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SCHIŢA STRATEGIEI CULTURI][
SFECLEI DE ZAHĂR ÎN ROMÂNIA

AL. TIANU, A. f. BADIU, A. DONCILĂ,A. NIŢĂ, V. TĂNASE

Este prezentată analiza situaţiei actuale a culturii sfeclei de zahăr

în România, înfăţişându-se: producţia de zahăr, evoluţia suprafeţelor

însămânţate cu sfeclă între anii 1989-1994, precum şi prognoza până in
anu12004. Sunt discutate producţia totală şi medie de sfeclă de zahăr în
intervalul 1989-1994, ca şi prognoza pe anii 2000-2004. Se analizează

evoluţÎa conţinutului de zahăr şi a randamentelor de extracţie în
intervalul 1989-1994, ca şi prognozele în intervalul 1994-2004.

Se fac o serie de analize privind efectul în productie datorat:
soiurilor, îngrăşămintelor. irigării, combaterii buruienilor, bolilor,
dăunătorilor, perioadei de vegetaţie, precum şi bilanţul pierderilor
tehnologice.

Se discută problema importurilor de zahăr, a exportului de zahăr,

a costurilor de producţie.

Cultura sfeelei de zahăr s-a dezvoltat relativ recent în Europa, in comparaţie

cu alte plante industriale, ca o cultură strategică, de independenţă a acestui
continent faţă de importul de zahăr din America Centrală şi de Sud.

Progresele mari realizate în ameliorarea sfec!ei de zahăr au condus la limita
concurenţială faţă de trestia de zahăr, asigurând totodată dezvoltarea industriei de
extracţie a zahărului şi asigurarea în totalitate a consumului uman şi industrial pe
bătrânul continent.

Consumul mediu de zahăr/cap de locuitor reprezintă unul din indicatorii de
bază al nivelului de trai al fiecărei ţări comunitare şi care este intr-un continuu
progres. Un calcul de prognoză arată că in ţările afiliate Pieţei Comune s-a
inregistrat in perioada 1986-1993 un consum mediu anual de 35,902 ± 0,608 kg/cap
de locuitor şi se prevede o creştere a acestuia până în anul 2000 cu o rată anuală de
0,319 g/cap locuitor (conform Statistica zahărului - Comitetul european al fabricilor
de zahăr Bruxelles).

În România, în ultimii 25 de ani, s-a înregistrat de asemenea o tendinţă de
creştere a consumului anual de zahăr, cu circa 342 g/cap locuitor/an, la o medie de
consum de 24,45 ± 3,81 kg/cap locuitor/an. În ultimii 6 ani însă această tendinţă a
înregistrat o scădere a consumului mediu cu o rată anuală de -0,237 g/cap
locuitor/an (conform Anuar Statistic 1993). Se prognozează însă în următorii ani o
creştere il consumului după date FAARE, urmând ca acesta să ajungă în anul 2000
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la cca 29,15 kg/cap locuitor/an, iar după datele Companiei Sandoz Seeds
(Hilleshog) la 33,9 kg/cap locuitor/an în anul 2005.

La o populaţie de 23,6 mii. locuitori, consumul total de zahăr s-ar putea cifra
la 690 000 tlan.

Produsele secundare, frunzele şi coletuicare rămân în fermă, tmţeii epuizaţi

şi melasa din industria extractivă, constituie un furaj de excepţională calitate
nutritivă în sistemele wotehnice de creştere a taurinelor pentru carne şi lapte.

Un mic calcul al valorii nutritive al acestora, şi anume: 80 UNIt tăiţei şi 0,8
UN/kg melasă, la o producţie medie de 40 tlha sfeclă de zahăr, reprezintă un
echivalent valoric nutriţional al unei producţii de 4752 kg/ha porumb boabe.

1. ANA.LIZA. SITUA.ŢIEI A.CTUA.LE A. CULTURll SI'ECLEI DE ZA.HĂR îN ROMÂNIA.

1.1. Producţia de sfeclă de zahăr

1.1.1. Evoluţia suprafeţelor cultivate în perioada 1989-1994

Începând cu anul 1950, când s-au cultivat cca 50000 ha cu sfeclă de zahăr,
suprafeţele ocupate cu această cultură au crescut progresiv, astfel că, în deceniile
8-9, ele s-au stabilizat la cca 250000 ha. În plan teritorial, aceste suprafeţe ocupau
30-33% în Transilvania şi Câmpia de Vest, 20-22% în Moldova, diferenţa fiind
realizată în Câmpia Română. Favorabilitatea terenurilor din aceste zone pentru
cultura sfeclei de zahăr este deosebită, cu menţiunea că în sudul ţării, din cauza
regimului de precipitaţii relativ scăzut, amplasarea culturii ar trebui să fie făcută în
zone irigabile (fig. 1).

După anul 1989, suprafeţele ocupate cu sfeclă de zahăr s-au diminuat
considerabil (fig. 2), în anul 1994 cultivându-se ceva mai mult de 55% din suprafaţa

cultivată în 1989 (133-215 ha). Variaţia suprafeţelorcultivate este foarte mare şi se
datorează, în principal, faptului că după liberalizarea preţului zahărului (1992),
unele societăţi comerciale nu au mai avut capacitatea financiară de a plăti

cultivatorilor materia primă achiziţionată.Fenomenul apare mai evident în zona de
sud unde, în 1994, deşi cultivatorilor li s-au creat unele facilităţi suplimentare
pentru cultura sfeclei (îngrăşăminte, reducerea impozitului pe venit), suprafaţa

cultivată a rămas aproape aceeaşicu cea cultivată în 1993.

1.1.1.1. Prognoza suprafeţelorcultivate în intervalul 1994-2000-2004

Modul aleatoriu în care au evoluat suprafeţele cultivate în intervalul
1989-1994 nu permite abordarea unei metodici de prognozare a evoluţiei acestora
în următorii ani. Este de aşteptatca, în condiţiile în care în cultura sfec1ei de zahăr

nu se vor introduce o serie de măsuri, care să garanteze cultivatorilor veniturile
realizate, suprafeţele contractate să fluctueze funcţie de zona de cultură şi de
tradiţia acesteia pentru producerea sfedei de zahăr destinată industrializării.

Solvabilitatea unor fabrici de zahăr din Transilvania şi Moldova ar putea duce la o
creştere a suprafeţelor în timp ce, în sudul ţării, suprafeţele se vor diminua
considerabil. Din punct de vedere al suprafeţei totale cultivate, credem că aceasta
va fluctua nesemnificativ în jurul valorii de 150 000-170 000 ha.

W
...l
W
Z
o
N

1}

Fig. 1- Zonele ecologice ale sfeclei pentru zahăr
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1990

LEGENDA: -----.. România: 263 000 ha: 0----_ Transilvania: 80 000 ha;
'0- ~-'-o Moldova: 49 000 ha; 0:-0-0_ Sud: 134000 ha. Valoare de referinţă

=capacitatea de prelucrare/zi x 100 zile de campanie

Fig. 2 - Dinamica suprafeţelor cultivate 1989-1994

1.1.2. Evoluţia producţiilor totale în intervalul 1989-1994

Producţiile totale de sfeclă de zahăr din România au cunoscut o variaţie foarte
mare pe parcursul ultimilor 30 de ani, funcţie de suprafeţele cultivate şi de
favorabilitatea climatică auuală pentru cultura sfeclei de zahăr. În perioada auterioară

anului1989 se obţinea o producţie de cea 5615 ± 704 mii tone/au (conform Anuar
Statistic 1990). După 1989 aceste producţii au scăzut la cca 2 919 ± 1068 mii tone/an
(conform D.LA.), variabilitatea anuală fiind datorată variabilităţii suprafeţelor şi a
producţiilor medii realizate (fig. 3). Remarcămfaptul că în 1989 producţia totală a
acoperit cca 98% din capacitatea de prelucrare pentru 100 de zile, în timp ce în anul
1994 aceasta nu a fost acoperită nici măcar în proporţie de 50%.

1.1.2.1. Prognoza producţiilor totale în intervalul 1989--200Q-2004

Dependenţa producţiei totale de suprafaţa cultivată şi/sau de producţie

medie realizată pe unitatea de suprafaţă estefoarte greu de prognozat pe următorul

interval de timp în absenţa unor elemente/factori care să genereze o creştere a
interesului cultivatorilor pentru această cultură.

1.1.3. Evoluţiaproducţlilor medii de rădăciniîn intervalul 1989-1994

în figura 4 sunt prezentate producţiile medii realizate în România în ultimii
ani, în principalele zone de cultură. Scăderea acestora s-a datorat mai multor cauze,
dintre care amintim; neadministrareaîngrăşămintelor chimice NPK şi a gunoiului
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Fig. 4 - Dinamica producţiei mediVha 1989-1994
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de grajd pe suprafeţelecultivate cu sfeclă, nerealizarea erbicidatului şi a combaterii
bolilor şi dăunătorilor, absenţa cvasitotală a irigatului pe suprafeţele cultivate în
sudul României, la care s-au adăugat 'şi condiţiile climatice nefavorabile în anii
1990,1992 şi 1993.

Media multianuală s-a situat foarte aproape de cea realizată în deceniul 7 şi

8, fiind de 19,8 t/ha. Se remarcă faptul că alocarea în 1994 a unor cantităţi minimale
de îngrăşăminte chimice (cca 100 kg N s.aJha) la pregătirea patului germinativ a
avut ca efect o creştere a producţiei medii naţionale cu peste 4 t/ha, chiar în
condiţiile unui an relativ secetos. Menţinerea acestei alocaţii şi eventuala ei
extindere prin asigurarea din toamnă a P şi K, va putea ridica substanţial producţia

medie/ha, măsură care va tampona în timp reducerea suprafeţelor ocupate cu sfeclă

de zahăr.

1.1.3.1. Prognoza producţiilor medii în intervalul 1999-200lJ-2004

în conformitate cu anuarul Sugar Economy 1992-1993, editat de către Biroul
Federal al Zahărului de pe lângă Ministerul Agriculturii din Germania, se
estimează că în principalele ţări europene cultivatoare de sfeclă de zahăr (Austria,
Germania, Franţa, Danemarca, Spania, Marea Britanie, Italia, Olanda), producţia
medie va atinge în anul 2000 cca 55 t rădăcinilha, cu o rată de creştere de cca 300
kglhaJan (fig. 5). Analiza dinamicii evoluţiei producţiilor medii în ţările vecine
României (Ungaria, Serbia, Bulgaria, UcrainaIMoldova şi Polonia) indică şi la
nivelul acestora o creştere de cca 0,079 t/ha/an, în timp ce în România producţia

medie tinde să descrească cu 0,096 t/ha/an. Astfel, în jurul anului 2000, producţia
medie se va situa în jurul a 20 t/ha, în absenţa unor intervenţii directe pentru
retehnologizarea culturii.

~E.NPA: ~Ilrile comwiilBn:; .----.... llriielimÎl.I"Ofe; .-.~ ._. Rnmânim

Fjg. 6 ~ Dinamica digestiei 1989-1994

Variaţia conţinutului de zahăr extras (fig. 6 b), indică de asemenea o uşoară

creştere a acestui indicator, însă o corelare a celor doi parametri pe parcursul celor
6 ani duce la concluzia că această creştere nu a fost afectată de o mameră

semnificativă de creşterea conţinutului de zahăr biologic:

y = 1,22 + 0,59 x
r 2 =0,213 (21,3%)

unde: x = conţinutul de zahăr biologic;
r' = raportul de dependenţă al randamentului de extracţie de valoarea

digestiei în câmp.
Această lipsă de dependenţă între cei doi parametri pune în discuţie

capacitatea tehnologică·a societăţilor comerciale de industrial~~re a sfeclei de
zahăr de a epuiza prin extracţie întreaga cantitate de zahăr extraclIbII ofent de către

materia primă, în condiţiile specifice de cultură ale ţării noastre. De altfel, creşte:ile
de randament de extracţie au avut loc mai mult pe seama elnmnăm dm CIrCUItul
industrializării a fabricilor care lucrau cu randamente mici, decât ca urmare a
retehnologizării fluxurilor tehnologice specifice.

2000 20041.98919861980

Fig. 5 - Dinamica producţiilor mediilha şi prognoza 2000-2004
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....-~,...-,...-~ --- ---..;.----.. ~-- ------- --,.-,...--,...- _.. ---- -- ---.... ------.--_.- .... -

24-;1-'-'-3;_::;~o96' ti"iia/aIî----'-'--'--'-'--'-'''---'-'-'-'-'--- _. .~':.!..9__~_!. 520

55,0 56?o
5o ~'~.6~,~o_~3::'~+~O~.3~3~6~t::/:=h::",,~.::n~ --~·

40

30

1.1.4. Evoluţia conţinutului de zahăr din sfeclă şi a randamentelor de
extracţie în intervalul 1989-1994

Conţinutul de zahăr din sfeclă este o caracteristică puternic influenţată de
factorii climatici, asigurarea condiţiilor tehnologice de cultură, atacul bolilor şi

dăunătorilor, fertilizarea, soiul, momentul recoltării.

Din datele D.LA şi Patronatului Zahărului, în intervalul 1989-1994, variaţia
conţinutului de zahăr biologic s-a situat între 13,2-15,7°S, funcţie de zona de
cultură, observându-se o tendinţă de creştere a acestui indicator de calitate, în ciuda
fluctuaţiilor anuale şi zonale (fig. 6a).
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1.1.4.1. Prognoza conţinutuluide zahăr biologic şi a randamentelor de
extracţie în intervalul 1994-..20(}()-2004

Variabilitatea relativ maiI1licăa celor doi parametrii a permis o analiză a
prognozei evoluţiei în următorul interval a acestora (fig. 7).

Estimăm că, în condiţiile menţinerii actualelor condiţii de cultură şi de
organizare a producţiei de sfeclă de zahăr, se. poate obţme o creştere anuală de cca
0,187°S/an, ceea ce ar permite obţinerea uneimaterii prime cu un conţinut de
15,97-16,17°S în anii 200D-2004.Randamentele de extracţie ar putea înregistra o
creştere medie de 0,036% Z.a.lan, ceea ce ar echivala cu un randament mediu de
10,09-10,23% Z.a. în intervalul 2000-2004. Menţionăm că aceste valori sunt
valabile nnmai în cazul în care se menţin în Incru toate fabricile în care s-a lucrat în
intervalul 1989-1994. În cazul în care se vor menţine în funcţiune doar instalaţiile

care realizează randamente de extracţie peste valoarea medie multianuală (9,97%),
este posibil ca randamentul de extracţie la nivelul anului 2000 să depăşească

valoarea prognozată de Sugar Economy pentru toate ţările limitrofe (fig. 8).

LEGENDA: -produqie rădăcini Uha; 0 ..... producţie~ t/ha

13=+0, J17 t/ha/an

___-0---
B=+o,033 t/lJ!!I..an---------

---------------------..---
54/0,3

57/8,6

56/8,5

55/n,4

5J/EJ,2

t Ind/ t:;:: 'Jr
58/8,7

Menţionăm că această prognoză nu include în ea eforturile imperios necesare
pentru retehnologizarea industriei extractive, în scopul reducerii pierderilor, care
s-ar putea cifra în jurul anului 2000 la 6%, dacă vom menţine actuala stare a
utilajelor şi a fluxurilor tehnologice.

1.2. Analiza restricţiiIor tehnologice care contribuie la realizarea producţiilor
de sfeclă de zahăr

Analiza restricţiilor tehnologice care contribuie la realizarea producţiilor de
sfeclă de zahăr s-a efectuat pe baza rezultatelor de cercetare obţinute în intervalul
1988-1994 în câmpurile experimentale ale r.c.P.c.r.S.z.S.D. Fundulea şi a
staţiunilor de cercetare din principalele rone de cultură: S.c.P.C.S.Z. Giurgiu şi

r.C.P.C.r.S.z.S.D. Fundldea (zona de sud), S.C.P.C.S.Z. Braşov (Centru),
S.c.P.C.S.Z. Arad (vest) ŞI S.c.P.C.S.Z. Roman (Moldova).

1.2.1. Analiza efectului datorat soiurilor

Utilizarea soiurilor româneşti monogerme şi plurigerme omoIogate în
intervalul 1988-1994 indică O relativă constanţă a potenţialului de producţie mediu
pentru rădăcini şi zahăr alb/ha, realizându-se în câmpurile experimentale producţii

medii de rădăcini de 56,4 :t 1,3 t/ha.
Introducerea în cultură experimentală a cultivarelor triploide monogerme

româneşti (Ne Ro, Ro Ma, Andra, 25.13.004--25.13.024) cu începere din 1991, când
O parte au fost predate spre omologare la CSIOS, a dus la o creştere a
productivităţii medii/ha, atât la nivelul producţiilor de rădăcini, cât şi Ia nivelul
producţiilor de zahăr alb (8,38 ± 0,254 t/ha), ceea ce ne permite să prognozăm că, la
nivelul anului 2004, extinderea acestor cultivare în producţie va avea ca efect o
creştere a producţiilor medii actuale cu cea 3 t rădăcini/ha (59,20 t/ha) şi cu peste
300 kg zahăr alb (fig. 9). Cultivarea actualelor soiuri omologate în condiţii

agrofitotehnice necorespunzătoare, al căror singur merit este acela că nu respectă

tehnologia minimală de cultură, face ca peste 50% din potenţialul genetic al
soiurilor să nu găsească condiţii favorabile de exprimare. Înlăturarea acestor
condiţii necorespunzătoare ar putea dubla producţia medielha în câţiva ani, situând

. România în rândul statelor europene cu producţie bună (45-50 tone rădăcini/ha).
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;3-+0,0)09 %/an

Fig. 7- Prognoza dinamicii digestiei şi randarnentelor de extracţie1989-1994

19l19

16.59

• 4 "-1

j,r
•

16,0

B-+o,127 °::l/an
Digeetie

- TJ.75 D=-5,88
D=-4,9" D=-S,

D=-4,32

%Zahăx alb B=+o,o36 %/en .1

9,87,Y 10,09 10,2

..",,~

199,,)J 2000 2~o4
8

9

10

n

12

14

13

r
16
15

9

%
17

14

15

16

13

12

11

10

1967 1989··· . 1994
Sltttl5,:Sugex E'conomy 1992/1993 13e~lin ; DIA . 2000 2004

LEQENPk· ~\irilc=imil&re; .~-._"'" lbile.limitrofil; .- ,- ._~Jtombi&; ..... RolDinia (10 celcmaÎ~ rabri<:i) 1938 1989 1 90 1991

Fig. 8 - Dinamica randamentului de extracţie şi prognoza 2000.:-2004 Fig. 9 - Influenţa introducerii în cultură a cultivarelor hibride triploide
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1.2.4. Analiza combaterii buruienilor

Cultura de sfeclă de zahăr este o cultură integral mecanizată. Unul dintre
motivele pentru care în ţara noastră cultura nu este agreată de fermieri este faptul
că nu s-a mecanizat în totalitate. Pentru mecanizare integrală a culturii este necesară

însă o combatere cât mai eficientă a buruienilor în special prin mijloace chimice.
Cercetările efectuate în ultimii ani indică o reducere a producţiilor de

rădăcini şi zahăr În experimentele în care s-a redus numărul erbicidelor în favoarea
lucrărilor de combatere mecanice şi manuale (fig. 10). Se remarcă faptul că în
situaţia limită (3 praşile mecanice + 3 praşile manuale) deşi se realizează o reducere

,

..
B +l,61%/an

B=+l,55 t/ha/on

I I G

•
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a populaţiilor de buruieni problemă (Cirsium arvense, Sorgum halepense etc.) se
înregistrează creşteri de 1-3%/an. Pierderea de zahăr corespunzătoare acestor
creşteri a populaţiilor de buruieni problemă şi monocotiledonate anuale este de cca
230 kg/ha/an, în condiţiile în care se execută totuşi praşilele manuale şi mecanice
recomandate tehnologic. Astfel, la o suprafaţă de 150 000 ha cultivate cu sfeclă se
pierd anual 34 500 tone de zahăr prin combaterea mecanică a buruienilor din
culturi, făcând abstracţie de cantităţile de zahăr care se pierd prin neefectuarea
operaţiunilor de combatere a buruienilor sau prin efectuarea lor defectuoasă

(praşile insuficiente).

1.2.5. Analiza combaterii bolilor specifice culturii sfedei de zahăr

1.2.5.1. Analiza combaterii bolilor de primăvară (căderea şi / sau putrezirea
plăntuţelor)

Bolile de primăvară - complexul de ciuperci care provoacă putrezirea
plăntuţelor - sunt controlate În ultimul timp prin tratamentele fungistatice
efectuate la sămânţă.

Această modalitate s-a extins în România în deceniul 9, astfel că, deşi în
ultimii ani frecvenţa atacului de fungi de sol a crescut în medie cu 1,6%/au,
producţia de rădăcini şi de zahăr nu a avut de suferit atunci când celelalte verigi
tehnologice au fost aplicate corect şi la timp (fig. 11).

În cazul în care aceste tratamente au lipsit, chiar într-o rotaţie corectă de
4 ani, s-au înregistrat pierderi de rădăcini şi de zahăr/ha de 2,29 tlha/an, respectiv
169 kg Z.a./ha/an.
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consecinţă o creştere a

sec"tos ca cel din 1994.
"si.'ura sporuri de producţie de până la 48%.

asigura o fertilizare echilibrată N P K,
RClmiiniiei ar putea creşte, într-un interval de timp relativ scurt la

ce ar însemna un plus de zahăr extras de cca 150 000 tone.

1.2.3. Analiza influenţeiirigărilor

Irigarea asociată cu fertilizarea adecvată are drept cousecinţă o creştere a
productivităţii/ha cu cca 157%. Astfel, pe cele cea 50 000 ha cultivate în ultimii ani
în sudul ţării, în condiţia cultivării lor pe terenuri irigabile, s-ar putea obţine, în
medie, producţii de peste 45 ti ha care, la un conţinut mediu de zahăr extras de
10,0%, ar putea asigura 225 000 tone de zahăr/an, cca 50% din consumul anual de
zahăr al României.

1988 1989 1990 199:L 1992 1993 1994
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Fig. 10- Influenţa infestăriicu buruieni asupra producţiei de rădăcini şi zahăr Fig. 11- Influenţatratamentelor fungistatice la sămânţa împotriva căderii plăntuţelor
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1.2.5.2. Analiza combaterii bolilor foliare (cercosporioză, făinare, mană)

. D.e la Început atragem atenţia că În intervalnl 1989-1994 frecvenţa acestor
bob foliare a crescut, chiar în câmpurile experimentale în care s-a exercitat un
control permanent al evolnţiei lor şi s-au luat măsuri adecvate de combatere. Astfel,
frecvenţa atacului de cercosporioză a crescut cu 217%/an cel de făinare cu
1,37%/an, iar cel de mană cu 0,17%/an (fig. 12). Pe~tru culturile experiulentale
netratat.e, ac~ste creşteri ale frecvenţei de apariţie a bolilor s-au soldat cu pierderi
nesemnificatIVe la lllvelui producţiei de rădăcini (0,114 tlhalan), însă pierderile de
zahăr au fost de cca 120 k~ha/an. Fenomenul este justificat, deoarece impactul
~olilor foliare asupra cultunlor de sfeclă are loc după parcurgerea fenofazei de
mgroşare a rădăcmilor, reluarea creşterilor aparatului f"liar (fenomen ce se
mst~lează după atacul bolilor foliare),' afectând puternic (prin diulinuare)
conţmutul de zahăr, implicit producţia de zahăr/ha. "

Efectuarea a 2-3 tratamente, din care unul preventiv, cu fungicide adecvate
sau cu amestecuri sinergice de fungicide pot avea ca efect o creştere semnificativă

a prod~cţiei de rădăcini, dar mai ales de zahăr (+222 kglhalan), În condiţiile În care
unul dmtre tratamente a fost efectuat preventiv.

1.2.6. Analiza combaterii dăunătorilor

.Apli~area legii 18, coroborată cu lipsa posibilităţilor financiare a noilor
propnet~n de a efe~tua combaterea chimică a populaţiilor de dăunători specifici şi
nespeclflci dm maJontatea culturilor agricole a dus la o creştere alarmantă a
denSităţII acestora În majoritatea culturilor agricole, inclusiv în culturile de sfeclă de
zahăr. Creşterea populaţiilor de dăunători specifici acestei culturi este şi o 5od.% Chaatocnema tibialia
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consecinţă a faptului că, în majoritatea zonelor de cultură a sfeclei de zahăr, noii
proprietari au cultivat porumb, în rotaţii scurte (2 ani) sau în monocultură, ceea ce
a făcut ca, În special, populaţiile de dăunători de primăvară să-şi sporească

densităţile de 400--600% faţă de nivelul populaţional al anului 1989 când asupra
acestora se exercită un control relativ riguros (fig. 13). Atragem atenţia că

reducerea nivelelor populaţionale a acestor dăunători nu este eficientă dacă nu se
efectuează de o manieră coerentă, la nivelul întregului agroecosistem, pe ansamblul
culturilor din asolament şi pe suprafeţe Întinse.

Dinamica de evoluţie a populaţiilor de dăunători determinată În câmpurile
experimentale ale r.c.P.c.r.S.Z.S.D. Fundulea şi Staţiunile de cercetare din reţeaua

proprie, este o consecinţă a faptului că pe terenurile agricole din jurul acestora, în
ultimii 6 ani, nu s-au luat măsuri adecvate de diminuare a populaţiilor de dăunători

subPED.

1.2.6.1. Analiza combaterii dăunătorilor de primăvară

Deşi la nivelul culturii sfeclei de zahăr s-a generalizat tratamentul seminţei cu
insecticide carbofuranice (Furaden, Promet), încă din ultimii ani ai deceniului 9
creşterile densităţii populaţiilor de dăunători/m',cu o rată de 49 bucim'/an, au avut
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Fig;12 - Influenţa tratamentelor fungicide pentru combaterea bolilor foliare Fig. 13 - Dinamica evoluţiei populaţiilor de dăunători în culturile de sfeclă de zahăr
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Fig, 14- Influenţa tratamentelor la sămânţă pentru combaterea dăunătoriior de primăvară
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Fig. 15 - Influenţa tratamentelor pentru combaterea Iarvelor defoliatoare 1989-1994
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1.Z.7. Analiza perioadei de vegetaţie

Actualele soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr (în special hibrizii monogermi),
în'condiţii normale de cultură au o perioadă minimă de vegetaţiede cea 180-Z00 de
zile. Recoltarea lor în avans reduce semnificativ potenţialul lor de acumulare şi

depozitare a zahărului, care se realizează în ultima fenofază. Aceasta se instalează

în ţara noastră, funcţie de ronă, între 10-Z5 septembrie, atunci când temperaturile
medii zilnice scad sub 18°C, acumularea fiind mai evidentă pe culturile cu foliaj
complet şi sănătos în perioadele cu nopţi reci 10-1Z°C.

în general, în România apreciem că perioada de vegetaţie este mai scurtă cu
CCa Zo-25 de zile, fie datorită întârzierii semănatului, fie începerii recoltatului În
avans (a doua decadă a lunii septembrie). Analiza multianuală privind dinamica
acumulărilor, efectuată în câmpurile experimentale, indică o acumulare medie de
0,130oS/zi vegetaţie, intervalul dintre a 170-a zi de vegetaţie şi a 190-a zi de vegetaţie,

adică o creştere a digestiei cU Z,6°S pe fondul unei reduceri a conţinutului de cenuşă

solubilă cu 0,039%, o creştere a randamentului în zahăr extractibil de Z,384%.
Reducerea perioadei de vegetaţie a culturilor de sfeclă de zahăr are ca

motivaţie două aspecte:
1\ .. inexistenţa unor semănători de precizie pentru efectuarea semănatului în
intervalul optim (între 4°C -lOT), la desprimăvărare;

.. lipsa unui sistem mecanizat performant care să realizeze recoltatul
culturilor în cca 30 de zile înaintea primului îngheţ, care multianual se instalează în
a II-a decadă a lunii noiembrie.
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drepfcOrisettiIţăbscăclerealarmantă a producţiei de rădăciniJha, ca urmare a
reduceriLdensităţii, dar. şi a producţiei de zahăr/ha, ca urmare a dezvoltării

ră<:l~pinilorpestelimitele optime din.punct de vedere tehnologic. Acesta este unul
diritre principalele motive pentru care, deşi producţiile n-au scăzut foarte mult,
digestia, implicit randamentul de extracţie s-au situat în 1994 în unele zone, în
special în sud, mult sub nivelul anului 1988.. Chiar în culturile experimentale tratate
şi asupra cărora s-a acţionat cu tratamente suplimentare s-au înregistrat pierderi de
rădăcini (Z,34l!halan) şi mai ales de zahăr, cu 179 kg Z.a.lhalan (fig. 14).

Atragem. atenţia că tratamentele la sămânţa nu mai sunt suficiente în
reducereapopulaţii1orde dăunători, impunându-se aplicarea a l-Z tratamente în
faza deemergenţă (4 perechi de frunze adevărate), tot cu produse sistemice, pentru
a proteja cultura de sfeclă de zahăr şi a realiza desimile de plante recomandate ca
optime şi din punct de vedere tehnologic.

1.Z.6.2. Analiza combaterii atacului larvelor defoliatoare

Atacul larvelor defoliatoare se instalează în. lunile iulie - august, în general
suprapunându-se peste atacul ciupercilor care provoacă maladiile foliare. în. ultimii
ani densitatea acestora a înregistrat o nşoară creştere, de la 10 larve/m' în 1989 la
18 larve/m 2 în 1994 În câmpurile experimentale în care s-au respectat strict măsurile
de combatere preventivă, ca: rotaţia, asolamentul, combaterea buruienilor gazdă.

La actualele nivele populaţionale de larve defoliatoare, chiar efectuarea
tratamentelor preventive şi la avertizare are drept urmare o reducere a producţiei

de zahăr cu cca 300 kglha, ca urmare a distrugerii unei părţi din aparatul foliar al
plantei (fig. 15). Neefectuarea tratamentelor afectează deopotrivă producţia de
rădăcini cu cca 3 tJhalan şi cea de zahăr cu 305 kglhalan.
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Deşi este dificil de apreciat care este intervalul mediu de vegetaţie al
culturilor de sfeclă de zahăr din ţara noastră, aVem certitudinea că numai datorită

acestei nerealizări cerinţelor soiurilor faţă de aceastăparticularitate se pierd anual
cca 400-500 kg Z.a./ha cultivat, apreciat faţă de potenţialul genetic al soiurilor.

1.2.8. Bilanţul pierderilor tehnologice

Pornind de la valoarea potenţialuluigenetic al soiurilor cultivate în România,
precum şi de la situaţia stării fitosanitare a agroecosistemelor în care se cultivă

sfecla de zahăr, putem modela un bilanţ al pierderilor tehnologice în Care verigile
tehnologice intervin cu ponderea lor specifică, în cazul în care sunt aplicate
(varianta optimă) sau nu sunt aplicate (varianta limită). În varianta optimă valorile
creşterilor (+) sunt rezultate ale efectuării tratamentelor preventive şi curative,
chiar pe fondul creşterii populaţiilor de dăunători sau a frecvenţei de atac a bolilor.
În cazul fertilizării s-a modelat efectul neaplicării acestora, în ambele variante, pe
fondul cultivării sfeclei pe soiuri cu potenţial nutriţional relativ ridicat.

Din analiza bilanţului prezentat în tabelul 1 reiese faptul că în ţara noastră

există resurse pentru creşterea producţîilor medii de rădăcini şi zahăr/ha, numai
prin asigurarea verigilor tehnologice la limita lor minimală reclamată de cultură.

Se constată că valorile medii posibile de realizat la nivelul producţiilor de
rădăcini şi de zahăr extractibilla unitatea de suprafaţă se suprapun (cu diferenţe

nesemnificative) prognozelor realizate pe analiza multianuală a rezultatelor de
producţie.

Tabelul 1

Bilanţul tehnologic al culturii de sfeclă de zahăr

Varianta optimă Varianta Umită (lipsă

Specificaţii intervenţie tehnologică)

tJba kg Z.a. ·/ba tiha kg Z.a.·fba

Potenţialul genetic al soiurilor şihibrizilor

cultivaţi 56,4 5,922 56,4 5,922
Influenţa verigilor tebnologice (total),

din care: -16,4 -0,662 -33,5 -3,708
- perioada de vegetaţie +4,9 +515 -8,6 -903
- neaplicareaîngr~ămiDtelor -10,5 -1,050 -10,0 -1,050
-combaterii exclusiv mecanice

a buruienilor -2,2 -231 -2,8 -294
- creşterii frecvenţei de atac a bolilor

de primăvară +1,5 +158 _2,3 -169
- creşteriidensităţii dăunătorilor

deprimăv~ră -2,3 -214 -6,6 -367
-creştereadensităţii Iarvelor defoliatoare -0,2 -20 -3,0 -805
- creşterea frecvenţei de atac a bolilor

foliare +1,7 +180 -D,2 -120
Producţiamedie posibilă de realizat 40,2 5,260 22,9 2,214

• Valori calculate Ia potenţialul mediu de extracţieal fabricilor de zaMr din România (conform date DIA)
-10,5%/1995.

1.2.9. Concluzii

Nerealizarea producţiilorde sfeclăde zahăr în România la nivelul necesarului
de consum anual (cea 500000 tone zahăr), care se datorează în principal, stării

precare în care se realizează producţîa de Illaterie primă şi tehnologia de extracţie
a fabricilor de zahăr şi mai puţin desereştern suprafeţelor cultIvate. .

Pentru realizarea necesarului de consum al României considerăm că există

două posibilităţi:
1. Practicarea unui sistem extensiv de cultură, prin mărirea suprafeţelor

cultivate fără intervenţii tehnologice majore, menţînându-se o rată anuală de
creştere ~ producţiilormedii ce nu poate depăşi 500 kg/ha/au/medie pe ţară. Acest
sistem ar reclama cultivarea a cca 250000 ha, cu o producţIe medIe de 20-22 tlha,
care la un randament de extracţie de 10,5% ar pntea asigura o producţie anuală de
zahăr de 500 000-525 000 tone.

2. Practicarea unui sistem intensiv de cultură, prin menţinerea suprafeţelor

realizate în ultimii ani (cca 150000 ha), cu intervenţii tehnologice majore în
tehnologia de cultură, care ar putea duce până în 2000-2004 la ,realizarea unei
producţii medii naţionale de minimum 35-40 tlha, care, la acelaşI randament de
extracţîede 10,5%, ar putea asigura cca 550 000 tone zahăr an."aI.

Considerăm că este logic şi necesar ca IntervenţIafinanCIarăpentru creşterea

producţieide zahăr a României să înceapă prin reabilitarea cuţturii, a producţîilor

medii pe unitatea de suprafaţă, iar după realizarea unei constanţe a acestora să se
întreprindă eforturile necesare de retehnologizar~ a fabric!lor de zah~, ,

În ambele posibilităţi însă este necesară mtervenţIa statulUI m aSIgurarea
plăţii materiei prime către cultivatori, verigă esenţială atât în practicarea sistemului
extensiv, cât şi a celui intensiv. Trecerea culturii de sfeclă de zahăr în ~ategona

culturilor de importanţă naţională, urmată de alocarea unor subvenţn pentru
achiziţîonareade îngrăşăminte,pesticide, irigaţii şi/sau utilaje,d~vin măsuri caduce
dacă producătorul nu este asigurat asupra plăţn producţieI lIvrate fabncilor
prelucrătoare.

O altă măsură posibilă de creştere a producţiei naţionale de sfeclă de zahăr

este concentrarea suprafeţelorde sfeclă de zahăr în perimetre irigabile, din sudul,
sud-estul şi vestul României, plus arealele tradiţionale din Moldova şi centrul ţării,
ceea ce ar crea posibilitatea obţinerii unei prodUCţii anuale de cca 6 000 000 tone
rădăcini pe cca 100000 ha, în condiţiile practicării unui sistem agricol foarte
intensiv, cu rotaţii scurte (2-3 ani), identic cu cel practicat În bazi~ele de sfeclă de
zahăr în jurul fabricilor din Franţa, Italia, Spania, Marea Bntame. Acest sistem
implică însă retehnologizarea concomitentă a fabricilor aflate în centrul
perimetrelor irigabile.

2. IMI'ORTURILE DE zMIAR

Nerealizarea necesarului intern de zahăr a impns necesitatea asigurării

consumului intern de zahăr prin realizarea unor importuri de zahăr alb şi/sau de

zahărbrul.
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Dinamica acestor importuri pentru acoperirea necesaruluÎ'intern de consum
a fost următoarea (tabelul 2):

Tabelul 2

Dinamica importului de zahăr in România

1989 1990 1991 1992 1993 1994

Zahăr brut* - - 221,4 274,3 140,7 160,0
Zahăr alb' - - - 66,9 114,5 200,0

*. Sursa: D.LA.

Se remarcă o creştere progresivă a cantităţilor de zahăr alb importat, ca
urmare a preţului mondialmai scăzut, consecinţă în acelaşi timp a liberalizării pieţii

zahărului din ţara noastră. .
În privinţa importurilor se detaşează mai multe aspecte ("vorizante pentru

importul propriu-zis, defavorizante în acelaşi timp pentru producţia naţională de
zahăr:

1. Taxe vamale modice (24%) la importurile de zahăr alb, ceea ce face ca
1 kg de zahăr importat să coste cca 908-910 Iei (inclusiv taxa vamală şi TVA), sub
preţul de producţie autohton.

2. Preţul scăzut al zahărului alb importat, care este rezultat al preţului de
bursă şi nu expresie a valorii de realizare' a zahărului pe piaţa europeană.Astfel,

preţul de bază al zahărului pe principalele ţări europene este între 54,68 ECU şi

65,00 ECU, adică de cca 1343 lei/kg-15961ei/kg preţ de depozit (fără TVA), în
timp ce zahărul exportat (implicit zahăr de import pentru România) este cel de mai
sus 908-910 lei/kg (Sursa: Sugar Industry Berlin 1993).

Prognoza importului de zahăr al României pentru următorii ani ar putea
utiliza ca bază de calcul analiza diferenţelor dintre producţia internă şi necesarul de
consum. Pornind de Ia evaluarea necesarului anual actual de 500 000 tone de zahăr

şi creşterea acestuia Ia 690 000 tone în jurul anului 2000, rezultă o creştere de 190000
tone zahărÎllurmătoriiSani, ceea ce corespunde unei rate anuale de creşterede 30
tone/an.

În sistem extensiv, rata de creştere a producţiei fiind relativ mică, estimată la
500 kg rădăcini/an/ha, în varianta cultivării a 250000' ha/an anual vor fi necesare
importuri de cea 30-50 000 tone zahăralb, fapt care ar costa aproximativ 9 600-16 000
mii $/an (preţuri 1994).

În varianta cultivării a 150000 ha/an, la producţiile medii scontate de 22 tlha,
necesarul de import anual se va cifra lacca 150-190000 tone Z.a.lan, ceea ce ar
implica un efort valutar de cca 51 200--60 800 mii $/an. .

În varianta cultivării intensive a sfecIei de zahăr pe cca 150000 ha, cu
începere din 1997 este de aşteptat ca importul anual să nu depăşească 30-50 000 mii
tone zahăr alb/an, ca şi varianta extensivă, acest import acoperind în fapt doar rata
anuală a consumului datorat creşterii populaţiei şi nivelului de trai.

3. EXPORTUL DE ZAHĂR

Până la echilibrarea producţiei naţionale de zahăr cu necesarul naţional de
consum, exportul de zahăr nu este oportun şiniciposibil de realizat decât într-o
manieră indirectă, prin realizarea.unor· exporturi indirecte: produse zaharoase,
conserve de fructe, legume, sucuri naturale cu adaos de zahăr.

4. COSTURI DE PRODUCĂTOR

4.1. Piaţa internă

Analiza costurilor de producţie efectuate pentru 1 ha cultură în cele două

sisteme propuse Ia paragraful 1.2.9. relevă faptul că din punctul de vedere al
costurilor pe unitatea de produs, sistemul intensiv este sensibil mai puţin costisitor
decât cel extensiv.

Pornind de la bilanţul tehnologic al culturii de sfeclă de zahăr (paragraful
1.2.8.) cheltuielile directe şi indirecte au următoarea structură (tabelul 3).

Tabelul 3

Structura cheltuielilor directe şi indirecte

Culturaintensivli

Specificaţie V.M.
Cultura extensÎv1l.

Irigat1\. Neirigată

Val % Val. % Val. %

Producţia estimată tlha 55,0 40,0 22,9

Cheltuieli cu:
1. Forţa de muncă lei 390893 12,3 355893 14,5 369529 17,1
2. Sămânţa lei 90000 5,6 90000 7,3 35000 2,7
3. Îngrăşămintele chimice lei 280750 8,8 230200 9,4 217750 10,0
4. Peslicjdele (1700 leil$) lei 468452 14,7 383401 15,6 349452 16,1
5. Irigaţiile (inclusiv taxe

fixe) lei 346000 10,9 - - - -
6. Alte cheltuieli

materiale lei 80000 2,5 80000 3,2 60353 2,7
7. Lucrări mecanice lei 651768 20,5 621768 26,3 576497 26,6
8. Cheltuieli directe

(sumă 1-7) lei 2307863 - 1761262 - 1608581 -
9. Cheltuieli indirecte

(15% asupra 8) lei 346179 11,3 264189 11,3 241887 11,3
10. TotalI lei 2651042 - 2025451 - 1849868 -
11. Dobânda (15% asupra

lui 10) lei 398103 13,0 309 817 13,0 277 480 13,0
12. Total (II) cheltuieli lei 3052145 - 2329268 - 2127348

Cost de producţie/tonă

rădăcini sfeclă zahăr leilkg 55,49 58,23 92,90
Valoarea zahărului din
sfeclă* leilkg 528,47 554,57 884,76

Preţul estimativ al zahăru-
lui după fabricaţie" leilkg 1108,8 1164,59 1858,0

4< exclusiv mnsportuI; calculatia la 10,5% randament extractie.
.. extracţie 10,5%; costul sfeclei reprezentând cea 47% din costulzahlirului.
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4.2. Piaţa internă

Prin reglementărilePieţei Comune (cf. Sugar Economy Berlin 1994) adaptate
anual de către miniştrii Agriculturii din cele 12 state membre, 100 kg de zahăr alb
pr.odus pentru piaţa comunitară nu poate depăşi 73,6 $, ceea ce reprezintă cca 1 413,1
leilkg preţ de fabricaţie. Din aceasta, 56% revine cultivatorului, zahărul din sfeclă

fiindu-i plătit cu 791,3 leilkg, în sistemul recepţiei după conţinutul de zahăr.

Pentru perspectiva anilor 200(}..2004, fluctuaţiile de preţ pentru cota A & B
se prognozează a fi relativ mici (maximum:': 2,(}"2,4 ECUIlOO kg zahăr) ca urmare
a sistemului anual de negocieri, pus la punct în deceniul 5 şi care are cap'acitatea de
a se modela funCţie de producţiile realizate în anul anterior de oferta cotei B la
inceputul lunii iulie şi de zahărul din cota C, rămas în stoc din producţia anilor
anteriori. '

5. INTERVENŢIE PUBLICĂ

într-o analiză grosieră, apare evident că, pentru moment, zahărul importat
are un preţ substanţial mai scăzut decât cel produs în ţară (908 lei/kg, respectiv
1168--1 211lei/kg), fapt care ar putea avea drept consecinţe sistarea activităţii de
cultură şi industrializarea sfeclei de zahăr în România.

Această decizie, pe lângă faptul că ar face România total dependentă de
imporţul de zahăr, ar avea implicaţii nefavorabile şi pentru creşterea animalelor.

In discuţiile care au avut loc la nivelul DIA şi a Patronatului Zahărului din
România s-au Conturat câteva direcţii privind intervenţia publică necesară pentru
reabilitarea producţiei de sfeclă de zahăr.

1. Preluarea de către stat a cheltuielilor necesitate de protecţia culturii
impotriva atacului de boli, dăunători şi buruieni.

2. Asigurarea îngrăşămintelor chimice în cantităţi suficiente şi în raportul
N : P : K necesar, din credite cu dobândă subvenţionată.

3. Asigurarea plăţii apei de irigare şi a taxelor fixe efectuate.
Din punct de vedere valoric, aceste eforturi puteau ajunge la următoarele

valori anuale (tabelul 4):

Tabelu14

Valoarea subvenţiilor necesareredrcdrii culturii de sfeclă de zahăr

Semnificaţie V.M. Cultura intensivă Cultura
Irigată Neirigată

extensivă

Suprafaţa necesară ha 100000 150000 250000
Costul îngrăşămintelor tel/ha 280750 230200 217750
Costulpesticidelor lel/ha 468452 383401 349452
Costul irigaţiilor lel/ha 346000 - -
Valoarea îngrăşămintelor miliarde lei 28100,0 34530,0 54437,50
Valoarea pesticidelor miliarde Iei 46845,2 57510,0 87363,00
Valoarea irigaţiilor miliarde lei 34600,0 - -
Valoarea.intervenţiei publice miliarde lei 109545,2 92010,0 141800,5
Revine/kg zahăr extras lel/kg 189,6 184,7 283,6

Se remarcă faptul că măsurile pentru asigurarea necesarului naţional de
consum prin intensivizarea culturii sunt mai puţin costisitoare decât cele care ar
urmării acelaşi deziderat prin practicarea unui sistem extensiv.

Trebuie să remarcăm faptul că pe lângă cheltuielile ridicate de asigurare a
unor materiale necesare realizării culturilor, decizie de reabilitare a culturii de
sfeclă de zahăr prin practicarea unei agriculturi intensive, implică şi alocarea unor
fonduri necesare pentru mecanizarea integrală a culturii de sfeclă de zahăr, în
principal pentru achiziţionareade semănători specializate şi a maşinilor de recoltat
sfeclă de zahăr.

Investiţia pentru un modul de 250 ha cultură de sfeclă de zahăr ar fi de:
El semănători SK-<> (Ceahlăul Piatra Neamţ)

4 buc. x 5 mil. lei/buc. = 20 miI. lei;
e combine Montana Super (CeahlăulPiatra Neamţ)

9 il I i/b
77,4 miI. Iei

6 buc. x 12, m . e uc. 97,4 mil. lei
Tinând cont de termenul normat de amortizare al utilajelor (10, respectiv 11

ani), v~loarea anuală a investiţiei/ha este de (2,0 + 7,03) : 250 ga = 36120 lei/ha/an.
La o producţie medie de 40 de tone, investiţia ar reprezenta cca 900 Iei/an/tonă
rădăcini (8,60 leilkg zahăr/an). Pentru cele 500 000 de tone de zahăr necesare anual,
costul retehnologizării semănatului şi recoltatului în condiţiile unor culturi de tip
intensiv s-ar putea ridica la:

.. varianta irigată: 38960 milioane lei (10000 : 250 x 97,4 mil. Iei utilaje);

.. varianta neirigată: 58 440 milioane lei, care se adaugă la costurile totale ale
investiţiei publice calculate anterior.

Sursele de formare a acestor sume necesare pentru retehnologizarea culturii
s-ar putea crea prin legiferarea unor taxe de consum pentru zahărul importat în
următorii ani, valoarea de 58 de miliarde lei necesară pentru asigurarea sistemului
de maşini putând fi asigurată printr-o taxă de 37%, plătită la importator, estimând
un import de zahăr de cca 200 000 tone pentru anul în curs.

a altă sursă de recuperare a valorii investiţiei este indirectă şi este
reprezentată de valoarea nutritivă a subproduselor, care la o suprafaţă de 150000
ha poate atinge valoarea a 712 000 tone porumb boabe.

, Pentru realizarea independenţei naţionale privind consumul de zahăr

considerăm a fi necesare o serie de măsuri care să atragă cultivatorii de sfeclă de
zahăr şi să ieftinească totodată valoarea zahărului cristal, dintre care amintim:

1 - scutirea cultivatorilor de sfeclă de zahăr de plata impozitului funciar şi a
impozitului pe venituri dacă aceştia cultivă mai mult de 25% din suprafaţă în
proprietate sau arendată cu sfeclă 'de zahăr destinată industrializării sau cu
seminceri de sfeclă de zahăr;

2 - scutirea fabricilor de zahăr de taxa de putere plătită către RENEL,
rămânând ca acestea să plătească doar energia termică efectiv consumată;

3 - emiterea de comenzi de stat pentru întreaga cantitate de zahăr

produsă/campanie şi achitarea acesteia către fabricile prelucrătoare, pe măsura

producerii acestuia, creându-se astfel posibilitatea achitării în timp a costului
materiei prime către cultivatori;

4 - garantarea de către stat a operaţiunilor de închiriere (Jeasing) pentru
maşinile agricole specifice culturii de sfeclă de zahăr şi seminceri de sfeclă de zahăr;
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S·--'integrarea activităţiide producere a seminţei de sfeclă de zahăr în cadrul
aceloraşi facilităţi ce se vor acorda culturii de rădăcini destinate industrializării, în
scopul promovării (şi susţinerii) creaţiei autohtone de soiuri şi hibrizi şi a producerii
de sămânţă;

6 - crearea unei agenţii naţionale a. zahărului, cu funcţionarea. limitată care
să includă specialişti din. cercetarea· agricolă şi· economică, specialişti în finanţe şi

specialiştiF.P,S. şi F.P.P., prin intermediul căreia să se realizeze finanţarea/creditarea,

operaţiunilor legate de intensivizarea culturii şi care să aţbă ca scop reabilitarea
fabricilor de zahăr şi a zonelor de cultură aferente pentru a se putea trece la
privatizarea acestora;

7 - integrarea cercetării agricole de specialitate în structura de finanţare

prioritară ce se va statuta pentru reducerea: industriei zahărului.

STRATEGY SCIlEME FOR CROPPING SUGARBEET IN ROMANIA

SUMMARY

The paper presents thecurrent status of sugarbeet cropping in Romania, including: sugar
productian, evolutionof areas cropped with sugarbeet in 1989-1994, as weU as fafecast till the year 2004.
Total aud average sugarbeet yie1ds between 1989-1994 are commented,and alsa the forecast for
2000:-2004. Analyses incIuded evolutian ·of sugar content, extraction ootpuls along the years 1989-1994,
aud forecast fo~ 199+.-2004.. .. .

A range of analyses were performed concerning the. eHeets of cultivars, fertilizes, irrigation,
control of weeds,diseases aod pests, vegetatian duration an yield,as well as the balance of technological
losses.

Issues suchas sugar importation aud exportation aod conversian CQsts are discussed.
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Fig. 3 - Dynamics of the totalroatproduction 1989:""1994
Fig. 4 - Dynamics.af the avenlge production per hectar 1989-1994
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Fig. 6 - Digestion dynamics 1989~1994

Fig. 7 - Prognosis of the digestiondynamicsand of e~traction output 1989-1994
Fig. 8 - Dynamics of the extraction output and prognosis 2000:-2004
F~g. 9- Influence of dissemination into production of hybrid triploid cultivars
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F~g. 11- Influence offungistatic treatment ofi seedsagainst plantlets lodging
FIg. 12 - Influence of fungicide treatment in controlling foliar dlseases
Fig. 13 - Evolution dynamics in pest populations in sugarbeet crops
Fig. 14 - Influence of seed treatment for controIling spring pests
Fig. 15 ..~ Infiuence ·of treatment incontrolIing defoliating larvae in 1989~1994
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Table 1 - TechnologicaI balance of sugarbeet cultivation
Table 2 - Dynamics in sugarimportation in Romania
Table· 3 - Structure of direct and indirect costs
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INIŢIEREA ŞI CARACTERIZAREA CALUSlJlLUI
DIN OVULE DE BETA VULGARISL.

CAMELIA SAND'

Calusul a fost iniţîat dinovule de Bera vulgaris L. recoltate 'în
ultima fază a gametogenezei. .

Mediile utilizate au fost Murashige - Skoog (1962), Bs - 1968 ŞI
Nitsch (1969) cu adaos de regulatori de cre~tere. . .

Cele mai bune rezultate s~au obţmut cu medIUl Murashlge 
Skoog (1962), la care s-au adăugat acid 2,4 - diclorfenoxiacetic şi

benzilaminopurină.

Ginogeneza sau partenogeneza fe,?elă este n~odalitatea_d~ înmulţire cea mai
obişnuită, care determină la plante apariţIa haplOlz~or (T. Cra.clUn, 1979):

Pentru realizarea haplOlzllor la sfecla de zahar s-a pormt de la obţmerea de
calus din ovule.

Literatura de specialitate consultată până în prezent ne-a oferit date relativ puţine
cu privire la obţinerea, creşterea şi pă;'trarea calusului din ovule la sfecla d~ zahăr.° problemă deosebită o conslltUle stablhrea cu exacllt~t~ a f_azel m ca:e
trebuie recoltate ovulele pentru că scopul fmal al cercetanlor II conStltUle
regenerarea de haploizi din acest calus. .

Ceea ce ne-am propus noi în ace~stă experienţă este să gă~im mediu.1 Ş!
balanţa hormonală adecvată pentru obţmerea de calus, precum ŞI faza optlma
pentru recoltarea ovulelor, pentru ca, porn~nd de la ~cest calus, să încercăm să
obţinell1 generarea de plante, care speram sa fie haplOlde.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru inducerea calusului s-a lucrat cu trei medii de bază: mediul Murashige
Skoog, Gamborg, Nitsch. Mediile au cuprins: :n~c:o- şi micr?elemente specifice 
fiecărui mediu vitamine, mezomosltol, zaharoza ŞI fltohormom.

Pentru i~ducerea calusului s-au utilizat ovule de la 3 linii "O", diploide.
Extragerea ovulelor s-a realizat în ultima fază a gametogenezei (Hosemans şi

Bossoutrat, 1983). .
Florile au fost sterilizate cu clorură mercurică 1%, timp de S mmute, după

care s-au făcut mai multe spăIări succesive cu apă distilat~ sterilă ..
Ovulele au fost extrase în hota cu flux de aer lammar sten!. Inocularea s-a

făcut în flacoane. . . o. . _. . - .
Condiţiile de cultură au fost de 22-24 C ŞI o fotopenoada de 16 ore lumma ŞI

8 ore întuneric.

1 - S.c.P.C.S.Z. Braşov



re,'llz:aI pe mediile indicate în tabelul 1.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE SFECLĂ ŞI ZAHĂR, 1995, VOL. XX

Tabelul!
Inducerea calusului din ovule la Beta l'ulgaris L.

MediiI de bază Vitamine Auxine Citochinine Caractere macroscopice

Murashige - Ac. nicotinic 2 mgl! 1 mgl!BAP Ovulele calusează abundent.
Skoog (1962) 0,5 mg/! 2,4D Calusul este de culoare ver-

Tiamină HCI 0,1 mgll zuie, transparent, aspectul
Piridoxină este compact cu textură

HCl 0,5 mgl! lriabilă

Gamborg (Bs) Ac. nicotinic 1 rngll 0,5 mgl! 2 mgll K Calus puţin cantitativ, de
(1968) Piridoxină AIA' culoare gălbuie~maronie

HCl1 mgll cu aspect grunjos
Tiamină HCI 100 mgll .

