwertung dc:rProduktc der Photosynthcsc anbelangt, wurde es festgelegt,
dass mehr al.. cine Halfte da'J"on fiiI,' die metabolischen Prozcssc elerZichorienpf1anze werwen
det wird, und nul' 45% der synthetisierten trockenen Subshtllz in die \Vurzeln ahgelagert wird.
Die Verwcrtuilg dieser Biomasse kann mit maxitnalcr Leistung nur bei totaler ReHc der Wur-
zeln. geschenen. , '/

Tables

Table 1

Ta1Jlc 3

Table 4.

Variat ion ofaccum1l1atcd biomass in chicQry Ica'/es (SUAF) du1'ing vegetation
(gel.m); Braşmr 1986-1987 .
Variatiollof accl1mulated biomass in chicory roo1.<; (SUAR) during vcgetation
(gd.m), Braşo'l 1986-1987

Specific faliar surface (AT/SUA-T) necessary fOt biolllnss accll1!lu1ation in chicory
plallts (dm:!jgd.m), Braşov 1~86~1987. ,'" .

;-- Specific IOtinr smlace (AT/SUAR) nccessary for biomass accumulatiou iu chicar)'
rOQts (dm1/gd.nl), Hraşo'l 198p-1987 .

HCCJlEIJ,OBAHlUl KACAlOllIHEC51 ACnEKTOB HAKOnJlEHH51 6HOMACCbl
BO BPEMJI BEfETALlHH B PA3J1H'IHbIX '1ACT51X LlHKOPH51

B pa60re BbHI8{1HeTCH TOT epaKT, tlTp B YCJ10B1I5TX !J Uapa Bblpeeil n2KonJleHllag' 6HoMtlcca
B JTIlCTbHX UHlWPHH AOcmraeT MaI{CHlIlaJlbHoro 311aqeHtHI B cepeAHHe aurycra MeCRua (3T/rll
cyxoro BeUl,eCTBa).
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TaK}Ke BbUlBJHletcn TOT <paRI, tITO l1BOpH,6JIJl3HTeJlbHO ?,,5 T CEE;1JKbIXJlllCTbCa MOJlmO
I13BJf~~b 14 I<T CbIpOii: XJIOpOqlHJlblC 31{BnBaJleHTO~1 fi 67 000 JlCU »8 ra.

C:\lOTpn Ha llOTpe6JIeHHe npO~YKTOB epOTOCiIHTeS3 6bIJIOnbIBep;eI-lO 3al{JIlOlICilHC,IJ.TO 6o~
JIbme nO'JIOBUHbl nOTpc6JHleTC5I B npOlleccax 06MCHB paerCUH51 U.UKOpU.~ li t!TO TOJIbKO 4~% CI1H
TeTH3HpOBaHHoro cyxoro BemeCTBa OTJIOJKCllOB KopHe, OCBOCHue STOU 6HOill~CCbl C M3i:\ClIM3Jlb

Hoii 3qxpeKTUBllOCTl>TO B03MOJi{1I0 TOJI1>RO npu p;OCTHlKeHHH speJIOCTIl ROpRen.

•

VARIAŢIA ÎN PERIOADA DE VEGETAŢIEA UNOR INDICATORI CHIMIeI
ŞI PRODUCTIVI AI CICORII

P. ŞTEFAxESCU

În lucrare sînt interpretate rezultatele expcrime;ltalc obţ'i

unte in anii 1985şi 19S61a cicparca cultÎ'rată în cîmpllriJcStaţhmii

de Cercetare ~i Prodllq-ie pentru Clllturll: Sfecleî din BraşiN. Acestea
se referfl IIL'i<niaţia in lunile august-septembrie a următorilor in
dicatori producti'li, calitatî'/i şi chim ici : greutatea, sllbstariţ:a

uscatii şi maşa neumnlahi in priJJcipalcl(~ pfu·.ţi ale plantei şi in
planta întreagă.

Se e'Jidenţiază că mati.triiate,t industrialiia rădJ-cinii începe
ditrc sfîrşitulluniiaugnstşi se termină în septembrie. 1\Iatl1ritatea
lndustriaUt a rădăcinii se pO<:ite. apreci,l" rapid prin raportul dintre
cQnţinutul de iimlină şi cel al substanţeiusc<:ite a sucului celular
care, la răd{lcioa de cicQare cultb/ată 'laloarea de 0,65 s.tu, prin
raportul dintre biOIl1aSa, acumulată in rădăcină şi Liomasa' tot<ll
acumulatade planta, cafe este mai mare de 60 %.

Sporirea interesului pentru cieoare, evidenţiat in anii' cUn urm~i pe
plan mondial, se datorea~_ă În mare parte proprictrlţilorgustative ale rădrl

cinii prăjite, apropiate de.cele ale cafelei naturale. Acest fapt a contribuit
în bună Inăsură la .începerea unei munci laborioase de definire sub aspect
compoziţional a rzidăcinilor de eicoare,concOlllitent cu studii priv!nd ame
liorarea şi agrotehnica plantei. Obiectivul acestor-activităţi l~a constituit
producţia de r'ldăcini. Ulterior, stabilindu-se că principalii compuşi utili
sintetizaţi de plantă sînt inulina şi compuşii amari, s~a trecut la ameliora
rea plantei in direcţia lnrlririi conţinutului în aceşti compuşi.

Astrlzi s-a progresat foarte lunlt in cunoaşterea acestei plante, consi
derîndu-se că cicoarea reprezintă un adevrlrat miracol al naturii, ingemrl-
Dînd în compoziţia acesteia sute de compuşi al căror rol terapeutic contintl;l
Srl preocupe pe cercetătod.

în ţara noastră cicoarea s-a cultivat începind cu anul 1920, o dată cu
construirea primei fabricidc surogate de. cafea din cicoare, cunOSCl1t[l ,Jrank~

cafea".
Cercetări agrotehnice referitoare la această. plantă au fost întreprinse

abia prin anii 1970 [1 J, însă şi ele s-an desfăşurat sporadîc. Odată cu sta
bilirea unui program naţional de cercetare a cicorii, repartizat spre rezol~
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STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTIWfELOR

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

varc Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Sfeela de Zahăr din Braşov,

cercetările legate de această pl~ntă cuprinzind obţinerea unor soiuri româ
neşti de cieoare, stabilirea agrotehnicii şi sistcmei de maşini, fitopatologiei
şi industrializrtrii a luat un nou avint, progresînd de la an la an.

