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ASPECTE PRIVIND ANDROSTERILITATEA LA SFECLA DE ZAHĂR

Z. STĂNESCU, MARIA BĂRSAN şi MARIA KOVATS

Androsterilitatea sau sterilitatea masculă este fenomenul constatat
la mai multe plante, atît cultivate cit şi din flora spontană, de a nu
produce polen normal capabil de fecundare.

Primele cercetări genetice privind studiul androsterilităţii la sfe
cla de zahăr (O w e n, 1945, 1950) arată că androsterilitatea citoplas
matică este rezultatul interacţiunii a două gene recesive x şi z cu cito
plasma S. In funcţie de prezenţa acestor gene, in stare recesivă sau
dominantă, O w e n împarte plantele de sfeclă in 3 categorii : total ste
rile cu genotipul (S)xxzz, semisterile de tip 1 în care unul din cele
două locusuri este simplu homozigot sau heterozigot, avînd genotipu
riie (S)Xxzz, (S)XXzz, (S)xxZz, (S)xxZZ, şi semisterile de tipul II in
care ambele locusuri pot fi sau homozigote dominant sau heterozigote,
cu genotipurile (S)XxZz, (S)XXZz, (S)XxZZ, (S)XXZZ. Sterilitate totală

manifestă genotipul (S)xxzz şi, în unele cazuri, genotipul (S)xxZz.

H o g a b o a m (1957) consideră că plantele androsterile au geno
tipul (S)xx, cele semifertile (S)Xx, iar cele fertile (S)XX şi că androste
l'ilitatea se transmite după tipul de ereditate monohibrid.

Plantele total sterile au staminele de C1.lloare albă, transparentei
mici şi zbircite, lipsite complet de polen. Plantele care aparţin tipuiui 1
de semisterilitate formează antere de culoare albă-gălbuie care de obicei
nu se deschid sau dacă în unele cazuri se deschid cei mai mulţi gră

unciori de polen rămin lipiţi de anteră fiind sterili. Plantele semisterile
de tip II formează şi grăunciori de polen capabili de fecundare (E o 1z,
1968).

Printre plantele cu polen normal există subtipuri, care ca aspect
exterior sînt asemănătoare cu cele fertile dar se deosebesc în ceea ce
priveşte fertilitatea polenului. După O w e n (1945, 1950) plantele- cu
formula genetică NXXZZ, prin încrucişare cu plante total androsterile
dau descendenţe cu polen fertil, iar plantele cu formula Nxxzz, denu
mite şi plante de tip O, prin încrucişare cu plante total androsterile
dau descendenţe androsterile (Sxxzz. Nxxzz = Sxxzz). Plantele de tip O
au citoplasma normală (N) şi cele două gene nucleare X şi Z dubiu
recesive. Plantele fixatoare de androsterilitate de tipul O au o mar~
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importanţă in lucrările de ameliorare şi producere de săminţă deoarececu ajutorul lor se păstrează şi se inmulţesc plantele androsterile. Valoarea liniilor - androsterile este determinată în mare măsură de valoarea liniilor de tip O cu ajutorul cărora se inmulţesc. Lut k o v şi K 0val e n k o (1966) arată că liniile O fixatoare de androsterilitate se potalege cu ajutorul metodei de incrucişări analizatoare.
Bol z (1968) afirmă că pe Ungă tipul O universal, cu genotipul(N)aabb, care in descendenţă dă 100 % plante androsterile, cu toategenotipurile androsterile, mai există incă 2 tipuri O speciale, homozigot-recesive in locul Ala sau Blb, care produc descendenţi androsteriU in proporţie de 100 % prin incrucişare numai cu genotipul androsteril corespunzător.
In scopul obţinerii de material androsteril din soiuri autohtonediploide plurigerme şi soiuri monogerme in anul 1963, in ţara noastrăau fost incepute lucrări cu privire la androsterilltatea sfecle!.

METODA DE CE~CETA~E

Depistarea de plante androsterile s-a efectuat in lanurile de seminceri ale soiur'ilor autohtone plurigerme diploide CT 34, B 165 şi BA-2,iar din anui 1965 in material monogerm străin şi autohton. Notareaplantelor s-a făcut in timpul inflorltului, fază in care s-a observatfoarte bine forma şi culoarea staminelor, mai ales pe o porţiune de10-15 cm a Iăstarului principal, unde florile se deschid mai de timpuriu. La materialul plurigerm lucrările s-au executat in condiţii de cimp,
obţinindu-se o generaţie la doi ani, iar la cel monogelm s-a folosit in
săminţal'ea de vară, ceea ce a permis obţinerea intregului ciclu (să
minţă-rădăcină) in fiecare an. Plantele notate ca androsterile (după forma
şi culoarea staminelor) au fost lăsate să se polenizeze liber. Din anul 1965plantele androsterile au fost incrucişate cu plante fertile presupuse cafiind de tip O, folosind pungi de izolare. Polenizatorii s~au menţinut instare curată de asemenea prin izolarea ramurilor individuale.

La materialul monogerm incrucişările s-au făcut prin izolarea de
lăstari de plante androsterile cu lăstari detaşaţi de la plantele fertilepresupuse a fi de tip o. In multe cazuri aceeaşi plantă androsterilă afost incrucişată cu mai multe plante O, şi invers, aceeaşi plantă O apolenizat mai multe plante androsterile. In grupele de seminceri cu
descendenţe ale plantelor androsterile monogerme s-au eliminat anualtoate plantele fertile sau semisterile de tip II, inlăturlndu-se de asemenea plantele bigerme sau trigerme.

La 120 descendenţe ale plantelor androsterile polenizate liber, ~nanul 1965 s-a determinat la microscop tipul de androsterlhtate. Dmfiecare descendenţă s-au analizat cite 20 plante; Din analizele ~fectuatea reieşit că la 12 % din descendenţe nu s-a gaSlt mCl o planta andro
sterilă, iar la 88 % din descendenţe s-au găsit plante complet stenle,semisterile de tip I şi de tip II.

Din datele obţinute se constată (tabelul 1) că in cazul unei pole
nizări libere a plantelor androsterile s-au obţinut descendenţe care auavut procent ridicat de plante complet sterile, ca de exemplu descendenta 208 cu 15 % plante complet sterile şi 25 % plante sterile de tip I
şi descendenţa 147 cu 10,5 % plante complet sterile şi 47,4 % plantesterile de tip 1. O serie de descendenţe ca: .94, 102, 170, 185: 193, 196,197 205 au avut numai plante sterile de tipul 1. Raportul mtre plantele' sterile (total şi de tipul I) şi cele fertile oscilează intre 1 : 1 şi 1 : 3.

Tabe'a' 1
Procentul de andos terilitate totală şi de tip I la cele m.ai v~loroase ~escendenţe de sfeclă dezahăr şi raportul Între plantele stenIe ŞI cele fertde

AndrosteriJitatc AndrQsteri li ta te
Raport întreNr.

I
Raport intre Nr.

I
descen~ pl. sterile descen- pl. sterile
denle i totală tip 1 şi fertile denţei totală tip 1 şi fertile

81 5.3 15,8 1,3 149 5 25.0 1,2.3
J55 6.25 31.25 1:2 154 5 20.0 1 ,3
160 5.0 20,0 1,3 1Î9 - 36.8
163 10.0 25.0 J ,1.5 184 6,6 40.3 1,1
94 - 45.0 - 185 ~ 33.3

J02 - 35.0 - 193 - 50,0
136 5.0 30.0 102 196 - 26.3
138 5,0 20,0 1,3 197 - 42.8
J42 10.0 20,0 J ,2,3 205 - 25.0
J47 10.5 47,4. 1 ,1 208 15 25.1 JoI

220 5.6 27,8 1,2

După înflorit la aceste descendenţe s-au tăiat ramurile. flori.fere,iar in anul următor (1966) au fost polenizate cu plantele unel Imn detip O. La analiza androsterilităţjj efectuută in anul 1968, la cele malimportante descendenţe (tabelul 2), androsterilitatea a fost de 80-100 %.
Din glomerulele formate pe ramurile ce s-au incrucişat, sub pungă,intre plante androsterile şi· polenizate cu ramuri de la plante presup,:,sede tip O in anul 1966 s-au obţinut rădăcin!. La controlul androstenhtăţii (ef~ctuat în anul 1967) s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul3.
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Tabelul 3

Proporţia plantelor androsterJle obţinute la sfecla de zahăr
În anul 1967

Tabelul 2

Proporţia plantelor androsterile Ia citeva descendente de sfeclă
de zahăr in anii 1965 şi 1968

1905 1968

94 45 88
102 35 100
147 58 80
179 37 100
185 33 80
197 64 80

Nr. descendcntei
P!bnte androsterile, %

deschise şi cu stamine persistente; 3 - plante sterile care au anterele
de culoare alb transparentă, slab verzui, zbîrcite, uneori umflate şi de
mărime foarte diferită. Nu au grăunciori de polen sau dacă există sînt
deformaţi,mici şi neviabili.

In materialul monogerm parţial fertil şi steril s-au găsit diferite
tipuri de antere care diferă între ele în ce priveşte culoarea înainte şi

după deschiderea florilor (la deschiderea florii sint alb verzui, apoi se
înnegresc sau se brunifică, altele sînt brune înainte de deschiderea
florii, altele se îngălbenesc şi formează polen fertil).

Lucrările de încrucişări analizatoare s-au executat numai la plante
androsterile din grupa 3. Incrucişările au fost făcute sub pungă, iar
ca linii O s-au folosit plantele extrase din soiul SLC 91.

Cu aceeaşi plantă de tip O s-au polenizat una sau mai multe
plante androsterile şi aceeaşi plantă androsterilă s-a polenizat cu una
sau mai multe plante de tip O, obţinîndu-se rezultate diferite. In ta
belul 4 sînt prezentate rezultatele obţinute asupra fertilităţii plantelor

Tabelul 4

Se constată că 6 descendenţe nu au avut de loc plante androste
riIe, iar descendenţele 86 şi 92 au avut toate plantele androsterile. La
plantele androsterile ale descendenţelor 83, 86, 91 şi 96 s-au făcut din
nou încrucişări sub pungă cu plante de tip O, concomitent efectuîn
du-se autofecundarea plantelor de tip O. Obţinerea unui procent de
androsterilitate atît de ridicat dovedeşte că cei patru polenizatori folo
siţi au fost de tip O.

. La materialul monogerm, plantele studiate au fost împărţite în
prImul an de experimentare în trei categorii: 1 - plante fe1·tile cu
ante,:e ];lline cu polen fertil, la care după deschiderea florilor polenul
se raspmdeşte r,;pede, ~nterele se golesc, staminele se usucă şi cad;
2 - plante parţzal fertIle cu antere zbircite, de obicei mai intens co
lorate (galben portocaliu), polenul avînd fertilitate mai scăzută. Carac
teristic pentru această categorie este faptul că anterele nu se deschid şi
pe lăstarul flOrilor există o porţiune de 10-15 cm lungime cu flori

Nr. Plante Nr.descendent ei androsterile
descende~Îei%

81 50 88
82 57 89
83 90 90
84 91
85 40 92
86 100 93
87

Plllllte
an(lrosterile

%

80
100

FertiIitatea planteIor de sfeclă de zahăr În descendenţă

Pertilîlnteo pluntelor În dcsccndentu. %
Nr. plante!

I I

Nr. plante
nndr6sterile

nndrosterîle parti <lI fertile fertile de tip O

6 83 - 17 288
66 - 33 292
- 33 67 324
- - 100 289

1 50 - 50 286
17 18 65 283

5 75 - 25 299
8 20 20 60 299

2 - - 100 206
3 - 33 67 206

13 50 - 50 304
4 20 60 20 304

in descendenţă. Astfel, la planta androsterilă nr. 6, polenizată cu 4
plante de tip O (nr. 288, 292, 324 şi 289), s-au obţinut 83 % plante
androsterile la încrucişarea cu planta nr. 288, şi numaî 66 % la încru
cişarea cu planta nr. 292. La încrucişarea aceleiaşi plante androsterile
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cu planta nr. 324 s-au obţinut 33% descendenţe parţial fertile. O situa
lie asemănătoare se observă şi la planta androsterilă nr. 1. Plantele
.androsterile nr. 5 şi nr. 8, polenizate cu aceeaşi plantă de tip O (nr. 299)
au avut în descendenţă un număr diferit de plante androsterile (în pri
mul caz 75 %, în al doilea 20 %).

CONCLUZII

1. Pe baza lucrărilor efectuate asupra unui material autohton di
pl?id plurigerm pentr:u depistarea de plante androsterile şi de tip O,
prm poleruzarea lIbera a plantelor androsterile s-a constatat că anclro
sterilitatee. s-a menţinut în descendenţă destul de ridicată. între 15 şi

·50 %. Procentul de plante total sterile a fost de 5-15.
2. Rezultatele obţinute după a doua polenizare a descendentelor

dovedesc că androsterilitatea este de natură citoplasmatică şi că .este
transmisă în descendenţăprin planta mamă.

3. Polenizatorul folosit de noi nu este de tipul O universal şi nu
·dă descendenţi androsteriJi în proporţie de 100 % cu toate genotipurile
.androstenle. Aceste rezultate confirmă ipoteza lui Bol z (1968).
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CAPACITATEA COMBINATIVĂ A UNOR LINII CONSANGVINI.
ZATE IR LA SFECLA DE ZAHĂR

V. CODRESCU

Potrivit relatărilor a numeroşi autori (D i a con i ţ a, 1929; Să u
les c u, 1927; S c h n e i d e r, 1938; K nap 10, 1958; Gri n k o şi

Per e t e a t k o, 1962; Ei c h hol Z, 1962 ; Neg o v ski, 1963),
între anii 1914-1940 s-au făcut multe încercări dea crea şi utiliza
linii consangvinizate în ameliorarea sfeclei de zahăr. Rezultatele şi pă

rerile contradictorii privind utilizarea consangvinizării, precum şi greu
tăţile in obţinerea seminţelor la autopolenizările executate, au determi
nat părăsirea lucrărilor de autofecundare la sfecla de zahăr, iar utilizarea
liniilor consagvinizate a fost substituită cu înmulţirea de familii înrudite.

In deceniul actual, problema obţinerii heterozisului la sfecla de
zahăr prin utilizarea de linii consangvinizate a fost repusă în discuţie

de Ei c h hol z (1962), Gri n k o şi Per e t e a t k o (1962) şi Per e
t e a t k o (1963), iar Mag a s s y (1963) a exprimat părerea că pro
blema obtinerii semintei hibride la sfecla de zahăr se poate rezolva prin
folosirea \a încrucişăl:i a unor linii consangvinizate studiate sub rapar:
tul capacităţii generale şi specifice de combinare. După J o h n s o n.
citat de Mag a s s y (1963), în S.U.A. ameliorarea sfeclei de zahăr prin
lnetoda consangvinizării a rămas cu 25 ani în urmă faţă de lucrările

similare la porumb din cauza greutăţilor în obţinerea liniilor autopole
nizate. Date pozitive privind efectul heterozis rezultat din încrucişarea
unor linii consangvinizate au fost relatate de Ban d 1 o w (1965), iar
recent Lut k o v şi Mal e ţ k i i (1968) sînt de părere că utilizarea
liniilor consangvinizate androsterile şi Hlltoincompatibile Jare mari per
spective în ameliorarea sfeclei de zahăr. Aceştia citează pe 01 d e m e
y e r, după care, în anu.! 1970, în S.U.A., principalele suprafeţe cu sfeclă

de zahăr vor fi cultivate cu hibrizi simpli şi dubli obţinuţi pe bază de
linii androsterile şi autoincompatibile.

In ţara noastră, lucrările de autopolenizare la sfecla de zahăr au
început în anul 1959 la fosta staţiune agricolă din Cîmpia Turzii (C o
i ce v şi colab., 1964 ; C o i c e v, 1965), fiind continuate şi dezvoltat~ la
2 - Anale VoI. II
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Tabelul 1
Producţiile obţinute la hibrizii unor linii consangvjnizate Ia la sfecla de zahăr

dipioidă plurigerrnă

% I t/ha
semni

faţă de soiul ficatia
CI 34

Producţia de zahăr

t/hn

~~
I ,, ,, ~

, I
I I
, I
I I
P I

I \
, I, ,,

Continutul
de.zahiir

--~ frco'udti"deuh8f'
--. Pl'Odu4ii de ridic/rJi

85

80
7.l
70
55
50
.l5

N .fOe1J5
:L: '10
~ 35
:ii JO::>
z 2J

20

~ \
w- ~
"5 I '~~~

o JJ- 50 65 70 75 80 115 80 !lJ 101l1llJ 1IIlIIJ Illl i251:%!JJ~
Producţiile reialive faţăde soiulCTJ~

scmni.I--'I---1
"Iă de soiul iiciltia I'Iă de% soiul

CI 34 CT 34

Productia de rădllcini

t/ha

Yield variation curves in
308 F t sugar beet hybrids
obtained on base of 13 inbred

lines.

Fig. J - Curbele de variaţie

ale productiilor a 308 hibrizi
F). de sfeclă de zahăr obţinuţi

pe bază de linii consangvini-
zate h

Din grafic reiese că un mare număr de hibrIzI au producţii supe
rioare soiului CT 34. In tabelul 1 sint redate rezultatele de producţie ale
hibrizilor celor mai valoroase linii 13 diploide plurigerme, ale căror spo-

Hibridul

REZULTATELE OBŢINUTB

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Braşov, Incepind cu anul 1962. In cele ce urmează expunem
obţinute privind capacitatea cOlnbinativă a unor linii con

1" exprimată prIn capacitatea de producţie a hibrizilor
acestora. Experimentarea hibrizilor obţ:inuţi pe baza acestor linii a fost
făcută la LC.C.S. Braşov in perioada 1966-1968.

Pentru obţinerea liniilor consangvinizate au fost executate lucrări

de autopolenizare a unor plante din numeroase soiuri (CT 34, Dobro
vice C, AJ3, Beta C 242, Udycz A, Ramonsk 632, Ialtuşkovskaia 6989,
Buscinschi CLR, Polanowice N, Verhneaceskaia 05, Dobrovice A3, Cer
cospora rezistente, Beta K 91). Autopolenizările au fost executate prin
izolarea de ramuri florifere în pungi de pergament.

Pentru producerea 'semlnţei hlbride pe ba"" liniilor 13 a fost folo
sită polenizarea liberă după metoda "policross". Recoltarea semInţelor

a fost făcută separat pe linîi, amestecimlu-se semInţele plantelor aceleiaşi

linIi h S-au utllizat in policross la fiecare linIe cite 4-10 plante. A fost
studIată capacitatea combinatlvă a 308 linIi 13 diplolde plurigerme şi a
15 linîi consangvinizate 13 diploide monogerme.

Experienţele au fost executate după metoda blocurilor (C e a p o i u,
1962), utilizindu-se parcele de 5 sau 10 m' in 3 sau 5 l"epetiţii. Numărul

variantelor intr-o experIenţă a fost de 6, folosindu-se oa martor, excep
tind o experienţă, solul CT 34, faţă de care au fost comparate rezultatele
hlbrizilor prîn utîlizarea valorilor relative. Calcularea şi Interpretarea
rezultatelor s-a făcut după metoda analizei varianţei.

In figura 1 sint redate curbele de variaţie ale producţiilor de ră

dăcini şi zahăr ale celor 308 hibrizi FI obţinuţi din liniile consangvini
zate 13 diploide plurlgerme. Din cei 308 hibrizi experimentaţi 253 au la
bază linii provenite din soiul CT 34: In grafic sint trecute valorHe rela
tive ale producţîilor hibrizilol" faţă de solul ;martor CT 34, a cărui pro
ducţie este considerată egală cu 100 % şi numărul de hibrizI (frecvenţa)

pentru fiecare valoare relativă a producţiilor de rădăcinI şi zahăr. Se
observă că marea majoritate ia hibrizilor au producţii de rădăcini şi

zahăr cuprinse intre 85 şI 120 % faţă de cele ale soiulul CT 34, limItele
extreme ale amplitudinilor de varIaţie fiind cuprinse intre 55 şI 135 %.

6459-1-11-4 H
359-1-3·1 H
6359-5-6-1 H
5160-6-5-5 H
5560-3·3-1 H
5660-57-4-3 H
5760-72-9·1 H
5660-48-1-1 H
5660-54-15-3 H
5760-72-3-1 H
5160·7"2-2 H
2261-7-8-6 H
8561-4-4-3 H
2261-7-8-7 H

37.2
41,2
45.6
58.3
54.8
56.0
46,5
46.0
49.0
48,4
43.9
52.8
52,4
52.0

120
133
137
121
115
116
115
118
130
122
117
118
118
125

6,2
10.1
12.2
10.2
7.1
8.0
6,3
7,2

11.3
8,9
6,5
8.3
7,8

10.6

***
;\'**

***
"''''*
***
***
**
**
***"
*,**
**
***
***
"'''''''

17.9
16.4
17,3
18.7
18.2
18.0
17.5
16.5
16,4
16.5
16.2
17.7
17.8
17.5

100 6,69
93 6,78
90 7,88
97 10,92

101 9.90
99 10.05

101 8,10
99 7.59
97 8,03
98 7.99

101 7.11
97 9.39
98 9.35
95 9.13

120
123
123
118
115
115
116
118
127
119
118
115
116
120

1.11
1,27
1.48
1,68
1,32
1.30
1,13
1, 15
1,70
1,31
1,08
1,24
1,29
1,52

***
***
***
***
***
***
***
****.,"
***
**
;1'**

***
***
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CONCLUZII

1. La sfecla de zahăr, hibrizîi unor linii consangvinizate 13 au dat,
comparativ cu soiul CT 34, sporuri cuprinse între 15 şi 37 % (6,3
12,2 t/ha) la producţia de rădăcini şi intre 15-27 % (1,08 şi 1,7 t/ha) la
producţia de zahăr.

2. Capacitatea combinativăridicată a liniilor consangvinizate 13 arată

că metoda consangvinizării prezintă mari perspective în ameliorarea
sfeclei de zahăr.

3. Lucrările de autopolenizare la sreda de zahăr au creat posibi
litatea depistării de forme monogerme in cadrul liniilor autofecundate
provenite din soiul plurigerm CT 34.
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naukiti, Sofia.
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ispolzovaniia poliplaidii i gheterozisa v selelcţii saharnoi sviolclî, Ghenetika,
4,5.

Deşi s-a experimentat un număr redus de hibrizi monogermi pe
bază de linii consangvinizate 13, rezultatele de producţie ale celor 3 hi
brizi arată că metoda consangvinizării este de perspectivă şi în amelio
rarea sfeclei de zahăr monogerme.

Importanţă prezintă linia consangvinizată monogermă a hibridului
162-9-2-1 H, obţinută prin depistarea unei plante, monogerme în ca
drul unei linii 1" provenită din soiul plurigerm CT 34. Această formă

monogermă autohtonă, ca şi altele depistate în acelaşi mod în cadrul
liniilor cor:3angvinizate provenite din soiul plurigerm CT 34, se află la
baza· unor lucrări de creare a hibrizilor monogenni româneşti cu insuşiri

tehnologice bune. •
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Primii 2 hibrizi din tabel au la bazo_ 2 linii provenite din soi\\l Ial
tuskovskaia 6989. Aceşti hibrizi au, dat, faţă de soiul CT 34, sporuri de
16,6 şi 19,9 % (6,6 şi 7,9 tlha) la producţia de rădăcini şi de 6,7 şi

11,8 % (0,47 şi 0,83 t/ha) la producţiile de zahăr. Conţinutul de zahăr al
acestor hibrizi, ca urmare a provenienţei lor din soiul Ialtuşkovskaia 6989,
este mai scăzut decit al soiului CT 34.

Hibridul 162-9-2-1 R, in comparaţie cu soiul R. Poli 7 (mai productiv
decit soiul CT 34 cu aproximativ '10 %) a dat un spor de 6,2 % la pro
ducţia de rădăcini (3,1 tlha) şi 4,3 % la producţia de. zahăr (0,36 t/ha).
De remarcat este faptul că acest hibrid monogerm are un conţinut de
zahăr apropiat de al soiului R. Poli 7, care are un procent de zahăr practic
egal cu al soiului CT 34.

Tabelul 2

Producţiile obţinute la hibrizii unor linii consangvinizatc ' 3 la sfecla de zahăr diploidă

monogermă

~
~@~Gm::~~,~~~~~'~~~: de rădăcini şi zahăr, depăşesc 15 %. La producţiile desint cuprinse între 15 şi 37 % .{6,3-12,2 t/ha), iar la

zahăr sporurile sînt de 15-27 % (1,08-1,7 tlha).
care au la bază linii consangvinizate provenite din soiul

34 au conţinut de zahăr apropiat, egal sau chiar uşor superior soiului
martor CT 34, cunoscut pentru conţinutul mare de zahăr. Excepţie face
doar hibridul 6359-5-6-1 H. Hibrizii ale căror linii autopolenizate
provin din soiuri străine posedă un conţinut de zahăr mai mic (359-1
3-1 H ; 2261-7-8-6 H şi 2261-7-8-7 H).

Capacitatea de producţie a acestor hibrizi, cu sporuri mari faţă de
soiul CT 34, arată că, la sfecla de zahăr diploidă plurigermă, erectul he
terozis rezultat din încrucişarea liniilor consangvinizate este apreciabil,
dovedind perspectivele deosebite pe care le are utilizarea metodei con
sangvinizării în anleliararea acestei plante.

In tabelul 2 sînt prezentate producţiile celor mai buni hibrizi di
ploizi monogermi, din cei 15 experimentaţi in anul 1968 şi obţinuţi pe
bază de linii consangvinizate 13-

Pruductia de riiclilcini
Con(i-

Producţia de zahăr

Soiul

I I
I1Ut de

I I
(Îlibridlll)

t/ha % st:'mniL
z:lhăr

t/lw % semnj f."''"
(Mt.) 100

I
CI 34 39,4 17,7 6.98 100
M 1061-5-4-1 H 46.0 116.6 *** 16.2 7,45 106.7 *'
AI 1061-14-2-2 H 47.3 119.9 *** 16.5 7.81 111.8 ***

R Poli 7 (Mt.) 49,0 IOD 16.8 8.24 100
M 162-9-2-1 H 52,1 106,2 ** 16.5 8.60 104.3 *
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REZULTATE EXPERIMENTALE CU SOIURI POLIPLOIDE
DE SFECLA FURAJERĂ

N. ARFlRE, Z. STANESCU, MARIA BiiRSAN, E. BALTAZAR, R. PARASCHl

vom, NONA BRATU, LAURA CIORLAUş şi L. TAMAŞ

Cercetările ştiinţifice din ultimii ani au arătat că la sfecla fura
jeră ca şi la sfecla de zahăr, poliploidia este o metodă de perspectivă

pentru crearea de soiuri noi, mai productive. Astfel, F r a n d s e n (1958)
a indicat posibilitatea obţinerii de soiuri poliploide de sfeclă furajeră în
mod similar procedeului folosit la sfecla de zahăr. Var g a (1961), ară

tînd rezultatele pozitive obţinute în Ungaria prin folosirea poliploidiei
la sfecla furaj eră, confirmă acest lucru. In prezent în diferite ţări se
cultivă soiuri poliploide care tind să înlocuiască pe cele diploide. Astfel,
în Ungaria se cultivă soiul Polybeta Rosa Cukor, în Austria - Poly Rosa
şi Sacharosa, în Danemarca - Pajbjerg Ideal Poly, în Franţa - Tetra
Rouge, Rumina (tetraploid), în R. F. a Germaniei - Polyfourra etc.

Pînă în 1959 în ţara noastră s-a cultivat soîul de sfeclă furaj eră
Semizaharata de Cenad, care încă în acea perioadă a fost depăşit ca pro
ducţie de soiul maghiar Beta Rosa (A r fir e şi P o P o v ici, 1958). In
ultimii ani la Staţiunea Lovrin au fost obţinute trei soiuri poliploide
de sfeclă furajeră: Polifuraj 26, Polifuraj 27 şi Polifuraj 29 (A r f î re,
1964). În lucrarea de faţă prezentăm metoda folosită pentru obţinerea

acestor soiuri poliploide, rezultatele lor de producţie din culturile com
parative executate în diferite zone ecologice, calitatea lor şi rezistenţa

la păstrare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material iniţial s-au folosit familii extrase din soiurile: Beta
Rosa, Mammouth, Aurea, Jaune des Puisseux, Eckendorf, precum şi cî
teva familii de sfeclă de zahăr. Din anul 1959 la Staţiunea Cenad s-a
inceput tetraploidizarea celor mai bune familii extrase din Beta Rosa
după metoda imersiei glomerulelor germinate in soluţie apoasă de col
chicină 0,1 %. Materialul poliploid obţinut in urma colchicinizării a fost
supus verificărilor citologice pentru alegerea indivizilor curat tetraploizi
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PRODUCTIA DE SUBSTANTĂ USCAT.A ŞI RADÂCINI

REZULTATELE OBŢINUTE

Tabelul l'

Rezultatele culturilor comparative cu soiurile poliploide de sfeclă furajeră la
Staţiunea Lovrin

La Statiunea Lovrin au fost alcătuite două experienţe (tabelul 1),
in care soiu;ile poliploide' furaj ere noi au fost cultivate alături de dife
rite soiuri poliploide străine, fiecare experienţă avind o durată diferită,

*
*

9.1 8,5
11,9 11,2
15.5 ]4,6

95,6 ~ 4,1
114,1 13,2 ;t,!:

116,9 15,9 ,I'*~:

111,8 11.1
102,8 9.2
100.0
101,2 I.l
86,4-12,8 00

102.3 2.2
101.3 1.2
66,1 -31,8 COD

94,8 - 4,9 __o

** 14,0 89,8
** 11.7 107.1
** 11,3 109,8

10.6 105.0
10.3 103.1
11.54 93.9
11.1 95,0
12.7 81.1
10,3 95,1
10,2 95,1

o 14.7 62,1
00 10,0 89,0

1965-1966
126,6 117,8 19.1
125,0 116,3 17,5
124,9 115.2 17.4
112,0 104.2 4,5
108.0 100.5 0.5
107,5 100,0
106,6 99.2 - 0,9
102,4 95.3 - 5,1
99,7 92,7 - 7.8
97,3 90.5 -10,2
91,4 86,0 ~16,1

89,1 82,9 -18.4

11.7 12,6
15.5 16,7
201 21.6

fiind bogaţi in precipitaţii in lunile iulie-septembrie şi cu temperaturi
mai mici decit normal în această perioadă de acumulare a substanţelor

nutritive, au determinat creşterea producţiei de rădăcină în detrimentul.
procentului de substanţă uscată.

DL 5%
DL 1%
DL 0.1%

Experienţa a ll-a;
Polifuraj 27
poly Oii mpia
Sedlmayr':.s Sacharoza P.
Polifuraj 26
PoJlfuraj 29
Media (ML)
Sed! mayr's Polyaurea
Semizaharata 1
Polyfourra
Peragis
Semizaharata de Cenad
Eckendorf

Substanţă uscată Riîdiicini
%Soiul

I I lscmnif.
S. U.

I I jscmni f •qjlw. % cliC t/ha % diL

Experienţa 1: 1965_1968
00Poiifuraj 27 131.0 116.6 18,7 >l'** 12,2 109,4 92,3 ~ 9.1

Polifuraj 26 125,9 112.1 13,6 *** 9,3 139,4 117.6 20,9 ** .~,

Poli furaj 29 117,0 104.2 4,7 8,9 129.6 109,4 11,1 ***
Media (ML) 112.3 100.0 - 9,58 118.5 100.0 -
Eckendorf 94.0 83.7 -18.3 0·00 8.8 108.9 91,9 ~ 9.6 00

peragis 93.5 83,3 ~18,8
Oe",,1 8,7 105.0 88,6 -13,5 000

--
DL 5%

I
6.3 7,1

5.1 I 6,0
DL 10/ 8,4 9,4 6,7 7,910
DL 0,1% 11.6 13,0 8.7 10.3

••~~~~~\lt~[0:~~iJ!~~~!!;iifOlosind metoda culturii de vară. După stabilizareaîncepînd din generaţia a II-a s-a trecut la studiul
testînd cele mai bune familii tetraploide cu familiî

<f~~f~l~ şi de zahăr. Pentru verificarea gradului desfecla anul şi anul II s-a folosit metoda citologică rapidă de
directă a cromozomilor în celule somatice, colorate cu aceto..

sau orceină. Ca mijloc ajutătar pentru determinarea gradului de
!J'U""'~ s ..a verificat mărinlea grăunciorilor de polen şi numărul de pori.

Metoda de selecţie folosită a fost alegerea individuală cu studiul
descendenţei şi al valOlii combinative. Astfel au fost alese 10 familii
tetraploide roz care au constituit componentul Tetraploid Roz şi trei
componenţidiploizi: Roz, Galben şi sfeclă de zahăr.

Soiul Polifuraj 26 reprezintă o populaţie poliploidă rezultată din
lncrucişarea componenţilor Tetraploid Roz şi Diploid Roz în raport de
3 : 1, cu recoltarea seminţei componenţilor împreună. Proporţia nivele
lor de ploidie este de 20-30% tetraploid, 40-70% triploid şi 15-25%
diploid. Rădăcinile solului Polifuraj 26 sînt toate de culoare roză şi au
aproximativ aceeaşi formă. Aceasta perrrlite ca reeDItarea celor doi com
ponenţi să se facă în1preună, folosindu-se deci şi sămînţa polenizatorului
care reprezintă 25 % din suprafaţa lotului de hThrldare.

Soiul Polifuraj 27 rezultă din încrucişarea componentului Tetraploid
Roz cu sfecla de zahăr, iar Polifuraj 29 din Tetraploid Roz şi Diploid
Galben. Aceste două soiuri se produc prin plantarea sistematică a buta
şilor în rînduri, în raport de 3 : 1 cu recoItarea separată a semintei de
pe plantele tetraploide. In cazul acesta populaţia poliploidă obţinută este
alcătuită din triploizi şi tetraploizi.

Pentru determinarea capacităţii de producţie soiurile Polifuraj 26,
Polifuraj 27 şi Polifuraj 29 au fost studiate comparativ cu alte soiuri
de sfeclă furaj eră in 4 localităţi: Lovrin (jud. Timiş), Braşov, Tg. Mureş
şi E'undulea (jud. Ilfov).

Aşezarea experienţelor a fost făcută după metoda blocurilor cu
suprafaţa parcelei de 10 m' în 6 repetiţii. Pentru aprecierea calităţii s-a
determinat procentul de substanţă lwcată la refractometru, procentul de
zahăr la polarimetru, cenuşa la conductometru precum şi conţinutul de
proteină brută, grăsime brută, celuloză brută, extractibile fără azot CaO,
P20 5 şi K,O după metodica laboratoarelor de agrochimie. '

Pentru studiul rezistenţei la păstrare s-au însilozat la data de 25
octombrie circa 600 rădăcini din fiecare soi in 3 repetiţii. Silozul a fost
de tip semiingropat cu lăţimea de l metru şi înălţimea de 70 cm fără
instalaţie specială de aerisire (S t ă nes cuşi colab., 1968). Inregistrarea
datelor pentru rezistenţa la păstrare s-a făcut la 24 martie.

Condiţiile climatice ale anilor de experimentare au fost diferite.
Astfel, anii 1965 şi 1956 au fost favorabili obţinerii de sfeclă cu un con
ţinut mai ridicat de substanţă uscat;;" iar anii 1967 şi în special 1958,
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Rezultatele culturilor comparative cu soiuri de sfeclă furajeră la LC.C.S. Braşov,

Staţiunea Tg. Mureş şi LC.C.P.T. Fundulea

Polifuraj 27 81.3 111.4 8,3 10,6 76.6 107.1 5.1
Polifuraj26 75,6 103.6 2.6 9,4 80.2 112,2 8.7
Media (ML) 73,0 100,0 - 10,3 71.5 100,0 -
Semizaharata de Cenad 62.1 85.1 -10.9 10.8 57.6 80.6 --13.9 00

I
~.PoIifuraj 26 140.3 105,4 7,2 12.0 117.3 105.9 6,5

peragis 137,1 103.0 4.0 11.6 Il 6,7 105.3 5.9
Polifuraj 27 135.3 101.6 2,2 13,6 100.0 90.2 -10,8 00

Media (ML) 133.1 100.0 - 12,04 110.8 100.0 -
Polifuraj 29 130,7 98.2 -2,4 11,4 115,6 104.3 4.8
Eckendorf 122.0 91,7 -11,1 00 11.6 104.2 94.0 -6.6 o

Iscmnif.

Tabelul 2

Ri:idikinl

% I dif.

1

14,0 110.0 I19,2 13.7
26,4 18.9

I
5,6/ 6.217,5 8,3
9.8 10,9

Iti", I

I I

1

16,0 ·111'71 I 122,1 16.1
30,3 22.1

I 5.91 7.817,8 10,4
10,4 13.8

Sn'''',nj, '"oa" I

LC.C.S. Braşov. 1967 - 1968

qjha I % I dif. Iscmnif.

Staţiunea Tg. Mureş, 1966 şi 1968

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 ~'o

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Soiul

27 şi Polifuraj 29 au avut producţii de substanţă usoată apropiate mediei,
iar la producţia de rădăcini soiul Polifuraj 29 a fost semnificativ superior
mediei. Soiurile Eckendorf şi Peragisau fost inferioare mediei cu 5,3 %
şi respectiv 14,3 % la producţia de substanţă uscată şi cu 9,7 % şi res
pectiv 14,7 Ofo la producţia de rădăcini.

Le.c.p. T. Fundu/ea, 1967-1968

Polifuraj 26 116.8 113,6 14.0 *'>1- 9,2 124,6 110,3 11.6
,

Polifuraj 27 110.0 107.0 7.2 9.4 116.8 103,4 3.8
Media (ML) 102,8 100.0 9.1 113.0 100.0
Polifuraj 29 102.4 99.6 - 0,4 8.1 125.2 110,8 12.2 *
Eckendorf 96.8 94.2 - 6.0 9;6 102,1 90.3 -10,9 o

Peragis 88,1 85,7 -21.7 Cc O 9,2 96,4 85,3 -16.6 00c>

-- ----
DL 5% 9.2 9.5 8,1 9.2
DL 1% 11.8 12,2 11,0 12,4
DL 0,1 % 16.2 16.7 14.3 16,2

constat;a că in experienţa 1 soiurile Polifuraj 27 şi Polifuraj 26,
mari producţii de substanţă uscată (131,0 şi respectiv

cu sporuri semnificative faţă de media de 16,6 şi 12,1 %.
26 a avut cea mai mare producţie de rădăcini (139,4 tlha)

un spor semnificativ de 17,6 % faţă de medie, iar soiul Polifur.aj 27
,a inferior faţă de medie cu 7,7%. In privinţa conţinutului de sub
stanţă uscată soiul Polifuraj 26 a fost apropiat de medie avind 9,3 %
iar soiul Polifuraj 27 a avut 12,2 % S.U. fapt c.are explică obţinerea unei
producţii mari de substanţă uscată. Soiurile Eckendorf şi Peragis au fost
inferioare mediei ca producţie de substanţă uscată cu 16,3% şi respectiv
cu 16,7% şi de asemenea ca producţie de rădăcini cu 3,1% şi 11,4%.

In experienţa a II-a, soiul Polifuraj 27, cu 14,0% S.U. şi o pro
ducţie de 126,6 q/ha S.U. a fost superior celorlalte, fiind urmat de soiu
rile poliploide Poly Olimpia, Sedlmayr's Sacharosa Poliploid şi Polifuraj
26. Toate acestea au fost superioare mediei soiurilor cu 4,2-17,3% sub
'stanţă usoată. Soiurile Polifuraj 29 şi Sedlmayr's Polyaures au fost la
nivelul mediei variantelor, iar soiul Polyfourra a dat o producţie mai
scăzută cu 7,3% substanţă uscată faţă de medie şi cu 11,5% faţă de Poli
furaj 26. Soiurile diploide, Peragis şi Eckendorf ca şi Semizaharata de
,Cenad m, rămas sub nivelul mediei cu 9,5%, 17,1% şi respectiv 14,0%.
Intrucit primele 3 soiuri Polifuraj 27, Foly Olimpia şi Sedlmayr's
Sacharosa P. s~ produc după schema 3 : 1 cu eliminarea polenizatorului,
:sint mai puţin preferate decit Polifuraj 2fJ a cărui producţie este doar cu
ceva mai scăzută dar, conform schemei de producere a seminţei, nu ne
cesită eliminarea unei pătrimi din suprafaţa lotului de hibridare.

La LC.C.S. Braşov (tabelul 2) au fost studiate 5 soiuri timp de 2 ani.
Din rezultate se constată că soiul Polifuraj 26 a dat cea mai mare pro
ducţie de substanţă uscată (140,3 q/ha) şi cea mai mare producţie de
rădăcini (117,3 tlha) cu un spor semnifioativ faţă de medie de 5,9%.
Soiurile Peragis şi Polifuraj 27, ca producţie de substanţă uscată au fost
nesemnificativ superioare mediei, iar la producţia de rădăcini soiul
PolifuI1aj 27 a fost sub medie cu 9,8%. Soiul Eckendorf a fost distinct
semnificativ sub medie la producţia de substanţă uSC1ată cu 3,30/0, iar
la producţia de rădăcini semnificativ cu 6,0%'

La Staţiunea experimentală Tirgu Mureş se constată că la produc
ţia de substanţă uscată soiurile Polifuraj 27 şi Polifuraj 26 au depăşit
nesemnificativ media, insă faţă de soiul Semizaharata de Cenad, au avut
un spor semnificativ la producţie de 26,3% şi respectiv 18,5%. De
,asemenea La producţia de rădăcini cele două soiuri au depăşit media, iar
faţă de Semizaharata de Cenad au avut sporuri semnificative de 31,6 %
,şi respectiv 26,5 %.

La I.C.C.P.T. Fundulea (tabelul 2) se constată că soiul Polifuraj 26
a depăşit media. cu 13,60(0 la producţia de substanţă uscată şi cu 10,3%
la producţia de rădăcini, sporurile fiind semnificative. Soiurile Polifuraj
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Conţinutul în substanţe nutritive la cîteva
Tabelul 3

r' de sfeclă furajeră Lovrin 1968SOIU 1 ,

Cc1ulozii bruUi
Extractibîle

1(,0 Proteină brutii Griisime brutii făr1i azot

I q/ha 1
O' Q/ha I "' q/ha I %

q/ha I % CI/ha % 'o '"

0,21 13,51 1,05 0,32 0,03 10,07 0,85 88,85 7,04
2,80 0,02 8,91 0,63 77,28 5,25
2,82 0,20 12,80 0,89 0.33

0,88 0,31 0,02 10,45 0,74 69,76 4,92
3,03 0,21 12,46 62,21 4,83

0,85 0,27 0,02 7,59 0,59
2,56 0,19 10,95 52,87 4,83
2,13 0,19 8,76 0,80 0,25 0,02 6,53 0,60

Prod. Subştan1ă
Zahărrild. uscată Cenuşi:i C,O P20~

Soiul

t/ha . q/h, I % q/ha I % q/ha I % q/h, I % q/ha I %

Polifuraj 27 126,2 127,2 10,1 71,93 5,70 11,61 0,92 0,71 0,06 0,10 0,008
Pol Huraj 26 141,7 112,7 7,9 56,00 3,95 13,80 0,98 0,59 0,04 0,09 0,006
Polifuraj29 141,7 106,7 7,5 49,60 3,50 16,60 1,03 0,49 0,03 0,07 0,005
Peragis 128,9 91,5 7,1 40,60 3,15 12,89 1,00 0,57 0,04 0,07 0,005
Eckendorf 109,4 78,8 7,2 37,96 5,47 10,83 0,99 0,43 0,04 0,06 0,00",

CALITATEA SOlURILOR NOI DE SFECLĂ FURAJERĂ

La Staţiunea Lovrin in 1968 cele 5 soiuri studiate, au fost supuse
analizei pentm determinarea conţinutului in elemente nutritive (tabe
lul 3). Rezultatele obţinute sint date, pe elementele determinate, in q/ha
şi procentual (Ia 100 kg rădăcini).

Se constată că soiurile Polifuraj 26 şi in special Polifuraj 27 au
avut un conţinut mai mare de substanţă uscată (7,95% şi respectiv
10,1%), zahăr (3,95'10 şi 5,70%), proteină brută (0,89% şi 1,05%), celu
loză brută (0,63% şi 0,85%), grăsimi (0,02 şi 0,03%) şi extractibile fără

azot (5,250/0 şi 7,04%), decît soiurile Peragis şi Eckendorf.
Producţia elementelor studiate; calculată la hectar la soiurile Poli

furaj 26 şi Polifuraj 27, este şi mai mare, intrucît pe lingă conţinutul mai
ridicat a avut şi producţie de rădăcini mai mare la hectar, faţă de soiu.,.
riIe Peragis şi Eckendorf. Astfel, la Polifuraj 26 şi Polifuraj 27 s-au obţi

nut 112,7 şi respectiv 127,2 qlha S.U. faţă de 91,5 şi respectiv 78,8 qfha
S.U. la soiurile Peragis şi Eckendorf; 12,60 şi 13,31 qlha faţă de 10,95
şi 8,76 qfha proteină brută; 77,28 şi 88,85 qlha faţă de 62,21 şi 52,87
q/ha extractibile fără azot; 0,33 şi 0,32 q/ha faţă de 0,27 şi 0,25 qlha
grăsimi şi 8,91 respectiv 10,07 q/ha faţă de 7,59 şi 6,53 q/ha celuloză

brută. Importanţa acestor substanţe constă in faptul că stau la baza cal
culului unităţilornutritive.

REZISTENTA LA PĂSTR,\RE

derile la păstrare prin rădăcini stricate complet au fost I1.1ai m~ci l~ soiu:
rile polifuraj 26, Polifuraj 27 şi Peragis (3,3 ; 7,5 şi 7,4 %) Şl mal man
la soiurile Eckendorf şi Polifuraj 29 (9,9 Şl 12,00/0). , "

Trebuie să remarcăm că pierderil~ la r:ăstrare au f~ost n~latlv ~l~~
iaţă de cele întîlnite uneori in producţle, Pastr:rea buna ~ slec1~lol s
datorat respectării regulelor ele însilozare ŞI In specLa1 lnSllozar~: :01'

imediat după recoltare, perfect turgesce~te, Datele prezentate cu" pllvlre
ia Dăstrare confirmă cercetările lui N b t zel (1954) care atesta faptul
că 'păstrarea sfeclei furaj ere nU este o problemă prea grea de rezolvat.

Tabelul 4

Rezultatele experienţei de păstrare a sfeclei furajerc În siloz (Lovrin 1968-1969)

Rădiicini ncviiti1mnte
Riiclilcînî văUimate Riidiicîni stricate

parţial

Ne. total

I I ISoiul riidikini
"'

o' ne. %n[" . /·U nr. ,0

599 543 90,7 11 1,8 45 7,5
Polifuraj 26 3,8 20 3,3
polifuraj 27 608 565 92,9 23

12,0
568 464 81.7 36 6,3 68

Polifuroj 29 19,5 53 7,4
720 526 73,1 141

Peragis
539 82,7 48 7,4 65 9,~

Eckendorf 6;;2

GI1adul de rezistenţă la păstrare a fost Japreciat Împărţind rădăcinile

la scoaterea din siloz în trei categorii: rădăcini nevătămate, rădăcini

vătămate parţial, bune pentru furaj are şi rădăcini stricate (tabelul 4).
Se constată că soiurile Polifuraj 27 şi Polifuraj 26 s-au păstrat mai bine
avind 92,9 şi respectiv 90,7% rădăcini nevătămate. celelalte avind o
rezistenţă mai mică la păstrare (73,1-82,70/ 0 rădăcini nevătămate), Pier-

CONCLUZII

L Soiurile PoJifuraj 26 şi Polifuraj 27, rezultate din incruc!şarea
Tetraploid Roz cu Diploid Roz şi Tetraploid Roz cu sfecla de zahar'd':u
dat cele mai mari producţii de substanţă uscată, La pr?ducţla de l'a a
cini soiul Polifuraj 26 a dat in toate condiţiile cele mal bune rezultate,
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2. Soiul Polifuraj 27 "d ţ' . .
ca producţie a fost su e/ avm. c,on ~nut mal ridicat, de substanţă uscată,
Iar soiul Polifelraj 26 Ein~o~ SO~UlJIIO{ P?hplOIde strame luate în studiu
preferat avînd sche~a de: nlve li sOlunl?r ~oliploide străine, este d~
minarea polenizatorului. p aducere a semInţeI prin amestec, fără eli-

3. Calitatea soiur'l P]'f' .
conţinutul în element 1 or .o 1 ura] 26 ŞI Polifur::rj 27, apreciată du ă
perimentate. e nutrItIve a fost superIoara celorlalte soiuri e~-

4. Soiurile Polifuraj"6 . P]'f .
bună la păstrare decît soiurile ~olif~~al;r~§ ~7Ck~~daOvI'futş' 0prezistenţă mai

., 1 1 eraglS.
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. Cercetări, Academia R.S.R. Baz~ T7mtş~a~~ ~~3_~hmenr;aţia animală, Studil şi
Arflre N 1964 R' ,.

sfeclă"de n!.Ltre ezult?te pre~iminare obţinute in crearea de soiuri .
, tul Agronomic T{mf;~~rlOloslrea poliploidiei. Comunicări ştiinţifice, ~;tit~~

li randsen K.J., 1958 Breed'
tung, 3, 4, Berlin ~ Ramb· mg of Forage Beets, Eandbuch der Pflanzenzu"ch_

N o t zel H 1954 D' urg. .
Futter;ilb D' te wesentlichsten Gesichtspunkte filr die .Sortenwahl bel'_ en, eut. Landw., 4.