Nitsch TiaminăHCI 0,5 mgll 2 mg/l BAP Aspect gelatinos, culoare
(1969) 1 mg/l ANA gălbuie

Procesul de calusare începe după 10-11 zile de la inoculare, iar după

4 săptămâni are diametrul de 2-2,5 cm şi greutatea în stare proaspătă de 1,5-2,5
glflacon.

Aşa cum reiese din tabel, mediul cel mai bun este Murashige - Skoog la care
s-a adăugai 2 mgl1 2,4 D şi 1 mg/l BAP.

Din analiza calusurilor reiese că cele formate pe medii cu conţinut de BAP au
culoarea verzuie, cresc mai repede şi au aspect glomerular.

CONCLUZII

Dintre mediile testate se recomandă utilizarea mediului Murashige - Skoog
(1962), cu adaos de regulatori de creştere ca aciduI2,4- diclorfenoxiacetic şi benzila-
minopurină pentru inducerea calusului din ovule. .

Explantele se recomandă a fi inoculate ln ultima fază a gametogenezei.
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INmATION AND CHARACTER1SATION OF THE CALLUS
FROM BETA VULGARIS L, OVULES

SUMMARY

111e callus has been initiated from Bela vuJgaris L ovules collected in the last gametogenesis phase.
The media used were Murashige - Skoog (1962), Bs""1968, and Nitsch (1969), growth regulators

being added.
The best results have been achieved with Murashige·- Skoog medium (1962), 2,4 dichlor

fenoxyacetic acid aod benzyl-aminopurine being added.

TABLES

Table 1 - Cal1us induction fromovules in Bela vuJgaris L.

ORGANOGENEZA DIRECTĂŞI INDIRECTĂ
LA BETA VULGARIS L.

CAMELIA SAND'

Utilizând ca explante apex, hipocotil şi fragmente de frunze de la
linii "O" diploide monogerme s-a reuşit inducerea organogenezei directe
şi indirecte.

Pentru organogeneza indirectăam iniţiat calus pe două medii de
cultură Murashige - Skoog (1962) şi De Greef cu 3 balanţe hormonaIe:
2 mgl!2,4·D; 1 mgl!2,4-D + 0,5 mgll AIA şi 0,5 mgl!2,4·D + 1 mgl! BAP.

Procentul de calus obţinut a fost cuprins între 35-38%, expiantele
constând din hipocotil obţinând media cea mai bună a procesului de
calusare.

Calusul obţinut a fost trecut pe mediul Murashige - Skoog (1962)
cu adaus de 1 mgll BAP + 1 mgll ANA pentru inducerea de Jăstari, pentru
înrădăcinare lăstarii au fost inoculaţi pe un substrat de cultură care
conţinea caregulatori de creştere1 mgll ANA şi 0,5 mg 1l2,4wD.

Organogeneza directă s-a indus din explante, constând din apex şi

fragment de frunză.

Pe mediile Murashige - Skoog (1962) şi De Greef care au avut în
compoziţie 1 mgl1 BAP pentru prima ~ariantă, 0,5 rogll BAP + 0,5 mgll
ANA pentru cea de a doua variantă şi 0,5 mgll BAP + 0,5 mgll AIA
pentru cea de a treia variantă Sw 3U obţinut lăstari care au fost trecuţi pe
mediul Murashige - Skoog (1967) cu adaus de 0,5 mglI ANA + 0,5 mgll
AIA pentru lnrădăcinare.

Plantele înrădăcinate au fost trecute in ghivece în seră, având un
comportament bun, pierderile nedepăşind 10%.

Sfecla de zahăr a fost mult timp considerată ca plantă "recalcitrantă" !a
tehnicile in vitro, ele aplicându·se numai anumitor genotipuri (Tetu şi colab., 1986).

Regenerarea la sfecla de zahăr este posibilă, dar cu oarecare dificultate.
Aceasta se datorează probabil naturii complexului heterozigotic al sfeclei de zahăr,

ca şi modificării nivelului de ploidie în cursul cultivării ţesuturilor nediferenţiate

(Coumans, 1982).
Literatura de specialitate oferă în prezent câteva rezultate ale unor cerce

tători în obţinerea de calus şi generarea de lăstăraşi din calus, precum şi inducerea
organogenezei directe din anumite explante de sfeclă de zahăr (Atanassov 1980;
Crevecoeur, 1987; Konwar, 1990).

în lucrarea de faţă prezentăm câteva din încercările şi realizările de
organogeneză directă şi indirectă, folosind ca explante apex, hipocotil şi fragmente
de frunze recoltate 'de la materiale biologice provenite din laboratorul de .
ameliorare din unitate.

1 - S.c.P.C.S.Z. Braşov
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CERCETARE

El'plantele utilizate au constat din hipocotil, fragmente de frunze şi apel' care
au fost recoltate de la linii "O"diploide monogerme. '

Sterilizar~a materialului s-a făcut cu clorură mercurică 1%, timp de 5 minute
pentru fiecare tIp de explant!. d~pă care au urma~ spăIări succesive cu apă sterilă.

S-au utilIZat douămedl1, ŞI anume: Murashlge - Skoog şi De Greef care au
c~lUţinut macro- şi microelemente, vitamine, mezoinozitol şi agar în c~ntităţile
cItate în literatură.F!tohormonii care s-au introdus în mediu au fost diferiţi, funcţie
de scopul urmărIt, ŞI anume: pentru obţinerea de calus am utilizat 2,4 D, AIA şi
BAP, pentru regenerarea de Iăstăraşi din calus ANA şi BAP, iar organogeneza
drrectă s-a ~e.alizatpe mediile care au conţinut BAP şi AIA.

CondIţiile dm camera de creştere au fost de 22-24 °c şi fotoperioada de
16 ore.

REZULTATE OBŢINUTE

Organogeneza indirectă - via ca/us. Calusul a fost iniţiat din hipocotil şi
fragmente. de frunze Re mediile (Murashige - Skoog şi de Greef) cu adaus de
regulatorn de creştere. In tabelul 1 sunt prezentate dozele de fitohormoni şi procen
tele de calusare obţinute.

Ti.lbelul1
ProCentul de calus obţinut Ia expJanteJe de hipocotiI

şi fragmente de frunză din BetavuJgaris L.

Componenţa Calusa eneză % Caracterizarea
Mediul

hormonală hipocotiJ fragmente macroscopicli.
de frunze il calusului

2 mgl12,4 D 80 75 culoarea alb-gălbuie,

friabil

MS (1962) 1 mgl12,4 D +
53 47 alb, verzui compact0,5 mgllAlA

1 mgl12,4 D +
65 60 gălbui, friabil0,5 mg/iBAP

2 mgl12,4 D fI;/ 71 alb-gălbui, friabil

De Greef 0,5 mg/l 2,4 D+
alb-verzui,. compact1 mgllAlA 42 35

0,5 mg/12,4 D +
51 50 alb-gălbui, friabil1 mgllBAP

Hipocotilulde la plăntuţele de sfeclă de zahăr a fost inoculat pe mediul MS
cU trei variante coustituite de regulatorii de Creştere.

Procentul cel mai mare de calus s-a obţinut pe mediul MS cU 2 mgll 24 D.
Acest calus a a,:,ut o culoare alb-gălbuie şi a fost friabil spre deosebire de ca'tusul
obţInu.t de medIUl cu 1 mgll 2,4 D + 0,5 mgll AIA, care a calusat în proporţie de
53% din numărul flacoanelor inoculate şi care a avut o culoare alb-verzuie şi aspect
compact.

Diferenţele dintre cele două medii testate sunt nesemnificative, putându-se
utiliza oricare dintre ele pentru inducerea calusului.

La calusul obţinut din fragment de frunză se observă faptul că procentul de
calusare este mai mic decât la explantele constând din hipocotil. .

La 4 săptămâni de la iniţierea calusului acesta a fost trecut pe medIU pentru a
genera lăstari, mediul utilizat a fost MS cU .ad.~us de 1 mgll B:'>-P + 1 mgll ;ANA.
După 2-3 săptămâniau început. să ap~ră jJrllUll Iăstăraşl, ~apac.ltat~a cea mar mar~
a Iăstăririi având-o calusul obţinut dm hlpocotll. Lăstam obţinuţI au fost trecuţI

pentru înrădăcinare pe mediul MS conţinând 1 mg!l ANA şi 0,5mg/l2,4 D; după
4 săptămâni plantulele de sfeclă prezentau 4-5 frunze şi rădăcini cu ~ungimea

cuprinsă între 5-6 cm şi 1-2 mm diametru.. Plantele au fost trecute la aclimatIZare
în ghivece cu un amestec uşor de mramţă ŞI mSlp. . . . .

Organogeneza directă. Pentru inducerea organogenezel drrect am utilIZat
explante constând din apex şi fragmente de frunză.. ..

Mediile folosite an fost Murashige - Skoog ŞI De Greef, dar ca fltohormom
am utilizat BAP, ANA şi AIA. '.

în tabelul 2 sunt redate concentraţiile de fitohormoni utilizate, precum ŞI
procentele de Iăstărire obţinute.

Tabelul 2

Procentul de Jăstărire obţinut lacxplanteJe. constând din apex
şi fragmente de frullze din Beta vuJgaris L.

Uisthire % Nr.llliitarilexplant

Mediul
Componenţa

fragment fragmentbonnonalli apex
de frunze apex de frunze

1 mgl1 BAP 95 90 10 9

MS 0,5 rogl1 BAP + 70 67 9 80,5 mgll ANA

0,5 mgl1 BAP + 73 71 8 9
0,5 mgl1 AlA

1 rogll BAP 96 87 12 13

De Greef 1 mgl1 BAP + 93 92 10 10
0,5 rogl1 ANA

1 mgll BAP + 97 95 10 11
0,5 mgll AlA

Pentru inducerea de lăstari direct din explante am inoculat apex şi fraginente
de frunze pe mediile MS şi De Greef. ." .

Varianta de mediu care conţine 1 mgll BAP s-a dovedIt a fI cea mal eflcace,
având o Iăstărire de 95% la explantele constând din apex şi de 90% la cele din
fragment de frunză.

Numărul de lăstăraşi care se pot obţine de la explant după 4 săptămâni de la
inoculare este de 8 până la 12~13.

Lăstarii obţinuţi au fost trecuţi pe mediu pentru înrădăcinar~,.care a constat .
în mediu de bază Murashige - Skoog cu adaus de 0,5 mgll ANA ŞI 0,5 mg /1 AIA.
După 2-3 săptămânide la inoculare lăstarii au avut rădăcini bine formate şi au fost
trecuţi în ghivece cu mraniţă şi nisip.



CONCLUZII

Din aceste experienţe se pot trage următoarele concluzii:
• calusul la sfecla de zahăr se poate induce din explante constând din

hipocotiIşi fragment defruuză pe mediile Murashige - Skoog sau de Greef
diferenţa Între cele două medii În ceea ce priveşte procentul de calusare est~
nesemnificativă;

ElI regulatorul de creştere cu cele mai bune rezultate În inducerea calusului a
fost acidul2,4 diclorfenoxiacetic în concentraţiede 2 mg/1; .

e pentru regenerarea de lăstari dincalus, mediul cu adaus de 1 mg/1 BAP +
1 mg/1 ANA s-a dovedit a fi cel mai indicat;

e inducerea de lăstari direct din explant se obţine cu succes din inoculi de
apex sau fragmnent de frunză; .

@ numărul mediu de lăstari/explant este cuprins Între 9 şi 12;
ElI achmatJzarea plăntuţelor se face fără probleme deosebite pierderile de

material nedepăşind 10%. '
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DIRECT AND INDIRECT ORGANOGENESIS IN BETA VULGARISL.

SUMMARY

.Usi~gapexes~hypocotyls and leat fragments Crom monogerm diploid "O" Iines, it was succeeded
to lOduce drrect and mdirect organogenesis.

For indirect organogenesis we initiated caIIus on two cultures media, Murashige-Skoog (1962) aod
De Grcel, with 3 honnone balances: 2 mgll 2.4 - D; 1 mgll 2.4 - D + 0.5 mgll AIA and 0,5 mgll 2.4
-D+ 1 mgll BAP.

.• The callus percentage obtained ra.nged between 35--80%, explants cansisting of hypocatyls,
reachlOg the best average for callus-forming process.

The caUus obt;lined was.set on Murashige - Skoog (1962) medium adding 1 mgll BAp + 1 mgll ANA
for shootmduction, and forrooting shoots have been moculatedon a culture substrate containing 1 mgl! ANA
and 0,5 mgl! 2.4 - D, as growth regulators.

Direct orga!10genesis was induced Crom explants, cansisting of apex and leaf fragments.
, On Murashlge -Skoog (1962) and De Greef media having in camposition 1 mgl1 BAP in thefirst

var~ant,0.5 mgllBAP+O.5 mgl1 ANAin the second variant,and 0.5 mgll BAP+ 0.51 AlA in the third
varlant, shoots have been obtained, these being moved intoMurashige '- Skoog (1967), added with
0.5 mgII ANA+ 0.5 mgII AIA for rooting.

RO,oted plants were then passed in greenhouse pots, having good behaviour, losses notexceeding 10%.

TABLES

Table 1 '- Percentage ofcalIus got in the hypocotyl explantsand fragments of Betavulgaris L. Ieaves.
Table 2 - Percentage 'of sprouting in explants consisting in apex and in leaffragri::lents in Beta vulgaris L.
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STUDII PRIVIND POSffiILITATEA SELECŢIEIPEN}'RU FORlI!A
ROTUNDĂA SEMINŢEI MONOGERME DE SFECLA DE ZAHAR

A.F. BADIU, AURICA BAIA

Studiul efectuat la nivelul a 51 de surse de germoplasrnădiploidă

monogerrnă a evidenţiat faptul că selecţia pentru forma rotundă a
seminţei de sfeclă de zahăr este posibilă în condiţiilein care se urmăreşte

minimizarea diametrelor fructului Ia o grosime care va trebui menţinută
constantă. Această selecţie va avea drept consecinţe o reducere a masei
1000 de boabe sub limitele actualelor valori (10-15 g/lOOO boabe).

Aplicarea selecţiei1n masă sau a selecţiei individuale va inregistra
însă câştigurimici datorită coeficienţilor deheritabilitate în sens rest:âns,
care s-au, determinatpentru indicele de fonnă (LF. = dmax ' dmin ' grOSIme)
hl = 0,152- 0,169. In· cazul selecţiei pentru caracteristicile neasoci~t:

ale fonuei seminlei,· câştigurile de selecţie vor fi de asemenea mICi
(h2 = 0,16 - 0,20), practic nesemnificative.

Fructul de sfeclă de zahăr monogermă are în majoritatea cazurilono formă

lenticulară forma menţiuându-se şi la nivelul seminţei propriu-zise [2]. Această

formă produce o serie ~e inconv~nie~te, di~ punct de vedere .al semă~atului d~
precizie, deoarece grosImea semmţel este m general la Jumatatea dIametruluI
maxim.

În aceste condiţii, fru~tele monogerme de sfeclă de zahăr, după condiţionar~
şi şlefuire, sunt supuse unUI proces de draJare care are drept scop confenrea UneI
forme cât mai apropiate de cea sferică, formă care poate asigura semănatul de
precizie. ..• . . •

Ideal din acest punct de vedere ar fI ca forma sfenca a fructulUI sau apropIata
de cea sferică să fie obţinută prin mijloacele specifice selecţiei, astfel încât să se
elimine drajarea seminţelor, înlocuiudu-se cu pdicularea, c~re este relativ m~i

ieftiuă şi asigură o hună repartiţie a produselor fltofarmaceutlce pentru protecţIa

seminţei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În scopul determinării posibilităţii de selecţie a surselor de germoplasmă cu
formă rotundă s-au luat în studiu 51 de surse de germoplasmă diploidă monogermă

(familii, linii), din care s-au e~iminat prin. sit.are glomerulele cu diametr~ mai mare
de 5 5 mm şi glomerulele cu diametru mal mIc de 2,5 mm. Glomerulele blcarpe care
s-au'încadrat în intervalul 2,5-5,5 mm au fost îndepărtate. Din sămânţa rămasă s-au
luat la întâmplare 100 ~e s:minţe din.fie~are ~ursă, s-au secţionat.şi s-au m~surat
sub lupa binocular, echlP.ata cu un ob~ectJ.v mICrometnc pentru .masUl:ar~a dI~en:
siunilor fructelor şi semmţelor propnu-zlse. S-au luat m studIU treI dImenSIUnI
pentru fruct şi sămânţă;
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Am considerat cele trei dimensiuni raze ale corpului geometric de tip
lenticular şi am defiuit ca indice de formă produsul:
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• diametrul maxim al fructului/seminţei;

• diametrul miuim al fructului/seminţei;

• grosimea fructului/seminţei.

j>entru a determina indicele de formă s-a pornit de la formula volumului
sferei:

unde:
L F. - indice de formă;

d max - diametrul maxim;
d min - diametrul minim;
g - grosimea.

j>entru definirea curbei de creştere a indicelui de formă s-au dat valori de la
L. n razelor sferelor teoretice, curba astfel obţinută fiind comparată cu curba
valorilor empirice determiuate conform formulei 2.

Datele experimeutale au fost prelucrate cu ajutorul iudicilor statistici specifici
şirurilor de variaţie,determinismul caracteristicilor luate In studiu fiind stabilit utili
zâudu-se trei ipoteze: liniară, logaritmică şi exponenţială [2].

Fig. 1 - Reprezentarea grafică a dimensiunilor empirice aJe glomerulelor
monocarpe de sfeclă de zahăr

Raportul diutre dimensiunile fructelor este de 1 : 0,72 : 0,58, iar al semiuţelor de
1 : 0,75 : 0,40, apărând astfel mai evident faptul că sămânţa este mai lenticularădecât
fructul (fig. 1), chiar dacă la nivelul grosimii aceasta este proporţional mai mare.
Raportul dintre fruct şi sămânţă pentru principalele dimensiuni este următorul:

E __1_ . 072 . O58 (D . D ' . Grosi'me)
S - 0,86 . 0,64 . 0,34 max' mm'

Abaterile de la dimensiunile determiuate s-au situat Intre 10 şi 20%, caracterul
cu variabilitatea cea mai mare fiind grosimea seminţei (20,4%), valorile medii fiiud
de 4,339 : 3,149 : 2,519 pentru fruct şi 3,733: 2,301: 1,510 pentru sămânţă.

Tabelul 2

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Coeficienlii de corelaţiesimpli dintre dimen.siunile fructelor

şi seminţelor monocarpe de sfeclă de zahăr

în tabelul 1 sunt prezentate valorile medii ale măsurătorilor efectuate. Se
constată că, atât la nivelul fructelor, cât· şi la nivelul seminţelor, variabilitatea
surselor de germoplasmăluate în studiu este mică spre mijlocie, fapt care limiteazâ
posibilităţile de maximizare/minimizare a unui caracter exclusiv prin selecţie.

Tabelul 1
Valorile medii ale dimen.siunilor fructelor şi seminţelor

monocarpe de sfeclă de zahăr

FRUCTE (mm) SEMiNTEimm
Valori statistice medij Diametrul Diametru}

Grosime Diametrul Diametru!
maxim minim maxim minim Grosime

Medie 4,339 3,149 2,519 3,733 2,801 1,510
Abatere 0,465 0,373 0,311 0,455 0,355 0,309
Varianţa % 10,7 11,8 12,3 12,2 12,60 20,4
D.L.5 % 0,912 0,732 0,616 0,893 0,696 0,605
Val. maximă statistică 5,251 5,071 3,135 4,626 3,498 2,115
Val. minimă statistică 4,248 3,606 1,903 2,839 2,108 0,904
Val.maxirnă empirică 5,000 4,200 3,200 4,700 3,500 2,200
Val. minimă empirică 3,000 2,000 o,sao 2,600 2,000 0,800

CARACTERE CORELATE iPOTEZE , A B h'

Diametrul Diametrul LIN 0,429 1,651 0,345 0,184
maxim minim LOG 0,445 0,924 0,152 0,198

EXP 0,443 1,912 0,113 0,197

Diametrul Grosime LIN - 0,165 1,989 -0,110 0,027
Fructe maxim LOG - 0,175 2,238 -0,498 0,036

EXP - 0,154 2,021 -0,072 0,023

Diametrul Grosime LIN - 0,272 2,223 -2,226, 0,074
minim LOG - 0,284 2,360 -0,745 0,081

EXP - 0,265 2,403 - 0,154 0,D70

Diametrul Diametrul LIN 0,416 2,233 0,535 0,173
maxim minim LOG 0,423 2,251 1,450 0,179

EXP 0,401 2,478 0,143 0,160

Diametrul Grosime LIN - 0,051 1,641 -0,035 0,002
Seminţe maxim LOG -0,035 1,623 -0,087 0,001

EXP -0,034 1,569 -.0,016 0,001

Diametrul Grosime LIN - 0,291 2,225 -0,255 0,084
minim LOG -0,285 2,191 -0,667 0,081

EXP -0,273 2,364 - 0,168 0,074
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Exercitând O selecţie în masă, la nivelul populaţiilor studiate pe baza criteriului
de formă:

Dmax . Dmin • Or I.F. ± s la nivelul fructului;

obţinem o populaţie medie selectată care este relativ îmbunătăţită prin aceea că

relaţia care se stabilizează este de tip exponenţial (ca şi curba teoretică):

0047"y = 5,681 e' , r = 0,736/x,

cele două structuri nu se îmbunătăţeşte de o manierăînsă valoarea dintre
semnificativă (fig. 2).

Analiza coeficienţilor de corelaţie parţială (tabelul 4) confirmă faptul că

pentru a obţine o formă relativ rotundă a seminţei monogerme de sfeclă de zahăr

selecţia trebui~ fă~ută conc01m~en.t, după două caract~re: diametrul maxinJ şi

dIametrul mmnn, fi sensul mmmuzărn acestora, menţmându-se însă constantă

grosinJea fructului. Câştigurile de selecţie vor fi însă foarte mici/generaţie datorită

coeficienţilor de heritabilitate foarte reduşi.

y = 20,69 - 0,058 x; r =- 0,079; h' = 0,006
y 22,29 - 0,953 lnx r = - 0,049; h2 = 0,002
Y = 2102 - eG,DO),. r = - °098' h2 = 0009, -, " ,

CORELAŢII

, 0,937 0,827 0.967 0.708 0,734 0,700 0,706 0,724 0,736
A -7,28 -40;fi 0,734 4,3)6-19,59 6,920 3,041 -1891 5,681
B 41,8 104,1 1,028 0,550 11,77 0,037 0,622 11,65 0,047
h' 0,879 0,684 0,936 0,502 0,539 0,490 0,499 0,524 0,542

VALOARE TEORETICĂ I. F. EMPIRIC 1. F. SELECTAT

Di<lmetru Ind, fannă Fructe Seminte Fructe Seminţe

Medie 3,50 73,50 20,546 15,62 22,399 16,97
Abatere 1,87 83,37 5,211 4,04 4,850 4,268
Variantă % 53,4 - 25,3 25,8 21,65 -
D. L. 5% 4,56 200,1 10,21 7,93 9,50 8,36
VaL maximăsemnif. 8,06 273,6 30,76 23,56 31,90 25,34
Val. minim semnif. 1,06 - 10,33 7,69 12,89 8,609
Val. max; empirică 6 216 31,50 24,30 31,5 24,30
Val.·min. empirică 1 1 8,47 5,60 10,49 5,60

Analiza corelaţiilor simple dintre caracteristicile biometrice ale fructului şi

seminţei sunt prezentate în tabelul 2. Se remarcă faptul că, în general, sensul şi

valoarea corelaţiilor sunt aproximativ egale atât la nivelul fructului, cât şi la nivelul
seminţei, fapt care permite selecţia concomitentă pentru ambele structuri prin
intermediul unuia din ele, în cazul nostru dimensiunile fructului.

Se observă că între diametrul maxim şi diametrul minim relaţia este directă,

de tip logaritmic (Y = A + B log x):
F : y = 0,924 + 0,152 log x
S : y = 2,251 + 1,450 log x

în timp ce relaţia diametrul maxim şi grosime este inversă, de tip logaritmic pentru
fruct şi liniar pentru sămânţă, la care determinaţia este nulă şi nesemnificativă:

F : y = 2,238 - 0,498 log x
S : y = 1,641 - 0,035x; r = 0,035/NS

În cazul relaţiei dintre diametrul minim şi grosime relaţiile sunt de inversă
proporţionalitate şi relativ mici, respectându-se tipul relaţiilor definite anterior:

F : y = 2,360 - 0,745 log x
S : y = 2,225 - 0,225 x

Din punct de vedere ameliorativ, singurele caractere ce pot fi îmbunătăţite

concomitent sunt cele două diametre, a căror relaţie directă le permite maximizarea
atât la nivelul fructului, cât şi al seminţei. Valoarea scăzută a coeficientului de
heritabilitate în sens restrâns (h' = 0,16 - 0,18), exclude însă obţinerea unor
câştiguri de selecţie rapide, indiferent de modalitatea de selecţie abordată (în masă,

individuală, recurentă).

Faptul că valorile coeficienţilor de corelaţie sunt relativ apropiate şi de acelaşi
sens ne-a permis să analizăm coeficientul de corelaţie dintre indicatorii de formă a
celor două structuri (tabelul 3). Valoarea indicatorului de formă empiric este de cca
0,700 - 0,734, relaţia dintre forma fructului şi forma seminţei fiind de tip logaritmic:

y = -19,59 + 11,77 log x; r = 0,734/x

în timp ce curba teoretică este de tip exponenţial:

y '" 0,734 el,02',; r = 0,967/x

Tabelul 3

Valorile medii ale indicelui de formă (l.F.) pentru seminţelemonocarpe de sfeclă de zahăr
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Coeficienţii de corelaţieparţialA dintre dimensiunile !rudelor
şi seminţelormonocarpe de sfeclA de zalUir

Tabelul 4 . ~o~ever, us~ of mass or i~dividual selection wiIl record low gains, due to the coefficients" of
hentabihty m a restncted sense, whlch have b.een recorded for the index of shape lF. = dm.al(· dwn' thick
n~ss) h. ~ 0.1~2 - 0.169. F~r the case of selectlOn for traits not associated with seed shape, selection gains
WIII be, hkeWIse, smaII (h= 0.16 - 0.20), practically unsignificant.

Diametru Diametru Diam.max. Diam.max Diam.min.
maxim minim Diam.min. Grosime Grosime

Ipoteza
Diametru Diametru Diametru

minim
Grosime Grosime Grosime

minim maxim

LIN 0,429 - 0,165 -0,272 0,379 -0,025 - 0,191
Fruct LOG 0,445 - 0,175 - 0,284 0,390 -0,021 - 0,194

EXP 0,443 - 0,154 - 0,265 0,398 -0,013 - 0,187

LIN 0,416 ~0,051 - 0,291 0,399 -0,094 -0,267
Sămânţă LOG 0,423 ~0,035 - 0,285 0,412 - 0,109 -0,268

EXP 0,401 - 0,034 ~0,273 0,390 -0,095 -0,258

Reprezentarea grafică indică faptul că egalizarea celor trei dimensiuni este
posibilă mai curând la dimensiuni mici ale seminţelor decât la dimensiuni mari, ceea
ce va avea drept consecinţăreducerea masei 1000 de boabe.

CONCLUZII

1. Îu cadrul populaţiilor diploide monogerme, selecţia pentru forma rotuudă

a fructului este posibilă prin selectarea îu seusul minimizării diametrelor la o
grosime constantă a fructelor.

2. Câştigurile de selecţie pentru forma rotuudă a fructelor vor fi foarte mici
şi nesemnificative de la o generaţie la alta, din cauza coeficienţilor de tieritabilitate
în sens restrâns foarte mici pentru caracterele asociate (ti' = 0,152 - 0,169) şi medii
pentru caracteristicile simple (ti' = 0,16 - 0,20).

3. Selecţia pentru forma rotundă a fructului va avea drept consecinţă

obţinerea unor seminţe rotunde în cel puţin 50% din cazuri.
4. Selecţia pentru forma rotundă a fructului va reduce dimensiunile medii ale

acestuia, implicit masa a 1000 de boabe.
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STUDJES ON POSSIBILJTIES FOR SELECTION OF ROUND SRAPE
IN MONOGERM SUGARBEET SEED

SUMMARY

A study performed with 51 monogerm diploid germplasm sources revealed that selection for
round shape of sugarbeet seed is possible when minimising fruit thickness to a value having to be
maintained constant, is pursued. This selectioD wiU result inlessening the mass of 1,000 kemels below
the Iimit of ~urrentvalues (10-15,gI1,OOO kerneIs).

F1GURES

Fig. 1 - Grap~ic r~presentation of ~he empiric size of monocarpic glomerules of sugarbeet
Fig. 2 - Relationshlp between the SIZe and the shape index: (1 F.) in sugarbeet monocarpic g10merules

TABLES

Table 1 - Average values of the size offruit and monocarpic seeds in sugarbeet
Table 2 - SingIe correlation coefficients between the size of fruit and monocarpic seeds in sugarbeet
Table 3 - Avcrage values of the shape index (1 F.) for sugarbeet monocarpic seeds
Table 4 - Coefficients of partialcorrelation between the size of fIuit and that of monocarpic seeds in

sugarbeet
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ANALIZA INFLU~NŢEIPRECOCITĂŢIILA ÎNFLORIRE
ASUPRA CALITAŢIISEMINŢELORLA POPULAŢIILE

TETRAPLOH>E MONOGERME FERTILE

AURICABAIA

Lucrarea analizează influenţa claselor de precocitate la înflorire
pentru 88 de surse monogerme fertile tetraploide, stabilind că acestea
influenţează de o manieră semnificativă calitatea culturală a seminţei

brute, şi anume: masa 1 000 de fructe, facultatea germinativă, % de
seminţe tari şi %de seminţe seci.

Analiza repetată a diferenţelor. dintre clasele de precocitate
propuse a relevat faptul că, din punct de vedere al înf1oririi, nu există

decât două clase: clase precoce (înflorire preponderentă în primele 14 zile
de la declanşarea anuală a fenofazei) şi clase tardive (înflorire
preponderentă după 21 zile de la declanşarea fenofazei).

Sursele precoce exteriorizează o MMBşi un procent de glomerule
seci mai mare decât sursele tardive, care au însă o facultate genninativă

semnificativ superioară, Ponderea gIomerulelor dorminde (tari) nu este
influenţată semnificativ de eşalonarea înfloritului.

~

Literatura de specialitate menţionează faptul că planta de sfeclă de zahăr este
o plantă cu creştere nedeterminată, ceea ce are drept consecinţă,în anul al II-lea de
vegetaţie, o înflorire eşalonată a plantei, înflorire care se întinde în condiţii normale
pe un jnterval de 15-40 zile.

In interiorul acestui interval, unele plante înfloresc mai repede (mai precoce)
altele mai târziu (mai tardive), fără să existe o clasificare strictă în acest sens şi fără

să se rllporteze înflorirea la un factor de dinamică definit.
In analiza efectuată s-a utilizat o clasificare ad-hoc pentru departajarea

perioadelor de înflorire, urmărindu-se influenţa claselor de precocitate la înflorire
asupra calităţii seminţei brute, pure din punct de vedere fizic.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Materialul utilizat l-au reprezentat 88 familii tetraploide monogerme fertile,
testate în câmpurile de înmulţire ale I.c.P,C.I.S.z.S.D. Fundulea, în cursul anului
1991. Familiile au fost clasificate după perioada de înflorire a plantelor, eliminându-se
de la înflorire toate planIele care s-au situat în afara intervalului de precocitate
determinat.

Clasele de precocitate au fost definite astfel;
Il foarte foarte precoce - 10 familii (FFP);
.. foarte precoce - 12 familii (FP);
li precoce - 55 familii (P);
li semiprecoce - 8 familii (SP);
li semitardive - 3 familii (ST).
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Intervalul dintre clase a fost de 7 zile, considerându-se că o familie poate fi
definită atunci când peste 75% din plantele constituente au inflorit în intervalul
considerat, restul plantelor fiind eliminate.

Plantarea familiilor s-a efectuat într-un interval de trei zile, iar recoltarea
seminţelor s-a făcut eşalonat, individual pe plantă, la momentul considerat optim.
După recoltare, sămânţa a fost amestecată, condiţionată şi supusă analizelor de
calitate în conformitate cu standardele în. vigoare, cu menţiunea că s-a dublat
numărul de repetiţii pentru o mai exactă determinare a calităţii. Glomerulele tari
(cu sămânţă normală, dar negerminată),ca şi glomerulele seci s-au determinat prin
secţionare, după efectuarea determinărilor de FG.

Datele experimentale au fost prelucrate prin metoda analizei varianţei
şirurilor şi a analizei corelaţiilor dintre caractere.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

în tabelul 1 sunt prezentate valorile medii ale caracterelor studiate, realizate
la nivelul fiecărei clase de precocitate la înflorire.

în termen mediu, populaţiile au exteriorizat o masă a 1 000 de boabe de 20
grame, o energie germinativă de 66,75% şi o facultate germinativă de 69,98%.
Procentul de glomerule seci s-a situat la 26,71, iar cel de glomerule tari la 4,32.

Analiza abaterii faţă de media populaţiilor a fiecărei clase de precocitate a
indicat diferenţieri semnificative numai la nivelul plantelor FFP (foarte, foarte
precoce), la trei din cele cinci caractere studiate (EG, FG, % seminţe seci). De
asemenea, s-a remarcat o distribuţie de tip normal a claselor de precocitate (pentru
toate caracteristicile), în jurul clasei precoce, care a exteriorizat cele mai mici
abateri de la media populaţiilor.

TabeJul1

Analiza vlUiabilităţiicaracteristicilorde calitate a seminfelor
de sfecHi de zahh tetraploide monogerme

n MMB EG FG Stari Sseci DIFERENŢEFATĂDE MEDIE
g % % % % MMB EG FG Stari S seci

X 2)~8 62,00 63.45 5,00 31,45 D + 0,88 -4,75 -5~3 ;. 068 + 4,74
FFP 10 5 4,075 5,78 5,91 2,35 5,61 sd 1,32 2,10 2,16 0.84 2,03

5% 19,06 9,32 9,31 47,14 17,86 DL5% 2,61 4.16 4,29 1,67 4,02
X 21,80 65,83 66,83 4,25 28,91 D + 1,30 -0,92 - 2,15 -0,07 +2,20

FP 12 5 3,46 12,71 12,55 3,54 11,50 sd 1,04 3,81 3,78 1,09 3,46
5% 15,89 19,30 18,78 83,41 39,75 DL5% 2,05 7,55 7,46 2,17 6,85

X 19,90 67,80 69,70 4,00 26,37 D - 0,60 + 1,05 +0,72 -0,32 - 0,37
P 55 s 2,50 8,59 8,53 3,13 7,99 sd 0,46 1,55 1,59 0,58 1,60

5% 12,51 12,68 12,24 78,46 30,31 DL5% 1,17 3,05 3,11 1,14 3,15
X 20,20 66,09 75,03 4,00 20,96 D -0,30 -0,66 +6,05 -0,32 -5,76

SP8 s 2,11 14,72 17,48 4,30 14,59 sd 0,65 5,30 6,27 1,57 5,25
s% 10,49 22,73 23,30 - 69,62 DL5% 1,28 10,50 12,42 3,11 10,39

X 22,70 63,58 66,75 9,33 23,91 D +2,20 -3,17 -2,23 +5,01 -2,80
Sf3 s 4,15 14,23 15,05 12,85 10,63 sd 2,41 8,28 8,75 7,43 6,21

5% 18,28 22,38 22,55 - 44,45 DL5% 4,77 16,39 17,34 14,71 12,30
X 20,50 66,75 68,98 4,32 26,71 - - - - - -88 s 2,92 9,77 10,32 3,81 9,27 - - - - - -

5% 14,20 14,68 14,96 88,15 34,71 - - - - - -

Din punct de vedere al variabilităţii se remarcă faptul că aceasta este mică

spre mijlocie pentru MMB, EG şi FG şi mare şi foarte mare pentru glomerulele seci
şi cele tari.

Analiza discreţionară a fiecărui caracter (tabelele 2--{î) indică certe lipse de
semnificaţie între clasele de precocitate, cu unele excepţii, situate la nivelul
aceleiaşi diferenţe (FFP-P), pentru trei din caracterele determinate EG, FG, %
seminţe seci.

Tabelul 2

Analiza variabUit~ţiiMMB funcţie de precocitatea deÎllflorire

FFP FP P SP Sf

n 10 12 55 8 3
X 21,38 21,80 19,90 20,20 22,70
s 4,07 3,46 2,50 2,11 4,15

D sd DL5% Semnif.

FFP-FP -0,42 1,63 3,38 NS
-p +1,48 1,33 2,65 NS
-SP + 1,18 1,48 3,12 NS
-ST . -1,32 2,72 13,27 NS

FP -P + 1,90 1,05 2,10 NS
-SP + 1,60 2,46 2,60 NS
-ST -0,90 2,59 5,53 NS

P -SP -0,30 0,81 1,63 NS
-ST -2,80 2,41 4,83 NS

SP -ST -2,50 2,50 5,52 NS

Tabelul 3

Analiza variabiJităţiiEG funcţie de precocitatea de înflorire

FFP FP P sp ST

n 10 12 55 8 3
x 62,00 65,83 67,80 66,09 63,58
s 5,78 12,71 8,59 14,72 14,23

D sd DL5% Semnif.

FFP-FP -3,83 4,09 8,50 NS
-P -5,80 2,16 4,31 *
-SP -4,90 5,51 11,58 NS
-ST -1,58 8,41 18,17 . NS

FP -P -1,97 3,84 7,67 NS
-SP -0,26 6,36 13,28 NS
-ST +2,25 8,99 19,17 NS

P -SP + 1,71 5,33 10,66 NS
-ST +4,22 8,29 16,59 NS

SP -ST + 2,51 9,72 21,40 NS
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FFP FP P SP ST

n 10 12 55 8 3
X 31,45 28,91 26,37 20,96 23,91
S 5,61 11,50 7,99 14,53 10,63

D sd DL5% Semnif.
FFP-FP +2,54 3,76 7,80 NS

-P +5,08 2,07 4,13 *-SP + 10,98 5,45 11,45 NS
ST + 7,54 6,38 13,79 NS

FP -P +2,54 3,49 6,95 NS
-SP + 7,95 6,13 12,79 NS
-ST +5,00 6,97 14,86 NS

P -SP + 5,41 5,26 10,53 NS
-ST +2,46 6,23 12,46 NS

SP -ST -2,95 8,01 17,64 NS

FP 22 21,61 3,66 16,97
MMB P 55 19,90 2,50 12,51

SP 11 20,88 2,82 13,50
D ,d DL5% Seinnif. DL10% Semn. DL20% Semn. DL40% Semn.

FP -P + 1,71 0,85 1,69 - - - - - - *
FP - SP +0,73 1,15 2,34 NS 1,95 . NS 1,96 NS 1,51 NS
P - SP -0,98 0,91 1,82 NS 1,52 NS 1,52 NS 1,18 NS
FP 22 64,09 10,13 15,81

EG P 55 67,80 8,59 12,68
SP 11 65,40 13,91 21,27

FP -P -3,71 2,45 4,87 NS 4,07 NS 4,07 NS 3,16 *
FP - SP -1,31 4,71 9,57 NS 8,00 NS 8,00 NS 6,17 NS
P SP +2,40 4,35 8,67 NS 8,70 NS 7,25 NS 5,63 NS
FP -P 22 65,29 10,02 15,35

FG P 55 69,70 8,53 12,24
SP 11 72,72 16,56 22,75
FP -P -441 2,42 4,82 NS 4,04 - - - - -
FP - SP -7:43 5,43 11,02 NS 9,21 NS 9,21 NS 7,11 *
P - SP -3,02 5,12 10,21 NS 10,24 NS 8,53 NS 6,62 NS
FP -P 22 4,59 3,01 65,74

Tari P 55 4,00 3,13 78,48
SP 11 5,45 7,22 -

FP -P + 0,59 0,76 1,53 NS 1,27 NS 1,27 NS 0,98 NS
FP - SP -0,86 2,26 4,61 NS 3,84 NS 3,84 NS 2,96 NS
P - SP -1,45 2,21 4,42 NS 4,44 NS 3,70 NS 2,87 NS
FP -P 22 30,06 9,19 30,57

Seci P 55 26,37 7,99 30,31
SP 11 . 21,77 13,17 60,52
FP -P + 3,69 2,23 4,45 NS 3,72 NS 3,72 NS 2,89 *
FP - SP + 8,29 4,42 8,84 NS 7,50 * - - - -
P - SP +4,60 4,11 8,20 NS 8,22 NS 6,85 NS 5,32 NS

Analiza variabilifăţii%seminţe seci funcţie de precocitatca la înflorire
Tabelu16

Tabelul 7

s%x

Analiza variabilităţii caracterelor seminţelor,

functie de prima reconsideraTe a claselor de precocitate

"

Tabelul 4

TabeJu15

Analiza variabiIităţiiFG funcţie de precocitatea de înflorire

Analiza variabilităţii 0/... de seminţe tari funcţie de precocitatea Ia înflorire

FI'l' FP P SP IT

D 10 12 55 8 3
X 63,45 66,83 69,70 75,03 66,75
s 5,91 12,55 8,53 17,48 15,05

D sd DL5% Semnîf.

FFP-FP -3,38 4,07 8,45 NS
-p -6,25 2,19 4,37 *
-SP -11,58 6,45 13,56 NS

,

NS-ST -3,30 8,80 19,19

FP -p -2,87 3,80 7,57 NS
-SP -8,20 7,16 14,94 NS
-ST +0,08 9,41 20,06 NS

P -SP -5,33 6,28 12,57 NS
-ST + 2,95 8,76 17,52 NS

SP -ST +8,28 10,66 23,46 NS

FI'l' FP P SP IT

D 10 12 55 8 3
X 5,0 4,25 4,00 4,30 9,33
s 2,25 3,54 3,13 4,30 12,85

D sd DL5% Semnif.

FFP-FP + 0,75 1,26 2,62 NS
- P + 1,00 0,85 1,70 NS
-SP + 1,00 1,69 3,55 NS
-ST -4,33 7,45 16,10 NS

FP -P +0,25 1,10 2,20 NS
-SP +0,25 1,83 3,82 NS
-ST -5,08 7,48 15,95 NS

P ~SP 0,00 - - -
-ST -5,33 7,43 14,86 NS

SP -ST -5,33 7,.57 . 16,86 NS
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Această analiză ne-a condus la ideea că cele cinci clase stabilite iniţial s-ar
putea reduce la trei, cuplându-Ie după cum urmează:

OI FP = FFP + FP : 22 familii
ti P = P : 55 familii
ti SP = SP + ST : 11 familii

S-a repetat analiza variabilităţii caracterelor, funcţie de această reconsiderare
a precocităţii (tabelul 7) constatându-se că, între noile clase de precocitate, singura
diferenţă semnificativă apare la nivelul MMB între clasa FP şi P (pentru un DL de
5%), celelalte clase de precocitate şi caractere exteriorizând diferenţe semnifi
cative, la diferenţe limită inoperante din punct de vedere experimental (20 şi 40%).

Această concluzie n-a permis să operăm a II-a reconsiderare a precocităţii, şi

anume:
FP = FFP + FP : 22 familii
SP = P + SP + ST: 66 familii

Analiza variabilităţii caracterelor şi a diferenţelor dintre valorile medii
efectuată în urma acestei noi reconsiderări a claselor de precocitate (tabelul 8)
situează semnificaţiile diferenţelor caracterelor studiate în plaja de asigurare de
95% pentru FG şi % de glomerule seci, de 90% pentru MMB şi de 80% pentru EG.
Procentul de glomerule tari se pare că nu este influenţat de precocitatea la înflorire
a plantelor.

Tabelul 8

Analiza variabilităţii caracterelor seminţelor,

funcţie de a II~a reconsiderare a claselor de precocitate

"
, , ,%

MMB FP 22 21,61 3,66 16,97
SP 66 20,13 2,55 12,69

D ,d DL5% Semnif. DLIO% Semn. DL20" Semn. DL40"1< Semn.

FP - SP + 1,48 0,84 1,64 NS 1,39 • - - - -

EG FP 22 64,09 10,13 15,81
SP 66 67,40 9,59 14,23

FP - SP -3,31 2,46 4,87 NS 4,08 NS 3,17 - • -

FG FP 22 65,29 10,02 15,35
SP 66 70,22 10,20 14,52

FP - SP -4,93 2,47 4,85 • - - - - - -
Tari FP 22 4,59 3,01 65,74

SP 66 4,24 4,06 95,81

FP - SP + 0,35 0,813 1,610 NS 1,35 NS 1,04 NS 0,68 NS

Seci FP 22 30,66 9,19 30,57
SP 66 25,60 9,09 35,53

FP - SP +4,46 2,25 4,46 • - - - - - -

Ca urmare a acestei analize reiterative, se poate concluziona că, la nivelul
populaţiilor studiate, există din punct de vedere genetic numai două clase de
precocitate care îşi pun amprenta asupra caracterelor seminţelor, şi anume: clasa
plantelor foarte precoce şi clasa plantelor precoce - semiprecoce.

TabeJu19
Analiza corelaţiilordintre caracteristicile seminţei de sfeclă de zahăr

după reconsiderarea claselor de precocitate la Înflorire

"
, A B " Sempi!. Z , & Semni!.

MMB-EG FP 22 +11,389 411,84 1,117 11,151 NS +11,411)
1,973 4,511 •SP 66 -11,1115 75,36 -11,39 11,1111 NS -11,1111

MMB-FG FP 22 + 11,399 41,71 1,119 0,159 NS 0,403 2,091 3,60 •SP 66 -0,124 811,23 -0,49 0,015 NS 0,1113

MMB- % tari FP 22 - 0,257 9,16 -0,21 0,06 NS 0,2116 2,295 2,80 •SP 66 + 0,325 -6,18 +0,51 11,106 NS 0,304

FG- % tari FP 22 -0,396 12,38 -0,119 0,157 NS 0,402 0,455SP 66 -0,491 18,11U -0,195 0,241 • 0,504 68,80 NS

,(22) = 0,404
,(66) = 0,529

Extinzând această observaţie la nivelul intervalului de timp luat în studiu (35
zile), apare ca evidentă împărţirea acestuia în două subintervale de cca 15 zile cu
influenţe semnificative în realizarea calităţii seminţei. '

iA Astfel, se poate concluziona că precocitatea la înflorire, atrage după sine o
creştere a MMB, a procentului de glomerule tari şi seci, în timp ce înflorirea mai
tardiv~ este caracterizată de o creştere a caracteristicilor germinative (EG şi FG).

Impărţirea în cele două clase de precocitate ar trebui să atragă după ea o
diferenţă în ceea ce priveşte relaţiile stabilite între diferitele caracteristici ale
seminţei. Astfel spus, la nivelul plantelor foarte precoce, relaţiile cu celelalte
caractere trebuie să fie semnificativ distincte, faţă de aceleaşi relaţii, la nivelul
surselor semiprecoce. .

Analiza corelaţiilor MMB cu EG, FG şi procentul de glomerule tari
(indicatorii de valoare culturală) relevă că, deşi nesemnificativi, coeficienţii de
corelaţie la nivelul celor două clase de variaţie sunt de sens opus, diferenţele
realizate între ei, fiind, fără excepţie, semnificative.

Corelaţia FG cu procentul de seminţe tari, deşi semnificativă la nivelul
formelor SP, are acelaşi semn la ambele clase de precocitate, diferenţa fiind
nesemnificativă, fapt care confirmă că existenţa seminţelor tari nu este legată de
precocitatea la înflorire a plantelor, ci de alte cauze, nerelevate în prezentul studiu.

CONCLUZII

1. La nivelul populaţiilor tetraploide monogerme fertile studiate,
precocitatea la înflorire a plantelor influenţează caracteristicile de valoare culturală
a semLTJţelor.

2. Sursele precoce din punct de vedere al înfloririi exteriorizează o MMB şi

un procent de seminţe seci mai mare decât sursele mai tardive.
3. Sursele mai tardive din punct de vedere al înfloririi exteriorizează o EG şi

o FG mai ridicată comparativ cu cele precoce. .
4. Procentul de seminţe tari (dorminde), nu este influenţat semnificativ de

eşalonarea înfloritului.
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ANALYSIS OF FLOWERING EARLINESS INFLUENCE ON SEED QUALITY
IN FERTILE MONOGERM TETRAPLOID POPULATIONS

SUMMARY

Thep!lper analyses the influence of flowering earliness classes in 88 tetraploidfertile monogerm
sources. stating that these influence in a significant manner croppirig quality of raW seed, aod namely:
mass of 1.000 glomerules, germinative faculty, percentage of hardseed and percentage of empty seew.

Repeated analysis of differences among theearliness classes proposed revealed that, from flowe~

ring standpoint, there are but two cIasses: the early class (floweringprevaiHng in tl.!e former 14 daysuom
anuual phenophase ouset~ ~ud late class (floweriug prevailiug after 21 days irom the pheuophase start).

Early sources exhlblted mass of 1.000 glomerules aud perceutages of empty glomeruleshigher
than the late ones, nevertheless having significantlyhigher germination capacity. Share of dormant
glomerules (hard) was not significantly influenced by the flowering spaced out.

TABLES

Table l-Analysis of the qualitycharacteristics variability in tetraploid sugarbeet seeds.
Table 2 - Analysis of the MMB va.riability depending 00 the bloaming earliness.
Table 3 -Analysis of the EG variability dependingon lhe bloaming earliness.
Table 4 _. Analysis ofthe FG variability depending onthe bloaming earliness.
Table 5- Analysis of the percentual variability of hard seeds, depending on the bloaming earliness.
Table 6 - Analysis of the percentualvariability of dry seeds, dependingon the bloaming earlines.
Table 7 - Analysis of variabilityin seeds'characteristics, -dependiog on the first reconsidering the

cIassesof earliness.
Table 8.- Analysis of variability in seeds'characteristics, depending an the II-nd reconsideration of

earliness classes.
Table 9 - Analysis ofcorrelations between the characteristics of sugarbeet seeds after

reconsideration of precocity c1asses atflowering.

STUDIU PRIVIND PARTICULARITĂŢILEBIOLOGICE ALE
SEMINCERILOR TIP ,,0"

AURICA BAIA, A. F. BADIU

Lucrarea analizează în cadrul a două surse de germoplasmă de tip
"o", diploidă (113 linii) şi tetraploidă (99 linii). principalele caracteristici
biometrice: greutatea, lungimea şi diametrul de colet a rădăcinilor;

numărul şi dimensiunile frunzelor tipice şi atipice dezvoltate in anul al II·
lea de vegetaţie; numărul, tipul şi· dimensiunil Iăstarilor; !JroducţÎa de
sămânţă pe plantă şi calitatea ei culturală (EG, FG şi MMB). Prelucrarea
datelor experimentale a permis concluzionarea asupra faptului că o serie
de. caracteristici ca: expresia fenotipică a aparatului foliar, tulpina
aeriană, producţia şi calitatea culturală a seminţei sunt caracteristici
specifice cu un grad diferit de intercondiţionare. Totodată s-au definit
corelaţiile simple care se stabilesc intre diferite caracteristici biometrice,
precum şi specificitatea surselor studiate din punct de vedere al relaţiilor

de intercondiţionare.

S·au propus două criterii de apreciere a materialului iniţial, şi

anume: indicele de lăstărire (Ip) şi indicele de ramificare (Ir), care au
permis fundamentarea matematică a faptului că sursele tetraploide
ramificăşi Iăstăresc mai abundent comparativ cu cele diploide.

În literatura de specialitate nu există menţionări privind particularităţile

biologice ale semincerilor monogermi tip "O". În general, se acceptă faptul că
sursele de tip "O" exteriorizează un habitus mai redus decât celelalte surse de
germoplasmă de sfeclă de zahăr, precum şi o capacitate de producţie inferioară

pentru sămânţă.

Lucrarea analizează, la nivelul a două surse de germoplasmă de tip "O", una
diploidă şi alta tetraploidă, principalele caracteristici biometrice ale plantelor în
anul al II-lea de vegetaţie. Menţionăm că sursa tetraploidă a provenit din
antepoliploidizarea sursei diploide, analiza biometrică efectuându"se după trei
generaţii de Be.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au utilizat două grupe de surse tip "O" (113 linii 2x mm Lo, respectiv 90 linii
4x mm Lo) din colecţia germoplasmă a I.C.P,e.r.S.z.S.D. Fundulea, utilizate curent
în lucrările de crearea perechilor analoge. Butaşii au fost produşi în cultură de vară

în cursul anului 1991 şi au avut o perioadă de vegetaţie de 93 de zile, când au fost
recoltaţi şi au parcurs faza de inducţie fototermică (noiembrie - martie) în depo-zitul
frigorific, la o temperatură de păstrare de cca +4"c. Plantarea butaşilor s-a efectuat
în izolări în sate într-un interval de 7-10 zile, la desprimăvărare. Recoltarea
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. La nivelul ~pa:atulu~folia~ dezvoltat pe coletul butaşilor se remarcă faptul că
d~er~nţe semmflcative se mregistrează la numărul de frunze, sursa diploidă reali
zand m medie cu 15 frunze mm mult. Frunzele dezvoltate s-au încadrat în forma
generatoare tr,iunghiulară, diferenţel~ dimensionale fiind la rândnl lor asigurate
statistic. La mvelul surselor tetraplOlde numărul şi dimensiunile frunzelor sunt
semnificativ inferioare surselor diploide (fig. 2).
, . Analizănd variabilit~te.a caracteristicilor aparatului foliar, remarcăm faptul că
m tnnp ce numărul extenonzează o foarte mare variabilitate, dimensiunile frun
zelor s.e situează în zona variabilităţilormedii (mai mici de 20%); variabilitatea cea
mai mică determinându-se la nivelul lungimii peţiolului (cca 12%).

La nivelul tulpinilor aeriene (lăstariIor) se observă că numărul lăstarilor

principali şi terţiari nu sunt caracteristici specifice, în timp ce, numărul lăstariIor

secundari, deşi în .valoare. medie foarte arropiaţi, se defineşte ca O însuşire specifică,
abundenţa lor flmd mal eVidentă la mvelul tetraploizilor. Privitor la habitusul
lăstar,ilor s-a determinat faptul că la nivel tetraploid, la toate tipurile de lăstari se
înregJstr~ază. val,?ri ale lungimilor medii, semnificativ mai reduse, comparativ cu
sursele dlplOlde. Int.r-o reprezentare grafică proporţională (fig. 3) se remarcă faptul
că l~stant secundarl!a cele două surse se mseră relativ la aceeaşi înălţime faţă de
sol, m tnnp ce lăstaru terţtan se mseră mal sns la sursele diploide.