Lucrarea de faţfl işi propune, pe baza unor experienţe intreprinse în
anii 1985-1986 şi prelucrate statistic, sii arate variaţia in timpul vegeta
ţiei a unor indicatori chimicişi calitativ--.-procluctivi ai dcorii.
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Studii referitoare la dinatnica creşterii plantei şi acumulflrii compu
şi10r in planta de cicoare au fost intreprillse doar in anii din unnfl [2J. Refe
ritor la agrofitotchnica plalltei se cunosc la noi, cîteva lucdtri de sinteza
documentară [3J sau destinate producţiei [4,5, 6J. Unele aspecte legate de
tC_~lllOlogia de cultivare, influenţa llutriţ:iei minerale, a spaţiului de nutri
ţie şi altele sînt cuprinse Într-o scrie de hlcr~lri de specialitate apărute în
RP.Polonă, U.R.S.S., R.F. Germania, 'Belgia, RS. România [7,8,9,
10,11,12].

Timp de 2 ani (1985 şi 1986) s-au iniţiat in cîmpurile experimentale
de agrotehnică ale S.C.P.C.S.Z. Braşov cercetrtri privind creşterea p)antei
de ricoare, efectuindu-seconc01nitent mrtsurători în cimp şi laborator. Intr-o
perioadtI. de veg'ctaţic, cuprinsrl intre 10 august şi 5 septembrie, s-au urmă

rit prin reeoltarea a 9 plante din 5 în 5 zile, urmrttorii indicatori: greutatea,'
Sllbstanţa uscatrl şi biomasa principalelor părţi din planEl (rrldăcină, peţiol,

frunze şi planta intreagfl) conţinutul de inulinfl din rădfleinftşi conţinutul

de substanţă USCiltfl al sucului cdular al rrldflcinii.
JVIăsurfttorile s-au efectuat dupfl metodologiageneralf1 aplicatflla sfecla

de zahăr, cu excepţia dcterm"inrtrii illulinei, pentru carcs~afolositmetoda
hidrolizci şi determin[trii polarimctricc a frunzelof, obţinută, comparativ
cu etalon de fructozfl purfl [13 J.

Soiul de cicoare pe care s-au executat măsurătorile a fost Poldluga K
de provenienţ~l polonezrL, i3;f solul (cernoziomoid cambic) s-a caracterizat
printr-un drenaj moderat, avind conţinutul de fosfor mobil de 45 ppm, de
potasiu mobil 90 ppm, indicele de N de 3,5, iar pH-ul de 6,9, apa freatică
situinc1u-se la 4-.-10 m adincime. Planta premergfltoare a fost orzoaica. Lu
crftrile agrofitotehnice au fost cele prevflzute în tehnologia de cultivare
elaboraEt de S.C.P .C.S.Z. Braşov pentru zona Braşov. Au fost adminis
trate 533 kg/ha ingrflşflminte complexe (N" P" K,,), 30 kg s.a./ha sare
potasică toamna şi 230 kg s.a./ha azotat de amoniu la sfirşitul lunii mai
a anului următor. Densitatea plantelor la recoltare a fost de 180 mii pl./ha.

Anii 1985 si 1986 pot fi caracterizaţi ca fiind secetoşi. cu deosebire
ultimul spie sfîrşitul perioadei de vegetaţie (tabelele 1 şi 2). Lipsa precipi-

\
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Evoluţia factorilor meteorologiei in anul 1986
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8,9 11,9

14,3

15,3

15,1

13,7
17,0

7,0 I 17,5
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2,7
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9,2

12,6
14,0
6,0
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0,4
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Ic.mpc
raluta

I .Mart.ie '1 April.ie I Mai I Iunie , Iulie I AI1gU5t I ,S.plemhd, I Q'\ombd,. '" ~

prcei- tempe- pret:i- Icmpc- prrt:i- Icmpe- pred_ tempc- preti- t~mpc- preei- tempe- prcci- '. tempe- IJreci-
pitalH ralura 1 pitaţii ratura!IJitaJii raturil I pitaţii ralura 1 pitalii' ralura 1 pitaţii .ralura 11li,aţii ralura 1 tlilalii

1

2

20

12

13

14

15

16

17

18

-13,0 -' 10,5 - 15,2 - 17,5 - 16,1 2,0 20,9 - 13,3 ~ 9,8 I 0,3

-2,3 ~ 9,6 - 15,5 - 13,3 8,3 15,5 2,3 21,1 - ,1'1,3 - 9,2

3 0,5 0,9 11,9 - 14,7 ~ 15,0 - 16,1 0,2 20,2 - 15,2 - 10,0

4 2,6 ~ 15,7, - 12,6 - 16,1 - 17,0 3,4 22,0 0,2 13,7 - 13,6

5 3,6, - 13,5 - 11,3 16,0 - 18,1 ~ 22,3 - 14,9 - 8,0

6 5,1 - 16,3, - 12,3 _ 18,2 - 20,1 - 21,2 1,5 11,9 - 6,2

7 8',[l - 14,0 - 13,2 - 11,9 4,9, 21,3 - 20,3 3,7 14,1 - 6,8

8 6,7 - 14,6 12,1 11,0 - 16,0 0,1 20,2 - 11,1 - 11,2

9 4,8 - 14,9 ~ 13,3 - 12,5 J9,l 12,9 :1,! 19,3 - 16,7 - 11,1 I 0,9

10 1,4 1,9 12,9 ~~~ 16,2 ~~~~-=-~-=-~__
1 2,0 2,8 13,3 ~ 13,2 ~ 15,0 ~~~ 20,9 ~~-=-~I~

11 2,2

0,6

1,8

0,3

-0,1

-. -:-2,5

-0,5

-0,8
'0,3
1,0

Data
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taţiilor şi temperaturilor ridicate din toamnrt, asociat.cen vînturi uscate
şi calde au determinat deshidratarea rădăcinilor şi defolierea masivă.

Lunile iulie, august 'şi septembrie (intervalul in care s-a intreprins
experienţa) au avut următoarele caracteristicî meteorologice: precipitaţii:

45,9; 78,4 şi 19,5 mm(1985)respectiv 69,4; 25,8 şi 8,7 mm (1986); tem
peratura medie a aerului 17,4"C, 17,4"C şi 12,2"C (1985) respectiv. 16,8"C,
19,3'C şi 15"C (1986). Luna'iunie a fost ploioasă în amîndoi ani (I25 res
peetiv 93 mm).