Stanescu Z si 1 b
reştJi. " co a " 1968, Cultura sfeclei de zahăr, Edit. Agro~Silvică, Bucu-

Va r ga A.,

Z am fir e s cuşi colab. (1965) arată că sfecla de zahăr suportă

greu seceta în primele 6,-8 săptămini de vegetaţie, şi apoi, in cursul
vegetaţiei, frinează creşterea sfeclei, şi că după rezultatele lui K a r
pe n k o, pentru condiţiile din V.R.S.S. seceua cea mai dăunătoare a
fost cind apa s-a redus la 20 Ofo din capacitatea totală pentru apă, in
faza îngroşăriî rădăciniî, şi cea mai puţin dăunătoare - cind apa s-a
redus în perioada formării frunzelor.

Pentru o rnai bună orientare asupra udării sfeclei in cîmp este
necesar, însă, să se considere apa absorbită de sfeclă, adică apa accesi
bilă plantelor, care se obţine, după cum se ştie, făcind diferenţa intre
capacitatea de cimp pentru apă a solului (c.c.) şi .coeficientul lui de
ofilire (c.o.)· In acest fel stabilirea rezistentei la secetă este adaptată

nevoilor producţiei.

Intrucît in producţie esle necesar să ,se ştie cind suferă sfecla
mai mult de secetă, spre a o cultiva in climatul convenabil sau ,spre
a interveni cu udarea, dacă nu plouă,in anii 1962-1963 şi 1967~1968

s-a urmărit scăderea de producţie ce o aduce seceta în diverse faze de
creştere ale sfeclei pină aproape de maturitate. Cum intr-o agrolehnică

bine condusă planta are aproape totdeauna apă destulă la creşterea

primelor frunze, s-a inceput aplicarea secelelor de la . apariţia a
15 frunze.

METODA DE CERCETARI>

S-a lucrat in vase de vegetaţie de 21,5 I capacitate, de 35 cm
înălţime şi 28 cm diametru, cu cernoziom levigat de la Fundulea, cu
soiurile Bod 165, R. Poli 1 şi R. Poli 7.

După Stă nes cuşi colab. (1968) şi Şi şe ş'bi V L (1964),
creşterea frunzelor se face în mai-iunie, iar îngroşarea rădăcinii se face
in iulie-august, in restul timpului pînă la recoltă făcîndu-se acumu-
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UEZUL:rATELE OBŢINUTE

Tabelul 1

Producţia de rădăcini a soiuJui de sfeclă de zahăr Bod 165 in anii 1962 şi 1963

l\JZ = __~-,8:::0:.::0-"-,l}",':.::c:::en,,l:.::,ş::.{j _

% zahăr ~ (1,2 + 4· %1 cenuşa)

înseamnă că lipsa ploilor ca şi in general a umidităţii cste mai păgu

bitoare cînd sfccla işi formează şi işi ingro:aşă rădăcina. După ce
rădăcina s-a îngroşat şi frunzele au început să se îngălbenească şi să

3 - Anale VoI. II

v.v.v,v,Anul

Râdăcilli, g/vas

1962 860 :1:59 538±42 695:1::057 682 :±:38 806±61 852±71
1963 1 130±98 730±54 81O±99 802,=37 880±91 980±146

Zahâr, g,/;.Jas

1962 108,8±7 65,,1±5 86,7 ±7 68.2±4 85.1 ±6 97.7 ±8
1963 95,2±8 58.2±4 73,1 ±9 68.7 ±3 77.1 ±8 76.1±11

Zahăr, % fafă de martor

1962 IDO 60.0 79,7 62,7 78,2 89.8
1963 100 6 1,1 76,7 72,1 80,9 79.9

Pentru a preveni pierderile de apă de la suprafaţa solului s-a
pus deasupra solului din vas 2 leg de pietriş cu diametru) de 2--5 mm
(B o g usI a w ski, 1940). Ca ingrăşăminte s-all dat cite 3 g P20 5 ca
superfosfat, 5 g K20 ca sulfat de potasiu şi 2-3 g N ca azotat de amoniu
pe vas in toate cazurile.

S-a determinat conţinutul in zahăr după metoda digestiei la cald.
Factorul melasigen s-a calculat după formula:

Perioadele de secetă au avut influenţă negativă asupra sfedeL Ast
fel, s-a observat că frunzele se pălesc recăpătindu-şi cu greu turges
cenţa şi numai în cazul unei temperaturi scăzute. Ele se apleacă în jos
peste vas, iar unele ajung .să piară, continuîndu-şi vegetaţia numai cele
lnai tinere. .In general, plantele nu au crescut în timpul secetelor, iar
după secetă s-au refăcut încet.

. Cu cit plantele au fost mai tinere, seceta a fost suportată mai greu
Şl acest fapt s-a repercutat asupra producţiei (tabelul 1). Astfel, se con
stată că în faza de 15 frunze, producţia de rădăcini şi de zahăr s-a
micşorat cel mai mult faţă de martorul care n-a suferit de secetă.

larea maximă a zahărului. Neavînd un criteriu precis de urmărire a
:fazelor sfeclei, variantele de administrare a secetei s....au extins cu
aproximaţie in fazele menţionate calendaristic după cum urmează:

In 1962: VI ~ fără secetă (Mt.); V2 ~ secetă de la _20.VI .
1LVII, aplicată la 15 frunze; V3 - secetă de la 15.VII ~ 5.vIII, aplI
cată la începutul îngroşărîi rădăcinii; V4 - secetă de la 8:~III _.
30.VIII, aplicată la îngroşarea puternîcă a rădăcinii; V5 - seceta de l~
3JX - 24JX, aplicată la îngălbenirea frunzelor mature; Vo -.- seceta

·de la 9X - 30X,aplicată la maturitatea tehnologică a zahăruluI.

In 1963 : VI - fără secetă (ML) ; Vry - secetă de la 5.V1 - 26.VI,
aplicată la 15 frunze; V3 - secetă de -la 26.VI - 18.VII, aplicată la
începutul ingroşărîi rădăcinii; V4 - secetă de la 9.V:n - 9.V1II, aplIc
cată la îngroşarea puternică a rădăcinii; V5 - seceta de la 10.VIII 
3LVIII, aplicată la îngălbenirea frunzelor mature; VG - secetă de la
5.IX - 26.1X, aplicată la maturitatea tehnologică a zahărului. In aceşti
.ani s-a lucrat cu soiul Bod 165. La martor. sfecla s-a udat mereu !in
timpul vegetaţiei cu toată apa utilă. La celelalte variante de asemenea
s-a udat cu toată apa utilă, cu excepţia fazelor cind s-a aplIcat seceta;
In aceste faze apa s-a redus timp de 21 zile 'la 1/4 apă utilă in 1963 şi la
·coeficientul de ofilire în anul 1962. S-a lăsat o plantă la vas.

In anii 1967 şi 1968 s-a experimentat cu toate cele 3 soiuri şi

"-au lăsat 2 plante la vas, socotind că plantele rare duc la scăderea con
,ţinutului de zahăr (O l' Iov ski, 1963).1n aceşti ani S-q lungit perioada
ele secetă la 30 zile, menţinînd-o cu Hproximaţie in fazele menţionate

;alătu:ri de data calendaristică,după cum urmează:

In 1967 : VI - fără secetă (ML); V, - secetă de la 28.V1 
28.VII, aplicată la 15 frunze; V3 - secetă- de la 30.VII ~ 30.VIII, apli
'cată la ingroşarea rădăcinii; V, - secetă de la 2JX - 12X, aplicată

la maturitatea tehnologică a zahărului.

Jn 1961J.: VI - ,fără 'Secetă (ML); V2 - secetă de la 14.VI
15.VII, aplicată la 15 frunze; V3 - secetă de la 15.VII - 15.VII1,
aplicată la îngroşarea rădăcinii; V4 - secetă de la 18.VIII - 18JX,
aplicată la maturitatea tehnologică a zahărului.

în perioada de secetă, plantele s-au menţinut la 114 Hl'ă utilă, ia:
în restul timpului, ca şi martorul, la toată apa utilă. In tOţl ana dapa
pierderea a circa 33 % din apă, s-a reudat o dată sau de 2-3 ori pe

'zi, după gradul căldurii.
Apa higroscopică a solului, determinată după Mit s c h erI i c h

(1927), a fost de 7,99 ± 0,05 (1962), de 7,20 '± 0,03 (1963), 7,68 ± 0,09
(1967), 7,36 + 0,09 (1968).

Apa corespunzătoare coeficientului de ofilire a fost calculată prin
înmulţirea apei higroscopice cu 1,5. Capacitatea de apă a solului, deter
minată În vase de vegetaţie (M it s c h erI i c h, 1954) a fost de 38 %.
Din ea, s-a luat pentru udare la martor 70 %, ceea ce corespunde capa
dtăţii de cîmp a solului respectiv.
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Fig. 1 - Consumul de apr! la sfecla de zahrlf udată normal.
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acumuleze puternic zahărul, lipsa apei nu a mai fost atit de păgubi

toare, producţia de rădăcini fiind practic egală la ultimele două variante
(Vs şi V

6
) cu cea de la martor. Lipsa apei in primele luni de vegetaţie

de vară este mai dăunătoare pentru fraptul că atunci este şi consumul
de apă mai mare (fig. 1), in august şi septembrie consumul micşorindu-se

din ce în ce cu apropierea sfîrşitului vegetaţiei. Practic înseamnă că

după îngroşarea rădăcinii putem cobori nivelul udării sfeclei sub nive~

luI apei utile totale.
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Producţia de rădăcini a fost in general mai mică in 1962 din cauza
U1l1idităţii reduse a solului ·şi a umidităţii relative atmosferice lnai scă

zute, cu deosebire in mai şi iulie (fig. 2).
Deşi producţia de rădăcini a fost mai mică in 1962 faţă de 1963,

producţia de zahăr nU a fost influenţată (tabelul 1), fiind asemănă

toare in cei eloi ani şi anume la aceleaşi secete faziale, în limitele erO
rilor. ·Deci condiţiile mai nefavorabile din anul 1962 n-au influenţat

in aşa măsură zahărul cit creşterea rădăcinii.
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În 1967 şi 1968, soiul Bod 165 s-a experimentat in comparaţie cu
soiurile R Poli 1 şi R Poli 7 (S t ă nes C u, 1908), (fig. 3). Se constată

şi în :acest caz, în ambii ani, o scădere mai Inică a producţiei de rădă

cini, pe măsură ce seceta a intervenit mai tîrziu· Fenomenul este de
monstrat astfel la soiul 'Sod 165 pe 4 ani, fiind similar şi pentru cele
două soiuri, R.Poli 1 şi R.Poli 7, deoarece .şi la ele producţia a scăzut

IX?
.. ...o- .... .:..o!? Pol/ 1

. ,.;._~ ... - ..-.. ~~ •• - -o R. Poli I
~~~~ .....:r-'

,----------~.... - 80d lof
700

Soiul

Bod 165
R. Poli 1
R. Poli 7

Bod 165
R. Poli 1
R. Poli 7

Producţia de zahăr a soiuri lor de sfeclă În anii 1967 şi 1968

V, (Mt.) v~ v3 I
1967

96.5±6 96.0,,,3 69.3±8
110.7±6 87,1±5 88,7 ±5
112,7 ±3 103.8 ±3 92.2±7

1968

44.2±5 50,7 ±2 72.9,,,3
65.6±4 53,7 ±2 74.1 ±5
78,7 ±4 54,9",2 69.2±3

Tabelul 2

v,

89.0±5
86.2±7
88,2±5

71,8±5
77,4±4
76,6±4

P: n?:ăS1~ră cAe a in.tervenit mai devren1e. Se poate spune că trebuie
sa.. ~autam,. In cultn71area sieclei de zahăr, să evităm Cll mai multă
grIJa .secetele către această fază, fie prin irigaţie fie prin cultivarea
sieclel pe terenuri şi în climat Corespunzător.

D~n figur.a.3 se observă că cea mai mică producţie de rădăcini
s-a.obţll:ut la soml Bod 165, fiind superioare, pe secete faziale de 114
apa utIla, somnle R.Poli 1 şi RPoli 7. Producţia de rădăcini a fost
iTIai scăzută în anul 196B din cauza condiţiilor c1imatiee ca si din cauz~
atacuhIi mai pu:ernic de făinare. Judecind şi pentru 1967:'..-1968, pro
ducilvItatea dupa recolta ele zahăr (tabelul 2) se _constată că aceasta a
fost mai. mică la s<:cetele elin 1967 şi la seceta mai timpurie elin 1968.
Producţllle de zahar ca şi cele de rădăcini au fost mai mici in
anul 1968.

Plantele :au fost atacate de făîriare în ambii ani, mai mult în
1968 şi mai puţin in 1967. Atacul a progresat cu creşterea umidităţii,

fapt remarcat şi de Ion e seu - Şiş e şti V 1. (1964). Acest atac ca
şi temperatura prea rielicată şi umiditatea relativă scăzută in primăvară

(fig. 4) au făcut ca producţiile de zahăr să fie mai mici in 1968 şi să

se niveleze, la ultimele două secete, cu cea de la martor. Excepţie face
soiul Bod 165, care a fost cel mai atacat ele făinare. Cumularea umieli
tăţii cu cea mai slabă rezistenţă la bQli a făcut ca producţia ele zahăr

să scadă la martor sub cea de la V3 şi V4. Se constată deci inferioritatea
acestui soi in aceste condiţii.

Proelucţia soiului Bod 165 la cele două secete (V2 şi V,) egalează,

in limitele erorilor, in anul 1967, pe cea de la martor, pe cinel la soiurile
poliploide producţiile ele la martor sint superioare celor de la secetă.

Soiurile poliploide, fiind mai rezistente la făinare, valorifică mai bine
apa. Ele apar mai adaptate atit la condiţiile de secetă cit şi la umidi
tate, intrucit dau producţii mai mari decit soiul Bod 165 atit la secete
cit şi la apă destulă.

Ca şi la producţia ele rădăcini se constată că producţia de zahăr

a soiului Bod 165 este cea mai mică -şi că soiul RPoli 7 este cel mai
bun, atit la secete cit şi la martor. Datele obţinute la soiurile poliploiele
concordă cu rezultatele lui Stă nes cuşi colab. (1968) şi Sta t i
ce s cuşi colab. (1968) şi sint explicate de Buz a n o V (1965).

Comparinel producţia de rădăcini cu cea ele zahăr la soiul Bod 165
in cei 4 ani ele experimentare (fig. 5) constatăm lipsa ele corelaţie

intre producţia ele riielăcini şi cea ele zahăr. Astfel, in 1963 acest soi
a dat o producţie de răelăcini mai mare faţă ele 1962, fără insă ca zahă

rul să sporească. Tot aşa, producţia de rădăcini a fost mai mică in

Sugar beet root yields in 1967 and 1968.

Fig. 3 ~ Producţia de rădăCini la sfecla
Bod ItJJ de za hăr în anii 1967 Şi 1968.100
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Este Interesant de văzut în ce măsură seceta Influenţează procentul de zahăr, puritatea suculuI normal şi celelalte caracterîstîcI decare depInde extracţIa şI randamentul de zahăr alb obţInut prIn prelu-
crarea sfec1ei.S-au făcut c1etern1inări la soiul Bod 165, atit imediat după secetafazîală cit şI mai tîrziu la recoltă, In anii 1962 şi 1963. Din rezultatel"ob\Inute (tabelul 3) se observă că ImedIat după secetă procentul de~al1ăr creşte, însă creşte totodată şi zahărul invertit, iar puritatea
suculuI In general scade.

INFLUENTA SECETEI FAZIALE ASUPRA CALITĂTII SFECLEl
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Fig, 5 _ Producţia de didăcini şi de zahăr il soiului Bod 165 În anii 1962-1963
şi 1967-1968.

Roat aud sugar yield in the Bad 165 sugar beet ,,:arieiy in 1962 c- 1963 and 1967-1968.
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1967 faţă de 1963, Insă producţIa de zahăr a fost apropIată la varîanteasemănătoare. Rezultatele acestea arată că este necesară o valorificarea sfeclel după zahăr şI nu după rădăcînI pentru a stîmu1a cultura In
scopul producţiei ele zahăr.

9
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In urma aplicării secetei la sfeclă, incepind din faza de 15 frunze,
s-au obţinut următoarelerezultate:

1. Producţia de rădăcîni este cu atit mai mică faţă de martorul
udat normal, cu cît seceta e mai tin1purie. Rădăcina nu-şi compensează

în general pierderea de greutate prin udarea făcută de la terminarea
secetei la recoltă, rămînîndmai mică faţă de martor.

2. Procentul de zahăr creşte imediat după secetă insă, creşte şi

zahărul inverti! ca ~i cenuşa şi factorul me1asigen, iar puritatea scade.
3. Prin udarea normală de la încheierea secetelor pînă la recoltă,

procentul de zahăr ajunge aproape egal la secetă ca şi la mO'irtor. Zahă
rul invertit este uneori mai mare, iar puritatea mai mică. După secetă.
conţinutul ele cenuşă ca şi factorul melasigen se imbunătăţeşte in gene
ral prin uelare, ajungind pract.ic la fel ca la martor.

'1. Producţia de zahăr e cu atilt mai mică la secetă cu cit seceta
este m'ai timpurie.

5. La acelaş soi nu există corelaţie intre producţia de rădăcini

şi cea ele zahăr: in unii 'ani producţia ele rădăcini creşte fără a creşte

corespunzător şi cantitatea de zahăr. .
6. Soiurile poliploide R.Poli 7 şi R.Poli 1 produc mai mult zahăr

decît soiul diploid Bod 165, atit in condiţii de secetă fazială cît şi

atunci cînd primesc permanent apa n'ecesara.

Cenuşa creşte cu excepţia, se pare, a cazurilor cu umiditate rela
tivă ridicată. S-a constatat astfel cenuşă mai puţină faţă de martor la
seceta de la 15 frunze (V2) şi seceta de la a doua perioadă a ingroşării
rădăcinii (V4) in 1963 cînd umiditatea relativă a fost mai ridicată.

Factorul melasigen creşte in general imediat după secetă. Creşte

rea cenuşii, a zahărului invertit, a factorului melasigen face ca zahărul

obţinut la vas sau la hectar să se reducă, deşi sfecla a ,avut un conţinut

în zahăr ridicat.
De la terminarea secetei pînă la recoltare, datorită udării abun

dente, în general situaţia zahărului se imbunătăţeşte. Astfel, procentul'
de zahăr este la recoltă aproape la fel cu cel de la martor, zahărul

invertit rămîne de multe ori mai mult la secetă,iar puritatea este în
general mal mică la secetă· Diferenţele la conţinutul procentual de ce
nuşă se reduc la secetă faţă de martor ca şi la factorul melasigen cu
excepţia secetei la 15 frunze. Cantitatea dc zahăr la hectar a fost in
fluenţată mai mult de creşterea slabă a rădăcinii in condiţii de secetă~

fiind astfel, totuşi, mai mică la secetă decit la martor.
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OrI °n::1~~iNa'e Iz"ahl~G3: ROjlUll~bioB10giei, selectiei şi agT~tehniCi~'î~ ridica-rea conţi-
~ . ar zn s ee a, u1. dac. Le.CA., 7.

Sta TI e 5: li Z. şi colab., 1068, Cultura sieclei de zahăr Ed,'t A . S'l" - B
reşt1. . . , . . glO- 1 '.. lea, UCU-

Sta t ~~g~ s~c u P: Ş~l cOlaab"j 196..8, Cercetări pr(tJind producţia si calitatea tehno-
~ .' lea a so~urz ar e s eela poliploide româneşti, Probleme' agricole, 10.
Z a m fIr e s c li ŞI colab., 1965, Fitotehnia, ed. 2-a, 2, Edit. Agro-Silvică, Bucureşti.

Prezentată Comitetului de redactie
la 30 mai 1969.

REZULTATE EXPERIlVIENTALE PRIVIND INFLUENŢADIFERITELOR
SUCCESIUNI DE PLANTE ASUPRA PRODUCŢIEI SFECLEI

DE ZAHAR

GH. SI!'!

Cultura sfeclei Iare o deosebită importanţă pentru economia ţării

noastre, fiind singura sursă de obţ.inere '3 zahărului, precuIDşi o valo-
roasă plantă furajel'ă. .

Pentru asigurarea realizării unor producţii mari şi constante la
sfecla de zahăr, pe lîngă alte măsuri agrofitotehnice, un rol important
il are asolamentul in cadrul căruia se cultivă. Rezultatele experimentale
obţinute pină in prezent indică o diferenţiere a recoltei in funcţie de
planta prenlergătoare .şi scot în evidenţă diminuările mari de producţie

care se înregistrează în cazul cultivării ei după ea însăşi (A r fir e, 1968 :
Gre k o v, 1965; Rob e r t s o n şi colab., 1965; Rob e r t s o n şi

colab., 1967; S t e p a n e n k o, 1969).
Scăderea producţiei de sfeclă se poate datora unei inmulţiri exa

gel'1ate a bolilor şi c1ăunătorilor care atacă intens cultura, atunci cînd
nu se respectă anumite reguli privind locul în asolament (F i s c h e 1',

1968; Harper şi colab., 1962; Sv'aiko şi Assaul, 1969;
Wa 11 i s,1967).

In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute la r.C.C.P.T.
Fundulea în anii 1966-1968, într-o experienţă privind influenţa succe
siunilor de plante asupra culturii sfeclei de zahăr.

I\m'l'ODA DE CI';RCI';'l'ARE

Solul pe care a fost amplasată experienţa este un cerlloziom levi
@at moderat cu textură mijlocie.

Sub aspectul oantităţii precipitaţiilor căzute, anii 1966 şi 1967 au
fost favorabili culturii sfeclei, iar anul 1968 a fost secetos, fapt reflectat
in nivelul mai scăzut al producţiei.

Experienţa ti fost aşezată după metoda blocurilor sup~apuse. S"au
luat în studiu ca antepreluergătoare şi premergătoare 5 plante: mază

rea, griul. floarea-soarelui, porumbul şi sfecla de zahă". S..,au administrat
îngrăşăminte in doza NgOPpO şi s-a experimentlat cu soiul R.Poli 1.
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Tabelul 1

_In anul 1966 cea n1ai mare producţie s-a realizat in succesiunea
mazare - n:azăre - sfeclă (530 q/ha), In cadrul aceleiasi premergă
to~:'e - mazarea, recolta a fost diferită in funcţie de antep~emergătoare
(gllU - 470 q/ha, floarea-soareluI - 510 q/ha, 'porumb _ 505 q/ha, sfe-

tnazăre 530 326 340 398
Mazăre (frîU 422 325 324 357

fi. soarelui 434 296 296 342porumb 409 340 301 350
sfeclă de zahăr 390 274 208 290

mazăre 470 350 341 387
Grîu r;riu 444 351 312 369

[1. soarelui 376 304 270 316porumb 420 330 280 343
sfeclă de zahAr 352 265 211 276

mazăre 510 330 301 380
FI. soarelui ,'.frîu 418 329 300 349O.soarelui 395 319 242 318porumb 380 327 279 328

~fec1ă ele' zahăr 360 254 195 269

mazăre 505 339 337 393
Porumb griu 435 341 321 365Il. soarelui 426 320 262 336porumb 400 340 268 336

sfeclă de zahăr 374 254 223 283

mazăre 458 311 300 356
Sfeclă de zahăr

grîu 388 309 288 328fI. soarelui 411 307 215 311
lJorumb 398 314 257 323
sfeclă de zahăr 322 240 188 250

Media experienţei 417 311 274 334
DL 5% I 20 28 25 20

Influenta diferitelor succesiuni de plante asupra producţiei

de sfeclă de zahăr (q(ha)

clă - 458 q/ha). La sfecla cultivată după grîu producţia este mai
mică, apropiată de media experienţei şi diferenţiată mai puţin în funcţie

de antepremergătoare, cu excepţia succesiunii sfeclă ~ griu - sfeclă,

unde s-a obţinut o producţie Ulai luică. Floarea-soarelui, ca premergă

toare, a influenţat diferit producţia de sfeclă în funcţie de antepremer
gătoare, recolta cea Ulai mare realizîndu-se in succesiunea mazăre

- floarea-soarelui - sfeclă (434 q/ha) şi cea mai mică in succesiunea
griu - floarea-soarelui - sfeclă (376 q/ha). Atunci cind sfecla a urmat
după porumb, producţia s-a modificat mai puţin in ,funcţie de ante
premergătoare.

Cultivarea sfeclei după ea însăşi a determinat scăderea producţiei.

Această diminuare a recoltei a fost mai mică cînd antepremergiHoare a
fost mazărea (390 q/ha) şi mai mare in cazul cultivării ei 3 ani la rind
pe acelaşi loc (322 q/ha).

In anul 1967, producţiile sfeclei de zahăr după mazăre, griu şi po
rumb au fost apropiate între ele, observîndu-se o scădere a nivelului lor
in cazul cind antepremergătoal'e a fost sfecla de zahăr; cultivarea sfe
clei după flQarea-soarelui a dus la obţinerea unOr producţii mai mici,
dIferenţele de producţie fiind asigurate statistic. Şi în acest an mupla
sarea sIeclei de zahăr după ea însăşi a avut ca urmare reducerea
semnificativă a producţiei indiferent de antepremergătoare, înregistrîn
du-se o diferenţă de 37-71 q/ha faţă de media experienţei. Această

scădere sensibilă a producţiei s-a datorat în primul rind atacului foarte
intens de cercosporioză(Cercospora beticola Sacc.).

In an"l 1968, cind cultura de sfeclă a suferit din lipsa precipitaţiilor,
mai ales in prima parte a vegetaţiei, producţia s-a diferenţiat puternic
in funcţie de succesiunea de plante. Cel mai ridicat nivel de recoltă s-a
inregistrat la sfecla după mazăre (300-341 q/ha), care s-a diferenţiat

însă în funcţie de antepremergătoareîn sensul că floarea-soarelui şi sfecla
de zahăr au detenninat o scădere a acesteia; la sfecla după griu, unde
pJ'oducţiile in general au fost mai mari (288~324 q/ha) se observă aceeaşi

situaţi'2. Floarea-soarelui, ca premergătoare a determinat o scădere a
recoltei; această scădere a fost mai mică în succesiunea luazăre ~ floa
rea-soarelui - sfeclă (296 q/ha) şi maî mare in succesiunea sfeclă 
floarea-soarelui - sfeclă (215 q/ha). Producţii de un nivel mai ridicat
s-au obţinut la sfecla după porumb, dar de asemenea diferenţiate in
funcţie de planta antepremergătoare.

Cele mai mici producţii, la fel ca şi in ceilalţi ani, s-au inregistrat
in cazul cultivării sfeclei după ea însăşi, diferenţa faţă de media experi
enţei fiind de 51-86 q/ha, In acest an secetos s-a observat apariţia

simptomelor atacului de Bacill"s betae-busei Migula (gomoza bacilară),

a cărui frecvenţă a fost de două ori luai mare în cazul premergătoarelor

sfeclă de zahăr şi floarea-soarelui comparativ cu premergătoarele mazăre

sau grîu.

Media

expe-

196819671966

REZULTA'rELE OBŢINUTE

Planta prcmergătOilre
Planta antcpremcr

gă loare

" In tab,elul 1 sint prezentate producţiile realizate in cei 3 ani
llmentah, m funcţIe de planta premergătoare şi antepremergătoare.
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Tabelul 2

Influenţa plantei premergătoare şi antepremergătoare asupra producţiei de sfeclă de zahăr
(q/ha)

Mazăre 437 312 293 347 13Grîu 412 320 282 338 4FI. soarelui 412 31! 263 328 -6Porumb 427 318 282 342 ~Sfeclă de zahăr 395 296 249 313 21
Media experientei (Mt.) 416 311 274 334

DL 5% 11 13 13 10

Mazăre 494 331 323 382 48Grîu 421 331 300 353 19FI. soareluî 408 309 257 3"4 -!OPorumb 401 330 277 336 2Sfeclă de zahăr 359 257 205 273 61
Media experientei (Mi.) 416 31 I 274 334

DL 5% !O 14 13 12

Separind efectul plantei premel'gătoare de cel al antepremergă
toarei, se constată că în anul 1966,mazărea ca premergătoare a sporit
producţia cu 78 q/ha, iar ~fecla a redus-o cu 57 q/ha faţă de media
experienţei (tabelul 2).

Producţiile obţinute la sfecla de zahăr cultivată după floarea-soare
lui şi porumb sint practic aceleaşi existind insă o tendinţă de creştere
în cazul cind griul a fost premergătoare.

1. Planta premergătoare şi antepremergătoare exercită o influenţă·

puternică asupra producţiei de sfeclă de zahăr.

2. Cele mai mari producţii s-au realizat in cazul premergătoarelor'

mazăre (382 q/ha), griu (353 q/ha) şi apoi porumb (336 q/ha).

CONCLUZlI

Analizînd lnedia producţiilor pe cei 3 ani se constată că cea ~ai

bună premergătoare a fost mazărea şi apoi grîu.l.' la c.are s-au l~eahza~

sporuri de 48-19 q/ha faţă de marto:.. Producţll mar"' s-au obţm~t ŞI
in cazul sfeclei după porumb, ŞI mal mICI la sfecla dupa floarea-someluL
Cultivarea sfeclei după ea în~ăşi a determinat o r:ducere a prod~cţl~:
cu 61 q/ha faţă de martor, ŞI cu 80-109 q/ha faţa de sfecla cultivata
după griu şi respectiv mazăre.

Influenţa plantei antepremergătoare a fost _diferită in funcţîe" de·
condiţiile anului experîmental (tabelul 2). Astfel m anul 1966,. ~azarea

şi porumbul au avut efectul cel mai favorabil asupra pro~ucţl~l, m timp
ce sfecla a contribuît la diminuarea ei. In anul 1967 eXIsta o dIferenţIere

mai slabă a influenteî antepremergătoarelor menţinindu-se insă efectul
diminuator al producţiei determinat de sfecla de zahăr.

In anul secetos 1968 s-a inregistrat un efect defavorabil al florii-soa
relui ca antepremergătoare asupra producţiei, care s;,.a accentuat mult
in cazul cind premergătoarea fost sfecla.

Media pe cei 3 ani indică o influenţă favorabilă asupra recolteî ~
anlepremergătoarelormazăre, porumb şi grîu, in timp ce floarea-soareluI
şi mai ales sfecla de zahăr au un efect negativ.

Dacă analizăm intervalul de variaţie a producţiei in funcţie de
factorii studiati (tabelul 3), se constată că planta premergătoare a deter
minat o variatie a producţieî de 36 %, iar planta antepremergătoarede
31 '!o . conditîile climatice care au fost diferite în cei 3 ani experimentali,
au av~t cea ";'ai mare influenţă asupra variaţiei producţîeî - 55%.

Tabelul 3"

Variaţia producţiei de sfeclă de zahăr în funcţie de factorii studiaţi (Fundul ea, 1966..1968)

Prodtlcţin, q/ha I Intervalul de
Factorul studiat varia1ie a produc-

maximi:i minimă diferenta ţiei % fajă de Mt.

PI. premerg. 510 360 150 36

Pl. antepremergătoare _ 296 215 81 31

Condi 'ii climatice 510 301 209 55

Dif.Media196819671966

Influenţa antepremergătoarei

influenţa premergătoarei

Planta premergătoare

şi antepremergătoare

In anul 1967, producţiile sfeclei de zahăr după mazăre, griu şi
porumb nu s-au dIferenţiat intre ele, fiind cu 19-20 q/ha mai mari decit
martorul, in timp ce .sfecla cultivată după ea insăşi a produs cu 54 q/ha
mar puţm, dIferenţa fnnd foarte semnificativă.

Condiţiile anului 1968 "u determinat o altă seriere a premergătoa
relor ; cele mar man producţn s-au obţinut la sfecla după mazăre şi griu,
unde sporunle de recoltă foarte semnificative au fost de 49 q/ha şi res
pectIV 35 q/ha. Intre porumb ŞI floarea-soarelui, ca premergătoare există
o diferenţă asigurată statistic, in favoarea porumbului. Cultivar~a sfe
cle~ după sfeclă": dus la realizarea unei scăderi a producţiei cu 31 q/ha
faţa de :nartor ŞI cU 104-118 q/ha faţă de griu şi respectiv mazăre, ca
premergatoare.
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1 tonă de îngrăşăminte

agroalimentare, ceea ce

_. 3. Floarea-soal~elyi, ,:a p~'emergătoare, comparativ cu mazărea, grîul
:;-1 porumbul determIna scaden de productie fenomenul fiind luai accen-
tuat în condiţii de secetă. . ,

. 4. Cultivarea sf~clei de zahăr după ea însăşi are drept consecinţă
'0 dlmmuare a recolteI, cu 18~25 Ofo faţă de media experienţei.

5. DIntre antepremer%ăt~aremazărea, porumbul şi griul s-au dove
,dit a avea un efect favorabIl, Iar sfecla de iahăr, nefavorabil.
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INFLUENŢA 1NGRAŞAMINTELOR MINERALE ŞI ORGANICE
LA SFECLA DE ZAHAR

lVIARGARETA popovrcr, r. POPOVICI, L. REICHBUCH,
ST. lVIARKUS, E. STEPANESCU, N. POPA şi C. NEDELCIUC

Folosieea unui sistem eaţional de ferţilizare a solului este de
mare importanţă în epoca actuală, cînd agricultura ţării 'noastre se
dezvoltă intensiv. S-a constatat că unul din factorii hotărîtori în creş

terea producţiei la unitatea de suprafaţă il reprezintă fertllizarea solu
lui (H era şi T r i boi, 1967).

Pe baza datelor F.A.O. (H era, 1966)
(S.A.NPK) asigură obţinerea a 10 t produse
reprezintăhrana a cea 20 oameni timp de 1 an.

Se impune deci, datorită importanţei lor, ca aceste îngrăşăminte

să fie folosite cit mai raţional, într-un Jeaport optim, pentru a se putea
obţine maxÎlnum de economicitiate.

Cercetările experimentale anterioare au demonstrat că pentru sfe
cla de zahăr este necesară o ingrăşare completă 'Ii echilibrată cu toate
teei elementele de bază (H era, 1966; Olt e a n u şi colab., 1957;
Z a m fir e s cuşi calab., J958).

L ii d e k e şi Nit z se h e (1964) şi K i e p e (1966) demon
strează că dozele mari de azot aplicate unilateral provoacă scăderea

conţinutului de zahăr. An SOl' g e şi K 1 e m m an (1966) ajung la
concluzia că o îngrăşare deficitară in fosfor duce la scăderea conţinu

tului in zahăr. Ridicind doza de :azot, MiI i c ă şi colab. (1965) arată

că este necesar să crească în acelaşi timp şi doza de fosfor şi numai in
acest caz se pot obţine producţJl mari şi constante la sfecla de zahăr.

In ceea ce peiveşte adaosul de sare potasică pe lîngă NP, A v r a ro
şi C o i c e v (1965); Coc u 1 e s cuşi I Ş f ia n (1962) ajung la
concluzia că nu influenţeazăsemnificativ producţia de zahăr sau de rădă

cini. In cazul cind azotul şi fosfoml se aplîcăjn doze maei, este nece
sar să se folosească şi ingrăşăminte cu potasiu.

4 - Anale voI. II
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Staţiunea Tg. Mureş

Tabelul 1

Productia de rădăcini şi de zahăr objinută in funcţie de ingrăşămintele aplicate Ja sfecla de
zahăr Ia l.C.C.S. Braşov şi:::c:Staţiunea'::l'g:Mureş

SemnjL SemnjL
Prou. fatii de fată de

Dif. " Prod.
V"lrianta medic % tflu ", medic " DiL

t/ha Iintoc-
zahi.ir

t/ha '" t/1111 I;nte"eroare ac1i- eroare .acti-
une une

V1~ neîngrăşat (ML) 29,16 100,0 ~ 17,7 5,29 100,0 ~

V2~ N oo 34.52 118,2 5,33 **~., *** 17,5 5,94 112,1 0,64 ,~,* * **
Va ~ N1ao 33.18 113,6 3,98 * *~. **:!. 17,2 5,55 104,9 0.26
V4~ P48 35,27 120,8 6,07 *** *** 17.6 6,16 1I6,3 0,86 *** **~.

Vr,~Poo 36,18 124,0 7.02 *** *** 17,7 6.32 119,4 1,03 *** ***
Va ~ NOOP.1S 36,93 126,5 7,74 *.** *** 17,4 6,28 IIM 0,99 *.** ***
V7~ NooP 48KOO 36,80 126,0 7,60 *** "'** 17,4 6,25 118,1 0,96 *** ***
Va ~ NOOP48K120 37,18 127,3 7,98 *** *** 17,7 6,42 121,3 1,13 :t.** ,,:~: *
Vn~ Nr,oPosKlao 38,35 131,3 9,15 *** **:1' 17,7 6,61 124,8 1,31 *** * *~.

VlO~ N120P 48KOO 36,45 124,8 7,25 *** *** 17,3 6.15 116,1 0,85 *** ***
Vll~ NnoPnoK6o 37,99 130,1 8,80 *** *** 17,3 6,31 119,1 1,01 ~.' *'" ***
Vla~ 30 t/ha gunoi 36,76 125,9 7,57 *** .,~ ** 17,6 6,36 120,0 1,06 *** ~,* :1:

V13~ 30 Uha gunoi +
+ N3aP 32 37,12 127,1 7,92 *** *** 17,3 6,42 121,2 1,12 *~,.* ** ",

Vl4~ N120P90J(120 36,68 125,6 7,48 *** *** 17,1 6,07 114,7 0.78 .*** *,;:*
V15~ N180PooKl:lO 35,81 122,6 6,61 *** *** 17,2 5,99 1I3,2 0,70 **~: ,~* :1:

5%=0,43; 1%=0,57; 0,1 %=0,77Uha

5%=0,61; 1%~0,82; 0,1%= 1,05 tlha

J.C.C.S. Braşov

DL 5% = 2.38; J% = 3.21; 0,1 %=4,27 Uha

DL 5% = 1,03; 1% ~ 1,36; 0,1% = 1,76 J/ha

Vl ~ neingrăşat (Alt.) 26,10 100
~75I ***

18,45 4,85 - 100,0
Va - N uo 31,85 112 ** 18,46 6,24 1,39 128,7 :1: *~: '"V;: - Nuo .35,95 137 9,85 *** *** 18,46 6,97 2,12 141.6 **>1< *:,,*
V'1= P 48 32,70 125 6,60 *** '* 18,54 6,21 1,36 128,0 :1:·* :~ *
Vii - P g3 33.85 129 7,75 *** ** 18,50 6,38 1,66 131.5 **.* **
Vu - N OOP'18 34,90 133 8,80 *** *** 18,40 6,52 1,67 134.2 *** **
V7 - NO{lP4SKfiO 36,60 140 10,50 *** *** 18,75 7,29 2,44 150,2 *** ***
Vs ~ NOOP4SKl:1lI 38,40 147 12,30 "'** *** 18,35 7,21 2.36 146,5 **:!' ***
Vg~ NaoPooK120 39,35 150 13,25 *** *** 18,56 7,37 2,52 151,9 **:1' ***
VI0~ N l:lOP 481<00 35,30 135 9,20 *** *** 18,18 6,49 1,64 133,8 *** *,.
V11- N12eP9,Kuo 38.10 145 12,00 *** *** 18,40 7,01 2,16 144,5 *** ***
V12- 30 t/ha gunQi 38,60 147 12,50 *** *** 18,27 7,50 2.65 154,6 ** ~: ***
V1:t~ 30 t/ha gunoi +

+ N32P S2 45.20 173 19,10 *** *** 18.49 8.45 3,60 176,2 *** ***
V14- N1:WP96K12G 40,10 154 14,00 *** *** 17,63 7,15 2,30 146,4 **'" **>1:
V1(i- N180PguK120 41,80 160 15,70 *** *** 17,77 7,35 2,50 ISnS **., **,.,

MEl'ODA DE CERCEl'ARE

La l.C,C.S. Braşov aplicarea ingrăşămintelor minerale şi org;~-\
la sfecla de zahăr a adus la producţia de rădăcini,sporuri cuprinse .
intre 13,6 şi 31,3 % (tabelul 1). Atit ingrăşămintele cu azot cît şi cele
cu fosfor, cînd sint aplicate singure, asigură producţii sporite faţă de
martorul neingrăşat. Aplicarea dozei NOD asigură un spor foarte semni
ficativ, de 18,2 % faţă de nlartor. Nu în aceeaşi măsură însă creşte

producţia de rădăcini atunci cind se dublează cantitatea de azot (NI20),

"porul fiind în acest caz de numai 13,6 %. Comparînd intre ele aceste
două variante se poate spune că practic sînt egale, Nu se întîmplă

acelaşi lucru însă atunci cînd se aplică fosfarul singur. În acest caz,
există tendinţa de creştere a producţiei (faţă de martor), odată cu
mărirea dozei de fosfor (20,8~24,0 0/0), cele două variante fiind, însă

practic egale, Prin combinarea celor 3 elemente (NPK) se desprinde
foarte clar că pentru obţinerea producţiei celei mai mari (V9) trebuie
să existe un raport NP, de 1; 1,6, sporul fiind în acest caz de 31,3 %.
In momentul in care acest raport nu se mai păstrează, adică se măreşte

cantitatea de azoDat de amoniu, iar fosforul şi potasiul rămîn în aceeaşi

cantitate (VID, Vll) producţiile nU mai cresc, avînd chiar o tendinţă

de a se micşora. Comparate insă între ele, incepînd cu Vs, toate produc
ţiile sînt egale, deoarece sporurile sau minusurile de producţie nu
sînt asigurate statistic,

Gunoiul aplicat singur dă o producţie egală cu cantităţile mode
rate de îngrăşăminte minerale. Prin adăugarea îngrăşăminteior mine
rale pe Iingă gunoiul de grajd, producţiile rămin practic neschimbate.

REZULl'Al'ELE OBl'lNUl'E

Experienţa s-a executat la LC,C,S, - Braşov şi la staţiunile Su
ceava, Tg, l\1ureş, Caracal şi Oradea,

Aşezarea in cîmp s-a făcut după metoda dreptunghiului latin cu
5 repetiţii (cu o distribuire randomizată a parcelelor), 'Soiul cu care
s-a lucrat a fost RPoli 1, in afară de Staţiunea Suceava, unde in
anul 1963 s-a folosit soiul Bod 165, iar in 1967 şi 1968 soiul
RPoli 7, şi de Staţiunea Oradea, unde s-a folosit soiul Lovrin 532, Planta
premergătoare a fost in toate cazurile o cereală. îngrăşămintele s-au
aplicat in majoritate toamna sub arătur'a de bază, conform fiecărei

variante, iar la Staţiunea Oradea, primăv.ara, la pregătirea terenului.
Semănatul s-a executat cu semănătoarea Saxonia, la 50 cm intre

rinduri, dindu-se 25-30 kg/ha săminţă, Lucrările de intreţinere au fost
cele obişnuite pentru cultura sfeclei de zahăr.
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Tabelul 2

Venitul net obţinut Ia sfecla de zahăr prin aplicarea îngrăşăminte lor (Iei/ha)

In ceea ce priveşte procentul de zahăr, din media celor 3 ani
nu se desprind diferenţe mari intre variante, existînd totuşîo ten-

~~~,~~..J';1~cY,::~'5\J.variantelecu cantitate mare de azotat deamoniu

~ealc\.ilui"conâmic(tabelul 2) demonstrează că variantele care au
primit îngrăşăminte în cantitate moderată, pină la Vg, la care canti
tatea totală ajunge la 1 000 kgJha îngrăşămint, \Venitul relativ este
foarte apropiat, de 165,5 - 175,1 0/O• Variantele cu cantităţi mai mari
de îngrăşăminte au venituri mai mici, iar Vi5 este chiar neeconomică.

~!.- .
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Fig. 1 - Corelatia Între procentul de zahăr, de cenuşă şi de substantă uscată
solubilă.

Correlation between sugar, ashes and soluble dry matter percentage.

~5 '-f,'-l.--c';'o----iJI,--,;----,;----;;,---"""-~----,J,O___-""_L.X.. n ~ ~ ~ @ n ~

R ă dă cin i, tlng
Fig. 2 ~ Corelatia Între productia de zahăr, producţia de rădăcini şi procentul

de zahăr.

Correlation between sugar yield, root yield and sugar percentage.

OradeaCnracalTg. M,coş ISuceava
.c.c.s.

BraşovVarinnta

V. 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0
V2 153,7 98,6 196,3 127,7 110,6
V, 116,5 94,9 256,1 143,6 149,3
V, 170,2 159,4 225,1 118,9 162,3
Vli 172,9 187,2 223,9 96,8 200,5
V, 175,1 156,8 245,0 138,3 171,2
V, 166,7 192,0 271,8 153,5 223,9
V, 165,6 193,2 301.1 158,7 180,3
V, 170,0 211,8 303,8 129,9 182.0
V.o 143,6 146,0 213,3 147,8 172,8
Vl.l 150,0 151,5 256,3 140,0 194,8
V12 152,1 213,1 293.0 108,9 186,9

V" 140,2 200,5 425,3

I
123,5 166,5

V14 128,5 161,9 303,4 141,8 150,5
Vl~ 98,1 141,4 296,5 141,9 167,0

Pe baza analizelor de calitate efectuate s-au stabilit o serie
de corelaţii. Calculînd corelaţia existentă intre procentul de zahăr,

de cenuşă şi de substanţă uscată, din reprezentarea gl;afică a ecuaţiei

de regresie multiplă (fig. 1) reiese că procentul de zahăr scade cu
0,186 0/Ocînd cenuşa creşte cu 1 %0 şi creşte cu 1% CÎnd S.U. solubilă

creşte cu 0,089 %.
Corelaţia stabilită intre producţia de zahăr, producţia de rădăcini

şi procentul de zahăr (fig. 2) arată că producţia de zahăr creşte cu
1 t/ha atunci cind producţia de rădăcini creşte cu 0,159 tlha ~i cind
procentul de zahăr creşte cu 0,453.

La Staţiunea Suceava, sporurile la producţia de rădăcini sînt cu
pl'inse între 20,9-46,8 '10 faţă de martor (tabelul 3). Se constată că

aplicarea unilaterală a îngrăşămintelar cu azotat a determinat obţinerea

unor sporuri mici şi nesemnificative. Dimpotrivă, folosirea fosforului
singur la V4 şi V5 a adus sporuri foarte semnificative.
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DL 5%=2,67; 1% = 3,56; 0,1% = 4,77 tlha

Tabelul 3

Productia de rădăcini şi zahăr obţinută în funcţie de ingrăşămintelc aplicate la sfecla
de zahăr la Staţiunea Suceava (1966~1968)

de azot singur (V3) se obţine cantitatea cea mai mare de azot vătă

mător (32,5 '10). In general, valorile cele mai mari de azot vătămător

s-au obţinut la ViD, Va, V14 şi VI" la care s-au administrat cele mai
mari doze ele azot.

Venitul net la această staţiune (tabelul 2) demonstrează că apli
carea azotului singur (V2 şi V3) sau în cantităţi mai mari (ViO , Vl1 ,

V14 Şi V15) nu este economic, dînd cele lnai mici. venituri. Cu venitul
cel mai mare sint Vg (N6r,P90K120) şi Vj2 (30 tlha gunOI).

La Staţiunea Tg. Mureş (tabelul 1) producţiile de rădăcini au
crescut prin aplicarea îngrăşămintelor cu 12-73 '10 faţă de martorul
neingrăşat. Prin folosirea unilaterală a ingrăşămintelor s-au obţinut

sporuri de rădăcini care au crescut odată cu dublarea cantităţii de in
grăşămint. Astfel, la Noo producţia creşte cu 12 '10 şi ajunge la 37 '10
la doza dublă. Si în cazul fosforului producţia creşte, insă diferenţa între
doza simplă şi'cea dublă nu este marcantă (25 şi respectiv 29 '10).
, Prin aplicarea combinată a celor 3 elemente (NPK) producţiile de
rădăcini au crescut ajungind la 50 '10 spor foarte asigurat la Vg

(NOOP06K120)'
La această staţiune aplicarea potasiului aduce sporuri asigurate

de producţie (V, '[.aţă de Vn şi Vs faţă de V7). Prin dublarea cantităţii

de azot (ViD şi Vl1 ) producţiile nu au crescut, decît dacă in acelaşi timp
s-.a mărit şi doza de potasiu (Vit,). Gunoiul singur a determinat sporuri
de 47 '10. Pe aceste soiuri reci inactive, o ingrăşare organo-minerală dă

cele mai bune rezultate, Vi3 aducînd un spor foarte asigurat (73 '10)
faţă de martorul neingrăşat şi în acelaşi timp faţă de oricare
altă variantă.

Producţia de z'lhăr urmează curba producţiei de rădăcini, obser
vindu-se că procentul de zahăr nu a fost prea mult influenţat de îngră

~ăminte, cu excepţia variantelor în care azotul s-a dat in cantitate mai
mare, unde acesta a fost mai scăzut.

Venitul net (tabelul 2) demonstrează că Vi3, care a dat cea mai
mare producţie de rădăcini, dă şi venitul cel mai mare (425,3 '10) faţă

de nlartor, iar cel mai mic venit (213,3D/ o) VIO, care a primit azotul în
cantitate dublă.