Privind variabilitatea dimensiunilor Iăstarilor remarcăm o variabilitate semni
ficativ superioară la nivelul1etrapioiziIor comparativ cu nivelul diploid. La o apreciere
de ansamblu a tufei sernincerului putem concluziona că sursele diploide realizează

un habitus mai mare comparativ cu cele tetraploide (cu cca 30%). .
Pentru a determina ramificarea şi lăstărirea s-a procedat la calcularea a doi

indici: indicele de ramificare şi indicele de lăstărire. Indicele de ramificare calculat
prin fonriula:

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Tabelul 1

Analiza variabilităţii caracteristicilor semincerilor şi a seminţei

seminţei s-a făcut eşalonat la momentul considerat optim (cca 30% din fructe
brunificate). Sămânţa a fost amestecată şi analizată conform prevederilor STAS
1587/1983, în 10 repetiţii a 100 seminţe. Măsurătorile biometrice s-au efectuat la 30
plante/ sursă de germoplasmă şi au vizat următoarele organe anatomice specifice
fazei generative: rădăcina (greutatea, lungimea, diametrulla colet); aparatul foliar
dezvoltat pe colet (numărul şi dimensiunile frunzelor tipice şi atipice); tulpina
aeriană - lăstarii (numărul, tipul şi dimensiunile Iăstarilor); sămânţa (producţia

medie/plantă; energia şi facultatea germinativă; masa 1 000 de boabe).
Prelucrarea datelor a fost efectuată prin analiza variabilităţii caracterelor

luate în studiu, precum şi prin analiza corelaţiilor şi regresiilor liniare definite între
unele dintre caracteristici, reţinute pe principiul asigurării statistice, cel puţin la
nivelul uneia dintre sursele studiate [1].

În tabelul 1 sunt prezentate valorile medii statistice ale caracteristicilor luate
în studiu. Se constată faptul că, din punct de vedere al butaşilor, cele două surse de
germoplasrnă de tip "O" se deosebesc de o manieră semnificativă pentru toate cele
trei caracteristici fenotipice studiate (greutate, lungime, diametru la colet).
Remarcăm faptul că deşi variabilitatea acestor caracteristici este relativ mare (s%
20%), tqtuşi, ea este ceva mai redusă la nivel tetraploid comparativ cu nivelul
diploid. In valoare medie, la aceeaşi perioadă de vegetaţie, butaşii tetraploizi sunt
semnificativi mai mari, ca masă şi dimensional (fig. 1).

.. Determman efectuate la 30 plante/sursă.

SUTS1l2xmm Lo (n-113) Sursa 4xmm Lo (n-90) Analiza diferenlci
ORGANUL CARACTERUL' DLx , ,5 x , ,% dx ,d Sem-

5% nific.

Greutatea rădăcinii (g) 83,9 32,72 39,0 96,8 36,2 37,4 12,9 4,90 9,6l1 •
Rădăcină Lungimea rădăcinii (cro) 8,51 1,81 21,3 12,5 2,38 19,0 3,99 0,303 0,59 •

Diametrulla colet (cro) 2,33 0,52 22,3 2,85 0,58 2l1,3 0,52 0,1178 lI,15 •
Nr. total de frunze 76,21 39,4 51,6 6l1,4 26,8 44,3 15,81 4,66 9,13 •
Nr. frunze tipice 72,38 31,74 43,8 57,70 20,65 35,7 14,68 3,69 7,23 •

Aparat Nr. frunze atipice 3,83 3,01 78,6 2,70 1,15 42,9 1,13 0,308 0,60 •
ialiar Lungimea frunzelor lipice 19,68 3,10 15,78 16,75 2,61 15,,62 2,93 0,400 0,78 •

Lăţimea frunz. tipice (cro) 16,18 2,70 17,17 15,27 2,48 16,26 0,91 0,364 0,71 •
Lung. peţiolulul frunz. tipice 7,37 0,92 12,53 7,96 1,01 12,68 0,59 lI,137 0,26 •
Nr.lăstari principali 5,11 1,23 24,09 5,20 1,68 32,43 0,09 0,211 0,41 •
Nr. lă5t. semn/principal 2,55 0,61 24,09 2,80 0,78 28,17 0,25 0,100 0,19 •
Nr.Iăst. terţlsecundar 3,65 1,04 28,4 3,70 1,03 27,8 0,05 0,146 0,28 NS

Lăstari Lung. medie lăst. principali 84,90 6,49 7,64 62,50 10,5 16,8 22,40 1,26 2,46 •
Lung. medie lăst. secundari 82,84 6,75 8,15 58,98 12,35 20,9 23,86 1,45 2,84 •
Lung. medie Hist. tefliari 67,21 31,55 46,9 52,64 33,8 64,2 14,57 4,63 9,07 •
Producţie medie săm. (g) 90,83 32,77 36,08 119,40 67,61 56,6 28,57 7,76 5,20 •

Sămânţă
EG (n"lO) % 71,75 2,59 3,61 61,75 1,56 2,52 10,00 0,956 2,18! •
FG (n"10) % 78,25 2,60 3,32 75;75 1,75 2,31 2,50 0,991 2,23 •
MMB(n"10) (g) 20,32 5,25 25,8 19,38 2,46 12,7 0,94 1,83 4,13 NS
- .
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Tabelul 2

Ir = Nls xNlt 11], unde: OI Ir - indicele de ramificare;
OI. Nls - număr mediu lăstari secundari/principal;
OI Nlt- numărmediu lăstari terţiari/secundar.

Indicele de Iăstărire s-a calculat prin intennediul algoritmului:
Il = Nlp x Nls x Nit [2], unde: OI Il- indicele de lăstărire;

OI N1p - numărmediu de lăstari principali/plantă.

Vom constata că în unna calculelor efectuate pentru cele două surse de
germoplasmă au rezultat următoarele valori:

2x 4x
Indice de ramificare 9,307 10,360
Indice de lăstărire 47,561 53,872, care ne permit să concluzionăm că

fonnele tetraploide Iăstăresc şi ramifică mai abundent comparativ cu cele diploide.
Determinările efectuate asupra producţiei şi calităţii seminţei au relevat dife

renţe semnificative din punct de vedere al producţiei medii/plantă, energiei şi

facultăţii germinative. Remarcăin faptul că specificitatea surselor de germoplasmă

luate în studiu este evidentă la nivelul tuturor organelor luate în studiu, lipsa de
specificitate determinându-se la nivelul relaţiei care reuneşte caracterele fenotipice,
între care nu s-au determinat diferenţe semnificative. Astfel, corelaţia dintre greu
tatea şi lungimea rădăcinii este mai puternică la nivel diploid (h' = 0,76, respectiv
0,17). La nivelul agaratului foliar, specificitatea dimensiunilor este mai evidentă la
nivel tetraploid (h = 0,992). Tot la nivel tetraploid s-au definit a fi mai puternice
relaţiile dintre numărul Iăstariior principali şi secundari (h' = 0,753), dintre
producţia de sămânţă/plantă şi calitatea ei culturală (h' FG = 0,315, respectiv
h2MMB = 0,600). Determinismul puternic dintre lungimea Iăstariior principali şi
cea a celor secundari aferenţi (h2 = 0,98), evidenţiat în cazul formelor diploide,
confirmă observaţiile obţinute cu ocazia analizei varianţei, justificând astfel şi varia
bilitatea foarte mică la nivelul acestor caracteristici şi făcând posibilă utilizarea
acestor caracteristici drept markeri genetici.

Analiza diferenţei intre coeficienţiide corelaţie ai caracteristicilor semincerilor şi a seminţei

PARAMETRlI REGRESIEI ANALIZA
CARACTERJ5fICI :zx rumLO 4xmmLO DIFERENŢEI

CORELATE
r A B b2 r A B h2 t Semn.

Greutatea -lungimea
rădăcinii +0,873 -3,86 0,147 0,762 +0,412 10,53 0,006 0,169 5,94 0,1 •

Lungime -lăţime

frunză +0,492 7,50 0,440 0,242 +0,996 ...(},559 0,945 0,992 17,0 0,1 •
Lungime frunză -
Lungime peliol +0,135 6,57 0,040 0,018 +0,472 4,907 0,182 0,222 2,37 0,96 NS
Nr.Iăst. principali-
Nr.lăst. secundari +0,534 1,189 0,267 0,285 +0,868 0,685 0,406 0,753 4,65 0,1 •
Nr.IăsL principali -
Nr.Iăst. tertiari +0,866 -2,18 0,732 0,749 +0,931 -1,68 0,593 0,866 2,47 0,98 NS
Lung.Iăst. principal-
Lung. lăst. secundari +0,990 -4,67 1,030 0,980 +0,968 -16,06 1,13 0,937 9,22 0,1 •
Prod. medie sămânţă-

FG% ...(},051 75,26 ...(},039 0,005 ...(},562 64,99 ...(},121 0,315 3,86 0,1 •
Prod. medie sămânţă - MME -0,205 23,31 ...(},032 0,042 +0,775 16,28 0,028 0,600 8,44 0,1 •

r semnificativ::: minimum 0,205

CONCLUZII

1. Semincerii de sfeclă de zahăr de tip "O" exteriorizează caracteristici
specifice pentru expresia fenotipică a aparatului foliar, tulpina aeriană, producţia şi

calitatea culturală a seminţei.

2. Semincerii de sfeclă de zahăr de tip "O" exteriorizează relaţii specifice
între caracteristicile fenotipice ale aparatului foliar, ramificaţiile tulpinilor aeriene,
producţia şi calitatea culturală a seminţei.

3. Sursele de germoplasmă diploide tip "O" exteriorizează un habitus al
Iăstarilor semnificativ superior surselor tetraploide tip "O".

4. Sursele de gennoplasmă tetraploide tip "O" exteriorizeazăun indice de
ramificare şi Iăstărire superior surselor diploide tip "O", lăstărind şi ramificând mai
abundent.

5. Lungimea Iăstarilor principali şi a celor secundari sunt însuşiri specifice ce
pot fi utilizate ca markeri genetici pentru identificarea surselor de gennoplasmă.
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STUPIES ON BIOLOGICA{, PECULIaRITIES OF ,,0" -TYPE SEED PLA.N'I'S

SUMMARY

This pape! analyses within two germphism sources "O"-type, a diploid aoe (113 lines) aud a
tetraploid oue (991ines), the main biometric characters: weight, lengthand root·neck diamete!; number
aud sizes of typical aud atypicalleaves developed in the 20d seasnn; number, type aod sizes of shoots;
seed yield per plant aud ils cropping quality (GE, GF aod MMB). Processing the experimental data
enabled ta condude that a series ofcharacters, $uchas: phenotypical expression of faliage, aerial stern,
yield aud seed cropping quality are specific characters with different degrees of interconditioning.
Meanwhile, simple relationships have been defined between various biometrical characters, and
specificity of studied sources rrom standpoint of interconditioning relationships.

Two new criteria have been proposed to evaluate the initial material, and namely: index of shoot
formation (Ip) and index of branch formation (Ir), which allowed a matemathical substantiation of the
fact that tetraploid sources are branching and shoot~formingmore abundantly than the diploid ones.

FIGURES

Fig. 1 - Size of root-seedIinge at 90 vegetation days
Fig. 2 - Size in average leat in lI-nd season
Fig. 3 - Shoot insertion

TABLES

Table 1 - Analysis of the variabiIity in characteristics of pericarp and of seeds
Table 2 - Analysis of the- difference between the correlation coefficients of the. characteristics of

pericarp aod seeds
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ASPECTE PRIVIND VARIABILITATEA UNOR CARACTERE ŞI

CORELATIILE EXISTENTE îNTRE ELE LA
FAMIJLIIJLE TETRAPLOIDE PLURIGERME DE SFECLĂDE ZAHĂR îN

ANUL II DE VEGETAŢIE

RODlCA HENEGAR, ST. NICOLESCU,
DORlNA NEGRUŢlU,1. BREZNAI

Lucrarea prezintă variabilitatea unor caractere şi corelaţiile

existente intre ele la un eşantion de 27 familii tetraploide plurigerme,
utilizate În schemele de ameliorare pentru inducerea toleranţei la rizo
mania Variabilitatea caracterelor studiate (producţiade sămânţăpe plantă,

perioada de răsărire, perioada de Iăstărire şi înflorire, talia plantelor şi

numărul mediu de lăstari/plantă) este foarte mare, cea mai mică varia
bilitate intrapopulaţîonală (sub 10%) înregistrându-se la nivelul perioa
dei de înflorire, care a· exteriorizat şi o variabilitate interpopulaţională

medie spre mică (16%).
Analiza corelaţiilorsimple dintre caracteristicile studiate a definit

drept corelaţii semnificative pozitive următoarele corelaţii: producţia de
sămânţă - talia plantelor,.perioada de răsărire - perioada de Iăstărire şi

înflorire; perioada de Iăstă:rÎIe - perioada de înflorire şi corelaţii semni
ficative negative; perioada de Iăstărire- talia plap,telor.

Crearea de soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr cu capacitate de producţie

ridicată şi tolerantă Ia rizomania presupune, între altele, crearea de material de
ameliorare care să cumuleze o serie întreagă de calităţi, atât Ia nivelul anului 1 de
vegetaţie, cât şi Ia nivelul anului al II-lea de vegetaţie, pe care să le transmită în
descendenţă pe parcursul activităţii de înmulţire şi care să poată fi ameliorat
permanent prin lucrări de selecţie.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte variabilitatea unor caractere şi

corelaţiiIe existente între ele, Ia un eşantion de familii tetraploide plurigerme de sfeclă

de zahăr, în faza generativă, în scopul realizării unui complex criterial de selecţie

eficient şi util acestei categorii de material, având în vedere scopul propus iniţial.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a efectuat în anul 1994 în condiţii de neirigare, pe un sol
cernozim levigat tipic, gleizat slab, cu texIură nisipoasă spre luto-nisiposă, cu apă·

freatică Ia 1,5-2 m, .
Principalele caracteristici ale solei au fost; pH =6,1 - 6,7; IN =2,55, P20 5 =

= 46,8; K = 62,2.
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Fertilizarea s-a făcut cu complex (17/0/17) = 250 kg/ha, administrat la pregă-

tirea patului germinativ. . '.. .
Materialul studiat a fost constituit dintr-un eşantIOn de 27 familn tetraplOlde

plurigerme de sfeclă de zahăr realizat la Institutul Fundulea, înmulţite şi studiate în
condiţii de infecţie artificială cu virusul rizomaniei în cadrul SCrC.SZSD ARAD
materialul este produsul selecţiei repetate având în vedere prmclpalele caracte
ristici productive (pentru ambii ani de vegetaţie) şi r.ezistenţă (tole:a~ţ.ă) la ri:o~ania.

Caracterele urmărite pe parcursul cercetănlor au fost: rasanrea, lastanrea,
înflorirea (observaţii efectuate în dinamic~), talia plan~e~o~, numărul de Iăs.tar! ~i
producţia de sămânţă pe plantă. Observ.aţnle. ~~ determm.anle s-au ~~ectuat mdl~l
dual pe fiecare plantă din cadrul fiecăreI famlln, pentru fIecare famllI~ s-au luatm
studiu, în medie, 20 plante. Pentru caracterele studiate s-au determmat v~l?n:e
medii de exprimare (X) şi coeficientul de variaţie (S%) pentru fiecare famIlIe '';
parte, iar la nivelul eşantionului de familii s-au calculat a?ater.ea s:a~dard \S) Ş!
coeficientul de variaţie (S%), stabilind de asemenea limIta mfenoara ŞI supenoara
pentru Xşi S% (tabelul 1,2). .....

Pe baza valorilor medii de exprimare s-au calculat coefIclenţn de corelaţIe (r)
între caracterele luate în studiu (tabelul 3).

Tabelul 1

FamiIii4X·I\1l\tIlllate în studiu

Nr. crt. GENEALOGIA

1. GR 2/86 SG-180/89 1

2. - 3

3. GR 70/86 SG-182/89 - 7

4. -18

5. GR 70/86 pl 6-181/89 - 3

6. - 9

7. -16

8. -25

9. -28

10. -34

11. GR 14/86SG-185/89 - 7

12. GR 16/86 G 186/89 -4

13. GR 6/86 SG-188/89 -14

14. GR 140/86 SG-191/89 -7

15. GR 106/86 pl (prod.) 193/89 - 1

16. GR 106/86 pl (prod.) 193/89 - 4

17. GR 154/86 SG-194/89 - 3

18. -15

19. -26

20. -31

21. -41

22. GR 99/86 plllprod. 195/89 - 3

23. - 9

24. -14

25. 19

26. GR 99/86 pl 1 prod. 195/89 -25

27. GR 101/86 SG-196/89 -16

Tabelul 2

Variabilitatea caracterelor studiate la familiile 4 X MM de sfeclă de zahăr in anw IT de vegetaţie

N,. Producţia de Rlisl1rire VlsUirire înflorire Taliafclante'or Numilr
<rt. slimll.nţli pe plantă (zile) ('U,) (,u,) =) lăstari

(g)

X S% X S% X S% X S% X S% X S%

O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 35,78 98,28 22,11 19,64 45,67 11,27 64,56 4,46 81,11 17,37 7,67 60,83
2 37,89 84,30 20,78 30,32 50,22 11,77 66,00 5,46 . 73,33 35,10 7,11 51,88
3 97,78 46,60 18,89 20,92 40,78 5,72 62,89 5,65 111,67 13,24 2,89 80,15
4 69,20 54,79 21,00 28,48 44,40 12,07 65,70 6,69 111,00 12,35 4,70 70,25
5 40,50 57,64 28,75 41,77 49,75 20,85 69,13 5,81 86,88 24,98 5,63 51,12
6 51,22 63,96 25,44 35,27 50,89 13,56 68,67 5,04 91,67 10,56 6,78 35,21
7 35,80 79,68 24,00 38,29 49,10 16,22 66,80 6,02 93,00 14,82 5,50 65,42
8 94,00 50,51 22,30 42,60 43,70 12,44 64,70 6,91 103,00 9,76 5,40 93,70

9 74,70 60,15 25,20 33,71 50,00 14,64 67,80 4,86 104,50 14,17 7,90 45,62
10 60,80 68,25 22,20 18,49 46,60 16,00 67,20 5,29 92,50 17,33 4,00 72,65
11 51,20 79,68 21,00 28,48 45,80 10,64 64,60 6,89 85,00 11,76 3,10 130,33
12 37,67 48,52 24,67 19,34 51,67 11,29 67,67 4,18 72,78 9,78 8,56 32,60

13 39,38 62,37 28,25 41,62 51,25 15,50 67,50 5,43 81,88 11,28 3,38 88,09
14 62,00 88,55 22,20 18,49 45,80 10,64 66,00 6,85 98,50 14,57 3,30 132,51
15 65,33 73,61 24,22 38,50 46,56 16,98 67,33 4,93 99,00 14,20 6,78 76,59
16 50,40 59,69 23,80 24,16 49,50 17,67 67,50 3,78 97,20 10,38 7,00 45,67
17 57,14 37,42 21,86 22,79 47,57 13,78 67,43 4,18 88,14 9,32 9,00 57,02
18 42,50 57,51 23,67 27,73 49,17 16,09 65,33 4,81 83,33 11,80 3,83 38,40
19 60,67 70,92 19,56 20,95 46,44 10,11 66,44 3,92 86,11 20,48 4,11 53,63
20 40,89 61,83 22,00 23,29 48,11 14,57 66,11 5,42 91,67 17,25 1,33 75,00
21 46,70 67,79 23,80 29.03 48,30 12,42 66,90 6,44 91,50 24,58 5,60 77,24
22 56,67 50,69 20,78 23,18 47,67 14,57 66,89 4,98 98;22 9,71 4,11 75,41
23 53,33 42,96 20,78 23,18 50,22 11,77 67,78 4,77 103,89 13,35 4,44 60,70
24 37,50 70,34 21,50 23,64 46,50 9,52 65,90 3,54 91,10 13,09 7,50 40,86
25 98,89 62,22 22,67 21,04 46,89 15,80 67,33 4,93 98,89 12,84 6,00 79,49
26 73,33 37,34 23,33 25,26 53,00 8,49 67,67 4,18 94,22 11,59 5,78 70,72
27 48,44 77,01 31,44 40,61 53,78 20,04 69,44 5,35 88,33 14,15 6,67 59,06
S 18,60 15,23 2,83 8,01 2,92 3,45 1,48 0,97 9,85 5,77 1,92 24,56

A 98,89 78,28 31,44 42,60 53,78 20,85 69,44 6,89 111,67 35,10 9,00 132,51
B 35,78 37,34 18,89 18,49 40,78 5,72 62,89 3,54 72,78 9,32 1,33 32,60
S~ 33,05 24,00 12,18 28,41 6,06 25,55 2,22 16,60 10,65 38,98 35,02 36,43

A = coeficientul de variatie -limita superloar1l.
B = coeficientul de variaţie -limita inferioară

REZULTATE OBŢINUTE

Analizând datele prezentate în tabelul 2, rezultă că abaterea standard la
niveluleşantionului luat în studiu pentru coeficienţii de variaţie ai caracterelor:
răsărire (S =8,01), lăstărire (S =3,45), înflorire (S =0,97), având Yalori descres
cătoare, demonstrează că, în general, plantele componente ale familiilor Îşi desfă

şoară aceste fenofaze în ritmuri proprii (specifice), recuperând diferenţele pentru
ultimele fenofaze până la momentul maturizârii şi coacerii seminţelor.
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Ac"st lucru "st" d"monstrat şi d" faptul că f"nofaz"k studiat" p" ansamblul
"şantionului au distribuţii de frecvenţ" dif"rite:

.. răsărir"a înr"gistr"ază co"fici"nţi d" variaţie cuprinşi în int"rvalul
18,49-42,60%;

.. Iăstărir"a pr"zintă o variaţie a căror co"ficknţi sunt cuprinşi între limitde

5,72-20,85%;
.. înflorirea înregistrează coeficienţi de variaţie cuprinşi între 3,54 şi 6,89%;
.. talia plantelor înregistrează coeficienţi de variaţie cuprinşi în intervalul

9,32-35,10%;
.. numărul de lăstari prezintă coeficienţii de variaţie cuprinşi între

32,60-132,51 %.
Variaţiile mari ale caracterelor studiate determină o variaţie pe măsură a

producţiei de sămânţă pe plantă, a căror coefici"nţi de variaţie ~.u valori cuprinse
între 37, 34 şi78,28%.

În tabelul 3 sunt prezentate atât valorile coeficienţilorde corelaţie (r) pentru
caracterele studiate, cât şi legăturile cor"lativedintre acestea.

Tabelul 3
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;\sPECTS OF VA.RIA.BILlTY OF SOME CHAR;\CTERS A.ND
RELA.TIONSlfiPS BETWEEN THESE IN SUGA.RBEET POLYGERM

TETRAPLOlD FAMILlES IN THE 2nd SEA.SON

TABLES

SUMMARY

The paper presents variability of some characters and relationships existing between these in a
ra?ge of.27 pol'yg~r.m, tetraploid families used in schemes of breeding for induced tolerance ta
rh1Zom~ma VaIlabdl~ of charac~ers studies (seed yield per plant, emergence time, period of shoot
~ormatlon a~d f1owe:r~ng.'plant helght and aver~ge number of shoots per plant) is very broad, the least
mtrap?pulahonal varmblhty (less than 10%) bemg recorded for flowering period, which also exhibited
a medium ta small interpopulational variability (16%).

An.alysis of, simp!e correlat!ons between the characters studied defined as positively significant
the fol.lowmg relahons~lps: s~d yleld - plant height, emergence time - period of shoot formation and
floweIlng; shoot formatIOn peIlod - flowering time; and as significantly negative relations: time of shoot
formation- plant height.

Table 1 - Families 4 x MM studied
Table 2 - VariabHity in characters studied in families 4 x ?vIM: of sugarbeet in the IInd season
Table 3 - Correlations between the characters studied in families 4 x ?vIM: of sugarbeet in the Hnd

season

Corelaţii între caracterele studiate la familii 4 X MM de sfeclă de zahăr În anul fi de vegetaţie

Caractere R1ishire Ustlirire înflorire Talia NlUIlllrul de

corelate (riie) (zile) (zile) plantelor (cm) l1istari

Producţia de
..

sămânţă/plantă -0,30 -0,49° -0,25 0,72' -0,13

Răsărire - 0,67" 0,71"" -0,27 0,26

Lăstărire - - 0,80" -0,48° 0,33

Înflorire - - - -0,17 0,38

Talia plantelor - - - - -0,25

Astfel, din analiza datelor rezultă următoarele:

.. producţia de sămânţă se găseşte în corelaţie pozitivă cu talia plantelor (r '"

0,72);
.. între fenofazele răsărite, Iăstărire şi înflorire se înregistrează corelaţii

pozitive-coeficientul de corelaţie variind între 0,67-Q,80, în timp ce aceste fenofaze
se corelează negativ cu talia plantelor (r cuprins între: 0,17 şi 0,47) şi totodată

pozitiv cu numărul de lăstari (r '" 0,26'-0,38).

CONCLUZII

1. Caracterele luate în studiu la familiile 4 X MM pun în evid"nţă existenţa

unei variabilităţi destul de mari, ceea ce obligă la efectuarea unei selecţii riguroase
în continuare, în vederea uniformizării exprimării fenofazelor de răsărire, Iăstărire

şi înflorire, selecţia efectuându-se ţiÎ1ând cont de specificul fiecărei familii.
2. Lucrările de selecţie în cadrul familiilor vor viza şi uniformitatea taliei, a

numărului de lăstari şi a producţiei de sămânţă pe plantă, care este unul din obiec
tivele finale.
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S'Jl'ABRUIREA CJRR'Jl'IEIRHJLOIR DE SIEJLECŢm

lP'E BAZA CAIRAC'Jl'EIREJLOIR IECONOM.!!CO -lP'IRODUC'Jl'IfVE ILA
ILRNRHILIE CONSANGVJINRZA'Jl'E 21ill1mJF DE SJFECJLĂDE ZAHĂIR

V. HORCIU, 1. TĂNASĂ ANDREI'

Studiul influenţei consangVinizării timp de mai multe generalii
asupra expresiei ienotipicea caracteristicilor economico-productive (greu
tatea :rădăcinii, conţinutul de zahăr biologic şi producţiade zahăr biologic
pe :rădăcină) a relevat faptul că selecţia individuală strictă a materialului
iniţial peste media valorii descendentei consangvinizate pentru conţinutul

de zahăr nU reduce variabilitatea sursei de germoplasrnă;rezultate asemă

nătoare obţinându-se şi 1n cazul in care s-au utilizat singular şi celelalte
două caracteristici economica-productive.

Reducerea variabilităţii, ca măsură a efiLienţei selecţiei, a fost posi
bilă numai în cazul in care aceasta a fost aplicată pentru maximizarea
concomitentă il tuturor caracteristicilor luate în studiu.

Aplicarea acestei modalităţi de selecţie poate înregistra un câştig

de 27,1-31,0 g1zahăr/plantăsau altfel spus o creştere a ratei de acumulare
diurne cu 0,66---0,69 g1zi/plantă, la o perioadă medie de vegetaţiede 150 de
zile.

Lucrarea de faţă cuprinde cercetări ce se referă la studiul caracteristicilor econo
mica-productive ale liniilor consangvinizate de sfeclă de zahăr, studiu necesar în
vederea stabilirii unor criterii de selecţie şi de obţinere a unor informaţii absolut
necesare în vederea stabilirii ideotipului.

Cercetările întreprînse au avut ca scop elaborarea unui sistem criterial de
selecţie pe baza caracterelor economico-productive (greutatea rădăcinii, conţinutul

în zahăr biologic, producţia de zahăr biologic!butaş),a variabilităţii şi a corelaţiilor

existente între acestea, pentru a se ajunge la selecţia unor forme care să întrunească

aceste caracteristici într-o combinaţie optimă,

În urma analizelor s-a putut stabili cel mai eficient criteriu de selecţie, variabili
tatea materialului reţinut, precum şi coeficienţii de corelaţie existenţi între carac
tere, atât la materialul iniţial, cât şi la cel selectat.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material de studiu au fost utilizate sursele de germoplasmă aflate în
câmpul de seleCţie al S.c.P.C.S.Z. Roman în anii 1990-1993.

, S.c.P.C.S.Z. Roman
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Rădăcinile liniilor consangvinizate au fost analizate. individual di~ punct de
vedere al greutăţii rădăcinii, conţinutului în zahăr blOloglc ŞI producţiei de zahăr
biologic/rădăcină. . . , . . . d

Selecţia s-a efectuat între anii 1990-1993, ehm10and rădăcI~Ile cu conţmut e
zahăr biologic inferior mediei liniilor. Acest cntenu de selecţIe s-a dov~dlt a fI
deficitar ceea ce a impus cercetarea şi elaborarea altor cntem de s~lecţle 10 urma
cărora materialul selectat să întrunească caracteristicele economlco-productlVe
optime şi cu o variabilitate cât mai redusă. . . ' . ,

S-au elaborat cinci criterii restrictive programulm de selecţIe (ehmmand
indivizii sub media populaţiei iniţiale), astfel:

1. după greutatea rădăciniiGr (g);
2. conţinutul în zahăr biologic Cz (%);
3. producţia de zahăr biologic/butaşpz (g);
4. Gr şi pz;
5. Gr, Cz şi Pz. ....dif-"' 't d
De asemenea, aceste criterii au fost aplIcate ŞI în generaţll en e e consang-

vinizare în cadrul sursei. ..'
S-au determinat valorile caracterelor economlcD-product!.ve atât la mater.l-

alul iniţial, cât şi la cel selectat şi s-au determmat coeflclenţll ct.e vanaţle ŞI d~ corelaţ!e
atât la populaţia iniţială, la cea selectată, cât şi la generaţII de consangvmlZare m
cadrul sursei.

REZULTATE OBŢINUTE

În tabelul 1 s-au prezentat valorile caracterelor economic.?-productive la tot
materialul analizat între anii 1990-1993, precum ŞI la o sursa de ger~oplasmă
(1671), de asemenea valorile caracterelor la populaţia selectată după conţmutul de
zahăr, precum şi diferenţele existente între valonle populaţiei selectate Şi valonle
populaţieiiniţiale.

Tabelul J

Studiul caracteristicilor economico-productivc alesursclor de gcnnopIasmă2xmmF de sfeclă de zahăr
înainte şi după selectie

~
Valoarea caracter (x) Num~r Coet

Se. lerul Plod; de z.ahărlbula'j (g)
rădăcini de

lecţie
Greutatea rădăcinii (g) Conţinut de zahăr ('5)

selec-
Anul +1 după +1- +1 ţiepeste ini- dupll. ini- ini- după faţă de ana- 'e-

conţ mediu faţ11 de selec- faţă de tiaUl. selecţie lizate lecrnte
de zaMr

ţîală selecţie
iniţial

tiaI
ţie iniţial iniţial (%)

1990 394,2 387,6 --6.6 14,5 15,7 +1.2 57,0 60,4 +3,4 4977 3192 64,1

Total 1991 433,7 433,6 ..{J,1 11,8 13,1 +1,3 50,2 55,3 +5,1 2257 1506 66,7

material 1992 421,5 427,6 +6,1 9,8 11,0 +1,2 41,1 46,5 +5,4 2415 1832 75,9

1993 499,7 487,1 -12,6 13,9 16,1 +2,2 69,0 78,2 +9,2 1163 576 49,5

1990 495,5 368,7 -128,8 14,1 14,2 +0,1 70,1 51,9 18,2 981 606 61,8

Sursa 1991 529,6 534,1 +4,5 11,0 12,2 +1,2 57,5 63,5 +6,0 369 158 69,9

1671 1992 434,6 441,0 +6,4 7,8 8,9 +1,1 33,7 38,8 +5,1 819 616 75,2

1993 551,0 547,0 --4,0 11,6 12,9 +1,3 63,9 70,5 +6,6 209 112 53,6

. Perioada de vegetatie: 1990 --» 16811le
1991--» 143 zile
1992 --» 148 zile
1994 --» 137 zile

S-au înregistrat diferenţe foarte mici, atât pozitive, cât şi negative la greutatea
rădăcinii şi producţiade zahărpe butaş, iar la conţinutulde zahăr diferenţepozitive
cuprinse între 1,2 -2,2 'S pe total material şi între 0,1-1,3 'S la sursa 1671.

Reţinând materialul peste media conţinutului de zahăr, practic populaţia

selectată înregistrează producţii de zabăr/butaş superioare populaţiei iniţiale, dar
creşterile sunt nesemnificative.

Coeficienţii de selecţie au variat între 49,5 -75,9 % pe total material analizat
şi între 53,6 - 75,2% la sursa de gennoplasmă1 671.

Informaţii mult mai concludente ne oferă variabilitatea materialului iniţial şi

selectat (tabelul 2).

Tabelul 2

Studiul variabilităţii caracteristicilor economico-productive ale materialului iniţial de ameliorare
2nnmF de sfeclă de zahăr înainte şi după selecţie

~
Valoarea caracter (5%)

NumărSe. Ierul CooL
Greutatea rldăcinii (g) Conţinut de zahlr (%) Prod. de zaMrlbulaş (g) rădăâni do

lecţie k1w selec-peste ici· după
,1-

ini· după +/- ini· după
+/-

~Ocont mediu faţă de selec- atA de faţă de on'- ,,-
dezahh

ţial! selecţie
iniţial

~~ VO iniţial
~M! selecţie

iniţial
lizate Iertate

(%)

1990 37 36 -1 22 16 -6 42 38 -4 4977 3192 64,1
Total 1991 54 54 O 32 27 -5 58 53 -5 2257 1506 66,7
material 1992 46 46 O 42 32 -10 62 54 - 8 2415 1832 75,9

1993 43 42 -1 21 11 -10 47 42 - 5 1163 576 49,5

1990 37 29 -8 16 14 -2 42 30 -12 981 606 61,8
Sursa 1991 48 48 O 33 28 - 5 53 49 -4 369 258 69,9

1671 1992 45 44 -1 41 29 -12 60 51 - 9 819 616 75,2
1993 41 40 -1 17 10 -7 44 40 -4 209 112 53,6

S-a observat că greutatea rădăcinii şi producţia de zahăr/butaş prezintă o
variabilitate foarte mare, în timp ce conţinutul de zahăr o variabilitate medie.

În urma efectuării selecţiei în aceeaşi manieră, s-a observat că variabilitatea
populaţiei selectate rămâne aceeaşi la greutatea rădăcinii şi se diminuează foarte
puţin (nesemnificativ) la celelalte caractere, deci criteriul de selecţie nu restrânge
îndeajuns variabilitatea populaţiei selectate, eliminând în egală măsură indivizi sub
conţinutulmediu de zahăr al populaţiei, indiferent de greutatea rădăcinii.

Întrucât perioada de vegetaţie în cei patru ani de experimentare a fost
diferită, cuprinsă între 137 zile în anul 1993 şi 168 zile În anul 1990, am considerat
necesar a se analiza sistemul criterial de selecţie pe baza ratei de acumulare zilnică

a celor 3 caracteristici (tabelul 3).
În cazul populaţiei iniţiale aceasta a înregistrat următoarelevalori:
.. Ia greutatea rădăcinii:2,35-3,65 g/zi pe total material şi 2,95--4,02 g/zi sursa

1671;
... Ia conţinutul de zahăr:0,066-0,101 'S/zi pe total material şi 0,053-0,085 'S/zi

la sursa 1 671;
.. Ia producţia de zahăr/butaş: 0,28-0,50 g/zi/rădăcină pe total material şi

0,23-0,47 g/zi/rădăcină la sursa 1 671. .
Acumnlările zilnice la materialul selectat prezintă valori apropiate materi

alului iniţial, diferenţele fiind pozitive şi negative, dar foarte mici şi nesemnificative.



66 V. HORCIU şi colaboratorii
Criterii de selecţie la linilconsangvinizate 2nnmF 67

Tabelul 3

Evoluţia caracteristicilor economico--produdive in funcţie de criteriul de selecţie testat la sursa de
germopJasmădesfecli1 de zahăr 1671

Studiul rateideacumuIare:dlnicli a caracteristicilor economico.productive alematerialului 2xmmF de
sfecli'i de zahăr înainte şi dupi'i selecţie

~
eri· Popu1atie selectatlt (s%) Număr Coef.

Selec- terul teriu Greutatea +1 Conlinutin +1- Produclia de +1- ddll.cini de
ţie peste de rlidll,cinii fatll, de ';iliil; fatJ1 de zahl!.rlbutaş falll. de anali- selec- selecţie
medie (x) selectie (%) iniţial (%) iniţial (%) iniţial "te tate (%)
Total iniţial 40,6 - 16,6 - 43,5 - 209 - -
Total sursă 1 20,9 -48,5 14,5 -12,7 25,4 -41,6 - 92 44,0
1671 2 39,6 -2,5 9,1 -45,2 39,8 -<l,5 - 112 53,6

3 23,9 -41,1 13,5 -18,7 22,7 -47,8 - 97 46,4
după 1+3 20,7 -49,0 11,4 -31,3 22,3 -48,7 - 83 39,7
selecţie 1+2+3 20,6 -49,3 7,8 -53,0 22,7 -47,8 - 49 23,4

Tabelu15

Evoluţia variabiIJtăţii caracteristicilor economica-productive in funcţiede criteriul de selecţie testat la
sursa de gennoplasm~de sfeclă de zahăr 1671

Analizând datele din tabel se observă că cea mai avantajoasă selecţie s"a dovedit
a fi cea după greutatea rădăcinii-producţia de zahăr/butaş şi cea după greutatea
rădăcinii - conţinutul de zahăr- producţia de zahăr/butaş, când s-au înregistrat cele
mai mari greutăţi ale rădăcinii (772 g, respectiv 747 g) şi cele mai mari producţii de
zahăr biologic/rădăcină (91 g, respectiv 94,9 g).

Coeficienţii de selecţie s-au situat între 53,6% când selecţias-a efectuat peste
media conţinutuluiînzahăr şi 23,4% când selecţia s-a efectuat peste media la toate
cele trei caracteristici economico-productive.

S-au determinat coeficienţiide variabilitate la cele trei caracteristici economico
productive, înainte şi după selecţie, funcţie de cele cinci criterii de selecţie (tabelul 5).

Variabilitatea materialului iniţial a fost foarte mare la greutatea rădăcinii şi
producţia de zahăr/butaş (s% = 40,6, respectiv 43,5), şi media la conţinutul în zahăr
biologic (s% = 16,6)

La materialul selectat cea mai redusă variabilitate la toate cele trei caractere
economico-productive s-a înregistrat când selecţia s-a efectuat după toate cele trei
caractere (variabilitatea scade cu 49,3% la greutatea rădăcinii,53% la conţinutul de
zahăr şi 47,8% la producţia de zahăr/butaş) şi în cazul când selecţia s-a efectuat
funcţie de greutatea rădăcinii şi producţia de zahăr pe butaş (s-a înregistrat o
scădere a variabilităţii cu 49% la greutatea rădăcinii, 31,3% la conţinutulde zahăr
şi 48,7% la producţiade zahăr/butaş).

Deci efectuând selecţia după două sau trei caractere, se reduce variabilitatea
materialului selectat la jumătate.

Indiferent de criteriul de selecţie adoptat, variabilitatea greutăţii rădăcinii şi
producţiei de zahărlbutaş.devine medie, iar în cazul conţinutului de zahăr varia
bilitatea a fost mică.

în cazul aplicării ultimului criteriu (selecţie după cele trei caractere) pier
derile de material au fost foarte mari (76,6%), acest criteriu fiind valabil la liniile consan
gvinizate înmulţite SIB unde numărul de indivizi este mai mare.

.De asemenea, s-a determinat rata acumulării.zilnicela cele trei caractere ale
materialului selectat şi diferenţele existente faţă de populaţia iniţială şi faţă de
selecţia după conţinutul în zahăr (tabelul 6).

Populaţia iniţială a înregistrat acumulări zilnice de 4,02 g la greutatea rădă
cinii,O,Q3 oS la conţinutul de zahăr şi 0,47 g la populaţia de zahăr/rădăcină.

Acumulare zilnicll. 'inregistrat1l. la:

greutatea rM. (g/zi) conţ. de zahll.r ("SIzi) prod. de zahărlbutaş' (g/zi)Material Anul
+t- +/testat +/-

dup~
iniţial

dupl1
faţă de iniţial

după
faţă de iniţial faţli de

selecţie
iniţial

se~lie
iniţial

seleCţie
iniţial .

1990 2,35 2,31 -0,04 0,086 0,093 +0,007 0,34 0,36 +0,02
1991 3,03 3,03 0,00 0,083 0,092 +0,009 0,35 0,39 +0,04Total material
1992 2,85 2,89 +0,04 0,066 0,074 +0,008 0,28 0,31 +0,03
1993 3,65 3,56 -0,09 0,101 0,118 +0,017 0,50 0,57 +0,07

1990 2,95 2,19 -0,76 0,084 0,085 +0,001 0,42 0,31 -0,11
Sursa 1671 1991 3,70 3,73 +0,03 0,077 0,085 +0,008 0,40 0,44 +0,04

1992 2,95 2,98 +0,03 0,053 0,060 +0,007 '0,23 0,26 +0,03
1993 4,02 3,99 -0,03 0,085 0,094 +0,009 0,47 0,51 +0,04

. Penoada de vegetaţie: 1-4 seleclle dupi1 greutatea rlidlicmu (GR)
2 -..:;. selecţie dupll, conţinutul de zahh (CZ)
3 -4 selectie după. producţia de zahlirlbutaş ~Z)

penoada de vegetaţl~ 1990~ 168ziIe
1991 ~ 143 zile
1992~148ziIe

1994 -4. 137 zile

Datorită faptului că acest criteriu de selecţie s-a dovedit a fi deficita.r, din tot
materialul.analizat s-a selectat sursa de germoplasmă 1671, sIstemuluI cntenal de
selecţie impunându-i-se următoarele r~s~ticţii:

1. Selecţia după greutatea rădăcInu (Gr);
2. Selecţia după conţinutul în zahăr biologic (Cz);
3. Selecţia după producţia de zahăr biologlc/butaş(Pz);

4. Selecţia după Gr + Pz;
5. Selecţia după Gr + Cz + Pz. . .... . . . .
Precizăm că în toate cele cincI cazun s-au elumnat IndIVIZI sub .,?edIa surse~,

atât la populaţia iniţială, cât şi la cea selectatăcalculându_se coeficlenţl1 de vanabllI-
tate şi corelaţie, • . . _. .... , _.

Evoluţiacaracterelor economlco-productIVe, atat la sursa U:'ţlaIă, cat ŞI la cea
selectată, funcţie de cele cinci criterii restrictive, sunt prezentate In tabelul 4.

Tabelu14

Populaţie selectatli(i) Nur'nll.r Coei.

~
Cţi-

Producţia de +/-
rlidlicini deSelec- terui teriu Greutatea +1..;. Conţinut in "+1

de r1l.dll.cinii falll.de zahll.r fală de zahl!.rlbutaş faţli de anali_ selec- selecţie
tie peste.

selectie (g) initial ('S) initial (g) iniţial zate tate (%)medie 0)

Total iniţial 551 - 11,6 63,9 209

Total sursă 1 758 +207 11,5 -0,1 f';l,5 +23,6 92 44,0
1671 2 547 ·4 12,9 +1,3 70,5 +6,6 - 112 53,6

3 733 +182 12,2 +0,6 88,2 +24,3 - 97 46,4
după 1+3 772 +221 11,8 +0,2 91,0 +27,1 - 83 39,7
selecţie 1+2+3 747 +196 12,7 +1,1 94,9 +31,0 - 49 23,4

.....
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între generaţiade consangvinizare şi cele trei caracteristici economico-productive,
indiferent de criteriu de selecţie, au existat coeficienţi de corelaţie negativi şi nesem
nificativi, cu excepţia selecţiei după greutatea rădăcinii şi cea după greutatea rădă

cinii - producţia de zahărlbutaş, caz în care între generaţiade consangvinizare, conţi
nutul de zahăr şi producţiade zahărlbutaş s-au înregistrat corelaţii negative semnificative.

între greutatea rădăcinii şi conţinutului în zahăr s-au înregistrat corelaţii

negative nesemnifiCative cu excepţia selecţiei după producţia de zahăr (corelaţie nega
tivă semnificativă) şi s-a înregistrat o corelaţie pozitivă nesemnificativă când selec
ţia se face după toate cele trei caractere.

între greutatea rădăcinii şi producţia de zahărlbutaş s-au realizat corelaţii

pozitive semnificative în toate cazurile, iar între conţinutul în zahăr şi producţiade
zahărlbutaş s-au înregistrat corelaţiipozitive semnificative, dar şi nesemnificative în
cazul când selecţia s-a efectuat după conţinutul de zahăr şi atunci când s-a efectuat
dnpă producţiade zahărlbutaş.Aceasta ne arată că greutatea rădăcinii este cea care
condiţionează în mare măsură producţia d0 zahărlbutaş.

S-au detenninat în aceeaşi manieră evoluţia caracteristicilor economico-produc
tive funcţie de cele cţnci criterii restrictive pe generaţiide consangvinizare în interi
orul sursei de germoplasmă 1671 (tabelul 8).

Analizând datele prezentate în tabel s-a observat că toate cele trei carac
teristici economico-productive ale sursei de gennoplasmă iniţială prezintă valori
apropiate în generaţiileavansate de consangvinizare (6,? şi 8), excepţie făcând gene
raţia a III-a unde cele trei caracteristici prezintă valori net superioare sursei.

Efectuând selecţia în cele cinci moduri s-a observat că populaţia selectată

prezintă valori superioare când seleCţia s-a făcut după greutatea rădăcinii - pro
ducţia de zahărpe butaş şi după toate cele trei caracteristici, diferenţele înregistrate
fiind foarte apropiate cu selecţia după aceleaşi criterii la nivel de sursă, deci practic
generaţia de consangvinizare nu schimbăcriteriul de selecţie.

în cazul liniilor consangvinizate unde numărul de indivizi este redus, noi optăm
pentru selecţia după greutatea rădăcinii şi producţia de zahăr pe butaş deoarece
coeficienţiide selecţie sunt acceptabili (39,7%, pe total sursă şi între 33,3-40,4% pe
generaţiide consangvinizare).

De asemenea s-au determinat în acelaşimod coeficienţii de variaţie la popu
laţia iniţială, funcţie de cele cinci criterii restrictive, atât pe total sursă, cât şi pe
generaţiide consangvinizare în interiorul sursei (tabelul 9).

Variabilitatea materialului iniţial la greutatea rădăcinii şi producţia de
zahărlbutaş este foarte mare şi identică, indiferent de generaţiade consangvinizare
(s% = 38,2 - 41,5 la greutatea rădăcinii şi 40,6 - 43,1 % la producţia de zahărlbutaş)

şi medie la conţinutul în zahăr (12,6-'20,6%), fiind foarte apropiată în generaţiile3,
6 şi ? (12,6--14,2%) şi puţin superioară în generaţia a 8-a (20,6%).

Dintre criteriile aplicate cele mai eficiente s-au dovedit a fi ultimele două

(după un cumul de două sau trei caractere), indiferent de generaţia de consan
gvinizare când variabilitatea la toate cele trei caracteristici se reduce la jumătate.

La liniile consangvinizate înmulţite SIB unde numărul de indivizi este mult mai
mare şi variabilitatea este redusă, se va aplica ultimul criteriu de selecţie,

Generaţiade consangvinizare nu influenţeazăîn alegerea criteriului de selecţie,

selecţia, efectuându-se în aceeaşi manieră, indiferent de generaţia de consang
vinizare.

Studiul coefichmţilor de corelaţie Între generaţia de consangvini'Uire şi caracteristicilor economicQoo
productive În funcţie de criteriul de selecţie adoptat la sursa 1671

TabeJu16

Evoluţia ratei de acumulare ziln.icla caracteristicilor economic(;productive funcţie de criteriul de
selecţie testat la sursa degennoplasmi1 de sfeclă de zahăr 1671

,
Coeficient de Criteriu

Coeficienţi de corelaţie
. Numllr

N,. cor~l~ţie cazuri de Ix4 2x3 2x4 3x4
crl. mmun studiate seleclie lx2 lx3

seinnificativ

1 0.110 209 - -{l,107 -{l,105 -{l,149' -{l,008 0,926' 0,346'

2 0,200 92 Gr -{l,120 -{l,219' -{l,235' -{l,017 0,827' 0,537'

3 0,180 112 ez -{l,167 0,051 -{l,168 -{l,072 0976' 0,136, ,
4 0,200 97 pz -{l,086 -{l,083 -0,172 -{l,408' 0,852 0,106

5 0,210 83 GrtPz -{l,115 ..;.0,238* -{l,244' -{l,163 0,853" 0,363'

6 0,280 49 Gr+Cl+P -{l,216 -{l,185 -{l,271 0,076 0,951' 0,375'

Nota: a) .-t coefiCIent de corelatie semmficauv
b) cod -t 1 -generaţia de consangvinizare

2 _ greutatea rlldlicinii (Gr)
3 -conţinutul de zaMr biologic (Cz)
4 - productÎa de zahll.r biologiclbutaş (pz)

în urma procesului de selecţie, în toate cazurile (cu excepţia selecţiei peste
conţinutulde zahăr), se selectează rădăcini cu rata de acumulare supenoară sursei,
cea mai mare rată de acumulare înregistrându-se când seleCţia s-a efectuat dup.ă
greutatea rădăcinii şi producţia de zahăr pe butaş, rata de acumulare a fost supen
oară sursei cu 1,62 glzi şi cu 1,65 glzi faţă de cazul când selecţia s-a efectuat după
conţinutul înzahăr.. . • . .. .

în ce priveşte conţinutul de zahăr în toate cazurile, 1ll unna sel~clJel, mdif~
rent de criteriu adoptat, s-au selectat rădăcini cu rata de acumulare zilmcă supen
oară populaţiei iniţiale, dar faţă de s.elecpa după conţinut~l în.zahăr, în toate cazu
rile, s-au înregistrat rate de acumulare infenoare, dar nesemnificative ŞI care nu compen-
sează pierderile la greutatea rădăcinii. .'

Producţia de zahăr pe rădăcină a înregistrat valon ale ~atel de acu~ula:e
maxime când selecţia s-a efectuat după două sau trei caractere (ultunele dO\lă cntem),
când diferenţele faţă de populaţia iniţială au fost foarte mari (0,19 - 0,2~ glzi/rădăcmă)
iar faţă de selecţie după conţinutulde zahăr de 0,15 - 0,18 glzi/rădăcmă. .

De asemenea s-au detenninat coeficienţiide corelaţie existenţi între generaţia

de consangvinizareşi cele trei caracteristici economiC?-prod~ctive, atâ.t~ cazul popula
ţiei iniţiale, cât şi la populaţiileselectate după cele ClllCI cnten.1 restnctive (tabelul?).

Tabelull

Acumuiareazilnicl1nregistratăla:

N,. Criteriu greutatea ddAcinii (gIzi) CQuţ. de ;mbăc ("Slzi) piod. . de .. zahărlbulaş .(g/zi)

de
at. +/- +/"'- +1"- +/- +/ +/

selecţie aCll~ Caţă de acu· fală de faţăde: .""- faţă de faţă de
faţăde muiate muIatemulare
iniţial crit. 2 iniţial crlt. 2 iniţial crit.2

1 4,02 0,03 0,084 -{l,010 0,47 -{l,04

2 1 5,53 1,51 1,54 0,084 0,00 -{l,0l0 0,64 0,17 0,13

3 2 3,99 -{l,03 - 0,094 0,01 - 0,51 0,04 -
4 3 5,35 1,33 1,36 0,089 0,05 -{l,005 0,64 0,17 0,13

5 1+3 5,64 1,62 1,65 0,086 0,02 -{l,008 0,66 0,19 0,15

6 1+2+3 5,45 1,43 1,46 0,093 0,09 -{l,00l 0,69 0,22 0,18
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Tabelu18

Criterii de selectie la linii consangvinizate 2munF 71

Tabe/u/9

Studiul caracteristicilor economico-productive
functie. de generaţiade consangvinizare şi criteriu

de selecţie apUcat; la sursa 1671

Populaţieselectată (+/ x) Nwn1ir Coef.

.~
Cri~

mdăcini

Selec- terul teriu Greutatea +/..,. Conţinut in +1- Producţia de +1- do

de rădăcinii faţă de zabăr faţă d~ zahărlbutaş faţ1\. de anali- se]ec-
selecţie

ţie peste
medie (X) selecţie (g) iniţial ('5) iniţial (g) iniţial zate "te (%)

T.i 551 - 11,6 - 63,9 - 209

1 758 +207 11,5 -0,1 87,5 +23,6 - 92 44,0

Total sursă 2 547 --4 12,9 +1,3 70,5 + 6,6 - 112 53,6

1671 3 733 +182 12,2 +0,6 88,2 +24,3' - 97 46,4

1+3 772 +221 11,8 +0,2 91,0 +27,1 - 83 39,7

1+2+3 747 +196 12,7 +1,1 94,9 +31,0 - 49 23,4

Ti 686 +135 13,2 +1,6 90,4 +26,5 12 - -
1 958 +272 12,6 -0,6 123,1 +32,7 - 5 41,7

Generaţia a 3-a 2 633 -53 14,3 +1,1 90,6 + 0,2 - 6 50,0
de consangvi- 3 936 +250 14,1 +0,9 129,6 +39,2 - 5 41,7
nizare 1+3 1025 +339 13,5 +0,3 138,3 +47,9 - 4 33,3

1+2+3 995 +309 13,9 +0,7 138,5 +48,1 - 2 16,7

T.i 533 -18 11,2 -'0,4 59,6 - 4,3 70 - -

1 742 +209 11,3 +0,1 83,5 +23,9 - 29 41,4
Generaţia a 6-a 2 505 ~28 12,2 +1,0 61,4 + 1,8 42 60,0
de consangvi- 3 731 +190 11,5 +0,3 83,4 +23,8 - 30 42,9
nizare 1+3 756 +223 11,4 +0,2 85,6 +26,0 - 27 38,6

1+2+3 712 +179 12,1 +0,9 86,1 +26,5 - 17 24,3

T.i 562 + 11 11,6 0,0 65,3 +1,4 57 - -
1 772 +210 11,5 -'0,1 88,6 +23,3 - 26 45,6

Generaţia a 7~a 2 565 + 3 12,9 +1,3 72,6 + 7,3 - 26 45,6
de consangvi- 3 757 +195 11,2 +0,6 90,6 +25,3 - 26 45,6
nizare 1+3 788 +226 11,8 +0,2 92,7 +27,4 - 23 40,4

1+2+3 722 +160 12,6 +1,0 n,o +25,7 - 13 22,8

Ti 537 - 14 11,6 0,0 62,4 - 1,5 70 - -

1 743 +206 11,5 -'0,1 85,3 +22,9 - 29 41,4
Generaţia a 8-a 2 523 - 14 13,5 +1,9 70,5 + 7,6 - 35 50,0
de consangvi- 3 703 +166 12,5 +0,9 86,4 +24,0 - 32 45,7
nizare 1+3 760 +223 12,0 +0,4 90,5 +28,1 - 25 35,7

1+2+3 734 +197 13,2 +1,6 96,6 +34,2 - 13 18,6

Nota: a)· 1 ..-,-+. selecţie după greutatea rădkinii. (Gr)
2 .~ selecţie dupliconţinutul de zahăr (CZ)
3 --; selecţie dupl1 producţia de zahll.rlbutaş (PZ)

b) T.i. --; Total iniţial

Studiul variabUit~tii caracterisficiI~onomico-productive
functie de generaţiade consan~zareşi criteriul

de selectie apUcat, la sursa 1671

~
Cri- Populaţie selectatll. (+/~ s%) Număr Coef.