REZULTATELE CERCETARII

Greutatea rădăci~ii ~reşte semnificativ în perioada ana!izatrt în nlcdie
eu cea 5,8 g/zi, preponderenF' în primele !O zile ale lunii august (15 g/zi),
creşterea este inai mică (2 g/zi) în primele zile ale lunii septembrie. Inter
acţiunea an x perioadă de recoltare arat[). unnătoarcle creşteri zilnice: 11 g
(15 ~ 20. august); 14,4 g (20 ~ 25 august); 8,4 g' (25 august ~ 1 septembrie)
şi 1,5 g (1 - 5 ·septembrie). în 1985; 18 g, 15,6 g, 2,4 g şi - 2,6 g, în
1986 în aceleaşi intervale. Se constată sc"derea greutăţii rădăcin.ii din ul
timul interval datorită secetei. Se poate conchide că, sub aspectul greutăţii
rădăcinii, recoltarea poate fi mcută începînd cu luna septembrie.

Variaţiagreutăţii peţiolurilor (GP) la frunzele de deoare. Remarc"m
uniformitâtea 'acestui indicator indiferent de cmodiţiile anuale şi perioada
de recoltare. Concluzia ce trebuie tras" este că peţiolurile frunzelor aj.ung
lao greutate,caracteristicăspeciei pină la începutul lunii august, după care

'se menţin pe restul perioadei' de vegetaţie la valoare constantă.

Greutatea frunzei (GF) creşte pînă la primele 5 zile ale intervalului
(15 august) după care se menţine relativ constantă (150 g) pîn" la începutul
lunii septembrie. Greutatea frunzei scade in ultima perioadă, cu deosebire
în anul secetos 1986. Scăderea pqate indica într-o egală măsură maturizarea
plantei şi defolierea datorită secetei.

însumarea părţilor principale ale plantei amintite anterior, greu
tatea total"~ a plantei (GT) s-a menţinut constantă (420 g) în anii de experi
lnentare. In perioada analizată, greutatea totală a crescut zilnic în medie
cu 25 g pînă la 25 august, după care a stagnat, deoarece creşterea rădăcinii

a avut loc în acest ritm o datrt cu sdtderea greutăţii frunzc10r în acelaş,i

interval.

Variaţia substanţei uscate a rădăcinii (SUR) de cicoare în intervalul
15 a"g1tst~5 septembrie. Constanta acestui indicator se află în jurul v!,lorii
25,9%. Variaţiile în unele perioade de timp nu shit .asigurate statistic.
Putem aşadar afirma că planta acumuleazăîllrădăcinrt o cantitate de ll1asa
uscatrt pe care,o menţine constantă şi căreia probabil îi îmbllntttăţeştcstruc
tura compoziţională,prin acumularea substanţei de rezervrt proprii -'- in11-
lina. I

Aceeaşi situaţie se constată şi in ceea ce privc'7tc concentraţia de sub
stanţă uscată a frunzelor (SUF) a peţiolurilor (SUP) şi a plantei intregi
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Tal;le 2 - E'FOlntioll of weathcrfactors in 1906

Definirea epocii de maturitate tehnică a rădăciniI' de' .
t 1 B"IR/B'iT' I Clcoare pnn

rap~ar ee. j~ . H • ŞI IN SUC COllst~tuie o metodă rapidă şi facilr" in-
truClt ac:,ştl ll1dlcaton pot ,fI Utlltzaţl III laborator folosind o metodologie
cunoscuta. ,

.. C?nsi~er: .în înc1?-ciere,. c{~ u~mărir~a înc_ontinuare a variaţiei unOr
compuşI c.hlmIC.1 cons~:tuenţl al .. b1om?-sel .a~u?:.u~ate .în prjl?-cipalde părţi
~!cl?l~ntel de" cICOare\'~ conduce la nOI I?oslbrhtaţl devalonflcare superioa
la ŞI .Integrala a acesteia, ceea ce va aSIgura noi materii prime pentru in
dustne.

. .. T!le pap:!" gi1c~al1 in~crprctatiOllof experimental resultsobtaillcd in 1985 and-198G
<tt: ch1cory cultl'latcd 111 the-ftelcl,s of Rc,scarchaml Proc1uctioll' Sta tion for Su O"a1" Bect Craps
r~Ja.~Olf, 1~ws~results rcffcr.ed tn tlIe variatioll, in August,-SeptcmlJcr. of thc following procluc~
tiv;, Cjl1ahtatr.rc .anel chctIllcal indicator,,: ,Yeight, elry rnattcr and mass accuUlulatioll -in thc.
malll parts aneI 10 whole plant. ..,

;.. ~'~d,l:stria\.ra.n~ maturit)' beg!i1!; at the e~d o.f August anel hnishes it~ Scptclllber. lts
T.ll~~lld.~) lS apPlcc~atcd bYY.1C m.tto betwccll lHulllle and elry matteI" content ofccllular
J.U1CC ,\. hosc valuc 1.5 of O.G.J Il? c1l1cOlyroot, or by thcratio bebn:cn accumulatcd biomaS!-i in
100t cl.nd accllmulated total L10111<1S5 l.Jl pIltul, \\'hich b 0'l6r UO%,.

. . Ce. trn/n:l~l .do~l1c't1nc i!lterprctation des reSllltats obtCllUS Cl1 1985 ct 198G COllccrnant
l~ chl~oree c~ltţV?ca la StatI~u ~Ie Hccherche ci Productinn pour la Culturc de Bettera'ie de
Braş?"._?n:y p~cs~mtc.~a 'F.anatlOl~: au~ mois d'aotit-scptcmbrc, des Îndicatcl1s productifs,
qualttattfs et clumlques. pOld, UlatIcrc seehe et masse acellUllllec dans les principalcs parhes
de la plante et dans la plante enticre.

La.n~aturit~ industri:l~?de l~ racine C01llmencc vers la fin d'ao\H ct fini cn scptembrc.
iSn.matun~; pel~t etre apprcclcc rapldenwnt par le rapport cutre le contcnu d'iul1linc et celui
de lCOlattcrc seclle du suc cellulaire qui, ChCl la racine de chicoree cultivcc a une valeur
de 0,65 ?u par le rapport cn~rc la biomasseaccumitlee dans la racinc ct la biomassc totale
accumulcc par la plalltc, qnt depasse 60%.

(SUT) ca medic ponderată a celor trei amintite anterior. Valorile medii ale
acestor indicatori aU fost: 17,7% pentru SUP, 23,1% pentru SUF şi 23,7%
pentru SUT.

Substanţa uscată a sucului celular din rădăcina de cicoare (SUC) a
avut diferite valori in anii 1985 şi 1986, fiind mai mare in anul secetos
ţ986 cu 1,68%. Se remarcă şi cu această ocazie influenţa deshidratării.

In schimb, cu o singura excepţie (perioada 15-"-20 august), SUC s-a menţi

nut aproape constantă in intervalnl analizat, in jurul valorii de 21,6"Bx.
Uşoat:a creştere înregistrată nu este. asigurată statistic ..