La Staţiunea Caracal, prin aplicarea îngrăşămintelor se obţin spo
ruri de producţ:ic cuprinse între 14 si 352 % fată de martorul neîngră

şat (tabelul 4).
Prin aoIicarea unilaterală a îngrăşămintelorminerale s-au obţinut

producţii superioare martorului, l'emarcindu-se e~ectul azotului .prir;
sporuri de producţie 'asigurate, care cresc p:ogreslv cu d,aza aphcat~

(14 O '10, respectiv 23,8 0/0). In cazul fosforulm nu s-au obţmut sporun.
Ef~ctul cel mai mare al îngrăşămintelor D1inerale în sporirea producţiei
l-a avut fertilizal'ea combinată cu azot şi fosfor (Ve) sau cu azot, fos
for si potasiu. Dintre combinaţiile de ingrăşaminte sporul de producţie

cel ~ai economic a fost realizat printr-o fertilizare cu NGOP.1SKoo (V7),

I
Azot
vătiJ

mătorI
p,.ad·1
rad.
t/ha

Variantele

Producţia cea mai mare s-a obţinut la Vg cu cele trei elemente
in cantitate moderată, sporul fiind foarte asigurat de 46,8 %. Din rezul
tate se desprinde că în această zonă raportul cel mai bun este acela
în care azotul nu depăşeşte fosforul. In' variantele în care fosforul
rămîne în aceeaşi cantitate (ViOl Va, Vg şi ViS), dublindu-se şi chiar
triplîndu-se azotul, producţiilenu cresc.

Pe aceste soiuri, aplicarea potasiului aduce sporuri de producţie

(V7 faţă de V6) atunci cînd este aplicat în cantitate moderată (K60). Du
blarea cantităţii de potasiu (Vs faţă de V7) nu aduce nici un spor de
producţie, decit numai dacă in acelaşi timp se dublează şi cantitatea de
fosfor (Vg). Această variantă dă producţia cea mai mare de rădăcini

(46,8 % spor foarte asigurat).
Folosirea gunoiului de grajd singul' la sfecla de zahăr a fost efici

entă, sporul faţă de neîngrăşat fiind de 46,3 '10. Nu s-au constatat insă

sporuri atunci cind pe lingă gunoi de grajd s-au aplicat şi ingrăşăminte

minerale (Vi3 faţă de Vd·
Se constată că aplicarea azotului singur (V2 şi V3) a provocat o

scădere a procentului de zahăr cu 0,3 - 0,5'10. Prin aplicarea fosfo
rului singur s-a obţinut un procent de zahăr egal (Vr,) sau mai mare
(V,) decît la martor.
. Acolo unde s-a aplicat şi potasiu (V" Vs şi Vg) s-au realizat depă
siri fată de mal1:or de 0,2 pină la 1,1 '10. Datele privind azotul vătămător

ia ace'astă experienţă demonstrează că prin aplicarea unei doze duble

V 1~ neîngrăşat (A1L) 30,49 100.0 1:291 18,8 57,32 -- 100,0 25,8
V 2- N 04 31,78 104,2 18,5 58,79 1,47 102,5 22,5
V 3- N128 32,82 107,6 2.33 18,3 59,06 1,74 103,0 32,5
V 4- P04 36,87 120,9 6,38 *** 18,8 69,31 11,99 120,9 22,5
V &- Pua 40,17 131,7 9,68 *** 19,0 76,32 19,00 133,1 24,2
V 0- N 64P48 37,95 124,5 7,46 *** 18,6 70,58 13,26 123,1 26,6
V 7- N 64P 461(00 41,63 136,5 11,l4 *** 19,9 82,84 25,52 146,2 24,2
V s- NO,lP 48K120 42,21 138,4 11,72 *** 19,2 80,94 23,62 141,2 28,3
V 9- N04P9GK120 44,75 146,8 14,26 *** 19.0 85,02 27,70 148,3 25,0
V10- N 12SP4BK oo 38,79 127,2 8,30 *** 18,6 72,14 14,82 125,8 29,1
VI1- N123P[l5Koo 40,13 131,6 9,64 *** 18,5 74,24 16,92 129,5 27,7
V12- 30 t/ha gunoi 44,60 146,3 14,11 *** 19,1 85,18 27,86 148,6 25,8
V1$- 30 tlha gunoi +

44,69 146,6 14,20 '" ** 19,2 85,80 28,48 149,6 29,1+ N 3::P32
V 14- Nl2SP90K120 41,64 136,6 11,15 *** 18,4 76,61 19,29 133,6 28,8
V 15 N:l!HlPgoK120 41,07 134,7 10,58 *** 18,8 77,21 19,89 134,7 30,1
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Tabelul 4

Producţia de rădăcini (media 1966-1968) şi de zahăr (media 1967-1968) obţinută la sfecla
de zahăr t in funcţie de ingrăşămintele aplicate Ia staţiunile Caracal şi Oradea

Prod.
Prod. Prod.răd, Dif. % de Dif.Varianta medie t/ha reiat. Sempif. zahăr zahăr t/ha % Semnif.

t/ha % t/hn

staţiunea Caracal

V1 ~ neingrăşat (Mt.) 33.5 - 100,0 16,55 5,30 - -
V2 - Nao 38,2 4,7 114,0 ** 16,25 6,13 0,83 115,6 *
Va - N120 41,5 8,0 123,8 *** 15,60 6,15 0,85 116.0 *
\14 - P 48 36,5 3.1 109,2 18,13 6,71 1,41 126,6 ***
V5 - P{l6 34,8 1,3 103,8 18,93 7,20 1,90 135,8 ***
Va -NGOP48 40,3 6.8 120,3 *** 17,89 6.86 1,56 129,4 ***
V7 - NaoP4sK60 42.6 9,1 127,1 *** 18,49 7,25 1.95 136.7 ***
V8 - N 6aP 481(120 41,3 7.8 123,2 *** 18.54 7,38 2,08 139,2 ***
Ve - NOOP96K120 41,1 7,6 122,7 *** 19,07 7.54 2,24 142,2 ***
VlO- N120P'lSKoo 43,3 9,8 129,2 *** 18,36 7,27 1,97 137,1 ***
V11- N aoP f16K60 43,2 9,7 128,9 *** 18,37 7,34 2,04 138,4 ***
V12-30 Uha gunoi 38.3 4,8 114,3 ** 18,17 6,79 1.49 128,1 ***
V,,- 30 Uha gunoi +

***+ N 32P :l2 41,3 7,8 123,2 *** 18,67 7,25 1,95 136.7
Vl4- N12liPg6K1:l0 43,9 10.4 131.0 *** 18.11 7,33 2,03 138.3 ***
V15- N180P96Kl:l0 45,3 11,8 135,2 *** 17,70 7,22 1,92 136,2 ***

DL 5 % ~ 3.3; 1% = 4,5; 0,1%=5,8 tlha
DL 5%=0,717; 1% = 0,96; 0,1%=1,25t1ha

Staţiunea Oradea

V1 - neîngrăşat (ML) 28,79 - 100 18,8 5,41 - 100.0
V2 - N ao 30.93 2,14 107 16,8 5,20 0,21 96.1
V 3 - N1j!l) 34,97 6,13 121 * 17,7 6,19 0.78 114,4
V4 - P48 33,92 5,13 117 * 17.8 5.94 0,63 109,8
VIi - Pg6 37.00 8,21 128 *** 18.4 6,81 1,40 125,7 **
Vo-NaoP 48 35.92 7,13 124 *** 18,7 6,72 1,31 124.2 **
V7 - N60P4RKao 40,02 11,23 139 *** 19,8 7,92 2,51 146,4 ***
V s - Nr.oP 4SK120 37,49 8.70 130 **:1: 18,7 7,01 1.60 129,6 **
V9 - N aoP 96K120 38,39 9,60 133 ~:* * 18,2 6,99 1,58 129.2 :t:ţ

V10- N120P 48KOO 37,89 9,10 131 *** 18,7 7,08 1,67 130,9 * ~,

Vll- N l2(lP9aK ao 40,33 11,44 139 *** 19.0 7,64 2,23 141,2 **>!'
V12- 30 Uha gunoi 33,46 4,67 116 :1: 18,5 6,19 0,78 114,4
V,,- 30 tlha gunoi +

37,30 8,51 129 *** 20.2 7,53 2,12 139,2 ***+ N:l2P:l2
V14- N1:WPg1lK120 38,43 9,64 133 *** 17,8 6,84 1,43 126,4 **
V 15- N 1RoP 91lK l20 40,19 11.40 139 *** 17,7 7,11 1,70 131,4 **

DL5%= 4,5

care aduce un spor foarte asigurat de 27,1 % faţă de martor. Folo
sirea unor doze mai mari de îngrăşăminte nu justifică sporurile reali
zate faţă de dozele moderate, sporurile de la Vl1, V12, Vg şi Vi5 faţă de
V7, fiind neasigurate, Gunoiul de gmjd administrat singur în cantitatea
de 30 tlha, sau in combinaţie cu ingrăşămintele minerale, a dat sporuri
de producţie asigurate faţă de martor.

Se constată o scădere a procentului de zahăr la variantele care·
au primit numai azot (V2 şi V3) cu 0,30 - 0,95 % şi o creştere accen
tuată faţă de acestea la variantele ingrăşate numai cu fosfor (V4 şi Vs).

Asocierea azotului cu fosforul şi potasiul a produs o îmbunătăţire

semnificativă a procentului de zahăr iaţă de martor. Producţiile de'
zahăr sint mai mici la variantele care au primit ingrăşăminte unilate
ral, in rest producţiile fiind practic egale,

Din calculul economic efectuat rezultă că la această staţiune venitul
cel mai mare îl aduce varianta cu NPK in cantităţi moderate (N60P,sKoo),
iar cel mai mic varianta cu gunoi. Fosforul aplioaf singur in cantitate de
96 kg/ha nu este economic, clasîndu-se sub martor.

La Staţiunea Oradea, experienţa s-a executat la punctul de sprijin
de ]:a Valea lui Mihai. Pe aceste soIuri, sporurile au fost cuprinse
intre 7 şi 39 %. Din datele tabelului 4 reiese că atit azotul cit şi fos
forul aduc sporuri de producţie atunci cind sînt aplicate singure,

Din rezultatele medii se desprinde că sfecla reacţionează mai bine·
la fosfor comparat cu azotul, sporurile fiind cuprinse intre 17-28%,
iar la azot de 7-21%, Aplicarea celor' 3 elemente într-un raport de
1 ; 0,8 ; 1 asigură un spor. de 39% • Pe aceste soiuri, potasiul aplicat în
cantitate moderată (Koo) dă sporuri de rădăcini (V7 faţă de Vo). Dublarea
şi triplarea cantităţii de azot nu aduce sporuri de rădăcini, aceste vadante
răminînd neeconomice faţă de V7. Gunoiul de grajd aplicat in cantitate
de 30 tlha dă un spor egal cu varianta care primeşte P48,

Referindu-ne la pl'ocentul de zahăr, se constată că cel mai mare
procent (20,2) s-a obţinut la vadanta care a pdmit gunoi şi îngrăşăminte

chimice. in ceea ce priveşte însă producţia de zahăr, cea mai mare s-a
obţinut la varianta care a datşi cea mai economică producţie de rădăcini.

Cel mai mic procent de zahăr s-a obţinut la variantele care au fost in
grăşate numai cu azot.

Din calculul economic (tabelul 2) al acestei experienţe reiese că cea
mai economică este V7 (NOOP4SKso), aducind un venit net de 123,9% faţă

de martor. Aplicarea ingrăşămintelor unilateral aduce veniturile cele'
mai mici.
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CONCLUZII

10 AN. I.C.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 19iO, VQL. II

1. Prin aplicarea îngrăşăminte10r la sfecla de zahăr s-au obţinut
sporuri de producţie de 13,6~31,3'/o (LC.C.S. Braşov), 12-730/0 (Staţiu
nea Tg. Mureş), 20,9-46,80f0 (Suceava), 17-390f0 (Oradea) şi de 14-35,20/0
(Caracal).

2. Recoltele cele mai economice s-au obţinut cu doze1e NuoPoGK120
la Braşov, N32P32 -+- 30 t gunoi la Tg. Mureş, NGoPoGK120 la Suceava,
N60P4SKoo la Oradea şi N60P4SK60 la Caracal. . .

3. La toate staţiunile gunoiul de grajd a dat sporun de producţie

cind a fost folosit singur. .
4. Aplicarea potasiului aduce sporuri de rădăcini la staţiunile Su-

ceava, Tg. Mureş şi Caracal. . . '
5. Prin aplicarea îngrăşămîntelor sporunle de producţie obţmute

la sfecla de zahăr sînt economice la toate dozele Şi combinaţule expen
J.nentale.

6. Procentul de zahăr scade cu 0,1860f0 cînd cenuşa creşte cu 1%0
.şi creşte cu 1% dnd subs!anţa uscată solubilă creşte ,cu 0,0890f0· .

7. Producţia de zahar creşte cu 1 t/ha atunci cmd producţia de ră
dăcini creşte cu 0,159 tlha şi procentul de zahăr creşte cu 0,453.
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CONTRIBUŢII LA STABILIREA UNUI RAPORT OPTIM DE
îNGRAŞARE LA SFECLA DE ZAHAR îN CADRUL UNEI

ROTAŢII DE 4 ANI

L. REICHBUCH

Folosirea îngrăşămintelor în cadrul unei rotaţii a devenit astăzi o
măsură agrotehnică prîncipală în obţinerea de producţii ridicate la ma
joritatea plante10r de cultură.

Experienţele executate atit în ţară cît şi în străinătate arată necesi
tatea folosirii îngrăşămintelor in cadrul rotaţiei, acest sistem influenţînd

atît asupra acumulărilor de substan ţă de rezervă in sol cît şi asupra spo
ririi producţiei cantitative şi îmbunătăţirii calitative a conţinutului plante
lor. Astfel, în cercetările efectuate s-a constatat că la sfecla de zahăr

există o corelaţie_ între conţi'l1J.t.ul,~,,_fostQL.şi.1:~!E'.~dăcini-ca şi

î!1tre-ai~ltJla"Ll11.i!ăriifosf?r\lllli şi. calitatea tehno10gi"iLasfeclei (A n
sorge, 1960, 1965 ;--P-o-povi ci şi colab.;"19H7):-'D"asemenea s-a con
statat că la sfeclă, fosforul şi potasiul se asimilează în general mai uni
form decît azotul, în tot cursul perioadei de vegetaţie.

C o o k e (1966) arată că rezervele de fosfor şi potasiu acumulate în
sol au mărit reco1tele atît fără aplicarea de fosfor proaspăt cît şi atunci
cînd s-aU aplicat doze mari de fosfor proaspăt. Experienţele evidenţiază

necesitatea creării de rezerve de substanţe nutritive în sol, deoarece cul
turi mai bune se obţin adesea pe soIurile care conţin rezerve de ingră

şăminte sau gunoi de grajd, chiar atunci cînd se aplică diferite doze de
substanţe nutritive proaspete.

An SOl' g e (1960, 1965, 1966), într-o experienţă cu durata de 60 ani,
arată că, prin aplicarea unei ingrăşări coulplete s-a obţinut o sporire
evidentă a producţiei şi o îmbunătăţire a conţinutului în substanţe nu
tritive al recoltei şi că în medie pe 60 de ani, conţinutul în zahăr al sfe
clei a scăzut la variantele fără fosfor.

Toate experienţele întreprinse în ţară şi peste hotare (D a vid e s cu
şi Rei c h b u c h, 1962; D i d i c e n k o, 1966; F o m i n, 1966;
G r u e v, 1966; Ion e s c u- Şiş e şti şicolab., 1960; M o z u n,
1966; P o p o v ici şi co1ab., 1967; R o j des t v e n ski, 1965 ;
Sta î cuşi C i m p o ner u, 1959) scot în evidenţă influenţa pro
nunţată asupra cantităţii şi calităţii sfeclei, în cadrul rotaţîeî, a îngrăşă

minte10r organice împreună cu NP şi NPK. De asemenea se evidenţiază

efectul favorabil al aplicării gunoiului de grajd la sfecla de zahăr.
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Deoarece în condiţiile Podişului Sucevei plUa lU prezent nu s-au
efectuat experienţe privind stabilirea raportului optim între elemen
tele NPK, aplicate la sfecla de zahăr în cadrul unei rotaţii, în anul 1966
s-a început o experienţă cu diferite raporturi NPK în cadrul unei rotaţii

de 4 ani.

METOD!\. DE CERCET!\.RE

Solul pe care a fost amplasată experienţa este un cernoziomoid
levigat, cu textură luto-argiloasă, cu un pH în KCI O,ln de 4,9 - 5,0.
Humusul (după Schollenberger) are valori cuprinse între 4,5 şi 4,6. Con
ţinutul de P 20 B este de 2 mg la 100 g sol, iar în K20 de 10 mg la 100 g
sol (în extract de acetat lactat de amoniu).

Experienţa a fost aşezată în dreptunghi latin cu 12 variante în
6 repetiţii. Plantele din rotaţie au fost; grîu, sfeclă, orzoaică şi cartof.

Toate îngrăşămintele au fost aplicate toamna înaintea lucrărilor

de bază, în variantele prezentate în tabelele lucrării. Toate plantele
rotaţiei au primit aceleaşi doze de îngrăşăminte pe variante, cu excep
ţia Vi2 la care s-au aplicat cîte 20 t/ha gunoi + N50Pr,o la plantele pră

şitoare (cartof şi sfeclă) şi numai N50Pr,o la celelalte două plante (cereale).
Soiurile de sfeclă folosite au fost Bod 165 (1966) şi RPoly 7 (1967

şi 1968).
Determinarea suprafeţei foliare s-a executat prin metoda gravi

metrică (M o z u n, 1966).

REZULT!\.TELE OBŢINUTE

Rezultatele medii pe 3 ani (tabelul 1) evidenţiază că in condiţiile

Podişului Sucevei azotul singur, aplicat ,in doze moderate la sfeclă este
neeficîent (V2), iar în doze mari (V3) devine chiar dăunător. Astfel se
constată că, dacă la V2 s-a obţinut totuşi un spor de 11 %, la V3 prin
dublarea dozei de azot producţia are tendinţe de scădere sub martorul
neîngrăşat.

Spre deosebîre de azot, aplicarea fosforului singur a determinat
în fiecare an sporuri de producţie foarte semnificative. In medie pe
3 ani s-au obţinut sporuri cuprinse intre 86,3 şi 103,5 q/ha adică 32 
38,3 %, in funcţie de doza aplicată (V" V5).

Aplicarea împreună a elementelor NP, in doze moderate (V6), a
determinat obţinerea unui spor de 123 q/ha adică 45,6 % faţă de neîn
grăşat. Dublarea dozei de fosfor (V7) nu este eficientă, producţia rămî

nînd practic egală cu V6 (46,3 %).

Tabelul 1

Eficienţa Îngrăşămintelor aplicate la sfecla de zahăr in cadrul unei rotaţii

1966 1967 1968 Media 1966~1968

Varianta prod.

I
prod.

I
prod.

I
prod.

I
dif.

I I,cmn;r.% % % "'q/ha q/ha tI/ha q/ha q/ha '"
V1 ~ neîngrăsa t
(Mt.) . 244.0 100 375,0 100 190,8 100 269,9 ~ 100,0

V2 - Nso 234,7 96 395,0 105 269,2** 141 299,6 29,7 111,0
V:l-N 100 226,3 93 370,0 99 186,5 98 260,9 9.0 96,7
V4 - P 4Q 304,6*** 125 435,0 116 329,0*** 172 356,2 86,3 132,0 ***
Vi - Pgo 313,1 *** 128 448,0 119 359,0**"" 188 373,4 103,5 138,3 ***
V a -N6oP 4o 320,0**:1' 131 448,0 119 410,7*** 215 392,9 123,0 145.6 ***
V7 - N50P~O 319,3*** 131 453,0* 121 412,0*** 216 394,8 124,9 146,3 ***
V g - N 100P40 286,0** 117 438,0 117 325,3*** 171 349,8 79,9 129,6 **.*
Va - NI00PSO 297,3*'~ 122 454,0* 121 340,3*** 178 363.9 94,0 134,8 ***
V10- N50P4oK.lo 318,3*** 130 463,0" 123 391,5*** 205 390,9 121,0 144,0 ***
V u - Nl00PşoKso 314,7*** 129 494,0** 132 418,0*** 219 408,9 139,0 151,5 ***
V,,- 20 l/ha

***gunoi+- N5fP 40 302,2*** 116 478,0"'* 128 418,0*** 219 399.4 129,5 148,0

DL 5% 26,4

I
76,4

I
50,3 35,2

DL 1% 35,2 101,8 71,5 49,8
DL 0,1% 45,8 132,6 87,3 70,4

Avîndu-se în vedere că dozele de îngrăşăminte ce se aplică anual
sint egale pentru fiecare plantă de cultură, în raporturile încercate, acu
mulările in unele elemente devin neeconomice. Astfel, dublarea dozei
de ,<'lot la Vs şi Vg este nefavorabilă chiar şi în prezenţa fosforului,
sporurile de producţie fiind mai mici decît in cazul variantelor la care
s-a apUcat o singură doză de azot '

Efectul favorabil al potasiului se evidenţiază numai in cazul folo
sirii dozelor duble de îngrăşăminte, la V1J sporul fiind de 139 q/ha
adică 51,5 % faţă de neîngrăşat.

Eficienţa gunoiului de grajd creşte cînd se aplică împreună cu
ingrăşămintele minerale (V,2) realizind un spor de 129,5 q/ha (48 %)
peste producţia martorului. Efectul favorabil datorat remanenţei gunoiu
lui s-a observat în special la cereala care a urmat în rotaţie după sfeclă.

In vederea stabilirii reacţiei plantelor de sfeclă la diferite doze
şi rapoarte de îngrăşare, s-au executat măsurători ale suprafeţei foliare,
in diferite faze de dezvoltare ale plantelor (fig. 1).

In primele faze de vegetaţie cea mai mare creştere a suprafeţei
foliare a avut loc la V7 (N50P SO)' Se observă că şi la dozele de fosfor
apUcate singure (Vr,. V5) suprafaţa foliară a fost cu mult mai mare decit
a martorului neîngrăşat.

Ca şi in cazul producţiilor, dozele mari de azot, aplicat fie singur
(Ve, V3) fie împreună cu fosfor (Vs, Vg), au realizat cele mai mici valorî
in ce priveşte suprafaţa foliară (fig. 1).



Fig. 2 - Modificarea unor caractere morfologice la sfecla de zahăr in funcţie

de sistemul de îngrăşăre (media }967-1968)
Changes of same marphaJogical characters in sugar beet accarding

ta fertilizatian system (1967~1968 mean).
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Valori mari ale suprafeţei foii are s-au realizat la variantele cu
cele 3 elemente minerale aplicate impreună (V10' Vl1) sau ingrăşăminte

organice impreună cu cele minerale (V,,). Acestea au depăşit martorul
neingrăşat, considerat 100 %, la 31 mai 1968 cu 430 şi respectiv 352,6 0/O

la ViO şi Vl1 şi cu 403 0/O la V12•
Cit priveşte greutatea rădăcinilor in substanţă uscată la aceeaşi

epocă arată o creştere mare la V7, VtO, Vll şi Vu .
Determinările făcute in timpul creşterii maxime a sfeclei (19 

20 iunie) arată o micşorare a diferenţelor faţă de martorul neingrăşat.

Se observă o accentuare a insuşiriJor negative prin dublarea dozei de
azot singur (V:J), suprafaţa foliară fiind mult sub martor. Acelaşi lucru
se observă şi în ce priveşte cantitatea de rădăcini.

La celelalte variante se observă aceleaşi deosebiri, clasificîndu-se
in aceeaşi ordine atit in ce priveşte suprafaţa foliară cit şi cantitatea
de rădăcini. Totuşi trebuie să evidenţiem faptul că V6 şi V7 au la această

epocă valori aproape egale, atit în ceea ce priveşte suprafaţa foliară cit şi

producţia de rădăcini.

Analizind rezultatele privind talia plantelor şi numărul de frunze
in funcţie de îngrăşare (fig. 2) în lnedie pe doi ani, se constată că, vari~

Cintele la care azotul s-a aplicat singur au avut talia cea mai mică,

5

~"" <:::::. % '" ~ '" '" -~
,>"'-~ '" '""" '" ş; '" .~ ~'l-

~"-'-
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aceasta micşorîndu-se pe măsura creşterii dozeî de azot (V3). Talia cea
maî mare s-a înregîstrat la Vu , (77,5 cm), cu O depăşîre faţă de martor
de 35,9 cm sau 86,3 %, variantă la care s-au obţinut şi producţiile

cele mai mari. La V7, s-a obţinut o diferenţă faţă de martor de 28,3 cm
sau 68 %, iar la V6 o diferenţă de 21,9 cm sau 52,6 0/O•

In ce priveşte numărul de frunze se constată aceeaşî scădere la
V'2 şi V3, care au avut un număr mai mic de perechi de frun~e dec~t

toate variantele îngrăşate. Valori mai marî s-au înregistrat prm apli
carea uneî doze duble de fosfor (V5) şi respectiv aplicarea celor 3 ele
mente împreună (Vii), depăşind martorul cu 55,3 şî respectiv 52,1 %.

Analizele de calitate prezentate în tabelul 2, arată o creştere a
procentului de zahăr, prin aplicarea fosforului singur cu 0,7 - 0,9 %.
De asemenea prin aplicarea celor 3 elemente împreună la VlO şi Vu ,
o creştere cu 0,8 % faţă de neîngrăşat.

CONCLUZII

1. Prin folosirea în mod constant a aceloraşi doze de îngrăşăminte,
la toate plantele din rotaţie, cea mai eficientă variantă de îngrăşare cu
azot şi fosfor a fost aplicarea a N50P/,o (VG) cu raportul N ; P de 1 : 0,8.

2. In cazul folosirii unei ingrăşări complete cu NPK, cea mai efi
cientă variantă a fost aplicarea a Nl00P"oKsll (Vii) cu raportul N: P : K
de 1 : 0,8 : 0,8.

3. Administrarea a 20 tlha gunoi impreună cu N50P 40 s-a dovedit
a fi o variantă la fel de eficientă.

4. Aplicarea ingrăşămintelorminerale în doze şi rapoarte favorabile
a influenţat creşterea procentului de zahăr cu 0,2 - 0,9 '10. Cantităţile
mari de azot au determinat scăderea procentului de zahăr cu 0,1- 0,2 0/

O
•
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Tabelul 2

~ezultatele unor analize de calitate la sfecla de zahăr În funcţie de sistemul de îngrăşare

(media 1966 -1968)

Valorile cele mai mari la puritate s-au realizat la V7 (N50P80) pre
cum şi la VlO şi Vii. Valorile obţinute la azotul vătămător arată o scă,·

dere a acestuia în toate variantele de ingrăşare faţă de neîngrăşat. Cele
mai mari valori s-au obţinut la V3 la care s-a dat O doză dublă de azot
şi la Vii la care s-au aplicat dozele cele mai mari de îngrăşăminte,

% Nez;1l1iirt11 Cenuşă con· AzotV11.fianta Dig-estia
zahăr % Puritatea ductometrică vătiimător

%

V, 17,0 17,8 2,7 86,88 0,45 ,33
V, 17,1 18,0 2,7 86,95 0,47 22°0
V, 16,9 17,7 2,7 87,20 0,44 28
V.l 16,9 18,7*** 2,6 87,63 0,46 22 00

V. 16,9 18,5"'" 2,7 86,52 0,4:3 24°
V, 17,1 18,0 2,6 87,16 0,45 240
V, 18,0 18,3* 2,4 88,39 0,43 2:3)
Vo 16,9 17,6 2,6 87,36 0,47 24'
Vo 17,0 18,0 2,8 86,73 0,43 22~o

VlO 17,5 18,6*** 2,4 88,15 0,44 26
Vn 17,2 18,6**'1· 2,4 88,08 0,45 28
V l2 17,0 18,1 2,6 87,22 0,45 26
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INFLUENTA INGRASAlVlINTELOR SI AMENDAlVlENTEJLOR
LA SFECLA DE ZiilIAR PE SOLUL BRUN DE pADURE

DE LA TG. MUREŞ

ŞT. MARKUS

Cultura sfeclei de zahăr are o importanţă deosebită în bazinul
superior al Mureşului. Ea asigură materia primă necesară celor două

mari fabrici de zahăr din zonă şi totodată se foloseşte in mod sistematic
ca furaj suculent in hrana animalelor.

Pentru a putea realiza sarcinile privind extinderea culturii sfeclei
de zahăr, in faza actuală se cultivă şi pe soIuri mai puţin corespunză

toare, unde in condiţii de producţie obişnuite sfecla realizează producţii

mici, nesatisfăcătoare, ea fiind foarte sensibilă la acîditatea solului şi

dind cele mai mari producţii la pH-ul solului de 7-8. Aceste condiţii

nu se pot asigura pe solul de tip bru .e_pl\dure în surs-de-.po.dzolire, care.
are o Rondere de peste 45 o o In zonă. Cultivarea plantelor, în special a
sfeclei Je zaliăr pe--sDlud-acicre;-rmpune neutralizarea acîdităţii solului
prin calcarizare, imbunătăţirea substanţială a regimului elementelor
nutritive din ele prin încorporarea sisten1atică de îngrăşăminte şi corec
tarea stării lor fizice nefavorabile prin lucrări hidroameliorative şi cultu
rale corespunzătoare.

Amendarea cu var apare ca una din verigile importante ale agro
tehnicii ştiinţifice pe soIurile acide, deoarece efectul favorabil al
calcarului se cumulează cu cel al îngrăşămintelor şi astfel contribuie la
folosirea mai eficientă a îngrăşămintelor chimice şi chiar organice
(C h iri ţ ă, 1955; Coc u 1e s cuşi 1 Ş fan, 1962; D a vid e s
eu, 1963; Ionescu-Şişeşti şi Coculescu, 1935; Ko
1o s o v a, 1965).

Eficienţa economică a calcarizării depinde însa In mod deosebit de
gradul de aciditate a solurilor pe care se aplică. Pe baza rezultatelor
experimentale obţinute în ţară s-a ajuns la concluzia că amendamentele
calcaroase dau sporuri de producţie economice pe soIurile al căror pH
este su];Lli,.8.Jl1 apă şi sub 5,0 în extract salin, iar valoarea V sub 75 0/0.
Totuşi se recomanaă (Z a m fir e seu şi colab., 1965) ca pe toate soIu
rile cu inceput de aciditate, cultivate cu sfeclă de zahăr, să se aplice
anlendamente calcaroase. Pe soIurile grele se rec01uandă folosirea car
bonatului de calciu sau a mamei, iar pe cele uşoare oxidul de calciu.
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In experienţele făcute pe lingă fabricile de zahăr din ţară (O 1 t e a
nu, 1954; Olt e a n U şi colab., 1957) s-au obţinut, prin folosirea
spumei de defecaţie, sporuri de producţie neinsemnate cu excepţia

experienţeide la Giurgiu.
B e s k o \' (1967) relevă marea eficacitate a spumei de defecaţie

asupra sporirii producţiei sfeclei pe soiurile acide din D.R.S.S., iar sporul
maxim l-a realizat cu 40 tlha nămol de elefecaţie + NPK. Lai a n d e
(1967) arată că pentru a mări cu o unitate valoarea pH la un hectar este
ne~esa,l' să se introducă in sol 1 500 - 2 000 kglha CaO in soiurile
nisipoase şi 2 000 - 3 000 kg/ha CaO in cele argilo-nisipoase.

Pentru a putea ela răspuns acestei probleme şi in zona solurilor
bnme Staţiunea experimentală Tg. Mureş a executat incepind din
anul 1966 o experienţă ale cărei rezultate se prezintă in lucrarea ele faţă.

METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a executat pe un sol brun de pădure slab podzolit cu
textură luto-argiloasă, cu următoarele însuşiri chimice: pI-I în extras
salin 5,27 ; pH in apă 5,93 ; aciditate hidrolitică 3,42 mel100 g sol; suma
bazelor 16,73 mellOO g sol, gradul ele saturaţie (V %) 83,16; N total
0,167 mg/100 g sol; P20 5 total 0,405 % ; K20 mobil 12,60 mgl100 g sol.

Deşi, potrivit normelor actuale de interpretare (Ion e s c u - Ş i
Ş e şti şi Coc u 1 e s c u, 1934; K o 1 o s o v a, 1965) solul este
acid, datorită capacităţii mari pentru schimb cationic şi gradului ridicat
de saturaţie cu baze poate fi situat printre soiurile care reacţionează

slab la amendamentele calcaroase. Din punct de vedere al regimului
trofic, solul poate fi caracterizat ca mediu spre slab aprovizionat cu
azot şi potasiu şi mediu spre bine aprovizionat cu fosfor.

Clima in anii de experimentare 1966-1968 a fost variabilă, mai
puţin favorabilă culturii sfeclei de zahăr in special in anul 1967. Preci
pitaţiile atn10sferice căzute in lunile octombrie-martie, in special in
]966-1967, au fost mai mari decit media pe mai mulţi ani. Lunile de
primăvară şi vară, in special luna mai, au avut precipitaţii abundente,
iar luna iunie a fost deficitară. Temperatura medie a aerului in special
vara a fost mai scăzută ca media pe lnaimulţi ani, însă aceasta nu a
influenţat negativ producţiade sfeclă de zahăr.

Experienţa fiind bifactorială s-a executat după metoda parcelelor
subdivizate în 5 repetiţii, după următoarea schemă: factorul A cu
4 graduări de amendamente şi factorul B cu 4 graduări de ingrăşăminte.

Necesarul de amendamente s-a aplicat pe baza calculelor din analiza
probelor de sol ridicate inainte de amplasarea experienţei.

In toţi anii s-a asigurat o arătură de toamnă de 25 - 28 cm cu
care s-au încorpOl~at amendamente şi îngrăşăminte minerale şi organice.

La recoltare, din fiecare parcelă-repetitie cu suprafaţa recoltabiiă

de 20 m' s-au ridicat probe medii de rădăcini de 40 sfecle din care s-a
făcut analiza continutului de substanţă uscată şi procentul de zahăr

ciin suc şi elin pulpă cu metoda la rece, iar din aceasta din urlUă (di
gestia) s-a calculat producţiade zahăr realizată.

Analizele de sol în laborator s-au făcut după următoarele metode:
pH-ul in suspensie salină KCI colorimetric; SH după metoda Kappen;
SB după metoda descrisă ele Teaci şi Şerbănescu (1964);
P,O-, in lactat dublu de calciu (metoda Egner-Riebm) şi K20 lUobil in
clorură de amoniu n/2,5 prin fotOlnetrare în flacără.

REZULTATELE OBŢINUTE

Analiza varianţei px·ivind productia de rădăcini cît şi cea de zahăr

arată că atit amendamentele cît şi ingrăşămintele realizează sporuri
semnificative de producţie în toţi anii, iar interacţiunea lor este semni
ficativă.

Cele mai mari sporuri foarte semnificative (29 %) la productia de
rădăcini se obţin prin neutralizarea 100 % a acidităţii hidrolitice folo.
sind cantitatea de 4-5 tlha "ar nestins şi măruntit (tabelul 1). Aceeaşi

măsură de neutralizare, folosind spuma de defecare în cantitate de
8~10 t/ha, realizează de a.semenea sporurî foarte semnificative însă cu
8 % mai mici fată de varul nestins şi practic egal cu neutralizarea de
50 % a acidităj:ii hidrolitice, realizată cu 2 tlha praf de var nestins.
Efectul amendamentclor a fost mai mare in anii 1966 şi 1968, bogati
in precipitatii. '

Efectul îngrăşămintelor de aSemenea a fost foarte semnificativ in
toţi anii, realizind sporuri la producţia de rădăcini şi de zahăr de 33 %
il: ~.azul dozei de 20 tlha g":moi de grajd şi de 26-28 % în cazul apli
canI dozel N64P::12 respectIv N fJ6P 4S"

Din compararea efectului ingrăşămintelor pe fondurile amendate
(&2, a3, a,) cu efectul realizat pe fondul neamendat (al) rezultă că
amendarea sporeşte foarte simtitor eficacitatea :acestora, ajungind să

se dubleze sporul fată de neamendat atît la ingrăşămintele minerale
in doze moderate (NG,P:J2) pe fondul a3 cît şi la cele organice de 20 tlha
gunoi de grajd pe fondul a3 şi chiar la doza NOGP 48 pe fondul a.,.

Cele mai mari sporuri de producţie, foarte semnificative, de 91 010

s-au realizat prin neutralizarea totală a acidităj:ii hidrolitice cu 4-5 tlha
praf de var nestins şi ingrăşarea cu 20 t/ha gunoi de grajd ~a3b,). Spo
run puţmma, mICI (83 %) s-au l'ealizat şi cu doza NG,P:J2 pe acelaşi fond,
precum ŞI cu doza NoGPl,s pe fondul neutralizat 50 % cu praf de var
nestins (a,b!,).

P:'in aplicarea amenelamentelor a sporit semnificativ şi producţia

de zahar (fig. 1)- Cele mai mari sporuri de zahăr, de 90 %, s-au reali
~at pe agrofondul a.3b, (neutralizat 100 % cu praf de var nestins şi

mgraşat cu gunoI de graJd), urmat de E'3b3 (N"P3, pe acelaşi fond
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Tabelul 1

Efectul amendamenteIor şi îngrăşămintelorasupra producţiei de rădăcini la sfecla
de zahăr

PraG. rildiic.ini, q/hll Mediil

I lOG, I q/loOI
I I"mni!.

Proe!.
Varianta frunze

1965 1%8 % dit qjha

a l - neamendat (Mt.) 171.6 285.5 320,2 259,1 100 - 195
Eln--amendat 50% cu praf de var 270,6 29.3.0 362,0 308,5 119 49,4 *** 255
3 3- nmendat 100% Cli praf de var 305,8 311,0 389.0 335,3 129 76,2 *** 246
3 4- amendat 100% cu spumă de~

fecare 276,9 291,0 373,5 313,8 121 54,7 *** 260

DL 5~'o 11,9 13,0 58,9 19,2
DL 1% 16,7 20,0 87,6 25,8
DL 0, 1~il 23,6 28,0 116,6 34,0

b 1 - neîngrăşat (Mt.) 215,1 255,7 276,7 249,2 100 - 229
b 2 - 20 Uha gunoi grajd 253,2 33-1,2 400,5 332,6 133 83,4 '" *,:' 256
bs - Nu,! Pa:J. 282,6 291,7 370,0 314,8 126 65.6 **>1' 244
b,~- N!H1 P48 263,9 298,7 397,5 320.0 128 70,8 '"~, * 229

DL 5(1/ 9,4 9,0 31,4 11,2,o
DL 1% 12,5 12,0 41,8 14,7
DL 0,1% 16,3 16.0 5U 19,0

albI 131,2 259,0 199,0 196,4 100 - 153
3 1b2 179,6 321,0 351,0 283,9 145 87,5 ** 248
a1b3 195,0 279,0 366,0 280,0 143 83,6 "' 251
3 1b4 180,6 283,0 365,0 276,2 141 79,8 :1: 262

anb t 230,6 264,0 250,0 28>l,2 145 87,8 ** 221
a,b, 267,4 330,0 384,0 327,1 166 130,7 *** 247
8 2b3 283,2 287,0 358,0 309,4 158 113,0 *** 270
3 2b,1 301,2 291,0 456.0 349.4 178 153,0 **.* 284

33b1 255,6 270,0 291,0 272,2 139 75,8 * 222
33b2 326,8 348,0 450,0 374,9 191 178,5 *** 271
asba 349,2 305,0 423,0 359,1 183 162,7 *** 219
3 3b4 291,8 321,0 392,0 334,9 171 138,5 *** 262

34b l 243,0 230,0 367,0 280,0 143 83,6 *. 186
3 4b2 279,2 338,0 417,0 344,7 176 148,3 *** 253
3 4b3 303,0 296,0 333.0 310,7 158 114,3 *** 244
34b4 282,2 330.0 377,0 319,7 163 123,3 *** 233

DL 5% 20,2 19,0 79,8 63,0
DLl% 27,4 25,0 109,6 85,0
DL 0,1% 36,7 33,0 149,0 112,8

amendat) şi de· a2b4 (N90P48 aplicat pe fondul neutralizat 50 % cu praf
de var nestins). S-au evidenţiat deci variantele care au realizat şi cele
mai mari producţii de rădăcini.

Amendamentele şi ingriişămintele folosite nu au influenţat nega
tiv calitatea sfeclei de zahăr, decit digestia, respectiv procentul de

Fig. 1 _. Efectul amendării asupra producţiei de zahăr şi asupra calităţii sfcclei
de zahăr.

Liming effcct on sugar yield and on sugar beet quality.

zahăr din pulpă care a scăzut in măsura in care a crescut volumul ră

dăcinilor de sfeclă. Din figura 1 rezultă că in media celor 3 ani cel mai
mare procent de zahăr din pulpă, de 19,1%, s-a inregistrat la martorul
neingrăşat, care, din cauza producţiei mici de sub 200 q/ha, a avut şi ră

dăcinile cele mai mici) deci un procent mai ridicat de zahăr. În măsura

sporirii producţiei creşte şi volumul de rădăcini, iar digestia scade eu
0,3% şi ajunge la 18,8% in cazul celei mai productive variante (a3b2)
respectiv scade cu 0,5% şi ajunge la 18,5% in cazul variantei a3b3
(NO,P32 pe fond amendat 100%). Digestia rămine insă neschimbată de
19,10/0 în cazul variantei a2b.'J, amendată 500/0 şi îngrăşată cu N9f:ţP48;

deci putem considera că prin amendare şi ingrăşare moderată procentul
de zahăr din pulpă nu scade.

Procentul de zahăr din suc (polarizaţia) creşte prin aplicarea amen
dării şi ingrăşării de la 19,7 % in cazul martorului neingrăşat la 19,9 %
la cea mai productivă variantă (a3b2) şi la 20,2 % in cazul variantei a3b3'
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Fig. 2 - Efectul remanent al amendării
culturii de sfeclă de znhăr asupra producţiei

grîului de toamnă.

R,emanent effect of sugar beet
liming an winter wheat yield.

In ceea ce priveşte conţinutul de substanţă uscată, prin aplicarea
amendării şi ingrăşării scade de la 22,2 % in cazul variantei martor
la 21,8 % in cazul celei mai productive variante (a3b,), insă creşte la
22,3 % în cazul variantelor HJb3 şi a2b2'

Din tabelul 1 rezultă că in cazul producţiei de frunze atit amen
daroentele cit şi ingrăşămintele au avut un efect pozitiv, cele mai
mari producţii de colete + frunze (peste 250 q/ha) realizindu-se prin
aplicarea dozei N06P48 indiferent de gradul de amendare. Amendamen
tele aplicate singure ca şi în cazul producţiei de rădăcini au asigurat
sporuri de cea 40 % faţă de martorul neamendat şi neingrăşat.

S-a studiat şi efectul remanent in al II-lea an după aplicarea
amendamentelor şi ingrăşămintelorasupra producţiei de griu de toamnă

semănat după sfecla de zahăr. Din figura 2 rezultă că cel mai mare
spor de producţie semnificativ de 36 0/o ca efect remanent s-a realizat

la vadanta ingrăşată cu 20 t/ha gu
noi ele grajd pe fondul amendat
100 % cu praf de var. Spor asemă

nător (300/0) s-a realizat şi cu
NOGP 48 pe acelaşi fond amendat 1000/0
Ou praf de var nestins, precum şi

lPefondU!l. 'amen\:lat cu spumă de
deJiecareşi ingrăşat cu 20 tiha gu
noi de grajd. Faptul că şi celelalte
variante de îngrăşare, aplicate pe
fondurile amenelate la 50-1000/0
din aciditatea hielromică, realizează

ca efect rernanent sporuri semnifi
cative ne demonstrează că amenda
menteleşi ingrăşămintele apUcate
culturii sfeclei de zahăr au un efect
remanent de cel puţin 3-4 ani şi

conitrtibuie simţitor la sporirea pro
ducţiilor plantelor postonergătoare
ca gr[lUl, trifoiul şi ponw1bul care
se cultivă pe supraf.eţe mari în a
ceastă zonă.

Din analizele de sol ale probe
lor, recoltate inainte şi după apQica-
rea amendamentelor şi îngrăşăm'in

telor, rezultă că aplicarea acestor
amendamente şi îngrăşăminte nu a
contribuit la soh:imbări radicale nici
in pH-ul solului, care a crescut în
lnediedoar cu 0,27, nici în conţi-

nntui de P,05 sau K 20 mobil din sol. S-a constatat că după ridicarea
producţiei de sfeolă conţinutul solului a scăzlLt de la 5,0 la 2,65 mg/100 g
sol in cazul fosfol'ului mobil şi de la 13,9 la 10,4 rogi100 g sol in cazul
potasilliui InobiI, în special pe fondurHe arnendatc, deoarece amenda.rea
cu var! recluoind Inabilitatea alU1niniului, faViOlf'izează creşterea solubili
tăţii fosforului în aceste soIuri acide, iar plantele le pot extrage cu luai
IlluHăuşurinţă.

Din calculul eficienţei economice (tabelul 2) in care valoarea
arnenclamentelor s-a l'epartizat pe 4 ani, iar a gunoiului de grajd pe
2 ani, rezultă eă cele mai mari cheltuieli de producţie, de peste
S 600 lei/ha, se efectuează in variantele amendate cu 4-5 Uha praf
de var nestins şi îngrăşate cu gunoi, respectiv cu îngrăşăminte chimice;

Tabelul 2

Eficienţa economică a amendării şi ingrăşării sfeclei de zahăr

Prod. Dii. Spor proc!. Che1L Valo<lrea Pret cost Venit netVarianta medie qjhn la 1 l;g prod. prod. hii/t lei/haq/ha S.A. Ici/ha lei/ha

alh t 196.'1 - ~ 5649 5968 288 319
a 1b 2 283,9 87,5 44 7567 8 6,11 266 I 074
alb'l 280.0 83.6 87 7355 8528 262 1 173
alb'l 276,2 79,8 54 7569 8417 274 858

I

a 2hl 284,2 87,8 44 6887 8636 242 I 749
a ,b, 327,1 130,7 65 7 160 9936 219 2776
a 2b;) 309,4 113,0 1J7 7880 9417 251 1 537
B2b -t 349.,1 153.0 105 8571 10624 246 2053

<I3b l 272,2 75.8 19 6741 8277 247 I 536
<l3b 2 374,9 178.5 89 8601 11382 230 2781
fl 3b3 359, I 162,7 169 8660 10882 241 2222
a 3b4 334.9 138.5 95 8646 10 178 258 I 532

3.jb l 380.0 83.6 1,1 6882 8493 246 I 611
â.\b 2 344.7 148,3 74 8426 10467 244 2041
a.1h3 310.7 114,3 119 8047 9143 259 I 396
a'lb,: 319.7 123,3 84 8410 9707 263 I 297

totodată însă prin producţiile mari ale acestor v,ariante se realizează

şi cele mai mari valori ale producţiei, de peste 10 000 iei, deci şi cele
mai mari venituri, de peste 2 000 lei/ha.

Din aceste calcule rezultă că în cazul calcarizării cu 4-5 tlha praf
de var nestins şi al ingrăşării cu 20 Uha gunoi de grajd (a3b,) se asi
gură şi cel mai mare venit net de 2781 lei/ha prin realizarea producţie:

maxime de 374,9 q/ha şi prin reducerea preţului de cost de la 288 la
230 lei/t ele rădăcini.
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Un venit net de 2 776 lei/ha, practic egal cu cel descris ,anterior
se realizează şi prin calcarizarea cu 2-3 tlha praf de var nestins şi

îngrăşarea cu 20 tlha gunoi de grajd (a2b2), care asigură şi cel mai
scăzut preţ de cost, de 219 leilt de rădăcini, realizind însă o producţie

maim-ică.

CONCLUZII

l. SoIurile brune de pădure cu un inceput de podzolire cultivate
,cu sfeclă de zahar reacţionează foarte pozitiv la calcarizare şi ingră

ţjare, în special cu gunoi ele grajd.
2. Efectul calcarizării cu 4-5 tlha praf de var nestins este mai

mare ca al dozei de 2-3 tlha sau decît .ai dozei de 8-10 tlha spumă

de defecare cu 50 % apă, avînd totodată şi o remanenţă mai mare.
3. Cele mai mari producţii, de 375 q/ha rădăcini + 271 q/ha

frunze, respectiv de 70 q/ha zahăr, s~au realizat prin amendarea 100 %
a acidităţii hidrolitice, folosind 4-5 tlha praf de var nestins şi prin
ingrăşarea cu 20 tlha gunoi de grajd (a3b2), care asigură o dezvoltare
normală a sfeclei pe acest tip de sol inactiv şi rece.

4. Prin aplicarea calcarizăriişi ingrăşării solului brun de pădure

cultivat cu sfeclă de zahăr, deşi cresc considerabil cheltuielile de pro~

ducţie, creşte foarte simţitor şi valoarea producţiei şi cu aceasta şi

venitui net realizat la hectar.
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EFICIENŢA INGRAŞAMINTELOR APLICATE LA SFECLA DE ZAHAR
ÎN CADRUL UNEI ROTAŢII

L. REICHBUCH, ELISABETA MOGA şi STELA NITU

Trecerea la folosirea unor doze mereu crescînde de îngrăşăminte

în agricultură comportă un nou mod de aplicare, care să ţină see.ma de
influenţa în timp a îngrăşămintelor şi de coeficientul de utilizare a lor
de către plantele de cultură în cadrul rotaţiei folosite.

Influenţa folosirii îndelungate a ingrăşămintelor .asupra evoluţiei

fertilităţii solului este studiată în diferite ţări pe perioade ce depăşesc

lIn secol (A n SOI' g e, 1960, 1965, 1966; C o o k e, 1966; Str a a d,
1963).

Efectul remanent al ingrăşămintelor chimice asupra recoltei se
datoreşte în mod direct conţinutului de elemente nutritive rămase în
sol, nefolosite de către cultura căreia i s~a aplicat, şi indirect ~ modi~

ficărilor pe care îngrăşămintele le aduc însuşirilor solului.
Ş t efa n şi colab. (1962) şi S t,' a a d (1963) evidenţiază necesi~

tatea aplicării gunoiului de grajd in cantităţi suficiente şi completarea
cu fosfor şi potasiu pentru a obţine producţii mari de sfeclă şi cartofi
în rotaţia de 4 ani.