Selec- teru! teriu Greutatea +1- jConţinut În +/- Productia de +1- rădl!.cîni de
ţie peste de rlidli~inii fail!. de zahăr faţă de zaMrlbutaş faţă de anati· selec- selecţie

medie (X) selecţie (s%) initial (s%) iniţial (g) initial :(:ate tate (%)

T.i 40,6 - 16,6 - 43,5 - 209 - -
1 20,9 -19,7 14,5 -2,1 25,4 -18,1 - 92 44,0

Total sursă 2 39,6 - 1,0 9,1 -7,5 39,8 - 3,7 - 112 53,6
1671 3 23,9 -16,7 13,5 -3,1 22,7 -20,8 - 97 46,4

1+3 20,7 -19,9 11,4 -5,2 22,3 -21,2 - 83 39,7
+2+3 20,6 -20,0 7,8 --S,8 22,7 -20,8 - 49 23,4

Ti 38,2 - 2,4 12,6 --4,0 40,6 - 2,9 12 - -
1 16,5 -21,7 14,6 +2.0 26,5 -14,1 - 5 41,7

Generaţia a 3-a 2 44,3 + 6,1 6,5 ~,1 43,2 + 2,6 6 50,0de consangvi- -
3 21,0 -17,2 8,4 --4,2 16,2 -24,4 5 41,7nizare -

1+3 9,1 -29,1 3,1 -9,5 9,4 -31,2 - 4 33,3
+2+3 12,6 -25,6 0,7 -11,9 13,3 -21,3 - 2 16,7

T.i 40,1 - 0,1 12,8 -3,8 40,7 - 2,8 70 - -
1 20,2 -19,9 9,3 -3,5 19,6 +21,1 - 29 41,4

Generaţia a 6-a 2 39,1 - 1,0 5,2 -7,6 39,5 + 1,2 42 60,0de consangvi- -
3 21,5 +18,6 8,8 --4,0 18,7 +22,0 30 42,9nizare

-
1+3 19,2 +20,9 8,8 --4,0 17,3 +23,4 - 27 38,6
+2+3 15,1 +25,0 3,8 ~9,0 17,3 +23,4 - 17 24,3

Ti 41,5 + 0,9 14,2 -2,4 42,3 - 1,2 57 - -
1 19,9 -21,6 14,0 -'0,2 22,0 -20,,3 - 26 45,6

Generaţia a 7-a 2 33,2 - 8,3 8,9 -5,3 32,4 - 9,9 26 45,6de consangvi-
-

3 22,5 -19,0 12,6 -1,6 18,4 -23,9 26 45,6nizare -
1+3 19,6 -21,9 9,5 --4,7 17,7 -24,6 - 23 40,4
+2+3 14,8 -26,7 6,5 -7,7 15,1 -27,2 - 13 22,8

T.i 39,0 - 1,6 20,6 + 4,0 43,1 - 0,4 70 - -
1 20,2 -18,8 17,4 - 3,2 26,5 -16,6 - 29 41,4Generaţia a 8-a
2 1. 39,6 + 0,6 9,8 -10,8 38,4 - 4,7 35 50,0de consangvi-

-
3 24,7 -14,3 15,3 - 5,3 22,0 -21,1 32 45,7nizare -

1+3 20,0 -19,0 12,6 - 8,0 21,5 -21,6 - 25 35,7
+2+3 23,5 -15,5 6,4 -14,2 22,6 -20,5 - 13 18,6
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CONCLUZII

Criterii de selecţie la Unii consangvinizate 2xmmF

ESTABLlSHlNG SELECTION CRlTElUA BASED ON ECONOMIC ANO PRODUCTIVE
CHARACTERS IN SUGARBEET 2XMMF INBRED LINES

SUMMARY

73

1. Variabilitatea caracteristicilor economico-productive ale liniilor consaug
vinizate 2xmmF este foarte mare în cazul greutăţii rădăcinii şi producţiei de zabărlbutaş

şi medie în cazul conţinutului îu zahăr biologic.
2. Selecţia materialului cousangvinizat peste media conţinutului în zahăr

biologic nu reduce variabilitatea materialului în cazul greutăţii rădăcinii şi o reduce
nesemnificativ în cazul couţinutului în zahăr şi al producţiei de zahărlbutaş.

3. Rata de acumulare zilnică la cele trei caracteristici economico-productive
rămâne aceeaşi când selecţia se face fuucţie de conţinutulîu zahăr biologic.

4. Dintre cele ciuci criterii de selecţie analizate cele mai eficiente sunt:
El după greutatea rădăciuii - producţia de zahărlbutaş;

El după toate cele trei caracteristici economico-productive (populaţia

selectată înregistreazăsporuri la greutatea rădăcinii în jur de 200 g şi la producţia

de zabărlbutaşde 27,1-31,0 g):
5. Aplicând ultimele două criterii de selecţie, variabilitatea materialului

selectat la toate cele trei caracteristici ecouomico-productive se reduce la jumătate.
6. Selectând materialul după ultimele două criterii se selectează diu

populaţie iudivizi cu nita de acumulare în greutate a rădăcinii superioare sursei cu
1,43-1,62 g/zi şi cu 0,66-0,69 g/zUrădăcină la producţia de zahăr.

7. În cazul liniilor consaugvinizate unde uumărul de indivizi este redus
selecţia se va face după greutatea rădăcinii şi producţia de zahărlbutaş, iar în cazul
liniilor înmulţite SIB selecţia se va face după toate cele trei caracteristici.

8. Generaţia de consaugvinizare nu influenţează în alegerea criteriului de
selecţie (ultimele două criterii de selecţie fUud valabile indiferent de generaţia de

cousaugvinizare).
9. Variabilitatea greutăţii rădăcinii şi a producţiei de zahăr pe butaş nu este

influenţatăde generaţiade consangvinizare.
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ANDRA - PRIMUL SOI MONOGERM TRIPLOID TRILINIAL
ROMÂNESC DE SFECLĂDEZAHĂRCREAT PE BAZĂ

DE ANDROSTEIRILiTATE PLASMOGENICĂ

MARIA KOVATS, 1. GHERMAN, D. RADA, V. HORCm

în lucrare este prezentat· soiul Anma obţinut·prin încrucişarea
unui hibrid simplu androsteril diploid monogerm cu un polenizator
tetraploid plurigerm de tip Z.

în perioada 1989 -1994 soiul Andra a depăşit în medie soiul
marto! (Braşov 519) cu 9,6% la producţia de rădăcini şi cu 24,5% la
producţia de zahăr"alb/ha în condiţiile de la Braşov şi cu 4% la producţia

de rădăcini şi cu 19,2% la producţia de zahăr alb în condiţiile de la
Roman. în această perioadă soiul Amua a depăşit soiul martor la
conţinutulde zahăr alb (extractibil) Cu 12,8% în medie de Ia Braşov şi cu
16,3 % la Roman, dovedindu-se a fi un soi mOnogerm de tip Z.

în ţara noastră primul soi de sfeclă de zahăr monogerm românesc omologat
în 1973 a fost soiul Monorom, urmat apoi de soiurile Braşov 519 şi Stupini
(omologate în 1977). .

Soiurile Monorom şi Braşov 519 sunt soiuri poliploide monogerme create
prin încrucişarea unor familii tetraploide monogerme fertile cu un polenizator
diploid plurigemi; sămânţa monogermă recoltată de pe tetraploidul monogerm e
un amestec de triploizi şi tetraploizi [2,3).

Soiul Stupini este un soi sintetic diploid monogerm obţinut prin încrucişarea

a 10 linii consangvinizate diploide monogerme fertile.
în anul 1988 a fost omologat soiul diploid monogerm Bârsa obţinut prin

încrucj.şarea de familii diploide monogerme fertile [3).
în anul 1994 a fost omologat soiul triploid trilinial monogerm Andra - primul

soi românesc creat pe bază de androsterilitate plasmogenică [1, 4, 5). Menţionăm că

soiul Ne-Ro (omologat în 1989) este un soi comun româno-german creat prin
încrucişarea formei diploide monogerme androsterile de provenienţă germană cu
un polenizator tetraploid plurigerm românesc.

Deoarece comportarea soiului Andra nu e cunoscută, în această lucrare ne
am propus să facem o descriere a noului soi şi să prezentăm comportarea lui
comparativ cu soiul Braşov 519 în condiţiile de la S.c.P.C.S.z. Braşov şi Roman.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

în perioada 1989 -1994 soiul Andra înainte de omologare H - 69 a fost
încercat în culturi comparative împreună cu alţii hibrizi de perspectivă în condiţiile

de la S.c.P.C.S.z. Braşov şi Roman, fiind comparat în fiecare an cu soiul martor
Braşov 519 (ploiploid monogerm). Suprafaţa recoltabilă a parcelei a fost de 10 m'.
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Tabelul 2

Conţinutul în zaharoză şi în zahăr alb al soiului Amlra comparativ cu Braşov519
în perioada 1989 -1994 la Braşov

~porurimari ~~ produ.cţi~la zahărul alblha al soiulu~ Andra se dat?resc conţinutului
m zaharoză ŞI m speCial m zahăr alb (zahăr extractlbil) al acestUI soi. în medie pe
perioada 1989.--.1994, soiul Andra depăşeşte martorul cu 78% la conţinutul în
zaharoză şi cu 12,8% la conţinutulîn zahăr alb (tabelul 2). '

Continutul in zaharozli soiul Conţinutul fu zabl1r alb - soiul

Anul Braşov 519 Andra Braşov 519 Andra

'S % 'S % Sem. S' % S· % Sem.

1989 13,53 100 15,32 113,52 * * 9,92 100 12,45 125,50 >1: * >1<

1990 18,10 100 18,45 107,46 ** 15,16 100 16,95 111,81 * >1< *
1991 13,23 100 15,41 116,48 *** 10,76 100 13,09 121,65 * * *
1992 15,33 100 16,60 108,28 * * 12,66 100 14,07 111,14 **
1993 16,67 100 17,70 106,18 * * * 14,17 100 15,23 107,48 * * *
1994 18,22 100 19,01 104,33 15,13 100 15,95 105,42

Med. 15,85 17,09 107,81 ** 12,92 100 14,62 112,83 * * *

DLîn IlS

DL în Uha

5% 1% 0.1%

0,65 0,87 1,16

0,50 0,67 0,89

0,93 1,25 1,67

0,43 0,58 0,77

1,01 1,36 1,80

0,73 0,98 1,31

5% -1% 0.1%

1,26 1,70 2,25

0,94 t:l7 1,69

0,87 1,18 1,56

0,86 1,16 1,54

0,29 0,40 0,53

1,03 1,39 1,85

DL în tlha

Anul 5% 1%. 0.1%

1989 5,03 6,79 9,01

1990 2,71 3,66 4,86

1991 7,31 9,81 13,00

1992 3,87 5,21 6,93

1993 6,81 9,17 12,19

1994 4,79 6,44 8,57

Anul 5% 1% 0.1%

1989 1,24 1,67 2,21

1990 0,91 1,23 1,63

1991 0,74 1,00 1,33

1992 0,75. 1,01 1,35

1993 0,18 0,24 0,32

1994 0,83 1,12 1,49

Producţia de rlidll.cini/ba ~ soiul Conţinutul'in iahlir aJblha - soiul

Anul Braşov519 Andra Braşov 519 Andra

Uha CI" tlha % Sem. tlh, % Uh, % Sem.

1989 42,33 100 42,17 99,61 4,19 100 5,22 124,58 * *

1990 32,67 100 36,16 110,68 * 4,95 100 6,27 126,67 * * *

1991 36,40 100 44,97 123,54 * 3,92 100 5,89 150,25 * * *

1992 44,70 100 44,17 98,80 5,66 100 6,21 109,72 *

1993 39,70 100 46,23 116,45 5,63 100 7,04 125,04 **

1994 38,38 100 43,13 112,38 * 5,81 100 6,88 118,40 * *

Med. 39,03 100 42,80 109,68 5,02 100 6,25 124,53 * *

REZULTATE OBŢINUTE

Aşa cum rezultă din tabelul 1 în 4 din cei 6 ani de testare în condiţiile de la
Braşov, soiul Andra depăşeştesoiul Braşov la producţia de rădăcinicu 10,6 - 23,570
în 2 ani (1989 şi 1992), realizănd producţii cu 0,4 -1,2% mai mici ca martorul. In
medie, pe cei 6 ani, soiul Andra realizând un spor de producţiede 9,68%.

La producţiade zahăr alblha soiul Andra depăşeştemartoml în toţi cei 6 ani
cu diferenţe semnificative cuprinse între 9,7 - 26,7%, în medie pe cei 6 ani realizând
un spor de producţie de zahăr alb de 24,5% comparativ cu soiul martor. Aceste

Tabelull

Productia de rădăcini şi de zahăr alblha a soiului Andra comparativ cu Braşov 519 în perioada
1989-1994 la Braşov

DESCRIEREA SOlULUI

Soiul Andra are tufa semierectă cu talie mijlocie şi rozetă bogată. Limbul
frunzei este de formă eliptic-alungită,de mărime mijlocie, cu vârful slab ascuţit,

culoarea limbului este verde normal cu reflexie mată.

Rădăcina este conică cu şanţuri laterale superficiale, rădăcina şi pulpa sunt de
culoare albă, coletul este mic şi puţin ridicat deasupra solului.

Tulpina floriferă cu 1 - 5 lăstari de talie mijlocie de culoare verde deschis cu
sămânţă măruntă aşezată des pe lăstar. Diametrul glomernlelor variază între
2,5 _ 4,0 mm şi MMB e cuprinsă între 10 -12 g. Glomerulele au culoare maro
deschis şi au formă rotund aplatizată şi se pretează la drajare.

La recoltare s-a determinat producţia de rădăcini, conţinutul în zaharoză,
conţinutul în zahăr alb şi producţia de zahăr alblha. Datele au fost calculate şi

interpretate prin analiza variantei.
Polenizatorul plurigerm utilizat este familia tetraploidă plurigermă 329 de tip

Z. Pentru producerea seminţei comerciale este utilizat raportul clasic de 3:1 între
forma maternă şi polenizator, în teren plantăndu-se6 rănduri de formămamă şi două

rânduri de polenizat()r (la recoltare se elimină sămănţa produsă pe polenizator).
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Fig. 1 -Producţia de rădăcini şi de :zahăralblhaa soiului Andra comparativ cu Braşov 519
în perioada 1990 -1994 Ia Roman

Fig. 2 - Conţinutul în zaharozăşi În zahăr alb al soiului Andra comparativ cu Braşov 519
În perioada 1990 -1994 la Roman

În perioada 1990 -1994, la Roman, 80iul Andra a depăşit martorul în medie
cu 4,0% la producţia de rădăcini şi cu 19,2% la producţia de zahăr alb/ha (fig. 1).

La conţinutulÎn zaharoză soiul Andradepăşeşte soiul Braşov 519 cu sporuri
cuprinse Între 7,4% şi 12,8% realizând un spor mediu de 9,92% În medie pe 5 ani
(fig. 2). La conţinutulÎn zahăr alb soiul Andra depăşeşte martorul cu 8,1-21,0%,
sporul mediu pe 5 ani fiind de 16,38%.

Aşa cum rezultă din datele prezentate, soiul Andra este un soi de tip zaharat
(Z) cu o rată de acumulare a zahărului ridicată şi cu un conţinut mai scăzut În K, Na
şi N vătămător decât martorul, permiţând un randament de extracţie mai ridicat În
fabricile de zahăr. •

Soiul Andra e mai precoce decât martorul (Braşov 519), rădăcinile lui ajung
la maturitate tehnologică după 180 zile. Soiul are un grad de lăstărire redus în
primul an de vegetaţieşi o toleranţă bună la cercosporioză comparativ cu martorul.

.2: În perioada 1989 -1994 soiul Andra a depăşit soiul martor (Braşov 519) în
condlţule de la Braşov în medIe cu 9,6% la producţia de rădăcini şi cu 245% la
producţia de zahăr alb/ha. '

În condiţiile de la Roman sporurile medii realizate de soiul Andra au fost de
4,0% la p"roducţla de rădăcini şi 19,2% la producţia de zahăr alb/ha.

3. In medie, În perioada 1989 -1994, soiul Andra a depăşit martorul la Braşov
cu7,8% la conţmutul În zaharoză şi cu 12,8% la conţinutul În zahăr alb. La Roman
SOlUl Andra a?epăşltmartorul în I?edie cu 9,9% la conţinutul în zaharoză şi cu 16,3%
la conţmutul m zahăr alb, dovedmdu-se astfel că este un soi monogerm de tip Z.
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A.Nl>RA - THE FIRST ROMANIAN SUGARBEET TRILINEAL TRIPLOID MONOGERM
CULTIVAR CREATED ON PLASMOGENIC ANDROSTERILITY IlASIS

SUMMARY

This paper present Al1cira evar obtainedby qossing a monogerm dipIoid anrlrosterile simple
hybrid with a polygerm tetraploid Z-type pollinator.

During 1989~ 1994, Andraexceededan.average the check evar (Braşov 519) by.9.6% in r,aot
yield aod by 24.5% in white sugar yield atBraşov,andby 4% in !oot~ield aod 19.2% i~ whlte sugarJleld
at Roman. Throughout this period Anma exceeded the check In.whlte sugar (extraetible) by 12.8 Yo on
average at Braşov and by 16.3% at Roman, proving to be a monogerm Z.type evar.

FIGURES

Fig. 1 -.·Root and white sugar yield··a hectare of theevarAndra as compared with Braşov 519 in the
period 1989 -1994 at Roman.

Fig. 2 - Contents in saccharose and in white sugar in the eVa{ Anma as compared with Braşov 519 in
the perind 1989 -1994 at Roman.

TABLES

Table 1 - Root and white sugar yield per hectare produced by the CVa{ Andra as compared with Braşov

519 during the period 1989 -1994 at Braşov,
Table 2 ~ Contents in saccharose aod white sugar in the eva! Andra as compared with Braşov 519 in the

period 1989 - 1994 at Braşov.

COMPORTAREA NOILOlR IDIIlRJIZI DIPLOIZI ŞI TRIPLOIZi
MONOGERMI CREAŢIPE BAZĂFERTILĂŞI PE.BAZĂ

DE ANDROSTERILITAl'E PLASMOGENICA

I. GHERMAN.,MARIA KOVATS,D.RADA,
SIMONA SlGMOND, A. BAN

in lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute prin studierea
comparativă pe o perioadă de 5 ani, in condiţiile de la Braşov, a 6 noi
hibrizi monogermi de sfecl~ de zahăr: - 2 hibrizi diploizi monogermi
creaţi pe bază de familii diploide monogerme fertile; - 2 hibrizi triliniari
diploizi creaţi prin încrucişarea de hibrizi simpli androsterili diploizi
monogermi cu polenizatori diploizi monogermi; - 2 hibrizi triliniari
triploizi monogermi creaţi prin încrucişarea de hibrizi simpli androsterîli
diploizi monogermi cu polenizatori tetraploizi plurigermi zaharaţi.

Cei 6 hibrizi au fost studiaţi în culturi comparative, utilizând ca
martor soiul poliploid monogerm Braşov-519. La recoltare s-au
determinat productia de rădăcini, conţinutulîn zahăr,conţinutul În zahăr

alb (extractibil) şi productia de zahăr alb la hectar.
Cea mai bună comportare a avut·o hibrizii triliniari triploizi, care

au depăşit martorul în medie pe 5 ani cu 14,1% la producţia de rădăcini

şi cu 32,1 % Ia producţia de zahăr alb la ha. Sporurile mari înregistrate la
producţia de zahăr alb s-au datorat polenizatorului tetraploid plurigerm
zaharat, care are o capacitate bună de transmitere a conţinutului în zahăr

descendenţei sale hibride de la nivel tetraploid.
Hibrizii triliniari diploizi, precum şi hibrizjj diploizi obţinuţi pe

bază defamilii au realizat în medie pe 5 ani producţii apropiate, depăşind
martorul în medie cu 13,5% respectiv cu 7,7% la producţia de rădăcini şi

cu 15,6% respectiv cu 14,3% producţia de zahăr alb la hectar.

La noi în ţară, după crearea şi introducerea în producţie a soiurilor româneşti
poliploide monogerme, Monorom şi Braşov - 519 [1, 7, 8], precum şi a soiului
sintetic diploid monogerm (Stupini) creat pe bază de linii consangvinizate diploide
monogerme, cercetările în ameliorarea sfeclei s-au orientat în 2 direcţii: obţinerea

unor hibrizi sintetici diploizi monogermi prin încrucişarea de familii diploide
monogenne ferlile, productive şi cu un conţinu1 ridicat în zahăr; obţinerea de
hibrizi 1riliniari monogermi diploizi şi triploizi pe bază de androsterili1ate
plasmogenică [2,3,4,5,6].

Prin utilizarea primei metode s-au obţinut hibrizi, diploizi monogermi prin
încrucişarea de familii diploide monogerme, care au avantajul unui sistem simplu de
producere de sămânţă (întreaga cantitate de sămânţă produsă pe hectar este
monogermă pentru că nu se mai elimină polenizatorul care e tot diploid
monogerm). Dintre hibrizii creaţi prin această metodă a fost omologat şi introdus
în producţie soiul Bârsa.
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Fig. 2 - Zahărul şi zahărul alb conţinutde hîbridul H3(2 x mm) comparativ cu BV 519
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REZULTATE OBŢINUTE

1. Hibridul (sintetic) diploid monogerm H-3 creat prin încrucişareade familii
diploide monogerme fertile (fig. 1), a depăşit martorul la producţia de rădăcini în
medie pe 5 ani cu 8,5% şi cu 13,3% la producţia de zahăr alb la hectar, realizând în
fiecare an o producţie mai mare de zahăr alb (în cifre relative) comparativ cu
producţia de rădăcini la ha. Hibridul H--3 a realizat în medie pe 5 ani un conţinut
de zahăr mai mare. cu 2,8% decât martorul şi un conţinut în zahăr alb cu 45% în
medie mai ridicat decât al soiului Braşov 519 (fig. 2). '

Hibridul diploid monogerm H-4 creat pe bază de familii diploide monogerme
fertile depăşeşte martorul în medie pe 5 ani cu 6,9 % la producţia de rădăcini şi cu
15,3% la producţia de zahăr alb la ha (fig. 3). Acest hibrid a realizat în medie pe 5
ani un conţinut de zahăr cu 9,8% mai ridicat ca al soiului martor, depăşindmartorul
cu 13,8% în medie pe 5 ani la conţinutul în zahăr alb (fig. 4).

2. Aşa cum rezultă din figura 5, hibridul triliniar diploid monogerm H-7
verificat la Braşov în perioada 1986--1991 (5 ani) a depăşit martorul (soiul Braşov-519)
în fIecare an la prodUCţIa de rădăCInI ŞI prodUCţIa de zahăr alb la ha. în medie pe cei
5 ani de experiment~e hibridul H-7 a depăşit soiul martor cu 13,7% la producţia
de rădăCInI ŞI cu 15,3 Yo la producţm de zahăr alb la hectar. Depăşirea producţiei de
zahăr alb la hectar comparativ cu producţia de rădăcini se datoreşte (aşa cum
rezultă din figura 6) conţInutului mai ridicat În zahăr alb (extractibil) al hibridului
comparativ cu soiul Braşov 519 realizat În fiecare din cei 5 ani de experimentare. în
3 din cei 5 ani studiaţi, conţinutul În zahăr alb al hibridului a fost mai ridicat (În cifre
relative), decât conţinutul în zahăr.

Conţinutulîn zahăr alb mai ridicat al hibridului H-7 comparativ cu martorul
se datoreşte conţinutului· mai redus în subsianţe melasigene (Na K Ca N
vătămător etc.,), al hibridului H-7 comparativ cu soiul Braşov 519, do~edi~d ~tfel
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Anul de oxperimontare

Pig.l- Productivitateasfeclei de zahăr a hibridului H3(2 x mm) comparativcu BV 519
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Prin cea de a doua metodă s-au obţinut o serie de hibrizi triliniari diploizi
şi triploizi valoroşi, doi dintre aceştia fiind în al treilea an de încercări în
reţeaua CSIOS. ..

Deoarece până în prezent la noi în ţară nu s-au publicat date refentoare la
comportarea acestor noi hibrizi, în această lucrare sunt prezentate rezultatele obţumte în
5 ani de încercare la Braşov la producţia de rădăcini, conţinutul în zahăr, conţinutul în
zahăr alb (extractibil) şi producţia de zahăr alb la hectar a 6 dintre hibrizii luaţi în studiu.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material biologic s-au luat în studiu 6 hibrizi noi monogenni de sfeclă de
zahăr: 2 hibrizi diploizi monogermi sintetici creaţi prin încrucişarea de familii
diploide monogennefertile (H-3, H-4); 2 hibrizi triliniari die\oizi monogermi
creaţi prin încrucişarea de hibrizi simpli androsterili monogermi cu polemzaton
diploizi monogermi (H-7, H-l0); 2 hibrizi triliniari triploizi mono~ermi creaţi prin
încrucişarea de hibrizi simpli androsterili monogermi cu un polemzator tetraplOld
plurigerm zaharat (H-6, H-8). .

Hibrizii au fost studiaţi în condiţiile de la S.CP.CS.Z. Braşov în penoada
1984--1991 (5 ani de experimentare) comparativ cu soiul poliploid monogerm
românesc Braşov - 519 în culturi comparative de tip 15 x 3, suprafaţa recoltabilă a
parcelei fiind de 10 m'.

Lucrările de pregătire a terenului, fertilizare şi întreţinere în câmpul
experimental s-au efectuat conform tehnologiei sfeclei de zahăr. La recoltare s-au
determinat producţia de rădăcini, conţinutul în zahăr, conţinutul în zahăr alb
(extractibil) şi producţia de zahăr alb la hectar. Datele experimentale au fost
prelucrate prin analiza variantei.
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că hibridul are calităţi tehnologice superioare şi va realiza un consum specific de
sfeclă mai redus pe kg de zahăr extras ca martorul în procesul de extracţie din
fabrică, realizând astfel un randament de extracţie superior.
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Fig. 3 - Productivitatea sfeclei de zahăr a hibridului Hi2 x mrn)comparativ cu BV 519
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Fig. 5...; Productivitatea sfeclei de zahăr a hibridului H7(2 x rom) comparativ cuBV519
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Fig, 4- :zahărul şi zahărul alb conţinut de hibridul~(2 x rom) comparativ cu BV 519
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Fig. 6 - Zahărul şi zahărul alb conţinut de hibridul H7(2 x rom) comparativ cu BV 519

Hibridul triliniar diploid monogerm H-10 (figura 7) depăşeşte soiul Braşov
519 cu 12,4% în Ill:edie p~ 5 ani la I?rodu~ţia de rădăcini şi cu 15,9% la producţia de
zahăr alblha, conţmutul m zahăr ŞI couţmutul in zahăr alb al hibridului H-10 fiind
în fiecare an superior martorului (figura 8).
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3. Comparând rezultatele obţinute de hibrizii diploizi monogermi produşi pe
bază de familii fertile (H-3 şi H-4) cu ale hibrizilar diploizi monogermi triliniari
obţinuţi pe bază de Ms, constatăm că la producţia de rădăcini hibrizii triliniari
(H-7 şi H-lQ) depăşescîn medie cu 5,3%, în medie pe 5 ani hibrizii diploizi obţinuţi
pe bază de familii fertile. La producţia de zahăr alb la hectar ambele tipuri

LEGENDA: &: rădăcinij O zahăr alb
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de hibrizi diploizi realizează producţii medii practic egale (14,3%, respectiv 15,6%)
mai mari ca soiul Braşov 519. La conţinutul în zahăr şi conţinutul în zahăr alb se
detaşează hibridul H-4, care depăşeşte martorul în medie cu 9,8% la conţinutul în
zahăr şicu 13,8% la conţinutul în zahăr extractibil. Analizând datele obţinute de
fiecare hibrid în cei 5 ani,
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Fig. 7- Productivitatea sfedei de zahăr a hibridului H to(2·x mm) comparativ cu BV 519 Fig. 9- Productivitatea sfecJei de zahăr il hibridului~(3x mm) comparativ cu BV 519
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Fig. 8- Zahărul şi zahărul alb conţinut de hibridul HlO(2 x mm) comparativ cu BV 519 Fig. 10- Zahărul şi zahărul alb conţinut de hibridul Hti(3 x mm) comparativ cu BV 519



88 1. GHERMAN şi colaooratorii
Comportarea noilor hibrizi dJploizi şi triploizi monogenni

LEGENDk ro zahA<; + zahh alb

89

",. '''' no' 1i'90

Ailut de experlmentare

./..------~,_=--------;';;,w;;------~,t;;~,----"-;""
1iU ....

Anul de eJl:perimentare

Flg.ll- Productivitatea sfecleide zahăr a hibridului HB(3x mm} comparativ cli BV 519

rezultă că hibrizii diploizi creaţi pe bază de familii monogerme fertile au avut un
conţinut în zahăr şi zahăr extractibil mai ridicat decât hibrizii obţinuţi pe bază de
androsterilitate.

Conţinutul mai redus în zahăr al hibrizilor pe bază de androsterilitate se
datoreşte faptului că hibrizii simplii androsterili sunt formaţi prin încrucişări de linii
Ms cu linii 0, care sunt caracterizate printr-un conţinut mai redus în zahăr decât
familiile diploide monogerme fertile.

Hibridul triliniar triploid monogerm H-{j creat prin încrucişarea unui hibrid
simplu diploid monogerm androsteril cu un polenizator tetraploid plurigerm
zaharat a depăşit martorul la producţia de rădăcini cu 13,6% în medie pe 5 ani. La
producţia de zahăr alb la hectar, hibridul H-{j a depăşit soiul Braşov 519 cu 33,6%
în medie pe 5 ani (fig. 9). Hibridul H-{j a depăşit martorul în medie cu 12,3% la
conţinutul în zahăr şi cu 17,4% la conţinutul în zahăr alb (fig. 10).

Hibridul triliniar triploid monogerm H-8 (figura 11) a depăşit martorul în
medie pe 5 ani cu 14,6% la producţia de rădăcini şi cu 30,7% la producţia de zahăr

alb. Hibridul H-8 a depăşit martorul cu 9,8% la conţinutul în zahăr şi cu 13,8% la
conţinutul în zahăr extractibil (fig.l2).

Comparând producţiile de rădăcini realizate de cele 3 tipuri de hibrizi
încercaţi constatăm că cele mai bune rezultate au fost înregistrate de hibrizii
triliniari triploizi (depăşire de 14,1% în medie pe 5 ani faţă de soiul Braşov 519),
urmaţi de hibrizii triliniari diploizi (cu sporuri de 13,05% faţă de martor), pe locul
3 situându-se hibrizii diploizi monogermi creaţi pe bază de familii monogerme
diploide fertile (sporul fiind de 5,3% faţă de martor).

Producţiile mari de rădăcini obţinute de hibrizii triliniari triploizi se datoresc
puternicului efect heterozis la nivel triploid, determinat de încrucişarea hibrizilor
simpli diploizi androsterili cu polenizatori tetraploizi plurigermi productivi şi

zaharaţi, Acest efect heterozis se manife8tă mai redus în cazul când ambii parteneri
de încrucişare sunt diploizi şi monogermî.

Fig. 12- Zahărul şi zahărul alb conţinut de hibridul H 8(3 x mm) comparativ cu BV 519

La producţia de zahăr alb pe primul loc se situează tot hibrizii triliniari
triploizi (H-{j şi H-8), care depăşesc martorul în medie cu 32,1 %, urmat de hibrizii
triliniari diploizi, care depăşesc martorul cu 15,6%, iar hibrizii diploizi monogermi
creaţi pe bază de familii fertile depăşesc martorul cu 14,3%, fiind practic egali cu
hibrizii diploizi produşi pe bază de androsterilitate,

Sporurile mari la producţia de zahăr alb la hibrizii triliniari triploizi se
datoresc conţinutului ridicat în zahăr alb al polenizatorului tetraploid plurigerm,
care are capacitatea de a transmite bine acest caracter descendenţei sale hibride de
nivel triploid.

CONCLUZII

1. Dintre cele 3 tipuri de hibrizi monogermi creaţi şi încercaţi la Braşov în
perioada 1984-1991 cea mai bună comportare au avut-o hibrizii triliniari triploizi
monogermi obţinuţi prin. încrucişarea hibrizilor simpli androsterili diploizi
monogermi cu polenizatori tetraploizi plurigermi. Aceşti hibrizi au manifestat un
puternic efect heterozis depăşind martorul (soiul Braşov 519) în medie pe 5 ani cu
14,1% la producţia de rădăcini şi cu 32,1 % la producţia de zahăr alb la hectar.

2. Sporurile mari înregistrate de hibrizii triliniari triploizi la prodUCţia de
zahăr alb la hectar se datoresc polenizatorului tetraploid plurigerm zaharat, care
are o bună capacitate de transmitere a conţinutului de zahăr descendenţei sale
hibride la nivel triploid.

3. Hibrizii triliniari diploizi monogermi obţinuţi prin încrucişarea hibrizilor
simpli androsterili diploizi monogermi cu polenizatori diploizi monogermi au
depăşit martorul cu 13,05% în medie pe 5 am la producţia de rădăcini şi cu 15,6% .
la producţia de zahăr alb la hectar.

. 4. Hibrizii diploizi monogermi creaţi prin încrucişarea de familii fertile
diploide monogerme au depăşit martorul la producţia de rădăcini în medie pe 5 ani
cu 7,7% şi în medie cu 14,3% la producţia de zahăr alb la hectar.
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BEHAVIOUR OF TIlE NEW MONOGERM DIPLOID
AND TRIPLOID HYBRIDS CREATED ON A FERTILE BASIS

AND ON PLASMAGENIC ANDROSTERILITY BASIS

SUMMARY

The paper present the results of a·comparative study perlormed at Braşovwith 6 new sugarbeet
monogerm hybrids: 2 monogerm diploid hybrids createdon a basis of fertile, monogerm, diploid,
famîIies; 2 diploid trilineal hybrids created by crossing monogerm, diploid, andIosterile, simple hybrids
with monogerm, diploid pollinators; 2 monogerm, triploid,triiineaI hybrids. created by crossing
monogerm, ·diploid, androsterile, simple hybrids with saccharate,. polygerm, tetraploid pollinators.

The six hybrids have been studied in comparative cultures, using the monogerm, polyploid evar
Braşov 519 as check. On harvest root yield, sugar content, white sugar (extractible) content and white
sugar yield per hectare, have been recorded

. The best behaviour has been noticed in the triploid, trilineal hybrids, which exceeded thecheck,
on a 5-year average of 14.1% for root yield, and 32.1% for white sugar yield per hectare. High yield gains
for whitesugar were due to the saccharate polygerm, tetraploid pollinator, this having a good abîIity ta
transmit the sugar content to its hybrid descendants rrom a tetraploid Ievel.

The diploid, trilineal hybrids, as well as the diploid hybrids obtained 00 families basis, gave an
5-yearaverage close yields, thus overpassiogthe check by 13.5 over 7.7% an average for root yield, and
by 15;6 over 14.3% for white sugar yield per hectare.

F1GURES

pjg. 1 - Yields of sugar beel hybrid H3 (2xmm) Compared wilh Bv-519 (polyploid)
Fig. 2 - Sugar and white sugar content of hybrid H3 (2xmrn) compared with Bv-519
Fig. 3 - Yields of sugar beet hybrid H4 (2xmm) Compared with Bv-519
Fig. .. 4 - Sugar and white sugar content of hybrid H4 (2xmrn) compared with Bv-519
Fig. 5 - Yields of sugar beet hybrid H7 (2xmrn) Compared with Bv-519
Fig. 6 - Sugar aIid white sugar content of hybrid H7 (2xmrn) compared with Bv_519
Fig. 7 - Yields of sugar beel hybrid HI0 (Zxmm) Compared wilh Bv-519
Fig. 8 - Sugar and white sugar content of hybrid H10 (2xmm) compared with Bv~519

pjg. 9 - Yields of sugar beel hybrid H6 (3xmm) Compared wilh Bv-519
Fig. 10 ~ Sugar aod white sugar content of hybridH6 (3xmm) compared with Bv-519
Fig. 11 - Yields of sugar beel hybrid H8 (3xmm) Compared wilh Bv-519
Fig. 12 - Sugar and white sugar content of hybrid H8 (3xmm) compared with Bv~519

S'll'l[)J)HJIL COMIPOIR'll'ĂIllI lJIllBlRIZIILOIR SHMPLI-
ŞH 'll'HUILHNHAIRlI MONOGEIRMH OBŢHNl[)ŢH IPHUN IîNCIRl[)CHŞAJR'EA

lUNOIR UNU SAl[) IDBIRlIZH SlIMlPU ANJ)lROS'll'1E1RlI1LH
Cl[) DHFIEIRlIŢH POILIENJIZA'll'OIRll

MARIA KOVATS,I. GHERMAN, D. RADA,
SIMONA SIGMOND, A. BAN, V. HORCIU,

VIORICA CLOŢAN

în lucrare este prezentată comportarea unor hibrizi simpli şi
triliniari monogerlIlÎ obţinuţi prin încrucişarea unor linii androsterile
diploide monogerme şi a unor hibrizi simpli androsterili cu polenizatori
diploizi şi tetraploizi monogermi şi plurigermi.

Producţia de rădăcini, conţinutul· în zahăr şi producţia de zahăr

alb a hibrizilor studiaţi a fost puternic influenţată de linia ms utilizată,

precum şi de gradul de ploidieşi de germie al polenizatorului.
Capacitatea combinativă generală şi specifică a celor două forme
parentale are un rol hotărâtor în determinarea valorii hibridului.

Cele m.ai bune producţii de rădăcini s-au realizat de hibdzii simpli
şi triliniali obţinuţi cu polenizatordiploid plurigerm, dar cel mai ridicat
conţinut în zahăr s-a realizat de hibrizii triploizi obţinuţi cu polenizatorul
tetraploid plurigerm.

Utilizarea hibrizilorsimpli androsterili (cu un poterfţial mai mare
de producţie decât liniile ms) În crearea hibrizilor triliniari a contribuit la
creşterea potenţialului de producţie· a acestora comparativ. cu hibrizii
simpli.

Pe plan mondial în ultimele două decenii s-au obţinut succese în crearea de
soiuri pe bază de androsterilitate plasmogenică, majoritatea soiurilor noi de sfeclă

cultivate în prezent fiind create pe această bază [1, 2, 5, 6].
La noi în ţară cercetările pentru crearea de hibrizi pe bază de androsterilitate

au început mai târziu [7, 8] şi s~au obţinut o serie de hibrizi simpli diploizi şi triploizi
monogermi [3], precum şi hibrizi triliniali diploizi şi triploizi monogermi [4], unul din
aceşti _hibrizi triliniali triploizi a fost omologat sub numele de Andra în anul 1994.

!utrucăt la noi în ţară nu s-au efectuat studii pănă în prezent asupra
comportării acestor 2 tipuri de hibrizi, ne-am propus să studiem comportarea
acestor hibrizi comparativ cu soiul Braşov 519 şi influenţa liniei ms şi a tipului de
polenizalor utilizat asupra principalelor caractere de producţie a hibrizilor.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru obţinerea hibrizilor simpli şi triliniali monogermi diploizi şi triploizi
studiaţi s-au uilizat 7 linii androsterile diploide monogerme, 5 linii O diploide
monogerme omoloage, 5 linii Odiploide monogerme neomoloage, 7 hibrizi simpli
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REZULTATE OBŢINUTE

Aşa cum rezultă din tabelul 1 s-au utilizat câte 2 sublinii a liniilor 7 şi 8 pentru
obţinerea de hibrizi simpli. La producţiade rădăcini s_au înregistrat diferenţe între
hibrizii obţinuţi cu cele 2 sublinii. Cele mai bune rezultate s-au obţinut de hibrizii
subliniei2 obţinuţi prin încrucişarea cu polenizatorul diploid plurigerm (A)
(101,2%) şi cu polenizatorul tetraploid plurigerm (e). Cele mai mari diferenţe între
cele 2 sublinii la producţia de rădăcini s-au realizat la hibrizii obţinuţi cu
polenizatorul diploid monogerm (B). Cu o singură excepţie (hibridul SL - 2xA 
care egalează soiul Braşov 519), ceilalţi hibrizi simpli au realizat producţii de
rădăcini mai mici ca martorul (2 hibrizi înregistrând diferenţe semnificative şi 2
foarte semnificative.).

Influenţa subliniei se observă şi la conţinutul în zaharoză unde hibrizii
obţinuţi cu sublinia 1 de. la ambele linii (L ms 7 şi L ms 8) înregistrează un conţinut
mai ridicat în zaharozăcu toţi cei 4 poleuizatori comparativ cu hibrizii subliniilor 2.

Producţia de zahăr alb la ha a hibrizilor simpli scoate de asemenea în evidenţă

bine influenţa subliuiei asupra producţiei hibridului simplu.
Influenţa polenizatorului asupra producţiei de rădăcini, a conţinutului în

zahăr şi a producţiei de zahăr alb a hibrizilor simpli e prezentată în tabelul 2. La
producţiade rădăcini cele mai mari diferenţe se înregistrează între hibrizii aceleaşi
sublinii cu polenizatorul plurigerm comparativ cu polenizatorul monogerm, atât la
nivelul diploid, cât şi la nivelul tetraploid.

Conţinutul în zaharozăal hibrizilor simpli este influenţat de gradul de ploidie
şi germie al polenizatorului. Cel mai ridicat conţinut în zaharoză fiind înregistrat de
hibrizii triploizi obţinuţi cu polenizatorul tetraploid plurigerm.

Producţia de zahăr alb a hibrizilor simpli este de asemenea influenţată de
polenizatori, 3 hibrizi simpli triploizi obţinuţi cu poleuizatorul tetraploid plurigerm
reuşind să egaleze soiul Braşov-519 la producţia de zahăr alb la ha.

Aşa cum rezultă din tabelul 2 polenizatorul diploid plurigerm (A) a influenţat
cel mai puternic produCţia de rădăcini a hibrizilor triniali. Conţinntul în zaharoză a
hibrizilor triliniali a fost puternic influenţat de polenizatorul tetraploid plurigerm ca
şi în cazul hibrizilor simpli.

androsterili şi 4 polenizatori diploid plnrigerm (A), diploid monogerm (B),
tetraploid plurigerm (e) tetraploid monogerm (D).

Prin încrucişarea liniilor androsterile diploide monogerme cu poleuizatori
diploizi plurigermi sau monogermi s-au obţinut hibrizi simpli fertili diploizi

, monogermi. Prin încrucişarea aceloraşi linii cu poleuizatori tetraploizi monogermi
sau plurigermi s-au obţinut hibrizi simpli triploizi monogermi fertili.

Prin încrucişarea liniilor androsterile diploide monogerme cu linii O
neomoloage s-au obţinut hibrizi audrosterili diploizi monogermi. Prin încrucişarea
acestora cu cei 4 polenizatori s-au obţinut hibrizii triliniali monogermi diploizi şi

triploizi.
Sămânţa hibrizUor simpli şi triliniari s-a obţinut în anul 1991 la Braşov.

Comportarea hibrizilor simpli şi triliniari s-a studiat în culturi comparative de tipul
15x3la Braşov în anii 1992-1993, ca martor'utilizându-se soiul poliploid monogerm
Braşov 519. Suprafaţa recoltabilă a parcelei a fost de 10 m'. La recoltare s-a
determinat producţia de rădăcini, conţinutul în zahăr alb, producţia de zahăr
biologic şi producţia de zahăr alb la hectar. Datele experimentale au fost prelucrate
prin analiza varianţei.
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Producţia de zahăr alb a hibrizilor triliniali a fost cel mai mult influenţată de
polenizatorul diploid plurigerm. în concluzie, şi hibrizli triliuiali studiaţi au fost
puternic influenţaţi de gradul de gennie şi ploidie al polenizatorilor.

Hibridul simplu androsteril influenţează în special producţia de rădăcini şi

producţia de zahăr alb a hibrizilor triliniali. Astfel, hibridul simplu HsMs 1
realizează cu toţi cei 4 polenizatori cele mai bune producţiide rădăcini şi de zahăr

alb, dovedind că are o bună capacitate combinativă generală.

în figura 1 sunt prezentaţi hibrizii triliniali în comparaţie cu hibrizi! simpli
consideraţi ca martor (100%). Hibrizi! simpli şi hibrizii triliniali au la bază aceiaşi

linie audrosterilă şi sunt obţinuţi prin încrucişarea cu aceiaşi polenizatori.
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Aşa cum rezultă din figura 1, la producţia de rădăcini 8 din cei 16 hibrizi
triliniari depăşesc hibridul simplu omolog (din care 5 cu diferenţe semnificative).
Cea mai bună capacitate combinativă generală a înregistrat-o hibridul simplu
androsteril Hs Ms 8.

La' conţinutul în zaharoză6 din cei 16 hibrizi triliniali depăşesc hibrizii simpli,
dar n)lmai unnl cu diferenţă foarte semnificativă. 7 hibrizi triliniali înregistrează

conţinutul în zaharoză mai mic ca hibrizii simpli (2 cu diferenţe semuificative).
La producţiade zahăr alb la hectar, 10 hibrizi triliniari depăşesc hibrizii simpli

fertili, dar numai unul cu diferenţă semnificativă, 5 hibrizi realizând producţii de
zahăr alb mai mică ca la hibrizii simpli fertili. Aceste rezultate confirmă necesitatea
studiem capacităţii combinative generale şi specifice a liniilor androsterile şi a
hibrizilor simpli androsterili cu diverşi polenizatori, în vederea obţinem unor
hibrizi triliniali de mare productivitate şi cu un conţinut ridicat în zahăr.

"

CONCLUZII

1. Prodncţia de rădăcini, conţinutul în zahăr şi producţia de zahăr alb a
hibrizilor simpli fertili e influenţată de linia androsterilă şi în cadrul liniei e
influenţată semnificativ de sublinia ntilizată.

2. Polenizatorul influenţează semnificativ producţia de rădăcini, conţinutul

în zahăr şi producţia de zahăr. alb a hibrizilor simpli şi triliniali. Cele mai mari
producţii de rădăcini s-au realizat de hibrizii simpli şi triliniali obţinuţi cu
polenizatorul diploid plurigerm, iar cel mai ridicat conţinut în zahăr s-a realizat de
hibrizii obţinuţi cu polenizatorul tetraploid plurigerm zahara!.

3. Hibrizii triliniali depăşesc în general hibrizii simpli la producţia de rădăcini

şi de zahăr alb, datorită superiorităţii hibridului simplu androsteril comparativ cu
linia ms.
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STUDY ON BEHAVlOUR OF SIMPLE HYBRIDS AND MONOGERM
TRlUNEAL OBTAlNED BY CROSSING SOME LINES OF

ANDROSTERILE SIMPLE HYBRIDS WITH VARIOUS
POLLINATORS

SUMMARY

The paper pres~nts the behaviour of some simple aod monogerm trilineal hybrids obtaioed by
crossing some monogerm diploid aodrosterile lines aod some aodrosterile simple hybrids with diploid
aod tetraploid monogerm and polygerm pollinators.

Root yield, sugar content aod white sugar production of hybrids studied have been strongly
influenced by the ms line used and the pollinator degree of ploidy aod genny. Bothoverall aod specific
combioative capacity of the parental forms have a decisive rale in determining the hybrid value.

The best Ioot yields have ben obtained in simple aud trilineal hybrids generated with a polygerm
diploid pollinator, however the highest sugar content was yielded by triploid hybrids obtained with a
polygerm tetraploid pollinator.

Use of androsterile simple hybrids (with higher productive potential than ms lines) in developing
trilineal hybrids contributed to increase of their productive potential, compared ta simple hybrîds.

FlGURES

Fig. 1 - Threeline hybrids as compared with sungle hybrids.

TABLES

Table 1 - The influence of the subline and of pollioizers upon the root production, the contents in
saccharose aod the prodcution of white sugar in single hybrids.

Table 2 - The influence of the androsterile singIe hybrid and of the pollinizers upon the root
production, the cootents in saccharose and thelwith sugar production threeline hybrids.
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CAPACITATEA DE PRODUCŢIEA LINJIILOR CONSANGVIMZATE
DIPLOIDE PLURIGERME DE SFECLĂDE ZAHĂRAFLATE îN

DIFERItE GENERAŢllDE ÎNMULŢIREsm

D.RADA, MARIA KOVATS, l. GHERMAN, A. BAN,
SIMONA SIGMOND, CAMELIA SAND, V.HORClU '.

CARMEN BĂDĂRĂU,VIORICA CLOŢAN

în lucrare se prezintă producţia şi ca'litatea tehnologică a
rădăcinilor la cinci linii de sfeclă de zahăr consangvinizate diploide
plllrigerme, aflate in trei generaţii de inmulţire SIB diferite.

Producţia de rădăcini şi producţia de zahăr alb prezintă o tendinţă

de creştere odată cu creşterea generaţiei de inmulţire SIB. în timp ce
conţinutul de zahăr biologic nu se schimbă sau prezintă o uşoară tendinţă

de scădere, mai ales în generaţia SIB6. între linii s-au constatat mari
diferenţe atât la producţia de rădăcini, cât şi la calitatea acestora.

Consangvinizarea este în prezent larg utilizată în programele de ameliorare la
multe specii alogame cultivate. .

O serie de autori scot în evidenţă avantajele generale ale metodei. Astfel, C.
Panfil (1980) arată că prin consangvinizare variabilitatea fenotipică creşte, datorită

creşterii homozigoţiei care face posibilă manifestarea genelor recesive. În felul
acesta pot apărea plante bolnave, sterile, cu rezistenţă scăzută la cădere, dar şi

plante cu însuşiri valoroase.
T. Crăciun (1978) arată că au fost obţinute linii consangvinizate homozigote

valoroase la multe plante de cultură, atât cu alele recesive (Ia porumb, trifoi, ierburi
perene), cât şi cu alele dominante (Ia porumb, floarea,soarelui, secară).

La sfecla de zahăr, D. Kloen (1974) a selecţionat linii cu conţinut ridicat de
zahăr şi conţinut redus de substanţe melasigene (Na şi K). Acelaşi autor a depistat
printre liniile consangvinizate forme androsterile şi de tip O.

Prin hibridarea liniilor perfect homozigote pe alele diferite se consideră

posibilă obţinerea de heterozigoţi 100% care prezintă efect heterozis maxim (East,
1988; Haies, 1912; HulI, 1946; citaţi de Codrescu, 1982).

Pentru menţinerea liniilor homozigote stabilizate V. Codrescu (1964, 1970,
1977, 1982) propune autofecundarea continuă. Alţi autori consideră că alternarea
autofecundării cu înmulţirea SIB este metoda cea mai eficace pentru menţinerea şi

înmulţirea liniilor consangvinizate homozigote, stabilizate de sfecla de zahăr

(Maletki,1984).
. Pentru a răspunde la întrebarea cum se schimbă capacitatea de producţie a

liniilor prin înmulţirearepetatădupă metoda SIB, a fost organizată o experienţă în
care se studiază comparativ cinci linii consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă
de zahăr aflate în trei generaţii de înmulţire SIB diferite (SIB2 , SIB4 , şi SIB6).

1 - S.c.P.C.S.Z. - Roman.
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Tabelul 2

Influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de ri'i.dăcin.l (tlha) Ia Iinillc consangvinfzatediploJde
phnigenne de ,feclă de >ahilr in cazulliecilreJ UniI

Braşov 1992 1993 1994

DL 0,1 % - 3,61DL1% - 2,75

0,9
1,2

1,7

DL5% - 2,06

DL5%
DL1%

DLO,l%

, ,
Genninaţia sm Prod.tlba % Di!. t/ba S<mniL

SIB2 37,4 100,0 -
SIB4 38,0 101,6 0,6
S1B6 41,0 111,2 3,6 o..

,

V1lrianta Prod.tlba % Di!. t/ha Scmnii.

LI SIB2 38,44 100,00 -
SIB4 39,46 102,65 1,02
SIB6 42,30 111,04 3,80 000

~ SIB2 41,39 100,00
SIB4 40,68 98,28 -0,71
SIB6 43,29 104,59 1,90

L3 SlB2 37;26 100,00
SIB4 37,30 100,00 0,04
SIB6 39,77 106,73 2,51 o

L4 SIB2 35,56 100,00
SIB4 35,64 100,22 0,08
SIB6 37,93 106,66 2,37 o

L5 SIB2 36,31 100,00
SIB4 33,80 93,08 -2,51 O
SIB6 37,40 103,00 1,09

Tabelul 1

Influenţa generatiei sin asupra producţiei de rlidăcin1 (tJha) la l1nlile consangvinizate dIpJoide
plurlgenne de sfeclă de zahllr inmuJlite SIB .

Braşov 1992 1993 1994

în tabelul 2 se prezintă influenţa generaţiei SIB asupra producţieide rădăcini
la fiecare linie în parte. Se constată că exceptând două cazuri, şi anume linia 2 în
SIB4 (~SIB2) şi linia 5 tot în SIB4 (L5SIB2) - cazuri în care are loc o'scădere a
producţiei de rădăcini de la SIB2 la SIB4 (de menţionat că numai în cazul CsB2
diferenţa de 2,51 t (în mmus faţă de SIB2) este semnificativă - în toate celelalte
cazuri producţia ?~ rădăcin.i creşte de la SIB2 1a SIB4 şi respectiv SIB6. în SIB6
creşterea producţiei este mal mare decât în SIB4, astfel ca la linia 1 în SIB6 (L1SIB3)
creşterea este de 3,80 faţă de SIB2, această creştere este foarte semnificativă. De
asemenea se înregistreazăcreşteri semnificative în SIB61a liniile L3 şi L4 (L3SIB6 şi

.L4SIB6). Celelalte creşteri nu sunt semnificative. Deci practic se. constată că în
cadrul fiecărei linii are loc o Creştere a producţiei de rădăcini de la generaţia SIB2
la generaţiile SIB4 şi SIB6 (mai puţin cele două excepţii menţionate). Această
creştere este mai accentuată în SIB6 faţă de SIB4.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Generaţia SIB a influenţat de. asemenea producţia de rădăcini (tabelul 1).
Din acest tabel se constatăo tendinţă de creştere a producţiei de rădăcini, odată cu
creşterea generaţiei SIB. De la generaţiaSIB2 la SIB4 această creştere este mică

(0,6 tlha) şi nu depăşeşte limitele erorii, în schimb, în SIB6 faţă de SIB2 creşterea

este de 3,6 t, această creştere este foarte semnificativă.