Coroborată cu conţinutul de inulină (IN), care in acelaşi interval a
crescut cu 3,3?/o*** cup-stanţa SUC neco~1duceevidcnt la concluzia că arc
loc o maturizare a rădăcinîi, deoarece planta îşi modifidt compoziţia chi~

mid acumulindsubstanţaproprie de rezervă. Prin unuare,cu cit raportul
dintre conţinutul de inulină şi cel de SUC este mai mare, eu atit ponderea
acesteia din totalul SUC este mai ridicată. Din experienţa intreprinsr, se,poate
considera că maturitatea tehnică (la care randamentul tehnic potenţial de
extracţi.e şi valorificare a substanţei utilctindc cătrc>luaxjmul eCOl101nic)
începe in 11101ucntul în care valoarea acestui raport depăşeşte 65% şi dacă

bineinţeles conţinutul de iuulă depăşeşte .12%. c, '
Referitor la conţinutul de inulină (IN) remarcăm valorile deosebit

de scăzute (8,99%) inregistrate in anul secetos 1986. Seceta a impiedicat
'acumularea de inulinr, probabil atit din cauza temperaturilor ridicate şi

a lipsei de precipitaţii, cit şi a defolierii masive. Temper~turileridicate (şi

probabil insolaţia mare) au avut efect inhibant asupra activităţii stOlua
telor şi cloroplastclor, activind efectul transpiraţiei in dauna acumulării.

Defolierea a avut efect negativ nu numai prin oprirea acumulărilor de bio- _
InaSr-l, ci şi prin consumarea 'rezervelor aCU111ulate de plantă in rădăcină. pen
tru refacerea- sistemuluifoliar.

În .. condiţiile,;analizateanterior, acumularea de biomasâ,în rădă.dnă
(BMR) a avut valoarea de aproximativ 54 g/rr,dăcinr" ceva mai mare (55,5
g) în anul 1985, mai aproape de normal din punct de vedere agrometeom
logic.

Biomasa peţiolurilor (BMP) şi a frunzelor (BMF) au, avut valori cpns
tante in jurul mediei de 14,4 g şi respectiv 30,1 g. Acumularea de biOlllasr,
în peţioli şi frunze are loc pînăla 20 august după care stagneazr" spre deose
bire de rădăcină care acumuleazlY biomasă pînă la 1 septembrie cudeosebi~

re in perioada 15'-25 august, interval in care acumularea zilnică de BMR
a fost de cca 19,6 g.

Considerindu-se şi pc baza rezultatelor acumulării biomasei din prin
cipalele părţi ale plantei că maturitatea tehnică se situează la începutul
lunii septembrie, se poate observa că atunci cind raportul intre BMR şi

biQmasa total acumulată (BMT) de către. planta de cicoare este mai [Oare
de 60% se poate considera dt rădăcina poate fi prelucrată in condiţii econo
mice optime, datorită randamentclor ridicate de biomasă utilrt.

Legat de acest aspect, redăm i'n cele ce urmează variaţia raportului
BMRjBMT în intervalul analizat 44,7% (la 15 august); 47,8% (20 august);
54,7% (25 august; 59,5% (l septembrie) şi 60,1% (la 5 septembrie).
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VARIATION EINIGER CHEMISCHEN UNO. PROOUKTIONS-QUALlTATIVEN KENNZI

FFERN W.'\HRENO OER VEGETATlON

Z l!sammel1fasSllJl.fJ

Dus Referat sto11t darVersuchse1'1ţcbnisse, crhaltcl1 in 1985 uud 1986 in der Zichoric

lmlhl1", arii dCIl Feldern uer VerSuchs~ilIldProduktiollstation H'tr Zudwrriibcnbau Braso-J. Diese

Angaben bczichen sich aui dic Variation; in "August-Scptcmbcr,ţolgenderquaHtati'Jcn und

chcmischcn l\cl1llziffern: dus Gcwicht, dic trocltcllc Substanz und die in einzell1cn TeHeu und

in der gUlll,en Pflanzc eingehtiuftc l\Iasse.

Es wircl llutcrstrichcn, elass dic industricUc Rclfe der \Vurzeln gogcu Ende Allgllst

begiul1t, nud iIll Septcmbcr cudet. Dic industriclle Reifc der \Vund kann durch dus Verhiilt

Ili~ zwiscben dem Gehalt an Inuliul1nd an troc1wne Substanz des Zcl1saftes, welches indeu

Wurzeln 'IOn Kulturzichoric elen \Vert 0,65 hat, oder durch dus Verhăltnis zwischcn dcr in

elen \Vurzeln angehiluftcn Biomus,Se und der tQtnlen 'Ion der PIlanz:c aiIgch~inften Biomusse

grăsscr als 60%, scluwll eillgcschiitzt ,\'crdcJ1.

H3J\\IOHIOHHIO HIOKOTOPblX XHJ\\H'lIOCKHX H npOI\YKTHBHO·KA'lECT

BIOHHblX nOKA3ATlOJllOfll.\HKOPHJI B H'lEHHIO BHnAI.\HOHHOfO nHHO)l,A

PeSIO,lfe

B pa60rc HCTojllwBallb1 3J<cnepll"'leHTa,TlhHLle pcsy.TlbT<lTbl, nO,T1)""lcullble B 1985~ 1986

rr.y ulIKopml, BblPaJl:l,CUIlOrO na nOJUIX 31{CnCpIlMema.TJhHO-npo1l3Bo;I;CTBCllllOii CT3HllIJHnO

BblpallI,UnaHlIIO Cl)el{Jlbl Il 5P<UllOBC. 3Tn PcsYJJI:,TaTbl OTlIOCRTCfI J{ 113MeuCIUIlO il aBrYCTe"ceHT5I~

Gpe CJIC;J;YiOW,IlX npo1l3BoiI;CTIlCUHbIX, ·1<3 l leCTBCUllhIX Il XIlMjllteCl\IIX nOKa3aTCJleii Bec, cyxoe

BCllI,cCTBO li lIaJ{Qn.TICHlIall lltacca 13 rJlaBllblXlIacHIX paCTelllI51 Il 130 I3CCM paCTClllIII.