B i s o V e ţ le i (1964) arată că in partea de sîlvostepă a Ucrainei
îngrăşămintele mine"ale impreună cu gunoiul de grajd (2 '% ingrăşă~

minte mînerale din greutatea gunoiului) aplicate la sfecla de zahăr,

sporesc eficienţa acţiunii lor asupra plantelor CU 30-40 Ojo. Autorul
arată că aceste îngrăşăminte nu se inlocuiesc între ele, fiind aplicate
concomitent, in timp ce îngrăşămintele minerale aplicate fără gunoi la
sfecla de zahăr, sîntineeficiente.

Da noi in ţară, efectul îngrăşămintelor aplicate în cadrul unei
rotaţii a fost studiat mai mult in rotaţia griu - porumb, stuc1il mai amă
nunţite făcîndu~se în special asupra raportului optim intre elemente.
Se constată însă lipsa Unor studii cu privire la efectul ingl'ăşămintelor

în cadrul unei rotaţii şi mai ales efectul remanent al acestora. Lipsa
acestor studii se face simţită mai ales în ce priveşte ingrăşarea în
funcţie de cerinţele specifice ale fiecărei plante din rotaţie.

i Ţinînd cont de aceste COnsiderente, începind cu anul 1960, la
Staţiunea Suceava s~au organizat experienţe complexe în cadrul unei
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REZULTATEI,E OBŢlNUT~

toamna la pregătirea terenului. Jumătate din doza de azot s-a dat
primăval'a la pregătirea terenului, iar restul de fosfor rămas s-a apli
cat înaintea semănatului, încorporîndu-se odată cu ultima lucrare exe
cutată înainte de semănat.

Analizînd variantele de îngrăşare (tabelul 1) se constată ca 111
medie pe rotaţie s-au dat cite 10 Uha gunoi + 75 şi respectiv 100 kg în
grăşăminte substanţă activă NP la V2 şi V" şi cîte 75, 150 şi 300 kg
ingrăşăminte substanţă activă NPK la V" V" şi Vo, S-a folosit pină in
anul 1966 soiul Bod165, iar în 1967 şi 1968 soiul R.Poly 7.

Tabelul 1

Variantele de îngrăşare în cadrul unei ratatii de 4 ani.

Griu de toamnJi Sieclil de znhăr Orzoaică Cartof Media pe an şi hO)

Variant.a

I
Igunoi I I I IgunOi I I K gUOnil NPI(N P N P K N P N P

VI ~ ~ ~ - - ~ ~ - - - - - - -
V2 60 40 ~ 60 40 ~ ~ - 40 80 30 ~ 10 75
V, 60 40 40 80 40 ~ 40 - - 100 40 - lO 100
V, 60 40 - 60 40 - - - - 80 35 - - 75
V" 80 40 - 100 60 80 60 - - 100 60 - - 150

"6 120 60 - 180 120 160 80 40 - 180 120 120 - 300

rotaţii, folosind doze crescinde de îngrăşăminte, aplicate diferenţiat în
funcţie de specificul plantei.

METOPA PE CERCETARE

Experienţa a fost amplasată pe un sol cernoziomoid levigat, cu
textura luto-argiloasă şi pH in KCl 0,1 n de 4,9 ~ 5,0. Humusul (după

S c h o 11 e n b e l' ger) are valori cuprinse intre 4,5 şi 4,6. Conţinutul

in P20 5 este de 2 mg/l00 g sol, iar în K20 de 10 mg/l00 g sol (în
extract de acetat - lactat de amoniu).

Experienţa a fost aşezată în pătrat latin avînd 6 variante în 6 re
petiţii. Ingrăşămintele s-au aplicat eşalonat: 2/3 din întreaga cantitate
de fosfor, întreaga cantitate de potasiu şi 1/2 din cantitatea de azot

Rezultatele medii pe 7 ani de expedmentare evidenţiază atit
efectul îngrăşămintelor aplicate la sfecla de zahăr cit şi efectu~

remanent al acestora în cadrul rotaţiei. Astfel se poate constata ca
aplicarea a NsoPl,o la sfecla de zahăr la V2 şi V 4, care au primit în
medie pe rotaţie şi la hectar aceBaşi cantitate de îngrăşăminte minerale
(75 kglha) cu deosebire că la V2 ş-a aplicat o dată la '1 ani şi 40 Vh"
gunoi (la tiha în medie pe rotaţie) evidenţiază o superioritate a produc
ţiei (tabelul 2). Ingrăşămintele aplicate la V2 ,au detenni,,;at l.~n S1;01.'

de Producţie de 144,9 g/ha (67,8 0/O), iar cele de la V4 de numai 116,3 glna
(54;4 %). Dcci efectul remanent al gunoiului de grajd aplicat în urmă
cu trei ani, la cartof, s-a evidenţiat printr-un spor de 28,6 glha (13,4 %).

Aplicarea îngrăşămintelor organice impreună cu cele minerale la
V" a determinat la sfecla de zahăr cele mai mari sporuri de producţie

Tabelul 2

Eficienţa Îngrăşămintelor aplicate În cadrul unei rota ţii (1962 ~ 1968) asupra producţiei de sfeclă de zahăr

1062 1963 1964 1965

Varianta

I I I
q/ha

I
%q/ha % q(hn % q/ha %

V, 261,4 100 217,0 100 165, I 100 183,2 100
V2 307,6**:1' 118 321,5~:* 148 259,8**"' 157 300,9*** 164
V, 337,4**~' 127 374,8'''' , 173 286,9*** 174 319,9*** 175
V, 315,5*:~* 121 354,8*** 163 224,7:~** 136 286,5*** 156
\15 315,8*** 121 343,0*** 158 246,6"" 149 289,3*** 158
V, 318,9*** 122 357,8*** 165 268,3*** 163 305,2*** 167

DL 5"' 29,7 72,7 20,4 14,6!O

DL I Q' 40,0 98,0 27,8 19,9.0

DL 0,1% 53,2 130,3 37,6 27,0

1966 1967 1968 Media 1962 1968

q/ha I % q/lla
I

% q/hn
I

% Q/ha
1

dif. I
..

I
scmniL..

199,3 100 260,5 100 209,0 100 213,6 - 100,0
438,2*** 219 452,'5*** 1Î4 429,0*** 205 358,5 144,9 167,8 ***
425,7*** 213 479,0*** 184 486,0*~'* 234 387,1 173,5 181,2 ***
312,1 *** 157 422,5*** 162 393,5**~" 188 329,9 116,3 15M ***
354,9**'!" 178 456,5*** 175 412,0*** 197 345,4 131,8 161,7 **-*
349,6*** 175 466,5*** 179 426,0*** 203 356,0 142,4 166,7 "~ **

55,1 37,6 44,2 47,5
74-,8 51,1 60,1 62,2

101,4 69,3 81,4 92,8



78 L. REICHBUCH ŞI COLABORATORII 4 5 EFICIENŢA INGRAŞAMIN'l'ELOR LA SFECLA IN CADRUL UNEI 'ROTAŢII 79'

in fiecare an de experimentare. Astfel, in medie pe 7 ani s-a obţinut

un spo;, de 173,5 qjha adică 31,2 %.
Creşterea dozelor de ingrăşăminte minerale, in medie pe rotaţie

şi hectar, de la 75 la 150 şi 300 kg ingrăşăminte substanţă .activă (V4,

Pentru a lămuri mai mult unele probleme in legătură cu dezvol
tarea pla.l1telor la diferite 'epoci în funcţie de îngrăşare, s-au executat
incepind din 1967 măsurători ale suprafeţ.ei foiiare, iar din 1968 conco
rnitent cu aceste măsurători s-a determinat şi cantitatea de rădăcini la.
hectar.

Vs şi V6) a determinat şi o sporire a producţiei de la 116,3 qiha (54,4 %)
la V4, la 142,4 q/ha (66,7 '10) la V6, Deşi creşterile de producţ.ie sint
substanţiale, totuşi considerăm că ingrăşămintele nu au fost valorificate
pe deplin. mai ales la V5 şi V6,

IJI!'
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2 - Determinarea creşterii suprafetei foliare şi a rădăcinilor de sfeclă,

de Zahăr in funcţie de varianta de îngrăşare (1968).

Determination of foliage and root development in sugar beet
according to fertilîzer treatment (1968).
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Fig. 1 - Determinarea creşterii suprafeţej faliare la sfecla de zahăr in funcţie

de varianta de îngrăşare (1967).

Determination of foliage development în sugar beet according ta fertilizer
treatment (1967).
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Tabelul 3

Variaţia transpiraţiei la sfecla de zahăr în funcţie de sistemul de îngrăşare (10 iuniet967)

-- T8/18 plaflte/or
,-- - Nr. de frlJaze

180

IJO

170

180

110

120

IJO

Fig 3 - Modificarea unDr caractere 111orfo]Qgice la sÎecla de zahăr in funcţie

de sistemul de îngrăşare (medja 1967 -1968),

Changes of some morphological characters in sugar beet accordjng
to fertilizer treatment (1967 - 1968 mean).

(t!tJIOO~ -+ :,:- --,l,-- -+ ~

~ Vz Vz V, Vi ~

variantei martor cu 154,9-352,4 %. Cel mai mic procent de transpiraţie

dintre variantele ingrăşate l-a avut V3, la care s"au aplicat ingrăşă

minte organice impreună cu cele minerale. Cel mai mare procent de
transpiraţie, deci cel mai mare consum de apă, s-a inregistrat la V6
unnată de V5l ceea ce ne-a permis să tragelTI concluzia dezechilibrului
dintre dezvoltarea plantei şi posibîlîtăţile de aprovizionare cu apă in
anumite condiţii de secetă, avînd ca repercusiune producţia mai scăzută

la aceste variante.
lVIodificările creşterii plantelor de sfeclă, in funcţie de ingrăşare,

se reflectă şi in talia şi numărul mediu de frunze la o plantă. Astfel
se constată o creştere ataliei plantelor pe măslma creşterii dozelor de

%

îngrăşăminte. Cît priveşte numărul ele frunze se constată că există o
corelaţie pozitivă cu suprafaţa foliară deoarece numărul mediu cel mai
mare a fost găsit la V3, V5 şi V6 (fig. 3).

6 - Anale VoI. II

Scmnif.%

0,1 %=26,02 1/ha

Diî.
l/ha

1%=17,97;

l/ha

12,94;DL5%

VariOlnta

,
V, 7.36 - 100.0
V, 22,23 14,87 302,0 "V 18,76 11.40 254,9,
V, 27,76 20,40 377,2 **
V, 28,53 21.17 387.6 **
Vo 33.30 25.94 452,4 **

Determinările suprafeţei foliare din 1967 arată in general o dez
voltare luxuriantă a plantelor din variantele ingrăşate faţă de plantele
de la neingrăşat (fig. 1). Se observă că la inceputul vegetaţiei se dez
voUă mult plantele de la V3 pentru ca la mijlocul lunii iunie, cind are
loc creşterea intensă a plantelor, să se dezv0lte foarte mult plantele
de la V5 şi Va, la care s-au aplicat dozele cele mai mari de azot. Pe
măsură ce plantele se apropie de creşterea maximă (3 iulie) diferenţa

laţă de neîngrăşat se micşorează din nou, creşterea vadantelor îngrăşate

fiind .aproape uniformă·

În anul 1968 (fig. 2), concomitent cu determinările de creştere a
supr.afeţei foliare s-au determinat şi creşterile rădăcinilor pe variante de
îngrăşare. Se constată că la Începutul vegetaţiei, variantele cu supl~afaţ.a

foliară cea mai dezvoltată ,au fost V" care s-a administrat gunoi + NP
.şi Va, cu dozele cele mai mari de îngrăşăminte minerale, pentru ca
la epoca de creştere maximă, suprafaţa foliară m;axirnă să o aibă Vo.
Menţionăm că diferenţele de creştere din acest an sint mai mici faţă

de 1967, datorită secetei accentuate elin cursul lunii iunie.
În ce priveşte creşterea rădăcinilor se constată că la inceputul

vegetaţiei cele mai dezvoltate erau V3, Vs şi V6, pentru ea lnai tîrziu
să rămînă cu valori lUai ridicate V3 şi VG, adică exact variantele cu
producţiile cele mai mari. Faptul că la recoltare producţia obţinută

la Va a fost totdeauna mai mică decit la V3 deşi, după cum s-a observat,
plantele se dezvoltă foarte bine la inceputul vegetaţiei, ne duce la
concluzia că la V6, cu plantg_dezvoltate luxuriant, se produce un dez
echilibLlLjntre _ney:<?g~"l~I~iii~!,:?i?15iTitaf:iTe__ afiiir9yizionarg",jg-Eeri:
'2§Sl[L,c;în9... S"'C;"'ielc,.:si:,t ... trgc;y§'Qt§'.în::<:ce<fsţă· ;'0ni!_(iulie-august), fapt'
·~~!"~~_p.!'Qyoacă,.~912Jţp.~,['9a_1!I!9_~,E!I)~ucţiiUlai s~&zut:.
. Pentru a demonstra acest ·ii:icr·u····s...::a--detel·miruat in anul 1967
transpiraţia la sfecla de zahăr (tabelul 3) la aceeaşi dată la care s-a
determinat şi suprafaţa foliară, rezultatele fiind exprimate la 30 minute.
Rezultatele arată că toate variantele ingrăşate depăşesc transpiraţia
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metnci! %

Nczahărul

%
Zahăr

%

Tabelul 4

Rezultatele unor analize de calitate În funcţie de sistemul de îngrăşare (media 1965-1968)

Rezultatele pe 2 ani privind conţinutul solului în elemente ferti
lizante (tabelul 5) arată o acumulare evidentă a acestora în sol. Astfel
se constată că pe măsură ce dozele de îngrăşăminte au crescut, pH-ul
solului a scăzut. De asemenea se constată o creştere mai mare a valo
rilor la fosfor şi mai mică la potasiu pe baza acumulărilor de îngrăşă
minte ce s-au aplicat anual. Se constată o corelaţie pozitivă între dozele
de îngrăşăn1inte administrate şi acumulările existente în sol.

Analizele efectuate la plante (tabelul 6) arată o creştere a valo
rUoI' :azotului pe măsura creşterii dozelor de îngrăşăminte in variantele
de îngrăşare.

In 'ce priveşte acumulările de fosfor şi potasiu în rădăcini, se
constată valorl mai ridicate în anul 1967 la V3 la care s-au aplicat
îngrăşăminte organice şi minerale. De asemenea se constată o creştere

a valorilor acestora pe măsura creşterii dozelor de îngrăşăminte cu
fosfor şi potasiu (VG, Vr,).

Rezultatele analizelor executate la frunze evidenţiază acumulări
mai mari de N, P205 şi K20 la V2 şi V3, unde se manifestă efectul
îngrăşămintelor organice, precum şi La V5 şi Vr, la care s-au aplicat
ingrăşămintelemine:r;ale in doze mari.

V, 16,5 17.2 2,8 85,77 0,44 27

V, 16,5 17.4** 2,9 87,20 0,39 22***

V, 17,0 17,8*** 2,8 87.69 0,42 2'5**

V, 17,1 18,0*** 3,1 85,08 0,41 26

V, 16,9 18,1*** 2,8 86,35 0,43 26

V, 16,2 17,0°') 2.6 86,56 0,48 30°00

DL 5% 0,12 1,44

DL 1" 0,17 2,00
'"OL 0,1% 0,23 2.63

Analizele de calitate (tabelul 4) executate La sfecla de zahăr

evidenţiază că pe lingă sporirea producţiei, ingrăşămintele au determinat
şi o creştere a procentului de zahăr cu 0,2 - 0,9 %. Singura variantă
cu procentul de zahăr mai scăzut este Vr" datorită probabil cantităţilor
marl de azot administrate. Trebuie să subliniem că în ce prlveşte conţi
nutul în N vătămător, aproape toate varlantele au valori sub cele
obţinute la martor. Singura variantă cu conţinutul de azot vătămător mai
mare ca la martor este Vr,.
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CONCLUZII

1. Cea mai bună variantă de ingrăşare s-a realizat prin admi
nistrarea a 40 tlha gunoi + NsoP,o (V3) efectul remanent al acestora
resimţindu-seşi in al patrulea an de la administrare.

2. In cazul folosirii dozei de 40 tlha gunoi la o altă plantă din rotaţie

(cartof inainte cu 3 ani) a fost eficientă aplicarea la sfeclă a numai
NOOP40 (V2), sfecla folosind şi efectul remanent al ingrăşămintelororganice.

3. Prin folosirea ingrăşămintelor minerale singure în tot cursul
rotaţiei s-a stabilit ca variantă economică V5 (la sfecla de zahăr 
Nl00POOKso) la care se aplică in medie pe rotaţie şi hectar 150 kg in
grăşămint substanţă activă.

4. Aplicarea ingrăşămintelor organice şi minerale timp de 7 ani
a modificat puternic conţinutul formelor mobile de fosfor şi moderat
şi pe cele de potasiu in sol.

Ingrăşămintele .administrate au influenţat calitatea reeoltelor de
sfeclă atit la producţia principală cît şi la producţia secundară·
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INFLUENŢA UREEI, APLICATA LA DIFERITE EPOCI,
/lSUPRA PRODUCŢIEI DE SFECLA DE ZAHAR PE CERNOZIOMUL

FREATIC UMED DIN VESTUL ŢARII

O. SEGARCEANU

Suprafeţele restrinse cultivate cu sfeclă de zahăr in ţara noastră

fac posibilă amplasarea culturÎÎ in zonele ecologice cele mai favorabile.
Cercetările pe plan mondial ca şi cele din ţara noastră au evIden

ţiat că sfecla de zahăr este o plantă ce foloseşte cantităţi mari de
elemente nutritive (D a vid e s c u 1963; D mit ren le O şi D i b i
ce n le o, 1963; Fi z i Os h i m a, 1958; H era şi colab., 1968); de
aceea, sporirea producţiei la această cultura nu este posibilă fără folo
sirea ratională a îngrăşămintelor. Majoritatea cercetărilor au arătat că

~ea mai maTe influenţă asupra producţiei de sfeclă o au îngrăşăn1intele

cu azot (D a vid e s cuşi D a vid e s c u E u gen i a, 1964; Rei c h
b u c h, 1962). Nevoia de îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu este aproape
dublă faţă de cerealele păioase, insă raportul NPK ramine intotdeauna
in favoarea azotului (S e g ă r cea n u, 1967).

Ca urmare a dezvoltării industriei chimice din ţara noastră, în pre
zent se produc noi sortimente de îngrăşăminte cu azot ca de exemplu
ureea, apreciată pentru conţinutul ridicat de substanţă activă (46'10).

Cercetările privind eficacitatea ureei, folosită ca îngrăşăluînt la
sfecla de zahăr, au dus la concluzia că este asemănătoare cu a celor mai
răspindite ingrăşăminte cu azot (A Iov, 1962; Coc u le s c u, 1969;
E b e r t şi Fel d hau s, 1966). Cunoscind aceste rezultate ca şi impor
tanţa ce se acordă ureei ca îngrăşămînt în tara noastră, care în anul 1970
va reprezenta 30'10 din producţia totală de azot, in anii 1966-1968, la Sta
tiunea experim.entală Lovrin s-a cercetat influenţa ureei aplicate la
epoci diferite, comparativ cu azotatul de an10niu (îngrăşăminte cu pon
derea cea n1aimare în producţia industriei noastre chimice) asupra pro
ducţiei de sfeclă de zahăr.

lVIE'rODJ\ ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

Experienţa a fost aşezată după metoda parcelelor subdivizate în 6
repetiţii. Pentru a calcula eficacitatea ureei, aplicată la diferite epoci,
în comparaţie cu azotatul de amoniu s-au Olnis din calcul martorul ne-
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In medie pe cei trei ani de experimentare (tabelul 1), producţia

de rădăcini are valori foarte ridicate, cuprinse intre 43,6 tlha la martorul
neingrăşat şi 56,1 t/ha la cea mai bună variantă ingrăşată.

Sporul de producţie obţinut de ingriişăminte este cuprins intre 6,1
şi 12,5 tlha rădăcini şi este distinct şi foarte semnificativ la toate varian
tele ingrăşate.
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ingrăşat şi V2 ingrăşată cu PG!,' Cele 16 variante rămase şi calculate
poliiactorial au reieşit din combinarea graduărilor la următorii factori:
factorul A - ingrăşăminte cu azot cu două graduări : uree şi azotat de
amoniu ; factorul B - epoci de aplicare a ingrăşămintelor cu graduările :
toamna, primăvara sau la pmşila II intreaga doză de azot, fracţionarea

dozei de azot in jumătate toamna, jumătate primăvara sau la praşila

a II-a precum şi fracţionarea ingrăşămintelor cu fosfor şi cu azot şi apli
carea lor toamna şi primăvara sau toamna şi la praşila a II-a. Fosforul
s-a dat intotdeauna sub formă de superfosfat,

In toţi anii de experimentare sfecla s-a semănat după griul de
toamnă, folosind soiul R. Poli 7, cu o densitate de 100000 plante/ha
(50 cm intre rinduri şi 20 cm intre plante pe rind).

La recoltare s-au luat probe medii din toate variantele la care s-au
determinat conţinutul in zahăr polarimetric la rece, substanţa uscată

refractometric şi conţinutul de cenuşă conductometric.
Precipitaţiile medii lunare din perioada de experimentare, deşi

s-au diferenţiat in unii ani faţă de valorile medii pe 19 ani (1950-1968)
au avut o influenţă destul de mică asupra producţiei. Astfel, in anul
1966 in ziua de 25 iunie o ploaie cu grindină a distrus aproape total
masa foliară a plantelor de sfeclă ; cu toate acestea in acest an nivelul
producţiei obţinute a fost cel mai ridicat din toată perioada de experi
mentare. In anul 1968, in perioada de iarnă s-au acumulat in sol can
tităţi mai mici (142,7 m",) de apă din precipitaţii în comparaţie cu media
pe 19 ani. Precipitaţii puţine au căzut şi in lunile martie (10,7 mm) şi

aprilie (14,6 mm), insă, ca urmare a precipitaţiilor abundente din lunile
iunie, iulie, august şi septembrie, producţia obţinută a fost de asemenea
normală.

Temperaturile medii lunare, inregistrate în cei trei ani de expe
rimentare, au fost favorabile sfeclei de zahăr.

~perienţa s-a executat pe un cernoziom freatic umed, cu o ferti
litate naturală bună, avind un conţinut mediu de 3,7'10 humus, pH 6,6 
6,9, bine aprovizionat cu potasiu (22-28 mg la 100 g sol) şi slab
aprovizionat cu fosfor mobil (1,3-2,2 mg P20 5 la 100 g sol).

88
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Tabelul 8

Eficacitatea dHeritelor îngrăşăminte cu azot la sfecla de zahăr, În funcţie de epoca de
aplicare (medIa 1966-1968)

Semnifica-tia dil.~renţclor intre ingriişămintcle cu azot şi epocile de aplicare la sfecla
de zahăr şi a interacţiunilor

-
Froba F Iatii de eroare Media 1966 - 1968

proba F fatii de:
1963 1967 laG8

Cauza vnrJabiliUitii croare interflC\iune
---

I
F F F

I
F F F F

I
FCfl!- cfli- cfll- tab. cal- tflb. cHi- tab.

cuillt ntlai culat culat Cu lat

li - Ingrăşă minte cu azot 0,15 0,54 1,57 I 6.61
1

1
.
89 4,54 9,25 18.5

lngrăşă minte cu azot X ani 0.20 3,68
~~-------------------- ---

B~ Epoci de aplicare 3 ,57~· 3,23~· 2,30* 2,15 3,85* 2.06 1,69 2.77
Epoci X ani 2,59>1' U3 1,13 2,42
Epoci X îngrăşăminte cu
azot 0,76 0,59 1,38 2.15 0.60 2,06 0,26 2,77
Epoci X îngrăşă mi nte cu

2,28'"1azot X anI l,73

Tabellll 2

DL 5% (epoci de apllc,re) ~ 1,6711ha
DL 1% (epoci de nplicare) =2,20 t/ha

DL 5% forme deazot=O,90 Uha

Producţia

1 Alcdia epociobjinuti:i cu:

Epoc;J de aplicare ti. ingrăşi\minlelor

"wt"1
I I I"mnL

de uree t/lla "'o dif.
,lmoniu t/ha t/ha

t/ha

PO.ţ Nnfî t08mna 54.4 52,8 53,6 IOD
Pfj.l toamnn + No~ primăvara 54,2 53,1 53,6 100
P G4 toamna + Nou la praşila II 52,9 53,:3 53.1 99 -0,5
Pn<l N4S toamna + N'lS primavara 54.6 53,3 53.9 100,6 +0,3
Pn'l RIS toamna-,r N 4s lapraşilaII 51,2 51,0 51,1 95,3 ~2,5

00

Pn4 toamna + N'18 prim~lvara+ N4s la praşi1a 11 51,8 '52,5 52,1 97,2 -1,5
P~2 N'lŞ toamna + P3~ N'.13 primăv?fE1 50.9 51,4 51,1 95,3 ~2,5 CJ

Pâ8 N48 toamna + Plfi N4S la praşJla 11 56, I 53,0 54,5 101,7 +0,9

Media lngrăşămintc cu azot 53,3 52,6
% 160,0 98,7

Diferenţa, t/h, -0,7
Semnificaţia

Superfosfatul aplicat singur a determinat cel mai mic spor de pro
ducţie (6,1 t/ha), fapt ce se explică prin nevoia ridicntă de >azot pe care o
au plantele de sfeclă de zahiiT pentru a p'Jtea realiza recolte mari. \n
grăşămintele cu azot şi fosfor aplicate impreună au dus la un spor de
producţie de 17-29% (7,3-12,5 tlha rădăcini), diferenţiat in funcţie

~1E' epoca de aplicare a îngrăşămintelor. Nu se constată diferenţe semni
ficative între cele 2 f.Jrme d,= îngr8)ăminte cu azot aplicate in cele opt
·epoci experim'2utate.

Fracţionarea îngrăşămintelor cu azot nu a contribuit Ia sporirea
producţiei de rădăcini şi se cons:bată chiar o dilninuare a producţiei la
aplicarea a jumătate din doza cu azot la praşila a II-a (Vu şi Vn). Această

:scădere a producţiei apare şi mai evidentă în cazul cînd s~au fracJ~ionat

.şi ingrăşămintelecu fosfor (V15 şi V lG).

Continutnl mediu in zahăr al rădăcinilor de sfeclă pe intregul dcln
de experi~entare arată că îngrăşEl1uintele au avut o influenţă pozitivă,
acesta nediferenţiindu-se faţă de martor. cu toate că producţia de ră

dacini la variar.tele ingrăşate este IUUlt mai mare. Conţinutul mediu în
:~~ahăr are valori foarte apropiate de 17,5-18,30/0 şi nu a fost influenţat

<le ingrăşămintul cu azot folosit sau ele epoca de aplicare.
Producţia de zahăr obţinută este corelată în cea luai mare parte

cu producţia ele rădăcini. Sporul de zahăr obţinnt la variantele ingrăşate

-este cuprins între 15 şi 25% şî reprezintă un plus de 11,4-19,8 q/ha
zahăr. Şi la zahăr sporul cel mai mic de producţie revine la V2 , la care
s-au aplicat numai ingrăşăminte cu fosfor (11,4 q/ha) şi este mult mai
ridicat (13,3-19,8 qiha) la variantele îngrăşate cu azot şi fosfor. La
producţia de zahăr se evidenţiază o diferenţă intre uree şi azotatul de
.amoniu. Astfel, la aplicarea azotului toamna sau primăvara sub formă

de azotat producţia totală de zahăr a fost mnlt mai mare in comparaţie

·cu ureea, în timp ce la aplicarea îngrăşămintelor cu azot mai tirziu, la
praşila a II-a, ureea a sporit mai mult producţia de zahăr în comparaţie

cu azotatul de amoniu şi aceasta se explică prin diferenţa de mobilitate
în sol a formelor de azot din îngrăşăminte.

Din datele tabelului 2 rezultă că atit ureea cit şi azotatnl de amoniu,
pe anii de experiITlentare ca şi în luedie pe cei trei ani, nu au luanifestat
diferenţe semnificative; la fel şi la interacţiunea îngrăşăminte cu azot X
X ani, fapt ce ne arată că în condiţiile solurilor fertile şi cu valoarea pH
apropiată de neutru, de tipul eernozion1ului freatic vmed din Cîmpia
de Vest, atît ureea cît şi azotatul de aluoniu au o eficacitate asemă

nătoare.

Epocile ele aplicare a ingrăşămintelor au dat diferenţe semnifica
tive în toţi anii de experîmentare ca şi in medie pe ciclul experimental.
Aceste diferenţe provin din valorificarea mai slabă a îngrăşămintelor

"aplicate mai tîrziu, la praşila a II-a, sau prîn fracţionarea îngrăşăminte..
lor cu fosfor şi azot. Diferenţe semnificative faţă de eroare se mai con
stată la medie şi in caznl interacţiunilor epoci X ani sau epoci X in
grăşăminte cu azot X ani şi se explică prin diferenţele ce apar intre
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dovedit ca cea mai indicată, aplicarea întregii doze sub arătura adîncă

de toamnă sau primăvara timpuriu la pregătirea terenului pentru insă

minţare. Date asemănătoareau obţinut şi alţi autori (C o cui e s c u, 1969 ;
H era şi colab., 1968), Aplicarea intregii doze de azot la praşi]a a II-a
s-a dovedit mai puţin eficace, iar fracţionarea dozei de azot nu contri
buie la sporirea producţiei de sfeclă de zahăr. Aplicarea azotului la pra
şila a II-a la toate variantele cercetate are tendinţa scăderii producţiei,

iar la unele epoci diferenţele au valori semnificative (Vl1 şi Vd. Aceste
constatări au o mare însemnătate pentru practică întrucît aplicarea în
grăşămintelor intr-o singură repriză reduce lucrările şi cheltuielile de
producţie in condiţiile din vestul ţării fără a diminua producţia de sfe
clă de zahăr,

Din datele privind eficacitatea economică a ingră7 ăminteior (tabe
lul 4) rezultă că sporul de producţie obţinut la sfecla de zahăr cu doza
NgGPu" aplicată sub formă de uree sau azotat de amoniu, la diferite
epoci, are valori foarte apropiate. Astfel sporul de producţie revine la
0,08-0,11 lei/kg rădăcini sfeclă, faţă de 0,30 lei preţul de livrare către

fabricile de zahăr,

Rata rentabilităţii la un leu investit in îngrăşăminte este de 2,63 
3,68%' iar venitul net al sporului de producţie este cuprins între
1 375-2 733 lei/ha, dovedind o bună eficienţă economică în special la
V:3J V s, VlJ şi V17-

1. Uree" şi azotatul de amoniu sint valorificate asemănător de
sfecla de zahăr in condiţiile solurilor de tipul cernoziomului freatic umed
din vestul tării. Aplicate jîe1âUd-defOsIOT"(Piii)-asigurăplusuri de jJţ'qc_,--'

ducţie-cup"iIîse intre 7,3.§U2,5ţ/h~ rădăcini şi de 13,3-fK8 q7lia '~aliăr
faţă de martqr.\!Lneingr,ăşat. Diferenţele de producţie intre uree şi azo-
tatul de amoniu sint nesemnificative.

2. Aplicarea intregii doze de azot (uree sau azotat de amoniu) la
epoci diferite, începînd cu arătura adîncă de toamnă~ primăvara timpuriu
sau la praşila a II-a s-a dovedit indicată jJentru condiţiile in care s-a
experimentat.

3. Fracţionarea dozei de azot ca şi a celei de fosfor şi aplicarea
lor la epoci diferite nu a contribuit la sjJorirea producţiei de rădăcini

de sfeclă de zahăr.

4. Sporul de producţie obţinut prin ajJlicarea ureei şi a azotatului
tle amoniu pe fond de fosfor (PG4) are o bună eficienţă economică la toate
variantele studiate.

CONCLUZII

7
92 O. SEGĂRCEANU fi

epocile d~ aplicare şi condiţiile unor ani de experimentare. Aşa de
exemplu, m anul 1967, ca urmare a precipitaţiilor mai reduse din lunile
iunie, iulie şi august, cantităţile de azot aplicate la praşila a II-a au fost
mai slab valorificate faţă de ingrăşămintele aplicate toamna sau primă-
vara timpuriu. .

Pentru a putea analiza semnificaţiile date de epoca de aplicare a
ingrăşămintelor ca şi cele ale interacţiunilor, in tabelul 3 se prezintă

influenţa formelor de ingrăşăminte cu azot folosite in raport cu epoca
de ap!Jcare. Şi dm aceste date rezultă că in medie pe ciclul experimental
dIferenţele de producţie obţinute de uree in comparaţie cu azotatul de
amoniu sînt nesemnificative şi deci cele două îngrăşăminte cu azot au
valoare practică foarte apropiată.

.Cu privire la ep9c~ de aplicare a ingrăşămintelor cu azot pentru
condlţllie dm vestul ţarll aşa cum rezultă din datele experimentale s-a

Tabelul 4

Eficienţa economică a ureei şi azotatului de amoniu aplicate la sfecla de zahăr diferenţiat În
mai multe epoci (media 1966~1968)

v

v

Spor Va. COEtuI Rata Venit
obţinut Chelt. spo- ren- net al

Epoca de aplicare a îngriişămintelor
d, loaren supll- rulUi de tabllt- spo-

îngră- sporu- ment, pro- t;;ţl1 rului d
şăminte lui spor duc1ie In 1 leti pro-

t/ha lei/ha lei/ha lei/kg invest. ductie
% Iei/ha

V3 - PG4 Ngn (azotat) toamna 10,8 3240 903 0,08 3.59 2337
V4 - PG4 N gij (uree) toamna 9,2 2760 895 0.09 3.08 1 865
V5 - P M N!lll (azotat) pri măvara 10,6 3180 896 0,08 3.55 2284
V ll - P o'! Nuo (uree) primăvara 9,5 2850 905 0,09 3,15 1 945
V7 - PG'l Ngo (azatat) la praşila II 9,3 2790 852 0.09 3.27 1 938
Va - P04 N911 (uree) Ia praşi1a II 9,7 2910 905 0,09 3.21 2005
Vg .-

v
P G4 N 48 (azotat) toamna + N48 (azotat)

primavara 11,0 3300 918 0,08 3,59 2383
V 1O~ - P1l4 N48 (uree) toamna + N'18 (uree) pri~

mavara 9,7 2910 913 0,09 3,18 1 997
Vn - P04 N48 (azotat) toamna + N48 (azotat)

la praşila 11 7.6 2280 805 0.10 2,83 1475
V;L2 - P04 N48 (uree) toamna + N41:\ (uree) Ia

praşila II 7,4 2220 845 0,11 2.63 1375
VI:l- P G4 toamna+ N48 (azotat) primăvara++ N" la praşila 11 8,2 2460 852 0,10 2.88 1608
VH - PILi toamna + N4:g (uree) primăvara ++ N413 Ia praşila II 8,9 2670 893 0,10 3,00 1777

15 - P 32 N!!8 (azotat) toamna + P 3" N4S (azo-
tat) pri rnăvara ~ 7,3 2190 796 0,10 2,75 1394

VIG.~"P;12N48 (uree) toamna + P 32 N 48 (uree)
pnmavara 7,8 2340 858 0.11 2,72 1482

V17 - P 48 N48 (azotat) toamna + PIli N 48 (azo-
tat) la praştIa 11 12,5 3750 1 017 0,08 3.68 2735
18 - P 48 N"s (uree) toamna + PI6 N4B (uree)

la praşila Il 9.4 2820 910 0,09 3,10 1 910
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EFECTUL SARURILOR POTASICE NATURALE
APLICATE LA SFECLA DE ZAHAR

P. AVRAM

Potasiul este un element la fel de important pentru nutriţia sfe
clei de zahăr ca şi azotul şi fosforul, intrucit padicipă la sinteza şi

transportul hidraţilor de carbon. De 'asemenea are influenţă pozitivă

asupra intensităţii asimilării de către plante a azotului, precum şiasu

pra sintezei substanţelor azotate. O bună aprovizionare cu azot duce
la o creştere a supl1afeţei foliare, care pentru producerea de hidl18ţi de
carbon trebuie să absoarbă potasiu in cantităţi mai ro,ari (D a vid e S eli,.
19.j6).

Soiurile de tip cernoziom sint bine aprovizionate cu potasiu. Cu
toate acestea unele experienţe au :arătat că sarea potasică aplicată la
sfeclă a mărit conţinutul de zahăr, determinind un SPOl' semnificativ la
producţia de zahăr (A v ram, 1959).

In ultimii ani s-au găsit şi in ţara noastră zăcăminte de săruri po
tasice, in jUl'ul localităţii Tg. Ocna, intre valea Trotuşului la sud şi va
lea Ocnei la nord (S toi c a, 1966). Pînă la dezvoltarea unei industrii
proprii de îngrăşăminte potasice, acest minereu s-a dat spre a fi expe
rin1entat ca ingrăşămînt cu potasiu la cîteva staţiuni şi centre experi
mentale elin ţară, intre care se află şi staţiunile de la Turda şi Oradea.
In prezenta lucrare se prezintă rezultatele din anii 1960-1961, obţinute

la sfecla de zahăr la Staţiunea Turda şi cele din anii 1964-1966, obţi

nute la Staţiunea Oradea.

METODA DE CERCETARE

Experîenţcle s-au executat in cîmp conform regulilor de tehnică

experimentală. Suprafaţa recoltabîlă a unei parcele a fost de 25 m',
in 4 repetiţii, cu repartizarea r:andomizată a variantelor, după metoda
dreptunghiului latin.

La Turela, pLanta premergătoHre a fost griu1, iar arătura de bază

s-a făcut la 30 cm. Soiul cultivat a fost CT 34, cu 100 mii plante/ha. La
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Oradea, planta premergătoare a fost porumbul, iar arătura de bază s-a
",fectuat la 26 cm. Soiul cultivat a fost Lovrin 532, cu 100 mii plante/ha.

Ingrăşămintele folosite au fost: azotatul de amoniu cu 34,5"/0 N,
superfosfatul cu 17,8"10 P205' sarea potasică cu' 40"10 K20, minereul
potasic de la Gălean şi Tazlău şi sarea obişnuită de bucătărie (NaCl).
Minereul de la T;azlău, folosit in experienţele de la Oradea, conţine

7"/0 K20 + 30"10 NaCl, iar cel de la Gălean, experimentat la Turda, a
avut două concenkaţii : minereul A conţine 7,1 010 K20 + 38,2010 NaCl,
iar minereul B conţine 14,5010 K20 + 45,6'10 NaCl. Ingrăşămintele s-au
.aplicat in sol conform variantelor expuse in tabelele producţiei.

La experienţele de la Turda, procentul de zahăr s-a determinat in
cadrul laboratorului de ameliorarea sfeclei, iar la experienţele de la
Oradea, la Fabrica de zahăr Arad.

La Staţiunea Turda, experienţele s-au executat pe un cernoziom
levigat cu un procent ridicat de humus şi suficient de aprovizionat cu
potasiu, din comuna Ceanu Mare. Cantitatea de precipitaţii este cu
prinsă între 420 şi 540 rom. Anii în care s-a executat cercetarea se pot
considera normali din punct de vedere climatic. La Staţiunea Oradea,
'experienţele s-au executat pe un cernoziom freatic umed, format pe
sedimente aluvionare, din comuna Girişul de Criş. Solul are un con
ţinut de humus de 2,2~2,9010, iar saturaţia în baze este ridicată. Capaci
tatea de schimb cationic este moderată, iar în alcătuirea ei predomină

·calciul şî maî puţin sodiul. Cantitatea de precipitaţii se află cuprinsă, în
anii nOrluali, intre 560-600mm. Cei tJ'ei ani în care s-a executat cer
cetarea au fost normali din punct de vedere climatic.

Eficienţa economică s-a calculat în leî/ha spor la venitul net de
terminat de aplicarea îngrăşăn1intelor cu potasiu, care s-a considerat,
la cheltuieli, cu 4 lei/kg substanţă activă (K20).

~EZULŢAŢELE OBŢINUŢE

Ca lnartor s-a luat în ambele staţiuni varianta îngrăşată cu
N100P70, care reprezintă agrofondul pentru toate variantele ce au primit
îngrăşămînt cu potasiu, minereu potasic sau clarură de sodiu.

La Staţiunea Turda rezultatele de producţie obţinute în cursul
.anilor 1960~1967 (tabelul 1) arată că la toate variantele îngrăşate, la
care pe agrofondul NjooP7o s-a aplicat îngrăşăm.înt potasic sau clorură

de sodiu nu s-au înregistrat sporuri de producţie semnificative, pro
ducţiile fiind practic egale.

Sarea potasică, minereul potasic şi clorUl'a ele sodiu, aplicate la
sfeclă, au ridicat procentul de zahăr de la 20,8 la 21,2-21,7, realizindu-se
eporuri de 4,5-6,9 q/ha la producţia de zahăr. Sporurile sînt semnifica
tive în cazul variantelor la care s-a aplicat sare de bucătărie (V" VG).

Tabelul 1

Efectul minereului potasic aplicat la sfecla de zahăr la Staţiunea Turda

Prac!. Frac!.
rădij- Media medie Prac!. Sparln
cini mi. % zilhăr medie venitul

Varianta q/ha q/hn zahilr .. frunze net.

~~
q/ha lei/ha

195011961 o/h"1 % q/ha I %

V, - NlOoP,,(Mt.) 442 436 439 100 - 20.8 91,1 100 - 312 -
V2 - NlOOP70K120(sare po~

459 445 452 103 II 21,2 95,7 105 4,6 313 65tasică)

-- ---------- -- ------

Va - NI00P70K120 (mine~
102 21,4 105 4.5 355 -40reul A) + 645 kg/ha 462 432 447 8 95,6

Na CI
V.1- Nl00P7pK120 (Jl<Îne~

105reul B) + 385 I<g/ha 460 436 448 102 9 21.3 95.6 4,5 365 -5
Na CI

----------------------
Media 461 434 447 102 8.5 21.3 95,6 105 4.5 360 -42-- ---- --

Vii N100P 70+ 645 I<g/ha
NaCI 472 448 460 105 21 21,3 97,9 107 6,8 377 575

Vo - N10UP70+ 385 kg/ha
471 440 455 104 16 21,7 98.0 108 6.9 369 400Na CI

-- ------------------
Media 472 444 458 104 18.5 21,5 98.0 107 6,9 373 487

-- -- ---- -- --
DL 5% J 29 25 27 1,2 5,6 22

In cursul perioadei de vegetaţie, Va-Vij, la care s-a aplicat ca în
grăşămînt minereu potasic sau sare de bucătărie, au avut o masă foliarâ
mai bogată, fapt confirmat şi de proelucţia de frunze mai ridioată obţinută.

Aceste variante au prezentat o rezistenţă mai mare la atacul de Cercos
pora beticola.

La Staţiunea Oradea, rezultatele de producţie obţinute în anii 1964
1966 (tabelul 2) arată că variantele la care pe lîngă agrofondul de N100P70

s-au aplicat şi îngrăşăminte potasice sau NaCl au înregistrat sporuri de
producţie pină la 44 q/ha. Sporurile obţinute sînt economice însă numai
sporul de la V" îngrăşată cu minereu potasic aplicat la praşila a 2-a,
este semnificativ.

La Oradea sporurile realîzate ele minereul potasic sînt superioare
celor realizate de sarea potasică. Această superioritate se datoreşte clo
rurii de sodiu pe care acesta o conţine pe lîngă elementul potasic.
7 - Anale voI. II
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1. Adaosul de sare potasică la ingrăşămîntul cu azot şi fosfor a rea
lizat sporuri de producţie economice dar nesemnificative, atît la producţia

de rădăcini cit şi la cea de zahăr.

2. Miner eul potasic de la Tg. Ocna, aplicat în aceeaşi doză de K,O,
a determinat sporuri de producţie, atît la rădăcini cit şi la zahăr, practic
egale cu sarea potasică.

3. Clorura de sodiu din minereul potastic a contribuit la ridicarea
procentului de zahăr şi a influenţat dezvoltarea unei mase foliare mai
bogate, ceea ce a dat plantelor o rezistenţă mai mare la Cercospora
beiicola.

Preze,ntată Comitetului de redacţie

la 20 aprilie 1969.

A v r a ro P. şi calab., 1959, Eficienţa îngrăşăminte lor minerale la sfecla de zahăr,

Analele LC.A.R., 27, ser. A.
O a vid e seu D., 1956, Agrochimia, Edit. Agro-Silvică, Bucureşti,

S toi ca C., 1966, Valorificarea sărurilor de potasiu şi magneziu. în R.S.R., Cu
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trolului, Bucureşti.
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LUCRARILE DE PREGATIRE A PATULUI GERMINATIV
IN TOAMNA ŞI PRIMAVARA PENTRU SFECLA DE ZAHAR

AL. NICOLAU, MARGARETA POPOVICI, D. CATARGIU,

FL. PIPIE, ST. MARKUS, I. POPOVICI şi N. BARSAN

Sfecla de zahăr este o plantă agricolă cu cerinţe ridicate faţă de
lucrările solului, care trebuie să-i 'asigure, în special în momnetul se
mănatului, suficientă umiditate spre a încolţi şi răsări. Pentru a se
realiza această cerinţă la culturii, în ultimul timp predomină tendinţa

ca lu~e_p"egătirea patului g§1!lj!l<!J;iy"-sjL,Şg_JiKL~itmai SUF,"",l:~

Licial (F ied I e r, 1966; Ni col a u, 1967; S c h a f m a y e r, 1967;
Stă nes cuşi colab., 1968), pentru ca seminţele să găsească la :adinci
mea de 4-5 cm un strat de sol ,aşezat, care se menţine permanent umed
prin ridicarea apei din profunzime prin capilaritate (Z a m fir e s cuşi
colab., 1965).

Lucrările cu unelte ce mobilizează luai energic pămîntul sînt re
comandate cînd sala destinată culturii sieclei de zahăr n-ia suferit acţi

unea ingheţului (S c hai m a y e r, 1967) sau pe terenurile tasate sau im
buruienite (Z a m fir e s cuşi colab., 1965) etc.

Avînd în vedere diversitatea de soIuri care se întilnesc în ţara

noastră şi ţinind seama de condiţiile deosebite de climă in care acestea
se găsesc, s-au executat, în diferite localităţi, o serie de experienţe pri
vind modul de pregătire a patului germinativ pentru semănatul sieclei
de zahăr, ale căror rezultate le prezentăm in cele ce urmează.

METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au executat la LC.C.s. Braşov şi la staţiunile Ora
dea, Tg. IVlureş, Suceava şi Secuieni - Roman.

Lucrările de pregătire a patului germinativ pedru semănatul sie
clei de zahăr s,-au făcut în două etape, toan1na şi primăvara, pe terenuri
arate din vară. lVlobilizarea şi nivelarea solului toamna tîrziu şi lucrălile

efectuate primăvara, cu indicarea uneltelor folosite (grapa cu calţi regla-
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REZULTATELE OBŢINUTE

biti, grapa cu discuri, numită şi discuitor, cultivatorul şi sapa ~otativă),

care au variat de la un cîmp experîmental la altul, sînt indieate in ta
belul!.

Tipurile de sol din zonele in care s-au intreprins experienţele au
fost diferite: la LC.C.S. Braşov s-a experimentat pe un sol humico-se
migleic cu nivelul apei freatice la 1--1,5 m; la Staţiunea Ol1adea pe
un sol brun slab podzolit, compactat şi cu o structură nefavorabilă, pe
adincimea de 0-30 cm; la Staţiunea Tg. Mureş s-a lucrat pe un teren
aluvionar de luncă, cu textură lutoasă. Experienţele de 1a Staţiunea Su
ceava s:"au an1plasat pe un sol cernOZiOlTIoid levigat, iar la Staţiunea

Secuieni pe un sol brun de pădure cemoziomic.
Metoda de aşezare a experienţelor in cîmp a fost ,aceea a parcelelor

mbdivizate, cu supr,afaţa recoltabilă a unei parcele repetiţii de 20
100 m 2• Ca metodă de calcul s-a folosit analiza varLanţei, iar pentru
determinarea relaţiei dintre variabile s-a folosit calculul coeficientului
de corelaţie.

Se constată că cele mai bune recolte s-au obţinut la Staţiunea

Tg. Mureş 1a care, deşi are un regim mediu anual cle precipitaţii mai
mic decit alte localităţi (Tg. Mureş: 562,9 mm, Braşov: 747,2 mm), da
datorită amplasării experienţelor pe o .aluviune bogată şi existenţei apei
freatice la mică adincime s-au asigurat condiţii optime pentru obţine

rea unor producţii ridicate (tabelul 1). In schimb, la Staţiunea Secuieni,
lmde s-a experimentat pe un brun de pădure cernoziomic cu o fertilitate
mai scăzută şi cu un regim pluviometric abia de 529,0 mm, cu apa frea
tică la 16-17 m, producţiile realizate au fost mult mai mici.