Experienţa a cuprins cinci linii consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă

de zahăr, aflate în trei generaţiide înmulţireSIB (SIB 2, SIB4 şi SIB6). Liniile au fost
obţinute (de către V. Codrescu şi colab.) prin autofecundări succesive timp de 7
generaţii (1964, 1973). Ulterior liniile au fdst înmulţite SIB, până în SIB6·

Liniile se caracterizază printr-un înalt grad de homozigoţie, exprimat
fenotipic printr-o mare uniformitate morfologică,de creştere şi cfezvoltare.

Liniile sunt tolerante la principalele boli foliare şi productive (producţiile de
rădăcini şi zahăr sunt cuprinse între 80 -100% faţă de hibridul sintetic din care fac
parte).

în anul al II-lea o creştere şi dezvoltare viguroasă, formând tufe bogate,
mijlocii şi înalte, cu lăstărire predominant de tip L, cu frunze relativ puţine.
Densitatea florilor este mijlocie, cu polen abundent.

Producţia de sămânţă este mijlocie spre bună. Sămânţa este relativ mică

pentru formele plurigerme, dar cu facultate germinativă, în general, foarte bună.
Amplasarea variantelor în câmp s-a realizat după metoda blocurilor

randomizate.
Factorii studiaţi:

.. genotipul liniei - au fost cuprinse, în experienţă, cinci linii
consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr înmulţite după metoda SIB;

.. generaţie de înmulţire SIB - toate cele cinci linii au fost studiate în trei
generaţiide înmnlţireSIB: SIB2, SIB4 şi SIB6; menţionăm că sămânţa din cele trei
generaţii a fost obţinută în acelaşi an.

Experienţa a fost efectuată în două localităţi: Braşov şi Roman timp de 3 ani.
Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin analiza variantei pentru următorii

parametrii:
.. producţiade rădăcini în tone la hectar (tlha);
.. conţinutulde zaharozăsau zahăr biologic în valori procentuale (% Z. B. );
.. producţiade zahăr alb în tone la hectar (tlha Z. A.).
Ca valori de referinţă pentru generaţia SIB s-au luat rezultatele obţinute în

generaţia SIB2, iar pentru influenţa genotipului a fost folosită media dintre doi
martori; un hibrid sintetic diploid plurigerm - Braşov 2N (Mt. 1) şi un hibrid
poliploid monogerm - Braşov 519 (Mt. 2), între care, în cei trei ani de experienţă,

n-au fost diferenţe semnificative în nici una din cele două localităţi.

într-o lucrare anterioară s-a arătat că liniile consangv1111zate diploide
plurigerme de sfeclă de zahăr îşi păstrează capacitatea de producţie şi calitatea
seminţei până în generaţii avansate de înmulţireSIB.

In lucrarea de faţă se prezintă producţia de rădăcini şi calitatea tehnologică a
acestora la aceleaşi linii.
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Tabelul 5

0,18

0,25
0~6

0,48
0,64
0,84

DL5%
DL1%

DLO,l%

DLl%
DLO,l%

,
Gcm1Înaţia SIB Conţinut.%. ZB Conţinut rel. % Dit. % ZB Semnle.

SlB2 16,86 100,00 0,0
SIB4 17,02 100,97 0,16
SlB6 17,54 98,09 -ll,32 00

Influenţa generaţiei SIB nsupra continutului la zahăr biologic (% ZB) Ia liniile
consangvini:l.:atediploidc plurigenne de sfeclă ,de zahăr Înmulţite SIB

Braşov, 1992 1993 1994

Tabelul 6
1npu~~ţ~.generafiei.S~B asupra ~onţlnutuIul de zahăr biologic (% ZB) Ia fiecare din cele
cmCl Unu consangvuuzate dlplOlde plurigenne de sfeclă de·zahăr cuprinse în experienţă

Braşov 1992 1993 1994

semnificativ în SIB6. La linia L1 sporul de producţie este foarte semnificativ în SIB
şi semnificativ în S~6' iar la linia L5, în SIB4, producţia rămâne constantă dar, în SIB
sporul ?e producp~ est~ foarte semnificativ. în concluzie, se poate afirma c~
producţia de rădăC1ll1este mfluenţată pozitiv de generaţia de înmulţire SIR. Creşterea
producţiei este mai ~are în. generaţia .de îmulţire SIB6 faţă de generaţia SIB

4
.

. ~eneratIa d~ mmulţ,!~ SIB a mfluenţat destul de mult conţinutul de zahăr
bIOlogiC la Imiile consangvmIzat<: diploide plurigerme de sfeclă de zahăr, aşa cum
rezultă dmtabe~uI5. Astfel, dacă m generaţia SIB4 faţă de generaţia SIB2 conţinutul
de zahăr bIOlOgiC rămâne practIc neschimbat, în generaţia SIB6 are loc o scădere a
conţinutului de zahăr biologic cu 0,32% Z.B., această scădere este distinct
seIIlIIiţi~ativă. Explicaţia acestui fenomen este în legătură tot cu producţia de
rădăc~III, care aş~ c.um .am co!1statat, la analiza acestui parametru, creşte odată cu
creşterea generaţieI de mmulţire SI~, deCI e normal ca IIIvelul conţinutului de zahăr

bIOlOgiC să c;moasc.ă O tendmţă mversă, adIcă de scădere, odată cu creşterea
generaţiei de mmulţIre SIB.

,
Varianta Conţinut % ZB OJnţinut reI. % Dif.%ZB SemniJ.

L1 SlB2 17,01 100,00 -
S1B4 17,38 102,17 0,37
S1B6 16,91 99,41 -ll,10

q S1B2 17,34 100,00 -S1B4 17,31 99,82 -ll,03
SIB6 16,67 96,30 -ll,67 00

L3 SlB2 17,09 100,00 -
SlB4 17,14 100,29 0,05
SlB6 16,49 96,40 -ll,60 O

U SlB2 16,64 100,00 -
SIB4 17,17 103,20 0,53 •
S1B6 16,37 98,37 -ll,27

L5 S1B2 16;24 100,00 -
SlB4 16,31 100,43 0,07
SIB6 16,00 98,52 -ll,24

DL5%

Braşov, 1992, 1993, 1994

Germinaţîa Prod.tlha % Dit. tJha Scmnif.

SIB2 43,33 100,0 0,00-
SIB4 46,85 108,12 3,52 ...
SIB6 47,65 109,96 4,31 •••

DL5% 0,89
1% 1,25

DLO,1% 1,77

Linia Gcncraţia Prod, t/ha % Dif. tlha Semnif.

L1 S1B2 46,11 100,000
SIB4 51,00 110,60 4,89 ...
SlB6 48,56 105,31 2,45 •

q SlB2 45,56 100,00
SlB4 49,00 107,55 3,44 ••
S1B6 50,11 109,98 4,55 ***

L3 S1B2 37,56 100,000
S1B4 44,67 118,92 7,11 .***
S1B6 45,78 121,80 8,22 ***

L4 S1B2 41,56 100,00
S1B4 47;22 113,61 5,66 •••
SlB6 47,22 113,61 5,66 **.*

L5 S1B2 41,22 150,00
SlB4 41,22 100,00
S1B6 46,22 112,13 5,00 •••

DL5% 2,05
DLl% .2,73
DLO,l% 3,59

Tabelul 3

Influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de rădăcini (tlha) la liniile consangvinizate diploide
plurigenne de sfeclă dezaUr

Tabelul 4

Influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de rădăcini (tlha) la fiecare linie consangvinizată

diploidăpIurigermă la sfecla de zahăr cuprinsă Înexperienlă.

Roman, 1992, 1993, 1994

în tabelul 3 este prezentată influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de
rădăcini la liniile consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr. în
generaţiaSIB4 producţia de rădăcini creşte cu 3,52 t faţă de generaţia SIB2, iar în
generaţia SIB6 producţia de rădăcini creşte cu 4,31 t faţă de generaţia SIB2. în
ambele cazuri sporurile de producţie sunt foarte semnificative.

Influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de rădăcini în cazul fiecărei linii
(din cele cinci cuprinse în experienţă)este prezentată în tabelul 4. Se poate constata
că generaţia SIB a influenţat puternic în sens pozitiv producţia de rădăcini la toate
liniile. Influenţa aceasta a fost mai mare la liniile L3 şi L4 la care sporurile de
producţie sunt foarte semnificative, atât în generaţia SIB4, cât şi în generaţia SIB6.
In cazul liniei Lt sporul de producţie este distinct semnificativ în SIB4 şi foarte



Tabel.17

Influenţa generaţiei de inmultire .SlB asupra conţinutului de zahlir biologic la fiecare din cele cinci linii
consangvinizate diploide .plurlgenne de sfeclă de zahăr llt1ate în diferite generaţii de

înmulţireSIB cuprinse În experienţă

în tabelul 6 se prezintă influenţa generaţiei SIB asupra conţinutului de zahăr
biologic la fiecare din cele cinci liniidiploide plurigerme la sfecla de zahăr cuprinse
în experienţă la Braşov. Din acest tabel se poate constata că la patru din cele cinci
linii are loc o scădere a conţinutului de zahăr biologic în generaţia SIB faţă de
generaţiaSIB2. Această scădere este cuprinsă între 0,10% Z.B. la linia LI (CI) şi
0,67% Z.B. la linia L2 (01). în cazul liniei Ls (Cs) scăderea conţinutului de zah~r
biologic de la generaţia SIB la generaţia SIB6 este distinct semnificativă. In
generaţia SIB4, cu o singură excepţie, cazul liniei L4 (C4), conţinutul de zahăr

biologic rămâne. neschinlbat faţă de generaţia SIB2• în cazul liniei L4 (C4), în
generaţia SIB4, are loc o creştere semnificativă a conţinutului de zahăr biologic
(0,53% Z.B.) faţă de generaţiaSIB2, această creştere nu poate fi explicată (având
în vedere rezultate la celelalte patru linii), de aceea o consider o greşeală

accidentală sau este posibil ca această linie" să se comporte diferit faţă de celelalte
patru linii.

în tabelul 7 se prezintă influenţa generaţiei SIB asupra conţinutului de zahăr
biologic la fiecare din cele cinci linii consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă

de zahăr cuprinse în experienţă la Roman. Din acest tabel ce constată că la patru
din cele cinci linii (excepţie face linia L4) are loc o scădere a conţinutului de zahăr

de la generaţia SIB2 la generaţiile SIB4 şi SIB6•·Această scădere este mai
accentuată în generaţiaSIB6. în cazul liniei LI (CI) în generaţia SIB4 conţinutul de
zahăr biologic scade cu 0,69% Z.B., scădere care este semnificativă, iar în generaţia

SIB6 conţinutul de zahăr biologic scade cu 1,08% Z.B., această scădere este foarte
semnificativă. în celelalte cazuri scăderea conţinutului de zahăr biologic de la
generaţia SIB 2 la generaţiile SIB. şi SIB6 nu este semnificativă.

în cazul liniei L. are loc o creştere a conţinutului de zahăr biologic cu 0,35%
Z.B. în generaţiaSIB4 faţă de generaţiaSIB2 (creştere nesemnificativă) şi cu 0,64
Z.B., în generaţiaSIB6 faţă de generaţia SIB2, această creştere este semnificativă.
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Braşov 1992 1993 1994

Capacitatea de producţiea liniilor consan~zate

, ,
Germinaţia sm Prod. Z. A~tlha % nii. Uha 5ernnjL

SlB2 5,30 100,00 0,00
SIB4 5,41 102,06 0,11 •
SIB6 5,55 104,79 0,25 •••

Tabelul 8
InJ]uenţa generaţiei SIB asupra productiei de zahăr alb (tJhll) la linille consangvinizate

diploide pJurigcrme de sfeclă de zahfu' Înmulţite SIB

PRODuqIA DE ZAHĂRALB

• Gen.eraţia SIB a in~uenţat pozitiv producţia de zahăr alb (tabelul 8). Astfel
iU g~neraţlaSIB4producţia de zahăr alb realizată de liniile consangvinizate diploid~
plungerme de sfeclă de,z:hăr este cu 0,11 t/ha mai mare decât producţia realizată
iU generaţia SIB2. DeşI iU măriUle absolută această diferenţă este relativ mică
aceasta este totuşi semnificativă. '

ProdUCţia de zahăr alb creşte în generaţiaSIB6 faţă de generaţia SIB2 cu 025
t/ha, această creştere este foarte semnificativă. '

întrucât acest fenomen s-a constatat şi la B.r~şov, l~ această linie, dar numai pentru
generaţiaSIB4, este poslbd ca la această IUlle să aibă loc o creştere a conţinutului
de zahăr odată cu creşterea generaţiei de înmulţire SIB.

în concluzie se poate afirma că la conţinutul de zahăr biologic la liniile
consangvinizate .diploide plurigerme de sfeclă de zahăr se constată o tendinţă de
scădere a acest~~a odată .eu creşterea generaţiei de înmulţire SIB de la generaţia
SIB2 la generaţiile SIB4 ŞI SIB6. Această scădere este semnificativă la unele linii în
general SIB6. La una din linii (L4) fenomenul este invers.
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Varianta Confînut% ZB Conţi.nut rel. % DiL%ZB Semnit

L1 SlB2 15,29 100,00 -
SIB4 14,60 95,4S 0,69 O
SIB6 14,21 92,93 -1,08 000

Lz SIB2 14,53 100,00 -
SIB4 14,40 99,10 -0,13
SIB6 14,42 99,24 -0,11

L3 SIB2 13,67 100,00 -
SIB4 13,72 100.36 0,05
SIB6 13,42 98,27 -D,25

U SIB2 13,87 100,00 -
SIB4 14,22 102,52 0,35
SIB6 14,51 104,61 0,64 •

L5 SIB2 12,96 100,00 -
SIB4 12,76 9S,45 -D,2
SIB6 13,42 103,54 -D,46

, Infl.ue?"ţa ~ener~ţiei _SIB asupra producţiei de zahăr alb realizată de fiecare
dUl cele cmcllmu cupnns~m expenenţă este prezentată în tabelul 9. Din acest tabel
se poate constata o tendmţă de creştere a producţiei de zahăr alb de la generaţia

SIB~ Ia generaţiile SIB4. ŞI SIB6, la patru din cele cinci linii cuprinse în experienţă.
La IUlIa L5 .(C5) prodUCţia de zahăr alb e mai mică cu.O,29 tlha în generaţia SIB4faţă
de generaţiaSIB2 (diferenţă nesemnificativă), dar iU generaţia SIB6 şi la această
hUle pro~ucţIa de za~ăr alb creşte cu 0,17 t/ha faţă de generaţia SIB2' Aceste
diferenţe mtre generaţiileSIB la producţIade zahăr alb sunt semnificative numai în
cazul liniei L1 (CI)'

Astfe~, ~n generaţ.ia SI~4 f~ţă de generaţiaSIB2, sporul de producţie este de
0,46 t/ha (dlStmct semnificativ), lar în generaţia SIB6 sporul este de °59 tlha zahăr
alb, spor foarte s.emnificativ, faţă de gener.aţia SIB2, în cazul liniei L1.'

. .în conc.luzle, se constată că producţia de zahăr alb, la liniile consangvinizate
dlplOide plungerme de sfeclă de zahăr, are o tendinţă de creştere de la generaţia
SIB2 la generaţiile SIB4 şi SIB6.

DL5%
DL1%

DLO,l%

0,60
0,80
1.06

Roman, 1992, 1993,1994 DL5%
DL1%

DLO,l%

0,10
0;14
0,19
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Tabelul 9

Influenţ2 generaţiei SIR asupra producţiei de ~ăr alb (~a) ~a.liniile.con~angvini~te.
diploide pJurigenne de sfeclă de zahăr la fiecare din cele cmci linii cupnn:se In cJqJenenţă

Braşov 1992, 1993, 1994

vaiianta Prod. tlba % DjL tlba Semnif.

L:t SIB2 5,32
, 100,00 - ••

SIB4 5,78 108,64 0,46
5,91 111,09 0,59 ~**

SIB6
q SIB2 5,71 100,00 -

SIB4 6.01 105,25 0,30

S1B6 6,02 105,25 0,31

L3 SIB2 5,29 100,00 -

SIB4 5,33 100,75 0,04

SIB6 5,43 102,64 0,14

U SIB2 4,84 100,00 -
SIB4 4,99 103,09 0,15

SIB6 5,16 106,61 0,32

L5 SIB2 4,90 100,00
SIB4 4,61 -0,29

SIB6 5,07 0,17

Tabelul11

Influenţa generaţiei sm asupra producţiei de zahăr alb (tlha) la fiecare din cele cinci
linii consangvin.izate diplolde plurlgerme de sfeclă de zahikcuprinse in experienţă

Roman 1992, 1993. 1994

VariaIita Prod. Z.A. Uha % Dif. Uha Semnif.

LI SIB2 6,02 100,00 -
SIB4 6,20 102,99 0,18
S1B6 5,74 95,34 0,28

q SIB2 5,80 100,00 -
SIB4 5,92 102,06 0,12
SIB6 6,10 105,17 0,30

L3 S1B2 4,41 100,00 -
SIB4 5,13 116,32 0,72 *'
SIB6 5,08 115,19 0,67 *'

U SIB2 4,74 100,00 -
SIB4 5,32 112,23 0,58 *'
SIB6 5,53 116,66 0.79 ***

L5 SIB2 4,24 100,00
SIB4 4,09 96,46 -0,15
SIB6 5,06 119,33 0,82 •••

DL5%
DL1%

DLO,l%

0,33
0,44
0,57

DL5%
DL1%

DLO,l%

0,41
O~6

0,74

Această tendinţă este mai accentuată în ge?:eraţia SIB6. La Braşov sporurile
de producţie de zahăr alb înregistrate în g~neraţlile SIB4 .ŞI SIB6" faţă de g~ner_aţla
SIB2 sunt semnificative în generaţm ŞIB4 ŞI foarte ~~mmflcatlv~ m gene~aţm SJB6·

Generaţia de înmulţire SIB a mfluenţat POZItiV producţia de zahar alb, aşa
după cum rezultă din tabelul 10. Astfel, în generaţmSIB 4 producţm d~.zahăr alb
creşte cu 0,24 tlha faţă de generaţia SIB2' această creştere este set;'n!ficatlvă. în
generaţiaSIB6, producţia de ,:ahăr alb est~ cu 0,38 tlha mal mare decat m generaţm
SIB4 , această diferenţă este dmtlnct semmficat1Vă. .'

Influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de zahăr alb la fiecare dm cele
cinci linii consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de..zahăr la R?man, este
prezentată în tabelul 11. Din acest tabel se constată că la 1inule:~, L3 ŞI L4 are I?c
o creştere cop.stantă a producţiei de zahăralb de la gen.eraţl~ SIB2 ~a generaţiile
SIB şi SIB6. In cazul liniei~ aceste creşterI sunt nesemniflcatlve, dar m cazul hmel
L3 s~orurile de producţiede 0,72 tlha zahăr alb în SIB4 faţă de SIB2 ŞI de 0,67 tlha
în SIB6 faţă de SIB2 sunt distinct semnificative.

Tabelul 10

Influenţa generaţiei SIB asupra producţiei de zahăr al~b ~tlha) I~ liniile c(}nsangvinizatc
diploide plurigennc de sfeclă de zahar mmulţJte sm

Roman, 1992, 1993, 1994

La linia L4 sporul de producţiede zahăr alb de la generaţia SIB2 la generaţia

SIB. este de O,5~ tlha. spor distinct semnific.ativ şi de 0,79 tlha de la generaţia SIB2
la generaţiaSIB6, spor foarte semnificativ. In cazul liniei L5 (y,) are loc o scădere

a producţiei de zahăr alb în SIB4 faţă de SIB2> dar această scădere este nlică (0,15
tlha) dar care nu depăşeşte linlitele erorii, în schimb în SIB6producţia de zahăr alb
creşte cu 0,82 tlha faţă de SIB2, această diferenţă este foarte semnificativă. La linia
LI (C)) în SIB6 producţia de zahăr alb este cu 0,28 tlha mai mică decât în SIB2
(diferenţă nesemnificativă).

în afară de acest ultim caz, la celelalte patru linii în SIB6 se obţin sporuri la
producţiade zahăr alb.

în concluzie, se poate afirma că producţia de zahăr alb creşte odată cu creşterea
generaţiei de înmulţireSIB, de la generaţia SIB2 la generaţiile SIB4 şi SIB6'

Acest spor de producţie, la zahărul alb, se datoreşte creşterii producţiei de
rădăcini de la generaţiaSIB2 la generaţiile SIB4 şi SIB6, întrucât, aşa cum am arătat

mai înainte, conţinutul de zahăr alb are o tendinţă de scădere odată cu creşterea

generaţiei de înmulţire SIB, datorită corelaţiei inverse dintre producţia de rădăcini

şi conţinutulde zahăr alb.

CONCLUZII

Gcrminaţiasm Prod.ZA.tlha % DiL tlba Semnif.

SIB2 5,14 1· 100,00 0,00
•SIB4 5,38 104,69 0,24

SIB6 5,52 107,43 0,38 .*

DL5%
DL1%

DLO,1%

0,21

0,30

0,19

Din rezultatele obţinute se pot formula următoarele concluzii:
1. Producţia de rădăcini creşte semnificativ în special în generaţia SIB6 faţă

de generaţiaSIB2.
2. Conţinulul de zahărbiologic şi conţinutul de zahăr alb rămâne neschimbat'

sau înregistreazăo uşoară tendinţă de scădere, în special în generaţiaSIBi;.
3. Producţia de zahăr alb are o tendinţă de creştere de la generaţia SIB2 la

generaţiile SIB4 şi SIB6, datorită creşterii producţiei de rădăciniîn aceste generaţii.
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4. Liniile au potenţial de producţie foarte diferit, astfel liniile LI şi ~ au dat
producţiide rădăcini (la Roman) egale cu cea realizată la martor.

5 La conţinutul în zahăr biologic liniile LI şi ~ au depăşit semnificativ
martorul.

6. La producţia de zahăr alb liniile LI şi ~ sunt egale (la Braşov) sau
depăşesc martorul (la Roman). .,.

7. într-o lucrare anterioară s-a arătat că producţIa de semmţe creşte, Iar
claritatea ei rămâne neschimbată de la generaţia SIB2 la generaţiHe SIB4 şi SIB6·
Din prezenta lucrare reiese că şi producţia şi calitatea rădăcinHor nu se modifică sau
modificărHe sunt pozitive de la generaţia SIB2 la generaţiHe SIB4 şi SIB6, de aceea
considerăm că înmulţirea liniHor consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de
zahăr, după metoda SIB, constituie o cale sigură şi eficientă de menţinerea lor.

8. Rezultatele obţinute permit efectuarea unor modificări în schema actuală

de producerea seminţei în cazul hibrizilor sintetici,care vor fi prezentate într-o
lucrare viitoare.

9. Rezultatele prezentate în această lucrare constituie o premieră cel puţin la
noi în ţară unde, în mod sigur, n-au mai fost efectuate experimentări de acest fel;
nici pe plan mondial nu am găsit date privind aceste aspecte în literatura de
specialitate.

10. Conţinutul de zahăr bologic al hibrizilor, rămâne aproape constant, în
cele trei generaţii de înmulţire SIB a liniilor. Dar micHe diferenţe (majoritatea
pozitive), dacă se cumulează pe mai mulţi ani, sau de la mai multe linii pot deveni
semnificativ pozitive.

11. Producţia de zahăr alb a hibrizilor comerciali, are o tendinţă de creştere,
odată cu creşterea generaţiei SIB a liniilor polenizatoare. Această tendinţă se
datoreşte în cea mai mare parte creşterii producţiei de rădăcini.

12. Au fost identificate două linii cu o mare capacitate combinativă. Hibrizii
acestor linii au depăşit martorul cu peste 10% atât la producţia de rădăcinicât şi la
producţia de zahăr alb.

13. Hibridul sintetic al acestor linii prezintă de asemenea o tendinţă de
creştere a producţiei de rădăcini şi a producţiei de zahăr alb odată cu creşterea

generaţiei de înmulţire SIB.
14. Hibridul comercial obţinut prin polenizarea cu toate liniHe a depăşit

martorul atât la producţia de rădăcini cât şi la producţia de zahăr alb.
15. Liniile consangvinizate diploide se pot înmulţi după metoda SIB până-n

generaţia SIB 6 fără a-şi diminua capacitatea combinativă; dimpotrivă se
înregistrează o evoluţie pozitivă a capacităţii lor combinative.

16. Pe baza rezultatelor obţinute se va face o propunere privind modificarea
actualei scheme de producere a seminţei la hibrizii sintetici.
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PRODUCITVITY OF SUGARBEET POLYGERM DIPLOm INBRED
LINES IN VARIOUS GENERATIONS OF SIB PROPAGATION

SUMMARY

The paper presents yield aod technological quality ·of roots of five sugarbeet polygerm diploid
iobred lines, in three different generations of SIB propagation.

Root ,and white sugar production presented a trend to increase with increased Dumber of SIB
generation propagation, while the biological sugar content did not change ar exhibit slight tendency of
decrease, particularly in SIB6 generation.Wide differences have been noted among lines, both in root
yield and their quality.

TABLES

Table 1 - The influence of the generation SIB upon the root yield (tlha) in polygerm diploid inbred
lines of sugarbeet SIB propagated, Braşov, 1992, 1993, 1994.

Table 2 - The influence of the generationSIB on root production (tlha) in polygerm Braşov, 1992,
1993,1994.

Table 3 - The influence of the SIB generation upon the root yield (tlha) in plurigerm diploid iobred
lines of sugarbeet. Roman, 1992, 1993, 1994.

Table 4 - The influence of the generation SIB upon the root yield (t1ha) in each polygerm diploid
inhred line in sugarbeet included in the experiment. Roman 1992, 1993, 1994.

Table 5 - The influence of the generation SIB upon the contents of biological sugar (% ZB) in
polygenn diploid inbred lines of sugarbeet propagandet SIB. Braşov, 1992, 1993, 1994.

Table 6 - The influence of the generation SIB upon the contents of biological sugar (% ZB) in each
of the 5 polygerm diploid inbred lines of sugarbeet included în experiment. Braşov, 1992,
1993,1994.

Table 7 - The influence of the propagation generation SIB upon the contents in biological sugar in
each ·of the 5 inbred diploid poligerm lines of sugarbeetbeing in various generations of
propagation SIB included, in experiment Roman, 1992, 1993, 1994.

Table 8 - The influence of the generation SIB upon the production of white sugar (tlha) in polygerD;l
diploid inbred Iines of sugarbeet propagated SIB, Braşov, 1992, 1993, 1994.

Table 9 - The influence of the generation SIB upon the yield of white sugar(tlha) in polygerm diploid
inbred lines of sugarbeet in each of the five lines included in experiment. Braşov, 1992, 1993,
1994.

Table 10 - The influence of the SIB generation upon the yield of white sugar(t/ha) in polygerm diploid
inbred Iines of sugarbeet propagated SIB, Roman, 1992, 1993, 1994.

Table 11 - The influence of thegeneration SIB upon the yîeld of white sugar (tlha) in each of the five
polygenn diploid inbred Iines of sugarbeet included in experiment. Roman, 1992, 1993,
1994.
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CERCETĂRIPRIVIND COMBATEREA BURUIENIILOR MONO-
ŞI mCOTILEDONATE ANUALE LA CULTURA SFECILEI DE ZAHĂR

A.NIŢĂ', VIORICA CLOŢAN",

A. GRUSEA**,M. VASILE"'U.

în perioada 1993-1994, ICPClSZSDFundulea,în colaborare cu
staţiunile pentru cultivarea sfeclei de zahăr de la Braşov şi Roman, a
organizat experienţe privind cercetarea unOr noi erbicideapărute pe plan
mondial şi naţional, ca: Kemifam Pro-FK, Raja Beta, Lasso~480, Dîbulen
şi Safari, pentru combaterea buruienilor mono~ şi dicotiledonate anuale.

Dacă ne referim la selectivitatea erbicidelor experimentate, la
dozele respective (tab. 3), nu au prezentat fenomene de fitotoxicitate la
plantele de sfeclă. Eficacitatea produselor experimentate a fost în funcţie

de tipul erbicidului, doza aplicată, cât şi de gradul de îmburuienare al
variantei. Eficacitatea a ·fost· cuprinsă pentru monocotiledonate anuale
între 83 şi 94%. iar pentru dicotiledonate 87 şi 92%. Cea mai bună

eficacitate a manifestat· varianta standard. (94%), urmată de varianta
tratată cu erbiciciul·Raja Bţta (93%). Celelalte variante s~au încadrat
între 88 şi90% (faţă de varianta netratată, neprăşită).

Producţia de rădăcini a fost influenţată de tipul erbicidului. doza şi

condiţiile climatice. Cea mai. bună producţie de rădăcini, de 42,4 tlha,
s~a înregistrat în varianta martor prăşită. Faţă de aceastăvariantăminusurile
de producţiela celelalte variante au fost cuprinse între 2şi 7 tlha.

Numeroase cercetări din ţară şi străinătate, precum şi rezultatele de
producţie, au dovedit că folosirea erbicidelor reprezintă una din verigile de bază ale
metodei de combatere integrată a buruienilor la sfecla de zahăr. Continuarea
cercetărilor în acest domeniu este motivată de următoarele aspecte:

CI buruienile produc mari pagube agriculturii şi, ca urmare, se impune
perfecţionarea tehnologiei de combatere a lor cu noi substanţe mai eficace şi care
trebuie experimentate înainte de a fi utilizate în producţie;

.. stabilirea de combinaţii a erbicidelor, doze şi epoci de aplicare a
erbicidelor, cu un spectru mai larg de combatere a buruienilor şi În acelaşi timp cu
un risc minim de poluare a recoltei şi a mediului înconjurător;

.. creşterea rezistenţei unor specii de buruieni faţă de unele erbicide. în
aceste condiţii, ne-am ·propus ca prin cercetările noastre să aducem o contribuţie în
domeniul utilizării erbicidelor la sfecla de zahăr.

* I.C.P.C.I.S.Z.S.D. Fundulea, ** S.c.P.C.S.Z; Giurgiu, *** S.C.P.C.S.Z. Braşov.
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Producţia de rădăcini la Braşov

Braşov 1992, 1993 1994

REZULTATE ŞI DISCUŢII

DL 5% = 1,0
DL 1% = 1,4
DL 0,1 %= 2,0

DL 5%.:= 2
DL 1%.:= 3
DL 0,1% '" 6

Braşov 1992 1993 1994

DL 5% '" 2,2
DL 1%= 2,9
DL 0,1% = 3,8

Tabelu12

Influenţa generaţicl SIB a liniilor consangvh:tizate diploide plurigerme de sfeclă de :zahăr,
utilizate ca poJenizatori, asupra producţiei de rădăcini (tJha) la hibrizil diploizi trUiniali monogerilli

in cei trei ani experimentaţi

Anul GeI1llÎnaţia sm Prod. t/ha Proel. real. % Dif. t/ha Semnif. dif.

1992 SIB2 42,0 100,0
SIB4 42,2 100,5 0,2
SIB6 41,5 98,8 -0,5

1993 SIB2 50,3 100,0 -
SIB4 50,4 100,8 0,1
SIB6 50,7 100,8 0,4

1994 SIBZ 32,0 100,0 -

SIB4 33,0 103,1 1,0
SIB6 41,6 130,0 9,6 ***

Tabelul 3

Influenţageneraliei SIB, in cadrul fiecărei linii consangvinizate diploide plurigenne de sfeclă de zahăr,

utilizată ca polenizator, asupra producţiei de rădăcini (tlha) Ia hibrizii diploizi triliniali monogenni

Braşov 1992 1993 1994

Varianta Prod. t/ha Prod. real. % Dif. t/ha Semnif. dif.

HL1 SIB2 45,9 100,0 -
SIB4 45,3 98,7 -0,6
SIB6 47,9 105,7 2,0

H~ SIB2 43,4 100,0 -
SIB4 45,0 103,7 1,6
SIB6 49,6 114,3 6,2 ***

HL3 SIB2 38,8 100,0 -
SIB4 41,4 106,7 2,6 *
SIB6 41,6 107,2 2,8 *

HL4 SIB2 39,7 100,0 -
SIB4 38,7 97,5 -1,0
SIB6 42,2 106,3 2,5 *

HLs SIBZ 39,3 100,0 -
SIB4 38,9 98,9 -0,4
SIB6 41,8 106,4 2,5 *

HL1 -Ls SIB2 45,1 100,0 -

SIB4 46,7 103,5 1,6
SIB6 50,7 112,7 5,6 ***

HSint. SIBz 39,7 100,0 -

SIB4 42,8 107,8 3,1 **
SIB6 44,6 112,3 4,9 ***

D. RADAşi colaboratorU

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Oerminatia SIa Prod. răcl. tlha % Dif. tllm Semnif.

SIB2 41,4 100,00 -
SIB4 41,9 101,2 0,5
SIB6 44,6 107,7 3,2 ***

Au fost utilizate ca polenizatori cinci linii consangvinizate diploide
plurigerme de sfeclă de zahăr,:,flate în trei g,eneraţii d~ în';I1ulţire SIB difeI:ite:,SIB2,

SIB4 şi SIB6• Ca formă mama a fost folosIt un hibrId sImplu androsterIl dlplOld
monogerm. Hibrizii comerciali FI reznltaţi sunt hibrizi triliniali diploizimonogermi.

Separat a fost obţinut şi hibridul sintetic al celor cinci linii într-o încrucişare

de tip policros pentru fiecare generaţie SIB (respectiv SIB2, SIB4 şi SIB6), precum
şi hibrizii triliniali diploizi având ca polenizatori amestecul celor cinci linii în fiecare
generaţie SIB (respectiv SIB2, SIB4 şi SIB6). .

Aceşti hibrizi au fost cuprinşi într-o serie de culturi comparative de tipul
blocurilor randomizate şi testate în câmpul de la Braşov şi de la Roman, timp de trei
ani de zile: 1992, 1993 şi 1994.

Interpretarea rezultatelor s-a făcut pe baza analizei varianţei pentru
producţia de rădăcini, pentru conţinutul de zahăr biologic şi pentru producţia de
zahăr alb.

Ca valori de referinţă pentru factorul A, s-a considerat anul 1992, pentru
generaţia SIB - generaţia SIB2, iar pentru factorul C - martorul (în acest caz
media dintre soiurile Br~şov şi Braşov-519), întrucât aşa cum am mai menţionat,

între cele două soiuri n-au fost diferenţe semnificative în cei trei ani, atât la Braşov,

cât şi la Roman.
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Tabelul 1

Influenţa generaţiei de inmulţireSIBa liniilor consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr,

utilizate ca polenizatori, asupra producţiei de rădăcini (t/ha) la hihrizii diploizi triliniali monogermi

Din tabelul 1 se constată că producţiade rădăcini a hibrizilor creşte de la 41,1
t/ha, realizată de hibrizii liniilor din generaţia SIB2, la 41,9 tlha la hibrizii liniilor din
SIB4 şi respectiv la 44,6 tlha la hibrizii liniilor din generaţia SIB6,

Sporul de producţiede 3,2 tlha, obţinut când liniile utilizate ca polenizatori au
fost generaţia SIB6, faţă de hibrizii rezultaţi din polenizarea cu liniile aflate în
generaţia SIB2, este foarte semnificativ.

Influenţa generaţiei SIB asupra capacităţii combinative a liniilor
consangvinizate diploifle plurigerme de sfedă de zahăr, în fiecare din cei trei ani, se
prezintă în tabelul 2. In general, se constată o tendinţă de creştere (cu o singură

excepţie - generaţia SIB6 în anul 1992) il capacităţii combinative a liniilor de la
generaţia SIB2 la generaţiile SIB4şi SIB6• In anul 1994, în SIB" sporul de producţie

realizat de hibrizi este de 9,6 tlha, un spor foarte semnificativ.
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în celelalte cazuri capacitatea combinativă a liniilor creşte în generaţiaSIB4
faţă de generaţi SIBz, dar aceste creşteri nu sunt semnificative. Hibridul sintetic al
liniilor aflate în generaţia SIB4 are producţia de rădăcini distinct semnificativ mai
mare decât hibridulliniilor din generaţia SIBz.

în generaţiaSIB6, capacitatea combinativă creşte în cazul liniilor 2, 3, 4, 5 şi
În cazul hibridului sintetic.

La hibrizii liniilor 3, 4 şi 5 creşterile sunt semnificative la hibridulliniei 2, la
hibridul HL, - Ls şi în cazul hibridului sintetic, creşterile la producţia de rădăciniÎn
generaţia SIB6 faţă de generaţia SIBz sunt foarte semnificative.

Producţia de rădăcini la Roman

Influenţa generaţiei SIB asupra capacităţiicombinative a liniilor consangvini
zate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr este mai accentuatăîn generaţiaSIB6 în
care sporul de producţie de 2,6 t/ha faţă de generaţia SIBz este foarte semnificativ
(tabelul 4).

Influenţa generaţiei SIB asupra capacităţiicombinative în cadrul fiecărei linii,
precum şi în cazul hibridului sintetic, este prezentată în tabelul 5.

în cazul hibrizilor liniilor L,şi Lz (din generaţia SIB4) au producţie de
rădăcini mai mică decât hibrizii lini~or în SIBz, dar numai în cazul HL, producţia
este distinct semnificativămai mică. In toate celelalte cazuri se înregistrează creşteri

de prodUCţie la hibrizii din SIB4 şi SIB 6 faţă de hibrizii liniilor din SIBz. în cazul
hibrizilor HL3 şi HL4 cu liniile în SIB6, aceste creşteri sunt semnificative. în cazul
hibridului liniei Ls şi a hibridului HL, - Ls (atât cei cu liniile în SIB 4, cât şi cei cu
liniile în SIB6) creşterea producţiei de rădăcini este foarte semnificativă.

Hibridul sintetic realizează sporuri de producţie mici (nesemnificative) atât în
generaţia SIB4, cât şi În generaţia SIB6 faţi! de generaţia SIBz.

în concluzie, se poate afirma că generaţia de înmulţire SIB influenţează
pozitiv capacitatea combinativă a liniilor diploide plurigerme de sfeclă de zahăr. La
toţi hibrizii liniilor (inclusiv la _hibridul sintetic) aflate în generaţia SIB 6 s-au
înregistrat sporuri de producţie. In două cazuri sporurile au fost semnificative, iar
în alte două cazuri sporurile de producţie au fost foarte semnificative.

Conţinutul de zahăr biologic

Conţinutulde zahăr biologic este influenţat de generaţiade înmulţireSIB. în
mod normal, având în vedere corelaţia inversă dintre conţinutul de zahăr biologic
şi producţia de rădăcini - care, aşa cum a rezultat din analiza acestui parametru,
este semnificativ mai mare în SIB6 faţă de SIB4 - conţinutul de zahăr biologic ar
trebui să fie mai mic În generaţiile SIB4 şi SlB6 faţă de SIBz (tabelul 6).

Dar din datele prezentate rezultă o creştere semnificativă a conţinutului de
zahăr biologic în cazul când liniile polenizatoare au fost în SIB4 şi o scădere

semnificativă în cazul când liniile polenizatoare au fost în SIB6" Totuşi este de
remarcat faptul că cele două diferenţe (una pozitivă, alta negativă) sunt destul de
apropiate de pragul minim de semnificaţie, respectiv DL 5% = 0,17% Z.B., În timp
ce diferenţa pozitivă (în SIB4) este de 0,21 % Z.B., iar diferenţanegativă (din SIB6)
este - 0,22% Z.B.

Influenţa generaţiei SIB În cadrul fiecărei linii asupra capacităţii l!?r
combinativepentru conţinutul de zahăr biologic este prezentată în tabelul 7. In
general, se poate constata o uşoară creştere a conţinutului de zahăr biologic la
hibrizii liniilor din SIB4, în cazul liniilor Lz şi L4 aceste creşteri sunt semnificative şi

o tendinţă de scădere a conţinutului de zahăr biologic la hibrizii liniilor din SIB 6• fu
cazul hibrizilor HL" HL3 şi HL4 aceste diferenţe sunt semnificative.

DL 5% = 2,5
DL 1%=3,4
DL 0,1% = 4,4

DL 5% = 0,8
DL 1% = 1,1
DL 0,1% = 1,6

Ta.belul4

Influenţa generaţiei SIB a lIniilor consangvinJzate dipJoide plurigerme desfeclii de zahăr,

utilizate ca polenizatori, asupra producţiei de dcllicini Ia hibrizii diploizi triliniali monogermi

Floman, t992, 1993,1994

Gerininaţia SIB Prod. tfba % Dil. t/ba Semnif.

SIBz 51,2 100,0 -
SIB4 51,6 100,8 0,4
SIB6 53,8 105,0 2,6 •••

Tabelul5

Influenţa generaţieiSIB, în cadrul fiecărei Unii consangvinJzate diploide plurigenne de sfeclă de zahăr,

utilizate ca polenizatori, asupra producţiei de rădăcini la hibrizU diploizi trillruaii mODogenni

Roman 1992 1993, 1994, Uha

Influenţa generaţiei SIB asupra capacităţiicombinative în cadrul fiecărei linii
este prezentată în tabelul 3. La hibrizii liniilor LI> L4 şi Ls, în generaţiaSIB4, are loc
o scădere a producţiei de rădăcini faţă de hibrizii liniilor din generaţia SIBz, dar
diferenţelesunt mici şi nu depăşesc limitele erorii.

Varianta Prod. t1ha % Oi!. t/ha Semnif. dif.

HL, SIBz 58,6 100,0 -

SIB4 55,0 93,8 -3,6 00
SIB6 59,3 101,2 0,7

HLz SIB2 54,1 100,2 -

SIB4 51,7 95,6 -2A
SIB6 54,3 110,4 0,2

HL3 SIBz 49,3 100,0 -
SIB4 49,7 100,8 0,4
SIB6 52,2 105,9 2,9 •

HL4 SIBZ 47,6 100,0 -
SIB4 47,9 100,6 0,3
S1B6 50,1 105,2 2,5 •

HLs SIBz 46,6 100,0 -

SIB4 54,0 115,9 7,4 ***
SIB6 53,2 114,2 6,6 ***

HL,-Ls SIBz 50,0 100.0 -
S1B4 56,6 113,2 6,6 ***
SIB6 62,7 125,4 12,7 •••

HSint. SIBz 50,2 100,0 -
SIB4 50,4 100,4 0,2
SIB6 51,3 102,2 1,1

.
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Tabe/ul6

Influenta generatiei SIn a liniilor consangvinlzate dipJoide pJurigerme de sfecl~ de zahăr,
utilizate ca polenizatorl, asupra conţinutului de zahăr biologic, in procente (% ZB),

la hibrizii.dJploizi triUnJaIi monogenni

Tabelul 8
Influenta generaţiei de înrnulţirev SIB a liniilor conssllgvinlzate diplolde plurigerme de sfeclă
de zahăr, utilizate ca polenizatori, asupra conţinutului de zahl'r biologic, în pr~cnte (% ZB),

lahibrizii diploizi triliniaH monogermi

Braşov 1992 1993 1994

DL 5Yo - 0,22
DL 1% =' 0,31
DL 0,1% = 0,44

, ,
Generatia sm Continut %ZB . Continut reI. % Dif. % ZB Semnif.dif.

SIB2 13,00 100,00 -
SIB. 13,00 100,00 -
S1B6 13,70 105,4 0,70 •••

o

Braşov 1992 1993 1994

DL 5% == 0,17
DL 1% = 0,24
DL 0,1% = 0,33

,
Generaţia SIB Contiţ1ut % ZB ConţinutreI. % Dil. % ZB Semnif. dif.

SIB2 16,54 100,00 -
SIB. 16,75 101,30 0,21 •
SIB6 16,32 98,64 -0,22 O

Tabelu19
Influenţa generaţiei SIR, in cadrul fiecărei linii consangvinJzate diplolde plurigerme de sfeclă de zahăr,

utilizate ca polenizator, asupra conţinutului de zahiir bio)ogic,in procente COlo ZB)
la hibrlzii diploizi triliniaJi monogcrmi '

Roman 1992 1993 1994,

Hibridul Generaţia Conţinut Conţinut Oi!. Semnif.
SIBa liniei %ZB reI. %ZB dif.

HL1 SIB2 14,00 100,00 -
SIB. 14,16 101,10 0,16
SIB6 13,91 99,35 -0,09

HLz SIB2 13,43 - -
SIB. 13,29 98,95 - 0,14
SIB6 13,89 103,42 0,46

HL3 SIB2 12,47 100,00 -
SIB. 12,73 102,08 -0,26
SIB6 13,12 105,21 0,65 •

HL. SIB2 12,93 100,00 -
SIB. 13,49 104,49 0,38·
SIB6 13,53 104,80 0,62 •

HLS SIB2 12,27 100,00 -
SIB. 13,00 105,05. 0,73 •
SIB6 13,07 106,25 -0,80 •

HL1-LS SIB2 13,69 100,00 -
SIB. 13,96 101,97 0,27
SIB6 13,07 95,47 . -0,62 O

HSint. SIB2 13,67 100,00 -
SIB. 14,02 102,65 0,35
SIB6 13,80 101,02 0,13

Braşov 1992 1993 1994,

Hibridlll Generaţia Conţinut Conţinut Dit. Semnif.
SIB a liniei %ZB rei. %ZB dif.

HL1 SIB2 16,81 100,0 -
SIB. 17,16 102,1 0,35
SIB6 16,41 97,6 - 0,40 O

HLz SIB2 16,59 100,0 -
SIB. 17,00 102,05 0,41 •
SIB6 16,36 98,6 -0,23

H~ SIB2 16,49 100,0 -
S1B. 16,54 100,3 0,05
S1B6 16,07 97,4 - 0,42 O

HL. S1B2 16,40 100,0 -
SIB. 16,90 103,0 0,50 •
S1B6 15,97 97,4 -0,43 O

HLs S1B2 16,20 100,0 -
S1B. 16,34 100,8 0,14
SIB6 15,87 98,0 -0,33

HL1-Ls SIB2 16,72 100,0 -
SIB. 16,84 100,7 0,12
S1B6 16,57 98,4 -0,15

HSint. SIB2 16,80 100,0 -

S1B. 17,16 102,1 0,36 ,

SIB6 16,76 100,0 -0,04

Tabelul 7

Influenţa generaţiei SIR, in cadrul fiecărei Unii consangvinizate diploide plurlgenne de sfeclă de zahăr,

utilizate ca polenlzator, asupra conţinutului de zahăr biologie, în procente (% ZB),
la hibrizii diploizi triliniali monogermJ

DL 5% =: 0,38
DL 1% = 0,51
DL 0,1% = 0,67

DL 5% = 0,61
DL 1% = 0,81
DL 0,1%= 1,05

Generaţia SIB a liniilor a influenţat pozitiv conţinutul de zahăr biologic al
hibrizilor, Astfel, hibrizii liniilor din SIB6 au un conţinut de zahăr biologic foarte
semnificativ, mai mare decât hibrizii liniilor din SIB2, în experienţele de la Roman
(tabelul 8).

. Influenţa generaţiei SIB Ît,t cadrul fiecărei linii consangvuiizate diploide
plungerme de sfeclă de zahăr, utilIZată ca polemzator, asnpra conţinntului de zahăr
biologic la hibrizii triploizi monogermi este prezentată În tabelul 9 rm experienţele
de la Roman).
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Producţia de zahăr alb la Braşov

Braşov 1992 1993 1994

Tabelu111

Influenţa generaţiei Sffi, in cadrul fiecărei linii consangvinimte diploide plurigerme
utilizate ca poleoizatori, asupra producţiei de zahăr alb a hibrizilor triliniari '

diploizi monogermi de sfeclă de zahăr

, ,

Hibridul
Generaţia 'Prod,Z.A. Prod. rei. Du. Semnif.
SIS a liniei tIh. % tJba Z.A. dif.

HLI SI~ 6,38 100,00 -
SIB. 6,27 98,28 -0,11
SIB6 6,50 101,88 0,12

HLz SIB2 6,01 100,00 -
SIB4 6,32 105,15 0,31
SIB6 6,78 112,81 0,77 ***

H~ SIB2 5,26 100,00 -
SIB4 5,91 112,35 0,65 **
SIB6 5,59 106,27 0,33 *

HL4 SIB2 5,34 100,00 -
SIB4 5,36 100,37 0,02
SIB6 5,53 103,55 0,19

HL:; SlEi 5,22 100,00 -
SIB4 5,26 100,76 0,04
SIB6 6,49 105,17 0,27

HLI -L5 SIB2 6,12 100,00 -
SIB4 6,36 103,92 0,44 **
SIB6 6,79 110,94 0,67 ***

H. Sint. SIB2 5,41 100,00 -
SIB4 5,92 109,42 0,51 **
SIB6 6,07 112,19 0,66 ***

, ,

Generaţia SIB Prod. Z.A. tlha Prod. rei. % Pif. tlha Z.A. Semnif. dif.

SIB2 5,60 100,00 -
SIB. 5,80 103,50 0,20 **
SIB6 6,00 107,4 0,40 ***

Generaţia de înmulţire SIB a liniilor a influenţat pozitiv capacitatea lor
combinativă (tabelul 10). Astfel, în generaţia SIB4 producţia de zahăr alb a
hibrizilor este distinct semnificativ mai mare faţă de producţia realizată de hibrizii
liniilor din generaţia SIB2• Hibrizii realizaţi cu liniile din generaţia SIB 6 au
producţia de zahăr alb foarte semnificativ mai mare faţă de hibrizii realizate cu
liniile din generaţia SIB2•

La hibrizii liniilor Li> L:!, HLI - L5 şi hibridul sintetic, H sunt diferenţe relativ
mici Ia conţinutul în zahăr biologic, între hibrizii liniilor din SIB2 şi cei cu liniile din
SIB. şi SIB6• La hibrizii liniilor~ şi L. cei obţinuţi cu liniile în SIB6, au conţinut ge
zahăr biologic semnificativ mai mare decât hibrizii obţinuţi cu liniile în SIB2• In
cazul liniei L5, atât hibridul cu linia în generaţia SIB., cât şi hibridul cu linia în
generaţiaSIB6 au conţinutul de zahăr biologic semnificativ mai mare decât hibridul
cu linia în SIBz.

în general, conţinutul, de zahăr biologic al hibrizilor nu este influenţat
puterllic de generaţia de înmulţire a liniilor polenizatoare.

In situaţiile în care sunt totuşi diferenţe semnificative, acesta se datoresc în
primul rând diferenţelordintre generaţiile SIB Ia producţia de rădăcini, care, aşa

cum am mai menţionat, se corelează invers cu conţinutul de zahăr biologic.'

Tabelul 10

Influenţa generaţiei sm a lin1Uor consangvinizate dipJoide plurigenne de sfecHi de zahl1r,
utilizate ca polenJzatori, asupra conţinutuluide zahiir alb (t/ha) la hibrilii dlploid triliniali monogenni

Braşov 1992 1993 1994

DL 5% = 0,13
DL 1% = 0,18
DL 0,1 % = 0,25

DL 5% = 0,32
DL 1% = 0,43
DL 0.1 % = 0,56

,

Generaţia SIB Prod. Z.A. tlha Prod. reI. % Dif.tlha SemnÎf. dif.

SIB2 5,52 100,00 -
SIB4 5,56 100,77 0,04
SIB6 5,98 108,33 0,36 ***

Tabelul 12

Influenţa generaţieiSIB asupra producţieide zahăr alb (tIha) la hibrizii trHiniali diploizi monogermi
având ca polenizatori linii consangvinizate diploide pIurigerme de sfeclă de zahăr Înmulţite SIB

Roman 1992 1993 1994

DL 5% - 0.10
DL 1% = 0,15
DL 0,1% =0,21

în concluzie, rezultatele obţinute arată că generaţiile SIB. şi SIB6
influenţează pozitiv capacitatea combinativă pentru producţiade zahăr alb a liniilor
diploide plurigerme de sfeclă de zahăr.

Influenţa generaţiei SIB asupra capacităţii combinative pentru producţia de
zahăr alb, în cadrul fiecărei linii diploide plurigerme, este prezentată în tabelul 11.

în general, se constată o creştere a capacităţii combinative a IiniiIor de Ia gene
raţia SIB2 Ia generaţiile SIB. şi SIB6. Există o singură excepţie - în cazul liniei LI'

Hibridul realizat cu linia LI din SIB. are producţia de zahăr alb cu 0,11 t/ha
mai mică decât hibridul cu linia LI din SIB2, dar această diferenţă este nesemni
ficativă.

în cazul liniei L:! hibridul realizat cu linia în generaţia SIB6 are producţia de
zahăr alb cu 0,77 t/ha mai mare decât hibridul realizat cu linia din SIB2, diferenţa
este foarte semnificativă.

Hibridul realizat cu linia~ în SIB 4 are producţia de zahăr alb cu 0,65 tlha mai
mare, diferenţa foarte semnificativă, decât hibridul realizat ca L3 în SIB2, în sporul de
producţie al hibridului cu linia ~ în SIB6 este de 0,33 tlha, diferenţă semnificativă.

Hibridul realizat cu amestecul liniilor LI - L5 în SIB. şi hibridul sintetic al
liniilor din SIB4 au producţia de zahăr alb distinct semnificativ mai mare, iar
hibridul LI ~ L5 cu liniile în SIB6 şi hibridul sintetic al liniilordin SIB6 au producţia

de zahăr alb foarte semnificativ mai mare faţă de hibrizii corespunzători liniilor din
generaţiaSIB 2•
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Produc:ţla de zahllr alb la ROJUan

Generaţia SIB influenţează pozitiv capacitatea combinativă a liniilor
consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr pentru producţia de zahăr

alb. Astfel, din tabelul 12 se constată că hibrizii realizaţi cu llniile aflate în generaţia

SIB6, au producţiade zahăr alb cu 0,36 tlha mai mare decât cei realizaţi cu liniile în
SIBz. Această diferenţă .este foarte semnificativă.

Influenţa generaţiei SIB asupra capacităţii combinative a fiecărei linii este
prezentatăin tabelul 13.

Tabe1u113

Influenţa generafiel de înmulţireSIR a nedrel Unii eonsangvinlzate cUploide plnrlgerml
de sfeclA de zahllr, utUizatA ea polenlzator, asupra produ<Jlei de zahllr alb (tlba)

hlbrlzi tri1inIalI dlplolzi JUODDgennl

ROJUao, 1992,1993,1994

Hibridul Generaţia Prod. ZA. Prod reI. Di!. Semnif.
sm a liniei Vha % tlha Z.A,. dif.