BbUlIW5leTCf{, lJTO npo1l3.BOiI;CTBCJlIl<l51 3PCJ10CTh lWplHIlHIlJllll<lCTC5I K IWJlUY MCC5Ill<1 anr}'c

.Ta II 3JKalllJl1BaCTC51 il CCl-lTfl6pe. npOll3BOACTBClll1Jfl 3pC.rJOCTb KOpU5I MomCT Cl,lTh 6blcrpo olJ

pci~e.ncJlac nO.\IOllJ,bIO OHIOWCllllfl IIlcn<ll,y CO)l,cp)KaiUlcM lIHYJlllJlJ il COnCp)IWHIlCIII cyxoro ne

IUCCTBa 1\.TJCTOlJnOrO COJ.;a, 3H3tIellllC l\OToporo 0,65 )1;JUI lWpllll ELlpalll,cHlwro llllJ\OPH.fl llJllJ C

nOlllOlUblO OTHOUlCUIl51 jI,lc)J{;I.Y lIaKOIlJICllHOii (illO!ll<lCCOi'i B l\OpHe Il o{hucO GlloMaccoîl, lH1KOn

.lJ.C1moii pacTellHcM, KOTOpOC GO.'lbllJC GO %'

LEMNUL DULCE, O NOUĂ. SURSĂ DE îNDULCITORI NATURALI

EUGE1':IA SPULllER, Al. STROIA .

LClUl..wl dulce, (Glycyriza glabra L.) cunoscut in popor

sub denumIrea de clorîngla'l, rădăcină-dulce sau iarbă dulce se

caracterizeaza. prin gustul dulceag al rădăCinii, ceea ce il recomandA

ca o .materie primă· indigcl1ă pentru obţinerea îndulcitorilor na-
turalt. _

Autorii hecinre'listi'i. calitatea de indulcitor a lemnului

dwul.ce din punct de '1edero al COnţinutului în imlu1citori, posibîli

taţlle de prelucrare a acestuia, prcI<um şi valoarea terapeutică si

alimcntari'i. a produselor obţinute din/sau cu ajutorul extractul~i

cOllcentrat de lemn dulce.

1. Clasificare botanică

. Denumirea ştiinţific'i a plantei este Glycyrhim glabm L. şi face pal'te

dIn FamIlIa Legu1wuwsac, genul Papilionaccae. .

2. Origine geografică

.. Planta "est~ o:iginar'i din ZOnele subtropicale ale Asiei şi Europei,

de unde 5"a raspmdIt ŞI in alte zone unde a intilnit .condiţii prielnice.

3. Răspîndire geografică ,

~re7te spontan sa:,. se cultivă de obicei în zonele de şes, pe malul apelor,

unde ";!llneşte condIţll pnelnice de vegetaţie şi anume: umiditate, ierni

maIbhnde, căldură. La noi in ţară planta se cultiv'i in zone din judetele

BrăIla, Tulcea, 'Călăraşi, Olt, Dolj etc. '

4. Constituienţi a";atomo-morfologici

Din punct de vedere anatomic planta de lemn dulce este alcătuită

urm'itoarele părţi componente: '

părţile subterane formate din rizomi şi rădăcini;

părţile aeriene formate din stoloni, tulpină aeriană ŞI frunze.
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Planta se cuHivă pentru valorificarea urn:rttoarclor părţi anatOlnice:
rizomi,rădăCini, stoloni.

c;i,stul dulce al plantei se datoreştc prezenţei in conccntraţie de 2~

20% a glicirizinei, un glucozid flavouic natural care are gust dulce, apreci
at ca fiind de circa 50'dc ori mai puternic decit al zaharozei, adid al Zah,,
mlui din sfeclă.

Planta mal conţine şi alte glucide care-i confei'ă gust dulce şi anume:
- glucoză 0,6 - 4,1 % ;
- fructoză 0,3 - 4,1%;

fi" _ zaharoză 7,5 - 20,3%;
__, maltoză 0,1 - 0,6%.

5. Compoziţia chimică

Din punct deve'dere chimic planta are o compoziţie complexrl şi con-
ţine urmrltoarele· substanţe:

a. Substanţe dulci
- glicirizină 2,3 - 20, f%;
-zaharoză 7,5-20,3%;'
~ monozaharide (glucoză, fructoz,') ... 0,9 - 8,2% ;
~ malt,oză 0,1 - 0,6.

~b. Amidon 20 - 30%.
c. Compuşi cu azot (colină, betaină, asparagin") ... 0,25 - 0,77%.
d. Lipide ... 3,5%.
e. Flavonoid~ (circa 27 reprczentanţi) ... 1 - 1,5%.
f. Vitamine din grupul B ~ Biotin" şi acid pantotenic ... 33 mg/g.
g. Tanini şi cumarone .. ". unne.
h. Hemice1uloz'l.
i. Ulciuri eterice (63 componenţi) ... 0,03 - 0,035%.

6. Prelucrarea plantei

Duprtreco~tarcşi spălare rădăcina se usudt, ca atare sauduprt ind.epăr
tarea stratului superficial "suber" > operaţia care se numeşte decorhcarc.
Rădăcinile uscate se depoziteaz" in scopul cxtracţiei glucozidului dulce şi

a- celorlalţi îndu1citori.sau pentru mrtcinare ulterioară În- scopul folostrll
la alcătuirea reţetelor de ceaiuri lnedicinale naturale.

" Rădăcinile uscate după dccorticare se caracterizează prin:
- corp intreg sau tăiat longitudinal, cu stiatulcxterior indepărtat

pTln tăierc; . ,
aspect de fragmente cilindrice;
culoare galbenă-fibroasă pe suprafaţă şi in intreaga masă,

in fractură are aspect fibros;
suprafaţa externă este netedă, fără şanţuri longitudinale.

Din rădăcinile de lcnm dulce prin percolare la rece iTi apă se. ol\ţine
un extr"-ct cu gust dulce. Dm extra'ct se poatc prepara prin UScare o pulbere
dulce.

Uh alt produs obţinut din extractul de lemn dulce este "zahărul negru.&'
de regliză" folosit la prepararea unor bă)1turi răcoritoare, cu gust pl,'cut
şi de aceea foarte apreciate de consumatori. De asemenea, se mai poate
obţine produsul (lenumit "Niamb~l" asemăn"tor cu zahrlrulcandel, dar de
culoare·· neagră.

.Sucul rezultat diri presarea rădăciuilor hidratate in apă se poate con
centra sub vid şi din masa astfel rezultată se poate face bastonaşe cu dia
metrul de 1,5 - 2 cm şi luugimea de 12 - 15 cm.

.7. Compoziţia' chimică a extraettilui concentrat

Compoziţia "Iacriţ-ului" este urm,lloa,ea:
_. umiditate ... 18%;
- conţinut de substanţă uscată ...-82%:.
din Care:
- glicirizina .. '. J8% :
-zahamri naturale ... 11%;
- gtim.e, amidon 28% ;
- cenuşă ll1ineraIrl YYo"";
- coloranţi şi alte substanţe solubile ... 20%.