Analizînd rezultatele obţinute pe variante de experlmentare se
constată că lucrarea cu discuitorul (grapa cu discuri) + grapa cu colţi

(V5) a sporit asigurat producţia la Suceava şi Oradea, dar numai atunci
cinci solul arat din vară a fost prelucrat toamna tirziu tot cu grapa cu
discuri. La staţiunile situate in zone cu regim pluviometric mai scăzut

(Secuieni) lucrare:a in primăvara cu discuitorul + grapa a imprimat o
tendinţă cle micşorare nesemnificativă a recoltei. Lucrarea cu cultivato
ru1 + grapa cu colţi (V3) a asigumt sporirea producţiei numai la Sta
ţiunea Oradea şi anume pe acele terenuri compacte unde în toamnă

arăturile cle vară au fost nivelate de grape1e cu co1ţi reglabili sau de
grapele cu discuri. Sapa rotativă s.,a folosit primăvara la pregătirea

terenului numai la staţiunile Sucea"a şi Secuieni. In aceste cazuri s-a
constatat numai o tendinţă de sporire a producţiei fără ca aceasta să

fie asigurată statistic.
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Tabelul 2

Productiile medii de rădăcini şi zahăr În funcţie de lucrările efectuate toamna tirziu pe tere~

nurilc arate vara

Nelucrat (M!.) 31,01 31,7 56,25 37,4 24,4
Grăpat 32,02 32,6 55,30 37,5 23,3
DiscuH + grăpat 31,21 32,5 55,75 36,0 23,5

DL 5% 4,47 1,8 1,15 1,6 1,3

Nelucrat (M!.) 55.17 59,1 105,4 - 44,8
Grăpat 57,2'1 59,3 101,5 - 43,4
Discuit + grăpat 56,20 60,2 102,0 - 43,6

DL 5% 15,48 3,34 2,38 - 2,42

Analizîndu~se in medie pe anii de experimentare eficacitatea di
feritelor lucrări Hplicate toamna pe terenurile deja arate din vară,

se observă că atît grăpatul cît şi discllitul acestora nu au adus sporuri
asigurate de recoltă (tabelul 2),

3,03

27,49
25,89
26,59
25,57

50,3'!
47,64
49,19
46,79'

Tabelul :J

0,9 1.65

36,5
36,9
37,3
37,0

I Braşov I Oradea ITgo Mure ş ./ Suceava I Secuieni
· 1966-19138 1965--1968· 1966-1968· 1961-ID66 1964-1967

Producţia de rădââni, tflla

Lucrurile executate prirnăv~ra

Productiile medii de rădăcini şi zahăr determinate de lucrările executate primăvara

NoUî; dişc. = gr.npâcu discuri; gr;lpă = grapă Cll colIi reglabili.

"1 - grapă-o d<lUî SO,i5 31.6 55,90
V 2 - gr<lpă-de două ori
V 3 - cultivator+grapă 30,42 33,3 55,32
V J ~ sapă rotativă

V i) ~ disc+grapă 31,5Î 32,5 56,43
V li ~disc-j-grapă-Hăvălug

înainte de semănat 32,48 32,8 53,85
V; ~ disc+grnpă+Elvă!ug

33,3 56,30după semănat 31,85

DL5% 2,18 2,8 6,15

Producţia de zahăr, q/ha

V 1 ~ grnpă-o dntă 55,86 57,3 102,5
V" - grnpăde două ori
V; - cuitivntor+grapă 54,48 62,1 104,5
VI - sapă rotativă

V 5 ~ disc + grapă 56,20 60,4 101,5
V6 ~ disc+grapă-j-tăvălug

înainte de semănat 5Î,93 60,0 101,4
V~ - disc+grapă+tăvălug

, dupi] semilnat 56,89 62,3 104,1

DL SOi Î,57 5,18 2,13"

Tabelul':

Coeficienţii de corelaţie privind corelaţiile stabilite între cantitatea de precipitaţii din
perioada precedentă însamÎnţării (octombrie-martie) şi producţiile relative obţinute În
funcţie de lucrarile solului, aplicate primăvara la pregătirea terenului pentru semănat

Lucriirilc cx.ccl1inte Brnşov I Oradea Tg. .j\.'\ureş

I
Suceava Secuieni

V:I ~ cultivator+grnpiî -0,962 +O,80i +0,762 ~O,384 +0,927
V.1~ sapEi rotativă +0,897 -1-0,766
V5 - disc+grapiî +0,853 -0,512 -j-O,173 -rO,9SD +0,938
Va ~ disc+grapiî-Hăvălug

înainte de semănat -0,159 -0,218 +0,238
V,- disc~-grabă-H~văiug

după semănat -0,011 ~bO,342 -1'0,722

I
Suceava I Secuieni

. 1964~1967 1964~1967

Producţia de zahăr, q/ha

Producţiile de rădăcini, t/Ila

Braşov I Oraden I Tg, Mureş
19G6~1968 1966~1968 1966~1968

Lucrările executate
toamna

Cercetindu-se, tot in medie pe experienţă, eficacitatea diferitelor
unelte la pregătir"a terenului in primăvară se constată că faţă de gră

patul solului o dată sau de două ori, diferenţele de producţie obţinute

prin folosirea discuitorului şi a cultiveatorului, urmate de grapa cu colţi,

sau a sapei rotative, nu sint asigurate la nici o staţiune (tabelul 3),
Pentru o mai bune interpretare :a rezultatelor s-a analizat anual,

pentru fiecare staţiune în parte, eficienţa lucrărilor efectuate primăViara,

cu diferite unelte in legătură cu condiţiile de climă, Astfel, pornind de la
zona mai umedă de cultură a sfeclei de zahăr către zonele unde can
t.ităţile de precipitaţii sînt mai scăzute, se constată, în comparaţie cu
\Cari'anta in care s-a făcut numai grăpatul, următoarele (tabelul 4) :

La J,C,C,S, Braşov, unde regimul pluviometric este de 747,2 mm
(fig, 1), lucrarea cu grapa cu discuri + grapa cu colţi reglabili apare in
mod evident ca cea mai eficientă, Efectul maxim s-a realizat atunci
cind in perioada precedentă însăminţării (octon1brie-martie) s-a inre
gistr,at un regim pluviometric reprezentind circa 28'10 din cantitatea
anuală de precipitaţii (206,9 rnm in 1967), Precipitaţiile mai .abundente
din 1966 (295,9 mm) ca şi timpul mai secetos din 1968 (165,3 mrn) din
aceeaşi perioadă, au redus intrucîtva nivelul producţiilor, varian
tele de lucr:are cu discuitorul rămînînd totuşi superioare variantei in
care s-a lucrat cu cultivatorul. Aceste consideraţii sint susţinute şi de
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coeficienţii de corelaţie care au valori cuprinse intre -0,159 şi +0,853
in cazul lucrărilor efectuate cu grapa cu discuri + grapa cu colţi re
grabili şi de -0,962 la lucrarea cu cultivatorul + grapă,

In concluzie, pentru această zonă se poate spune că datorită atit
pX'ecipitaţii1or suficiente căzute in perioada octombrie~martie cit şi fap
tului eă teDenul iese in general tasat din iarnă, este necesar să se folo
sească o unealtă care mobilizeazămai energic păm.intul pentru a se crea
un pat bun germinativ, fără a exista pericolul ca apa pierdută prin eva
pararesă afecteze negativ incolţirea seminţelor, De asemenea, folosirea
tăvălugului pe J'o'renuldis"uit aduce sporuri d~ recoltă ; curbele obţinute

au urmat aproape -aceeaşi alură cu a-ceea a grapei eu discuri. Totuşi se
recomandă aplicarea lăvălugLlluiinaiIlte de semănat şi nu dllpă această

lucra;:e,_coeficienţiide corelaţie obţinuţi aTătîndcă prin tăvălugirepro
ducţia nu mai este aşa m],!lt depenc!entiLc!!'J:",gtmuLplllYiomeJ;rjc ,",ntex:ior,
deoarece această lucrare reţine pentru seminţe o ,oantitate suficientă de
umiditate in sol pentru a le asigura încolţirea şi 'răsărirea (tabelul 4).

La Staţiunea Oradea (fig. 1), unde regimul anual de precipitaţii

este lTIai scăzut (590,6 lnm) decît în zona Braşov, efectul lucrării cu
discuitorul + grapa ':ste cu totul diferit. Eficienţa lui nu numai că nu
urmează curba slllnei precipitaţiilor din octOlnbrie-martie, dar chiar
duce în unii ani la rezultate contradiotorii (19(i7), ceea ce explică de altfei
realizarea unui coeficient negativ de corelaţie. lVlai raţională apare fo
losirea cultivatorulul + grapă în comparaţie cu lUCTarca făcută de grapa
cu colţi reglabili, productiile realizate în ccndiţiile unei rezerve mari
de umiditate fiind superioare celor ohţinute prin folosirea discuitoruluL
De altfel, şi coeflcientul de corelaţie obt,inut la lucrarea cu cultivatorul
+ grapă este pozitiv (+ 0,807). Efectul tăYălugll!lx\pe terenurile dlsc~lite,

are rolul să reducă dependenţa producţiilor faţă de precipitaţii dacă se
aplică înainte de semănat (1' = -0,512 se reduce la l' ~ -0,218).

La Staţiunea Tg. Mureş (fig. 2), deşi regimul pluvlometric anual
al zonei este mai scăzut (562,9 mm), efectul uneltelor care mobilizează

mai energic terenul (grapele cu discuri) este destul de puternic, deoarece
solul beneficiază de un plus de umiditate dln apa freatică. De aceea,
discultorul + grapa are poslbilitatea să asigure un pat germinativ mai
bun decit cqltivatorul + grapa, Acest lucru justifică şi dependenţa mai
mică de cantitatea de precipitaţii din perioada precedentă însăminţării

(1' = + 0,173).
Pe aceste terenuri cu umiditate mai mare cultlvatorql+grapă a

avut un efect mai slab, el pulînd fi superior discuitorului+grapă (1969)
numai atunci cind precipitaţiile din octombrie-martie au fost mult prea
mici şi cind şi pinza freatică a avut (' contrihuţie mai l·edusă. De aceea,
coeficientul de corelaţie (+ 0,762) este mai ridioat la lucrările făcute cu
cuitivatorul decît la cele executate de discultor. In condiţiile de la
Tg. Mureş cind tăvălugirea se impune, este mai hine ca ea să se execute
după semănat.

-- VJ-CU/ilJliliol'f!JOpi
-- .\(] ~ discu/tol' -1-grJpi
- - - v,;.- disc· fgr2pifLil', j~7(ji!1te deS;';'/17ji/3r

-- -.- V7-disc. f grapJi-iiv dWJJ s:emJi/[it

ORADEA
PRECIPITATII AN/JALE ,5,90,6'1:7:;;'

SI/ma prec/p.od. -martie

/98(J: 283,!j (!1/ll

1/157: J28,J mm
1858' 197, 7In(/!

BRASOV
PREC/PITA:" NIL/AlE 7lf2,2mm

Juma precip. act. -martie

IB68 ' 295,Bmm
1987 , z06, 9mm
1968 ; 165,Jmm
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.Fig. 1 - ProducţIile anuale de sfeclă de zahăr, obţinute în funcţie de lucră~
rile solului la staţiunile Braşov şi Oradea.

Annual sugar beet yields obtained according to cultural practices at the Braşov
and Oradea statioIlS.
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La Staţiunea Suceava, situată într-o zonă cu regim pluviometric
anual de numai 538 mm, datele experimentale obţinute au arătat că

atuncî cind cantitatea de precipitaţii înregistra'(ă in perioada octombrîe
martie depăşeşte 170 mm, lucnarea executată la gnapa cu discuri +
+ grapa 'cu colţi reglabili este superioară, celorlalte unelte (fig. 2) şi

coeficientul de corelaţie in acest caz este pozitiv (+0,980). Lucrarea cu
sapa rotativă a avut un efect intermediar intre discuitorşi cultivator;
coeficientul de corelaţie (+ 0,897) indică totuşi că eficienţa ei depinde
in măsură însemnată de rezerva de apă existentă în sol in momentul
semănatului.

La, Staţiunea Secuieni (fig. 3), situată intr-o zonă cu un regim plu
viometric şi mai scăzut (529 mm) şl cu primăveri în care frecvenţa

9if,3

195'1 1965 /966 1967 "
Fig. 2 - Producţiile anuale de sfec1~de zahăr, ob\i:ll!,te în funcţie de

lucrările solului la staţill11ile Tg. Murcş Şl -':)uceav3.
AI111U31 sllgar beet yjelds obtained according to cultural pr8ctices at

the Tg. 1\1ureş f10d Suceava statiolls.

-- c/J/t/vator+ grJpJ
-- discuitor f gmpJ
- _ - sapi f'ota/;ivi

Fig. 3 - Producţiile anuale de sfeclă de zah5r, obţinute

în funcţie de lucrările solului la staţiunea Secuieni.
- Annuat sugar beet yields obtained according

to cultural practices at the Secuieni Station.
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vînturilor este Ulai mare, iolosirea uneltelor care mobilizează energic
solul trebuie făcută cu mare atenţie. Cînd ill ,Perioada, octRm1:J.,ie=lll<irtie
se înregistrează cca 100 I11!1LpreciJ)itaţii, ş( terenul,-nu-este,tasaL§~ va
preferaîn primă"ară graparea energică (de două ori) a. 'i!'ăturii djp
anul PLeged.':.'lS Cind in periâaelaamfilfifă-se..x;;~[dşfr~i~K:p~ste:2Qo::r;-;_m
sau cînd terenurile sînt tasate, mobilizarea solului trebuie făcută în
prim~Y~ril',llllneltes.elucrează.. n:!~i ..en~rg~s ..pJj_n:!.î!'t~~fieientul de
corelaţie la cultivator + grapă este + 0,927, iar la discuitol' + grapă este
+0,938). Rezultate bune a da.t şi sapa rotativă (1' = +0,766) care asi
gură o mobilizare satisfăcătoarea patului germinatîv.
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In concluzie, din analiza ,anuală a eficacităţii diferitelor unelte
folosite în primăvară la pregătirea terenului pentru sem'anatul sfeclei
de zahăr, în diverse zone de cultură, se constată că î~ ~nii,'în care re
gimul pluviometric din perioada precedentă insăminţărrC"(octombrie=o~

JnE;rtier·a:Jo~CJDai.~_-boga:i:,-:iai,··'rel~ciihiJ:ll~-·i:€fp~~~ţj5{g::..~~s'--m~i,ţ~~~~e __ dil1

ia~~it~--;eYQt~~_şă "Ş~~~9~llţ~C)~Q bil~zClr~ll1a~_:_~~~:ş~c~, ta, sol~~~_i~.·
De aseDlenea a reieşit că in cad~'uJ ţi~S~~l'~t,zone, în funcţie._d~

~~tita,tea_oe preeipitaţii" este necesarl~~'~e)~c:~:,~-îl-<'~,?~~?;~:E~t,~::~:~1~~:
Cu cit re,gill1Bl pll,lviometric este mai redus cu atit n10biiizal'eă',soitiIUi
t.I'g1:llţie"",să"_se""f8,c~,rnai,,,puţinenergic pentru a preîntimpillla pierderea
P~Ţl~l2y§pOrare.. _a umidităţii necesare gcrmInăriiseminţelorşi inver.s~.~

CONCLUZII

1. Grăparea sau discuirea, efectuate toamna tîrziu, pe terenurile
arate din vară nu au adus sporuri semnificative de producţie.

2. In zona deservită de LC.C.S. Bmşov, eficienţa folosirii discuito
rului+grapă creşte odată cu sporirea rezervei de umiditate din sol,
acull1ulată în perioada octombrie---.martie. Tăvălugirea terenurilor discu
ite s-a dovedit superioară faţă de lucrarea de c1iscuit+grăpat,

3. In condiţiile zonei Oradea unde regimul precipitaţiilor este mai
scăzut folosirea cultivatorului+grapă ca unelte de pregătire a patului
germil1lativ pentru semănatul sfeclei de zahăr este cea mai indicată.

4. Pe soIurile aluvionare cu apa freatică superficială, lasemana....
toare cu cele de la Staţiunea Tg. Mureş, lucrarea cu grapa cu discuri +
+ grapa cu colţi reglabili este cea mai a'.Oantajoasă.

5. In nord-estul ţării, in condiţii asemănătoare cu cele de la Sta~

ţiunea Suceava se constată o bună eficienţă a discuitorului+grapă;

totuşi atunci cind rezerva de umiditate din sol este mică în momentul
pregătirii patului germinativ, lucDarea făcută de cultivator+grapă este
superioară. Sapa retativă are un efect intermediar Între aceste două

grupe de unelte.

6. In zona de deservire a Staţiunii Secuieni, unde regimul anual
de precipitaţii este scăzut, iar primăverile sînt uscate, lucrarea cea mai
bună se asigură prin grăpatul energic de două ori. Discuitorul sau cul~

livatorul, urmate de grapă, pot fi recomanclate numai pentru mobiliza
rea solurilor tasate în primăvară.
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INFLUENŢA INGRAŞAMINTELOR MINERALE ASUPRA PRODUCŢIEI

LA SFECLA DE ZAHAR IRIGATA, IN ZONA DE NORD-EST
A BĂRAGANULUI

lVl. VASILIU şi ELVIRA PASCARU

Extinderea culturii sfeclei de zahăl' in zonele mai puţin favorabile
este condiţionată de factorul limitativ al producţiei ~ apa. Pe măsura

amenajării de noi suprafeţe irigate in zonele secetoase sfecla de zahăr s~a

dovedit a fi una dintre plantele care valorifică foarte bine apa şi ingrăşă

mintele, chiar la o constantă termică mai ridicată, producţiile obţinute

fiind de peste 80 tlha, mai ales cînd în timpul verii nu s-au înregistrat
fluctuaţii mari de tempel,atură.

Cercetările efectuate în ţară au scos în evidenţă nevoia mare de
ingrăşăminte a sfeclei de zahăr cultivată în 'Condiţii de irigaţie (A v r i
g e an u şi colab., 1964 ; B o r a, 1964, 1966; Hul p o i şi colab., 1967 ;
Ion e s c u-Ş i Ş e şti, 1961; M u r e Ş 'a n, 1964; Neg ami rea n u şi

colab., 1967 ; 1'11 ar g,a r e taP o p o v ici şi colab., 1967).
Cercetările privitoare la creşterea cantităţii de zahăr în rădăcini în

fLlnCţie de nivelul de îngrăşare, la un plafon constant al umidităţii solului,
sint însă mai puţine. Observaţiile lui Ion e seu - Şiş e şti (1961) se re
feră la soiurile mai vechi de sfeclă, la care totuşi se constată o sporire
de cea 1'10 a procentului de zahăr prin îngrăşăminte şi irigaţii.

In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute la Staţiunea ex
perimentală Brăila, cu specific pedoclimatic diferit de Bărăganul central
şi perspective mărite de cultură a sfeclei de zahăr.

CONDlŢlILE ŞI METOOA OE CERCETARE

Experienţele s-au executat in condiţii de cimp, in anii 1966-1968,
într-o rotaţie de 4 ani, cu sală amelioratoare de lucernă. Sfecia de zahăr a
urmat in toţi anii după porumb siloz cultura a II-a, după griu. Succesiunea
culturilor a fost următoarea: porumb boabe, griu de toamnă + porumb
siloz cultura ,u II-a, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui (lucernă, solă sări

toare).
8 - Anale VoI. II
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Specificarea ş\lrsci de umiditate 1966 1067 1968 1\\edia

Rezerva iniţială de umiditate la se·
mănat 362 314 363 346

Precipitaţii în perioada de vegetaţie 300 334 2R2 301
Apa de irigaţie aplicată 200 2lQ 250 220

Se constată că anul 1963 a avut cele mai puţine precipitaţii, aces
tea fiind insuficiente in primele faze de vegetaţie, fapt ce a dus la
mărirea numărului de udări. De remarcat este faptul că totuşi şi in acest
an rezerva de umiditate a fost destul de bună. Rezerva bună de umidi
tate La sen1ănat a asigurat în fiecare an o răsărire uniformă, cu rînduri
bine ineheiate, ceea ce a determinat in final o producţie ridicată.

Udările s-au făcut prin aspersiune, folosind aspersoare eu jet mediu,.
cu duze de 8 mm.

Calculul experienţelor s-a efectuat după metoda statistică, (cazul
experienţelor cu 3 factori), iar determinarea zahărului prin metoda
polarimE:trică.

S-a folosit soiul de sfeclă R.Poli 1. Experienţa s-a aşezat după

metoda parcelelor subdivizate, luindu-se in studiu 3 f'actori cu diferite
graduări, in 4 repetiţii.

Îngrăşămintele minerale luate in studiu au fost azotatul de amo
niu, superfosfatul şi sarea potasică. Ingrăşămintele cu fosfor (factorul A)
s-au aplicat la arătura de bază şi au avut 4 graduări : al - Pa ; a2 - PoO;
as - PIOO; a4 - PI00K 120.

Factorul B l-a constituit epoca de administrare a azotului : b i - sub
arătura de bază; b2 - sub disc~ la semănat; ba - în faza de 3-4 frunze.

Mărimea dozei de azot a reprezentat factorul C: Ci - No ; C2 - N50 ;
Ca - N100 ; C4 - N i50 ; C5 - N 20Q .

Tipul de sol pe care s-a experimentat a fost cernoziomul castaniu
carboIJJatic format pe loc5s, cu textura nisipo-·lutoasă şi cu apa freatică

la adincimea de 8-12 m. Sub aspectul fertilităţii, solul se incadrează

in grupa solurilor cu fertilitate medie. Reacţia solului este neutră spre
slab alcalină cu un pH in apă de 7,7; 2,70 humus, 0,120 glIOO gsol azot
total, 160 mg/IOO g sol P 20 5 tolal, 6,6 mglIOO g sol P 20.; mobil şi

14,0 mglWO g sol K20, evidenţiat şi in alte lucrări de specialitate.
Anii in care s-a experimentat s-au diferenţiat foarte puţin din

punct de vedere climatic, deficitul de umiditate fiind asigurat prin
irigaţie la limita minimă de 70 % din capacitatea de cimp pentru apă.
Din tabelul 1 se poate desprinde evoluţia umidităţii din sol in expe
rienţă.

Tabelul 2

Producţia de d:dăcini obţinută În fUllcţ.ie de Îngrăşarea de bază cu fosfor (fadorul A),
epoca de aplicare a azotului (factorul B) şi doza de azot (factorul C)

2.53,92,1

REZULTATELE OBŢINUTE

L2

1966 19G7 1968 MedIa

Fuctorul

I I"m· I I"~ I I
t/l1u dii. t/ha dif. 1"'" I"m-niL nil. l/ha clif. niL t/I101 dif. nii.

DL5"

Din analiza rezultatelor obţinute la ingrăşarea cu fosfor (tabe
lul 2) se constată o influenţă mai mare a dozelor de fosfor asupra
producţiei de rădăcini în prilllul şi în al doilea an şi luai scăzută în al

Factorul A

Po (1\11.) 62,9 61.3 57.0 60.4P oo 65.8 2.9 *:~ :1 66,4 5,1 **:1" 70.7 13.7 * *:1' 66.9 6.5 **,;,
PlO() 66.9 4.0 .* *:1" 66.1 4.8 *** 70.5 13.5 *** 67.8 7,4 ""i.' ,.~

PIQoK12fl 68.3 5.4 ,~*;:, 67.0 5,Î ** ~" 71,3 14,3 :1' * ~ 68.8 8.4 ***
DL 5% I U 2.4 3.1 I 3.0

Factorul B

Sub brazdă

(1\11.) 56,2 65,5 f6 g 62.8La sem,,'inat 66.2 10.0 * ~ .. * 65.7 0,2 673 0,5 66.4 3.6 ***La 3-4 frume 65.5 9.3 *.** G4,6 0.9 6R,0 1,2 66,0 3,2 **
DL 5°· " I 1.0 2.1 3.0 1.6' o

Factorul C

treilea an. Sporurile de producţie obţinute sînt foarte selnnifieative în
toţi.anii de experimcntare, Ia toate dczele de ingrăşămint 'aplioate. In
medIe pe COl 3 am ele expenmentarc, la martor s-a obţinut o producţie
de 60,.4 t/ha. Cu P 50 s"a obţinut un spor foarte semnificativ de 6,5 Uha,
revenmd un plus de 130 kg rădăcini la 1 kg substanţă activă.

_ Mărirea dozei de fosfor la 100 kgjha a ,adus un spor de 7,4 t/ha,
faţa de .martor ŞI numai 0,9 tjha faţă de P50• Deşi faţă de Pu sporul de
producţlC este foarte semnificativ, dacă ne referim la sporul de produc-

No (1\11.) .57.8 - 51,1 - 56,7 ~ 55.2 -
Nr;o 63,3 5,5 oi' ~"r. 60.4 9.3 ~'''' * 63.9 7,2 *** 62,5 7,3 ***N lOO 67.6 9.8 *** 67,4 16,3 *** 69.6 12.9 :t** 68.2 13.0 * *~:
N U;(} 69,6 11.8 *** 71..\ 20,4 *** 72.6 15.9 *** 71.2 16.0 .:~ :i' *'
N:!no 71.6 13.8 *- ;'* 75,7 24,6 *** 74,2 17,5 *** 73.8 18.6 ***

1)/
"

Tabelul 1

Condiţiile de umiditate ale 50luIui de Ia Staţiunea Brăila (mm)

[.
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DL 5% (AXB) - 4.1; DL 5% (BXC)~4,6

1
.. . Notă: sub formă d~ fracţie se. prezintă la numărător diferentele Iată de varianta N Piar

a numitor dIferenţele fată de varIanta No ŞI Pocorespunzător fiecărui rind. o 6_

Tabelul 8

Tabelul 4
doze de P X epoca

I
__c,'-----fl_c':.-tl---.::c,-+I_c.:..:,-+-I--.:C::'-Ilnt'''',

FactorulAII ţiunea
N N NININ AXB

Producţia medie de rădăcini În interacţiunea dintre N şi P (t/ha)

Factorul B

Producţia medie de rădăcini obţinută În interacţiunea: doze de N X
de aplicare a N (t/ha)

, .. .., .., m , .. .., ,.. N,ou

p. 50,4 57,9 62,6 64,7 66,4 - 7.5 12,2 14,3 16,0

PliO 58,9 63,5 68,8 72,3 74,8
8,5 13,1 16.4 21,9 24,4-- 4.6 9.9 13,4 15,9~

PlOO 55,7 64,1 69,6 73,1 76.5
5,3 13,7 19,2 22,7 26.1-

6.4 13,9 17.4 2if]-

PIQoKl110 55,4 64,6 71,6 74,9 77,6
5.0 14.2 21.2 24,5 27,2
~ 9] 16.2 19.5 22,2

DL 5% 2.9

, .. '.. .., ~oo

b1 -sub
a 1 - P o 52,8 57,1 62,4 64,4 65.6 60A
a 2 - P liO 58,9 62,6 66,8 71,3 71,3 66,1

brazdă a;l- P IOO 54,1 69,0 72,2 73,7 77,6 69,3
a 4 - PlooKuo 57.4 66,3 72,5 75,6 72,9 68,9

'--------
BxC 55,8 63.7 68,4 71,2 71,8

------
ba- sub a 1 - Po 47,8 55,8 64.5 65,2 66,6 59,9

disc la a 2 - P liO 57,9 63,0 68,8 73.0 76.9 67,9

semănat
aa - P lOO 58,8 66.6 69,8 74,0 77,7 69,3
a4 - P100K120 54,0 61,3 71,4 75,4 78.9 68,2

-----
BXC 54,6 61,6 68,6 71.9 75,0

----

b, -la
a 1 - Po 50,7 60,9 60,8 64,6 67,1 60,8
a 2 - PliO 62,1 64,3 70,6 72,0 76.2 69,0

3-4 frunze a 3 - PIOO 54,5 63,3 66,9 71,7 74.1 66.1
a4 - PJOOl(120 54,9 66,4 70,9 73,7 76,7 68.3

------
BXC 55,5 63,7 67,3 70,5 73,5

ţie faţă de substanţa activă, acesta este numai de 74 kg rădăcini, deci
cu 56 kg mai scăzut decit în oazul val'iantei precedente. Adăugarea

potasiului în doză de Kj20, a mărit foarte semnificativ producţia cu
8,4 t/ha, revenind însă numai 38 kg rădăcini la 1 kg SA.

Din analiza datelor obţinute la îngrăşarea cu fosfor se poate COn
stata că doza cea mai economică la irigat este P50. Acest lucru se explică
şi prin rezerva mare de fosfor mobil şi potasiu mobil pe care o au cer
110ziomuiIle din Bărăganul de est.

In ce priveşte epoca de aplicare a ,azotului, în primul an se COn
stată o diferenţă de producţie remarcabilă între aplicare~ lui sub
brazdă şi celelalte 'Iarlante, dar în următorii anî 'Ialorile obţinute au
fost relativ apropiate. Aplicarea azotului la semănat a mărit producţia
in primul an (1966), însă in anii următori sporul de producţie a fost
foarte mic. Totuşi sporul primului an a influenţat media pe cei 3 'ani,
asigurind o diferenţă foarte semnificativă de 3,6 tlha rădăcini. In cazul
cind azotul s-a aplicat la, 3-4 frunze, producţia a crescut în primul şi

în al treilea an.
Din analiza datelor prezentate reiese că epoca de aplicare a in

grăşărnintelor cu azot nu are un rol hotărîtor în asigurarea unor
sporuri constante de producţie. Este totuşi bine ca in cazul cultivării
sfeclei în condiţii de irigare, să nu se aplice din toamnă întreaga
cantitate de îngrăşăminte cu lazot.

Rezultatele obţinute la aplicarea diferitelor doze de azot scot în
evidenţă o valorifioare bună a acestui ingrăşămînt în fiecare an. in
l11.edie pe cei 3 sui, faţă de varianta care nu ra primit azot, la care
producţ,ia a fost de 55,2 t/ha, aplicind N,o producţia a crescut cu
7,3 t/ha, respectiv cu 146 kg rădăcini pe fiecare kg de substanţă activă
aplicată. La N,oo sporul de producţie s-a mărit cu 13,0 t/ha faţă de Va
rianta fără azot, revenind Însă un spor de numai 130 kg rădăcini pe
1 kg substanţă 'activă· Mărirea dozei de azot la Nj50 şi N 200 nu a sporit
economic producţia, revenind pentru fiecare kg de substanţă activă
aplicat un spor de 106, respectiv 96 kg rădăcini.

Din analiza rezultatelqr reiese că in condiţii de irigare şi la
cantităţile de îngrăşăminte fosfatice folosite, dozele de NoD - N,oD sint
cele mai economice.

Urmărind interacţiunea dintre îngrăşămintele cu azot şi cele cu
fosfor (babelul 3), faţă de v.arianta neingrăşată, se constată o creştere

senmificativă a producţiei în toate variantele la care s-a mărit doza
de azot pe fond de P5D - P'OD cu sporuri de producţie cuprinse între
5,0 - 27,2 t/ha. Dacă se compară producţiile obţinute în cazul apli
cării a'Zotului pe fond fără fosfor sporurile de producţie sînt cuprinse
între 7,5 - 16,0 tina.

Analizind tripla interacţiune dintre :liactori (tabelul 4) reiese că
ia obţinerea unei producţii ridicate de sfeclă un rol deosebit il au În
grăşămintele cu azot aplicate pe un fond ridicat de fosfor; epoca de
aplicare a ingrăşămintelor cu azot are o importanţă secundară.
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Producţia de zahăr obţinută in medie pe cei trei ani este strins
corelată cu producţia de rădăcini. Din datele tabelului 5 se constată

că în toţi anii de experimentare îngrăşămintele cu fos~or măresc pro
ductia de zahăr, însă P50 este doza cea mai economică. lIn general, pro
ductia de zahăr creşte o dată cu producţia de rădăcini· Diferenţa

medie la producţia de zahăr pe cei 3 ;ani la diferite doze de azot este
semnificativă pentru toate variantele (tabelul 5), dar economice apar
dozele N100~ Nv;o·

1. In condiţiile de irigare a Bărăganului de nord-est se pot obţine

producţii mari la sfecla de zahăr, atit la rădăcini cit şi la zahăr

(78,9 t/ha rădăcini şi 15, 4 t/ha zahăr).

2. Epoca optimă de aplicare a ingrăşămintelor cu azot este destul
de largă (de la arătura de bază şi pină la 3~4 frunze) fără ca producţia

să scadă.

3. Interacţiunile cele mai semnificative s-au obţinut in cazul cind
doze de Nl00 - N200 au fost Hplicate pe un fond de Pso ~ PlOD.

4. In toţi anii de experimentare producţiile diferiţilor factori sau
combinaţiiau ,avut aceeaşi comportare.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA REGIMULUI DE IRIGARE ŞI

CONSUMULUI DE APĂ LA SFECLA DE ZAHĂR

GH. ŞIPOŞ. N. HULPOI. MAEIA VASILIU,
RODICA PAL'I'INE&'lU. N. CIMPONERU şi V. NEGOMIREANU

Irigarea sfeclei de zahăr devir.te o necesitate tot mai presantă pen
tru obţinerea veniturilor maxime in condiţiile climatului, deseori secetos,
din părţile de cimpie ale ţării noastre. Irigarea acestei culturi prezintă

însă interes şi in celelalte zone. unde lunile de vară pot avea, in unii
ani, caracter secetos.

Rezultatele experienţelor privind regimul de irigare a sfeclei de
zahăr, incepute la noi din 1956 (A P e t r o aa e i şi colab., 1960;
A v r i g e a n u, 1962) arată că prin irigare se obţin sporuri de produc
ţie de 40-90 %. Cercetările efectuate in continuare clau indicaţii privind
plafonul minim al umidităţii solului, necesar de menţinut prin irigare
in diferite zone, numărul udărilor şi normele de udare şi dau date
privind consumul de apă al sfeclei (H u I P o i şi colab., 1968; Ion e
scu-Şişeşti, 1961; Botzan, 1967; Negomireanu şi

colab., 1967 ; 8 i P o ş, 1969).
Este necesar de subliniat in privinţa nevoii de apă, că sfecla de

zahăr oare este considerată ca plantă bianuală (8 alt e r şi G o ode,
1967), iar porumbul, soia etc. ca plante anuale.:are in primul an de
vegetaţie 'numai creştere vegetativă, şi că netrecînd în fază generativă,.

nu are o perioadă critică in ce priveşte nevoia de apă, aşa cum au plan
tele anuale. La porumb, de exemplu, se distinge perioada dintre apa-o
riţia paniculului şi inceputul formării boabelor ca deosebit de critică

faţă de secetă. La sfecla de zahăr o ,astfel de fază critică nu se poate·
deosebi fiind neceesar să se asigure prin irigare creşterea rapidă a
suprafeţei foliare şi incheierea culturii in timp cit mai scurt şi menţi

nerea umidităţii optime a solului pină aj:.roape de sfîrşitul perioadei
de vegetaţie. Astfel, acumu1area de substanţă uscată şi zahăr decurge
fără stagnări şi se asigură producţii maxime (F el' r y şi colah., 1965;'
Ha d d o c k, 1955; L o o m i s şi W o r k e r, 1963; O w e n, 1958;
P e n m a n, 1958).

Ca urmare, producţia maximă se va realiza ca efect al maximizărH
suprafeţei foliare, al asimilaţiei nete, al proporţiei asimilatelor depuse·
in rădăcini şi al duratei perioadei de :asimilaţie intensă a frunzelo,.
(L o o mi s şi Ha d d o c k, 1967).
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Conţinutul în zahăr al rădăcinilor, principalul criteriu calitativ,
este după majoritatea autorilor în măsură mai mica sau mai mare
diminuat prin irigare (A v r i g e a n u şi colab., 1964, Fer,. y şi

colab., 1965; Ha d dac k, 1955 ;. Hul pai şi colab., 1968). In
acelaşi timp şi seceta excesivă poate inrăutăţi valoarea tehnologică a
sfecle! de zahăr. Incă in 1892, B u f fum (citat după L o ami s şi

Ha d dac k, 1967) semnala scăderea procentului de zahăr prin irigarea
tirzie a sfecle!. Observaţii mai noi (B r o w e r ~i Mar tin, 1956;
L o ami s şi Ha d dac k, 1963, 1967) evidenţiază insii faptul că o
scădere luai accentuată a umidităţii solului, cu 2-3 săptămîni înainte
de recoltare, poate avea o influenţă nefavorabilă asupra producţiei de
zahăr. Aceasta se întîmplă mai ales în cazul reluării creşterii frunzelor
de sfeclă in cazul ploilor intervenite după perioade secetoase.

Pentru cunoaşterea mai bună a 'aspectelor legate de irigarea sfeclei
de zahăr în condiţiile ţării noastre s-a considerat necesară continuarea
'.cercetărilol' legate de această problemă.

METODA DE CEIlCETA~E

Experienţele au fost executate in anii 1966-1968 la LC.C.P.T.
Fundulea, la Staţiunea experimentală Brăila şi la Centrul experimental
Aradul Nou· S-a folosit metoda parcelelor divizate, parcela mare fiind
regimul de irigare, iar parcela mică nivelul de îngrăşare. Variantele
cercetate sint prezentate în tabelul 4, iar irigarea, aplicată prin asper
siune, cu nUD1ărul de udări şi norma de irigare sint prezentate în tabe
lul 3. S-a semănat soiul R.Poly 1. Rezultatele de producţie au în vedere
greutatea rădăcinilor clecoletate.

Tabelul 1

Analiza variantei privind experienţele cu regim de irigare Ja sfecla de zahăr executate la
Fundulea, Brăila şi Aradul Nou (producţia de rădăcini, 1966-1968)

Cauza variabilitil\ii s~ 1% din stabil p Semnii.

lrigarea (1) 359820 18,4 I
97.1 ***

Fertilizarea (F) 530376 22.2 144,3 ***
Localitatea (L) 633 190 24,4 171.9 ***
Anii(A) 44310 6,5 12.0 ***
Interacţiuni IXF 7 118 2,6 1,9

IXL 41 182 6,2 11,2 ***
IXA 36053 5,8 9,8 ***
FXL 35083 5.7 9,5 ***
FXA 14722 3,7 4.0 **
LXA 20931 4,5 5,7 ***

Interacţiuni gradul 3 şi 4 3693

REZUL'l'A'l'ELE OBŢINU'l'E

o iInagine de sinteză a influenţei factorilor studiaţi asupra osci
laţiei producţiei de rădăcini prezintă datele privind analîza v.arianţei

(tabelul 1). Se observă că factorii cu influenţă majoră au fost irigarea,
fertilizarea şi condiţiile pedoclimatice (localitatea). Efectul interacţiunii

Tabelul 2

Influenta irigaţicişi a fertilizăriiasupra producţi:::i de rădăcini la sfecla de zahăr (mcdi::t
1966~1968)

Fundl!lea Brtiila Aradul Media
Regimul de irig;\re. Tngriişi\mintclc llplic:lte

Nou

t/hil tlhi! t/h;} t/hn

neîngr<'îşat 47,7 26,5 24.3 32.8

Nun 100 P90 lJO 56,6 49.7 37.1 47,8

Ne:rigat
N150-1fl2 PD~-l:~O 54,8 50.5 40.7 48,7

Ntla-lfl2 PDG-1,'lO+ 57,4 49.8 45,2 50,8
30 t gunoi

Media 54,0 44.0 36,8 44.9

neîngrăşal 59,1 41.8 30,9 43,8

Nnn-l0o P!Jo-o> 76.7 71.8 44,9 64,5
Irigat pe faze ce ve- N 1fiO - 1!l2 PD~-180 77.5 84,6 49.0 70,4

getajie de la începerea
N!lO-lD2 PflS-lBO+Îngroşărîi rădăcinii 76,4 89.6 57,4 74.5

30 t gunoi

Media ]'),4 71.9 45.6 63.3

neîngrăşat 55.8 46,8 34.4 45,6

NDO-IOO P!JO-D) 73;8 76.8 47,1 65,9
Irigat pentru men (il1e~ N1;;O-1!l2 P!.lr,+lBO 72,8 87.3 30.9 70,3
rea umidităţii solului

la peste 65% C.C. N90 -- 1D.2 P9O-lilO+
73,9 9I.I 60.0 75.0

30 t gunoi

/lledia 69,0 75,6 48.0 64,2

neîngrăşat 47,7 52,2 39.8 46.6

N!JO-IOO P9O - oO 73.3 82.9 54,3 70.2
Irigat pentru men-

N 150 ·1!J2 P1H···lSO 74,4 86.6 56,0 72.4
ţinerea umidJtăţii soIu-

NrlO-192 Pll;-180+lui la peste 80% c.c. 74,5 91,2 68.9 78.2
30 t gunoi

.Media 67.5 78.1 54.7 67.0

Media 66,0 67,5 46,5 60,0
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Tabelul 4

Irigare 1 079460 3 359820
din care:

- neirigat faţă de irigat 79I2ID 1 791 210 70%
- regimuri de irigare 288250 2 144125 30%

factorilor, cu toate că este statistic semnifioativ, este ins'ă mult mai
redus. Cei trei factori principali au determinat 65 0/O din oscilaţia recoltei.

Se observă că efectul ingrăşămintelor este mai accentuat decit al
irigaţiei. In medie pe staţiuni şi pe ani, ingrăşămintele aplicate au mă

rit producţia faţă de neingrăşat cu 62-70 0/0, iar irigarea a sporit recolta
faţă de neirigat cu 41-49 '10. Prin ingrăşare şi irigare recolta a sporit
in medie de la 32,8 la 78,2 tlha, deci cu 138 0/O (tabelul 2)·

Separind in cadrul factorului irigare efectul irigării faţă de neiri
gat şi efectul celor trei regimuri de irigare experimentate, se observă

(tabelul 3) că intre regimuri diferenţa este mult mai mică decit intre
irigat şi neirigat. 70 '10 din valoarea abaterii standard a irigării provine
din efectul apei date prin irigare, indiferent de regimul folosit (in limita
celor trei regimuri studiate).

N90~ IDO N150-192
N96-192

Ndngri1şat P96-1BO
P9O- lJG Pg6-180 30 t gunoi

Regim de irigare

spor kg/mm spor J,g/mm spor kg/mm spor kg(mlU

Irigat fazial 46,5 70.5 91,5 109,7
Irigat 65% C.c. 47,7 67,6 80,6 90,4
Irigat 80% C.c. 42,8 69,5 73,5 85,0

Media 45,7 69,2 81,9 l 91,7

Tabelul 5

Influenta nivelului de îngrăşare asupra valorificării apei la sfecla de zahăr (media
, 1966~1968 pc statiuni)

lrigarea a sporit recolta sfeclei de zahăr cu 18,4 - 22,1 tlha în
medie pe ani şi staţiuni (tabelul 4). Calculat la cantitatea de apă folo
sită la irigat, se observă că 1 mm apă a asigurat in medie un spor de
producţie de 68,5 - 77,6 kg rădăcini. Sporul mediu maxim de producţie
s~a obţinut prin "plicarea normei maxime de irigare (322 mm) care
reprezintă irigoarea pentru menţinerea umidităţii solului la peste 80 0/0
din capacitatea de cimp (c.c.) sau peste 50-70'10 din umiditatea acce
sibilă (u.a.).

Normele de irigare aplioate au fost mai mari şi "semănătoare 1a
Fundulea (295-398 mm) şi BrăiLa (267~377 mm) şi mai scăzute la Ar,,
dul Nou (150-190 mm). Intre regimuri de irigare diferenţele de recoltă
sint mai accentuate şi in favoama regimului de irigare la 80 % C.c.
la Brăila şi Aradul Nou şi mai mici şi in favoarea irigării faziale la
Fundulea. Norma de irigare care a realizat producţia maximă a fost
diferită in funcţie de staţiune: la Brăi1a norm" maximă de peste
350 - 400 mm a elat producţia m"ximă, la Fundule" norma mai
scăzută de 300 - 350 mm a dat producţia cea mai mare, iar la Aradul
Nou norma mai mode~ată (maxima celor incercate) de 180 - 250 mm
a asigurat producţiile cele mai mari. Această diferenţiere corespunde
cu diferenţa dintre localităţi in ce priveşte regimul de precipitaţii şi
temperatura ,aerului. Brăila, situată in zona ele stepă , are caracterul cel
111ai secetos în timp ce Aradul Nou, din zona de silvostepă din vestul
ţării, cel mai umed din cele trei localităţi.

Prin irigare pe parcelcle Îertilizate cu doza maxima s~au obţinut

producţii mari, la nivelul a 68,9 ~ 91,2 tlha (în medie 78,2 tlha)
rădăcini la cele trei staţiuni (tabelul 2). Se observă că dozele mari, de
150 - 192 kg/ha N şi 96 - 180 kglha P20 G dau sporuri insemIJiate de
recoltă. Producţiile maxime le dau parce1ele îngrăşate cOlnbînat, chimic
şi organic. Regimul optim de irigare rEÎlnîneacelaşi, independent de
îngrăşămintele aplicate, acestea imbunătăţind insă substanţial valorifi
carea apei. Astfel, 1 mm apă de irigare sporeşte recolta de rădăcini

% din S
total

Tabelul 3

s'GL

19,9

sp

I I
Nor a de I Spor prin irigare

Nr. udărj jr~~e· -t-/I-"'--,I~kg7,'~;1~d;'ăc~in~i-Regimul de irigare

Norma de irigare aplicată şi productivitatea apei

Analiza varianţei in cadrul factorului frigare

Cauza variabilitătii

Localitatea

Media

la 1 mm apă

fazială 3-5 295 16,4 55,5
Fundulea 65% C.C., 30-40% li.a. 3-7 328 15,0 45,7

80% C.C., 50-60% li.a. 3-8 398 13,5 33,9

Jazială 3~4 267 27,9 ID4.5
Brăila 65% c.c., 45~50% li.a, 3~6 327 31,6 96.7

80% C.C., 65-70% li.a. 4-9 377 34,1 90,5

fazială 3 150 8,8 58,7
Aradu! Nou 65% C.C., 15-20% il.a. 2 150 11,2 74,6

80% C.C., 50% li.a. 4 190 17,9 94,4

fazială 3-5 237 18,4 77,6
Media 65% c.c. 2-7 268 19,3 72,4

80% c.c. 3-9 322 22,1 u8,5
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Tabelul 7
Influenţa irigării şi a îngrăşămintelor asupra producţiei de zahăr şi a conţinutului de zahăr

Ia sfecla de zahăr (Fund!1fea 1966-1968)

?e l~ ~2,8 la 109,7 kg (tabelul 5), în funcţie de norma de irigare şi de
ll;graşammtele apl1cate. In medie, îngrăşarea a îmbunătăţit de două ori
nIvelul de v,alorificare a ~pei, mărind-o de la 45,7 la 91,7 kg/mm. Reiese
clar l!)1portanţa deosebIta a ingrăşării raţionale atunci cînd se irigă
cultura.

Aplicarea, î,:gră~ămîntelor şî a irigaţiei a influenţat şi conţinutul
de zahar dm radacml (tabelul 6) : dozele mari de îngrăşăminte în com,
bmaţ,e cu IrIgarea au dm1muat conţinutul de zahăr din rădăcini la
Fundulea cu 0,3 ~ 1,2 % (tabelele 6 şi 7). Aceşti doi factori au avut
efect c~mulahv,m mfluenţarea conţinutului de zahăr din rădăcini.
Cu toa~a aceasta ':educere a zahărului elin ,;ădăcini producţia globală
de :aha; la hectal este eVIdent mult superIoară pe pal'celele iligal:e
sau mgraşate (tabelul 7).

Tabelul 8

Evapotranspiraţia medie zilnică şi totală la sfecla de zahăr (1966-1968)

I I I I I IMed'"
• Apr. Mai Iunie' Iulie August şi ~1~mi.l'Unit. de

măsură
TratamentulSta1iuD('[1

neirigat mrn/zi 1,3 2,7 3,1 3,4 1,9 2,3----

Fundulea mmllună 39,0 53,7 93,0 105.4 58.9 350.0------
mrn/zi 1,3 3,4 5,9 6,6 3,0 4.2

irigat --- --
mm/lun5 39,0 105,4 177.0 204.6 120,9 646,9

mm/zi 1,7 1.9 3,5 2.2 3,1 2,5
neirigat -- --- --

Brăila mm/lună 51.0 58,9 105,0 68.2 96.1 379,2

irigat
rom/?i 1,7 2,4 5,5 6,5 4,5 4.2-- ----
mm/iună 51,0 74,4 175,0 201,5 139,5 641,4

observă ca m ambele locuri consumul mediu zilnic creşte din luna
aprilie (1,3-1,7 mm) pină în luna iulie (6,5-6,6 mm) cînd se înre
gistrează consumul maxim. Aceste valori dau indicaţii utile în progra
marea udărilor privind intervalul de timp cînd este necesar să se
revină cu irigarea. Astfel, în perioada de consum intens iunie-august,.
rezerva de apă uşor accesibilă din sol, de 60-80 mn1, în cazul ciind nu cad
prccipitaţii, se consumă prin evapol'aţie şi transpiraţîe în 10-15 zile.

Sfecla de zahăI' consumă cantităţi mari de apă care reprezintă

pentru lunile plincipale de vegetaţie (aplilie-august) 350 mm la Fun
dulea şi 379,2 mm la Brăila (tabelul 8). In condiţii de irigare acest
consum a crescut la 646,9 mm la Fundulea şi 641,4 mm la BrăiLa. Se

CalJI.a variabiJităjii S' F SemnjL

Irigare (1) 313 10.1 ** *Fertilizarea (F) 251 8.1 ***Anii (A) 224 7,2 * ,~

IXF 39 1,2IXA 443 i4,3 ** ~.FXA 74 2,4

Tabelal 6
varianţei privind ~ influenţa regimului de irigare pe diferite nivele de îngrăşare la

sfecla de zahar asupra procentului de zahăr (FunduJea, HJ66-1968)

Analiza

Nelngrăşat N95 P06 I N192 P96 N96 P96 +
Media30 l/ha gunoi

Regimlll de irignrc

I I
q/ha I % "' I % I % I %

zahar Q/ha ." q/ha q/IJ<Izllhiîr zilhăr zahiîr q/ha " zahiir

Neirigat 77.1 16,2 87,0 1.5,4 8,1 14,8 83,6 14,6 82,0 i5.2Irigat faziaJ 86,1 14,6 108,9 i4,2 105,3 13,6 103,1 13,5 101,2 14,0Irigat la peste 65%
c.c. 86,4 15,5 107,0 14,5 105,6 l.J,5 104,0 14,1 100,9 i4,6Irigat la peste 80~,u

c.c. 69,8 14.6 107,8 14,7 108,0 14.5 109,0 14,6 98,5 14.6

Medla 60.0 l":5:2 103,3114,7 100,0
---- ----14,4 90,9 14,2

CONCLUZII

1. Iu medie pe 3 localităţi şi 3 ani irigal'<la sfeclei de zahăr în
combînaţie cu aplicarea îngrăşămintelor a sporit producţia de rădă

cini de la 32,8 la 78,2 t/ha (138 %). Efectul irigării a fost de 41 - 49 0/"
iar al fertilizării de 62 - 70 "/".