HL1 SffiZ 6,93 100,00 -
sm. 6,48 93,50 -0,45 O
Sffi6 6,83 98,55 -0,10

HLz Sffiz 6,04 100,00 -
Sffi. 5,69 94,20 -0,35
Sffi6 6,31 104,47 0;27

HLz SffiZ 5,20 100,00 -
Sffi. 5,18 99,61 -0,02
Sffi6 5,63 108,68 0,43

HL. smZ 4,97 100,00 -
Sffi. 5,14 101,10 0,17
Sffi6 5,44 109,45 0,47 •

HLs Sffiz 4,61 100,00 -
Sffi4 5,44 110,00 0,83 •••
Sffi6 5,80 125,81 1,19 "'''''''

HL1 -Ls Sffiz 5,68 100,00 -
Sffi4 6,10 107,39 0,42
Sffi6 6,86 120,77 1,18 •••

H. SinI. Sffiz 5,48 100,00 -
Sffi. 5,29 96,53 -0,19
sm6 5,38 98,17 -0,10

DL S% = O,'S
DL 1% = 0,60
DL 0,1% :;. 0,77

în cazul liniei LI se pare că generaţia SIB are o influenţă negativă asupra
capacităţii combinative pentru producţia de zahăr alb, întrucât hibridulliniei din
generaţia SIB. are producţiade zahăr alb semnificativ mai mică decât hibridulliniei
din generaţia SIBz. Hibridulliniei din generaţia SIB6 are practic aceeaşi producţie

ca şi hibridul liniei din generaţia SIBz. Hibrizii liniilor Lzşi Lz nu sunt practic
influenţaţi de generaţia SIB a llniilor. Hibridul liniei L. din generaţia SIB6 are
producţiasemnificativ mai mare ~ecât hibridulliniei din SIBz.

În cazul liniei Ls, atât hibridul cu linia în SIB., cât şi hibridul cu linia în SIB6 au
produ~ţia de zahăr alb foarte semnificativ mai mare decât hibridul cu linia în SIB2•

In cazul hibridului HLI - Ls, hibridul cu liniile LI - Ls în SIB6 are producţia

de zahăr alb foarte semnificativ mai mare decât hibridul cu LI - Ls în SIB2•

Hibridul sintetic nu este practic influenţat de generaţia de înmulţire SIB a
liniilor.

În medie, pe cei trei ani, şi la Roman, capacitatea combinativă a influenţat
pozitiy producţia de zahăr alb.

Intre genotipuri sunt diferenţe mari în privinţa capacităţii combinative.
Astfel, hibrizii liniilor LI şi Lz, precum şi hibridul cu amestecul celor cinci linii (HL1
- HLs) au producţia de zahăr alb foarte semnificativ mai mare decât martorul.
Sporul de producţie al acestor hibrizi (faţă de martor) este de 8% - 21 %.

CONCLUZII

1. Capacitatea combinativă a liniilor consangvinizate diploide plurigerme de
sfeclă de zahăr este influenţată pozitiv de generaţia de înmulţire SIE.

2. Producţia de rădăcini a hibrizilor comerciali are o tendinţă de creştere o
dată cu creşterea generaţiei de înmulţire SIB a liniilor polenizatoare. Creşterea este
mai accentuată când liniile sunt în generaţia SIB6.

3. Conţinutul de zahăr biologic al hibrizilOF rămâne aproape constant în cele
trei generaţii de înmulţire SIB a liniilor. Dar micile diferenţe (majoritatea pozitive),
dacă se cumulează pe mai mulţi ani, sau de la mai muIte linii pot deveni semnificativ
pozitive.

4. Producţia de zahăr alb a hibrizilor comerciali are o tendinţă de creştere o
dată cu creşterea generaţiei SIB a liniilor polenizatoare. Această tendinţă se
datoreşte în cea mai mare parte creşterii producţiei de rădăcini.

5. Au fost identificate două linii cu o mare capacitate combinativă. Hibrizii
acestor linii au depăşit martorul cu peste 10%, atât la producţia de rădăcini, cât şi

la prodUCţia de zahăr alb.
6. Hibridul sintetic al acestor linii prezintă de asemenea o tendinţă de

creştere a producţiei de rădăcini şi a producţiei de zahăr alb o dată cu creşterea

generaţiei de înmulţire SIB.
7. Hibridul comercial obţinut prin polenizarea cu toate liniile a depăşit

martorul atât la producţia de rădăcini, cât şi la producţia de zahăr alb.
8. Liniile consangvinizate diploide se pot înmulţi după metoda SIB până-n

generaţia SIB6, fără a-şi diminua capacitatea combinativă; dimpotrivă se
înregistrează o evoluţie pozitivă a capacităţii lor combinative.

9. Pe baza rezultatelor obţinute se va face o propunere privind modificarea
actualei scheme de producere a seminţei la hibrizii sintetici.
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INFLUENCE OF SlB GENERATlON ON COMBINATlVE ABILITY
IN SUGARBEET POLYGERM DIPLOID INBRED LINES

SUMMARY

Combinative ability was revealed in five sugarbeet polygerm diploid inbred lines, in three SIB
generations of propagation: SIBz,SIB4 and SIB6•

Root and white sugar yield of these hybrids obtained with these lines tended to increase in
parallel with the increased SIB generation numher of Unes; at the same time white sugar content of
hybrids remained practîcally unchanged.

Two Iines with very good comhinative .ability have been identified. Hybridsof these lines
exceeded the check by 10% in root and white sugar yield.

The sugarbeet polygerm diploid inbred lines can be propagated using the SIB method, until
advanced generations (in the present case up to SIB6 generation).

TABLES

T8ble 1 - The influence of propagation generation SIB of polygerm diploid inbred lines of sugarbeet,
used with pollinators, uponthe root yield (tlha) of trilineal diploid monogerm hybrids

Table 2 - The influence of the generation SIB, of the inbred polygenn diploid lines of sugarbeet, used
as poIIinators, upon the yield of root (t/ha) in diploid monogerm trilineal hybrids during the
three experimental years

Table 3 - The influence of the generation SIB in each of the polygerm. diploid inbred lines of
sugarbeet, used as polIinators, upon the production of roots (Uha) in monogerm diploid
triUneal hybrids

Table 4 - The inOuence of the generation SIB ofdiplod polygerm inbred lines of sugarbeet used as
pollinators, upon the root yields in diploid trilineal monogerm hybrid

TaNe 5 - The influence of the generation SIB in each inbred diploid polygerm line of sugarbeet used
as pollinators upon the root yield in monogerm trilineal diploid hybrids

Table 6 ~ The influence of the generation SIB of diploid polygerm inbred lines of sugarbeet used as
pollinators, upon the contents of biological sugar, in per cent (%ZB) in trilineal monogerm
diploid hybrids

Table 7- The influence of the generation SIB in each diploid polygerm inbred line of sugarbeetused
as pollinators, upan the contents ofbiological sugar in per cent (%ZB) in trilineal
monogerm diploid hybrids

Table 8 - 111e influence of the generation of propagation SIa of polygerm diploid inbred sugarbeet
lines used as pollnators upon thecontents of biological sugar in per cent (%ZB) in
mOl1ogerm diploid trilineal hybrids

Table 9 - The influence of the SIB generalion in each inbred diploid polygerm line of sugarbeet used
as pollinators upon the contents of biological sugar in per cent (%ZB) in monogerm
trilineal diploid hybrids

Table 10 - The influence of the generation of plurigerm diploid inbred Iines of sugarbeet used as
pollinators upan the production of whitesugar (t/ha) intrilineal diploid monogerm hybrids

Table 11 - The influence of the generation SIB of each poligenn diploid inbred line used as pollinators
upon the production of white sugar in trilineal diploid monogerm of sugarbeet

Table 12- The influence of the SIB generation upon the ",hite sugar yield (tlha) in monogerm trilineal
hybrids having as poilinators inbred diploid polygerm lines of sugarbeet propagated SIB

Table 13 - The influence of the propagation generation of each inbred diploid polygerm ofsugarbeet,
usedas pollinator, upan the white sugar yield (t/ha) trilineal diploid monogerm hybrids

INFJLUENŢA GRADUJLUI DE PL.QIDIE Ş[ GERMIE AJL
POJLENIZA'fORUJLUI ASUPRA CAUTA'{II SEMINŢ1E[HIBRIZ[]LOJR

'fRIUNIAJR[ MONOGEJRMI DE SFECLA DE ZAHAR OBTINUTI
PE BAZĂDE ANDROS'fERIUl'A'fE ' ,

MARJA KOVATS, 1. GHERMAN, D. RADA, SIMONA SIGMOND, A. BAN

în lucrare· este urmărită influenţa polenizatarilor diplo!z!
monogermi şi tetraploizi monogermi şi plurigermi asupra energIeI
germinative, procentului de seminţe seci şi normale şi negerminate la
sămânţa hibrizilor triliniari diploizi şi triploizi monogermi obţinuţi prin
încrucişarea hibrizilor simpli androsterili diploizi monogermicu
polenizatorii respectivi.

Dintre cele 3 tipuri de polenizatori utilizaţi, cei mai buni indici de
calitate a seminţei hibride s-au obţinut cu polenizatorii 2xmrn, unnaţi de
polenizatorii 4xrnm, iar cei mai reduşi indici de calitate s.au obţinut cu
polenizatorii4xmrn, deci gradul de ploidie şi germie al polenizatoruh"i
influenţează puternic indicii de calitate ai seminţei.

în cazul utilizării mai multor polenizatori· cu acelaşi grad de
ploidieşi germie, indicii de calitate ai seminţei hibride variază mult.
funcţie de capacitatea specifică a formei materne şi a polenizatorului.

Energia germinativă şi procentul de glomerule seci au fost
puternic influenţate de condiţiile de mediu ale anului (temperatura şi

umiditatea atmosferică).

În ultimii ani, pe plan mondial şi la noi In ţară, cercetările privind crearea de
noi soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr s-au concentrat pe obţinereade hibrizi diploizi
sau triploizi monogermi utilizând androsterilita1ea plasmogenică.

Pe lângă producţiimari de rădăcini şi conţinut ridicat In zahăr şi alte calităţi

tehnologice superioare, unii hibrizi creaţi trebuie să aibă şi sămânţă cu indici de
calitate (In special germinaţie) foarte ridicaţi pentru a se putea impune In producţie.

În lucrarea de faţă se studiază calita1ea seminţei la hibrizii triliniari diploizi şi

triploizi obţinuţi prin Incrucişarea hibrizilor simpli androsterili cu polenizatori
diploizi şi tetraploizi monogermi şi plurigermi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material s-au utilizat 20 hibrizi simpli androsterili diploizi monogermi de
sfeclă de zahăr, iar ca polenizatori s-au utilizat 2 familii diploide monogerme fertile,
2 familii te1raploide monogerme şi o familie tetraploidă plurigermă. Prin.
Incrucişareafiecărui hibrid simplu androsteril cu fiecare polenizator In condiţii de
izolare s-a obţinut sămânţa hibrizilor triliniari diploizi şi triploizi monogermi
(sămânţa s-a recoltat numai de pe forma mamă).
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După curăţireaseminţeide impurităţi s-au efectuat analize privind germinaţia,
procentul de glomerul~ secI, procentul de glomerule normale şi negerminate,
procel}tul de monogermle al seminţei, MMB la sămânţa fiecărui hibrid.

In această lucrare sunt analizaţi numai primii 3 indici de calitate care
influenţează c.el, mai mult germinaţia seminţei (energia germinativă, procentul de
glomerule seCI ŞI procentul de glomerule normale şi negerminate).
.. Analizele la ,sămân~ă sau făcut conform prevederilor STAS, datele obţinute

fimd prelucrate pnn analiza varianţei.

Procentul de glomerule seci la sămânţa hibridă este puternic influenţatşi el de
hibridul simplu mamă, dar şi de polenizator, aşa cum rezultă din tabelul 1.

Procentul de glomerule normale negerminate e influenţat puternic de hibridul
siInplu mathă (H - Z04), dar şi de polenizator (H - Z03).

Influenţa în general mai puternică a partenerului matern de încrucişare

asupra calităţii seminţei reiese şi din lucrările lui Rastel şi colab. 1976 şi Stănescu şi
colab. 1976.

Tabelul 2

REZULTATE OBŢINUTE

2,59
3,49
4,64

2,45
3.38
4,80

3,11
4,34
6.40

6,61
10,90
22,44

3,10
4,98
8.06

6,59
10,72
21,56

Energia germinativli, % glomcmle seci şi % glomende negerminate la hibrizii trillniari 3 x
obţinuţi cu polenizaton 4 mun (TM - 2, TM - 4)

Tabelul 3

Energia germinativă,%glomerule sed şi % glomerule ncgerminate la hibrizii trilinlari 2 x
3 x obtinuţi· cu polcnJzatori 2 x şi 4 x (media)

DL5%
DLl%
DLO,l%

în cazul utilizării ca polenizatori a fatnilii10r tetraploide monogerme (tabelu1Z),
valorile medil înregistrate de energia germinativă a hibrizilor 3x sunt cu 19% în
medie mai mici ca la hibrizii triliniari obţinuţi ca polenizatori Zx..

DL5%
DLl%
DLO,I%

Hlbrid Energia fuenninativl (%) G1omerole seci (%) Glomcrule negerminate
simplu la 'brizii3x la hibrizii 3x (%) Ia hibnzii 3 x

MS al TM-2 euTM-4 Dii. Semn. cuTM-2 CI1TM-4 Dit. Semn. cuTM-2 cuTM~4 nii. Somn.

201 71 59 -12 00 26 34 8 * 3 7 4 **
202 62 52 -10 O 29 36 7 * 9 12 3 *
203 53 72 19 ** 38 23 -15 00 9 5 -4 00
204 70 76 6 - 18 16 - 2 - 12 8 -4 00
205 65 77 12 ** 30 18 -12 00 5 5 O -
206 88 57 -31 000 8 38 30 **. 4 5 1 -
207 49 61 12 ** 39 34 -5 - 12 5 -7 000
208 70 70 O 26 28 2 - 4 2 -2 -

Media 66,0 65,5 0,5 26,7 28,4 -1,7 7,2 6,6 0,6
Poleni-

11 ..*zator 68 72 4 25 17 -8 O 7 4

Hibrid. Energia germinativli (%) Glomemle seci (%) Glomerule negerminate
simplu la x hibrldului la ro hibridului ta ro hJ.briduluî

MS 2x 3x Du. Semn. 2x 3x Du. Semn; 2x 3x Du. Semn.

201 85,5 65,0 -20,5 000 10,5 30,0 19,5 *** 4,0 5,0 1 -
202 89,5 57,0 -32,5 000 6,0 32,5 '26,5 **. 4,5 10,5 6 .*.
203 84,5 62,5 -22,0 000 9,0 30,5 21,0 *** 6,5 7,0 0,5 -
204 75,5 73,0 - 2,5 - 9,5 17,0 7,5 *** 15,0 10,0 -5 000
205 90,3 71,0 -19,3 000 3,0 24,0 21,5 *** 6,7 5,0 -1,7 -
206 86,5 72,5 -14,0 000 9,0 23,0 14,0 *** 4,5 4,5 O -
207 83,5 55,0 -28,5 000 10,0 36,5 26,5 *** 6,5 8,5 2 -
208 81,0 70,0 - 9,0 000 14,0 27,0 13,0 *** 5,0 3,0 -2 -

Media 84,5 65,7 ~18,8 000 8,9 27,6 18,7 *** 6,6 6,7 0,1
fi poleniM

83,5 70,0 -13,5 000 12,0 21,0 9 **. 4,5 9,0 4,5 **zatorului
4,71
7,57

14,97

3,32
4,48
6,00

5,30
8,22

15,20

Tabelul}

Energia germinativa., % glomerule seci şi % gIomerule negerminate la hibrilii triliniari 2 x
obtinuti cu polenizatori 2 xm"m (P6 P9)

Aşa cum rezultă din tabelul 1, 8 hibrizi androsterili diploizi monogermi au
fost în~rucişaţi fie~are în parte cu Z polenizatori (Z familii diploide monogerme
p"- 6. ŞI P - 9), obţl~ând?-~~ sămânţă din 16 ~ibrizi triliniari diploizi monogermi.

. Sama~ţa .cel?r 16 !ll~n~l fU,n~ recoltată n?~at de pe plantele mamă androsterile
este samanţa hlbnda dlplolda 100%. IndlCu de calitate ai seminţei hibride sunt
comparaţi cu iI~dicii celor ~ familii polenizatoare. Familia polenizatoare P _ 9 a
real~z.at o ener~le germu~ahvă de 91 %; faţă de numai 76% energia germinativă a
famil~el P - 6" diferenţa dmtre cele Zfamilii (15%) fiind distinct semnificativă. Deşi
familia polemzatoare P - 9 are o energie germinativă mai mare ca P - 6 hibrizii
triliniari obţinuţi cu cei doi polinizatori au energia germinativă medie pradtic egală
(84,1'r? cu P - 6 ,ş! 85,0% cuP - 9). Din datele prezentate rezultă că unii hibrizi
Simplu androstenli (H - Z01, H - Z07) realizează o energie germinativă foarte bună
la sămânţa hibridă obţinută cu ambii polenizatori,comparativ cu alţi hibrizi simpli
(H.- ZOZ, H - Z08),. care realizează o energie germinativă a seminţei hibride mult
mat buna cu polemzatorul P - 6 decât cu P - 9; în schimb, H - Z03 a realizat 94%
energie germinativă cu P - 9 şi numai 75% cu P - 6.

DL5%
DLl%
DLO,l%

,
HibrId Energia ~erminntivă.(%) Glomerule seci (%) Glomerulenegerminatesimplu la ibrîzii 2" la hibrizii 2 x (%) la hibnzii 2 x

MS cu P6 cu P9 Dif. Semn. cu P6 cu Pg Dif. Semn. cu P6 cuPg Dif. Semn.

201 85 86 1 - 9 12 3 - 6 2 -4 -202 94 85 - 9 00 6 6 O - O 9 9 **203 75 94 19 *** 14 4 -10 000 11 2 -9 00204 72 79 7 • 13 6 - 7 000 15 15 O -205 88 93 5 - 6 O - 6 00 6 7 1 -206 89 84 - 5 - 9 9 O - 2 7 5 •207 82 85 3 - 10 10 O - 8 5 -3 -208 88 74 -14 00 9 19 10 *** 3 7 4
Media 84,1 85,0 0,9 9,5 8,2 -1,2 6,4 6,7 -0,3
Poleni-
zator 76 91 15 •• 17 7 10 000 7 2 5 O
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Tabelul 4

Hibrid Energia germinativă (%) la hibrizij Glomerule seci (%) la hibrizÎÎ Glomerule negenninate(%) la
simplu 2x 91 3x obţinuţi Cu 2x şi 3x obţinuţi cu hibrizii 2x şi 3x obţinuţi cu

MS P-6 TM-2 Oif. Semn. P-6 TM-2 Oif. Semn. P_6 TM-2 Dif. Semn.

201 85 71 14 ** 9 26 17 ** 6 3 -3 O
202 94 62 32 *** 6 29 23 *** O 9 9 ***
203 75 53 22 *** 14· 38 24 *** 11 9 2 -
204 72 70 2 - 13 18 6 - 15 12 -3 O
205 88 65 23 *** 6 30 24 *** 6 5 1 -
206 89 88 1 - 9 8 -1 - 2 4 2 -207 82 49 33 *** 10 39 29 *** 8 12 4 **
208 88 70 18 ** 9 26 15 ** 3 4 1 -

Media 84,4 66,( 18,1 - 9,5 26,7 6,4 7,2
PoIeni-
zator 76,0 88,0 8,0 - 17 25 7 7

Ca şi în cazul polenizatorilor diploizi şi la polenizatorii tetraploizi se
înregistrează diferenţe mari între cei 2 polenizatori încrucişaţi cu acelaşi hibrid
simplu mamă (H-206, H-203, H-201). Aceste diferenţe mari se datoresc
capacităţii combinative specifice a fiecărui partener de încrucişare.

Procentul de glomerule seci este de asemenea influenţat de către fiecare
polenizator tetraploid, înregistrându-se diferenţe foarte semnificative (H - 206, H
203, H - 205) între % de glomerule seci al acestor hibrizi triliniari cu mamă comună,
dar cu polenizatori diferiţi.

Procentul de glomerule normale şinegerminate este mai mare la hibrizii
obţinuţi cu TM - 4.

în tabelul 4 sunt prezentate mediile indicilor de calitate ai seminţei hibride
obţinute cu cele 2 tipuri de polenizatori: 2 polenizatori 2x (P~ 6 şi P - 9) şi doi
polenizatori 4x (TM - 2 şi TM - 4). .

Aşa cum rezultă din tabel, energia germinativă a celor 8 hibrizi diploizi
obţinuţi cu polenizatori 2xmm este net superioară energiei germinative a hibrizilor
triliniari triploizi obţinuţi cu polenizatori 4xmm (la 7 din 8 hibrizi diferenţele sunt
foarte semnificative, ele oscilând între 9% şi 32,5%).

După cum reiese şi din lucrările lui Rostel şi colab. (1976), Jassen (1972,
1976), calitatea seminţei hibrizilor obţinuţi prin încrucişarea liniilor androsterile
diploide cu polenizatori tetraploizi monogermi este cea mai slabă.

Procentul de glomerule seci este mult mai mare la toţi hibrizii triliniari
triploizi comparativ cu hibrizii triliniari diploizi (la toţi cei 8 hibrizi diferenţele sunt
foarte semnificative).

Procentul de glomerule normale şi negerminate la media polenizatorilor 4x
este dublu faţă de media polenizatorilor 2x, însă media hibrizilor 2x este practic
egală cu media hibrizilor 3x pentru acest indice. Rezultă că numărul de glomerule
normale şi negerminate este influenţat mult mai mult de genotipul formei mamă
decât de polenizator.

Energia germinativă, %glomcrule seci şi % gIomerule negerminate la hibrizii triliniari2 x şi
3 x obtinuti cu polenizatorii P6 (2xmm)"şi TM -2 (4x-mrn)

0,4
0,9
2.7

2.55._
16;6

3,S
S,7

25,8

DL5%
DLl%
DLO,l%

Hibrid Energia germinativll. (%) la Glomerule seci (%) la Glomerule negenninate(%) la
simplu lubrizii 2x ~i 3" hibrizii 2x şi 3x bibrizii 2x şi 3x

MS2x cuP9 cuY Dif. Semn. cuP9 cuY Dif. Semn. cuP9 cuY Dif. Semn.

201 91 65 -26 000 9 19 10 ** O 15 15 •••
214 91 83 -8 O 8 13 5 * 1 4 3 "''''*
215 82 75 -7 O 16 24 8 .* 2 1 -1 00
216 88 82 -6 O 9 14 5 * 3 4 1 **
217 71 71 O - 24 19 -5 O 5 10 5 ***
218 89 68 -21 00 26 26 20 **. 5 6 1 **

Media 85,3 74,0 -11,3 00 12 19 7 ** 2,6 6,6 4 "'*'"
PoIeni-
zator 97 84 -13 00 3 12 9 ** O 4 4 ***

Aşa cum rezultă din tabelele 2 şi 5, energia germinativă a polenizatorului
tetraploid plurigerm (84%) este net superioară energiei germinative a
polenizatorilor tetraploizi monogermi (TM - 2 =68%, TM - 4 =72%); această

superioritate datorându-se şi stabilităţii mai mari a familieie tetraploide plurigerme,
care se află într-o generaţie mai avansată de la colchicinizare faţă de cele 2
materiale tetraploide monogerme.

Energia germinativă a polenizatorului 4xMM a influenţat pozitiv şi energia
germinativă a seminţei hibride 3x obţinute, astfel că media hibrizilor este de 74%
comparativ cu 65,7%, media hibrizilor obţinuţi cu polenizatori tetraploizi
monogermi (tabelul 4).

Deşi polenizatorul 4x plurigerm s-a dovedit superior polenizatorilor
tetraploizi monogermi, totuşi, aşa cum rezultă din tabelul 5, energia germinativă a
hibrizilor 2x obţinuţi cu polenizator 2xmm este net superioară (în 5 din 6 cazuri)
energia germinativă a hibrizilor 3x obţinuţi cu polenizatorul4xMM.

procentlll de glomerule seci este de asemenea mare în 5 din 6 cazuri (cu
diferenţe semnificative) la hibrizii 3x comparativ cu hibrizii 2x, aceeaşi situaţie

constatându-se şi în cazul procentului de glomerule normale şi negerminate.
În concluzie, din tabelele 4 şi 5 rezultă că polenizatorul tetraploid plurigerm

îmbunătăţeşte indicii de calitate ai seminţei hibride comparativ cu polenizatorii
tetraploizi monpgermi, totuşi aceşti indici de calitate rămân superiori celor
determinaţi de polenizatorii diploizi monogermi.

În tabelul 6 sunt prezentaţi comparativ indicii de calitate ai seminţei hibride
obţinuţi cu polenizatorul diploid monogerm P - 6 în anii 1988 şi 1989. Condiţiile de
mediu nefavorabile din perioada înfloritului şi formării seminţei înregistrate în 1989
(temperaturi ridicate - arşiţă şi umiditate atmosferică foarte scăzută) au influenţat

negativ viabilitatea polenului şi fecundarea, înrăutăţind astfel puternic indicii de

Energia genninativă, °/0 glomemle seci şi % glomeruJe nonnale şi negenninate la hibrizil 2 x şi

3 x obţinuţi cu poleuizatorU p. (2. mrn) II Y (4. - Ml\i)

În tabelul 5 sunt prezentaţi comparativ indicii de calitate ai seminţei hibride
obţinute cu un polenizator diploid monogerm (P - 6) şi un polenizator tetraploid
plurigerm (y), formele mamă fiind 6 hibrizi diploizi monogermi androsterili.

rabelu15

2,6
5,5
4,6

6,16
10,90
22,40 .

5,94
9,47

18,38

DL5%
DLl%
DLO,l%
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calitate ai seminţei. în anul 1989 media energiei germinative a seminţei hibride a
fost cu 24,4% mai mică ca in 1988 (diferenţă foarte semnificativă).

Procentul de glomerule seci (din cauza fecundării defectuoase) a fost in medie cu
1.4,39;'0 .mai mare in 1989 (diferenţă foarte semnificativă), variind intre minimum 21%
ŞI maxunum 44% in 1989, comparativ cu minimum 4% şi maximum 14% in 1988.

Procentul de glomerule normale şi negerminate a fost in schimb mai mic in
1989 comparativ cu 1988 la 5 din cei 6 hibrizi analizaţi.

Din' datele prezentate în acest tabel rezultă rolul foarte important al
C?ndiţiilor de mediu asupra principalilor indici de calitate ai seminţei, fapt subliniat
ŞI de Stănescu şi col. (1976).

Tabelul 6

Energia germinativă,% de glomeruJe şed şi % de glomerule nonnale şi negerminate la hibrizii
trilInlarl2. obflnuti cu polenlzalorul p. (z. mrn) ia anii 1988 -1989

Hibrid Energia genninativă (%) la Glomerule seci (%) la Giomerule normale şi negerminate
simplu hibrizii 2x hibrizii 2x lahibrizii 2x

Anul Anul Auul
MS

1988 1989
Dif. 'Senin. Dif. Semn. Dif. Semn.

1988 1989 1988 1989

202 94 53 -41 000 6 44 38 "'*. O 3 3 **
203 75 53 -22 000 14 42 28 **. 11 5 -6 00
204 72 72 O - 13 21 8 *** 15 4 -11 000
210 92 66 -26 000 4 30 26 "''''''' 4 4 O -
205 88 56 -32 000 6 40 34 *** 6 4 -2 O
206 89 64 -25 000 9 38 29 **. 2 3 -1 -

Media 85 60,6 -24,4 000 13,7 28 14,3 ",,,,>Il 6,4 4 -2A O

PolenÎ-
zator 76 61 -15 000 17 35 18 *** 7 4 3 *.

18,8% mai mare ca media (65,7%) obţinută cu polenizatori tetraploizi monogermi
(diferenţă fiind distinct semnificativă).

4. Procentul de glomerule seci a fost mult mai mare la sămânţa hibridă

obţinută cu polenizatori tetraploizi monogermi (în medie 27,6%) comparativ cu
8,9% la hibrizii obţinuţi cu polenizatori diploizi monogermi (diferenţa de 18,7%
fiind distinct semnificativă).

5. Procentul de seminţenormale şi negerminate a fost influenţat mai mult de
genotipul formei mamă şi al polenizatorului şi mai puţin de gradul de ploidie al
polenizatorului.

6. Energia germinativă şi procentul de glomerule seci au fost foarte puternic
influenţate de condiţiile de mediu (temperatura şi umiditatea atmosferică) din
perioada înfloritului, fecundării şi formării seminţei.
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3,9
5,4
7,2
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4,5
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INFLUENCE 0)1 PL01DY AND GERMY DEGREES O)1POLUNATOR
ON SEED QUALITY 0)1 MONOGERM TRlLINEAL HYBIDDS OBTAlNED

ON ANDROSTEIDUTY BASIS

SUMMARY

CONCLUZII

. 1. pin~e cele 3. tipuri de polenizatori utilizaţi (2xmm, 4xmm şi 4xMM) cei
ma~ bum mdlci ~e ca~tate ai seminţei hibrizilor triliniari obţinuţi s-au realizat prin
~til~~rea p<?lem:atorilo! 2xmm, u.rmaţi de pol7nizat?rii 4xMM, .iar cei mai reduşi
~dlCl de calitate 1~ medie s-au obţInut cu polemzaton 4xmm, deCI gradul de ploidie
şt gradul de genme al polenizatorului influenţează puternic indicii de calitate ai
seminţei.

2. în cazul utilizării mai multor polenizatori cu acelaşi grad de ploidie şi
germie, indicii de calitate ai seminţei hibride variază mult, funcţie de capacitatea
combinativă specifică a formei materne a polenizatornlui. De aceea, pentrn găsirea

celei mai bune combinaţii hibride cu indici superiori de calitate a seminţei este
necesară testarea capacităţii combinative specifice a materialului biologic prin
incrucişări dialele cu mai mulţi polenizatori. .

. .}. EI.Ier~a~e~ativăa hib~izilor triliniari diploizi obţinuţi prin incrncişarea
!ribnzil<?r.sunpli diplOlZ1 monoge~ androsterili cu polenizatori diploizi monogermi
m condiţiile de la Braşov la matenalul analizat a fost în medie de 845% fiind cu,

The paper dealts with influence of monogerm diploid and polygerm and managerm tetraploid
pollinator on the germinative energy, percentage of empty seeds and percentage of normal and
ungerminated seeds, in dipIoid trilineal hybrids and monogerm triploid obtained by crossing monogerm
diploid ancirosterile simple hybrids with these pollinators.

Among the 3 types of poIlinators used, the best quality indexes of hybrid seed have been
obtained with the pollinators 2xmm, followed by poIIinators 4x1tllvf, while the lowest indexes have been
found with pollinators 4xmm. Thus the pIoidy and germy degree of the pollinator strongly influenced the
seed quality indexes.

When using several pollinators with the same degree of ploidy andgermy, the quality indexes of
hybrid seed considerably varied, as depending an specific capacity ofmaternal form and of poJIinator.

Germinative energy aod percentage of empty glomerules have been strongly inf1uenced by the
environment conditions of the year (temperature and air humidity).

TABLES

Table 1 - The germination energy, percentage of empty glomerules and that of non germinated
glomerules trilineal hybrids 2 x obtained with pollinators 2 xmrn (PJ'g).

Table 2 - The germination energy, percentage of empty glomerules and that of non germinated
glomerules trHineal hybrids 3 x obtained with pollinators 4 xmm (fM - 2, TM4).



130 MARIA KOVATS şi coleboratorii LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SFECLĂ ŞI ZAflĂR, 1995, VOL XX

Ta.ble 3 ~ The germination energy, percentage of empty glomeru1es aod non germinated glomerules in
trilineaI hybrids 2 x aod 3 x obtained with polliniators 2 x aod 4 x (average). .

Table 4 ~ The gennination energy, percentage of emp.ty glo~erules. aod per cent of non gernunated
glomerules trilineal hybrids 2 x aod 3 x obtamed W1th poilmators P6(2 xmm) aod TM - 2 (4
xmm).

Table 5 _ The germination energy, the percent ofempty glOffi:rules ~nd pere:entage normal aod not
germinated glomerules in hybrids 2 x aod 3 x obtamed Wlth polhnators P6(2 xmm) aod
Y(4xmm).

Table 6 _ The germination energy, the per cent of emptyg10merules ~nd. per~ntage of ~or~al
glomerules aod not germinated in triIinial hybrids 2 x obtamed Wlth the polhna~ors

P6(2xmm) during the year51988 -1989.

PRODUCŢIAŞI CALITATEA SEMINŢEIlLA UNlllLE
CONSANGVINIZATE DIPLOIDE PLURIGERME DE SFECLĂ

DE ZAHĂRAFLATE ÎN DIFERITE GENERAŢIIDE ÎNMULŢIREsm

D. RADA, A. BAN, 1. GHERMAN, MARIA KOVATS,
SIMONA SIGMOND, CAMELIA SAND, VIORICA CLOŢAN

în această lucrare autorii prezintă producţia şi calitatea seminţei
Ia cinci linii consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr aflate
in trei generaţii. de înmulţire SIB diferîte: SIB2• SIB4 şi SIB6'
Experienţele s-au făcut la Braşov în anii 1991 şi 1992.

Producţia de sămânţă. facultatea germinativă şi masa a o mie de
glomerule. prezintă o uşoară tendinţă de creştere (diferenţele nu sunt
însă semnificative). odată cu creşterea generaţiei de inmulţire SIB. de la
SIB2 la SIB6.

La sfecla de zahăr primele lucrări de autofecundare au fost efectuate încă de
la începutul secolului (Shaw, 1916) şi continuate de Nilson, 1923; Vilmoren, 1923;
Grinko, 1930; Stewart, 1933; Brewbaker, 1934; Kolhs şi Down, 1934;
Archimovitsch, 1948; Bandlov, 1965; Oldmeyer şi Smith, 1965; Maletsky şi

Weisman 1978; Dobrosatvko 1979; Washenko şi Yusubov, 1986 (citată de F. Le
Cochec, 1989).

în România primele lucrări de autofecundare la sfecla de zahăr au fost
efectuate la Câmpia Turzii între anii 1957-1962, când au fost transferate la Braşov

şi au fost coordonate de V. Coicev (după anul 1970, autorul şi-a schimbat numele
în V. Codrescu).

Pentru menţinerea liniilor consangvinizate, V. Codrescu propune auto
fecundarea continuă, astfel, în schema producerii seminţei la hibrizii sintetici,
acelaşi autor, arăta că baza superelitei este constituită din sămânţa liniilor obţinută
în punj5ile de consangvinizare.

In 1984, Maletsky şi colab., propun menţinerea liniilor consangvinizate de
sfeclă de zahăr printr-o schemă simplă, în care se alternează o generaţie de
autofecundare cu o generaţie de înmulţire SIB.

în anul 1989, F. Le Coche şi P. Sorean, arată că prin autofecundare repetată

şi succesivă la liniile de sfeclă de zahăr şi sfeclă furaj eră de la Il la 17 a constatat o
creştere a producţiei de glomerule obţinute într-un izolator ( a fost izolată în cuşti

de pânză toată planta) de la 3,79 g la 11,87 glplante, iar viabilitatea glomerulelor a
crescut de la 30,32% la 63,7%. Cei doi autori ajung la concluzia (ca şi alţi

cercetători) că determinismul genetic al pseudocompatibilităţii este diferit de.
sistemul genetic care controlează incompatibilitatea la sfecla de zah·ăr.

Din literatura de specialitate nu cunoaştem lucrări referitoare la producţia şi

calitatea seminţei la liniile consangvinizate înmulţirea SIB mai multe generaţii, de
aceea în această lucrare abordăm acest aspect.
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DL 5% = 11,5; 1% = 26,6; 0,1% = 84;6

,

Producţia % Difglpl. Semnif.

Al 36,6 100,0 - -
A2 112,8 308,4 76,2 ••

Astfel, in anul 1991, producţia medie a fost de 36,6 grame/plantă in timp ce în
anul 1992 producţia a fost de 112, 8 grame/plantă, deci de peste trei ori mai mare,
diferenţa de 76,2 grame/plantă între cei doi ani este distinct semnificativă. Trebuie
să remarcăm faptul că in anul 1991, şi în alte experienţe, producţia de sămânţă a
fost, în general, mică atât la formele plurigerme, cât şi la formele monogerme.

în tabelul 3 se prezintă influenţa generaţieiSIB asupra producţieide sămânţă
la liniile consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr aflate în diferite
generaţii de înmulţire SIB. Din acest tabel se constată că producţia de sămânţă

creşte de la 70,4 g/plantă în SIB21a 71,9 g/plantă în SIB4 şi respectiv la 81,9 g/plantă

in SIB6. Creşterea de 1,6 g/plantă, de la generaţia SIB 2 la generaţia SIB4, nu este
semnificativă, in schimb, creşterea de 11,5 g/plantă de la SIB2 la SIB6 este distinct
semnificativă.

Tabelu12

Influenţa anuJuJ asupra producţiei de sămânţă la liniile consangvinizatc·diploide pJurigerme de sfeclă

de zahăr aOate în diferite generaţii dcinmuIţirc sm (grame smnânţăIpIantă)

Braşov 1991 1992

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Producţiade sămânţă

Producţiamedie de sămânţă in grame sămânţă pe plantă, obţinută in cei doi
ani, de la cele cinci linii, pe cele trei generaţii de înmulţire SIB este prezentată in
tabelull. Din acest tabel se constată că producţia de sămânţă diferă foarte mult in
cei doi ani. Această diferenţă este mai bine pusă în evidenţăin tabelul 2.

într-o experienţă bifactorială au fost cuprinse cinci linii consangvinizate
diploide plurigerme de sfeclăde zahăr aflate în trei generaţii de inmulţireSIB: SIB2,

SIB4 şi SIB6. .. .
Liniile se caracterizează printr-un înalt grad de homozlgoţle expnmat

fenotipic printr-o mare uniformitate morfologică, de creşte~eşide,;"oltare. . ..
In câmp, experienţa a fost aşezată in parcele subdlVlzate .m trei repel1ţll.

Liniile au fost izolate, atât între ele, cât şi pe fiecare generaţia SIB, mtr-un masIv de
cânepă.Lăţimeabenzii de iwlare a fost de minim 10 m. Pl~ntatul ŞI celelalte lucrărI
de întreţinere s,au efectuat manual. După recoltare sămanţa a fost prelucrată pe
planul inclinat, pe site cu orificii dreptunglfiulare de 2,5 x 14 mm ŞI la coloana de
aer. La sămânţa astfel prelucrată s-au determinat MMB (masa a ° mie de
glomerule) şi FG (facultatea germinativă).

Tabelul1

Producţia de sămânţă la liniile consangvinizate dipJoide plurlgenne de sfcclă de zah~r, aflate
în diferite generaţii de înmulţireSIB (grame sămânl11 condiţionată/plantă)

Braşov 1991, 1992

1991 1992
Repetiţie Variantl1

RI R2 R3 Rl R2 R3

SIB2 LI 38 36 40 108 118 115

Lz 27 26 24 110 90 105
L3 26 28 30 93 91 103
L4 37 40 37 113 113 96
Ls 38 45 41 110 131 101
XL 33 35 34 105 108 103

SIB4 LI 31 38 41 103 93 93
L2 30 27 30 93 111 86
L3 24 30 28 121 126 75
L4 38 30 36 135 113 115
ţ,S 59 53 60 121 111 106
XL 36 34 39 113 111 95

SIB6 LI 13 17 20 128 90 113

Lz 33 40 26 130 130 151
L3 24 38 40 100 81 91
L4 51 56 50 131 167 150
ţ,S 48 47 48 161 131 120
XL 38 40 37 130 120 125

Tabelul 3

Int1uenţa generaţiei SIB asupra producţiei de sl'imânţă la liniUe consangvinizate diploide pludgennc
de sfeclă de zahăr (grame smnânţălplantii)

Braşov 1991 1992

Producţia % Dif glpl. Semnif.

B1 70,4 100,0 0,0 -
82 71,9 102,2 1,6 -
B3 81,9 116,3 11,5 ••

OL 5% = 6,6; 1% = 9,6; 0,1% = 14,3

De remarcat că această tendinţăse menţine in fiecare din cei doi ani, aşa cum
rezultă din tabelul 4. Din acest tabel se constată că în anul 1991 producţia de
sămânţă obţinută de la o plantă creşte cu 2,2 grame in SIB4 faţă de SIB2 şi cu 4,0
grame in SIB 6 faţă de SIB2• în anul 1992 creşterea producţiei de sămânţă realizată
de o plantă este de 1 gram de la generaţia SIB2 la generaţia SIB4 şi de 19,0 grame
de la generaţia SIB4 la generaţia SIB6, această diferenţă (de 19,0 g) este
semnificativă.

în tabelul 5 se prezintă influenţa generaţieiSIB asupra producţieide sămânţă

la fiecare din cele cinci linii. Se observă că liniile L3, L4 şi Ls producţia de sămânţă

creşte o dată cu creşterea generaţiei de inmulţireSIB. Aceste creşteri sunt distinct
semnificative în cazul liniilor L3 şi Ls in generaţia SIB6 faţă de generaţia SIB2• în
cazul liniei L4 creşterea producţiei de sămânţă în generaţiaSIB6 faţă de generaţia

SIB2 este foarte semnificativă.
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Tabelul 4

DL 5%= 13,2; 1% "" 25;4; 0,1% = 66,3

Tabelul 5

Se constată deci că producţia de sămânţă la liniile consangvinizate diploide
plurigerme de sfeclăde zahăr are tendinţa de a creşte o dată cu creşterea generaţiei
de înmulţire SIB, de la generaţia SIB2 1a generaţia SIB. şi generaţiaSIB

6
. În cazul

creşterii de producţie de la generaţia SIB2 la generaţia SIB
6

, aceasta este mai
pronunţată, fiind distinct semnificativă.

Fenomenul se poate constata şi la fiecare linie În parte (aşa cum rezultă din
tabelul 5, mai puţin la liniile L[, la care însă au intervenit factori diferiţi de condiţii
de sol, aşa cum s-a mai arătat anterior, care au influenţat negativ producţia în SIB.
mai ales în SIB 6).

FACULTATE GERMINATIVĂ

Din tabelul 6, În care se prezintă analiza varianţei pentru facultatea
germinativă, se poate constata că nici unul din cei trei factori nu a influenţat
semnificativ facultatea germinativă.

Produclia % Di! g/pl. Semnif.

Al Bl 34,5 100,0 0,0 -
Al B2 36,7 106,4 2,2 -

Al B3 38,5 111,7 4,0 -
A2 Bl 106,2 100,0 0,0 -

A2 B2 107,1 100,8 1,0 -
A2 B3 125,2 117,9 19,0 *

Influenţa generaţiei de înmulţiresm asupra produc.tiei ·de.sămânţă la UniUe co~angvinizate diploide
plurigerme de sfeclă de zahi:ir în cei doi am expenmentaţi (grame smnanţlVplantă)

Braşov 1991, 1992

Inlluenţa generaţiei de înmulţireSIB asupra producţieI de sămânţă la fiecare din cele cinci linii
consangvin1zate diploide phuigenne de sfeclă de zah~ (grame sămânţl1lplantă)

Braşov 1991, 1992

Tabelul 6

Analiza vmianteipentru facultatea germinativli F.G.%

Braşov 1991 1992,

SP GL S2 Proba F Fteo·
Semn.retic5%

Total 6,79 107,00

Parcele mari 0,61 5,00
Repetiţii 1,16 2,00
A 0,33 1,00 0,33 5,51 18,51
Eroare (A) 0,12 2,00 0,06

Parcele mijlocii 0,18 12,00
B 0,17 2,00 0,08 1,07 4,46
AxB 0,Q3 2,00 0,D1 0,18
Eroare (B) 0,62 8,00 0,08

Parcele mici 5,37 90,00
C 0,28 5,00 0,06 1,23 2,37
AxC 1,09 5,00 0,22 4,70 2,37
BxC 0,77 10,00 0,08 1,66 1,99
AxBxC 0,46 10,00 0,05 1,00 1,00
Eroare (C) 2,77 60,00 0,05

Varianta Producţiag % Di! g/pl. Semnif.

Cl Bl 76,2 100,0
B2 65,2 85,5 -10,0
B3 64,0 84,0 -12,0 O

C2 Bl 63,8 100,0
B2 63,5 99,5 -3,0
B3 85,5 134,0 21,7 ***

C3 Bl 62,2 100,0
B2 67,4 108,0 5,2
B3 66,0 106,0 3,8

C4 Bl 73,0 . 100,0
B2 78,0 107,0 5,0
B3 101,0 132,0 28,0 ***

C5 Bl 76,4 100,0
B2 85,4 112,0 9,0
B3 92,8 121,0 16,4 **

DL5%=11,7; 1%=16,0; 0,1%=21,0

La linia L! situaţia este inversă, Îusă acest fapt se datoreşte.uuei produc.ti!
foarte mici care s-a realizat în SIB6 În anul 1991. Dar aceste producţu mult ma! filC!
obţinute În acest caz se datoresc neuniformităţii terenului pe care a fost amplasată

această variaută (a fost semnalată prezenţa uuei zone cu pietriş în zona respectivă,

care n-a fost posibil să fie evitată la amplasarea experienţei).

MASA 1 000 DE BOABE

În tabelul 7 este prezentată analiza varianţei pentru MMB, din care se poate.
constata că anul şi genotipul au influenţat semnificativ MMB la sămânţa liniilor
consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr. în acelaşi timp; se constată
că generaţia de ÎnmulţireSIB nu a influenţat semnificativ MMB.
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DL 5% - 0,76; 1% ,::: 1,10; 0,1% =1,65

Tabelu19

InDuenţa generaţiei SIB asupra MMBIa sămânţa Iin1UorconsangvfnIzatedlploJde pIurlgenne de sCecUi
de zahllr (gramel1 000 glomerule)

Genotipul influenţeazăputernic MMB, aşa cum rezultă din tabelul 10, Astfel
linia LI (CI) depăşeşte cu 1,26 grame MMB media a celor cinci linii această
diferenţă este semnificativă, ,

TabelullO

Influenta genotipuJui asupra MMB Ia dmânţallnillor consangvinizate diplolde plurigerme
de ,feclA de zahAr (gramel1 000 glomerole)

Br,.ov 1991 1992

Br,.ov 1991 1992,

Productia % Dif.g SemnH.

Bl 26,45 100,00 0,00
B2 26,21 99,09 -D,24
B3 27,01 102,12 0,56

DL 5 lIo - 1,11, 1 ro _ 1,48, 0,1% _ 1,93

Produclia % DiL Semnif.

CI 27,26 104,83 1,26 *
C2 25,68 98,76 -D,32
C3 26,39 101,50 0,39
C4 25,99 99,96 -D,01
C5 28,03 107,80 2,03 ***

. C6 26,60 100,00 0,00

• •

Tabelul?

Analiza variantei pentru masa o mie de boabe (grameJ1 000 glomerule)

Braşov 1991, 1992

sp GL S2 ProbaF Fteo· Semn.retic 5%

Total 6359,62 107,00

Parcele mari 5801,00 5,00
Repetiţii 2,07 2,00
A 5788,95 1,00 5788,95 1160,51 18,50 *
Eroare (A) 9,98 2,00 4,99

Parcele mijlocii 35,03 12,00
B 12,20 2,00 6,10 3,16 4,46
AxB 7,36 2,00 3,68 1,90
Eroare (B) 15,47 8,00 1,93

Parcele mici 523,59 90,00
C 73,53 5,00 14.71 5,26 2,37 *
AxC 148,23 5,00 29,65 10,60 2,37 *
BxC 83,77 10,00 8,38 2,99 1,99
AxBxC 50,26 10,00 5,03 1,80 1,99 *
Eroare (e) 167,81 60,00 2,80

Influenţa anului asupra MMBeste foarte puternică aşa cum se poate constata
din tabelul 8. Astfel, în anul 1992 MMB a fost cu 14,64 grame mai mare decât în
anul 1991, adică cu 76,1 % mai mare.Această diferenţă este foarte seIlUlificativă. De
altfel, este cunoscut din literatura de specialitate că atât producţia, cât şi calitatea
seminţei sunt puternic influenţate de condiţiile de mediu la sfecla de zahăr.

Tabelul 8

InOuenţa anului asupra MMB la sihnânţa liniilor consangVinizatc dipJoide pIurigcnne de sfeclă de
zahăr aflate in diferite generaţii de inmulfire SIB (gramel1 000 glomeruJe)

Braşov 1991, 1992

Producţia % Dif g/p!. Semnif.

Al 19,24 100,00 0,00 -
A2 33,88 176,12 14,64 -

DL 5% = 1,85; 1% = 4,27; 0,1% =13,58

Generaţia de înmulţire SIB nu a influenţat semnificativ MMB aşa cum a
rezultat şi din tabelul 7, în care s-a prezentat analiza varianţei, dar şi din tabelul 9,
din care se constată că în generaţia SIB4 MMB este mai mică cn 0,24 grame decât
MMB în SIBz iar în SIB6 MMB creşte cu 0,56 grame faţă de SIB2. în ambele cazuri
aceste diferenţe sunt cu mult sub pragul minim de semnificaţie de la care este de
0,76 grame.

De asemenea, linia L,(C,) depăşeşte cu 2,03 grame MMB media celor cinci
linii această diferenţă este foarte semnificativă.

Deci, MMB la sămânţa liniilor consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă
de zahăr.a fost i.n~uenţată de c~ndiţiile climatice diferite a celor doi ani, precum şi
de genotlpullimel, dar n-a fost mfiuenţată de generaţia de înmulţireSIB.

CONCLUZII

La înmulţireaprin metoda SIB a liniilor consangvinizate diploide plurigerme
de sfeclă de zahăr, după rezultatele obţinute în experienţade faţă, se pot formula
următoarele concluzii:

. .. 1. Metoda S.I~ constitnie o cale sigură şi eficientă de menţinere şi înmulţire
a liniilor consangvmlzate. .
... 2. Generaţia de înmulţire SIB influenţează capacitatea de producţie a

1inulor, S-a constatat o creştere a producţiei de sămânţă o dată cu creşterea
generaţiei de înmulţireSIB.
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TABLES

. The authors pr~sentyield a.nd seed quality in five sugarbeet poligerm diploid inbred lines in three
dlfferent SIB propagatlon generatlons: SIB2. SIB4, aud 5IB6' Tests were performedat Braşov, in 1991
and 1992.

See~ yield, germination pO\yer and !J1ass of 1,OD~ glom~rules showedslight increasing tendency
(however dlfferences were not slgmficant), m parallel wnh the mcrease of SIB propagation generation
from S1B2,10 SIB6. . ,

Table 1 - Seed producţion in diploid poligenn inbred lines of sugarbeet, being in various SIB
prop~gation geuerations (grammes ·of conditioned seed per plant)

Table 2 ~ The mfluence of year upon the yield of seed in poligerm diploid inbred lines of sugarbeet
bein~ in various generations ~f propagation SIB (grammes of seed per plant)

Table 3 -The mfluence of the generatlOn SIB upon ilie seed production in diploid poligerm inbred
lines of sugarbeet (gramrnes of seed per plant)

Table 4 - The influence of the propagation generation SIB upon the seed yield in diploid poligerm
inbi~d lines of sugarbeet du~ng the tw~ experimental years (grarnmes seed per plant)

Table 5 - The mfluence of the propagatlOn generatlon SIB upon the seed production in each of the
five di~loid poligerm inbred Iines of sugarbeet (grarnmes of seed per plaut)

Table 6 - Analysls of the variant regarding the germination faculty FG%
Table 7 - Analysis of the variant regarding the mass of ODe thousand grains (grammes per

1 000 glomerules)
Table 8 - The influence of the year upon MMB in the seed of inbred diploid poIigerm Iines of

suga~beetbeing in various g~nerations of propagation SIB (grammes per 1 000 glomerules)
Table 9 - The mfluence of the generatIon SIB upon the MMB in the seed of inbred diploid poligerm

lines of sugarbeet (grammes per 1 HOD glomerules)
Table 10- The influence of the genotype upan MMBin the seed of diploid poIigerm inbred Iines of

sugarbeet (gramrnes per 1 000 glomerules)

3. Calitatea seminţei nu este influenţată de generaţia de înmulţire SIB,
facultatea germinativă a seminţei rămânând practic neschimbată în diferite
generaţii de înmulţire SIB.

4. MMB este puţin influenţată de generaţia de înmulţire SIB; aceasta rămâne

practic neschimbată o dată cu creşterea generaţiei de înmulţire SIB.
5. Oenotipul liniei influenţează atât producţia de sămânţă, cât şi calitatea

acesteia (FO şi MMB).
6. Aşa cum rezultă din datele prezentate, calitatea seminţei nu se schimbă,

iar producţia de sămânţăare tendinţade creştere o dată cu creşterea generaţiei de
înmulţire SIB.

De aceea, din punct de vedere al· seminţei, pot fi luate în considerare
efectuarea unor importante modificări în schema actuală de producţie a seminţei la
hiIYrizii sintetici de sfeclă de zahăr obţinuţi pe bază de linii consangvinizate diploide
plurigerme fertile.

7. Aceste modificări vizează scurtarea perioadei de introducere şi extindere
rapidă a culturii, pe suprafeţe mari, a noilor hibrizi sintetici sau a celor utilizaţi ca
polenizatori. în ambele cazuri se pot realiza importante economii la producerea
seminţei (Baza Super Elită a acestora).

8. Rezultatele obţinute prezintă o importanţă practică deosebită pentru că

permit înmulţirea liniilor consangvinizate de sfeclă de zahăr după metoda SIB până

la generaţii avansate (generaţia SIB6 în cazul de faţă), producţia de sămânţă creşte

în acest timp, iar calitatea acesteia se menţine.

9. în acelaşi timp, aceste rezultate sunt o contribuţie originală în acest
domeniu, întrucât la noi în ţară aceste aspecte au fost abordate prima dată, iar în
literatura străină n-am găsit lucrări de referinţă care să trateze această tematică.
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CERCETĂRIPRIVIND INFLUENŢAANEUPLOIZILOR DERIVAŢI
DIN STlRUCTI.JRI TETlRAPLOIDE ASUPRA CARACTERISTICILOIR

SEMINCERILOR ŞI SEMINŢELORDE SFECLĂDE ZAHĂR
MONOGERME

A.F. BADIU, AURICA BAIA

Analiza influenţei aneuploizilor derivaţi din structuri tetrap]oide
a evidenţiat faptul că În absenţa purificărilor citologice apare o gamă

foarte mare de plante aneupIoidecare afectează calitatea seminţei

recoltate. S-a detenninat faptul că, din punct de vedere al calităţii

culturale a seminţei, deleţia unui singur cromozom este cu mult mai
perîculoasă decât pierderea unui set complet de cromozomi sau chiar a
două seturi. Practic, între 71-81 % din germinaţia aneuploiziloI se
datorează creşterii numărului de cromozomi din nucleu şi apropierii
acestuia de starea tetraplojdăde bază. în acelaşi timp s-au definit relaţiile
dintre nivelul ploidic şi carpia seminţelor, atât la nivelul euploizilor
derivaţî, cât şi Ia nivelul euploizilor, precum şi relaţiile dintre germinaţie

şi nivelul ploidic, stabilindu~se totodată şi valoarea coeficienţilor de
heritabilitate,in sens restrâns, pentruacestea. Pentru nivelele euploide
(2x, 3x, 4x) germinaţia este condiţiqnată între 4&-57% de creşterea

numărului de cromozomi din nucleu, in timp ce Ia nivelul aneuploid
77,....g1 % din reducerea germi.naţiei se datorează deleţiei de cromozomî.