8. Caracteristici economice

Producţia medie de rădăcini d'e lemn d\llce este de J - 1,2 tone/hectar.
Consumul specific la USCare este de 3,5: 1.
Conţinutul maxilŢl de glicirizină şi alte substanţe dulci se atinge in

plantă în perioada noiembrie-martie, dar se pot îp.tilni cazuri cînd maxi
mum se atinge şi În luna iunie, înaintea ÎnflorirÎÎ. In luna august, la n1atu~

rizarea fructelor .conţinutul de substanţe dulci este minimum.
Planta poate fi cultivată pe nisipuri, pe tercnuri supuse eroziunii şi

alunecărilqr şi pe soIuri sărăturoasc. \
Temperatura mediului arc rol primordial în acumulareaglicirizinei.

9. Acţiune terapeutică

•
Compuşii chitnici ai lemnului dulce au o acţiune terapeutică asupra

organismului uman, fapt pentru care se extrag din rădăcinile uscate. Dintre
multiplele efecte pozitive ale acestor compuşi asupra organismului uman
se pot aminti:

- fluidificarea secreţiilor traheo-brorrhice şi calmarea tusei:
diminuarea .inflamaţiilor gastrice -ŞI cicatrizarea ulceraţiilor;

protecţia mucoasei gastrice:
diminuarea inflamaţiilor articulare:

•
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GLYCYRRHIZA GLABRA L. KAK HOBb!O »CT04H»K ECTECTBEHHblX
nOI\CJlAU\AIOU\»X BEU\ECTB

\VI' ]?,as Siissc .. Holz.(G-1Y?JThi:;a glabm L.), bekannt dem Volk unter dem Namen "Silsser
lfzel., ode,r susses (,ras, Ist helcannt durch elcn ziemlich siisScii Geschmack des \Vurzels

und dalU,Ill \~~rd ~l~pIoh1cn ?,ls cilll~eim~schcr RohstoIf zur Erzeunguug natiirlicher Sîisst~fie:
1 > ~)1C, "\ crf~sser unalys1Crcn cite Elgensl1aftcll des siissen Ho1zes als nahirlichcr RohstQff,

l~nc. 7,\\ ar, Tom StaIldp~nkt <1;11S des Susstoffgehaltcs, der Verarbeitl1PgSl1loglicltkciten und des
t le rapeutlschcn und N ahrnuttelwertes der aus konzentriertem Aus7,ug erzicltcn Erzeugnissc.

DAS SUSSE HOLZ - EINE NEUE QUELLE NATUHLICHER SUSSTOFFE

Zl/sammeufassl/Jlg

" ~~_~~ix C~?l~~, (GlycyrJ"h~:;a glabra L.) connu aussi sous le 110111 de racine~douce, herbe~
~l(Ju.cc,' est cMactens~ par le gout dOllcercux de la racine, etant utili se comme maticrc rcn i'
IIH,llgC:W pou~ obtelll~' des llu1ciJiants naturcls. Les autcurs souligneut la qualite dc ~lcif1i:l~~
,In bOl;; dou:'\: du POl1lt dc vue du contenu eu dulcifiants d les possibilites de l'usiner ' .
quc la ":u1ellr ~he:rapeutique et alîmentairc des p:roduits obtCI1US il l'aide d~ l' atIt1~~
concentre du bOIS doux. - -- - ex nu

in dozele reduse în care se utilizează Ia obtincreaalimcntc1or nu
este un produs energetic şideci se poate consnma de persoanele supraponde
rale sau cu tendinţă. in acest sens;

pentrn acelaşi efect de indnldre echivalent cu 1 kg de zahăr "la-
criţ-ul" prodnce in organismul uman 80 kcal;

_ arc acţiune terapeutică complexă asupra organismului DUlau şi
ca unnarc produsele alimentare ţndulcite cu "lacrîţ" au şi rol medicinal,
contribuind la ameliorarea unor maladii;

_ extractul este o masă neagră şi ilnpriină din acest 1110tiV

culoare încbisă produselor ,albnentar~, ,ceea 'ce dett~rn1ină folosirea sa la
o gamă restl'insă de produse.. .

Laeriţ-ul sau extraetul· de lemn dulee se poate folosi la obţinerea
unor produse· zaharoase. Aceste produse trebuie Încă să fie considerate
medicinale.

Principalele produse zaharoase ce se .pot obţine cu lacriţ sint:
bomboane figurine sau pastile gumoase;
caramele;
bomboane stidoasc cu sau frnă umplutură;
pasta de ,;lacriţ" pentru interioarele drajeurilor.

Utilizarea. extractului concentrat de lemn dulce ca substanţă de In
clulcirc pentru obţinerea produselor zaharoase este abia in faza'incipientă.

Extinderea în cultnră a plantei, creşterea producţiei de "lacriţ" va
permite în continuare creşterea cantităţii de produse zaharoase 'obţinute
pe a;ceastă bază, diversificarea sqrtimente1or, satisfacerea cerinţelor :con
sumatorilor, a populaţiei.

Lemnul' dulce se impune treptat, pe măsura asjgurării indnstriei
prelucrătoarc cu cantităţi din ce în ce mai mari de indulcitor, ca o plantă
valoroasă din punct de vedere tehnic, economic, medical şi organoleptic.

_ acţiune uşor diurctică, cxpeetorantă,şi laxativă;'
_ prevenirea 'fcrmcntaţiilor În dispersiile fermentative.

"> Extractul de lemn dulce se poate utiliza in tratamentni unor boli ca:
. artrite, ulcer gastric, trahcita, faringită, bronşită, calcnloză renală şi bi-
liară. .

10. Utilizarea alimentară ,...
Din punct de vedere alimentar extrilctll1 concentrat de lemn dulce san

;,hcriţul" prezint', următoarele particularităţi: .
--;- are putere mare de indu1cîre şi deci se consumă in cantitate re-

dusă;

SWEET WOOD, A NEW SOURCE OF NATURAL SWEETENERS

Summa1'Y

Sweet woad (GI)'cyrrlziza gta.braL.) kncw alsa as swect~rQat ar swect~gmss i5chnracte~
rized by rootm,ellow taste and it is recommendcd as matcrial for obtaining natural swcctencrs.

Authors undcrlillc the swcct~woodquality of s\veetener iram the paiut uf view of swce
tencrs cOl1tcnt and its processing possibilitics, therapentical and alimcntar value of produets
obtained iram ar by using the concentrated extraet of sweet-woQd.