2. Sporul maxim de recoltă s-a obţinut în medie la regimul de
irigare care a ,asigurat menţinerea unei umidităţi in sol de peste 80 "/o
din capacitatea de cîmp, respectiv de peste 50 - 70 "/o din umiditatea,
activă.
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Irig,area in funcţie de faza de creştere, incepînd cu îngroşarea

rădăcinii şi continuînd la interval de 10-15 zile în condiţiile din sudul
ţării şi la 15 - 20 zile în condiţiile cîmpiei de vest, asigură, in medie,
94 % din recolta maximă, Această valoare poate fi incă îmbunătăţită

la Fundulea,
3, Norma optimă de irigare s-a situat la valori de peste 350-400 mm

la Brăila, 300 ~ 350 mm la Fundulea şi 180 - 250 mm la Aradul Nou,
4, Nivelul producţiilor prin combinarea optimă a celor doi factori

de bază - apă şi fertili~are - s-a situat in funcţie de condiţîile pedo
c1imatice la 68,9 - 91,2 tlha rădăcinî, Combinaţiile de îngrăşăminte
minerale cu cele organice au dat producţii maxime,

5, Ingrăşarea a îmbunătăţit valorificarea apei, 1 mm apă dată

prin irigare sporind recolta sfeclei cu '15,7 kg la neîngrăşat şi cu 91,7 kg
în condiţii de îngrăşare cu doze maxime.

6, Conţinutul de zahăr din rădăcini a fost diminuat cu 0,3 - 1,2 %
prin irigare şi cu 0,5 - 1,0 0/0 prin îngrăşare, efectul celor doi j)aetori
fiind cun1ulativ.

7, Consumul de apă al sfeclei de zahăr a fost de 350 - 390 rnrn
la neirigat şî de 641 - 645 mm în condiţii de irigare la lcundulea şi

Brăila. Consumul mediu zilnic creşte pe parcc1ele iritJate de la 1,3 
1,7 mm in apdlie la 6,5 - 6,6 mrn în iulie, cînd se înregistrează valo
rile maxime.
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STUDIUL ETIOLOGIEI ŞI COMBATERII PUTREZIRII GERMENILOR
DE SFECLA DE ZAHAR

CRISTINA RAICU şi ANA CODRESCU

Putrezirea germenilor de sfeclă, înainte şi după rasanre, este
produsă de o serie de ciuperci şi este mult influer,ţată de condiţiile de
mediu. Astfel, umiditatea ridicată şi temperatura relativ scăzută favo
rizează atacul microorganismelor din sol. In laceste condiţii, datorîtă

incetinirii procesului de germiD!aţie, germenele rămîne mai mult timp
in contact cu solul şi deci cu ,agenţii patogEni de aici. De asemenea, la
umidităţi foarte scăzute, prin slăbiroa considerabilă a germenilor pină

la graniţa pieirii lor, aceştia pot fi atacaţi şi de alte microorganisme
care altfel ar rămîne inofensive.

După modul de transmitere, agenţii patogeni ai germenilor de sfe
clă se impart în două grupe: 1 ~ agenţi patogeni tl'ansportaţi pe
sămînţă (Phoma betae) ; 2 - agenţi patogeni din sol (Pythium, Fusarium,
Rhizoctonia).

In literatura de specialitate sînt citate mai frecvent speciile:
Phoma betae (Oud.) Frank, Pythium de baryanum Resse, P. ultimum
Trow, Aphanomyces cochlioides Drechsler.

In condiţiile ţării noastre sînt regiuni în care putrezirea germenilor
de sfeclă este prezentă aproape în fiecare an datorită umidităţii ridicate
a solului în perioada germinării şi răsăririi. Uneori semănăturile de
sfeclă apar aşa de rărite încît este necesară. întoarcerea culturii.

In lucrarea de faţă ne-am propus să determînăm care sînt mîcro
organismele care se izolează frecvent din germenii de sfeclă infectaţi,

rolul lor în producerea putrezirii, eficacitatea unor produse în comba
terea acestora, precum şi influenţa produselor respective asupra facul
tăţii germi~ative a seminţelor după un interval de timp de păstrare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au făcut izolări concomitent pe 2 medii de cultură (cartof-agar
glucoză şi felie de morcov) din germeni de sfeclă în diferite faze de
creştere şi de atac, recoltaţi din diferite regiuni ale ţării, atît din cul
turi de producţie cit şi din parcele experimentale.
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Tabelul 1

Germeni din 100 glomerulc 1 .oGT"""ncc''''n'--'e:'t""",;'c:tic-__
nr \ dif 1 semnif % dif 1 şemnii

Virulenţa unor specii de ciuperci faţă de germenii de sfeclă

Specia

Py/hit/m de barywwfll 89 ~74 0'0 94 92 iIo**

Hesse
Pythium llltimum Trow. 86 ~77 aGa 98 96 ***
PllOma betae (Oud.) 128 -35 00 58 56 ***

Prank
Rhizoetonia solalli 160 -3 49 47 ***

Kiihn
Fllsarium Qxysporum

Schlecht. emend. 113 ~50
O·~:J 34 32 ***

Snyd. et Hans.
NeinfecJal (MI.) 163 - 2

DL 5% 24.96 10,07
DL 1% 34.57 13,95
DL 0,1% 47,70 19.25REZUL'rA'rELE OBŢINU'l'E

Pentru determinarea patogenităţii izolatelor s~au făcut infecţii

artificiale in condiţii de seră in sol steril şi in laborator, folosind metoda
"rulourilor de sugativă". S~a analizat eficacitatea unor produse fungi~

cide simple sau combinate cu insecticide atit in cimp (Braşov) cit şi in
laborator (BUCUl·eşti).

In anii 1966 şi 1967 s~a folosit săminţă din soiul CT 34, in expe
rienţe executate în patru repetiţii a cite 100 glomerule, tratarea efec~
tuindu~se pe cale uscată, inainte de insăminţare. In anul 1968 s-a
folosit sămînţa şlefuită din soiul IL Poli 7. Din fiecare variantă au fost
semănate cite 50 glomerule in 20 repetiţii, iar tratarea s~a făcut inainte
de insămînţare pe cale semi~umedă, seminţele fiind umectate cu 1 
1,5 % apă. In toate cazUl'ile, notările in cimp se referă la numărul de
plante răsărite din 100 glGmerule şi procentul de plăllituţe infectate
după răsărire, iar in laborator numărul de germeni din 100 glomerule
şi procentul de germeni infectaţ;,

Prin izolările făcute elin germenii de sfeclă atacaţi în diferite faze
de creştere s-au obţinut în ordinea frecvenţei, speCl1 de Fusarium,
Pythinm, Phoma, Rhizoctonia, Alternal'ia, Penicillinm, Aspergillns, Mn~

cor. Cu ultimele patru nu s~au făcut infecţii artificiale datorită faptului
că ele sint prezente, ca agenţi secundari, absolut in toate cazurile cind
se efectuează lucrări de acest gen.

Prezenţa ciupercilor din genul Fnsarinm este foarte comună la ger~

menii atacaţi şi insoţeşte aproape intotdeauna atacurile de Pythinm sp.
Aceasta denotă că dezvoltarea ciupercilor din genul FuSaTiu1Th este strîns
legată de infecţii primare cu alte specii de ciuperci cu un grad de vinl
lenţă mai pronunţată. Astfel se explică faptul că ordinea speciilor de
ciuperci nu este aceeaşi dacă ne referim la virulenţa acestora.

In infecţiunile artificiale PythiUim sp. a manifestat cel mai inalt
grad de virulenţă, cel mai mic număr de germeni din 100 glomerule
(86-89) inregistrindu~se aici (tabelul 1). Diferenţele negative faţă de
martor, in ceea ce priveşte numărul de germeni din 100 glomerule se
datoresc atacului diferitelor specii de ciuperci care printr-un ritm rapid
de creştere reuşesc să infecteze germenii încă înainte de a fi vizibili.
Coeficientul de corelaţie pozitiv semnificativ (rG = 0,823) dintre aceste
diferenţe şi procentul de germeni atacaţi ulterior intăreşte această afir
maţie. Rolul celorlalte specii - Phoma, Rhizoctonia, Fnsarinm in
putrezirea germenilor de sfeclă este mult redus comparativ cu cel al
speciilor de Pythinm.

In ceea ce priveşte simptomele pe care le produc diferiţii agenţi

patogeni la germenii de sfeclă, acestea au fost greu de separat în con-

diţii naturale, deoarece procesul de putrezire decurge foarte rapid,
datorită intervenţieialtor micl'oorganis111e cu rol secundar.

In condiţii experimentale, in sol steril, infectat artificial cu spe
ciile de ciuperci care s~au dovedit patogene, s~au putut diferenţia simp~

lomele caracteristice pentru fiecare dintre agenţîi patogeni. Astfel,
Pythiun~ sp. infectează în special germenii înainte de răsărire, pe aceştia

apărînd un putregai strălucitor umed, brun deschis la inceput, care cu
tilnpul devine brun închis aproape negru.

Phoma betae infectează germenele la locul de ieşire din glomerul
şi se manifestă prin apariţia de mici striuri brun-închis care apoi se
extind în sus şi in jos de la locul iniţial de infecţie, se înnegresc şi se
transformă într-un putregai uscat.

Atacul de Rhizoctonia solani apare sub formă de ulcere de culoare
brun-roşcat, iar Pusariu17L sp. atacă în special rădăcinile secundare şi

vîrful rădăcinilor principale producind un putregai uscat de culoare
bl'lln~deschis.

Faptul că în literatura de specialitate (D ar p o u x şi colab., 1962,
1964, 1965; Mar i c, 1963), se atribuie unei specii de ciuperci rol pre
ponderent în producerea putrezirii germenilor de sfeclă se da,toreşte mai
curînd condiţiilor de mediu care favorizează dezvoltarea lor. In condiţii

de umiditate şi temperatură relativ ridicată cele Ulai mari pagube le pro
duce Pythinm sp. La umiditate şi tempel'atură scăzută creşte rolul ciu~

percii Phoma betae şi de asemenea Fnsarinm sp. şi Rhizoctonia solani. In
general, este admis că Pythinm reprezintă cel mai mare pericol pentru
geI1D1enii de sfeclă, atit prin gradul de virulenţă cit şi pdn prezenţa

permanentă în soL
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Tabelul 3

Eficacitatea unor produse fitofarmaceutice in combaterea putrezirii germenilor de sfeclă
(Braşov, 1968),

Nr. plante IGern:lCpi pll:: I
răsărite Dif. fată tre~ltl .dupa Dif. fată
din 100 de Mt. raSllrlre de Mt.

(II;; )

Denumirea produsului
şi doza de folosire

glomerule "

Tiradin 75, 0,6% 164 6 6,8 -0,5

Criptodin, 0,4% 166 8 5,7 -1,6

CIorură mercurică 2%
6,1 -1,2+ Lindan 40%, 0,4% 176 18

Maneb, 0,6 % 148 -10 6.8 -0,5

Thiabendazol, 0,6% 166 8 6.2 -1.1

Netratat (Ml.) 158 - 7,3 -

DL 5% 5,6 2,5

DL 1% 7,6 3,5

DL 0.1% 10,4 4,6

In cadrul experienţelor s-a observat de asemenea o corelaţie

strinsă între viteza de creştere a miceliului ciupercii Pythium sp. pe
mediu nutritiv şi însuşirile patogene. Creşterea mai rapidă a miceliului
de Pythium sp., comparativ cu celelalte ciuperci - Phoma, Rhizoctonia,
Fusarium, a avut ca efect o pieire mai timpurie şi mai rapidă a ger
menilor în infecţiile artificiale.

Tratarea seminţelor de sfeclă cu diferite produse fitofarmaceutice
influenţează in special asupra germenilor în prima fază, ceea ce se re
flectă într-un număr mai mare de plăntuţe răsărite. Prin tratare se
obţine distrugerea agenţilor patogeni ce se găsesc pe săminţă şi se
asigură o protecţie faţă de cei din sol pe o perioadă, în eventualitatea că

intervin, după semănat, condiţii care sâ întîrzie procesul de germinaţie.

Produsele încercate în anii 1965-1966 în condiţii de cîmp au dat
diferenţe pozitive evidente faţă de martor. Astfel, în anul 1965 numărul

de plăntuţe răsărite la variantele tratate a depăşit cu 19-52 martorul
netratat, iar în anul 1966 cu 12-56 (tabelul 2).

Phoma betaePythium tlltimum

Fusarium oxysportlmR/lizoetonia solani

Pythium de baryanum

Tabelul 4

r produse fitofarmaceutice faţă de agenţii patogeni ai germenilor de sfeclăEl' '!!lcaci a ea una

Germeni Germeni Germeni
Germeni Germeni

din 100 Germeni din 100 din 100 atlllmti
glomewle atacaţl glomerule at<lcati glomerule

Tratament

%1 dif. %1 dif. %1 dU. %1 dif. %1 dif. %1 dif.

Tiradin 75,0,6% 166 22** 5_34°00 173 13 1 _7

Criptodin 0,4% 183 39** 19 _20°00 178 18 O -8
Clorură mercurică

2% + Lindan 40%,
171 27** 26 _13°00 171 Il 2 -60,4%

Maneb 0,6% 170 26** 35 -4 169 9 3 -5
Thiabendazol 0,6% 158 14 20 _19000 181 21 6 -2
Netrala! (Mt.) 144 - 39 - 160 - 8 -

DL 5% 15.93 6,20

I
31,09

DL1% 22.06 8,58
DL 0,1% 30.44 11,84

Tiradin 75,0,6 % 165 83*** 7 ~93000 157 98**:1: 11 ~89cOO 176 30** 12 ~16000

Criptodin, 0,4% 162 80*** 22 _78OQQ 108 49*** 46 _54°00 137 Il 13 _15OQQ

Clorură mercuricii
2%+ Lindan 40%,

79*** 37 _63°00 103 44**:t. 45 _55000 140 -6 24 ~4
0,4% 161

Maneb, 0,6% 162 80*** 37 _63°00 143 84*** 49 _51°00 145 -1 30 2

Thiabendazol 0,6% 91 9 100 O 79 20*** 97 -3 137 -9 54 26***

Netra!al(ML) 82 - 100 - 59 - 100 - 146 - 28 -

DL 5% 11,82 5.53 17,21 13,14 18,32 4,39

DL 1% 16,37 7,67 23,83 18,20 25,37 6,08

DL 0,1% 82,58 10,58 33,00 25,11 35,00 8,38

Tabelul 2

Eficacitatea unor produse fitofarmaceutice În combaterea putrezirii germenilor de sfeclă

(Braşov)

DL5%=5,5; 1%=7,4;0,1%=9.8.

Produsele care se evidenţiază sînt combinaţiile insectofungicide
(clorură mercurică cu Iindan sau aldrîn). Urmează produsele Tiradln şi

Criptodin. In continuare, procentul de plăni:uţe putrezite după ;:ăsărire

la variantele cu seminte tratate este mai mic decît la martorul netratat.
De data aceasta însă diferenţele sInt mult mai mici. In anul 1968 dife
renţele dintre variante şi intre acestea şi martor sint mIci ŞI nesemni
flcative datorită lipseI condiţiilor favorabile atacului (tabelul' :1).

In condiţii controlate, optime pentru infecţie (laborator) s-a încer
cat eficacitatea produselor faţă de diferitele ciuperci care s~au dovedit
patcgene (tabelul 4). Diferenţele sînt evidente între v,ariante şi mai
ales între acestea şi martorul netratat.

1965 1966

Denumirea produsului pl11nte răsădte plante putre- plante
plante putrc.

zile după
1ji dozil de folosire din 100 zite dupii r(is;i.rite rilsărireglomerule răsărire

ur. I dif. % I dlf. ur. I diI. % I dii.

Phygon XL, 0,6% 134 19 10,2 -15,2 101 13 ! 10.4 ~3,8

Tiradin 75,0,8 % 145 30 6,1 -19,3 120 32 10,5 -3,7
Criptodin, 0,6% 167 52 2,0 ~23.4 100 12 11,7 -2.5
C10rură mercuri că, 2% +Al-
drin 60%, 0,6% 166 51 7,1 -18,3 132 44 11,9 -2,3
Clorură mercurică 0,2%+ Lin·

dan 40%, 0,6% 166 51 4,7 ~20,7 144 56 11,3 -2,9
Netratat (ML) 115 - 25.4 - 88 - 14,2 -
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Cele mai bune şi constante rezultate in ceea ce priveşte reducerea
procentului de germeni atacaţi s-au obţinut prin tratarea seminţei cu
Tiradin 75. Eficacitatea acestuia este evident pronunţată in special faţă

de Pythiu7n sp. Produsul Maneb a avut o eficacitate egală cu Crlptodinul
şi clorură mercurică + lîndan in ceea ee priveşte combaterea ciupercii
Pythiu7n sp. Tratamentele cu Thiabendazol au dat rezultate foarte slabe,
uneori egale sau foarte apropiate de ale martorului netratat.

Fungicidele aplicate la săminţă cu mult timp inainte de semănat

influenţează negativ facultatea genninativă. Prin păstrarea seminţeloi'

tratate in condiţii improprli (umiditate ridicată) influenţa negativă asupra
germinaţiei seminţelor este şi mai mare (D a r p o u x şi colab., 1965).
Prin analiza facultăţii germinative a seminţe·lor după 8 luni s-au constatat
la toate variantele diferenţe in minus de 2-50 in ceea ce priveşte numă

rul de germeni din 100 glomerule (tabelul 5). Cel mai fitotoxîc a fost
amestecul clorură mercurică + lindan (153 germeni faţă de 203 la mar
tor). Cel mai puţin fttotoxic a fost produsul Maneb, urmat de Thiaben
dazol şi Tiradin.

Tabelul 5

Facultateagerminativă a seminţelor de sfeclă după 8 luni de Ia tratarea cu diferite produse
fitofarmaceutice

Denumirea produsului
Nr. germeni Diferenţa

din 100 faţii de Semnif.
glomerule martor

Tîradin 75, 0,6% 190 -13,5
Criptodin, 0,4% 180,5 -23,5 ,
Clorură mercurică, 2%+Lindan, 0,4% 153 -50.5 QCO

Maneb, 0,6% 201,5 -2
Thiabendazoi, 0,6% 198,5 -5
Netrafat (ML) 203.5 -

DL 5%=21,17; 1% = 29,32; 0,1%= 40,45

CONCLUZII

1. In condiţiile ţării noastre putrezirea seminţelor şi plăntuţelor de
sfeclă este proelusă în principal de specii din genul Pythium. O impor
tanţă mai mică au ciupercile Phoma betae, Rhizoctonia solani şi Fusa
riu7n sp.

2. Prin tratarea seminţelor ele sfeclă cu produse fitofarmaceutice
se asigură o protecţie a germenilor pe perioada cit se află in sol şi

imediat după răsărire.

3. Excluzind Thiabendazolul, toate produsele experimentate au asi
gurat o protecţie bună a germenilor faţă de agenţii patogeni din genul
Pythium. Produsele Tiradin 75 şi Criptodin au fost de asemenea eficace
şi faţă de Phoma şi Rhizoctonia.

4. Toate produsele incercate au avut o influenţă negativă asupra
germinaţiei seminţelor de sfeclă depozitete. Cele mai fitotoxtce s~au

doveelit proelusele organo-mercurîce simple sau in amestec cu inseeticide.
5. Ţinind seama atit ele eficacitatea faţă ele ciuperci cît şi ele gnaelul

ele fitotoxicitate reelus faţă ele germeni produsul Tiraelin se clasează pe
primul loc.
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REZULTATE PRIVIND CAPACITATEA DE PRODUCŢIE A
SEMINŢEI DE SFECLA DE ZAHAR RECOLTATA

DE PE PLANTE MOZAICATE

ANA CODRESCU, V. CODHESCU şi L GHERMAN

Este cunoscută influenţa negativă a mozaicului sfeclei 'asupra pro
ducţiei de rădăcini şi zahăr şi mai ales ,asupra producţiei de săminţă.

Astfel, Sut i c (1964) menţionează o reducere a producţiei de rădăcini

pînă la 10,5 Ofo. P o P şi coLab. (1969) semnalează o reducere a producţiei

de sămînţă cu peste 700 kg/ha, iar W ies ner (1959) arată că mozaicul
a redus conţinutul de zahăr cu 5,7 -10 Ofo faţă de martor.

Mai puţin cunoscută este influenţa mozaicului asupra capacităţii

de producţie a seminţei de sfeclă de zahăr recoltată de pe plante mozai
cate, Cunoaşterea acestei influenţe este necesară pentru a stabili dacă

astfel de plante trebuie eliminate din culturile de sămînţă. De asemenea,
cunoaşterea capacităţii de producţie a seminţei de sfeclă de pe plante
ll10zaicate a devenit necesară pentru studiul capacităţii combinative a
liniilor consangvinizate, Întrucit rădăcinile liniUor conS'angvinizate din
cîmpul de selecţie, datorită numărului mare de goluri, sint infectate
într-o proporţie ridioată cu mozaicul sfeclei. In această situaţie, sămînţa

hibridă a liniilor, produsă in anul al II-lea de vegetaţie, folosită

pentru examinarea capacităţii combinative a liniilor, se obţine şi de pe
plante mozaicate.

In litenatura de speciaJ.itate există puţine date privind capacitatea
de producţie a seminţei de sfeclă de zahăr recoltată de pe plante mozai
cate, Pe t r a k (1966) arată că la descendenţele unor indivizi puternic
atacaţi de mozaic, proveniţi din soiul Dobrovicka C, producţia nu a
scăzut şi consideră aceasta o dovadă indireetă de netransmitere a mozai
cului sfeclei prin săminţă.

In lucnarea de faţă se prezintă rezultatele experienţelor executate
in scopul stabilirii influenţei mozaicului sfeclei asupna capacităţii de
producţie a seminţei recoltate de pe pLante mozaicate.
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MATERIALUL Şl METODA DE CERCETARE Tabelul 1

Influenţa mozaicului asupra producţiei de rădăcini ~i zahăr În cazul folosirii seminţei

recoltate de la plante de sfeclă de zahăr mozaicate

Plante din soiul sămînţă de la plan-
CT 34 provenite te sănătoase (MI.) 34.66 100 - 4.0 7.06 100 - 5.2

din: ------ -....--------

sămînţă de la plan-
(e mozaicate 34.47 99 0.19 6,4 6.99 99 0.07 6.7

Producţia de rjdiicini Producţia dczahăr

Varianta

I I I I I It/ha M ci" 5% t/ha % d,' s%N

Hibrizi între sămînţă de la plan-
7,46 . 100 I ~ 8.7Iini i consangvi- te sănătoase (ML) 40,72. 100 - 9,5------------------

nizate I~ prove-

I
niţi din: sămînţă de la plan-

te mozaicate 39,93 98 0.79 9.6 7,29 98 0.17 8.8

rale ale producţiei de rădăcini ale celor două grupe de vlarlante au fost:
39,93 t/ha pentru grupa variantelor provenite de la plantele mozaicate
şi 40,72 t/ha pentru grupa variantelor provenite de la plante sănătoase.

JJiferenjJa dintre ele de 0,79 t/ha este nesemnifioativă.

Producţiile medii de zahăr ale celor 2 grupe de variante sînt de
asemenea practic egale: 7,46 t/ha la grupa var1antelor provenite de la
plante sănătoase şi 7,29 t/ha la grupa variantelor provenite de la plante
rnozaicate.

Valorile indicilor calităţii tehnologice la sfeclă (tabelul 2) arată

rezultate apropiate intre cele două grupe de variante: 13,26 0/0 şi res
pectiv 18,31 la grupa varIantelor provenite de la semincerii mozaicaţi,

diferenţa fiind nesemnificativă. Rezultate asemănătoare au fost obţi

nute şi in cazul determinărilor făcute La conţinutul de substanţă uscată

şi cenuşă.

Şi in ceea ~e priveşte frecvenţa plantelor cu mozaic (tabelul 3)
rezultatele sint foarte apropîate. Astfel, s-a inregistnat in perioada de
vegetaţie un procent maxim de plante mozaicate de 1,20 0/0 La grupa
\1ariantelor provenite de la seminceri sănătoşi şi 1,16 % la grupa va
riantelor prJvenite de la semincerii mozaioaţi. Aceasta constituie o
dovadă indirectă că mozaicul nu s"""'a transmis prin sămînţă.

Nici in cazul plantelor soiului CT 34 nu se constată diferenţe

semnificative. Producţia medie de rădăcini obţinută a fost de 3~,47 tlha
pentru grupa de variante provenite de la semincerii m02Jaicaţi şi de
34,66 tlha pentru cele provenite de la semincerii sănătoşi, iar producţia

0,37

0.291,78

1.53DL 5%

DL 5%

REZULTATELE OBŢlNUTE

DIn analiza clateler experimentale (tabelul 1) rezultă că săminţa

provenită de la plantele mozaicate a dat o producţie medie de rădăcini

apropiată de aceea obţinută in cazul folosirii seminţei recoltate de pe
pl'antele sănătoase. Astfel, în cazul hîbrizilor intre linii, medille gene-

Experienţele au fost executate la LC.C.S. Braşov in a','ii_ 1964 şi

1965. In anul 1964 a fost folosită săminţa de pe plante sanatoase ŞI

olante mozaicate de l'a 54 hibrizi intre linii consangvinizate 1" prove
;'ite din soinl CT 34. Pentru obţinerea seminţei, în anul precedent, după
pornirea in vegetaţie a semincerilor liniilor, s-a urmărit apariţia

simptomelor de mozaic, etichetîndu-se la fiecare linie atit pLantel:, cu
simptome de imbolnăvire cit şi cele sănătoase. Recoltarea semmţeI

hibride de la cele 54 linii 1, a fost făcută pe 2 categorii: săminţă de la
olante cu simptome de mozaic şi săminţă de la plante sănătoase. In
acest fel au fost alcătuite şi experimentate 108 variante. Săminţa fie
cărei variante a provenit dintr-un număr de 8-10 plante. Examinarea
capacităţii de producţie a fiecărei variante a fost făcută in 18 culturi
con1parative cu cite 6 variante în 3 repetiţii. în'sămînţîndu~se alături

cele 2 oategorii de săminţă ale celor 54 linii.
Pentru anul 1965, săminţa folosită a fost recoltată de pe plante

sănătoase şi mozaieate elin cîmpul de producere a seminţei superelită
a soiului CT 34. Pentru obţinerea seminţei, in anul precedent, în cîmpul
de superelită a soiului CT 34 au fost insemrlJate, din primăvară, 100
plante mozaicate şi alături de ele 100 plante sănătoase, fiecare pereche
avind aceeaşi vigurozitate. In toamnă, au fost alese şi recoltate separat
semintelc dc la 36 plante mozaicate şi de la Iper,echile lor ,'ămase

sănătoase. In acest fel au fost alcătuite şi experimentate 72 variante
in 12 culturi comparative (cite 6 vari'ante in 3 repetiţii).

In timpul perioadei de vegetaţie s-a urmărit momentul şi dinamica
apariţiei plantelor cu mozaic. La recoltare s-a st,abilit producţia de
rădăcini şi zahăr la cele 113 varLante şi s-'a urmărit calitatea acesteIa
prin determinarea procentului de zahăr, substanţă uscată şi cenuşă.

Dat fiind volumul mare de date (180 V1ar]ante), in lucrare sint
prezentate numai mediile generale ale celor 2 categorii de variante
experimentale (variante provenite de la plante sănătoasc şi varian~e

provenite de la plante mOZlaieate). Pentru compararea rezultatelor ObţI

'lUte in cazul fiecăreia din cele 2 grupe de variante s-a calculat coef,
cientul de variaţie (s 0/0) pentru producţia de rădăcini şi cea de zahăr

şi pentru unii indici referitori la oalitJatea rădăcinilor.
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Tabelul 2

Influenţa mozaicuIui asupra calităţii productiei sfeclei de zahăr provenită din seminţe recoltate
de la plante mozaicate

ContInutul de zahăr Continutul de subs. Continutul de celJUşilusc.

Vnrianta li\' I dU 1, % If~' I di! 1, % 1% I I
fată .% % %JZ. dlf.· s%

Hibrizi între sămînţă de la plan-
0,24 100 8,2linii consang· te sănătoase (ML) 18,26 100 ~ 3,1 22,60 100 - 2,3 -

vinizate 1,
proveniţi sămînţă de laplan-

18,31 100 0,05 3,2 22,67 100 0,07 2.2 0,24 100 0,0 8,4din: te mozaicate

de zahăr a fost de 6,99 tlha şi respectiv 7,06 t/ha. Conţinutul in zahăr

a avut de asemenea valori apropiate, de 20,29 % şi respectiv 20,34 %,

Şi conţinutul in subslJanţă uscată şi cenuşă nu diferă intre cele două

grupe de variante,
Frecvenţa plantelor mozaicate in cazul grupei variantelor prove

nite de la semincerii mozaicaţi a fost, în anul respectiv, practic egală

cu a plantelor provenite de la semincerii sănătoşi.

Din analiza coeficienţilor de variaţie privind producţia de rădă

cini, zahăr, conţinut în 2Jahăr, substanţă uscată şi cenuşă reiese că aceştia

prezintă valori sub 10 %, ceea ce înseamnă că distribuţîîle de frecvenţă

la elementele analizate prezintă o variaţie mică, grupelc sînt omogene
şi aparţin aceleiaşi populaţii statistice.

CONCLUZIl

sămînţă de la plan-
2,61 25,52 100 3,4 0,27 100 3,6Plante din so- te sănătoase (Mt.) 20,34 100 - - -

iul CT 34 pro-

2,5125,25
venite din: sămînţă de la plan~

1te mozaicate 20,29 99 0,14 98 0,27 3,4 0,27 100 0,0 3,6

DL 5%

DL 5%

0,21

0,21

0,21

0,84

0,02

0,06

Tabelul 3

1. Capacitatea de producţie a seminţei de sfeclă de zahăr obţinută

de pe plantele mozaicate nu diferă de capacitatea de producţie e semin
ţei obţinută de pe plante sănătoase.

2. Oalitatea tehnologică a rădăcinilor provenite din sămînţa indi
vizilor mozaicaţi nu se deosebeşte de aceea a rădăcinilor obţinute din
samînţă provenită de la indivizii sănătoşi.

3. Lipsa unei diferenţe in ceea ce priveşte frecvenţa plantelor
mozaioate in cazul celor 2 grupe de plante, (provenite de la indivizi
mozaicaţi şi respectiv de la cei sănătoşi) dovedeşte, indirect, că mozaicul.
sfeclei nU s-a transmis prin sămînţă.

4. Lipsa unei influenţe neg1ative a mozaicului asupra capacităţii

de producţie a seminţei de sfeclă de zahăr obţInută de pe plante
mozaicate anată că această săminţă se poate utiliza în studiul capacităţii.

combinative a liniilor consangvinizate.

Frecvenţa plante lor de sfeclă de zahăr mo:zaicate În cazul folosirii seminţei recoltate de
la plante mozaicate
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und einer Mischinfektion beider Virosen auf Entwicklung (Ertrag tmd tech
nologischen Wert der Zuclcerrilbe), Zucker, 12, 12.
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STĂNESCU Z.• BARSAN MARIA, K.OVATS MARJA,

-1970, Aspecte privind androsterilitatea la sfecla de zahăr, Analele
LC.C.S Braşov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 11-16.

La Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de
zahăr, în anii 19G3-1968 s-au efectuat cercetări în scopul obţinerii

·de material androsteril din soiuri diploide plurigerme şi monogerme.
In cazul plantelor plurigerme care s-au poh;'nizat liber s-a obţinut

în descendenţă un raport de segregare între plantele andrasterile şi

'cele fertil2 de 1 : 1 pînă la 1 : 3. Prin lucrările efectuate s-au determinat
două tipuri de androsterilitate identificîndu-se în descendenţă în jur

,de 50/ 0 plante complet sterile şi 15-50010 plante sterile de tip I. Rezul
tatele obţinute după a doua poienizare a descendenţelor dovedesc că

,androsterilitateaeste de natură citoplasmatică. Lucrările efectuate la
materialul monagermin care o plantă androsterilă a fost polenizată

de mai multe plante presupuse de tip O şi invers (o plantă de tip O a
,polenizat mai multe plante androsterile), au dus la concluzia că paleni
zatarii folosiţi nu au fost de tip O un'Iversal deoarece nu au în descen
,denţă 100% plante androsterile.

STĂNESCU Z., BÂRSANMARIA. I\OVATS MARIA,

1970, Aspecte privind androsterilitatea la sfecla de :zahăr (Male sterility
in sugar Beat), Anall7le Le.C.S, Braşov vol. II, Sfecla de zahăr, p.
11-16.

'Investigations were carried out at the Research InstHute for Potata and
Sugar Beet Crops during 1963-1968 in ardeI' ta abtain a male sterile
:material from diploid, plurigerm aud monogerm hame varieties. In
case of plurigerm male sterile plants that pollinated freely, al: 1 up
:to 1: 3 segregation ratio was achieved between the male sterile and
fertile plants. By the carrieeI out studies two male sterile types were
determined; abaut 5010 altogether sterile plants and 15 - 50 O/D sterile
plants of the tirst type were identified in the progenies. The results
aiter a second pollination of the progenîes prOve this male sterilityis

·of cytoplasmatic nature. The practices carried out an the monogerm
material, by which a male sterile plant was pollinated by several plants
supposed of type O and by which, canversely, the same O plant pollinat
ed several male sterile plants, lead to the conc1usion ihat the employed
pollinatars were not of the universal O type, as their progenies are
,not 100 % male sterJle plants.
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STANESCU Z.t BARSAN MARIA, I(OVATS MARIA,

~970. Aspecte privind androsterilit<1tea la sfecla de zahăr (Beobachtungen
ilber Pollensterilitiit bei ZuckerrilbenJ, Analele LC.C.S. Braşov, val. II,
Sfecla de zahăr, p. 11~16.

Im Forschungsinstitut fiiI' Kartoffel - nnd Zuckerriibenbau wurden
von 1963 - Hi98 Zlichtungsarbeiten ZUf Erzielung van pollensterilen
Pilanzen ami einheimischen diploiden, meI1r- und einkcimigen Sorten
'durcbgeflihrt. Bei den mehrkeinigen pollensterilen Pflanzen clie frei
bestaubt wurden erhielten wir bei den Nachkommen eiTI Spaltungsver
hăltnis zwischcn pollensterilen und fruchtbaren Pflanzen von 1: 1 und
1 ~ 3. An Hand der Arbeiten konnten zweî Arten von Pollensterilitat
beobachtet werden und zwar etwa 5 010 vollstunclig sterile Pflanzen und
15~50 0/0 sterile PfLanzen Typ L Die Ergebnisse, die nach der zweiten'
Bestuubung der Nachkommen verzeichnet wurden, bestatigen, dass es
sich um eine cytoplasmatische Pollensterilitat handclt. Die Zilchtungsar
beiten mit monogermcm Material bei denen die pollensterile Pflanze
durch mehrere Pflanzen des Typ O und umgekellrt besHiubt wurde (die
gle:C'he Pflanze des Typ O bestaubtl;! mehrere pollensterile ~f1anzen),

fiihrten zu der Schlussfolgerung, dass die Pollenspender lllcht zum
allgemeinen Typ O geh6ren, da sie in ihrer Na,-;hkommenschaft nicht

100 0/0 pollensterile Pilanzen besitzen.

STĂNESCU Z., BARSAN MARIA, KOVATS MARIA,

1970, Aspecte privind androsterilitatea la sfecla de zahăr, (MyiKcKan CTe~

plIJIbHOCTb caxapHofJ: CBeKJJbI), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla

de zahăr, p. 11-16.

B HayIIJlO-JlcCJJen,oBaTeJlbcKoJ>! IIHcTHTyTe KapTOlpeJJeBo,Il,CTB8 li CUeKJJoBQ,IlCT[3ll,

B 1963-1968 rr. npOBO,IlHJHICb PU60TbI no nOJTylleHHlo H3 OTelleCTneUllbIX ,IlJmJIOIJ~~

HbIX f>lHoro- II o,IJ;]10ce!ll5!HJlbIX COpTOll !IIUTepllaJIEI, OOJJUilillOJll,erO ~IY)J:(Cj{OH

CTepHJJbllOCThIO. OT MllOfoceJ\I5JHHbIX !IIy)KCJWCTepJIJIbHhIX, cBo60AHO onWleUllbIX

pacTellllii B nOT01llCTBe 6bIJIO nOJly'lelio paCl.l.l,enJTeHIJe MeiK!:ly My)KCIWCTepllJlhlJblMii

11 epepTlIJlbHhI"Ul pacTeHHm\m U COOTHoweHHlIOT 1: 1 AO 1:3. B. npOHO}l11 BWIJxcn

pa60Tax B nOTOMCTBe UbIJlll o6HupyiKeHbI All<l Tuna Myn{CKOJ-i CTepHJJr.HOCTH,

nplJlIeM nOJIHOCTbIO CrCpJIJIbHhIX pacTelUlÎ.f 6bUIO OKOJlO 5% 11 CTepllJlbHbIX TI-llla

I-oT 15 AO 50%. PC3YJThTi:lTbI, nOJJy'IeuHble nOCJIC Inoporo OflbI.neflHH nOTOMCTU,

nOKaa8JJ1-I, llTO JlX lIIy)J{CIWH CTepnJJbHOCTb 5IBJJ5JeTCH WiTOilJW3MaTlllleCIWiL

Pa60Tbl, npolwAHBWUEC5I C O,uHOCCMHHHLIM 1\IaTepHi1JlOM, fAe \Jy:i!;:CKOCTepHJlhHOe

paCTeHl-Ie OnbIJIlIB3JIOCL UeCIWJlbJUIl\1lI paCTeUJUl 1I1I1 , npe}lTlo.llaraeMblMlI Tilna

0, H 06paTllO (OAno Il TO iKe paClellJle ŢUIHI. O OnbIJIIJBf1JIOCI, HeCIWJI/JI{I!Ml1 1I-1y)K

CIWCTepllJJbIIbIII1H paCTeHII51!ll1l) nplI13eJlJJ K HbIBO,Il,y, lITO llCnOJlb30B3J11lbie OnbUIlJ

TeJIH ne 6hIJlH YHllBepCaJJbliOrO Tuna 0, Tai{ TaI{ B nOTOMCTlle ue m.leJllI nO.!1Il0CTbIO'

My/KcKoCTepHJlbHb1X paCTeHlJH.

CODRESCU V.,

1!J70, Capacitatea combinativa a unor linii consangvinizate 13 la sfecla de
zahăr, Analele LC.C.S. Braşov, val. IL Sfecla de zahăr, p. 17~22.

In lucrare se expun rezultatele obţinute Cu privire la situaţia şi unele
păreri privind amehorarea sfeclci de zahăr prin metoda consangvinizării

(autopolenizării). Prin autopolenizările executate au fost obţinute nume
roase linii consangvinizate 1;). Aceste linii au fost încrucişate Între ele
prin metoda poIicross, obţinîndu-se numeroşi hibrizi Fi' Experimentarea
a 308 hibrizi diploizi plurigermi obţ:inuţi prin încrucişarea liniilor con
sangvinizatc 1J a dovedit că mulţi dintre ei dau sporur'i mari de pro
ducţie faţă de soiul CT 34. Un număr de 14 hibrizi au dat sporuri cu
prinse. între 15~37o/() (G,3~12,2 t/ha) la producţia de rădăcini şi Între
15~270J0 (1,08~1,7 t/ha) la producţia de zahăr. Sporuri asemănătoare

au dat şi 3 hibrizi la sfecla de zahăr diploidă monogermă. în baza
rezultatelor obţinute se COnstata ca metoda consangvinizării (autofecun...
dării) este de perspectivă In ameliorarea sieclel de zahăr. in cadrul
liniilor obţinute din soiul CT 34 au fost depistate forme monogerme,
constatindu-se că metoda autopolenizării este de perspectivă pentru ob
ţinerea de forme monogerme.

CODRESCU V.,

1970, Capacitatea combinativ;} a unor linii consangvinizateI:] la sfecla de'
zahăr (Combining ability of sorne 1:J inbn?d lines in sugar beetI, Ana
lele r.c.C,S. Braşov, voI.' II, Sfecla de zahăr, p.17~?2.

'l'he paper shows the results concerning improvement of sugar beet
by inbreecling (selfing). Numerous In inbred lines were obtained by self
ing. Thesc lines werc cross<:::,d ,vith each other by tha polycros5 mcthod
~nd numcrous FI hybrids werc thus obtained. The testing of 308 pluri~

germ diploid hybrids, obtained by crossing tha Ia inbred lines, proved
that many of these yiclded gains that exceeded C'l' 34 produclion. A
numbcr of 14 hybriels yielckel gains ranging between 15 _ 37 11/0

(6.3 ~ 12.2 tlha) in root aud between 15 _ 27 0J0 (L03 ~ L 7 tjha) in
sugar :vicl(1. SimiIar gain.';; were also registered in 3 monogerm diploid
sugar bect hybric1s. Based an the results it \Vas established that the
inbreeding (sc1fing) melhod pn.~senLs good prospeds for sugar beet
breeding. VvT;thin the lines obtained irom tbe CT 34 variety, monogerm
tonns were cletected, thc selfing method being also consic1ered prospec
tive for thc obtention of monogcrm forms.
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CODRESCU V.,

1970, Capacitatea combinativă·a unor linii consangvinizate 13 la sfecla de
zahăr (Kombinationseigrmng einiger Zuckerrilbeninzuchtlinien 13), Ana
lele I.C.c.S. Braşov, vot II, Sfecla de zahăr, p. 17-22.

Die Arbeit enthălt Ergebnisse der Zuckerriibenziichtung an Hand von
InzuchtzUchtungen (Selbstbestaubung). Durch Se1bstbestaubung konnten
zah1reiche InzuchUinien 13 erzielt werden. Durch Anwendung der Poly
f.:ross-Methode wurden diese Linien untereinander gekreuzt und in Fi
zahlreiche Hybride erzielt. Bei Priifung der 308 diplaiden mehrkeimigen
flybride, die aus der Kreuzung uel' Inzuchtlinien Iii hervargingeIl,
stellten wir fest dass mehrere -im \Verg1eich zur Sorte CT 34 --:- grosse
Mehrertrage sichern. 14 Hybricle erreichten Mehrertrăge von 15 - 37 li/O

(6,3- 12,2 t/h~' beim Wurzelertrag und van 15 - 27 li/li (1,08 
1,7 tlha) bei der Zuckerproduktion. Ăhnliche Mehrertrâge erreichten auch
3 Hybride van dip10iden monogermen Zuckerriiben. D~e Ergebnisse
lassen clie Schlussfo1gerung zu, dass die Inzuchtziichtung (Se1bstbefruch
tung) fUr den Zucke,rrubenbau aussichtsreich ist, Innerha1b der aus der
Sorte CT 34 erzielten Linien fanden wir monogerme Pflanzen und kamen
zur Uberzeugung, dass die Methode cler Se1bstbestâubung erfo1greich
zur ErzÎelung monogermer Formen angewanelt werden kann.

CODRESCU V.,

1970. Capacitatea combinativăa unor linii consangvinizate 13 la sfecla
de zahăr (KOM6HHaU;HOHHaRcnoco6HOCib ueKoTophIX CaMOOnl>IJleHHhlx JlHHHH.

1:1 caxapuoii cBeI<JlhI), Analele I.C.c'S, Braşov, voI. 11, Sfecla de zahăr. p. 17-22.

B paooTc npuBO).lflTCapeayJIhTaTbI, nOJlyqpHHhle B CCJIeKUHU caxaplloll CBeKJlhI

c npnMeHeHHeM CaMOOnhIJJeHHfl. 8TuM MeToÂOM OhIJlO nOJlytIeHO MUOmeCTBO

caMOOnhIJleHHblX JIHUHH la' 3TU JIHHlUI CKpelll,IIBaJlHCh3aTeM McmAY co6oii Me·

TO,ll.OM nOJlHKpOCCa, tITO ,!J;BJlO 60JlbllJOe lIUCJlO rH6pH)J;oB FI' I1cnbtTBHlle 308
)3,HnJl0I1).lHhIX MHorOCCM51I:lHhIX rll6puAoB, nOJlytIeHHhlX OT cKpeUJ,IlBaHHfl caMOO

nhIJleHHhlX JlHHUii: 13 nOKa3aJlO, lITO MHOrUe ua HHX Jl.BJIU 3HaiUlTeJlhHhIe npn·

6aBKU ypO)KaH no cpaBucmno C COpTOM CT 34. Ha HIIX 14 rH6pH)J;o5 .!taJIlI

npll6amnI ypomBa IWpHeH. OT 15 ).lo 37% (6,3-12,2 TIra) II npu6aBKu c60pa

caxapa aT 15 p.o 27% (1,08 - 1,7 T/ra). CxoJl.Hhle npH6aBIw ypO)KaH ,IlaJIlI TaKlKe

li 3 ru6pu.!ta 0,lJ.HoCeM5lIlHoH Jl.UnJlOH,lJ.HOH. caxapHol1 CBeKJlhI. Ha OCflOBaHUH no~

Jly'IeHflhIX peayJIhTaTOB 6hIJI C,lJ.eJlBn BhlBO,lJ., tlTO B CeJIeKUUIl caxapHoii CBeKJlbI

MeTOJl. caMOonhlJlenna RBJlHeTCH nepcneKTUBHhlM.

CpeJl.H nOJIyqeHHhlx H3 copTa CT34 JIHHIlii: 6hIJlU shIHBJIeHhI OJ!,HOCeMJlHHhIe

lţJOPMhl, llTO nOKaghlBaeT, 'ITO MeTO).l caMOOllhIJleHlHl JlBJIReTCR nepcneKTHBHhlM

)l,Jlfl nOJly'IeHUH o)J,HoceMflUHhlX $OpM.

V

ARFIRE N., STANESCU z., BÂRSAN MARIA, BALTAZAR E., PARASCHIVOIU R.,
BR.ATU NQNA. ClORLÂUŞ LAURA. TAMAŞ L.,

1070, Rezultate experimentale cu soiuri poliploide de sfeclă furajeră,

Analele LC.C S. Braşov, voI. II, Sfe~la de zahăr, p. 23-30.

In anul 1959 la sfecla furajeră s~a Început transformarea celor mai
bune familii din Beta Rosa în material tetraploid la care apoi s-a
aplicat metoda selecţiei individuale cu studiul descendenţei şi al valorii
combinative. Din încrucişarea eomponentului Tetraploid Roz cu diferiti
diploizi au rezultat soiurile Polifuraj 26 (cu Roz), Polifuraj 27 (c~
sfeclă de zahăr), Polifuraj 29 (cu Galben). Determinarea capacităţii

de producţie a acestor soiuri s-a făcut la: Lovrin, Braşov, Tg. Mureş

şi FUl1dulea. Soiurile Polifuraj 26 ,şi Polifuraj 27 au dat cele mai mari
producţii de substanţă uscată. La produ.cţia de rădăcini cele mai bune
rezultate le-a realizat in toate localităţile soiul Polifuraj 26. Soiurile
Poliful'aj 26 şi în special Polifuraj 27 s-au dovedit calitativ superioare
datorită faptului că au un conţinut mai mare de substanţă uscată

(7,0 şi 10,1 l1/lI), conţinut ridicat de proteină brută (0,80 şi 1,05 l1/lI). Soiul
PoIifuraj 26 s-a evidenţiat şi printr-o rezistenţă mai bună la păstrare

(90,7%) faţă de soiurile Eckendorfşi Peragis (82,7 - 73,1 li/li). Soiul
Polifuraj 26 va fi introdus în cultură şi datorită faptului că în schema
de producere '3 seminţl?i nu se faCE: eliminarea polenizatorului.

ARFIRE N., STĂNESCU Z., BÂRSAN MARIA, BALTAZAR !S., PARASCHIVOJU R"
BRATU NON,", CIORLAUş LAURA, TAMAŞ L"

1970; Rezultate experimentale cu soiud poliploide de sfeclă furajeră

(Results of expe11'ments with forage beet polyploid varieties), Analele
LC,C.S. Bra7ov, val. II, Sfecla ele zahăr, p.23-30.