în literatura de specialitate consultată nu se fac referiri speciale privind
influenţa nivelului ploidic aneuploid asupra caracteristicilor populaţionale ale
seminceriloL Singurele menţiuni se referă la necesitatea eliminării aneuploizilor din
loturile de multiplicare a seminţei tetraploide [2]. Această necesitate este impusă de
faptul că tetraploizii induşi de sfeclă de zahăr nu au un genom stabilizat, neeliminarea
plantelor deletive de cromowmi producând rapida depreciere a acestora.

În cadrul experimentărilor noastre am luat în studiu plante monogerme
tetraploide de sfeclă de zahăr urmărindu-se efectul posibil al neeliminării din
populaţii a indivizilor aneuploizi apăruţi ca o consecinţă a instabilităţii

cromozomale a genomului poliploidizat.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au luat în studiu 560 de plante tetraploide din familia 92.21.006, sursă cu
instabilitate ploidică în generaţiile anterioare de înmulţire. Plantele au fost·
analizate individual din punct de vedere al ploidiei [2], marcate şi plantate
împreună într-o izolare în spaţiu. Pe parcursul vegetaţiei s-a determinat individual
numărul de lăstariprincipali şi carpia plantelOL Carpia plantelor a fost determinată
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D~u pu'nctul de vedere al carpiei plantelor este evidentă tendinţa
ane?plOizilor de,~ formapreponderentplante monocarpe (peste 80 % din plante),
la mvelullor nefnnd depIState plante tncarpe, Acestea au fost depistate exclusiv la
nivelul formelor euploide derivate (2x, 3x) şi la nivelul formei tetraploide, S-ar
părea că lipsa unor cromozomi afectează expresia fenotipică a tricarpiei, mai ales la
nivelul aneuploizilor nebalansaţi (4x-l, 4x-5, 3x-l),

În tabelul 2 a fost analizată carpia seminţelor plantelor recoltate, Deşi
variabilitatea la acelaşi nivel ploidic este foarte mare pentru procentul de plante
bicarpe, la nivelul populaţional variabilitatea este medie (16,1 %), Deşi procentul
de seminţe bicarpe este sensibil mai mare la nivelul aneuploizilor (18%) faţă de
media populaţiei (14,46%) sau de media euploizilor (10,3%), numai la nivelul
plantelor cu 35 cromozomi s-a depistat o valoare semnificativă (27,0%/x), În cazul
seminţelor trigerme, media populaţională (2,88%) este depăşită numai de
seminţele plantelor diploide (15,5%) şi triploide (8,25%), în timp ce la nivelul
tetraploizilor acesta este sensibil redus (2,75%),

Modul de caracterizare a carpiei plantei utilizat in acest experiment a permis
calcularea relaţiei dintre carpia plantei şi carpia seminţelor obţinute la recoltare,
S-au verificat trei ipoteze de dependenţă pentru monocarpie,

.. ipoteza liniară: y '" 75,95 + 0,069x; r '" 0,2211x

.. ipoteza logaritmică: y '" 61,74 + 4,51lnx; r '" 0,2111x

.. ipoteza exponenţială: y '" 76,32 eO,o<107'; r '" 0,204/x
şi pentru bicarpie:

.. ipoteza liniară: y '" 12,25 + 0,155x; r '" 0,137/x

.. ipoteza logaritmică: y '" 9,45 + 1,98 lnx; r '" 0,102/x

.. ipoteza exponenţială: y '" 10,81 eo,o)J,; r '" 0,158/x
Se constată că relaţia de dependenţă între ponderea plantelor de o anumită

carpie şi ponderea seminţelor de aceeaşi carpie este o relaţie directă, relativ slabă
fenomen datorat faptului că la caracterizarea carpiei plantei s-a ţinut cont numai d~
starea primei inflorescenţe şi nu de numărullpondereainflorescenţelorde acelaşi tip,

pe baza numărului de flori ale primei inflorescenţe, situată pe cel puţin unul din
lăstariiprincipali, S-au considerat plante biltricarpe toate acele plante la care prima
inflorescenţă a fost formată din două, respectiv trei flori, indiferent de numărul de
inflorescenţede acelaşi tip existent pe restullăstarilor,

Plantele au fost recoltate şi analizate individual din punct de vedere al
procentului de glomerule monocarpe, bicarpe şi tricarpe (4 probe a 100
seminţe/plantă), al facultăţii germinative şi al monogermiei, conform prevederilor
standardelor naţionale.

După analiză, pentru determinarea influenţei aneuploizilor, plantele au fost
grupate in trei categorii:

.. grupa euploidă - cu 18, 27, respectiv 36 cromozomi, cu menţiunea că

plantele cu 18 şi 27 cromozomi sunt aneuploizi ai plantelor cu 36 de cromozomi din
generaţia anterioară; .

.. grupa aneuploidă - toate plantele aneuploide diferite de 18, 27 şi 36
cromozomi;

.. grupa amestec - toate cele 560 de plante recoltate şi analizate.
Prelucrarea rezultatelor experimentale s-a efectuat prin metodele statistice

specifice analizei varianţei şi corelaţiilor din populaţii biologice mari [1],

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În tabelul 1 sunt prezentate valorile medii ale caracteristicilor fazei generative
pentru materialul luat în studiu, Se constată că numărul de lăstari principali are o
mare variabilitate la nivelul unei fracţii ploidice,însă, analizând caracterul faţă de
media populaţiei, constatăm că majoritatea aneuploizilor au tendinţă de lăstărire

abundentă, 3--6'Iăstari/plantă,

Tabelul 1

Studiul comportării eupJoizilor şi aneuploizilor derivat;.din tetrapJoizi monogermi
În anul II de vegetaţie
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Nivel Număr Pondere
Număr lăstari principali Structura ca:rpiei

Nwnlircrom. ploiilie plante % X , s% 100 200 300

18 2x 6 1,07 2,18, 1,16 53,36 50,0 16,6 33,4
25 3x-2 10 1,78 2,90 1,06 36,55 90,0* 10,0* 0,0*
27 3x 35 6,25 3,00 1,32 44,09 71,5 20,0 8,5
28 3x-+1 30 5,35 3,33 0,57 17,32 86,77 13,3* 0,0*
31 4x-5 20 3,57 5,0* 1,41 28,28 75,0 25,0 0,0*
35 4x-1 10 1,78 6,00* 2,13 35,50 80,0* 20,0 0,0*
36 4x 449 80,2 3,33 1,55 46,53 60,2 26,5 13,3

Tolal 560 100,0 - - - - - -
X - - 3,3Q 63,63 24,81 11,55
s - - 0,49 8,10 3,98 4,98

5% - - . 14,6 12,7 16,0 43,1
D,L,5% - - 0,97 15,69 7,81 9,77
Val. sewnif. - - 4,37 79,5 17,0 1,7

Tabelu12

Studiul vnloril culturale a euploizilor şi aneuploizilor deriva'i din tetraploizi

0/(> glomerule bicarpe* % glQmerule tricarpe*

X s%
FG mm%, X , s%

18 5,75 4,25 73,9 15,56 13,20 85,1 78,75 95,25
25 18,00 10,25 56,9 - - - 29,75* 94,75
27 10,75 9,53 &1,5 8,25* 7,33 90,3 47,50 92,25
28 12,25 5,85 47,50 - - - 26,25* 96,25*
31 18,00 4,24 23,57 - - - 16,75* 95,75
35 27,0* 9,24 34,2 - - - 17,25* 96,25*
36 14,50 9,50 65,20 2,75 11,31 - 79,25 93,75

X 14,46 2,88 70,19 93,94
s 2,32 2,13 19,59 0,858
s% 16,1 74,0 27,9 0,9
D,L.5% 4,56 4,18 30,41 1,68
VaL x 19,02 7,07 39,78 95,6
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Fig. 1- Relaţiile semnificative dintre nivelul ploidic şi numărul de lăstari principali

Fig. 2 - Relaţiile semnificative dintre nivelul ploidicşi carpia plantelo!

. în tabelul 3 a fost aualizată dependenţa dintre nivelul ploidic al plantelor şi

caracteristicile fazei generative, la nivelul celor trei grupe ipotetice de plante.
Remarcăm corelaţii puternice pozitive între nivelul ploidic şi numărul de lăstari
(O,9tMJ,98), atât la grupa euploizilor, cât şi la nivelul aueuploizilor. Lăstărirea
abundentă este direct proporţională cu creşterea numărului de cromozomi din
nucleu, atât la nivel euploid, cât şi la nivel aneuploid. Diferenţierea dintre cele două
tipuri de stări ploidice este aceea că în primul caz relaţia este de tip logaritmic, în
timp ce în al II·lea caz relaţia este de tip liniar (fig. 1).

în cazu] producerii de plaute monocarpe, acestea scad o dată cu creşterea
nivelului ploidic, liniar în cazu] euploizi1or logaritmic la nivel aueuploid. ca o
consecinţă, ponderea plautelor bicarpe creşte concomitent cu creşterea nivelului
ploidic, exponenţial în ambele tipuri de populaţii. Ponderea plautelor tricarpe scade o
dată cu creşterea niveluluiploidic, cu menţiunea că această concluzie nu este valabilă
şi la nivelul grupei de aueuploizi,în care nu s·a depistat plaute tricarpe.

în figura 2 sunt prezentate relaţiile cele mai probabile între starea ploidiei
plantelor şi carpia aferentă acesteia. Se remarcă faptul că în toate cele trei grupe
de plante propuse relaţiile monocarpiei sunt de tip liniar, în timp ce relaţiile

bicarpieiltricarpiei sunt preponderent logaritmice sau exponenţiale.
11'[ e

1"." Il,



146 A.F. BADIU, AUIIICA BAIA Influenţaaneuploizilor asupra semincerilor şi seminţelor 147

~.;

90

60

70
, o

~a
"§
"*~

'" " '" '" " ~:t
00 ~ .... 'O o- 'O

'"'
~ ~ ~ ~ ~ I I I ~~ 00_

~ "', "', '"a a a o' a o o o o a
o- 'O

~~
o "., '" 00 'O !:i. '" '"

.~
'O, o t-:. 'O q '" ~l 1 ;:'f o,

e- 'O o '" o' o
~f 9

I I I ,...; o 00

o $ '" I I '1'
""c ."cc Si
8 ~ '"" <: "', o- "', 00 ~ t-:. "l "l ", 'O t-:. ".,." o r-: r-: N I I I

o c '" '" ~ {6 "., o- '" ..... '"<: 'O 'O '" ~ " 'O '" o- 00 o-

'"
~ ~

Jj
~ ;:ţ '" o- ;:ţ ţ! 00 "., 00

~
"., o- ".,

8 "
.... "., .... I I I 00 o- ~ '" ~

'" '" ~ '" '" 9~
00 00 00

o' a a a "., ".,
~- a a cf a a

+ + + I I I I

~
+ + +

c '" '" '" ~ '" o ~

\;!, 'O '" .... ....
o

'"'
o âv~ " " o o ~ â I I "', '" â âs o a a a a a o o a

• 'O

'" 0- S 'O "., ~ ~ 8
"

.... 'O 'O
o '" "', t-:. q o, "', q o, I I 00

~
o, o, 00 1• ~ o ~ o o '" o o '" o 9 i• ~- - ~- u

~ "l 'O 0-,
~ "', â "., o; o-

"l ...., "', "l "',e <: ~ '" ~ 'O N ~ o-
<: .... " .... ~

I I '? o- " 'O o 'O

'" o o-
<;' ~

'" .... '" 'O 00 'O o- o- 'O o o- '""., "., "., o '" ~ "" 'O, 'O 'O " o- 'O 'O "., 'O
~, ~ '" o I I 'O, "., "., ~, "', ~o- a o' o a o' a o a o' 9+ + + + + + + + + + I I

o- o- o- o- o- "., '" o- 00 .... 00 .... o- '" o-
"", o- o- d o- d d o- o- o-

~ ;;~ "., ~ ~ ~a a a a a a a a a a

'" " 'O

8 " o "., ~ 'O 8 ~o- o- ", 00 o 'O ...., ~ o, o- \;!, 8
S- 'O ".,' vi' a N o' a ao 00 '" '" a a ~ a
~

~ I ~ I ".,

"
I

~

+ ".,

" "l "l "., '" ", '" "', 0-, o; 'O ...., 00 "., 'O "lM vi' el' '"<: ~ ~ ~ 'O (1) O ..,f' " '" ~' '"+ 'O 'O .... '" '" ".,
~

~ '" O- 00

" I ~ ~
O-

N I

O- O- .... 'O O- "., .... O- ~ 'O O "., 'O O-

~" '" '" O- O- O- ..... '" '" ~
O- "., '" "d d ~, '" O- O- '" 0-,

~ d- ...., " ~a a a cf 9 o o a a
+ + + + + + + + + + + +

• " '" " " "N Z Z '" Z '" '" " '"~ o >< o fii o fii z z• :i o >< o ><
il' -l ~ ::l -l ::l -l ::l -l ~ ::l -l ~

"
"

e- -
] " " " ~

u
c o e- e- ~u " " "g o u u "Ei :.o 'S .~

E E E
~

• ~
~ o

c g,
u ..9 o ~

6 6
o

" ci ~

~ ~ ... o
c c ~ ::EFig. 3 - Relaţiile semnificative dintre nivelul ploidic şi germia se~.~ţeIor

/

Y=9?tl~~2,G logx
x=-{),.112

.?:1NY=9,o aD,('IL~
,'.ll •.•.•.•.•.•. /"=0,:)16
~T --- . .' ,•.....tJ-- ~.... _--"",y=_31,4+12,1.J lor:;:

'ti ~ ......:::J'_~__.. .. ':_;.:.:t~.r..a~"'I.:UNfo......-- 'l"-~' g9
;-- - ~"'- . . - ~'-' , .
'l':E _ ........- _--..... -.. -·.·~-•.__.I;-!!/ :V=h~,9-1G, I 10[;x

~•._....__• .1':-:-0,99

18 20 22 o 3~J4 36 c~o,,;ozoflli
o

20

)0

10

Analiza determinărilor dintre starea ploidică şi caracteristicile seminţei sunt
prezentate în tabelul 4. Se remarcă faptul că în cazul euploizi1or creşterea nivelului
ploidicproduce o creştere puternică a procentului de glomerule monocarpe, dar şi
a procentului glomerulelor bicarpe, probabil ca urmare a creşterii productivităţii

datorată abundenţei Iăstarilor.
în cazul aneuploizilor, cu cât ne apropiem de starea tetraploidă creşte

ponderea seminţelor monocarpe în detrimentul seminţelor bicarpe. în ambele
cazuri este de tip logaritmic (fig. 3).

în cazul gerrninaţiei seminţelor, la nivel euploid, acesta se află într-o relaţie

directă, pozitivă cu nivelul ploidic. La nivelul aneuploid, germinaţia este puternic
afectată de lipsa setului/seturilor complete de cromozomi. în cazul monogermiei,
nivelul ploidic influenţează într-o mai mică·măsură expresia acesteia cu menţiunea
că, cu cât ne apropiem de nivelul euploid de bază (tetraploid), ponderea germenilor
monogermi creşte de o manieră exponenţială pentru euploizi sau logaritmică

pentru aneuploizi (fig. 4).
Analiza diferenţelor dintre relaţiile determinate pe cele trei grupe de plante

evidenţiază faptul că aneuploizii influenţează expresia fenoptică a plantelor din
anul al II-lea de vegetaţie (tabelul 5). Deşi euploizii care s-au definit în cadrul
acestor experimentări sunt în realitate derivaţi din forma tetraploidă,
caracteristicile lor se prezintă ca distincte, semnificativ sau foarte semnificativ, faţă
de formele tipic aneuploide derivate din aceeaşi sursă.

Concluziile asemănătoare au rezultat şi din analiza diferenţelor de la nivelul
seminţelor (tabelul 6). în ambele cazuri se poate concluziona că la nivel tetraploid
la sfecla de zahăr este mai periculoasă pierderea unui cromozom decât pierderea
unui set complet de cromozomi, în primul caz fiind foarte puternic afectată
capacitatea de multiplicare a plantei. Practic, între 77-81 % din germinaţia

aneuploizilor se datorează creşterii numărului de cromozomi din nucleu şi
apropierii acestuia de starea tertaploidăde bază.
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Tabelul 5

Fig. 4- Relaţiile semnificative dintre nivelul ploidic şicaIitatea culturală a seminţei monogerme
de sfeclă de zahăr
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Tabelul 6

Studiul diferenţelorde detenninare pentnJ caracteristicile culturale ale seminţei intre grupele de
plante diferenţiateploldJc

-An EU-AN -EU
Caracterul corelat Ipoteze

Semn.t Semn. t Semn. t

% Glom. monocarpe LIN 3,1 0,2 00 35,9 0,1 *** 61,7 0,1 000

LOG 3,1 0,2 0* 35,9 0,1 "' ... '" 61,7 0,1 000

EXP 3,1 0,2 0* 32.0 0,1 *00 54,4 0,1 000

% Glom. bicarpe LIN 1,55 13,2 NS 30,4 0,1 00* 60,3 0,1 00*

LOG 1,55 13,2 NS 35,9 0,1 ......* 70,5 0,1 0**

EXP 0,77 48,3 NS 36,7 0,1 *** 67,6 0,1 ***

% .Glom. tricarpe LIN - - - - - - 64,1 0,1 ***
LOG - - - - - - - - -

EXP - - - - - - - - -
F. G. (%) LIN 5,42 0,1 *0* 3,90 0,1 *** 3,07 0,20 **

LOG 6,20 0,1 *00 4,68 0,1 *'* 3,07 0,20 **

EXP 5,42 0,1 00* 3,13 0,2 ** 4,6 0,1 0*

Monogennie LIN 2,32 2,1 * 0,78 42,4 NS 3,07 0,20 *0

LOG 3,10 0,2 ** 2,34 2,1 ** 1,53 13,2 NS
EXP 2,32 2,1 o 0,78 42,4 NS 3,07 0,20 **

y=~,6+2,oGx
x=0,756
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Studiul diferenţelor de"determinare pentru caracteristicile anului D de vegetaţieintre grupele de
plante diferenţiateploidic CONCLUZII

-An EU-AN -EU
Caracterul corelat Ipoteze

Semn. Semn.t Semn. t t

Nr. Iăst. principal LIN 15,1 0,1 *"'''' 0,80 42,4 NS 26,4 0,1 ***

LOG 14,3 0,1 *"'''' 3,2 0,2 00 32,2 0,1 000

EXP 13,6 0,1 000 1,6 11,0 NS 22,0 0,1 ***

% plante monocarpe LIN 5,4 0,1 *** 3,2 0,14 .* 4,41 0,1 "'**
LOG 3,8 0,1 *** 1,6 11,0 NS 4,44 0,1 **'
EXP 4,7 0,1 *** 2,4 1,6 *** 4,41 0,1 ****

% plante bicarpe LIN 3,1 0,2 00 32,0 0,1 000 52,9 0,1 ***

LOG 1,5 13,2 NS 8,8 0,1 000 13,2 0,1 ***

EXP 0,0 0,1 NS 30,4 0,1 00' 55,8 0,1 0.0

% plante tricarpe LIN - - - - - - 2,9 0,38 **

LOG - - - - - - 1,5 13,2 NS
EXP - - - - - - - - -

1. Deleţia cromozomilor provoacă o abundenţă semnificativă a lăstăririi

semincerilor.
2. Deleţia cromozomilor induce absenţa expresiei fenotipice a tricarpiei

existentă la nivelele euploide rezultate prin pierderea unor seturi complete de
cromozomi.

3. Deleţia unor seturi complete de cromozori nu modifică de o manieră

semnificativă expresia fenotipică specifică a tetraploizilor.
4. Între nivelul ploidic al plantelor şi ponderea seminţelor monocarpe este o

relaţie directă şi puternică (h' = 0,9) pentru euploizi, directă şi slabă (h' = 0,12- 0,14)
pentru aneuploizi..

5. între nivelul ploiclic al plantelor şi ponderea seminţelorbicarpe este o relaţie

directă şi pnternică (h' = 0,9) pentrn euploizi, inversă şi slabă (h' = 0,12 - 0,18) pentru
aneuploizi. .

6. între nivelul ploidic al plantelor şi genninaţia seminţelor este o relaţie

directă şi meclie (h' = 0,48 - 0,57) pentru euploizi, inversă şi puternică (h' = 0,77 - 0,81)
pentru aneuploizi.
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carpy have been defined, both at the leve~ c:'f derived euploid~ a~dat the level o~ ~UpIOlds, a~ we.ll. as
relationships between germination and plOidic level, also estabhshmg value of coefflclents ofhentablhty,
in a restricted sense for these. For the euploid levels (2x, 3x, 4x)germination is conditioned ta 48-57%
by theincrease of chromosome number in the nucleus, whereas at the aneuplaid leveI 77--81 % of
germination 10ss is due to chromosome deletians.
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INFLUENŢA EPOCILOR DE PLANTARE A BU'fAŞIJLOR

ASUPRA PRODUCŢIEIŞI CALITĂŢJIIBIOLOGICE A SEMINŢEI DE
SFECLĂDE ZAHĂRMONOGElRMĂ

A. BAN, A. ŞTEFĂNESCU,!. GHERMAN, MARIA KOVATS,
D. RADA, VIORICA CLOŢAN,S. URSACHI

Cercetările efectuate în perioada 1991~1993 la S.C.P.S.C.Z. 
Braşov scot în evidenţăimportanţarespectămepocii optime de plantare
a butaşilor. precum şi efectul negativ al întârzieriiplantatului asupra pro
ducţieişi genninaţieiseminţei la familii şi componenţi 2xmm de sfeclă de
zahăr.

Efectuând plantatuI butaşilar la desprimăvărare s-a obţinut opro
ducţie medie de 1 825 kg sămânţă brută la ha, cu genninaţia de 74;6%.

întârzierea plantatului cu 15 până la30 de zile faţă de epoca opti
măa determinata diminuare a producţiei de sămânţă cu 22,2-'-52,4%, iar
germinaţiaa scăzut cu 5,9-14,2 procente.

Dintre factorii studiaţi, cea mai mare influenţă asupra producţiei

şi germinaţieiseminţeia avut-o epoca de plantare. Ponderea acestui fac
tor fiind de 52,2% în privinţa produ.cţiei de sămânţă şi de 42,8%10
privinţagenninatiei.

Stabilirea epocii optime de plantare a butaşilor la sfecla de zahărare o impor'
tanţă deosebitădeoarece pentru a emite lăstari şi pentru a declanşa înflorirea, sfecla are
nevoie ca pe lângăstadiul de inducţie tennică a lăstăririi, la cea 2-4 'C, parcurs pe durata
păstrării în siloz, să mai parcurgă o perioadă de 30-45 de zile în condiţii de zi scurtă cu
temperaturii medii zilnice între 4-10 'e Neparcurgerea acestui stadiu scade procentul
de lăstărire,numărulde plante normale ajunse la maturitate se reduce, afectând negativ
capacitatea de producţie a plantelor şi calitatea seminţei (Bontea şi colab., 1960;
Popovici şi colab., 1973; Bâlteanu, 1974; Stănescu, 1976; Balac şi Badiu, 1988),

Plantarea butaşilormai târziu, pe timp secetos şi cu temperaturi medii zilnice
peste 10 'C, determinăavortarea unui mare număr de flori şi creşterea procentului
de seminţe seci. De asemenea, prelungirea plantatului provoacă deshidratarea buta·
şilor, aceştiapornesc târziu în vegetaţie determinând o dezvoltare neuniformă a plan
telor şi o coacere neuniformă a seminţei. Ca urmare a acestui fapt, procentul de plante
tardive poate depăşi 25y.pierderile de producţie ajung până la 50i,iargenninaţia

seminţei scade cu peste 267,(SaPlmayr, 1947; Peters, 1968; Schinkel, 1970; Csapody,
1972; ~ongden, 1972; Bâlteanu şi Bârnaure, 1979; Cooke şi Scott, 1993).

In lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele medii pe 3 ani cu .privire la influ·
enţa epocilor de plantare a butaşilor asupra producţiei şi calităţii biologice a semin·
ţei la familii şi componenţi 2xmm de sfeclă de zahăr, în condiţiile de climă de la
Braşov.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
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Tabelul 1

Cercetările s-au efectuat la S.c.P.C.S.Z. Braşov, în perioada 1991-1993, într
un ciclu experimental de trei ani consecutivi, în cadrul unei experienţe bifactoriale,
în care s·au studiat următorii factori şigraduări:

1. Factorul A: Epoca de plantare (al - a3)
al - epoca I (la desprimăvărare)

a2 - epoca a II-a (după 15 zile)
a3 - epoca a III-a (după 30 de zile)

2. Factorul B: Materialul biologic (b1 - b8)
b1 ~ familia 565 Provenienţa - A
b2 - familia '566' "
b3 - familia 570 "
b4 - componentul 554 "
b5 - familia 500 Provenienţa - B-21
b6 - familia 510 "
b7 - familia 531 "
b8 - componentul 507 "

Materialul biologic cuprinde 6 familii şi 2 componenţi diploizi monogermi
fertili, aparţinând unor surse de germ(}plasmă (A şi B-21) dife~ite sub aspectul gra
dului de monocarpie şi al precocltăţu plantelor. Astfel, familiile ŞI componentul
provenienţei~ B-21 sunt mai tardive şi.au un grad ridicat de monocarple (9Q...100%);
faniiliile şi componentul provenienţe! - A, se caractenzează pnntr-o matunzare
normală a plantelor, monocarpia fiind cuprinsă între 94 ~i 99%. .

Plantatul butaşilor în prima epocă s-a făcut, în fiecare an, la desprunăvărare,
apoi la interval de 15 zile în trei epoci. în anul 1991 şi1992 prima epocă .de plantar~
a coincis cu data de 3 aprilie, iar în anul 1993, ca urmare a faptulUI că despn
măvărarea s-a produs mai târziu, plantatul primei epoci s-a făcut la data .d~ 22
aprilie. Din fiecare familie sau component s-au plantat câte 40 de rădăclfU pe
parcela (10 m'), la distanţă de 50 x 50 cm, asigurându-se densitatea de 40 000 pl/ha.

în perioada de vegetaţie s-au făcut observaţii privind răsărirea, lăstărirea,

perioada înfloritului şi data maturizăriiplantelor.
Recoltatul seminţei s-a făcut pe familii şi componenţi, funcţie de epoca de

plantare,în faza cândpe lăstarul principal o treime din glomerule au devenit
brune-gălbui.

După treierat s-au făcut determinări privind producţia de sămânţăbrută la ha
şi pe plantă recoltată,apoi s-au efectuat analize de germinaţie pentru determinarea
principalilor indici de calitate ai. seminţei.. Rezultatele determinărilor au. fost
calculate şi interpretate prin metoda analizei varianţei pentru expenenţe

polifactoriale cu parcele subdivizate.
Din punct de vedere climatic (tabelul 1, 2), cei 3 ani de experimentare s-au

caracterizat astfel: anul 1991 excesiv de ploios, depăşind valoarea mediei multi
anuale pentru perioada aprilie - septembrie (488 mm) cu 148 rom. Temperaturile
medii lunare au fost mai scăzute cu 1,Q...2,7 'c în perioada aprilie-mai, dar mai
ridicate în perioada iunie~iulie, cu 1,1-1,3 'C faţă de normală. Anul 1992, cu numai
273,5mm în perioada aprilie-septembrie, poate fi.considerat un an secetos şi cu o
repartizare neuniformă a precipitaţii10r în perioada de vegetaţie. Temperaturile
medii lunare au fost apropiate de valorile normalei, cu excepţia lunii august (20,6
'C), când a depăşit normala (17,3 'C) cu 3,3 'c.

Regimul tconle in perioodaaprilie-septembrie
(1991-1993)

Anul Media Media Dif.Lun.
1991 1992 1993 lunarA muItianua1/i 'c

~~iIie 7,5 9,4 7,2 8,0 8,5 -D,5
al 10,5 12,1 14,2 12,3 13,2 -D,9

Iunie 17,4 16,2 16,7 16,8 16,3 0,5
Iulie 19,2 17,8 17,5 18,2 17,9 0,3
August 17,1 20,6 18,1 18,6 17,3 1,3
Seplembrie 13,0 13,2 12,4 12,9 13,5 -D,6

Media 14,1 14,9 14,4 14,5 14,4 0,1

Tabelu12

Regimul pluviometrlc in perioada
apriUe-septembrie (1991-1993)

Anul Media Media
Lun'

Dif.
1991 1992 1993 Iunarll. multianualll. mm

Aprilie 39,4 31,0 50,8 40,4 . 55,7 -15,3
Mai 152,0 48,0 55,4 85,1 87,9 -2,8 .
Iunie 115,1 126,1 57,6 99,6 114,1 -14,5
Iulie 152,2 46,4 75,1 91,2 99,7 -S,5
August 122,6 6,1 72,0 66,9 73,9 -7,0
Septembrie 50,3 15,9 77,5 47,9 52,4 -4,5

Media 632 274 388 431 484 53

în anul 1993 deşi cantitat~a de precipitaţii acumulată în perioada aprilie 
septembne (388 mm) a fost sub mvelul normalei cu 100 mm, aceasta a avut o repar
llzare uniformă pe fazele de vegetaţIe. Valonle termice au oscilat in jurul normalei
mai scăzute fiind în lunile aprilie şi mai, cu 1,3 respectiv 1,1 'C faţă de normală:

Sub aspectul evoluţiei vremii în perioada aprilie - septembrie în anul 1993
s-au inregistrat cele mai favorabile condiţii pentru cultura seminceril~r.

REZULTATE OBŢINUTE

. Prin efectuarea plantatului la desprimăvărare s-a asigurat o răsărire medie pe
3 am (ta.beluI3) de 95,6%. întâfZlera plantatului cu 15la 30 de zile faţă de epoca I
~u modIfică mul~ procentul de plante răsărite (0,8-4,1), răsărirea plantelor fiind
mfluenţată în prunul rând (le calitatea butaşilor şi de aprovizionarea cu apă a
solului in perioada plantatului. .

. Valorile termice mai scăzute înregistrate în prioada plantatului şi chiar după
r~ăr,::ea plantelor au determinat o Iăstărire. medie de 94,9% când plantatul s-a
facut m epoca 1. Pe măsură ce plantatul butaştlor s-a făcut mai târziu, procentul de
plante Iăstănte a scăzut la 93,1 în epoca a II-a şi la 88,0 în epoca a III-a.
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Dîminuarea producţiei de sămânţă brută cu 22,2-52,4% faţă de martor se
explica atât prin creşterea procentului de goluri de la o epocă la alta, cât şi prin r;du
cerea capacităţiide producţie a plantelor, proporţional cu întârzierea plantatului.

Tabelul 4

El:.'" de

Productia de sltnânţll
Sllm.

p antare 1991 1992 1993 Media: 1991-1993 glpl.

kglba Dif. kglba Dif. kglba Dif. kglba % Dif. Somn.
roc.

1 La despri-
măvărare 1324 0,0 1694 0,0 2456 0,0 1825 100,0 0,0 55,6

II După15 zile 943 -380 1565 -129 1748 - 708 1419 77,8 -406 000 45,6

III După 30 de
674zile -650 929 -764 1001 -1455 868 47,6 -957 000 32,6

Media 980 0,0 1396 416 1732 755 1371 45,5

In.Ouenţa epocilor de plantare asupra producţiei de sărnânţ1i brută

Tabelul 3

Infiuenţacpocilor de plantarc asupra procentuluI de plante răşărite,IăstăriteşimaturiUlte

Plante Plante Plante Plante Goluri
Epoca de plantare răslirite llliitărite tardive mature

%
% % % %

1991

1 98,5 96,9 9,5 78,7 12,1

II 96,7 93,1 13,5 71,0 15,5

III 94,2 90,2 19,1 57,6 23,2

Media 96,5 93,4 14,0 69,1 17,0

1992

1 90,0 90,0 8,3 76,6 14,8

II 91,6 90,8 9,4 75,2 15,2

III 91,0 87,6 14,0 68,9 17,7

Media 90,8 90.0 10,5 73,3 16,0

1993

DL5%~

1%=
0,1%=

67
111
208

123
204
382

185
307
574

82
136
255

DL. 0,1% pentru ANI = 264

Familiile şi componenţii celor două provenienţe s-au comportat diferît în
privinţa producţieide sămânţă (tabelul 5). Astfel, la nivelul provenienţei B-21 în
medie pe 3 ani s-a înregistrat o prodUCţie de 1428 kglha cu limite între 949 kg!h~ în
anul 1991 şi 1854 kg/ha în anul 1993. La nivelul provenienţeiA, producţiamedie pe
3 ani a fost 1 313 kglha, cu limite între 1 011 kglha în anul 1991 şi 1 616 kg/ha În anul
1993. Comparând valorile medii ale celor două provenienţe, se constată că, în
medie pe ~ ani, provenienţa B~21 s-a dovedit. mai productivă,depăşindcu diferenţe

semnificatIve (115 k.glha) media provemenţel-A. Se remarcă familia 500 şi compo
nentul507 (provemenţaB-21), care în condiţiile anului 1993 au realizat cele mai
mari producţii de sămânţă (1 900, respectiv 1 890 kg/ha).

Media 1991 1993-
1 95,6 94,9 7,8 82,0 9,9

II 94,8 93,1 10,1 77,5 12,1

III 91,5 88,0 15,0 66,5 18,7

Media 94,0 92,0 10,9 75,4 13,7

1 98,2 97;9 5,7 91,1 3,0

II 96,2 95,5 7,5 87,2 5,6

III 89,2 86,1 11,9 73,0 15,1

Media 94,6 93,1 8,3 83,7 7,9

Tabelul 5

Producţia de slUnânţll.

Varianta Prov. 1991 1992 1993 Media: 1991 1993

kglba Dif. kglba Dif. kglba Dif. kglba % DU. Semn.

Fam.565 A 1049 44 1315 - 67 1608 - 66 1324 97,8 ~30

Fam.566 998 -7 1263 -119 1612 - 62 1291 95,3 -63
Fam.570 992 -13 1282 ~100 1571 -103 1282 94,7 -72
Camp.554 1005 0,0 1382 0,0 1674 0,0 1354 100,0 0,0
Fam.500 B-21 971 -34 1544 162 1826 152 1447 106,9 93 •
Fam.510 946 -59 1423 41 1890 216 1420 104,9 66
Fam.531 925 -80 1487 105 1801 127 1404 103,7 50
Camp.507 956 -49 1470 88 1900 228 1445 106,6 91 •

Media A 1011 0,0 1310 0,0 1616 0,0 1313 100,0 0,0

B-21 949 -62 1481 171 1854 238 1428 108,8 115 •

Influenţa materialului biologic asupra producţieI de sămânţ~ brută

Sub influenţa epocilor de plantare apar dilerenţe importante în privinţaprocentu
lui de plante recoltate (ajunse la matnritate). în medie pe 3 ani ponderea acestei cate
gorii de plante a fost de 82% în epoca 1, 77,5% în epoca a Il-a şi 66,5% în epoca a III-a.

Variabilitatea mare a numărului de plante recoltate de la o epocă la alta a fost
determinată de apariţia unui procent însemnat de goluri care, în medie pe expe:
rienţă, a ajuns la 13,7, cu limite între 9,9 în epoca I şi 18,7 în epoca a Il-a, precum ŞI
a unui procent mediu în 10,9 plante tardive, cu limite între 7,8 în epoca I şi 15,0 în
epoca a III-a. . '

Evoluţiaprocentului de plante răsărite, lăstărite ŞI mature, precum ŞI numărul
de goluri înregistrate în perioada de vegetaţieau determinat diferenţe foarte semnifi
cative, atât asupra producţieide sămânţă, dar mai ales asupra unor mdlCI de calItate
şi acesteia.

în privinţa producţiei de sămânţă, cele mai bune rezultate s-au obţinut,
indiferent de condiţiileclimatice, atunci când plantatul butaşilor s-a efectuat la despri
măvărare. Astfel, la epoca 1, producţia medie de sămânţă brută pe 3 ani a fost de
1825 kgllIa (tabelul 4), cu limite între 1324 kg/ha în anul 1991 şi 2 457 kglha în anul
1993. Efectuând plantatul cu 15 zile mai târziu, producţia de sămânţă a scăzut cu
406 kglha (22,2 %) faţă de epoca I (m!.) şi cu 957 kglha (52,4%) în varianta când
plantatul s-a făcut cu 30 de zile mai târziu.

DL5%=
1% =

0.1% =

44
58
76

60
81

106

92
123
161

91
124
167
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Tabelu! 6

Efectul interacţiunii epoca de plantare x materialul biologic asupra producţiei de sămânţă brută

Sub influenţa interacţiuniifactorilor, se constată că cele mai mari producţii de
sămânţă brută s-au realizat la nivelul provenienţei B-21, când plantatul s-a efectuat
la desprimăvărare. Producţia medie pe 3 aui la aceste familii a fost cuprinsă îutre
1871 kglha la familia 531 şi 1 955 kg/ha la familia 500. Familia 500 se remarcă priu
faptul că în medie pe 3 ani a depăşit martorul (C-554, tabelul 6) cu 148 kglha, iar în
anul 1993 a atins nivelul de producţie de 2 743 kg/ha, depăşind producţia martorului
(C-554) cu 386 kglha.

Facultatea germinativă a seminţei a înregistrat cea mai ridicată valoare la
prima epocă de plantare, aceasta fiind în medie pe 3 ~ui de 74,6%, cu limite între
67,0% în anul 1992 şi 80,6% în anul 1993 (tabelul 7). Intârzierea plantatului cu 15
până la 30 de zile faţă de epoca optimă, adetermiuat o reducere a facultăţii

germinative cu 5,9 până la 14,2%. Germinaţia mai scăzută la nivelul epocii a n·a şi

a III-a se explică prin apariţia unui procent ridicat de glomerule seci la sămânţa

obţinută în aceste epoci.

Tnbelul7

1,84
3~8

5,59

2,73
3,66
4,79

2,41
3,98
7,46

2,60
3,48
4,56

1,98
3,'ll
6,12

2,30
3,07
4,02

1,35
2,23
4,17

3,31
4,43
5,79

Influenţa epocilor de plantnre asupra facultl1tii germinative

Influenţa materialului biologic asupra facultătU germinative (FG)

DL5%
1%

0,1%

DL5%
1%

0,1%

Tabelul 8

Materialul biologic a influenţat diferit asupra facultăţii germiuative. Din
datele cuprinse în tabelul 8 se constată că la familiile şi componentul provenienţei
- A, s-a obţinut în cei 3 ani sămânţă cu capacitatea germinativămai bună compara
tiv cu cele din provenienţa B-21. Astfel, în medie pe 3 ani, germinaţia seminţei la
provenienţa A a fost de 70,1 %, cu 4,4 procente peste valoarea medie a provenienţei

B_21 (65,7%), Dintre familiile provenienţei - A se remarcă familia 570 cu
germinaţia de 71,3%, media pe 3 ani. Comparativ cu componentul554 (mt.),
familiile şi componentul provenienţei B-21 au avut germinaţia mai mică cu 3,4
procente la familia 500 şi 5,0 procente la familia 510. Diferenţele faţă de martor suut
de la semnificativ la foarte semnificativ negative.

în privinţa materialului biologic studiat se constată o strânsă legătură între
tardivitatea plantelor, nivelul ridicat de monogermie şi germinaţia scăzută, chiar şi

în condiţiile când familiile tardive au dovedit un potenţial mai ridicat privind pro
ducţia de sămânţă.

Facultatea geIPJ.inntiv1l, (FG)

Epoca de plantare 1991 1992 1993 Media: 1991~1993

FG Dif, FG Dil. FG DiL FG % Dil. S

1 La desprimăvărare 76,3 0,0 67,0 100,0 80,6 100,0 74,6 100,0 00,0

II După 15 zile 69,2 -7,0 65,0 -1,9 71,5 -9,1 68,7 92,0 -5,9 000

III După 30 de zile 65,6 10,7 52,7 -14,2 63,0 -17,6 60,4 81,0 -14,2 000

Media 70,4 0,0 61,6 -8,8 71,7 1,4 67,9 000

Facultatea genninativă (FG)

Varianta Prov. 1991 1992 1993 Media: 1991-1993

FG niL FG Dil. FG Dif. FG % Dil. S

Pam.565 A 70,9 -2,7 64,6 2,4 73,4 0,5 69,6 99,7 -D,2
Pam.566 70,9 -2,7 65,8 3,6 72,7 -D,2 69,8 100,0 0,0
Pam.570 73,0 -D,6 66,5 4,3 74,2 1,3 71,3 102,1 1,5
Cam. 554 73,6 0,0 62,2 0,0 72,9 0,0 69,8 100,0 0,0

Fam.500 B-21 69,1 -4,5 57,3 -4,9 72,8 -D,1 66,4 95,1 -3,4 O
Fam.510 66,0 -7,6 58,6 ~3,6 69,7 -3,2 64,8 92,8 -5,0 000
Fam.531 69,0 -4,6 59,4 -2,8 70,1 -2,8 66,2 94,8 -3,6 O
Comp.507 70,6 -3,0 58,2 -4,0 68,1 --6,3 65,6 94,0 -4,2 00

Media
A 72,1 0,0 64,8 0,0 73,3 0,0 70,1 100,0 0,0

B~21 68,7 -3,4 58,4 --6,4 70,2 _3,1 65,7 93,7 -4,4 00

130
192
301

235
353
57S

60
81

106

96
141
219

D15%=
1%=

0,1%=

Producţiade s!1mânlli (k-glha)

Variantele Prov, 1991 1992 1993 Media: 1991-1993

kglb' % Dil. Semn.

Epoca I Fam.565 A 1410 1565 2230 1735 96,0 72
Fam.566 1365 1533 2247 1715 94,9 _92

Fam.570 1343 1560 2263 1722 95,3 -85

Comp.554 1378 1685 2357 1807 100,0 0,0
Fam.500 B-21 1280 1841 2743 1955 108,2 148 *
Fam.510 1310 1738 2653 1901 105,2 94
Fam.531 1250 1824 2540 1871 103,5 64
Comp.507 1251 1803 2620 1891 104,6 84

Epoca II Fam.565 A 1017 1462 1740 1406 77,8 -401 000
Fam.566 967 1415 1627 1336 73,9 -471 000
Fam.570 980 1400 1573 1318 72,9 -489 000
Comp.554 956 1548 1780 1428 79,0 -379 000

Fam.500 B_21 948 1749 1803 1500 83,0 -307 000

Fam.510 890 1653 1817 1453 80,4 -354 000

Fam 531 877 1609 1783 1423 78,7 -384 000
Comp.507 910 1683 1863 1486 81,9 -321 000

Epoca III Fam.565 A 720 918 855 831 46,0 -976 000
Fam.566 660 840 963 821 45,4 -986 000
Fam 570 652 887 877 805 44,5 -1002 000
Comp.554 680 913 883 826 45,7 -981 000
Fam.500 B-21 687 1043 930 887 49,1 -920 000
Fam.510 638 879 1200 906 50,1 -901 000
Fam.531 647 1028 1080 918 50,8 -889 000
Comp.507 707 925 1223 951 52,6 -856 000
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7,23,0

Influenţa epocilor de plantare asupra produqieJ de siUnânţ3i utUă (k:gIha)

Tabelul 11
Analiza variantci pentru cfcctul factorilor şi interacţiunii lor asupra producţiei şi gennînaţici

seminţei la familii şi componcnţi 2xmm de sfeclă de zahăr (1991 1993)

A (945kglha cu MMb = 11,80 g) rezultă un număr de 800 de unităţi de sămânţăJhaîn t~p ce Ia provenienţa B-21 ~946 kglha cu MMb = 14,0 g) rezultă 688 unităţi de
sămanţă. Di.ţ"er~~ţa de 112 unităţi d~ sămânţă poate constitui un argument Înfavoarea OpţIUUll pentru un matenal bIOlogIC cu producţii moderate de sămânţă şicu calitate biologică superioară.

. ~~ pri~inţ~ efectului negativ ~l întâr~ierii pl~tatului asupra producţiei şi
calităţI.1 semmţel, prodUCţIa de sămanţă utilă penmte o evaluare mai corectă a
pler~erilor reale de p.!oducţiedeoarece include şi ge~minaţia seminţei. Comparativcu pierderea de sămanţă brută, care Ia mvelul epocll a II-a era În jur de 52% Iasămânţa utilă, În epoca a III-a pierderile ajung la 67% faţă de martor (epoca'1).

Tabelul 10

Alte cauze

Importanţarespectăriiepocii optime de plantare a butaşilor la sfecla de zahărmono
ger!fiă, re~ltă şi din tabelul 11, care cuprinde valorile testului F şi ponderea factonlor S~U?IaţIpe~trupr.od1!~ţIade.sămânţă ~i facultatea genninativă.Atât în privinţa
producţieIde sămanţă cat Şllll pnvmţa germmaţ1el, epoca de plantare a avut cea maimare IJondereo (52:2, resp.ectiv 4.2,8%) urmată de anii experimentaii cu 32,4,respectiv ~5,9 Yo ŞI. matenalul blOlogtc cu numai 1,3, respectiv 7,1%. Dintre
lllteracţlllnl,cea m~1 mare pondere a avut-o cea dintre ani x epoca (8,5; 4,2%). Deremarcat faptul că III toate cazurile, acţmnea factorilor a fost foarte semnificativă.

-
Valorile testului F şi ponderea factorilor

C;luza variabilitll.ţii GL A Produclia de slimânt1l. Facultatea germi.nativli
F Semnif. % F Sernnif. %

A. Anii experimenIati 2 304,9 ••• 32,4 217,5 **>le 25,9B. Epoca de plantare 2 593,4 *** 52,2 626,6 ••• 42,8C. Materialul biologic 7 23,2 ••• 1,3 20,3 **'" 7,1AxB 4 48,2 *** 8,5 30,6 ••• 4,2AxC 14 14,4 "''''* 1,7 6,6 *** 4,6BxC 14 2,0 • 0;2. 4,0 ••• 2,8AxBxC 28 3,1 **'" 0,7 3,8 ••• 5,4

Variantele Epoca de pIautare
1 II 1II Media:

Familia MMB
Unităţi

Prov. kglha % kgJba % kglha % kglha % da
săm§nţă

Fam,565 A 1282 90,2 992 69,9 539 37,9 938 96,1 12,3 762Fam.566 1330 93,5 934 65,7 514 36,1 926 94,9 11,8 785Fam.570 1366 96,1 951 66,9 507 35,7 941 96,4 11,6 811Comp.554 1422 100.0 1036 72,9 470 33,0 976 100,0 11,5 849
Fam.500 B 21 1462 102,8 1016 71,1 534 37,6 1004 102,9 14,2 707Fam.510 1408 99,0 957 67;3 506 35,6 957 98,0 13,8 693Fam.531 1366 96,1 927 65,2 552 38,8 948 97,1 13,8 687Comp.507 1345 94,6 964 67,8 530 37,3 946 96,9 14,3 661

Media
A 1350 100,0 978 100,0 507 100,0 945 100,0 11,8 800

B-21 1395 103,0 966 98,8 530 104,5 964 102,0 14,0 688

4,8
6,7
9,3

D15%oo 5.5 4,2 4,8
1%"; 7,5 5,8 6,7

0,1%"" 10,0 8,3 9,7

Efectul interacţiunii epoca de plantare x materialul biologic asupra facultăţii genninative

Rezultatele experimentale obţinute pe parcursul a 3 ani evidenţiază unele aspectelegate de capacitatea de producţieşi de calitatea seminţei Ia metrialul b!C!!ogi~ studiat.Astfel, famillile şi componentul provenienţeiB-21, comparativ c~ familllle ŞI co.mp?nentulprovenienţei-A; au obţinuLproducţiide sămânţă Illal m~~, dar cu germmapemai scăzută; Ca urmare a acestui fapt, în pnvinţa prodUCţIei de sămânţă utIlă(tabelul 10) diferenţele dintre familiile celor două provenienţe sunt nesemnificative.Pentru a stabili diferenţele reale dintre cele două grupe de familii, s-a recursIa calculul numărului de unităţi de sămânţă, rezultate din producţia de sămânţăutilăJha.înurma acestui calcul se constată că din producţiamedie a provenienţei -

Facultatea germinativl1

Variantele Media: 1991 1993
Prov. 1991 1992 1993

% Dif. Semn.kgJba

Epoca 1 Fam.565 A 76,0 67,5 77,0 73,5 94,0 -4,7
Fam.566 74,7 70,4 84,1 76,4 97,7 -1,8
Fam.570 77,7 70,0 86,8 78,2 100,0 -
Comp.554 78,3 73,5 82,8 78;2. 100,0 0,0

Fam.500 B-21 73,4 65,1 82,0 73,5 94,0 -4,7
Fam.510 73,8 63,1 81,4 72,8 93,1 -5,4 O
Fam.531 76,6 62,1 79,1 72,6 92,8 -5,6 O
Comp.507 79,6 64,0 72,0 71,9 91,9 --{j,3 O

Epoca II Fam.565 A 69,0 67,0 74,5 70,1 89,6 --1l,1 00
Fam.566 70,0 69,6 70,1 69,9 89,4 --1l,3 00
Fam.570 72,0 70,1 74,2 72,1 92,2 --{j,1 O
Comp.554 73,7 66,2 77,5 73,0 93,3 -5,2 O

Fam.500 B-21 68,9 61,0 73,7 67,8 86,7 10,4 000
Fam.510 63,7 62,5 69,9 65,4 83,6 -12,8 000
Farn.531 70,0 62,1 65,5 65,9 84,1 -12,3 000
Comp.507 66,7 61,8 66,8 65,1 83,2 ~13,1 000

Epoca III Fam.565 A 67,7 59,3 68,7 65,2 83,4 13,0 000
Fam.566 68,0 57,3 63,7 63,0 80,6 -15,2 000
Fam.570 69,3 59,4 61,7 63,5 81,2 -14,7 000
Comp.554 68,7 46,8 58,5 58,0 74,2 -20,2 000

Fam.500 B-21 64,9 45,8 72,9 61,2 78,3 -17,0 000
Fam.510 60,5 50,2 57,7 56,1 71,7 -22,1 000
Fam.531 60,3 54,1 65,7 60,0 76,7 -18,2 000
Comp.507 65,4 48,8 55,4 56,5 72,2 -21,7 000

Sub influenţa interacţiunii factorilor studiaţi (tabelul 9), cea m.?-i,b~nă germinaţie s-a obţinut Ia familiile provenienţei - A, când plantatuI s-a efec~at m pIlfI1a epocă,valoarea facultăţii germinative fiind cuprinsă intre 73,5% Ia f~milia 565 ş~ 78,2% Iacomponentul 554 (Mt.) La familiile provenienţei B~21, s-a obţinut o gerrnmaţle malscăzută faţă de martor cu 4,7 (familia 5(0) până Ia 6,3 pro~ente (comp?nentul5.07).De remarcat faptul că în condiţiile climatice fa~o!aţl1le prod~ceru de sămanlă(anul 1993) germinaţia seminţei a ajuns Ia unele familll dm provemenţa- A Ia 84 Yo
(familia 566 '" 84,1%; familia 570 '" 86,8%).

Tabelul 9
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lNFLUENCE OF ROOT-$EED PLANTlNG TJME ON YJELD ANO 1l1OLOGJCAL QUAUTY

OF MONOGERM SUGARIlEET SEED

SUMMARY

Investigations carried out during 1991-1993atthe Research and Production Institute for

Sugarbeet Growing and Manufacturirig and Sweet Substances, Braşov, stressed significance of optimum

time for root-seed planting, and the negative effect of delayed planting on yield and 5eed germination in

sugarbeet famî1ies and 2xmm components.

By effectingroot~seed planting inearlyspring an average yield of 1,825 kglharawseed has been

obtained,germination being 74,6%.

Delayed plan ting by 15 ta 30 days after the optimum time induced 22,2 - 52,4% 10S5 af seed yield,

and germination dI:opped by 5,9-14,2 percents.

Among the factor5 examined, planting time had the outmost inf1uence an yield and seed

germination. Share of this factor was 52,2% for seed yield, and 42,8% for its germination.

TABLES

Table 1 -The therrnalregimc in the period April-September (1991-1993)

Table 2 - The rainfati regime in tbe periodic April-September (1991-1993)

Table 3 - Tbe influence of planting time upon tbe percent of plants emerged. shot and

reaching maturity

Table 4 - The influence of planting tinle upon the yields ofraw seed

Table 5 - Tbe influence of biological material upon tbe yields of raw seed

Table 6 - The effect of interaction between tbe planting time x biologicalmaterial upou the

yields of raw seed

Table 7 - Tbe influeuce of planting time upon the gerrnination faculty (FG)

Table 8 - The influence of biological material upon tbe germination faculty (FG)

Table 9 - Tbe e~fec~ offinterlactioD between tbe planting time - biological material upon ilie

gennmatlon acu ty

Table 10 - The. influence o~planting tÎ1ne upon the production of usabIe seed (kglha)

Table 11 - V~nance analys~s n~garding the. effeet of factors and tbeir interaction upon the

)'leld and gennmation of seed m families aud components 2x rom of sugarbeet

(1991-1993)
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CERCETĂRI PRIVIND DRAJAREA
SEMINŢELORDE SFECLĂDE ZAHĂRFOLOSIND

BIOSTIMULATORI DE CREŞTEREŞI ALTE SUBSTANŢE

ADRIANA SZEKELI, M. RĂŞCĂNESCU

În lucrare sunt analizate rezultatele cercetărilor efectuate în labora
tor şi in câmp a 68 de variante de reţete de drajare a seminţelor de sfeclă

de zahăr monogerme. În urma testărilor a rezultat că utilizarea sărurilor

minerale de K, Na, Mo, Zn, B, Fe duce la apariţia unui efectiv sinergicdato
rită căruia se înregistrează creşteri semnificative la nivelul energiei germina
tive (5,2-6,4%). Utilizarea biostimulatarilor tip Bea 4 sare de amoniu şi

Bea 18,3 a provocat o creştere a energiei germinative cu 7,3-9,1 %, iar a
răsăriTii de câmp cu 6,4-7,2%. Folosirea polimerilor ca aditivi nu a avut
drept consecinţă maximizarea energiei germinative şi a răsăririi de câmp
decât în varianta în care aceştia au fost asociaţi cu săruri minerale.

Tehnologia de cultivare a sfeclei de zahăr se poate îmbunătăţiprin executarea
unui semănat de precizie, prin folosirea seminţelor drajate şi utilizarea soiurilor
monogerme.