~
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INSTALAŢIA ŞI METODA DE CLIMATIZARE A CAMERELOR
DE CREŞTERE A ENTOMOFAGILOR

ŞT. M"\CURAN
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Lucrarea prcziJlttL principiul unei iustaltqii şi metoda_ L1e di
miltizarc pentru reali7,area condiţiilor JleCe~are creşterii şi lllulti
plidirii materialului pentru combaterea biologidi a d[muătorilor

sfeclei de zah[u şi a suportului biologic necesar,
lnstalatia are urmfltoarcle camcteristici:
- meu'ţine temperatura, umiditatea şi lulllinozitatea în

limitele prognunate de către cercebHor;
- SClllualizcil7,[L dep[rşirea domeniilor respecti'lc;
- realizc<lz[, un ciclu zi-noapte variabil in funcţie tIe nccc-

sW't ţ ilc ccrceUirii.

DESCRIEREA INSTALA ŢIEI ŞI POSIBILlTĂŢILE DE UTILIZAI<E

Instalaţia de automatizare pentru Ca1uera de creştere entolllofagi cste
destinattl realiztlrii u11ui ciclu zi-noapte progralllabil (cu controlul şi

variaţia parametrilor: tcmperatur;l, luminrl, umiditate), ciclu nccesar stu
dierii c01uportamcntului entomofagilor la variaţii controlate ale parallle
hilar luediului ambiant. Durata ciclului zi-noapte poate fi prograluată

între 24 minute şi 40 ore, în 99 ele trepte.

Instalaţia poate comanda pc durata fiedlrei ore a ciclului pragral11at
modificarea oricflrui paranletru al mediului, ceea ce detennin{l O mare ver
sabilitate il instalaţiei.

Variaţia paran1etrilor are loc în limite prestabilite de către utilizator.

Instalaţia lnrlsoarrl continuu (thnp de stabilire, aproxirnativ 30 se-'
cunde) temperatuEa >7i u111iclitatea, furnizînd sCInnale de comandă elemente
lor de execuţie (caloriferc, vcntilatoare, u111idificatoarc, instalaţie ele rrlcirc
etc.) Ia elep"şirca aceslor limite. .

Instalaţia nu cuprinele partea ele forţă; aceasta furnizează semmlleIe
necesare.
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COMANDA ELEMENTELOR DE EXECUŢlE DE CĂTRE CEASUL PROGRAMABIL

Fig, 1 - Schema bloc a instalaţici· de automatizarc pentru camera de creştere

a cntomofagilof.

TRADUCTOR
TEMPERATU

(1 )

PANOU INIŢIALIZARE ŞI

AFIŞARE
(5)

t
CEAS

PROGRAMABIL
(6).,

I
I

TRADUCTOR
UMIDITATE

(1)

COMPARATOR
(2)

I L..----1 ,----- 1

UMIDIFICATOR ~ENTI- MATRICE O li~"-11NST';:Ţ"
( 3) TOR GRAMAR FE DE RĂCIRE

(7) (13)

---~ I I L~--- ~___. ..J \it ....J

COMANDĂ

LU(~~NĂ

Pentru lnai buna înţelegere a luoelului de lucru cu instalaţia de auto
nl~ltizare s-a prezentat in figura 2 panoul frontal al instalaţiei, schiţa luatri
CCI de programare ~i un exemplu ele acţionarc a unui element de execuţie.

Panoul frontal cuprinde toate elementele ele conlandrl si reglaj accesibile
utilizatorului: '

A - comutatorul de potrivire (A) are 3 poziţii:

a ~ potrivire ore (ORE)
b ~ normal (N)
c - potrivire minute (NUN.)

Potrivirea poate fi realizattl lent sau rapic1 cu ajutorul butoanelor
L ş' R.

13 ~ afişajul arată ora curenU, a zilei programate.
C - comutatoarele decadicc selectează nUlllărul de secunde al unUl

minut progralnat.

Precizia unui <lStfe1 ue mod ce comanc!rl este suficientă în cazul e11
tomofagilor, pentru a nu necesita o instalaţie de măsurare a ilumin(u·ii.

Blocurile de co111anc1'1 (10), (11), (12), (13) pentru tcmperatnr" funcţio

ncaZrl similar cu cele pentru umiditate.
La n~voic se pot conecta la ieşirile matricii elc progralnare (7) elemente

de semnalIzare ,lCUStîC:t sau optidi a dcprlşirii dOlllCniilor preshlbilitc sau a
acţionrlrii diferitelor elemente, frlră a 1110difica schclua instalaţiei.

CARACTERiS'l'ICi TEHNiCE

Schema bloc a Întregii instalaţii este prezentat[l in figura 1. Tra(lu
cătorulc1e l1lniditate (1) transmite semnale unui comparator (2) cu praguri
reglabile, astfel încît la c1ep'lşirea domeniului prestabilit (ele utilizator)
comanc1ă corespunz'ltore pomirii umic1ificatorului (3) SaU a ventilatorului (4).

Ceasul programabil (6) fumizeaz" matricii ele programare (7) semnale
de acţionare pc durata fiedtrei ore.

Ceasul este programat cu ajutorul a dou{t comutatoare decadice
lniniaturrt, comutatoare aflate pe panoul de iniţializare şi afişare (5).

Numărul fonnat cu ajutorul acestor comutatoare reprczintă l1Uln{tfUl
de secunde al unui lninut. Se realizeazr1 astfel variaţia duratei ciclului zi
noapte.

Afişajul de pe panou: ora şi lninutul curente ale ceasului.
rdatricea de progra111are (7) este omatricc cu 24 coloane, putind avea

oricîte linii (în funcţie c1e numărul de elemente de execuţie); aceasta este
destinată realizăriî legttturilor intre cele 24 c1e ieşiri ale ceasului programa
bil şi intrările de comand5. ale elementelor de execuţie. Ieşirile matricei
c1e programare sînt inhibate de semnalele c1e comand" provenite de la com
paratoarele de umiditate şi temperatură În cazul elep;tşirii domeniului
prestabilit. CQlnanda ill1111inatului se face direct, prînconectarea a mai
luulte sau mai puţine becuri simultan.

durata unei ore, ., Între 60 şi 600 s; pc durata fiecărei arc a ciclu
lui, instalaţia furnizeazrl un semnal de c0111andă pentru oricare din elementele
de execuţie (la dorinţa utilizatorulni);

- depăşirea domeniului de muiditatc sau tcmperaturrt dctermin;l
apariţia unui scnlnal de comandă pentru c1enlcntul ele cxecuţic corespun
zător, semnal care arc prioritate faţrt de celelalte semnalc ele comandA;

~ alimentarea ... 220 V la 50 1-1z,
- dimensiuni de gabarit ... 400 X 200 X 100 n1l11;
~ greutate 1 kg.