Transformation of the best families of Beta-Rosa varieties in tetI'ap10id
material, ta which the individual breeding method with progeny and
combining ability investigations were subsequentlyaddecl, was inves
tigatcd in 1959. From the crossing of the Tetraploid Roz component
with c1iffercnt diploids resultcc1 the Polifuraj 26, Polifuraj 27 and
Po1ifuraj 29 varieties. Yield capacity of these varieties was determined
in: Lovrin, Braşov, Tg. Mureş and Fundulea. The Polifuraj 26 and
Poliiuraj 27 varieties yieldcd highest dry matter amounts. In root
Pl'oc1uction best results were obtaineclin all localities with the Poli
îUr3j 26 variety. The Polifuraj 26 and most particularly the Polifuraj 27
variety proveel qualitatively superior as they he1el El higher amount o:f
dry matter (7.95 and 10.08), and a higher content of raw Pfotein
(0.8!) and 1.05 li/li). The Polifuraj 26 vaI'iety was remarkable by its good
resistl1n:::e ta storage (90.7 li/li) as compared to the Eckenclorf and Pe
ragis varieties (82.7 - 73.1 DIn). The Polifuraj26 varicty will be re1eased
also on account of the fact that in the seed production scheme the
pollinator is not eliminated.
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ARFIRE N., STANE:~~TZ., BĂRSAN MARIA. BALTAZAR E., PARASCHIVOIU R
U NONA. CIORLAUş LAURA. TAMAŞ L, .,

] 97~, Rezultate experimentale cu soiuri poljploide de sfeclă furajeră
(Ve? suchsergebntsse bei polyploiden Sorten der Futterrllbe) Analele
Le.C.S. Braşov, voL II, Sfecla de zahăr, p. 23-30. '

Bei Futterrilben benan 195" d' U
~j n lJ le lllwancllull'" der best F ",S t B t R . _ _ _ - -- '-~ - - eu' amljIen cler

or e e B asa m tetraploide Formen; elanach Iram clie Individual_
auslese zur Anw:nd~lDg gefoIgt von einer PrUfung cler Nachkommen
~Chaft ~~d Kom~lOatlOnseignung.Duich Kreuzung d~r tetraploiden For

P~~f;~~ ;:r~c~~e~enen_ d~p]Oi~en Formen erhielten wil' die Sort:
,li) oZ), Pollfura.l 27 (mit ZUckerrliben) li I l' 1'·.: .

(m't G Ib) . ~ . . '. ne o 1.LuraJ ')9
J a. en. D10 Ed1'agsfahigke:t 1', - S .. . ~<. . . 1 C1eSet orten wurde an 4 O-t

erm:ttdt: Lovrin Braşov T M . . 1 ['n
'ţ' _ • .', ' ... ., g.ureş unei Fundulea. Die erzielt.~

!'..~ geb~lSSe zelgten, dass die 501'ten Polifuraj 26 und Polifura _ t:n
ciIe hachsten Trackensubstanzertrane {'eben DeI1 besl' 'V 1 J .27. 1 . . "'., . . '·,en v urzc ertrag
erZH~ te m allen Ortschaften die Sarte PolifuraJ' 26 D' S -1-' .
fura' ')6 el' b .. . le alen Pal i _

· a J ~ a~. ~~S eso~dere Polifuraj 27 erwiesen sîch qualitativ tibC';
100 en, da s.e hoheren Trockensubstanz_ (795. d 1008)
cehalt (O 89 d J 05 D • . 4 " un >. und Rahprotein-
". , , un ., /0) haDen. Im Vergleich zu den Sorten Eck d f

WU~d Peragis (82,7 - 73,1 Ofo) besitzt die Sorte Polifuraj26 eine ben ar
· IderstandsfEihigkeit bei cler Lagerung ((JO 70;) D- S ... essere
\Virel zum ). b . -'h '. < , o. le arte Pobfuraj 26

~ . 1-' n au auc . cleslVeţen 7ugelassen, weit im S '1. . ,
gute1'zeugullP' d . P 11- . . . . . Clema d~r Saat-
, .. = el. O enspenc1er nlt:ht ausgeschlossen wird.

ARFIRE N., STANESCU Z., ~ARSAN MAR_~A! BALTAZAR E .• PARASCIHVOIU
BRATU NONA, CIORLAUŞ LAURA, TAMAŞ L.. R.,

~}70, Hezultatc experimentale cu soiuri poliploide de sfeclă fur' W

( e3yJlbTaTbl OfIblTOlJ C n0J1l-mJ101J'[ulbl~IH copTaMII '(OP"OBO'''' UJcra
1 ce S B .' j' cBelwbl), Analele
· ..... raşov, voI. Il, Sfecla de zahăr, p.23-30.

B 1959 6blJIO rrpHcTynJIl~110 G
P . .. !( pa .OTe no npeBpaIUeHmo ,1l)nrlllI1X ceMei-icopTa EeTa

03a B TeTpaOJIOH,UHhIH M<lTepl a cHOro G ..... l.ll nocJIe.uyIOlllJJII! npHMeHelHleM JlH.llIlBII.uyaJIb-
HaC OToopa li li3y1lelll-JHeM nOJly'leHllOro nOTOl>lCTBa II KOI>HJIllHlllllOHuoif Cijoco6-

Tii. T CXpellI,llIWHlHI TeTparlJIO Pno l ". Il.ua '03 C pa3JI1PliILIMII .uiJn;tWII.ll<lMli 6LPm
Jly JeHhT ~~pTa OOJn/(pypall\ 26, TIoJIlJ(pypa}K 27 li H:)JImpypa)l" 29 O .'

1-llle ypOJl\alfHOCTJl .3THX COpTOB IIPODO,DJI,/JOCh D JIo _ E ~ . npe.ueJle~
Mypern 1 W C ..... upllhe, pallioBe, TbIp1'Y~

f yH,uyJUI. opTa TIOJIHrj)ypa)1( 26 II 1l0JIHqlypaLK 27 ,umOT HanGOJIb ..
BblXO.ll cyxoro ueUţeCTlla. B OTHOllleHIHI YPQ}lca5l lcopAei! I-WIlJI Qlllue. e r WIIII
00 BceM flleCTHOCT5lM .uaJl COpT 1l0J1ilepypa}lc 26 Il ., Y . P 3)JlbTaTbl
HOCTH co T TIa .rl. . . .0CJIe}J.HHlf COpT H, B OCOoew

, p. .mj,t1ypa)J{ 27 B l{aQeCTBeH\iOII\ OT[iOllIeHIlII Olca3aJlifCL JI)"-IW
TaK KaIC HMeJIli HauGOJIbllIee cO):lep)JcaHlle cyxoro ueUţeCTaa (795 li 1008°1 UMil,
BbICOJ{Q~f co,uep)J\8HI1I1 Cblporo 6eJIK3 (O 89 H 1 0501:) C ' rr" , . (0) Upll
Bbl1{ . . ". 10. OpT OJIm!lypa)l( 26

eJIBJICH T31C)lCe JlytTlUeii JIeJICICOCTblO (90 70;) .' ...
3KeH.1l0pep II TIeparnc (82 7 n 73 10/) C rr' 7U l, 00 cpaBlleuHlo C COpTa1\~H

, , ;0· OpT DJ1flip ypa)IC 26 6Y.lleT BHellp
npolf3uo]J;CTBO Tal{)Jce il BCJIe]J;CTBHe Tora \lTO B . ~, el-! 8

copTa COpT OnhlJIHTeJIL I-!e YCTpaHSIercSI," . cxeMe ceMellOBO}J.CTBa ,noro
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BÂNDOIU D., COSTACHE AURELiJ\, STATICESCU P., STĂNESCUZ., VINEŞ IULiANA.

1970, Influenţa secetei în diferite faze de vegetaţie aşupra producţiei şi

caliti1ţn sfeclei de zahăr, Analele r.C,C.S. Braşov, vaL II, Sfecla de
:zahăr, p. 31-42.

S-a urmă.rit în caSa de vegetaţie de la Bucureşti a Institutului de ce1'
,cetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea, efectul secetei
faziale la nivelul de 1/4 apă utilă, asupra producţiei la trei soiuri de
sfeclă de zahăr: BocI 1U5,E. Poli 1 şi R. Poli 7. Variantele de secetă

au fost: la 15 frunze, îngroşarea rădăcinii, îngălbenirea frunzelor şi la
maturitatea tehnică a zahărului. S-a constatat că producţia de rădăcini

este cu atit mai mică, faţă de martorul udat normal, cu cît seceta e
mai timpurie. Procentul de zahăr creşte imediat după secetă însă creşte

şi zahărul in"ortit şi factorul melasigen şi scade puritatea zahărului.
Prin udarea normală de la încheierea secetelor pînă la recoltă pro
centul de zahăr ajunge asemănător cu al variantei fără secetă. Zahărul

invertit rămîne uneori totuşi in cantitate mai mare, după secetă, iar
puritatea mai mică. Conţinutul de cenuşă şi factorul melasigen se
îmbunătăţesc în general prin udare ajungind practic la fel ca la mar
tor. Soiurile poliploide au produs mai mult zahăr decît soiul diploid
Bod 165, atît în condiţii de secetă fazială cît şi la udarea permanentă

cu apa necesară.

SÂNDOlU D, COST ACHE AURELIA, STATICESCU P" STĂNliSCU-Z.,VINEŞ IULIANA,

1970, Influenţa secetei in diferite raze de vegetaţie asupra producţiei- şi cali
tăţii sfeclci de :zahăr (Drauglrt effecl an sugar beci yicld (Ind quality during
.variau.'; growth stages). Analele LC.C.S. Braşov, val. Il, Sfecla de zahăr, p. 31-42.

Effect of tap droughts at a 1/4 available water level an sugar aud root
yield in three sugar beet varieties, i.e. : Bod 105.R. Poli 1 and R. Foli 7,
waS investigated in Bucharest in the growthhouse of the Fundulea.
Research Institute for Cerealsand Technical Plants. Several drought
treatments were tested: at 15 leaf stage, at stem thickening, at leaf
yellowing aud at sugar technological rnaturatîon. It was found that the
earlier draught occurred the smaller was root yieldas compared to
the control. Sugar percentage increases right aHer drought, but so does
inverted sugar, ash and the molasses generating factor, and sugar purity
diminishes. By normally watering from the tirne droughts stop tiU

'harvest, sugar becomes much alike the treatment witbout drought.
However inverted sugar sometirnes stays in a higher amount after
drought and its purity is smaller. Sugar content as wel1 as the molasses
-generating factor generally improve by watering becoming practically
equal ta the control The R. Poli 7 and R. Poli 1 polyploid varieties

,yield more sugar than the Bod 165 diploid variety, both undeI' conditions
<of top drought and when they permanently get the necessary water.
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SANDOIU D., COST ACHE AURELIA, STATICESCU P" STĂNESCU Z.,VINEŞ IULIANA •.

1970. Influenţa secetei in diferite faze de vegetaţie asupra producţiei

Şi calităţii sreclei de zahăr (Einfluss der Dtlrre wăhrend verschiedener
Vegetationsphasen auj Ertrag und Qualitat der Zuckerrilben), Analele'
LC.C.s. Braşov, voL II, Sfecla de zahăr, p. 31-42.

In dem in Bukarest gelegenen Gewachshaus des Forschungsinstitutes,
fiiI' Getreide und Industriepilanzen, Fundulea wurde die Wirkung etap
penweiser Durceeinfllisse bei 1/4 Nutzwasser auf Zucker- und Wur
zelertrag van 3 Zuckerrllbensorten: Bod 165, R. Poli 1 und R. poli 7
untersucht. Die Prlifung umfasste mehrere Durrevarianten, deren Ein
fluss im Stadium van 15 BIăttern; bei der Wurzelverdickung, BlaH-
vergilbung und technologische El'ntereife untersucht wurde. Der
Wurzelertrag ist aroso kleiner iru Vergleich zur normal bewăsserten

Kantrolle je friiher die Dilrre auftritt. Der Zuckeranteil steigt sofort
nacli der Durre; glcichzeitig steigt jedoch auch der Invertzucker-,
Asche- und Melasseanteil, wahrend dieReinheit des Zuckers zuri.lck
geht. Normale Bewasserung nach der DUrre bis zur Ernte filhrt zU ei
ueID Zuckeranteil, der dem der dilrrefreien Variante entspricht. Der"
Invertzuckeranteil bleibt nach der Durre aft grass und die Reinheit
klein. Der Aschegehalt und Melasseanteil werclen iru allgemeinen nach
Bewasserung besser d. h. praktisch erreichen sie die Werte der Kon
trolle. Die polyploiden Sorten R. Poli 7 und R. Poli 1 haben sowohl
bei etappemassiger Diirre als auch bei stăndiger Bewasserung einen
h6heren Zuckerertrag als die diploide Sorte Bod 165.

SĂNDOIU O" COSTACHE AURELIA, ST ATICESCU P., STĂNESCUZ.,VINEŞIULIANA ,.
1970, Influenţa secetei in diferite faze de vegetaţie asupra productiei şi cali~

tăţii sfeclei de zahăr (BJJllflHHc S3CyXII B pa3.1Ul'-IHhIX (pasax pOCTa Ha ypO)fwA

li l<aIJeCTBO caxaplloii cBeJ{JlbI), Analele I.C.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de~

zahăr, p. 31-42.
B 6yxapecTe, B yCJIOBIHIX BerCT81{HOHuoro D.O;\U!Ka HayllHo-HCCJIeD.OBaTeJIbCIwro
I1HCTHTyT<.l sepHoBblX II TeXllIJIJeCIHIX KYJIhTyp - <PYH,TI,YJl5I IIsytIaaocb BJIl151!me
sacyxH no (pa3aMpOCTB Ha ypoBHe 1/4 IlOJle3Hoft BJIBrIJ Ha ypO)!~Bi"t IwpHeO II
c60p caxapa y 3 COpTOB caxapIIQfI cuelUIhI: Bon 165, P.DOJIII 1 II P. Domi 7.
HCnhIThIBaJIOCb neCIWJIhl{O napuaIlToB SJcyxIl: il (jJa3e 15 JIIlCTbeB, B rpase 06
paSOllalUlJI I{OpHenJIO.na, Opl! nO:;'KeslTeHHII mICTheu II B CTa;um TeXIlOJlOnl'Ieclwi"t
cneJIOCTlI. YCTaHOBJleHO, IITD ypO)J{BH IwpHeii Telll IUiiRe no cpaBHeIIIIIo C HOp Ma
JIhHO apaUlelmhlM 1\0f-lTpaJleM, IJeM paHhwe npHMeH.l1JIaChsacyXJ. npoueIIT caxapa
B03paCTaCT neMe.nJIeHHOnOC.1le 01WH~WIIIHI sacyxll, HO BOspaCTJeT DMeCTe C TeM n
conep:;.n:aHlie IlII13epnlOrO caxapa Ii 30JjbllhlX3eJleMeHTOu, B03paCTaeT nOlWSaTeJIh.
MeJ15JCCbl li CHIDKaeTCfl IlHCTOTa caxapa. flyTeM HOplllJJIbHOrO opowemUI nOCJle
OJ{OHQaHIIH SJCyXIl il )1.0 y60pl0i co.nep)l{<JHlle caxapa .nOCTnraer 001JTH TaKoii )f{e
BeJIIPlIlHhI I{JK Il B BapllaHTe 6e33aCYXH. O)lHJEO, UIlOfnB IlIIBepTHhIi"t caxap
OCTaeTCJI nOCJle S3CyXIl TI UbJlhWIIX 1{0JIIIIleCTBax, a IlllCTOTa 6bIBJeT MeHbllle.
Co.nep:;'EBHlle SOJlbl, a TaK:;'I{e Il nOK3SaTeJlb 1I1eJIHCChI yJIylJwalOTCH B OCIIOBH01l1
nyTeM npIII\leHeHlHl nOJIBBOB, npllIJelll npaKTlIlfeCI{II,LJ;OCTllraIOT SHB'IeHHH KOll
TPOJibllh1X. Do.'UlnJIOIl,LJ;lIhle capTa P. flOJIH 7 fi P. TIoml 1 )la lOT 60Jlhllie caxapa,
"IeI\:! ,lI,IHIJlOll,LJ;Hbul COpT 60,LJ; 165 K3I{ B yCJIOBHHX aacyxH TIO 4JasaM pOCTa, TaI{ II B.
yCJIOBHHX uecnpepblBHoro cHa6lKeWiHHe06xo.D.HMOH BO,ll,OH:.

IX

SIN GH.,

1mo, Rezultate experimentale privind influenţa diferitelor succesiuni
de plante asupra producţiei sfeclei de zahăr, Analele LC.C.S. Braşov~

val. II, SÎec\a de zahăr, p. 43-48.

s~ prezintă rezultatele obţinute pe cernoziomui mediu levigat de la
Fundulea, privind influenţa diferitelor succesiuni de plante asupra
producţiei de sfeclă de zahăr, în anii 1966-1968. Se scoate în evi
denţă influenţa favorabilă ca premergătoare asupra producţiei de sfe
clă de zahăr, a mazării (382 qjha), grîului (353 qjha) şi apoi a porumbului
(336 q/ha), Floarea-şoarelui exercită o influenţă negativă mai ales
în anii secetoşi (324 q/ha). Cultivarea sfeclei de zahăr după ea însăşi

a determinat o scădere mare a producţiei (273 q/ha), aceasta datorin
du-se în primul rînd atacului intens de cercosporioză. Plantele ante
premergătoare au influenţat diferit producţia, aceasta seriindu-se în
ce priveşte efectul favorabil astfel: mazăre, porumb, griu, floarea
soarelui şi sfeclă de zahăr.

POPOVICI MAROARET A, POPOVICI 1., REICHEUCJ-i t., MARKUS ŞT., STEPANESCU
E., POPA N., NEDELCIUC C.,

1970, Influenţa îngrăşămintelor minerale şi organice la sfecla de zahăr

(Effect of m.ineral and organic fertilizers on sugar beet), Analele LC.C.s.
Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 49-58.

Effect of mineral and organic fertilizers an sugar beet was investigated

in a gleyic-humic soiI at the Research Institute for Potato and Sugar

Beet Crops of Braşov, in a brown forest saH at Tg. Mureş aud in a

leached and a strongly leached chernozem at Suceava, Oradea and

Caracal. By applying fertilizers, sugar beet yield gains proved econo

mical at alI experimented rates and combinations. Among the esta

blished correlations between sugar yield, root yield and sugar percen

tage it appeared that sugar yîeld increases by1 tlha when root yield

increases by 0.159 tjha and when sugar percentage încreases by 0,453.
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SIN GH.

1970, Rezultate experimentale privind influenţa diferitelor succesiuni
de plante asupra producţiei sfeclei de zahăr (Versuchsergebnisse m'el'
den Einfluss vel'schiedener Yruchtfolgen auf Zuckerrilbenertrag), Analele
Le.C.S. Bra~ov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 43-48.

Ee werden Ergebnisse besprochcn die auf mittel ausgelaugten Schwarz
erde in Fundulea hil1sichtlich des Einf1usses verschiedener Fruchtfol~
gen auf den Zuckerriibenertrag derJahre 19~6-196~. er~ielt w,urden.
FoJgend,~ Fruchtarten haben als Vorfrlichte e1TIeil gUllstlgen Emfluss
auf dcn Zuckerrilbenertrag : Erbsen (382 dz/hal, \Veizen ~353 ~z/h~,> und
Mais (:{SG dzjha). Sonnenblumen i.iben ganz besonders In DurreJa~ren
einen unglinstigen Einfluss aus (324 dzjha). Nachbau von Zuckerrub~p.
nach Zuckerruben bewirkt starken Ertragsruckgang (273 dz/ha), ~er 10
erster Linie auf starken Cercosporabefall zurUckzufUhre~ iS:. Dle -,,~ordon vorIruchten angebauten Fruchtarten libten unterscllledhchen .t..l~
fluss aas und hatten hinsichtlich der gunstigen Wirkung folgende Rel
henIolge : Erbsen, Mais, Weizen, Sonnenblumen und Zuckerruben.

.",_ ...,n,~ 11-QIt;L.:,scuP .• srĂNEscu Z.,VINEŞ lULIANA,~
1~f/ U. Jntlueriţa secetei în diferite faze de vegetaţie asupra producţiei şi cali
tăţii sfeclei de zahăr (BJlIHIJlile 3acyxH a pa3JIIIlItlbIX epa3ax pOCTa na ypojKaii
il Ka'-IeCTBO caxaplloil CBeKJlbI), An<i1ele Le.c.S. Braşov, val. II, Sfecla de~
zahăr, p. 31~42.

B EyxapeCTe, a yCJIOBlUIX BereTaUHOlmoro AO"IIlKa Hayl.J:HO-UCCJIe,lJ;DnaTeJIbCIWrOIlHCnITyTa sepHoBbIX Il Texllll'lecmix KYJIbTYP~ CVyH,'1,YJI51 IJ3y4aJlOCh BJUI5lHllesacyxn no (jJaSaM pOCTa Ha ypoBHe 1/4 nOJ1CsHoi'! BJIaru !la ypo)lwii IwpHeii IIc60p caxapa y 3 COpTOB caxapHoii CBel{Jlbl: Eo.rr. 165, p~rro.rIII 1 II P. nOJIlJ 7.HCllbIThlBi.1J10Cb HeCIWJI1>lW BapHallToB sacyxll: B qJa3e 15 ~'1HCTbea, B epa3e 06pasoDaHH51 IwpHen.IJOJla, npn nOn{eJlTelUlii .'lIICTbeB II B CTaJlIlII TexHo.'10rHl.J:eCIWii
Cne~10CTIl, YCT3HOHJleHO, tITa ypOJl\JH I{Oplle!'I TeM HH"jlie HO cpaBneHIIIO C llopMaJIhIIO opomeUHbL\! KOHTpOJIeM, tIeM paHbwe npUII'leH5TJIaCb 3acyxa. rrpoUeHT caxapaBospaCTaeT Hell-wJlJIeHHO nOCJle OKOUl/aUII.H sacyxu, Ha BospaCTaeT BMeCTe C TeM HCOAep)KJlme IJHl3epTHOro caxapa Il SOJlbllblX 3e.lleMeHTOB, Il03jHICTaeT nOKaSaTeJIb·MeJI5ICCbJ Il CHIDKaeTCH llI1CTOTa caxapa. rryTeM HOpMaJlbHoro OpOWeHl!5I nOCJIeOKOH4aHHH S3CyXII II )la y60pKU COJlep)l{anne caxapa ,IloCTl!raeT nOIITII T3Iwii )KeneJiIltIlIHhI I\<lK II 13 BapllaHTe 6e3 sacyxH. OnlWli:O, HuOrJla IIHBepTllblii caxapoCTaeTC5I nOCJle 3aCVXlI il Ob,!IbIll)lX IW.IIJI'IeCTUax, a llI1CTOTa 6bJBaeT Mellbwe.CO,IleplKaHlIe 30.lIhI, ~a T3K)Ke II nOK33aTeJIh MeJlnCCbl yJIy1lwaIOTOI il OCHOBHOl'llnyTeM npHMelleHH5I nOJIUBOB, npH4eM npaKTIIQeCKII JlOCTllraloT 3HaQellui'l 'WH·TpOJIhllLIX. rrOmITI.'lOll)lJlble copTa P. f10JIII 7 tI P. f10JIIl 1 AmOT 60.TJbille caxapa,lfeM ,iI,HnJIOII)lHblrl COpT EOA 165 I{3J{ B yCJIOBIIJIX sacyxH no epas8M pOCTa, TaI{ Il B·yCJlOBIHIX 6ecnpepbIBHoro cHa6:>KeHH5I Heo6xo)lHMOH BOAoH.

XI

POPOVICI MARGARETA. POPOVIcr r., REICHBUCH 1., MARI,US ŞI.,
STEPĂNESCU E., POPA N.• NEDELCIUC C.,

1970, Influenţa ingriişămintelor minerale şi organice la sfecla de zahăr,
Analele LC.C.S. Braşov, voL II, Sfecla de zahăr, p. 49-58,

Pe solul humico-semigleic de la LC.C.S. Braşov, pe un sol brun de
pădure de la Tg. MtIreş şi pe un cernoziom levigat şi puternic levigat
<'le la Su~eava, Oradea şi Caracal, s-a studiat influenţa ingrăşămintelor
minerale şi organice la sfecla de zahăr. S-a constatat că atît ingrăşă

mintele minerale cÎt şi cele organice în toate staţiunile determină spo
ruri de pToductic - (la Le.C.S. Braşov 13,G-31,3%; la Tg. Mureş

12~73010; la Suceava 20,9-4G,B%; la Oradea 17-39D/o, iar la Caracal
14-35,20f0). Aplicarea potasiului a adus sporuri asigurate la staţiunile

Suceava, Tg.Mureş şi Caracal. Prin aplicarea îngrăşămintelor sporurile
,de producpe la sfecla de zahăr sînt economice la toate dozele şi com
binaţiile experimentale. Din relaţiile stabilite intre producţia de zahăr,

producţia de rădăcini şi procentul de zahăr, a reieşit că producţia de
zahăr creşte cu 1 tonă/h<l atunci cînd producţia de rădăcini creşte CLi
0,159 tlha şi procentul de zahăr creşte cu 0,453.

popovrcr l>lARGARETA. POPQVrCI r.. RErCHBUCH L.. MARKUS :şT., STEPĂNESCU
E.. POPA N., NEDELCIUC C.,

1970, Influenţa îngrăşămintelor minerale şi organice la sfecla de zahăr
(Effect of mineral and organic fertilizers an sugar beet), Analele LC.C.S,
Braşov, voI. II, Sf@cla de zahăr, p. 49-58.

Effeet of mineral and organic fertilizers on sugar bect was investigated
in a gleyic-humic soii at the Research Institute for Potato and Sugar
Beet Craps .of Braşov. in a brown farest soiI at Tg. Mureş anel in CI
leached and a strongly leached chernozem at Suceava, Oradea and
Caracal. By applying fertilizers, sugar beet yield gains proved econo
mical at aU experimented rates and combinations. Among the esta
blished correlations between sugar yield, root yie1d and sugar percen
tage it appeared that sugar yield in-creases by 1 t/ha when root yield
increases by 0.159 tlha and when sugar percentage increases by 0,453.
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POPQVIGI MARGARETA. POPOVICI r.. REICHBUCH L.. MARKUS ŞT .•
STEPANESCU E., POPA N. t NEDELClUC C.,

1970. Influenţa îngrăşămintelor minerale şi organice la sfecla de zahăr
(Einfluss mineralischer und organischer Dilngemittel bei Zuckerrilben),.

Analele Le.c.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 49-58.

Aui teilweise gleyischen Humusbăden des Forschungsinstitutes fUr
Kartoffel- nod Zuckerrubenbau, Braşov, auf braunem Waldboden in
Tg. Mureş und auf ausgelaugter und stark ausgelaugter Schwarzerde in
Suceava, Oradea und Caracal wurde der Einflnss mineralischer nnd
organischer DUngemittel beJ Zuckerrilben untersucht. Sowohl minera
lische als auch organische DUngemittel fuhren in al1en Ortschaften zu
Mehrertragen (Forschungsinstitut fur Kartoffcl- und Zucl;;errubenbau"
Braşov 13,6 _ 31,3 % ; Tg. Mureş 12 - 73 %

; .suceava 20,0 - 46,8 % ;

Oradea 17 _ 39 % nnd Caracal 14 - 35,2 Ofo). Kalidi..ingung bedingte
gcsicherte Mehrertrage in Suceava, Tg. Mureş und Caracal. D:e Mchrer
trage sind bei al1en gepruften Gaben und Versuchskombinationen
wirtschaftlich. Die Beziehungen zwischen Zuckerertrag, Wurzelertrag
nnd Zm:keranteil zeigen, dass cler Zuckerertrag um 1 t/ha dann steigt,
wenn de!' Wurzelertrag um 0.150 tjha nnd der Zuckeranteil tim

0,453 steigt.

POPOVICI MARG~RETA, PPPOVICI 1., REICHBUCH L., MARKUS ŞT.,
STEPANESCU E., POPA N., NEDEl,.CIUC C.,

uno, Influenţa ingrăşămintelol' minerale şi organice la sfecla de zahăr

(BJIJIB"Hlle :\lIlUCP<J.TIbllbIX II opral-tl!lIeCl(IIX yno6peHldi Ha caXapllylO CneKJlY)

Analele LC.C.S. Braşov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 49-58.

BJllI5JHlIe i\lII11e paJlbHbIX li Opraml'leCJUlx }!,ll,06pellllH lIa caxapllylO CUel<.Tly 1l 3Y·

'HWOCb Ha rylllj'clloiJ .TiOiKHOrJIee130H nOllse EpalllOI3ClWrO HaYQUO-II CCJIe)l.OB3

TeJlbCKQrO lJHCTlITyTa CBel<JlOBO):l,CTBa li l.;apTmpeJIeBO,lJ,CTIW, Ha 6ypOll JIeCHorJ

n01.JBe 8 Tblpry-i\1ypelu II Ha BbltU,eJIOllellHOM Il CIl.TJhHOBbllueJIOIICHliOM 'lepH03eMe

8 CyqaI3fl, Opa).l.H 11 Kapal{llJle. YCTaI-lOIWeHO, lIŢO Ha Bee;.:: 3TllX onblTHblX CTaH;'

UH51X ]{aK MIJHepa.'lhHb!e, TaK Il Opral1lllleCIO!e y,ll,OppeHH5I 06YCJIOBHJllI nOJ1yqe

nue npu6aBOK ypOfKa5f eax:apHOÎICBel{JIb1 (8 5paWOBClWM IlllCTI1TyTe na 13,6
31,3%; 8 Tblpry.Mypew - Ha 12-73%; B CyllaBe - ua 20.9 - 46,8%; 8 Opa

.rUI-l:{a 17_39% II BKapal\aJIe-na 14-35,2%). BneceHHe KaJIII5I na.'lO o6ecne

IleHHble npH6a131w yponwen Ha OnblTHbIX CTa}lUlHIX CylJaBa, Tblpry Mypelll H Ka

paKaJI. npu6aBKII ypOilW51 caxapHoii eBeKJlbI, nOJlyneHllble B pe3yJlbTaTe Bue

ceml51 y,lJ,06peHllii, 6blJIli 31IWIIOJ\U1lJ:eCIW BblfO)l.lIbU\llI Opll Beex HCnblThlI3aB

BllillXCH ,a033X II KO:'II6nHaUH5IX. 113 COOTHoweHHft, yCTaHODJIeHllblX Me)Kny cGo·

pOM caxapa,ypO!lweJ\! IwpHeii li CO,lleplIWllIIeM caxapa C,Jle,llyer, qTO c60p ca·

xapa B03paCTaeT Ha 1 TIra KOf)l.a ypOiKaf! lwpHeii BblpaCTaeT Ha 0,159 T/ra a·

CO.UepiI<aHlIe caxapa - Ha 0,453.

XllI

REIGH8UCH L.•

1970, Contribuţii la stabilirea unui raport optim. de îngrăşare la sfecla
de zahăr în cadrul unei rotatii de 4 ani. Analele Le.C.S. Braşov, VoI. II,

Sfecla de zahăr, p. 59-66.

ln~f(~ anii 1066 şi 1968 s-a executat la Staţiunea Suceava o experientă

pnvl~d raport~l o~tim de îngrăşare la sfecla de zahăr în cadnll un~i
:otaţn de 4 am. Dm rezultatele obţinute s-a desprins că prin folosirea
ITI m?d constant a aceleiaşi doze de îngrăşăminte la toate plantele din
rot~ţle, cea mai eficientă variantă de îngrăşare cu azot şi fosfor a fost
aph?c:rea ~a~ ~soPr.O' cu raportul intre N: P de 1: 0,8. In cazul folosirii
UPEU mgraşan complete cu NPK, cea mai eficientă vgriantă a fost apli
carea a NIQOP80K80 cu raportul N; P : K de 1: 0.8 : 0,8. Administrarea
a 20 :/~a ~unoi î~preună cu N 50P"o s-a dovedit a fi o variantă la fel
de efICIenta. Apllcarea îngrăşămintelor minerale în doze şi rapoarte
favo~a~i~e a jn~luenţat creşterea procentului de zahăr cu 0,2 - 0,4 %.

CantItaţIle mari de azot au determinat scăderea procentului de zahăr

cu 0,1 - 0,2 %.

MARKUS ŞT.,

1970, InOuenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor la sfecla de zahăr

pe solul brun tie pădure de !a'l'g. Mureş (Fcrtilizer and l'lming effect

an sugar beet grawn an a brawn fOl'cst sail) Analele 1 C C S B

1
' . , . .. rasov

va . II, Sfecla de zahăr; p. 67-74. • j

From the test carried out with sUQ'nr ·beet on a brown,~ farest soiI of
~hc Tg. Mureş Station it appears tbat high yield gains rnay be obtained

m sugar beet by applying 2 - 4 t/ha u' 1 l'. _ . . . q le { lrne 01' 8 - 10 t/ha c1ear-
I~g foa~ together wlth mineral fertilizers ar barnyard manure. Highest

y:eld g<1J~S weI'e ob~ained '\vith. 4 - 5 t/ha quick Urne +20 t/ha barn

y rd malLure, and hlgh('st n0t mcome per hectare was obtained in the'
same treatrnent.
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REIeHBUCH t.,

1970, Contribuţii la stabilirea unui raport optim de îngrăşare la sfecla

de zahăr în cadrul Unei rotaţii de 4 ani( Beitrăgezur Festlegung eines

optimalen Dilngerverhăltnissesbei Zuckerrilbe,n, innerhalb einer vierjăh

rigen Fmchtfolge), Analele LC,C.8. Era'lov, vel. II, Sfecla de zahăr
p,59-66. '

In cler Versuchsstation Suceava, wurcle von 196G-HJ6B eiu Versuch Uber
d~s optimale DUngerverhăltnis bei ZuckerrUben innerhalb einer vierjah
nge~ Fruchtfolge durchgefiihrt. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die
stetIgc Anwendung der gleichen Gabe bei allen Pflanzen der Fruchtfolge
a~f cler Du.~gu.ngsvarjante mit Stickstoff und Phosphor (N50Pl,.o) bei
eInelli Verhaltms von N: P = 1: 0,8 beste Wirksamkeit hat. Bel: NPK
DUngung bringt die Variante mit N100PsoKF0 im Verhaltnis van
N : P : K _= 1 : 0,8 : 0,8 uie besten Ergebnisse. DieAusbringung van 20 t

Stallellinger und N 50P,,-o erwies sich ebenso wirtschaftlich. Der Etnsatz
gUnstiger Gabe~ und Dlingemittelverbaltnisse bedingt cine Steigerung
des Zuckerantells um 0,2 - 0,4 %. Hohe Stickstoffmengen vermindern
elen Zuckernnteil um 0,1 - 0,2 0/0.

REICHBUCH L.
uno, Jntlucn~a lngraşanlll1telOr nllnen.He ŞI orgaJllce id :'>./.I:a.:I-<:1 uc #<....._"

(B.1IJ15I1-111e Mllliepa.TU>llb!X Il OpraHlJlleCJotX Yllo6pelHlii lIa caX<lpnylO CBeKJly)

Analele LC.C.S. Braşov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 49-58.

B.JlIUlHlIe!llIlllepa.'lhHbIX Il Oprm-lHlleCKllx YAo6pellIlţj Ha caxapHylo CBel.;Jly 113y

'IJJlOCb Ha rY~lYCI-lOn .TJOîKHOrJIeeBOii nO'IBe BpallIOBCIwrO HaYLJI-lO~\lCCJIe]lOBa·

Te.'lbCI\oro l1IlcTllTyTa CBeKJIOBO,!!,CTBa Il IWpTO(i)eJIeBO,!!,CTlla, Ha 6ypoii JIeclloii

nO'llle B Tblpry~j\lypew II Ha Bbllll,eJIO'ICllHm.1 Il CIJ.TlbllOBblllJ,e.T\O'lellllOl\l lJepn03CMe

Il CY'laBa, Opall5I 11 J(apaJWJw. YCT3IIOBJleHO, '-ITO na Bcex 9Tllx OnblTHblX CTaH~

UIl5IX J{3K MIIUepOJlbllb1e, TaK li OpraHlllJeCKIle y,U,06pellII5I 06yCJIOIlH.TIH 110J1y'-le

IIIle npll6aaOK ypmKal'I caxapHoii CBeKJlbI (Il 5paWOBCKOM lII-1cTwryw lIa 13,6
31,3~o; B Tblpry~Mypew - lIa 12-73%; Il Cy'-laBe - I-Ia 20,9 - 46,8%; Il Opa

,ll,5I-Ha 17-39% II uJ(apaKalle-lw 14-35,2%). BlleceUJ-Ie KaJIi15I ,!la.TIO o6eC'ne·

IleI-lHble npn6allKII ypOiKaeB Ha OTIbITBbIX CT3!-1UUnX CylIaI3<!, Tbtpry Mypew li Ka·
paJwJI. Dp1l6auKII ypO)]\35I caxapHof! Cllel.;:.'l!:>l, nOJI)"-lel:lHble Il pesyJIbTOTe llHe·

CeUH5I yno6peJIJIii, {iblJ'JI1 91\0I-10MHIIeC1U! ll):,lro.uHbI/-.1l1 npII Bcex IlcnblThlBaB·

BWIlXC5I ]losax 11 IW;>'16I1HaLHll'Ix. H3 CooTilollIenui'l, yCTaHOIlJIeHllbIX I\leiK.uy c60·

pOM caxapa, ypOiKaeM JwpHeii li co,U,epiJ{aBlIeM caxapa CJIe,uyeT, tITa c60p ca~

xopa BospacToeT Ha 1 T/raKor]l3 ypo)]\aii IwpHeii BblpaCTaeT Ha 0,159 Tira a·

CO]lepiKaIlIle caxapa - Ha 0,453.

xv

MARK,US ŞT"

1970, Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor la sfecla de zaltăr

pe solul brun de pădure de laTg, l\1ureş. Analele LC.C.S. Braşov,

val. II, Sfecla de zahăr, p.67-74.

Din experienţa executată cu sfeclă de zahăr pe solul brun de pădure

de la Staţiunea Tg. Mureş rezultă că se pot realiza sporuri foarte sem

nificative de rădăcini şi de zahăr prin aplicarea a 2-4 t/ha praf de

var nestins sau 8-10 tlha spumă de defecare tnsoţite de îngrăşăminte

minerale sau de gunoi de grajd. Cele mai mari sporuri de producţie

s~au obţinut cu 4-5 tlha praf de var + 20 tlha gunoi de grajd, variantă

care a realizat şi cel mai mare venit net la hectar.

MARKUSST.,

1970, Influenţa îllgr5şămintelol' şi amendamentelol" la sfecla de zahăr

pe solul brun de pădure de la Tg. Mureş (Fertilizer and liming effect

an sugar beet grown Dn a brawn farest sail), Analele Le.C.S. Bra,şov,

val. II, Sfecla de zahăr; p. 67-74.

From the test carried out with sugar beet an a brown farest soiI of

the Tg. Mureş Station it appears that high yield gains may be abtained

in sugar bect by applying 2 - 4 t/ha quick Iime ar 8 - 10 tlha clear

ing foam together with mineral fertilizers ar barnyard manure. Highest

yield gains were obtained with 4 - 5 t/ha quick Iime +20 tjha barn

yard manure, and highe-st net income per hectare was obtained in the'

same treatment.
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MARK,US ŞI.,

1970, Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor la sfecla de zahăr

pe solul brun de pădure de la Tg. Mureş (Wirkung der Dilngemittel und

Kalkdilnger bei Zuckerrilben auf rot-braunem '\>Valdboden), Analele

Le.C.S. BraşQv, val. II, Sfecla de zahăr, p. 67-74.

Der Versuch mi:t Zuckerrilben auf rot-braunem Waldboden in der Ver

sllchsstation Tg. Mureş zqîgt, dass signifikante Mehrertrage bei Wurzeln

und Zuckergehalt durch Ausbringung von 2 - 4 t/ha ungelOschtem

Kalk ader 8 - 10 t/ha Scheideschlamm in Verbindung mit Mineral

diingemitteln oder Stalldiinger erziel~ werdenk6nnen. Die h5chsten

Mehrertrage gewahrleisten 4 - 5 t/ha pulverf5rmiger Kalk und20 t/ha
Stalldiinger j diese Va~iante gab auch das grtisste Reineinkommen je

Flacheneinheit,

MARK.US ŞI.•

1970. Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor la sfecla de zahăr

pe solul brun de pădure de ]a Tg. MUl'eş (BJIlulHue BHeCeHII5I YJl.06peHlIÎt Il

,.H3BeCTj{QBaHHH caxapHoir CBeI{JIbI Ha 6ypOH JIeCHoii: nOliBe B Tblpry MypeUJ,

Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 67-74.

OnbIT, npoBo)l.HBIlIHirc5l C caxapuoii: cneKJIoii Ha 6YPoH: JIeCHoii: nOliBe OnbITlloii

cTanUHU TbIpry-MypellI, nOKaSaJI, llTO nyTeMBBeceHRH MOJIOToii: HerallIeHHoii I13

,SecTII a ,n03e 2-4 Tira UJIII 8~10 Tira )l.eepeKaUUOHHOH: rp5ISH COBMeCTBOC I\U1He~

paJIbHbIMU y;:r,06peHlHIMH UJIU HaB030M MO}lUlO nOJIylIllTb BeCbMa Jl.oCTOBepHbIe

npu6aBKH ypO>KaH KopHeu li c60pa caxapa. Hau60JIbIlHle npH6aBKU 6WUI nOJIY~

'tteHbI npn BHeceHHU 4-5 Tira 113BeCTH + 20 Tira H3B033, upH4eMB 9TOM BapHaH~

'Te 6bIJI nOJIylieH U Hau60JIhUIlIH: IU1CThIl1 )l.oxo)l. C reKTapa.

XVII

REiCHBUCH L, 1>'10GA ELISABEIA, NlTU SIELA,

1970, Eficienţa îngrăşămintelor aplicate la sfecla de zahăr în cadrul
'unei rotaţii, Analele Le.C.S. Braşov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 75-85.

între anii 1962-1968 s-a executat la Staţiunea Suceava o experienţă

-privind îngrăşarea sieclei de zahăr în cadrul unei rotaţii. Cea mai bună

variantă de îngră.şare s~a realizat prin administrarea a 40 tJha gunoi
+ NeoP!,o, efectul remanent al acestora resimţindu-se şi în al patrulea
an de la administra~e. in cazul folosirii dozei de 40 t/ha gunoi la o
altă plantă din rotaţie (cartof înainte cu 3 ani) a fost efectuată apli
carea a numai NGoP"o, sfecla folosind şi efectul remanent al îngrăşămin

telor organice. Prin folosirea îngrăşămintelor minerale singure în tot
timpul rotaţiei s-a stabilit ca variantă economică administrarea la
sfecla de zahăr a Nl00P6()KsO' la care se aplică în medie pe rotaţie şi

hectar 150 kg îngrăşămînt substanţă activă. Aplicarea îngl'ăşămintelor

organice şi minerale timp de 7 ani a modificat puternic conţinutul

formelor mobile de fosfor şi modt:,raL pe cel de potasiu din sol.

SEGARCEANU O.,

1970, Influenţa ureei aplicată la diferite epoci, asupra producţiei de
sfeclă de zabăr pe cernoziomul freatie umed din vestul ţării

(Ejfect of urea applied in different stages on sugar beet yield grown in a
moist phreatic chernozem in the west of Romania), Analele LC.C.8.
Braşov, val. IT, Sfecla de zahăr, p. 87-94.

During }986-1968 the effect of nitrogen fertilizers, in form of urea
anei amml)11ium nitrate applied ta the sugar beet at various times,
\Vas investigated at the Lovl'in Experiment Station an a moist phreatic
chernozem of \vestern Romania. The investigated nitroge:n fertilizers
applied subsequent to phosphorus (p{)~) were similarly converted in the
sugar bect and increased yield by 17 -29 0/0, bringing about a
7.4 - 12.5 tlha root gain and a 13.3 _ 19.8 q/ha sugar gaiu. The yield
cliHerences betwcen gain obtained by urea and by ammonium nitrate
\Vere non-significant, both nitrogen forms proving equally efficient undeI'
experiment conditions. Application of the whole urea or ammonium
Ditrate rates spread out at different times (in autumn, in early spring
or at second cultivation) provided similar yield gains. Fractioning of the
nitrogen rate (half in autumn + half in spring, ar in spring and at
second cultivatiQn), as well as iractioning of the phosphorus ratedid
not contribute to yielel gain in sugar bect.
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RE1CHBUCH L., MOGA ELlSA13ETA, NlTU STELA.

1970, Eficienţa ingrăşămintelor aplicate la sfecla de zahăr în cadrul':
unei rotaţii (lVirkttng der Dungemittel bei Zuckerrilben innerhalb einer
Fruchtfolge), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 75-85.

In der Versuchsstation Suceava wurde von 1962- 1968 ein Versuch
uber die Dungung von Zuckerriiben innerhalb einer Fruchtfolge durchge
fuhrt. Die beste Variante konnte durch Einsatz von 40 t/ha StalldUnger
und NBOF!LO erzielt werden; d:~ Dauerwirkung der Dtingemittel war
noch nach 4 Jahren vorhanden. Eine andere Pflanze innerhalb der
Fruchtfolge (Kartoffeln vor drei Jahren angebaut) erhielt eine Dilngung
bestehend aus 40 t/ha Stalldtinger und NGoPr,o; die Zuckerrilben verwer
teten auch die Nachwirkung der orgauischen Dilngemittel. Der alleinige'
Einsatz von Mineraldiingemitteln wahrend der Fruchtfolge zeigte, dass
bei Zuckerrliben die Anwepdung VOn N100P60KSO wirtschaftlich die besten
Ergebnisse bringt. Durchschnittlich werden dabei je Fruchtfolge und:
Hektar 150 kg Wirkstoff angewandt. Der Einsatz organischer und
mineralischer Dilngemittel wahr'end 7 Jahren fiihrte zu einer bemer~

kenswerten Veranderung der beweglichen Phosphorformen und
massigen Anderung des Kaligehaltes des Bodens.

MARK.US ŞT.•

1970. Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor la sfecla de zahăr

pe solul brun de pădure de la Tg. MUl'eş (BJlHflHl1e BHeceHIHI YAo6peHHH II
.f!.3BeCTKoa3HHfI caxapHoH CBel{Jlbl Ha 6ypoi-l JleCHOH nOqBe B TbIpry Mypelll.

Analele LC.C.S. Braşov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 67-74.

DObIT, npoBo,UuDUIHHCR C caxapHoH cneKJloii Ha 6ypoii: JleCHOH oOlrae OObITIIOii

CTaHllIiH Tblpry-Mypern, OOKaaaJl. IITO nyTeMBHeceHHfI MOJlOTOii. HerameHHoH I13

.BeCTH B ,u.oge 2-4 TIra HJlH 8-10 TIra ,u.eepeKa1J;IIOHHOii rpfl3H cOBMeCTHo C MHHe

paJlbHhIMII y,u.o6peHUflMII UJlH HasoaOM MO:iKUO nOJlylll:lTh BeChMa ,u.OCT08epHhte

npH03BKH ypOJKa5IKOpHeii H coopa caxapa. HaH60JlhlllHe npu6aBKH OblJlH nOJly

:qeHbI OpH BHeceHlill 4-5 Tira U3BeCTH + 20 TIra HaBosa, rrpWIeM BaTOM napHaH

'Te ObIJi nOJlyqeH li HaUOOJll>llIUii lJHCTblH ,1l,oxo.n. c reI\Tapa.

XIX

SEGĂR.CEANU O.,

1970, Influenţa ureei aplicată la diferite epoci, asupra producţiei de
sfeclă de zahăr pe cernoziomul freatic umed din vestul ţării, Analele
LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 87-94.

In cursul anilor 1866-1968 la Staţiunea experimentală Lovrm. pe un
sol de tip cernOZ1Qmicfreatic umed, situat în Cîmpia de Vest a Româ
niei, s-a cercetat influenţa îngrăşămintelor cu azot sub formă de uree
Şi azotat de amoniu, aplicate la difente epoci la sfecla de zahăr. For
mele de azot studiate, aplicate pE: fond de fosfor (P{J!,) au fost valorificate
asemănător de sfecla de zahăr şi au sporit cu 17-29 Ofo producţia (spor
'1',4- 12,5 tina rădăcini şi 13,3 - 19,8 qjha zahăr). Diferenţele de
producţie date de îngrăşarea cu uree şi cea cu azotat de amoniu sînt
nesemnificative, ambele forme de azot dovedindu-se la fel de eficace
pentru condiţiile de experimentare. Aplicarea întregii doze de uree sau
de azotat deamonil1, diferenţiat in mai multe epoci (toamna, pv.:mă

vara timpuriu sau la praşi1a a II-a) a aSIgurat sporuri de producţie

asemănătoare. F'racţionarea dozei de azot (jumătate toamna + jumătate

primăvara sau primăvara şi la praşi1a a II-a), ca şi fracţionarea dozei
de fosfor, nu au contribuit la sporirea producţiei de sfeclă de zahăr.

SEGĂRCEANU O.,

uno, Influenţa ureei aplicată Ia diferite epoci, asupra producţiei de
sfeclă de zahăr pe cernoziomul freatic umed din vestul ţării

(Effeci' of urea applied in different stages an sugar beet yield grown in a
moist phreatic chernozem inthe west of Romania), Analele LC,C.S.
Braşov, val. II, Sfecla ele zahăr, p. 87-94.

During !DG6-!968 the effect of nitrogen fertilizers, in farm of urea
aneI ammonium nitrate applied to the sugar beet at various tîmes,
was investigated at the Lovrin Experiment Station on a moist phreatic
chernozem of western Romania. Theinvestigated nitrog~n fertilizers
applied subsequent to phosphorus (PU1) were similarly converted in the
sugar beet and increased yield by 17 - 29 0/0, bringing about a
7.4 - 12.5 tlha root gain aud a 13.3 - 19.8 q/ha sugar gai11. The yield
difîerences between gain obtained by urea and by ammonium nih'at~

were non~significant,both nitrogen forms proving egually efficient undeI'
experiment conditions. Application of the whole urea 01' ammonium
nitrate rates spread out at different times (in autumn, in early spring
ar at second cultivation) provided similar yield gains. Fractioning of the
nitrogen rate (hali in autumn + hali in spring, or in spring and at
second cultivation), as well as fractioning of the phosphorus rate dic!
not contribute to yield gaiu in sugar beet.
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SEGĂR.CEANU O.,

1970, Influenţa ureei aplicată Ia diferite epoci, asupra producţiei de
sfeclă de zahăr pe cernoziomul freatic umed din vestul ţării (Wirkung
t:on Harnstoff bei Einsatz in ve.rschiedenen Phasen au} den Zuckenil~

benertrc19, auf Nassschwarzerden im 1Vesten Rumaniens), Analele r.C.C.S.
Braşov, val, II, Sfecla de zahăr, p. 87-94.

In der Versuchsstation Lovrin wurdc van 1006 - 1968 aui dnel'
gnmdwassernassen Schwarzcrde der 'westlicl1en Ebene Rumanl,:ens die
Wirkung van Stickstoffdungemitteln in Form van Barnstoff und Ammo
niumstickstoff bei Einsatz in verscll:edenen Phasen zu Zuckerrilben
untersucht. Die geprUften Stickstoffellingemitte1, deren EinsEltz zu Pl;r,

erfolgte, wurden van Zucj>:erruben gut verwertet und fUhrten zU
Ertragssteig,~rungen van 17 - 29 %, d.h. Mehrertrage van 7,4 - 12,5t/ha
Wurzeln und 13,3 - lD,8 dz/ha Zuclcer. Die Ertriagsunterschiede zwi
schen clem durch Harnstoff und Ammoniumstickstoff erzielten Mehr
ertrag sind nicht signifilmnt; beide Stickstoffformen haben die gleichc
Wirkung unier Versuchsbedingungen. Die Ausbringl1ng cler gesamten
Harnstoff- odeI' AmmonIumstickstoffmenge in mehreren Phasen (Herbst,
frilhzeitig im Frilhjahr odeI' zur 2. Hacke) fUhrte zu iihnlichen Mehrer
tragen. Durch Ausbringung cler Stickstoffmenge in mehreren Gaben
(50 0J0 im Herbst + 50 % im Frlihjahr oder im Frtihjahr und zur 2.
Hacke) sowie Aufteilung der Phosphormenge in mehrere Gaben konnte
j-:eine Erhohung des Zuckerrilbenertrags beobachtet werden.

SEGARCEANU O.,

1970, Influenţa ureei aplicată la diferite epoci, asupra producţiei de

sfeclă de zahăr pe cernoziomul fl'eatic umed din vestul ţării

(BJIIl5IlIlie I3HeCeUlLH il pa3JJUtJUbie CpOIW 1\!O'IeBllHbl Ha ypmKail caxapHoii CBeK;lpl

Ha rpynToyl3JJa)KUellHOl\l lIepH03el\le B 3anatI.HOii tlaCTII cTpaHLI), A.nalele LC.C.S

Braşov, voL II, Sfecla de zahăr, p. 87-94.

B 1966-1968 rr., Ha rpyHTOYBJIa}KHCUl-lml Qepn03ellle OIIblTl-1oii cTalIUHII JloBpHH.
pacnOJIO)KeHlIOH 113 3anatI.lwii paBlIliue PY:>lbIllHJ!, H3)rtJa.rrOCb BJlIHIiJlle BlleCelHI5I
J30THblX y,n.,oopeHllii 13 (!JOpMe l\!OlJeBlIllbl Il 3l\1MHaliHoii CeJIllTpbl 13 pa3.rHil.JHble
CpOKlI notI. caxapHylO C13el(Jly. lbY!J[l[Hlwec5I lţJ0P"'bI 3S0THblX ytI.o5peHrril, 1l1lO
CHr.lble IlO ytI.06peHHo,,'y qlOetPOpOIl! (P04) (jJony, Il]JHlIlepHO O,IlJIl'laKOBO IicnOJIbso·
n3JIHCb caxapHoii CBeKJIoi'r, nOBblW3J11J yp011Wi'r Ha 17-29% !I AaBaJIII npu6aBKv
ypD:iKa5I IwpHeil 13 7,4-12,5 Tira Il npnoaEI\y c60pa caxapa B 13,3-19,8 u/ru.
Pa3JlUlIII5I Mei-Il:)J.y npu6:JlliUiMII ypO)ll:a5i, nOJI)nleHULIMli OT Blleceml51 MO'jeOlJllbl II
aMlI-lUatlllOiI CeJIllTphl, 51BJJ5IlOTC5I He,U,ocTOl3epHbl~m, npWjeM 13 )TCJIOBIl5lX OOhITa
3TIl y.u.o6peHlUI OK33aJIliCh )3 O)lIIHaKoBoi'l cTeneHU ::JlţJlţJeKTlI13llbIMIf.,llnqxpepeH.

UllpOD3HIIoe ilO pa3Jlll41lbll\1 CpOlWM BHeceune ucei'! )l03hl 1\I0lJeBIll!bl llJIIl al\lllllJa
lumii CeJlHTpbl (oceHLlo, paHHeil l3ecHoii IUIH nOA uTOpylO Me/H:nyp5I)l,Hylo aopa·
6oTI,y) 06ecnellllBaJl'O cXO.rU-lble npuoaBlUI ypo~l(a5I. ,llpo6Hoe BueceHile )103bl 330·
Ta (nOJl'oBlIHy oceHblO Il nOJIOBuHy necHoii IlJliI ţKe aec[-wii Il nO,TJ; BTOpylO Me}K·
.n.yp5I)lHYIO o6pa6oTKY), {<:alI: fi .u.po6Hoe BHCCeHile .n:03bI tj:JoclţJopa ne cnoco6cTBO·
Ba.no HOBblllICHllIO ypOlKaa caxapnoiI CBel{JIbi.

XXI

AVRAM P.,

1970, Efectul sărurilor potasice naturale aplicate la sfecla de zahăr.

Analele LC.C.S. Braşov, val. II. Sfecla de zahăr, p. 95-89.

In cursul anilor 1960-1966, în cadrul staţiunilor agricole Turda (1960 

19G1) şi Oradea 0964 - 19G6) minereul potasic de la Tg. OCDa s-a expe

rimentat ca îngrăşămînt cu potasiu la sfecla de zahăr. Rezultatele de

producţie obţinute arată că minereul potasic, aplicat ca îngrăşămînt,

a realizat sporuri de producţie economice atît la producţia de rădăcini

cît şi la cea de zahăr. Sporurile obţinute au fost practic egale cu

cele realizate de sarea potasică, atunci cînd s-au aplicat în aceeaşi

cantitate de substanţă activă. Clorura de sodiu din minereul potasie

a contribuit la ridicarea procentului de zahăr şi a influenţat dezvoltarea

unui sistem fo1iar mai bogat.

AVRAM p"

1970, Efectul sărurilor potasice naturale aplicate la sfecla dezal1ăr

(Effect of natural patassium salts applied ta sugar beet), Analele I.e.c.s.
Bra,?ov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 95~99.

Experiments were undertaken during 1960 - Hl66 at the Turda

(1960 - 1961) and at the Oradea (1964 ~ 1966) agricultural stat:ons

with potassium ore of Tg. Ocna as a potassium fertilizer for sugar

beet. Yielcl results proved that potassium ore, applied as a fertilizer,

provides economic yield gains both in root and in sugar production.

The gains were practically equal ta those obtained with potassium

salt; when the ore helcl the same amount of active ingredient. Sodium

chloride and potassium ore contrîbuted to raise sugar percentage and

caused the development of a richer foliar system.
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AVRAM P.,

1970
1

Efectul sărurilor potasicenaturale aplicate la sfecla de zahăr

(Wirkung nat'ilrlicher Kalisalze bei Zuckerrilben), Analele LC.C.S. Bra~

şov, voL II, Siecla de zahăr, p. 95-99.

In den landwirtschaitlichen Versuchsstationen Turda (1960 - 1961) und

Oradea (1904 _ 1966) wurde von 196U - 1966 das kalihalij;ge Mineral

von Tg. Ocna als Kalidiingemittel bei ZuckerrUben geprlift. Die Ertrags

ergebnisse zeigen, dass dieses kalihaltige Mineral als Dlingemittel wirt

schaftlich glinstige Mehrertrage sowohl bei Wurzeln als auch bei Zucke,r

gehalt bewirkt. D:e Mehrertrăge entsprechen praktisch den mit Kali

salz erzielten we~m die gleitÎ1e Menge Wirkstoff eingesetztwird. Das

Natriumchlorid des Kaliminerals tragt zur Erh6hung des Zuckerge

haltes bei und beeinflusst die Entwicklung einer grosseren Blattflache.

1970, Efectul sărurilor potasice naturale aplicate la sfecla de zahăr

(BJlIHHlIIe BlIeceHiUI eCTecTBelll-lblX Iwmdil-lblX cOJleii TIOJI; caxapHylo CBeKJlY),

Analele Le.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 95-99.

B 1960 - 1966 n., Ha CeJlbCIWX0351iicTneliiI >iX OflbITHb1X CTaflUIUix Typ)l;a (B

1960-1961 rr.) li OpanH (13 196'b-1966rr.), B h:aqeCTne I{aJIuiiuoro yJI;OOpelIlI51 no}];

caxapuylo CBeKJly BHOCIlJIUCb eCTeCTneHflbre KaJIlJiiHble CQJlH li3 Tblpry-OKua.

TIoJIytreIlHble pesYJIbT8TbI IIOl(J3aJIlI, tITO npU1'>'1eHHJ3IlllIeC5I COJIU )l;aBaJIlI ~KOHO·

MiItleCI{H Bblro)l;Hhle npu6aDKII KaK ypO)Kan Kopneii TaK II c60pa caxapa. 3TII

npn6aBIrH npaKTwrecIOI 6bIJiII o)l;lIuaIWBbIMII c npu6aSKaMH nOJlyqeHHblMII or

nplIMcnemiB_ KaJIlIHHOii coJ!H c 40% CO)l;cp)KaHlIeM 1(20, BUOCIlMoii il OJI;llllaKOBbIX:

TIa )J,eHcTByrOw.eMy llaqaJIY KOJlIIQCCTB3X. XJlOpnCTbIii UaTp!lH KaJlHHHbIX COJIcii

li3 Tblpry. OKHa cnOCOOCTBOBaJI nOBbIIlICHIIIO cO)l;~p)KalllI51 caxapa li pa3BlITIllo

6QraTOrO JIHCTOBOro annapaTa.

XXIll

,NICOLAU AL., POPOVICI MARGARETA, CATARGIU D., PIPIE PL., MARK.US ŞI .•
POPOVICI L. B.I\RSAN N.,

1970, Lucrările de pregătire a patului germinativ in toamnă şi primă

vară pentru sfecla de zahăr. Analele Le.C.S. Braşov, voL II. Sfecla de
,zahăr, p, 101-111.

La LC.C.S. Braşov, Ia staţiunile experImentale Oradea, Tg. Mureş,

Suceava şi Secuiem s~au urmărit timp de 3 ani lucrările de pregătire

a patului germinativ pentru semănatul sfeclei de zahăr. Lucrările de
toamnă şi de primăvară a1,1 fost executate pe terenuri arate din vară.

Tipurile de Bol din zonele în care s~au intreprlns experienţele au fost
,diferite. Pe solul humico-semigleic de la Braşov eficienţa folosirii grapei
cu discuri + grapa cu colţi a crescut odată cu sporirea rezervei de
umiditate din sol. La Oraden, pe un sol slab podzolit se indică folo
seria cultivatorului + grapă. Pe soIurile aluvionale de la Tg.Mureş

lucrarea cu grapa cu discuri + grapa cu colţi reglabili este cea mai
avantajoasă. La Staţiunea Suceava pe un sol cernoziomoid levigat, lu
_crarea executată cu cultivatorul + grapa este superioară, iar la Secu
ieni pe un sol brun de pădure cernoziomic se asigură o răsărire bună

prin grăpatul energic de 2 ori. Grapa cu discun sau cultivatorul sint
recomandate pe soIurile tasate.

NICOLAU AL., POPQVICI MARGARETA, CATARGIU D., PIPlE FL, MARKUS 5T.,
POPOVICI 1., BÂRSAN N'O

1970, Lucrurile de pregătire a patului germinativ in toamnă şi primavară

pentru sfecla de zahăr (Operatîons for seedbed preparation for sugar
beet in auturnn and spring), Analele LC,C's. Braşov, val. III Sfecla de
_zahăr, p. 101-111.

Operations for seedbed preparation In view of sugar beet sowing, were
followed up during 3 years at tbe Braşov Institute far Potato and Sugar
Beet Crops, and at ilIe Oradea, Tg. MUre:;;, Suceava and Secuieni Exper
iment Stations. The autumnand spring operations were carried out on
lands ploughed in summer. The soD types of the zones in which the
experiments were carried out were different. On the humic half-gleyic
Braşov soii, efficiency of the disk harrow + harrow with adjustable tines
rises together with increase of soil moisture supply. At Oradea, on a
wealdy podzolized soil it is advisable to us€: a cultivator + harrow. On
the Tîrgu Mure,,? alluvial soils, practices with disk harro\vs + adjustable
tine harrows are most advisable. At the Suceava Station on a cher
nozem-like leached soil tillage with a cultivator + harrow gives
better results, and at Secuieni on a chernozem brown forest saH a
,good emergence is provided by two energetic harrowings. The disk
harrow aud cu1tl:vator are recommended in packed soils.
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NICOLAU AL., POPOVICI MARGARETA, CATARGIU D., PIPIE FL.• MAR.RUS ŞT...
POPQVICI 1., BARSAN N"

1970, Lucrările de pregătire a patului germinativ in toamnă şi primăvară
pentru sfecla de zahăr (Saatbettvorbereitung fur Zuc1cerrilben im Herbst
und Frilhjahr), Analele Le.C.S Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr,

p. 101-111.

Im Forschungsinstitut fUr Kartoffel- und Zuckerrlibenbau, Braşov, deno
Versuchsstationen Oradea, Tg. Mureş, Suceava und Secuieni wurde wăh

i-end 3 Jahren clie Saatbettvorbereitung zur Aussaat von Zuckerrilben
verfolgt. Die FrUhjahrs- und Herbsthestellung erfolgte auf B6den, die'
wăhrend des Sonnners gepflijgt wurden. Die Versuche liefen auf ver
schiedenen Bodentypen. Auf humushaltigem Gleiboden (Braşov) wird
clie W:rksamkeit der Kombination Scheibenegge + Egge mit dern.
Anstieg des Vlasservorrates im Boden grasser. Auf einem schwach
podsolierten Boden in Oradea' "virei der Einsatz van Kultivator +
Egge empfohlen. Auf den Alluvialb6den van Tg. Mureşerwies sich
der Einsatz van Scheibenegge + Federzinkenegge am wirksamsten.
In Suceava empfiehlt sich aui ausgelaugtem schwarzerdeartigem Boden
die Anwendung von Kultivator + Egge, wăhrend in SecUleni aui
braunemWaldbode:I ein guter Aufgang durch zweimaliges Eggen
erzielt wurde. Scheibeneggen und Kultivatoren werden auf verdichteten
B6den empfohle:n.

NICOLAU AL., POPOVICI MARGARETA, CATARGlU D., PIPIE FL" MARKUS ŞT.,.
POPOVICI 1., BARSAN N.,

1970, Lucrările de pregătire a patului germinativ in toamnă şi primăvară

pentru sfecla d6 zahăr (nO.uroToBlca [JoceBHoro JIQ)I{a oceHblO H BecHoii }]}Ill

caxapuoH CneKJIbl), Analele LC.C.S. Braşov, vol. II, Sfecla de zahăr, p.
101-111.

B opalUOBCKOl\1 HaY[IHO~lICCJIeJlOBaTeJIbCKOIll HHcTllTyTe IwpToe!JeJIeno,UcTB?l n
CBeKJlOBO,1lCTBa Il Ha OrrblTllblX CT<llIUllJIXO Opa)UI, Tblpry-Mypew. Cy1laBa Il
CeI{yeHu B TeqeUUe 3 JleT H3yt13JIHCb pa60Tbl rrO rrO.urOTODE:e rroceBuoro J10iKa rrO.J];
caxapllylo cnel{Jly. KaK oceHlme, Tal{ II neceHillIe pa60TbI npoBo,TlIJ.IIIJCb ua Bcna~

xaHllblX JleTOM yHaCTJWx. B 30Hax rrpone,!!,eHlUl QrrblŢOB TJJnbi nO'fB Ubl.'lll paaJ111lJ~

HbIMn. Ha ryMycHO-JIOiKHOrJleeDof! notJBe B EpallioBe 3qxpel{TIlUHOCTb npllMelle~

H11SI .J];llCIWBOf! GOp01lbl + 6opoHa BoapacTaeT no rvlepe nOBbIUJeHUSI ganaca rrOII
neHHoH DJlaru. B Opa-.uSI, Ha cJla60 OnO,1l30Jle}lliOH no'me peIWMeu.uyeTCJI nplI
MeHelHle o6pa6oTKll KyJlhTHU3TOpOM + 6opoHa. Ha aJIJIlOBua.1JbHbIX nOlJBaX onhlT~

HaM CTaHUllH Tblpry-Mypern Han60JIee BblrOJlHOM SIBJlfleTCfl o6pa6oma .uUCI{oBbI~

MH +3y6oBhIMl1 perYJIllpyel\'lbIMIl 6opollaMIl. Ha tJepHoaeMOBH,llHOil BbIUl,NIOreHHOll

nQllBe CyqaBCKOii OrrbITJlOii CTaHUHII J1ytJllIeii JIBJIfleTCJI J{yJIbTUB<JUllSI -+ 6opo
UOaaHue, a B CeKyelUl Ha 6ypoii JIecHoii lJepHOaeMoBmUIOH rrOtIBe ::meprWIHoe
,IlBYKpaTllOe GopOHoBaHue o6ecnelJIJBaeTJlpy:lKHOe nOJIBJIeUUe BCXO.J];OB. )lnCE:o
BaUlle II I{yJIbTIll3aUHJI peKOMeflJlylOTCSI JI,Jlfl ynJlQTHeHlIblX nOlIB.

XXV

VASILIU M., PASCARU ELVIRA,

uno, Influenţa ingrăşăminteJorminerale ·usupra producţiei la sfecla de'
zahăr irigată, în zona de nord-est a Bărăganului, Analele Le.C.S. Bra
şov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 113-11D.

În anii 1966 - 1968 s-a efectuat o experienţă de cîmp trifactorială,

:u mai multe graduări, pe un cernQziom castaniu deschis carbonatic,
m condiţii- de irigare, folosind soiul R. Poly 1. în ceea ce priveşte in
fluenţa fosforului s-a constatat că doza cea mai economică este P iiO, la
care s-a obţinut un spor de 130 kg rădăcini la 1 kg substanţă activă

aplicată. Azotul a fost de asemenea bine, valorificat, dozele N::;o - N 100

fiind cele mai economice, asigurind un spor de 146 ~ 130 kg rădăcini

la 1 kg substanţă activă. Tripla interacţiune ingrăşăl11inte cu azot X
fond constant de fosfor X epoci de aplicare a azotului estesemni
ficativă în ce priveşte dozele de azot şi fosfor aplicate, epoca de
administrare influenţînd mai puţin producţia de sfeclă. Interactiunile
cele :mai semnificative s-au obţinut în cazul cînd s-au aplic~t do
zele N100 - N:coo pe fond de P 50 ~ PJc;o. Producţia de zahăr obtinută

în medie pe trei ani urmează în general linia producţiei de rădăcini.

-, .~ ~~ ._._. __ ,_~ .. __ .... _. __._. _._,,"~ ~ ~... •..."'u.• C· 'j'1 i.I l;unsumUlUl

de apă la sfecla de zahăr (Contributions to the problem of the irri
gation regime and thewate1' consumption oi sugar beet), Analele
LC.C.S. Braşov, voL 11, Sfecla de zahăr, p. 121-129.

Duri~g 196.6-1968, the effect of irigatiou as affeded by soiI fertilization
was Investigate? at Fun?-u~ea,.Brăila aud Aradul Nou in the R. Poly 1
sug:r ?eet vanety. By lrngatIon and fertilization root yield averaged a
.13~ /0 .lUcrease, iram 32.8 ta 78.2 tlha, increasing by 41-49010 through
lrng~tlOu ~nd by G2~700J0 through fertilizaHon. Irrigation regime with
a SOl! mOlsture. I~vel. over 80010 (50-700/0 available rnoisture) gave
be~t results. ~eet lrngat;IOn "by growth stages", beginning with root thick
enIng and gOlllg on untIl the begin of August at 10-15 day intervales in
the south, and at 15-20 daJ-' intervals in the Western Plain yielded
94Dlo of the highest production. Optimum irrigation rate was' 350-400
rom in Brăila, 300-350 m:m at Fundulea aud 180-250 mm at Aradul
Nou. Mean highest yield OVer three years was of 68.9-91.2 tlha roots,
and. ~he .organo-mineral fertilizer combinations proved best suited. By
fertlhzatIO!1 water was more efficient; thus 91.7 kg/ha root gaiu
:vere obtamed for each mm water provided by irrigation on the fertil
lzed plots, as compared ta 45.7 kgjha on the non~fertilized plots. Sugar
c,:utent decreased by irrigation by 0.3-1.2010 and by fertilization by
D,:J-IOO/o. Under irrigations conditions, total water evapotraspiretion
was of 641-645 mm during growth period; :mean daily consumption
rase iram 1.3-1.7 :mm in April to 6.5-6.6 rom in July.
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VASILtU M.. PASCARU ELVIRA,

1870, Influenţa ingrăşămintelor minerale asupra producţiei la sfecla de
zahăr irigată, in zona de nord~esta Bărăganului (Wirkung van Mineral.
dilngemitteln auj den Ertrag bewasserteJ' Zuckerrilben im Nord-Osten
des Bărăgan), Analele LC.C.S. Braşov, val. n, Sfecla cle zahăr, p. 113-119:

Von 196G - 1968 wurde auf dem karbonathaltigen kastanienfarbigen
Schwarzboden ein dreifaktor(eller Feldversuch mit mehreren Abstufun
gen durchgefUhrt und dabei unter Bewăsserungsbedingungendic Sorte
R. Poly 1 geprilft. Bezliglich cler Phosphorwirkung beobacl1teten wir,
class P uo wirtschaItlich clie besten Ergebnisse ermoglicht und bei Anwen
ciung van 1 kg Wirkstoff zu eioem um 130 kg hăheren \Vurzelertrag fiihrt.
Auch Stickstoff wurde van clen Pflanzen gut verwertet ; die w:rksamsten
Gaben betrugen N50 - NI0U und gaben Mehrertrage van 146 - 130kg
Wur~eln je kg Wirltstoff. Die dreifache Wechselwirkung zwischen
Stickstoffdiingemitteln, bestancligem Phosphorgehal tund Einsatzepochen
der StickstoHdLi.ngemittel istsignifikant fUr Stlckstoff- und Phosphor
gaben ; der Einsatzzeitpunkt ubt auf den Ertrag einen geringeren Ein
fluss aus. Sehr signifikante Wechselwirkungen werden bei Gaben van
NlOO - N:WD zu P so - PlOD erzielt. Der im clreiJiihrigen Mittel erzieIte
Zuckerertrag folgt im allgemeinen dem Verlaui des Wurzelertrags.

1970, Lucrările de pregătire a patului germinativ in toamnă şi primăvară

pentru sfecla dG zahăr (I1o,UraT013JW noceBHoro Jloma oceHblO fI I:wcHoii ,Il,Jl5I
caxapHoii cneKJlbl). Analele Le.C.S. Bra.,?ov, val. II, Sfecla de zahăr, p.
101-111.

B 5pawoBcKoM HaYlmo~IlCc.TJe)lOBaTeJIbC!wM HllcTHTyTe KapToejleJleno,Il,CTBa II
CneKJlOBo)lcTBa II Ha OnblTHblX CT8HlJ;1I5IX il OpaAn, Tblpry-Mypew. Cyq;:lBa li

CeJ<yeHH B TeqeHlIe 3 Jle1' 1l3ylJamICb pa60TbI no n0;1J.rOTonKe nOceBllOro Jlonw no,Il,
caxapHylo CBeKJly. I\al{ oceIlHlle. TaK II j3eCeHHjie pa60TbI nponO.!UJ.lIIICb HaBcna~

xaIHlblX JleTOM ylJacTIWx. B30H3X npOBe)lemUI onbITon TUO"'I nOllB 6bl.'Ill p33mJIJ
IIb!MII. Ha rYMycuO-JIO)I{HOrJleeBOii n04Be B 5pauroBe 3qxjleKTIJBBoCTb npIJMeUe
HIl5I )UlCKOBOi1 60pOHhl + 60pOlHl noapacTaeT no l'>lepenOBblweHHR a3naca nOq
BellHoii BJlarII. B OpaiUl, Ha CJJ3Go onO)laoJleIlHoii notwe pelwMelUlyeTC5l npll
MeHelIHe o6paGoTKH KyJlbTHB3TOpOM + 6opoHa. Ha aJlJlIOBlHIJJbHbIX nOlJBax onblT·
Hoii CTaHlJJIH Tblpry-Mypern u3n60JleeBblro;1J.BOii JIBmreTCH o6pa6on;a .llHCKOBbl
MU+3y6oBbIMH peryJlIlpyeMl:>IMU 6opoliaMII. Ha lJepH03eMOBII;1J.HOii BbIUle.TJOreHIIOii
HOtIile Cy'Ianclwii onb!TIwii CTaHlllll! JlylJllIeii JInmleTCll KyJlbTlmaUJl5I + 6opo
HODaHlIe, a B CeKyeHlI Ha 6ypoii JlecHoii lJepII03el>IOBUAHOii nOlIDe9HepfHlJIlOe
.n;BYI<paTHoe 60pOIlOBaHue 06eCnelJHBaeT.llpyn{HOe n05IBJlellIle BCXO,UOB. JlIlCKO
BaHHe II ItyJlbTIlllaUH5I peKoMeHAyloTCJI JlJlll yOJIOTHeHRbIX nOlIB.

:ŞIPOŞ aH., HULPOI N.• VASILIU MARJA. PĂLTINEANURODICA, CIMPONERU N.•
NEGOMIREANU V.,

1970, Contribuţii la cunoaşterea regimului de irigare şi a consumului
de apă la sfecla de zahăr, Analele LC.C.S. Braşov, vol. II. Sfecla de
zahăr, p. 121-129.

ir, anii 1966-1968 la Fundulea, Brăila şi Aradul Nou s-a studiat ·influ~
enţa irigilrii în funcţie de fprtilizare la soiul de sfeclă de zahăl R Poly
1. Recolta de rădăcini n crescut în medie cu 138010, de la 32,8 la 78,2
Uha prin irigare (41-49 0J0) şi ingrăşare (62-70 Ofo). Regimul de irig8.,·e
cu umiditatea ~n sol la peste 80010 C.c. (50-70 o/() umiditateacccsibilă) a
dat rezultate optime. Irigarea sfecIei pe "faze de creştere" de la înr:~

perea îngroşării rădăcinii. pînă la inceputul lunii august la interval
de 10-15 zile în sud şi 15-20 zile in Cîmpia de Vest a dat ~l<1% dIn
r'f:colta maximă. Norma optimă de irigare s-a situat la peste 350-400
mm la Brăila, 300-350 rom la Fundulea si 180-250 mm la Aradul
~ou. Producţiile maxime obţinute în medie pe 3 ani au fost de
('3,0-91,2 t/ha rădăcini, combinaţiile de îngrăşare organo-~minera!Ă.

dovedindu~se optime. îngrăşarea a determinat o mai bună valori:fica!'e
a apei obţinîndu-se 91,7 kg/ha rădăcini Spor la fiecare mm apă dată

prin irigare, faţă de 45,7 Jtg/ha pe parcelele neingrăşate. Conţinutul in
zahăr a scăzut prin irigare cu 0,3-1,2010 'şi prin îngrăşare cu 0,5-1,0°/[1.
Consumul de apă în condiţii de irigare a fost de 641-645 mm, iar
consumul mediu zilnic a crescut de la 1,3-1,7 mm (aprilie) pînă la
G,5-G,G mm (iunie).

ŞIPOŞ GH .• HULPOI N.• VASILIU MARIA. PÂLTINEANU RODICA. CIMPONERU N.,
NEGOMIREANU V..

J 970, Contribuţii la cunoaşterea regimului de Irtgare şi a consumului
de apă la sfecla de zahăr (Contributians to the prablem of the irri
gation regime and the water conşumption of sugar beet), Analele
LC.C.S. Braşov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 121-129.

During 1966-1963, the effeei of irigution as affeded by soiI fertili'zation
was investigated at Fundulea, Brăila and Aradul Nou in the H. Poly 1
sugar beet variety. By irrigation and fertilization root yield averaged n
138010 increase, from 32.8 ta 78.2 tjha, increasing by 41-49010 through
irrigatioo and by 62-'-70 0/ 0 through fertilization. Irrigation regime with
a saH moisture Jevel over 80% (50-700f0available moisture) gave
best results. Beet irrigation "by growth stages", beginning with root thick
ening and going an until the begin of August at 10-15 day intervales in
the south, and at 15-20 day intervals in the Western Plain, yielded
fl40J0 of tlIe highest production. Optimum irrigation rate was 350-400
mm in Brăila, 300-350 mm at Fundulea aud 180-250 mm at Aradul
Nou. Mean highest yield over three years was of 68.9-91.2 tlha 1'oots,
and the organo-mineral fertilizer combinations proved best suited. By
fertîlization water was rnoreefficient; thus 91.7 kgjha root gaiu
were obtained for each mm water provided by irrigation an the fertil
ized plots, as compared ta 45.7 kg/ha 011 the non-fertilized plots. Sugar
content decreased by irrigation by 0.3-1.20/0 aud by fertilization by
D,S-10o/0. Under irrigations conditions, total water evapotraspiretion
was of 641-645 mm during growth period; mean daily consumption
rase from 1.3-1.7 mm in Apri! to 6.5,...-6.6 mm in July.
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ŞfPOŞ aH.. HULPOI N., VASILlU MARIA. pALTINEANU R,ODICA, CIMPONERU N.,
NBGOMIR,EANU V.,

]070. Contribuţii la cunoaşterea regimului de irigare şi a consumului
de ~pă la sfecla de zahăr (Beitriige zur Kenntnis des Bewiisserungs
regims und Wasserverbrauchs der Znclcerrilbe), Analele Le.C.S. Bra
sov, val. II, Sfecla de zahăr, p. 121-129.

In Fundulea, Brăila und Aradul Nou ...vurde zwischen 1066-1083 die
Bewăsserungswirkung in Abhangigkeit van Dilngung bei cler Sorte
H. poly 1 untersucht. Durch Bewassenlllg und DUngung stieg d~~r

Wurzelertrag im Mittel um 138(}/o von32,8 t auf 78,2 t/ha, wobei auf
die Bewasserung 41-491J/ o und auf DUngung 62-700/0 entfal1en, Das
Bewasserungssystem gewahrleistete cine Feuchtigkeit van liber 80°/0
FK (50~70% verfUgbares Wasser) und zeitigte optimale Ergebnisse.
Durch Bewasserung der ZuckerrUben in Abhlingigkeit von "Vachs
tumsphasen d.h. beginnend mit der. Wurzelverdic!mng bis Anfang
Augustnach je 10-15 Tagen im Siiden und 15-20 Tagen im Wes
ten kQ~nten Ertrage von fl40f0 des Hochstertrages erzielt werden. Die
optimale Wassermenge betrug Uber 350-400 .mm in Brăila, 300-
350 mm in Fundulea und 180-250 mm in Aradul Nou. Im dreijăhri
gen Mittel betrug der hochste Wurzelertrag 68,9-91,2 t/ha; organisch
mineralische Dilngemittelkombinationen erwiesen sich als optimal. Die
Diingung trugzu einer besseren Verwertung des verfUgbaren. Wassers
bei' aut gediingten Parzellen betrug der Mehrertrag 91,7 kg/ha Je 1 rom
Wa~ser, im Vergleich Zu 45,7 kg/ha aur ungedUngten ParzeUen. Der
Zuckergehalt verminderte sich durch Bewasserung llm 0,3-1,2010 und
durch Diingung um 0,·5-1,00/0. Unter Bewasserungsbedingungen be
tragt der Gesamtwasserve1'brauch wahrend der Vegetationsperiode
64-1-6-15 mm; der Anstieg des mittleren Tagesverbrauehs betragt 1,3
1,7 mm im April und e1'reicht 6,5-6,6 mm im Juli.

SIPOŞ GH. HULPOI N., VASILIU MARIA, pALTINEANU R,ODICA. CI1IlPONER,U N •
.,' NEGOMIREANU V.,

1970. Contribuţii la cunoaşterea regimului de irigare şi a consumului de apă I~
siecla de zahăr (K Hay'-leU!110 peiKilM<l OpOWellll5I H nOTpe6.'1~UII5I BOltbI caxapnoll
CBeKJlOii), Analele LC.C.S. Braşov, vol. Il, Sfecla de zahar, p. 121-129.

B 1966-1968 rr., U (IJynJlyJl5I, Bp311JIa II Apany.iI Hoy 1,:3yQaJIOCb B.'1lUlillIe opo
rueHlUI B a<lBHClllllOCTH OT y,Tl06peHlm copTa caXapl-lOH CBeKJlbI P. DOJllI I.
Opowetlll e II y,Il06pellBe ,flaJIo nOBbIllIelllle ypo)l{a5l Iwplleii fi Cpe,Tllle}.1 Ha 138%
_ c 32,8 Ha 78,2 Tira; OJl,1I0 TOJlbl\O opoweHlle nOBblUW.nO ypO)l\aii Ha 41-49%l,
a O.Il.HO TOJIblW yli,06peuHc- Ha 62~70%. Peil\JJM opOWeHJI5l C BlIB)Kli:QCThIO
nOl.lBbl, npeBblUlaJomeii 80% nOJlenoii i3JIarOeI\JKOCTII nOtlBbl (5D~70% )1ocTynHoii
DJlJ)l{l10CTll), ,IlaJI OnTI1MaJIhHhle pesy.'1bTklTbl. flOJIHB CBeKJlbl no ,,fjlElS<lIl'l pOCTa",
1-lal/IllJ<:lYl C (l13Shl H<lIJ[\Jla yTOJIll1,eJ-llnI KOpJ-I5I Il 11.0 IlatJaJW <wryc.!a, Ijepes I\<l}j{llbl~

10-15 ,UHeii ~ Ha 101'12 CTpaflL1 Il llepes f{aili:Jlble 15~20 )l,j-1CU ~ Ha 3anall.l-l01l
paBHIlHe ,UaEaJi 94% !IIal{ClIllIa,11bllOro ypO)IW.5J. OnTiJIIH1JIbIIa.5l IlOpM3 opolllelHw
B 5p.9lJJIe npenocxo,UuJJa 350-400 MM, B (JlYHlI.YJI.5l oHapaUH5IJIaCb 300~350 Ml'>I.
a B Apa,flY.l1-Hoy - 180-250 !IIM. H<lIl60.'1bWHe Cpe,II,IUle ypO)IWH IWPHci:i,
nOJIylJCHBble sa 3 fOlI.a, paBlI5IJIl1Cb 68,9~91,~ TIra , npfl1lelll COBMeCTI-IOC BHC
ceHIJe opraIlll1leCIWX li MHlH~paJIpl\blX y)106peIUJII naJIO OIlTlIl\HlJlhHhIe peSYJI1:>T3Thl.
Yll.06pefIlle 06)~CJIOBHJIO JIylJwee HC~?JIbSOBallHe ,.Bonbl, nplJllelll ~~a y.n.o6peHllbIX
lI.eJI5IHI{aX IIplJoaBIW ypOiI{afl KopHell Ha J{a)KlI.bUI MIII nomlBIIOIl BO)lbI paBj-I5I
,JIaCf> 91,7 J{r/ra, no cpaBIlelHlIo C 45,7 Kr/ra, nQJly'lelIllblMI! lin Hey)J,06peUH1:>IX
Jl,eJI.5IlIKax• CO)J,ep)J{aIllle caxapa CUI1SHJlOCb B pes)'JIbTaTe opOllleHH5I Ha 0,3~1,2 %,
a B pesy.'1bTaTey.u06pemHI ~ na 0,5-1,0%. B yCJIOBI-WX OPOIllCHl-U1 06mee no
Tpe6Jlelll-1e B0,Ubl paBH5IJlOCh 641~645 MII!, npH1lelll cpe,flI-IecyTo'-luoe nOTpe6JleHHe
B03pOCJTO C 1,3-1,7 IIIM B anpeJIe .ao 6,5-6,6 !IIM a lIlOJIe.

XXIX

RAteU CRISTINA, CODRESCU ANA,

1970, studiul etiologieişi combaterii putrezirii germenîlor de sfeclă

de zahăr, Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 131-137.

In perioada 19G5~lgG8 la Institutul de cercetari pentru cultura carto
fuluişi sfeclei ele zahăr de la Braşov şi la Institutul de protecţia plan
telor de la Bucureşti s-au executat o serie de experienţe in laborator,
seră şi cîmp, legate de detcrrn~narea microorganismelor cafe produc
putrezirea germanilor şi plăntuţelor de sfeclă şi de combaterea acestei
boli. De pe germenii de sfeclă, atacaţi în diferite faze de creştere,

s-au obţinut (în ordinea frecvenţei) specii de Fusari1l111., Pythium, Pho
ma, Rhizoctonia, Alternaria, Penicillium, AspergHlus, MltCor. Speciile
de Pythium au manifestat cel mai înalt grad ele virulenţă. Tratarea se
minţelor de sfeclă cu diferite produse fitofarmaceutice a dat rezultate
bune, toate produsele experimentate asigurînd o proteCţIe bună a
germenilor ele sfeclă faţă de agenţii patogeni d:n genul Pythimn, iar
produsele Tiradin 75 şi Criptoelin aLi avut eficacitate şi faţă de ge
nurile Phoma şi Rhizoctonia. Prin depozitare seminţele tratate îşi pierd
într-o oarecare măsură puterea de germinaţk.

RA1CU CRISTINA, CODRESCU ANA.

1970, Studiul etiologiei şi combaterii putrezirii germenilor de sfeclă

de zahăr (A study 011. the etiology and control of sugar beet seeds
,and seedlings rot), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla ele zahăr

p, 131-137.

A set of laboratory, hothouse and field trials were carr~cd out from
1965 ta 1968 at the Institute for Plant Proiection of Bucharest and at
the Institute for Patato anel Sugar Beet Crops of Braşov, in orde1' to
diseover the microorganisms that cause seed and seedling rot in sug
ar beet and to investigate how to control this disease. Species of
F'usarium, Pythium, Phoma, Rhizoctonia, Alternaria, Penidllium" As~

pergillus, Mucor, were obtaincd (in order of frequency) from beet seed
lings attacked at various growth stages. Pythium species exhibited
highest virulence. Seed treatment with patent preparations against
plant diseases gave good results; they protected the seeds wel! against
the Pythium spp. ; as for Tiradin 75 and C1'iptodin proclucts they were
.also efficient against the Phoma and Rhizoctonia spp. The treated seeds
Iose ta some extent their germination capacity by depositation.
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RAICU CRISTINA. CQDRESCU ANA.

1970, studiul etiologiei şi combaterii putrezirii germenilor de sfecla.
de zahăr (Atiologie und Bekămpfung des Wurzelbrandes der Zucker
rUben), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 131-137

Iru Forschungsinstitut fUr Fflanzenschutz, Bulwrest und im Forschungs
institut fUr KartoffeI- und Zud:errUbenbau, Braşov, wurde von
1965-1968 eine Versuchsreihe in Laboratorium, Gewăchshaus und Feld
durchgefUhrt und die Mikroorganismen ermittelt, dic deo Wurzelbrand
der Zuckerruben hervorrufen; ebenso wurden Bekămpfungsmassnah

men gepruft. Von den in verschiedenen Wachstumsstadien befindlichen
Keimpflănzchen ennittelten wir (Reihenfolge nach Hăufigkeit) Fusa_
rium, pythiUm, Phama, Rhizoctonia, Alternuria, PenicilHum, Aspergil
lus, .111ucol'. Die Pythiumarten zeigten grBsste Virulenz. Die Behand
lung des Zuckerrubensaatgutes mit verschiedener Pflanzenschutzmit
teln brachte gute Ergebnisse; alIe Pflanzenschutzmittel sicherten einen
guten Schutz der Keimpflănzchen gegeniiber Krankheitserregern der
Gattung pythium " Tiradin 75 und Cl1:ptodin waren auch gegeniiber
Phoma und Rhizoctonia wirksam. Durch Lagerung verliert das behan
daHe Saatgut in gewissem Masse die Keimfăhigkeit.

RAICU CRISTINA. CODRESCU ANA,

1970, Studiul etioIogiei şi combaterii putrezirii germenilor de sfeclă

de zahăr (113y'leuH€ .9THOJ10rHH If 60pb6a C3arHHBaHHeIII npOpOCTIWB

caxapHoii C!;leI\Jlbl), Analele: LC.C.S. Braşov, val. II, Sfecla de zahăr,

p. 131-137.

B 1965~1968 rr. B EyxapccTI{oII! I1HCTIITYTC SOUl)ITbI pacTcllllfi II D· Eparn0I3ClCOi\1

HaYllllo~llcc,I1e,UoBaT€.TJbCl\OM llHcTIfTyTe KapToepeJH:'BO,I:tCTBa li CJ3eK,I1050,UcTBa opo
5a,!UlJICŞI p5I,!I; OnbITOB fi .TJa60paTopllbIX yCJIOBlWX, B TEnmllle II D nOJJe c ueJIblO on
pe,!I;€JJeHIl5'! 1IlIlKpOOpraHIlS/llOI3, BpIShIBBIOIlJ;llX 3anlllBBHHe npopocTKon II pacTellb

nu; cJxapnoii CBeKJIbl, li paspa60nUf MeTO,!I;OB 60pb6bI C .9THMIJ 3a6oJIE'naHH5IIIm.

C rrpopoCTKOD caxapHoii Cl'IeI{.'IbI, nopameHHblx B P<J3JnI'I!-lbIX epfI3aX pOCTa 6bJ.llll

Bbl,UeJJeJIbI (8 nOpJl,Iu\c lIaCTOTIoI BCTpellael>lOCTll) BH,UbI Fusarium, Pythium,

Phoma, Rhizoetonia,Alternari a , Penicîllium, AspergiJlus, Mucor. BUJlbI Pythium

npOHI3JJH.TJlI uaU60JlbwylO BHpyJIeHTIIOCTb. TIpoTpaBJI1I5JHIle Celll5IlI CBe!\Jlbl

pa3Jlli'lHhIMH H)I.OXHMUKaTBMII ,UaJIO nOJIO/lOITe.'!bHble pe3YJJbTaTbI, nplJ'Iellt Bce

IICnOJJbSOBanwueCll npenapaTbI 06ecneliUBaJJII JlOCTaTolIHylO gaIUHTy npopocTKOB

caxapuoii CaeKJJbI npOTHB nos6y)J.I1TeJleii liS po.ua Pythium, TOf,!I;a, KaK npe

napaTbI Tupa.zunr 75 II KpnTITo,!I;HH UWlIl .9epepel\TlIBllbI!lf1l no OTHQWeHlHO K

pO,I:tJM Phoma il Rizoctonia. I1pJI XpaHel-lllll, BCXOJlWCTb npOTpaBJleHHhlx CE'IIUIH

B HeKoTopoii CTeneHH CHIijJ{aeTC5I.
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CODRESCU ANA, CODRESCU V., GHERM,AN 1.,

1970, Rezultate privind cap~citatea de producţie a seminţei de sfeclă de
zahăr reeoItată de pe plante Illozaicate, Analele Le.C.S. Braşov, voI. II,
Sfecla de zahăr, p. 139-143.

Experienţele executate la LC.C.S. Braşov în perioada lDG4-19G5 au
avut ca scop să stabilească influenţa mozaicului asupra capacităţii de
producţie a plantelor provenite din sămînţa indivizilor atacaţi. Re
zultatele obţinute arată că nu există diferenţe în ceea ce priveşte

capacitatea de producţie a seminţelor provenite de la indivizii mozai
caţi şi de la cei sănătoşi. Calitatea tehnologică a rădăcinilor celor
două grupe de plant~ este aproximativ egală, iar în ceea ce priveşt~

frecvenţa de plante mozaicate diîcrcnţele sînt de asemenea nesemni~

ficatlve. Folosirea plantelor mozaicate de sfeclă de zahăr pentru stu
d;ul capacităţii combinativ~ a liniilor consangvinizate şi a familiilor
(in producerea seminţei hibride) poate fi admisă deoarece mozaicul
nu exercită influenţe negative aSUpra capacităţii de producţie a se
m1nţelor provenite de la indivizii atacaţi.

CODRESCU ANA. CODRESCU V., GI-IERM.AN J.,

lfj70,RezuItate privind capacitatea de producţie a seminţei de sfecllt
de zahăr recoltată de pe plante mozaicate (Yield capacity of sugar
beet seed harvested iram plants affected by mosaic), Analele Le.c.S.
Braşov, voI. II, 2fecla de zahăr, p. 139-143.

Experiments carrled out during 1!J64~1965 at the Braşov Institute for
Potato aneI Sugar Beet Crops aimed at E'stablishing mosaJe effect on
yieId capacity of plants originating fram the seeds of the attacked
individuals.The,results shaw tl1at no differenee in yield capacity
exists between seeds origlnating trom individuals with mosaic and
from healthyindividuals. Technologieal quality of roots iram the two
groups of plants is .approximately equal; as for frequency of mosaic
affected plants the differences are also non-significant. The utilization
of. mosaic-affectedsugar beet plants in the combining ability study
of inbred linesandfamilies (in production of hybrid seed) may be
admitted asthe ... mosaie does not exert a detrimental effeet 011 seed
yield capacityoriginating from attac1ced individuals.
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CODRESCU ANA, CODRESCU V., GHERMAN 1.,

1970, Rezultate privind capacitatea de producţie a seminţei de sfeclă de
zahăr reeoItată de pe plante mozaicate (Leîstungsfiihigkeit des Zuclcer
1'ilbensaatgut'es van mosaikkranlwn Pflanzen), Analele LC.C.s. Braşov,

val. II, Sfecla ele zahăr, p. 139-143,

Die Versuche wurden zwischen l06'±-1D65 im Forschungsinstitut fur
Kartoffel- uneI Zuckerrlibenbau, Braşov, durchgeflihrt um elen Ein
fluss eines Mosaikbefalls auf clic Leistungsfăhigkeit van Pilanzen, die
aus mosaU,;:krankem Saatgut erzielt wurden, zu untersucben. Dle 121'
zielten Ergebnisse ZCIgen, dass bezliglich der Leistungsfăhigkeit des
Saatgutes mosaikkranker Pflanzen 1\:eine Unterschiede im Vergleich
Zl1 gesunden Pflanzen bestehen. Die technologische Ulite der Wurzeln
beieler Gruppen ist ungefi:i.hr gleich und bezliglich der I-Hiufigkeit mo
saikbefallener Pilanzen gibt es nUl' nicht signiffkante Unterschiede.
Die Verwendung mosail,;:befallener Zuckerrlibenpflanzen zur Unter-
suchung der Kombinationseignung vOn Inzuchtlinien und Farn'ihen
(Hybridsaatguterzeugung)kann zugelassen werden, da das Mosaik auf
di~ LeistungsUihigkeit des Sac.tgutes von befaUenen Pflanzen keincn
ungiinstigen Einfluss auslibt.

COORESCU ANA, CODRESCU V., GI-IERMAN L.

U170, Rezultate privind capacitatea de producţie a seminţei)de sfeclă de
zahăr recoltată de pe plante mozaicate (Ypo),K3iinocTb CeM5IH, no.'ly'lelulhtx OT

nopa2KeHHblx M03311IWii pacTeHHii c3xapHoii Cnel{.IJpI), Analele I.C.C.S.
Braşov, voI. II, Sfecla de zahăr, p. 13~)-143.

OnbITbI, npOHO)UI IHUeC5I a. I-IaY'lllO-HCCJIe)J,oBllTeJlbCKOM llHcTHTyTe KapToq)eJleBo.n~

CTBa II csel\"JIOBo)J,CTBll D opawoBe B 1964-196Ş" lIMeJlHI.J;eJlblO yCTaHoBHTb DJlIUI

Hue'i\103al!l..:l1 na yp02KaiiIlocTb pacTelUlii, DOJ1yiIeHHbD(OT nopa.iKcHHbIX ela .9KSCM

OJl5lpOB. UO.'ly'IelUlhle pesyJlhTaTbl nOKaShIBaIOT oTcyTcTBue pas.'lll'IJlii B OTHOllIeHllll

YPoîl~aiinoCTl\ CeM:ffH, IlOJly'IellIlbIX OT M03all'IIlblX ti OTS)J,OpOBbIX pacreHlliL Tex~

HOJIOfl-llJeCI{De I,a'leCTBO Iwpl:leii .9TnX ,rwyx rpynn pacTelilli'r nprn.lepuo O)l,llHa·

IWBoe; IITO 2Ke KacaeTCa lJaCŢOThl BCTpetrae:\iOcTH 1'Il033HlJllhlX paCTelllIii, Topaa

HHUhl D 3TOM OTHQWeHll11 T3101\"e 5lBJI5IlOTC/I He)l,OCTODepllbIMH. I1cno.TJh30B31llle

l>i033HllllhlX p3CTeHHii caxapHoii cneIUlhr AJIa 113y'leUmr lWM61lRâunoIIIlOii coocoa

BOCŢU C3l>IOOnhIJIeHHbIX JlllllIlii H cel>Hll-I (apn ceMenoDo)..\cTBe fJJ6pll}J;oa) 5WJlJIeTCJI

;:wnycTIIMbtilI, TaK Ka!{ 1'Il0aallKa ne OKaşblEaeTOTpnUaTeJIhllOrO U.TJlI5lHIl51 Ha ypo~

:tKaiiHOCTb C€\\UJH, nOJlyqeHHf:>IX OT nopaiKeHHhlX 3i\3eJ\InJlfrpOB.



INSTITUTULUI DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA
CARTOFULUI ŞI SFECLEI DE ZAHĂR - BRAŞOV

SfECLA DE ZAHĂR

VOL. II

CENTRUL DE
PENTRU AO

1 DOCUMENTARE
SILVICULTURĂ