trepte;

DESCRIEREA SCHEMEI BLOC .

domeniul de lurlsurare şi control al tClnperaturii ... 5 ~ 40°C;
precizia de control a temperaturii ... lninimull1 1DC;
domeniul de lutlsurrl si control al ullliclitătii ... 10 ~ 100o/~;

~ precizia de control a 'umidităţii ll1iniInul;" lOo/~;

- timpul c1e stabilire a temperaturii maximum 30 s (prin timp
ele stabilire se inţelege intervalul dintre lnomcntul moelificrlrii parametru
lui şi 1110mentul apariţiei semnalului ele cOluanc1ă, stabilirea efeetivrl depin
zinc1 c1e clementele c1e execuţie);

~ timpul de stabilire a umiditrlţii ... lnaximum 10 5;
c1urata ciclului zi-noapte ... între 24 min. şi 40 ore în 99 c1e
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Figlll'es

D, E ~ potenţiometrii de stabilire a domeniilor de temperatur{, şi
umiditate.

F - matricea de prograInare - realizează legătura între cele 24 de
iesiri ale ceasului si e1clnentele de executie., . . ,... ,

În figura 2 este prezentată schClua ele inhibare a ieşirilor matricii de
programare de către comparatorul de temperatur'l şi umiditate în cazul
depăşirii domeniului prestabilit, precum şi modul de comandă al elemen
telor de execuţie.

AVANTAJELE METODEI

Introducerea sistclnelor electronice cu control nurueric în dOlneniul
instalaţiilor de climatizare (in special cele destinate cerceUrii) se impune
cu precădere datorită calităţii deosebite ale acestor sisteme: fiabilitate
mare, preţ de cost scăzut, siguranţă de exploataTe, întreţinere şi depanare
uşoară, personal de deservire redus, precizie luare.

Avantajele sînt evidente, avînd în vedere că în acest domeniu, în
ţara noastră, la ora actuală, controlul parametrilor Inediului se realizează
manual, singurii controlaţi fiind temperatura şi umiditatea, lucru ce ne
cesită o supraveghere umană pennanentă, Metoda prezentatrt elhnină opera
torii umani şi este perfect adaptată cercet{lrii prin posibilităţilede studiu
oferite in domeniul influenţei ciclului variabil zi~noapte asupra ciclu
lui biologic.

Summary

E QUIPMENT AND METElOD FOR CUMATIZING ROOMS FOR ENTOMOPElAGI BREEDING

The papcr presents the equipmeut aud method for cl1matizing rooms ta creating nece·
ssary conditions for hrccding aud multiplyiug the milterial for biological fight against sugar
beet pests and the necessary biological support.

The equipment has the following characteristics:

it maintains temperature, moisture and light within theJimits programmed;
it points out the excceding of the re5pective domains;
it perfonns a night-day cycle, variilble in function of the research aims,
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Figure 1
Figul'e 2

Bloc-shedule of the automatizing equipment for entomophagi breeding room.
- Control equipment for the execution elementsby programming 1yatch.
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INSTALLATION ET METHODE DE CLIMATISATION DES CHAMBRES POUR ELEVER LES
ENTOMOPHAGES

RdSlIJllJ

Le tra'laii presentc le principD d'noe installation ct la mehodc de climatisation pom
obtenir les cOllditions ncccs~<.;aires CII '1ne d'&lc'Tcr ct de multiplier le materi(~l pOUt la luite
biologiquc contre les nLVugcl1rs de la bcttCl",VfC sucriere ci lr~ $upport biolDgiquc n6ccssairc.
L'installation a les caracteristiql1CS Sui'Jalltes:

- maintient la temperature, l'hllT\lidit6 ct la luminositc dans les limitcs pl'Ogrammecs
par le chcrchcur;

signale les elepassemcnts des domaines rcspcctifs;
- realise uD cyc1c jour-nuit "J"ariable eu fonction des uecessit6s de la recherche

Figlll'CS

chuog

Zllsammc1tfasslmg

RAUMKLIMATISIERUNGSANLAGE-UND METHODE ZUR ZUCHTUNG VON ENTOMO
PHAGEN

,

Schema bloc de l'installation d'automatisntiol1 pOlIt la chambrc d'ele'rage des
entol11ophagcs
Commandc des elementş d'execution par la montre programmatriC€

Figllre

Figure 2

Eş ,vird dargestcllt das Prinzip einer Anlagc und die IGimatisierungsmethode Z~=

Scbaffung der Verhaltnisse, notwendig fiir fie Ziichtung und Vermehrung des Materials zur
biologischen Bekămpfungder Zuckerrubenschi.idlinge und der notwendigen biologischen Unter
stiitzllng.

Die charaktcristischen Ziige der Anlage sind folgende:
-" Auirechthaltung der Tempcratur, der Feuchtigkeit und der Beleuchtung in deu 'lOH

Forscher programierteu Grenzen,
Signalisierung der 'Oberschreitung auf betrcffenden Gcbieten,
Schaffung cines variierenden Tag-und Nachtzyklus, je nach dem Bedad der Fors-

YCTAHOBKA It METOI\ KJHIMATIl3AU,ltll nOMELU.EHllH no BbIPALU.ltBAHlllO
3HTOMO<l>AfOB

B pa60Te npe)l;cTaBJlCH nplIHUUn ycraHQtHnI II MeTQţJ; I\JlUi\13TlISUUlili B BllŢl;y c03)l;aIllB]
ueOâXQ;rJ;I1MbIX yCJIOBllii no BbIpall.l,llBaHlIIO II pa3Mlw:meHHlo !>13TepUelJIa )l)IH OnOJIOrHtICCIWil
60Ph{Jbl C Bpep;UTeJHli\llI caxapHoll CBe]CJJbI, a T810IW u HeooxomlOro OUOJlOflltIeCKOrO IlOCUTeml.

YCT8HODK8 I1MeeT CJleAYIOll.I,ne xapaI(TepHcnum:
- f1o;rJ;;rJ;ep}KllBaeT TeMnepaTYPY, BJIa:iI\HOCTb II OCBellI,ellue il npeAeJlaX 3anJIaHUpOBa

lIHhIX IICCJIe}J;OBaTeJUIMll;
- CllruaJU13llpyeT npeBblweHue cooTBeTcTBYIOllI,nx 06JlaCTeii;
- C03}J;aeT O;rJ;IIll UllKJI }J;eHb~IIO[lb 113MeU5IeMbdi B 3aOllCliMOCTH OT nOTpeOUQCTen lICCJle-

;O;OBaHlU!.
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