Drajarea seminţelor constituie o verigă tehnologică modernă, care se aplică

în producţiepe suprafeţe în creştere de la an la an în majoritatea ţărilor civilizate,
pentru că ajută la realizarea unui semănat de precizie, la o distribuţie uniformă a
plantelor şi drept urmare un consum de muncă manuală redus destinat realizării

densităţii corespunzătoare, comparativ cu semănatul seminţelor nedrajate Il, 2].
Compoziţiile de drajare conţin ca aditivi substanţe stimulatoare de creştere,

nutritive şi altele, care asigură condiţii favorabile unei bune dezvoltări a plantelor,
acestea traversând mai uşor perioada critică cuprinsă între germinat şi apariţia

primelor perechi de frunze adevărate (3-5].
Substanţele cu rol stimulator sunt reprezentate de compuşi organici aflaţi în

doze infime, dar cu efecte puternice asupra proceselor fiziologice şi biochimice din
plante. Acestea au fost supuse unor teste genetice la nivel celular demonstrându-se
lipsa lor de toxicitate, calităţile biostimulatoare superioare, metabolizarea totală şi

lipsa oricăror fenomene secundare (6-11].
În lucrare sunt· prezentate rezultatele cercetărilor efectuate .în laborator şi

câmp privind studiul unor reţete de drajare a seminţelor de sfeclă de zahăr mono
germă şi influenţa acestora asupra caracteristicilor de genninaţie (energie şi facul
tate germinativă,germinaţia de câmp),



Tabelul 1

Elementele climatice în perloada de vegetaţie

Luna

1II IV V VI VII VlII IX

Durata de strălucire Multianuală 128,0 180,3 220,5 222,3 278,3 270,2 200,8
a soarelui înregistrată 155,5 189,1 281,1 277,6 293,7 - -

(ore) Abaterea +27,5 +8,8 +60,7 +55,3 +15,4

Temperatura medie MultiuDuală 2,2 8,9 14,7 18,0 19,9 19,1 14,5
a aerului ('C) înregistrată 5,4 11,2 15,8 18,0 21,5 20,7 18,9

Abaterea- +3,2 +2,3 +1,1 ° +1,6 +1,6 +4,4

Precipitaţii Nr. zile ploi 11 8 14 7 9 9 3
(rom/ro') Multianuală 25,6 44,3 62,7 77,8 71,3 59,7 42,4

înregistrată 9,2 11,4 66,0 75,9 34,8 64,5 8,7
Abaterea -16,4 -32,9 +3,3 -1,9 -36,5 +4,8 -33,7

UII1iditatea Multianuală 73 63 63 63 64 64 68
relativă a aerului înregistrată 76 74 68 73 73 69 69

(%) Abaterea +3 +11 +5 +10 +9 +5 +1

Experimentările s:au efectuat în condiţii de laborator şi câmp. . .
Experienţele de câmp au fost amplasate după metoda parcelelor subdlv~ate,

având 68 variante în 4 repetiţii, cu suprafaţa recoltabilă a unei parcele de 10 m , p~
un sol cernoziomoideumezobazic, slab levigat, luto-argilos fO~l1lat pe lutun
argiloase cu un conţinut redus de humus (2,0-2,1%), slabaprovrzlOnat cu azot
(IN = 1,9-2,0), mijlociu spre blneaprovlZlonat cu fosfor (35,0-60 mg P"Os/lOO g sol)
şi bine aprovizionat cu potasIU (135,7-150,0 mg K"O/lOOg sol). _

Planta premergătoare a fost orzoaica, iar fertilizarea s-a făcut cu îngrăşămant

complex 15-45-0 (300 kglha) aplicat toamna. .
Semănatul s-a efectuat în epoca optImă (30 martIe 1994) cu semănătoarea

Multicorn (Kleine) pe 6 rânduri, asigurându-se o densitate corespunzăt,?are..
S-a folosit sămânţă de sfeclă de zahăr din soiul Bârsa, nedrajată ŞI drajată cu

diferite substanţe (săruri minerale, biostimulatori, polimer~).. .
Drajarea glomerulelor de sfeclă de zahăr s-a făcut llltr-o lllstalaţIe formată

elin omogenizator, turbine, uscătoare cu termoreglare, calibror. Matena~ele foloSlt~

la drajare, funcţie de reţete, după cântărire s-auomogenrzat în 0ll1ogenrz.ator, apOI
prin dozare s-au introdus înturbine, în straturi alternatIve cu soluţii liant ŞI de fixare
pe sămânţă. . . _ .

Uscarea drajeurilor până la 10-12% UIDlditatea s-a făcut ro uscătoare cu pat flm
&zant latemperatura de maximU1ll35 'C,asigurată de către termocontacte automate.

Sortarea drajeurilor s-a făcut pe calibre.. '. .
În laborator, la toate variantele luate în studiu, s-a determroat energm ŞI

facultatea germinativă după metoda B.P. conform STAS 1634/198~.

S-au efectuat stropiri pe vegetaţiecu biostimulatorii BC0-4 ŞI BCO-18,31150.
Interpretarea datelor s-a făcut prin metoda analizei varianţei.

Condiţiile climatice sunt redate în tabelul 1.
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Tabelul 2
Influenta sll:rurilor minerale folosite la drajarea seminţelor de sfeclă de zahăr asupra

energiei germinativc

DL 5% == 4,26
1% = 5,70

0,1% ==7,46

În perioada de vegetaţie a anului 1994 s-au înregistrat abateri lunare de la
media multianuală, care au influenţat creşterea şi dezvoltarea sfeclei de zahăr.
Astfel, durata de strălucire a soarelui a înregistrat valori mai mari faţă de media
multianuală pe toată perioada de vegetaţie, ajungând până la +60,7 în luna mai
+55,3 în'luna iunie. Cantitatea de precipitaţii a înregistrat deficit faţă de media
multianuală în lunile aprilie, iulie şi septembrie, înregistrându-se valori respectiv
-32,9; -36,5; -33,7. Temperatura medie a aerului a înregistrat valori uşor mai
ridicate faţă de media multianuală. Umiditatea relativă a aerului a fost superioară
mediei multianuale, cu valori până la 11 %.

REZULTATE OBŢINUTE

Urmărind rezultatele obţinute la variantele la care seminţele s-au tratat cu
săruri minerale, se poate constata că apare un efect sinergic, care a determinat valori
ale energiei germinative superioare martorului nedrajat (tabelul 2). S-au înregistrat
sporuri semnificative la variantele B. 3; B. 7; B. 9 -B: 13, cuprinse între 5,24-6,41 %.

N,.
Varianta F,Ş." Fată de martor,rt.

% Dif. Semnif.
1. A.l 85,75 100,00 rot2. B.l 87,75 102,33 2,003. B.2 86,50 100,87 0,754. B. 3 90,25 105,24 4,50 *5. B. 4 89,50 104,37 3,756. B. 5 85,25 99,41 -0,507. B. 6 89,00 103,79 3,258- B. 7 91,00 106,12 5,25 *9. B. 8 89,25 194,08 3,5010. B.9 90,00 104,95 4,24lI. B.l0 90,00 104,95 4,25IZ. B.ll 91,25 106,41 5,50 *13. B.12 91,00 106,12 2.25 *14. B.13 90,25 105,24 4,50 *15. B.14 86,00 100,29 0,2516. B.15 89,00 103,79 3,25

În ce priveşte facultatea germinativă (tabelul 3), aceasta nu a înregistrat valori
semnificative faţă de martor.

Din observaţiilede răsărire (tabelul 4) se poate constata că aceasta a fost influ
enţată pozitiv de prezenţa sărurilor minerale din învelişul de drajare. Astfel, faţă de
vananta martor nedrajatăs-auobţroutSporuri semnificative la variantele B. 7' B.l0'
B. 12, valor?e fiind mai mari cu 4,76-5,55% şi la celelalte variante s-au înr;gistrat
valon supenoare faţă de martorul netratat, dar diferenţele n-au fost asigurate statistic.

ADRiANA SZEKELI, M. RĂ.şcÂNESCU

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
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DL5% =5,98
1%=8,01

0,1%= 10,48

De asemenea, producţia de zahăr alb la toate variantele testate a înregistrat
valori superioare martorului netratat, dar neasigurate statistic (tabelul 6).

Producţia de rădăcini (tabelul 5) a înregistrat valori superioare faţă de marto
rul netratat, diferenţele fiind neasigurate statistic.

Ne. Varianta Prod. rădăcini Faţll.. de martor
cIt. tJhn % DiI. Semnif.

1, Al 40,2 100,00 m!
2. B. 1 40,8 101,49 0,6
3. B. 2 43,5 108,20 3,3
4. B. 3 44,5 110,69 4,3
5. B. 4 43,8 108,95 3,6
6. B. 5 41,0 101,99 0,8
7. B. 6 42,3 105,22 2,1
8. B. 7 44,7 111,19 4,5
9. B. 8 44,2 109,95 4,0

10. B. 9 43,5 108,20 3,3
11 B.l0 45,6 113,43 5,4
12. B.11 44,5 110,69 4,9
13. B.12 45,2 112,43 5,0
14. B.13 43,8 108,95 3,6
15. B.14 42,1 104,72 1,9
16. B.15 43,4 107,96 3,2

Tabelu15

Influenţa sărurllor minerale folosite la drajareaserninţelor de sfeclă de zahăr asupra producţiei rădăcini

Tabelul 4

Tabelul 3

DL5% ",,4,70
1%;" 6,26

0,1% = 8,20

Influenţa sitrurllor mJnerale folosite Ia drajarca seminţeJorde sfcclă de zahm-asupra
facultăţii germinntive

NI'. F.G. Faţll de martor

cIt.
Varianta % % DiL Semnif.

1, A. 1 87,25 100,00 m!

2. B.l 89,25 102,29 2,00

3. B. 2 89,25 102,29 2,00

4. B.3 91,50 104,87 4,25

5. B.4 91,25 104,58 4,00

6. B.5 86,75 99,42 -D,50

7. B.6 90,25 103,43 3,00

8. B. 7 91,75 105,15 4,50

9. B.8 90,75 104,00 3,50

10. B.9 91,50 104,87 4,25

11 B.10 91,00 104,29 3,75

12. B.11 91,75 105,15 4,50

13. B.12 91,50 104,87 4,25

14. B.13 90,50 103,72 3,25

15. B.14 88,25 101,14 1,00

16. B.15 90,00 103,15 2,75

DL 5 ro - 0,65 tJha
1% = 0,87 tlha

0,1%= 1,14 tlha

Tabelul 6

Influenţa sărurilor minerale folosite la drajarea scminţelor de sfcclă de zaM.t asupra
producţiei de zahăr alb

Nr. Varianta ZaMralb FatJ1 de IUilrtor
cIt. tJha % DiI. Semnif.

1. Al 6,11 100,00 mt
2. B. 1 6,36 104,09 0,25
3. B.2 6,57 107,52 0,46
4. B. 3 6,63 108,51 0,51
5. B. 4 6,58 107,69 0,47
6. B. 5 6,20 101,47 0,09
7. B.6 6,31 103,27 0,20
8. B. 7 6,69 109,49 0,58
9. B.8 6,52 106,71 0,41

10. B.9 6,49 106,21 0,38
11 B.lO 6,65 108,83 0,54
12. B.11 6,54 107,03 0,43
13. B.12 6,68 109,32 0,57
14. B.13 6,50 106,38 0,39
15. B.14 6,46 105,72 0,35
16. B.15 6,53 106,87 . 0,42

,
DL5%=5.74mupJlha

1% = 7,66 mii pJlha
0,1% = IO,03mii pJlha

InfJuenţasărurilormJneralefolosite ladrajarea seminţelorde sfeclă de zahiU' asupra
dsăririi pIantelor

NI'. NI'. plante r1is~rite
Fată de martor

ert. Varianta (mii pl/ha) % Dil. Semnif.

1, A. 1 126 100,00 m!
2. B.l 128 101,58 2

3. B. 2 128 101,58 2

4. B. 3 131 103,96 5

5. B.4 130 103,17 4

6. B. 5 126 100,00 O

7. B.6 129 102,38 3

8. B.7 132 104,76 6 *
9. B.8 131 103,96 5

10. B. 9 130 103,17 4

11 B.l0 133 105,55 7 *
12. B.11 131 103,96 5

13. B.12 132 104,76 6 *
14. B.13 131 103,96 5

15. B.14 127 100,79 1

16. B.15 129 102,38 . 3
..
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Tabelul 9

Tabelul 8

Influenţa biostbnulatomlui asupra răsăririi plantelor

Influenţa biostimulatorului asupra producţiei de rădăcini

DL 5 % = 6,39 mII pUha
1 % =8,54 mii pllha
0,1 % = 11,1:l mii pllha

DL5 % = 5,82 tlha
1 % = 7,77 tlha
0,1 % = 10,26 tlha

Nr. crt. Varianta Doza 1
Nr. plante răsărite Fală de martor

(mU pUha) % Oit. Semnlf.

l. A.l - 124 100,00 mt
2. C.l 40 128 103,22 4
3. e.2 50 132 106,45 8 *
4. e.3 60 125 100,80 1
5. C. 4 40 126 101,61 2
6. e.5 50 127 102,41 3
7. C. 6 60 126 101,61 2
8. e.7 40 129 104,03 5
9. C. 8 50 130 104,83 6

10. e.9 60 128 103,22 4
11. e.l0 40 132 106,45 8 *
12. C.11 50 133 107,25 9 *
13. C.12 60 130 104,83 5

..

Nr.crt. Varianta Doza 1
Prod, răd. Faţă de martor

tIh, % Dif. Semnif.

1. A.1 - 40,3 100,0 mt
2. C.1 40 43,2 107,2 2,9
3. C. 2 50 44,8 111,2 4,5
4. C.3 60 42,5 105,5 2,2
5. C. 4 40 43,6 108,2 3,3
6. C. 5 50 44,3 109,9 4,0
7. e.6 60 42,1 104,5 1,9
8. e.7 40 45,2 112,1 4,9
9. C. 8 50 45,8 113,6 5,5

10. C. 9 60 43,8 108,6 3,5
Il. C.l0 40 45,4 112,7 5,1
12. e.n 50 44,5 ·110,4 4,2
13. C.l2 60 43,5 107,9 3,2

Folosind polimerii ca aditivi la drajarea seminţelor se poate constata că

energia germinativă (tabelul 13) a Înregistrat valori apropiate martorului netratat
cu diferenţe neasigurate statistic, polimerii studiaţi neavând efect fitotoxic.

Prin drajarea seminţelor cu polimeri şi adaos de săruri minerale (amestec de
macro-şi microelemente) s-au obţinut valori ale energiei germinative (tabelul 14)
mai mari decât ale martorului netratat, cu diferenţe semnificative la variantele
G. 1; G. 3: G. 6; G. 8; G. 9, sporurile fiind de 5,9-7,0%.

Nr. crt. Varianta Doza 1 EG%
Fa~ de martor

% Dif. Semnif.

l. A.l - 85,00 100,00 mt
2. e. 1 40 88,75 104,41 3,75
3. e.2 50 91,25 107,35 6,25 •
4. e.3 60 87,25 102,64 2,25
5. e.4 40 86,50 101,76 1,50
6. e.5 50 87,00 102,35 2,00
7. e.6 60 85,50 100,58 0,50
8. e.7 40 89,25 105,00 4,25
9. e.8 50 90,75 106,76 5,75

10. e.9 60 87,75 103,23 2,75
11. e.l0 40 91,50 107,64 6,50 •
12. e.11 50 92,75 109,11 7,75 •
13. e.12 60 90,50 106,47 5,50

Tabelul 7

Influenţa bi05timulatorului asupra energiei gerntina(jve

DL5% = 6,13
1%=8,18

0,1% = 10,80

Din experienţele de câmp rezultă că răsărirea (tabelul 8) a fost influenţată

pozitiv de biostimulatorii folosiţi, chiar dacă diferenţele faţă de varianta martor nu
au fost asigurate statistic decât la variantele C2, CI0, C11, cu sporuri de 6,45-7,25%.

Variantele testate au înregistrat producţii de rădăcini şi zahăr alb (tabelele 9 şi 10)
superioare martorului nedrajat, dar diferenţele de producţie nu prezintă semnificaţii.

Prin aplicarea biostimulatorului extraradicular în perioada de vegetaţie s-a
urmărit influenţa acestuia asupra producţiei de rădăcini şi zahăr alb. Cele mai mari
producţii de rădăcini şi zahăr alb (tabelele 11 şi 12) cu diferenţe distinct
semnificative faţă de martorulnetratat s-au obţinut prin aplicarea trafamentelor În
toate cele trei momente cU BCO-4 şi BCO-;-18.3 pe variantele semănate cu sămânţă

drajată cu biostimulatorii respectivi şi diferenţe semnificative la variantele cu 2
(două) tratamente În momentele (1 + 2), (1 + 3), (2 +3).

De asemenea, se poate observa că la variantele semănate cu sămânţă nedra
jată, netratată, indiferent de momentele de aplicare ale biostimulatori1or şi numărul

acestora, producţiile au fost mai mici decât la variantele stropite la aceleaşi date,
dar drajate cu biostimulatori.

Problema stimulării seminţelor a concentrat atenţia a numeroşi cercetători,

care au urmărit posibilitatea măririi recoltelor prin tratarea Înainte de semănat cu
substanţe stimulatoare de creştere. Tratamentele cu substanţe sintetice, care pre
zintă structură chimică şi proprietăţi stimulatoare similare substanţelor naturale,
pot exercita efecteremarcabile În grăbirea declanşării germinaţiei şi a răsăririi plan
telor. Dintre compuşii chimici sintetizaţi, acizii fenoxiacetici ocupă un Joc deosebit
datorită toxicităţii foarte reduse.

Analizând influenţabiostimulatorilor asupra energiei germinative (tabelul 7),
rezultă că faţă de varianta martor nedrajată s-au obţinut sporuri semnificative la
variantele la care s-au folosit biostimulatorii BCQ-4 sare de amoniu (1/50) şi

BCO-18,3 (1/40 şi 1150), la celelalte variante s-au înregistrat valori superioare faţă

de martor, dar neasigurate statistic.
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Zahăr alb Fată de martor
Nr. crl. Varianta Doza 1 tlha % DiI. Scmnif.

l. Al - 6,5 100,0 mt
2. C.1 40 6,8 104,6 0,3
3.. C. 2 50 7,0 107,7 0,5
4. C.3 60 6,6 101,5 0,1
5. C.4 40 6,8 104,6 0,3
6. C. 5 50 6,9 106,1 0,4
7. C. 6 60 6,7 103,0 0,2
8. C.7 40 6,6 . 101,5 0,1
9. C.8 50 7,2 110,8 0,7

10. C.9 60 6,9 106,1 0,4
ll. C.10 40 7,0 107,7 0,5
12. C.11 50 7,1 109,2 0,6
13. C.U 60 6,9 106,1 0,4

DL5%=4,55
1 % = 6,13
0,1% = 8,14

DL 5 %= 0,89 tlha
1 %= 1,18 tlha
0,1 %"'- 1,54 t1h

Tabelu112

ln.Ouenţa momentului de apUcare pe vegetaţiea biosthnuIatorilor asupra producţiei de zahăr alb

Tabelul 13

Inf]uenta polimerilor folosiţi la draJarea seminţelor de sfecll' de zahăr asupra e .. . ..

Nr. Varianta Zabll.ralb Faţă de martor
ort. tlha % DiI. Semnif.
l. Al 6,13 100,0 mt
2. D. 1 6,35 103,5 0,22
3. D.2 6,44 105,0 0,31
4. D.3 7,05 115,0 0,92 *5. D.4 6,73 109,8 0,60
6. D.5 7,13 116,3 1,00 •
7. D.6 7,23 117,9 1,10 *8. D.7 7,34 119,7 1,21 ••
9. D.8 6,30 102,7 0,17

10. D.9 6,53 106,5 0,40
11 D.lO 7,09 111,6 0,96 •
12. D.11 6,81 111,1 0,68
13. D.12 7,17 116,9 1,04 *14. D.13 7,38 120,4 1,25 ••
15. D.14 7,50 122,3 1,37 *.
16. D.15 6,28 102,4 0,15
17. D.16 6,41 104,6 0,28
18. D.17 6,63 108,2 0,50
19. D.18 6,80 110,9 0,67
20. D.19 6,75 110,1 0,62
21. D.20 6,84 111,5 0,71
22. D.21 6,93 113,1 0,80

en rgici gemuna Jve

Nr.crt. Varianta Conceotralia E.G. FatA de martor
% % % Dif. Semnif.

l. Al - 86,0 100,0 mt
2. F, 1 2 87,50 101,7 1,50
3. F,2 5 85,75 99,7 -0,25
4. F. 3 2 86,75 100,9 0,75
5. F, 4 5 86,25 100,3 0,25
6. F. 5 2 87,25 101,5 1,25
7. F,6 5 87,00 101,2 1,00
8. F,7 2 86,50 100,6 0,50
9. F,8 5 86,75 100,9 0,75

10. F. 9 2 86,50 100,6 0,50
11. F,10 5 86,00 100,0 O

Tabelul 10

Tabelul 11

DL 5 l{, - 6,34 tlha
. 1 % = 8,43 t1ha

0,1.% = 10.96 t/ha

DL S % = 0,74 tlha
1 % '" 0;99 tlha
0,1%= 1,30 tlha

Influenţa biostimulatorului asupra producţiei de zabăr alb

Influenţa IDOI::nentului de aplicare pe vegetaţie a biostimulatorilor
asupra producţiei de rădăcini

Nr. Prod; răd.
Faţă de martor

Variantacrl. tlha % Dif. Semnif.

l. Al 42,0 100,0 mt
2. D.1 44,3 105,5 2,3
3. D.2 47,7 113,6 5,7
4. D. 3 45,0 107,1 3,0
5. D.4 49,3 117,3 7,3 •
6. D.5 48,2 114,8 6,2
7. D.6 47,2 112,4 5,2
8. D.7 50,5 120,2 8,5 ••
9. D.8 45,3 107,9 3,3

10. D.9 47,0 111,9 5,0
11 D.10 46,6 110,9 4,6
12. D.11 49,0 116,7 7,0 •
13. D.12 48,6 115,7 6,6 •
14. D.13 48,4 115,2 6,4 •
15. D.14 51,3 122,1 9,3 ••
16. D.15 42,3 100,7 0,3
17. D.16 44,0 104,8 2,0
18. D.l7 43,7 104,0 1,7
19. D.l8 44,7 106,4 2,7
20. D.19 46,7 111,2 4,7
2l. D.20 45,7 108,8 3,7
22. D.21 47,3 112,3 5,3

o
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Influenţa pollmerllor fji a sărurilor minerale folosite la draJarea sentintelor de
sfecUi de zahm asupra energiei gennJnative

Concentraţia E.G. Faţl de martor
Nr. crt. Varianta

% % % Dii Somnn.
l. A. 1 - 85,25 100,0 mI

G. 1 2 90,50 106,2 5,25 •2.
3. G.2 5 86,75 101,8 1,50

G.3 2 91,25 107,0 6,00 •4.
5. G.4 5 86,50 101,5 1,25
6. G.5 2 89,75. 105,3 4,50

G. 6 5 90,75 106,5 5,50 •7.
8. G. 7 2 87,75 102,9 2,50

G. 8 5 90,75 106,5 5,50 •9.
10. G. 9 2 90,25 105,9 5,00 •
Il. F.I0 5 87,50 102,6 2,25

DL5 %~4,67

1 %=6,27
0,1%::: 8,32

CONCLUZII

1. Adăugarea de săruri minerale în materialul de drajare a determinat un
efect sinergic reflectat în creşteri ale energiei germinative, cu sporuri semnificative
de 524--641 oi, la variantele la care s-au folosit săruri de K, Na, Mn, Zn, B, Fe,, , l'

amestec de macro-şimicroelemente.
2. Răsărirea a fost influenţată pozitiv de prezenţa sărurilor minerale în

învelişul de drajare, realizându-se valori superioare martorului netratatJa toate
variantele, cu diferenţe asigurate statistic la variantele drajate cu săruri de Zn, Mn,
amestec de macro-şi microelemente.

3. j>roducţia de rădăcini şi zahăr alb a înregistrat valori superioare martorului
uedrajat, dar diferenţelenu au fost asigurate statistic.

4. Prin folosirea biostimulatorului la drajarea seminţelor s-au obţinut valori
superioare ale energiei germinative faţă de martor la variantele cu BCO-4 sare de
amoniu 1/40 şi BCQ-18.3 1140 şi 1150, cu sporuri de 7,35-9,11 %.

5. Răsărirea în câmp a seminţelor drajate cu biostimulatori a fost superioară
martorului nedrajat, cu sporuri semnificative de 6,45-7,25% la aceleaşi variante.

6. Producţia de rădăcini şi zahăr alb a înregistrat sporuri faţă de martorul
netratat, dar acestea nu au fost asigurate statistic.

7. Prin aplicarea biostimulatorului la sămllnţa de sfeclă de zahăr şi

extraradicular În diferite momente în perioada de vegetaţie s-au obţinut sporuri
semnificative şi distinct semnificative atât la producţia de rădăcini, cât şi la
producţia de zahăr alb la variantele la care s-au făcut câte 2 şi 3 tratamente.

8. Folosind polimerii ca aditivi la drajarea seminţelor s-au obţinut valori ale
energiei germinative apropiate de ale martorului netratat.

9. Drajarea seminţelor cu polimeri şi amestec de macro-şi microelemente a
dus la obţinereade valori ale energiei germinative superioare martorului netratat la
variantele la care s-au folosit polimerii A.V. 123.1 2% AS.7.2 2% ATMS 81 5%
A.M.63.2 5%, E.1. 2% cu sporuri ele 5,9-7,0%.' , ,
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RESEARCHES ON SUGARBEET SEED COATING WITH GROWTII BIOSTlMULATORS
ANO OTIIER MATERIALS

SUMMARY

The paper analyses the results of laboratory aud field investigations with 68 variants of receipts
for monogerm sugarbeet seed coating. It resulted that the use of K, Na, Mo, Zn, B aod Fe salts resulted
in synergistic effects, inducing significaot increases of germination energy (5,2-6,4%). Use of
biosti.mulators BCO 4~type, ammonium saltand BCO 18.3 eohanced germination energy by 7,3-9,1 %
and f~eld emergence by 6,4-7,2%'l!se of polymers as additives"failed ta maximise germinatiooenergy
aod fleld emergence, except for vanantş where these have beeo associated with mineral salts.

TABLES

Table 1 - The climate eletuents during the grows, season
Table 2 - The ~nfI~ence of mineral salts used in making capsules of sugarbeet seeds upon the

gernunahon energy

Table 3 - The influences of mineral salts used in coating sugarbeet seeds upon the germination ability
Table 4 - The infIueoce of mineral salts used in coatiog sugarbeet seeds upon the pIant emergence
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Table 5 _ The infIuence of mineral salts used in coating sugarbeet seeds upon t~e yields .of teots
Table 6- The influence of mineral salts used in coatingsugarbeet seeds upon the yleld of whlte sugar
Table 7 - The influence of biostimulator upon the germinative energy -
Table 8 - The influence of biostimulator upon the plant.emergence
Table 9 - The influence of biostimulator upon the yield of roots
Table 10··- .The influence of biostimulator upon theyield of white sugar . ... .
Table 11 _ The influencc of the date ofapplying the biostimulators an the vegetatlOn upon the Yleld of

root5 h . Id f h't
Table 12 _ The influence of time of applying the biostimulators an vegetation upon t e)'le o W 1e

sugar ...
Table 13 _ The influence of polymers used in coating sugarbeet seeds upon the genmnatlve energy
Table 14 _ The influence of polymers and mineral· salts used in coating sugarbeet seeds upon the

germinative energy

ÎMBUNĂTĂTIREARĂSĂRIRTIDE CÂMP LA SOIURILE MONOGERME
DE SFECLĂDE ZAHĂRPRIN UTILIZAREA SEMINŢEIDRAJATE

A.GRUSEA

Experienţele efectuate pe parcursul a patru ani, 1991-1993, la
S.c.P.C.S.Z. Braşov in Depresiunea Bârsei privind răsărirea de câmp a
seminţei monogerme drajate au evidenţiat că acest tip de sămânţă

conduce la reducerea factorului de risc al culturii, răsărirea de câmp fiind
superioară până la 21 %, datorită asigurării prin drajare a unei protecţii

fitofarmaceutice corespunzătoare plantelor in curs de germinare _
răsărire. în acelaşi timp, prin drajare, care dă o formă regulată seminţei
(apropiată·· de·. cea sferică), se poate asigura o distribuţie· uniformă şi

regulată, la loc definitiv, reducându-se numărul de duble mecanice cu
peste 60%, fapt care contribuie substanţial la rentabilizarea culturii, prin
eliminarea lucrării de corecţie a densităţii.

SIudiul privind răsărirea de câmp a seminţelor monogerme de sfeclă de zahăr

constituie o problemă de actualitate în condiţiile trecerii la tehnologia mecanizată

a acestei culturi.
O dată cu progresele majore făcute în modernizarea maşinilor de semănat,

factor determinant în mecanizarea unor verigi tehnologice din cultura sfeclei de
zahăr, se impune necesitatea perfecţionării tehnicii de semănat. Acest lucru este
posibil de realizat numai prin îmbunătăţirea parametrilor calitativi (germinaţie şi

răsărire de câmp) şi a însuşirilor fizice ale seminţei monogerme de sfeclă de zahăr.

Sămânţa monogermă drajată poate oferi o soluţie în realizarea obiectivelor
urmărite atunci când se respectă toate cerinţele pe care le impune, de la pregătirea

terenului şi până la semănatul de precizie.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările au fost efectuate la S.C.P.9.S.Z. Braşov, pe un sol de tip
cernoziomoid cambic, în perioada 1991-1993. In general, condiţiile climatice ale
anilor de experimentare au avut valori apropiate de valorile medii multianuale, cu
excepţia anului 1992, an considerat secetos (441,8 mm) datorilă deficitului în
precipitaţii,de 228 mm. Temperatura a oscilat între 6,77°Cîn 1993 şi 7,70°Cîn 1991-

Experienţa a fost amplasată după metoda parcelelor subdivizate, în 4
repeliţii, suprafaţa unei parcele experimentale fiind de 27 m'.

Factorii experimentaţi au fost: soiurile: Al - Bârsa, A2 - Braşov 519; .
A 3 - Delamon; A4 - Ariana; As - Ne-Ro; distanţa de semănat pe rând:
Bl - 12,3 cm; B2 - 15,3 cm; B3 - 18,8 cm; tipul de sămânţă: CI - sămânţă drajată;

y - sămânţă şlefuită.
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Tabelul 1

Influenţa seminţei drajate şi a distanţei de semănat asupra răsibirii de câmp

Nurdr 1992 1993
Media

1991 1992-1993real Distanţa

Soiul de de
seminţe semănat Nr. pLlm' % Nr~ pl./m' % Nr.pIJm' % Nr. pl.lm' %
distr~ (om)
(mii)

212 12,3 6,5 30,6 10,3 46,8 18,5 87,2 14,4 67,9

Bârsa 171 15,3 5,2 30,4 12,5 73,0 12,0 70,1 12,3 71,9

141 18,8 4,2 29,7 9,3 65,9 10,8 76,5 10,1 71,6

205 12,3 7,0 34,1 10,3 50,2 16,0 78,0 13,2 64,3

Braşov 519 163 15,3 4,8 29,4 11,0 67,4 12,5 76,6 11,8 72,3

135 18,8 5,5 40,7 9,0 66,6 11,0 81,4 10,0 74,0

213 12,3 10,0 34,1 10,3 50,2 16,0 78,0 13,2 64,3

Delamon 169 15,3 9,5 56,2 13,0 76,9 11,0 65,0 12,0 71,0

139 18,8 10,0 71,9 9,3 66,9 9,0 64,7 9,2 66,1

223 12,3 14,0 62,7 16,3 73,0 15,0 67,2 15,7 70,4

Ariana 177 15,3 10,7 60,4 12,1 68,3 13,5 76,2 12,8 72,3

146 18.8 9,7 66,4 12,0 82,1 9,5 65,0 10,8 73,9

228 12,3 - - 10,7 46,9 17,0 74,5 13,9 60,9

Ne-Ro 181 15,3 - - 7,5 41,4 11,5 63,5 9,5 52,5

150 18,8 - - 12,5 83,3 9,0 60,0 10,8 72,0

Sămânţidin soiurile româneşti Bârsa, Braşov 519, Ne-Ro a fost drajată după

metoda de drajare românească de la S.c.P.C.S.Z. Roman, cea din soiul Ariana s-a
primit de la Firma Florimond Desprez (Franţa), iar cea din soiul Delamon de la
firma Delichtzt (Germania).

Distanţele de semănat pe rând au fost obţinute prin reglajele corespunzătoare

ale maşinii de semănat SPC-6.
Pentru aprecierea distribuţiei plantelor pe rând s-au făcut determinări

numerice şi procentuale pe clase de distanţe intre plante: 0--10 cm; 10--30 cm; 30-40
cm; 40--50 cm; 5D--60 cm; 60 cm.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Răsărirea de câmp. Utilizarea seminţelor monogerme drajate în cultura
sfeclei de zahăr prezintănumeroase avantaje in comparaţie cu sămânţa şlefuită:

•• diminuarea factorului de risc al culturii prinîmbunătăţirea răsăririide câmp;
• distribuţia uniformă şi regulată la distanţă precisă intre seminţe pe rând;

o norma de, sămânţă redusă;

@l reducerea cheltuielilor cu munca manuală;

$ protecţia superioară a plântuţelor impotriva bolilor şidăunătorilor;

@ protecţia ecologică superioară a solului.

Pentru ca aceste avantaje să fie puse in evidenţă, sămânţa drajată

corespunzătortrebuie să posede o serie de insuşiri fizice: un indice de sfericitate cât
mai apropiat de valoarea optimă (0 :'" '" 1 : 0,90), o bună rezistenţă la spargere şi la
spălare, permeabilitate pentru apă şi aer, o dozare precisă a substanţelor de
protecţie şi a stimulatorilor de creştere, o bună capacitate de legare a invelişului de
sămânţă, favorabilitate la curgere, să nu prezinte fitotoxicitate, o colorare adecvată

a drajeului pentru un control simplificat al semănatului, care ii conferă o bună

capacitate de exploatare in timpul semănatului.
Rezultatele privind răsărirea de câmp din anul 1991 vin să confirme faptul că

atunci când nu se respectă toate condiţiile privind utilizarea seminţei drajate, riscul
de compromitere al culturii este foarte ridicat.

a răsărire de câmp de 30-40% la sămânţa drajată (tabelul 1) este total
necorespunzătoare pentru asigurarea unei densităţi de 100000 plJha, densitate
considerată optimă pentru cultura mecanizată (I.T.B. 1993).

Densitatea scăzută la răsărire din anul 1991 se datoreşte faptului că nu s-a
asigurat o protecţie efectivă a seminţei impotriva dăunătorilor. Atacul puternic de
Agriotes sp. din primăvară a făcut ca densitatea plantelor să se reducă considerabil
la soiurile româneşti Bârsa (30%) şi Braşov 519 (40%). La soiurile Adana şi

Delamon, care au avut incorporate insectofungicide in drajeu, răsărirea de câmp a
ajuns intre 56-72%, dovedind importanţa asigurării protecţiei plăniuţelor.

Procedeul românesc de drajare utilizat la S.c.P.C.S.Z. Roman nu permite
incorporarea in drajeu a produselor de protecţie, de aceea se impune ca o dată cu
semănatul acestea să se aplice sub formă de granule.

Sigur că incorporarea insectofungicidelor in drajeu prezintă unele avantaje de
ordin economic (dozare redusă şi precisă) şi de ordin ecologic (suprafaţă de sol
contaminată mult mai mică) in comparaţie cu aplicarea sub formă de granule.

Rezultatele comparative din anii 1992 şi 1993 privind răsărirea de câmp la
cele 2 tipuri de sămânţă pun in evidenţă superioritatea seminţei drajate in ceea ce
priveşte procentul de plante răsărite, comparativ cu cea şlefuită.

Astfel, la soiul Bârsa avem o imbunătăţire a procentului de plante răsărite cu
9,1-21 %, la soiul Braşov 519 cu 1,8-16,9%, iar la soiul Ne-Ro cu 10,3-16,8%,
variaţia procentuală fiind şi in funcţie de distanţa de semănat (tabelele 2, 3, 4).

Tabelul 2

Influen'a tipului de sămânţă şi a soiuluiasupra răsăririi de câmp
(distanţa de semm.at pc rând 12,3 em)

Sillnânţa drajatll. Sillnânţa şlcfuit1l.

1991 1992 1993 Media 1991 1992 1993 Media
Soiul 1992-1993 1992-1993

N,. % Nr, % N,. % N,. % Nr. % Nr. % N,. % Nr. %i pUru' Vm' InVru' IIni! InUru' Ipl/m' IpUm' lullro2

Bârsa 6,5 30,6 10,3 46,8 18,5 87,5 14,4 67,9 13,5 9,5 14,0 40,9 22,0 64,3 18,0 152,6

Braşov 519 7,0 34,1 10,3 50,2 16,0 78,0 13,2 64,3 16,2150,6 17,0 53,1 23,0 71,8 20,0 62,5

NE-RO - - 10,7 46,9 17,0 74,5 13,9 60,9 - - 9,3 23,0 24,3 73,1 16,8 50,6



178 A.GRUSEA
Îrnbuni'ită'irea răsăririi de câmp 179

Tabelul 3

InOuenţa tipului desămlÎnţi'i şi asoiuluJ asupra ri'isăririi de câmp
(distanţa de semănatpe rând 15,3 cm)

Sămânţa drajat! Slllnânţa şlefuită

Media 199Z 1993 Media
199:1 1993 1991 199Z-1993Soiul 1991 199Z-1993

Nr. Nr. N,. N,. % Nr. % Nr. % Nr. % N,. %% % % pllni1 pVm'pUm' pItm' pUm' pUm' pllm' pIlm'

Bârsa 5,2 30,4 12,5 73,4 12,0 70,1 12,3 71,9 12,7 46,8 12,7 46,8 15,0 55,3 13,8 50,9

Br".ov 519 4,8 11,0 11,3 67,4 12,5 76,6 11,8 72,3 11,7 45,8 17,0 66,6 16,0 62,7 16,5 64,7

NE-RO - - 7,5 41,4 11,5 63,5 9,5 52,5 - - 14,0 53,2 16,0 60,8 15,0 57,0

--_._-----.

5 .-_ _ .._- .--,--_._.__._.__. ., ,_~.. ~.__._~..__.._ . _

Tabelu14
.8.5 a.o 5.5 s,o .c,O 3,5 2.5

Influenţa tipului de smnânţi'i şi 8lioiului asupra răsăririi de câmp
(distanţa de semănat pe rând 18,8 cm)

Sllmânţa dn>iatJI S1Unânţaşlefuită

Media 1992 1993 Media1991 199:1 1993 1991 199Z-1993Soiul 1992 1993
N,. N,. N,. N,. % N,. % N,. % Nr. % Nr. %% % % pI/m' pllm' pl/m'pIlm' pllm' pIIm' pIlm' pUm'

Bârsa 4,2 29,7 9,3 65,9 10,8 76,6 10,1 71,6 15,5 69,1 14,5 64,7 13,5 60,2 14,0 62,5

Br".ov 519 5,5 40,4 9,0 66,6 11,0 81,4 10,0 74,0 11,0 52,3 14,0 66,6 10,0 47,6 12,0 57,1

NE-RO .- - 12,5 83,3 9,0 60,0 10,8 72,0 - - 10,0 46,0 14,0 64,5 12,0 55,2

Cea mai clară diferenţă ÎIltre cele două tipuri de sămânţă privind influenţa lor
asupra răsăririi de câmp se observă În auu11993, a~unci când con?iţiile clima~ce

(T =9'C; U% sol =22%) au fost cele mai favorabile pentru a asigura o răsănre

ridicată şi rapidă. în acest an diferenţa procentului de plante răsăr~te ÎIltre cele 2
tipuri de sămânţă ajunge până la 16--23% la soiul Bârsa, 7-33% la SOlUl Braşov 519.

Distribuţia pJaJlteJor

Sămânţa monogermă normală nu se poate folosi la semănatul de precizie
decât după o calibrare după mărime, pentru că diametrul seminţelor acuză o
dispersie importantă (fig. 1). Chiar şi după o calibrare a seminţelormonogerme cu
o amplitudine a calibrului foarte Îngustă (de 0,5 mm) prez~ntă dificultăţi

considerabile pentru a fi distribuite la distanţe precise cu dlspoZlllve mecaulce.
Proporţia alimentării neregulate şi mai ales procentajul dnblelor este foarte ridicat,
ajungând până la 90% (tabelul 5).

Pentru realizarea nnei distribuţii uniforme, regulate, s-a apelat la procedeul
de drajare. Drajarea seminţelormonogerme este necesară pentru a da o formă cât
mai regulată seminţei, pentru că, ÎIl general, ea are un aspect lenticul~r sau
discoidal. Conferirea unei forme sferice seminţei monogerme garantează o utilIZare
mai eficientă a semănătorilor mecanice sau pneumatice.

~Dm CAN'ITI'ATE

Fig. 1- Dispersîa diametrelor seminţelor monogerme

Tabelul 5
Influenţa semintei şlefuiteasupraprocentului de duble distribuite

Dist. de Nr. teoretic Nr. real
% de dubleSoiul

semâ.nat (cm) MMB de seminte de seminte
distribuitedistribuite distn"buite

Bârsa 12,3 13,6 180000 342000 90
15,3 13,6 143000 271 000 89,5
18,8 13,6 118000 224000 89,8

Br".ov 519 12,3 17,4 180000 320000 77,7
15,3 17,4 143000 255000 78,5
18,8 17,4 118000 210000 77,9

NE-RO 12,3 14,0 180000 332000 84,4
15,3 14.0 143000 263000 83,9
18,8 14,0 118000 217000 83,8

Dacă utilizarea seminţelor monogerme şlefuite favorizează apariţia

frecventăa plantelor duble mecanic (până la 31 %) răsăritedin două seminţe căzute
alăturat (tabelele 6, 7, 8), seminţele monogerme drajate permit plasarea la loc
precis (distanţe stabilite ÎIltre seminţe pe rând), diminuând procentul de duble
răsărite până la 16--19% (tabelele 9, 10, 11).

Acest procent de plaute duble răsărite la sămânţa drajată poate fi redus până la
1-2% prin utilizarea altor semănători mult mai precise (tip Kleine, tip Tume-Mono).

Având În vedere că pentru dezvoltarea normală planta de sfeclă de zahăr are
nevoie de un spaţiu de nutriţie de 20-25 cm/45 cm, noi am apreciat o distribnţie

bună a plantelor, care se situează în limitele clasei de 10-30 cm (adicăD + ~' ÎIl

care D =distauţa optimă ÎIltre plante pe rând =20 cm).
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Tabelul 6

îmbunătăţirea răsăririi de câmp lSl

Tabelul 10
Influenţa semID.teişlefWteasupra % de plante duble rbMlte (distanţadesemi1nat pe rând 12,3 cm)

1991 1992 1993 Media 1992-1993
Soiul

Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. %
pllm' dblJm' duble pIlm' dblJm' duble pllm' dblJm1 duble pIlm' dblJm' duble

Bârsa 13,5 6 44 14,0 3,5 25 22 7,7 35 18,0 5,7 32

Braşov 519 16,2 4 25 17,0 3 18 23 7,8 34 20,0 5,4 27

NE-RO - - - 9,3 1 11 24,3 9,2 38 16,8 5,1 30

Tabelul 7

Influenţa seminţeişlefuite asupra % de plante duble răsibite (distanţa de semmmt pe rând 15,3 em)

1991 1992 1993 Media 1992-1993
Soiul

Nr. Nr. % NI.". Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. %
pIlm' dbIJm' duhle pllm' dbl.101' duble plini' dblJm' duble pllm' dblJni' duble

Bârsa 12,7 3,5 28 12,5 2,0 16 15,0 2,8 19 13,8 2,4 17

Braşov 519 11,7 2 17 17,0 5,5 32 16,0 4,5 28 16,5 5,0 30

NE-RO - - - 14,0 3,3 24 16,0 4,3 27 15,0 3,8 25

Tabelul 8

Influenţa· seminţei şlefuite asupra % de plante dubJe rw,ărite (distanţa de semMat pe rând 18,8 em)

1991 1992
,

1993 Media 1992~1993

Soiul
Ne. Nr. % Nr. Ni. % Nr. Nr. % Nr. Nr. %
pIlm~ dbIJm~ duble pI/m' dbl./m: duble pllm' dblJm' duble pl/m~ dblJm: duble

Bârsa 15,5 8 52 14,5 4,0 28 13,5 4,0 30 14,0 4,0 29

Braşov 519 11,0 3 27 14,0 4,5 32 10,0 2,8 28 12,0 3,7 31

NE-RO - - - 10,0 - - 14,0 6,0 43 12,0 3,0 25

Tabelu19

lItOuenţa seIIlinţei drajate asupra %de plante duble rw,ăritc (distanţa de semănat pe rând 12,3em)

1991 1992 1993 Media 1992-1993
Soiul

Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. %Nr.
pI/m~ dblJm: duble plini' dbl.lm' duble pllm' dblJni' duble pI/m' dblJm~ duble

Bârsa 6,5 1 15 10,3 1,3 13 18,5 3,3 18 14,4 2,3 16

Braşov 519 7,0 - - 10,3 1,3 13 16 2,3 14 13,2 1,8 14

Delamon 10,0 1 10 9,8 - - 13 2,6 20 11,4 1,3 11

Ariana 14,0 2,5 17 16,3 3,2 19 15 2,5 17 15,7 2,9 18

NE-RO - - - 10,7 1,8 17 17 3,5 20 13,9 2,6 18

Influenţa seminţei drajate asupra % de plante duble r&lărite (distanţa de semănatpe rând 15,3 cm)

1991 1992 1993 Media 1992-1993
Soiul

Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr, % Nr. Nr. %
pllm1 dblJm' duble pllml dblJm' duble pllm' dblJm1 duble pUm' dblJm' duble

Bârsa 5,2 - - 12,5 2,0 16 12,0 1,5 13 12,3 1,7 14
Braşov 519 4,8 1 20 11,0 - - 12,5 1,3 10 11,8 0,7 6
DelamoD 9,5 - - 13,0 2,8 21 11,0 1,5 14 12,0 2,1 17
Ariana 10,7 1,5 14 12,1 '1,0 8 13,5 3,0 22 12,8 2,0 16
NE-RO - - - 7,5 1,5 20 11,5 2,0 17 9,5 1,7 18

Tabelul 11

Influenţa seminţei drajate asupra % de plante duble răsăritc (distanţa de semănatpe rând 18,8 em)

1991 1992 1993 Media 1992-1993
Soiul

Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. Nr. %
pIlm~ dblJm~ duble pIlm: dblJm~ duble pI/m~ dblJm' duble pIlm' dbl.lm~ duble

Bârsa 4,2 - - 9,3 1,0 11 10,8 1,5 14 10,1 1,3 13
Braşov 519 5,5 1 18 9,0 1,0 11 11,0 1,3 12 10,0 1,2 12
Delamon 10,0 2 20 9,0 1,0 11 9,0 1,3 14 9,2 1,1 12
Ariana 9,7 1 10 12,0 2,5 20 9,5 1,0 11 10,8 1,7 16
NE-RO - - - 12,5 2,5 20 9,0 1,8 20 10,8 2,1 19

Procentul de plante aflat în acest interval (10-30 cm) l-am numit procent de
plante situat În intervalul optim de creştere şi dezvoltare (W%).

Procentul de plante situat În intervalul de clasă (0-10 cm) se numeşte procent
de densitate excesivă (H%).

Procentul de plante situate În intervalele de clasă peste 30 cm se numeşte
diferenţă procentuală de poziţie (M%).

Distribuţia plantelor pe rând după răsărire poate fi considerat indicatorul
principal care determină distanţa la care trebuie reglată semănătoarea, funcţie de
tipul de sămânţă şi soi.

Din figurile 2, 3, 4, 5, 6, 7, reiese că în cazul utilizării seminţei şlefuite,
procentul densităţii excesive (40-60%) este mult mai ridicat decât În cazul seminţei
drajate pentru distanţelede semănat de 12,3 cm, 15,3 cm şi 18,8 cm pentru soiurile
Bârsa şi Braşov 519, ceva mai scăzut fiind la soiul Ne-Ro, Acest lucru ne indică
necesitatea intervenţiei pentru executarea răsăritului În cazul seminţei şlefuite.

Pentru sămânţa drajată, un procent al densităţii excesive mai ridicat
(40-50%) se observă la distanţa de 12,3 cm pe rând, pentru toate soiurile, ceea ce
impune intervenţia pentru corecţia densităţii. Cu cât distanţa de semănat pe rând
creşte de la 12,3 cm spr~ 18,8 cm, procentul densităţii excesive scade el tinzând spre
limita minimă În cazul distanţei de 18,8 cm. '

Procentul de plante aflat În intervalul optim de creştere şi dezvoltare (10-30
cm) este cel mai ridicat în cazul semănatului la distanţa de 18,8 cm pe rând pentru
toate soiurile.

Diferenţa procentuală de poziţie este foarte scăzută, ea situându-se în limita
erorilor pentru toate distanţele de semănat la sămânţa drajată.
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Fig. 2 - Distribuţia % de plante pe rând funcţie de· distanţa de semă.nat
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Fig. 6 _ Distribuţia % de plante pe rând funcţie de distanţade semănat
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CONCLUZII

1. Utilizarea seminţei drajate conduce la diminuarea factorului de risc al
culturii. Răsărirea de câmp în cazul seminţei drajate este superioară celei şlefuite cu
9-21% la soiul Bârsa, cu 2-17% în soiul Braşov 519 şi cu 10--17% la soiul Ne-Ro.

2. Creşterea procentului răsăririi de câmp la sămânţa drajată se datoreşte

asigurării unei protecţii corespunzătoare a plantelor de la semănat şi până după răsărire.

3. Neasigurarea unui tratament al seminţei drajate, indiferent prin ce metodă
(mcorporare în drajeu, aplicarea sub formă de granule), duce la o rată a răsăririi de
câmp scăzute (30--34%).

4. Sămânţa monogermă genetic, datorită dispersiei pe care o prezintă

diametrul şi grosimea ei, nu poate fi distribuită la distanţă precisă cu dispozitive
mecanice.

5. Drajarea seminţelor monogerme se face pentru ada o formă cât mai
regulată seminţei, care asigură realizarea unei distribuţii uniforme, regulate şi la
distanţă exactă cu semănătorile mecanice.

6. Procentul de duble distribuite în cazul seminţei monogerme şlefuite este
cu 90% mai mare decât cel calculat, pe când la sămânţa drajată el ajunge până la
17-27% la semănătoarea SPC-6, însă poate fi diminuat mult prin utilizarea altor
semănători (tip K1eine, tip Tume-Mono).

7. Distribuţia plantelor pe rând după răsârire constituie principalul indicator
al necesităţii intervenţiei pentru executarea lucrării de rărit sau nu.

Pentru sămânţa şlefuită, un procent al densităţii excesive mai mare de 50%,
indiferent de distanţa de semănat (12,3 cm, 15,3 cm, 18,8 cm), ne indică necesitatea
intervenţiei pentru corecţia densităţii plantelor.

Pentru sămânţa drajată, distanţa de semănat de 15,3-18,8 cm a asignrat o
densitate la răsărire corespunzătoare (100-120000 pl/ha) la toate soiurile
experimentate, precum şi un procent de plante distribuite în intervalul optim de
creştere şi dezvoltare (10--30 cm) de peste 80.
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IMPROVlNG FlELD EMERGENCE OF SUGARBEET MONOGERM CULTIVARS
llY THE USE OF COATED SEED

SUMMARY

Tria1s performed during 4 years, 1991-1993, at the Researeh aud Produttion Institute for
Sugarbeet Growing and Manufacturing Sweet Substance Braşov, in the Depresion of Bârsa, regarding
the field emergence ofcoated monogerm seed, demonstrated that this seed-type led ta lessening the risk

factor of cropping, field emergence being higher by up ta 21%, due to providing a phytosanitary
protection by coating, suitable ta plants in germinafion - emergence phases. At the same time, coating
is giving seed a regular shape (clase to that sphaerical) and an even distribution in its definitive place,
tbus reducing additional works by more than 60%, this fact contributing to higher crop profitability, by
eliminating extra-works for correctingcrop density,

FIGURES

Fig. 1 - Dispersion of monogerm seeds diameters.
Fig. 2 ~ Percentual distribution of plants within the row depending an the seeding distance. Variety

Bârsa; polished seed.
Fig. 3 - Percentual distribution of plants within the row depending an the seeding distance. Variety:

Bârsa; rough seed.
Fig. 4 - Percentual distribution of plants within the row depeuding on the seeding distance. Variety:

Braşov 519; polished seed.
Fig. 5 - Percentual distribution of plants within the row depending on the seeding distance. Variety;

Braşov 519; rough seed.
Fig. 6 - Percentual distribution of plants within the row depending an the seeding distance. Variety:

NE-RO; polishea seea.
Fig. 7 - Percentual distribution of plants within the row depending an the seeding distance. Variety;

NE-RO; rough seed.

TABLES

Table 1 - The .influence of seedcoated and of the seeding distance upon the field emergence.
Table 2 - The lnfluence of the seed type and cultivar upon the fie1d emergence (space between rows

12,3 cm).
Table 3 - The influence of the seed type and ofthe variety upon thefieldemergence (seeding distance

în the row 15,3 em).
Table 4 -The înfluence of the seed type aud of the variety upon thefield emergence (seeding distance

in the row 18,8 cm).
Table 5 - The influence of the polished seed upon the percentage of double plants distributed.
Table 6 - The influence of the polished seed upon the percentage of double plants emerged (sowing

distance in the row 12,3 em).
Table 7 - The influence of the polished seed upon the percentage of plants emerged (sowing distance

in the row 15,3 em).
Table 8 - The influence of the polished seed upon the percentage of double plants emerged (sowing

distance in the row 18,8em).
Table 9 - The influence of the coated seed upon the percentage of double plants emerged (seeding

distance in the row 12,3 em).
Table 10 - ~he infl~ence of the coated seed upon the percentage of double plants emerged (seeding

distauce m the row 18,8 em).
Table 11 - The influence of the coatedseed upon the percentage of double plants emerged (seeding

distance in the row 15,3 em).
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SEMĂNA 1flUlL DE ll'RECIZIE

AGRUSEA

Studiul analizează posibilităţile de reducere a cheltuielilor de
producţie prin utilizarea seminţei drajate, cu tratamentul fitosanitar
inclus în drajeu, comparativ cu alte variante experimentale care
utilizează sămânţă şlefuită, cu tratamente fitosanitare localizate pe
aceasta. Analiza ffiultifactorială (soi, tip de sămânţă, distanţă de
semănat), a evidenţiat faptul că drajarea seminţei, pe lângă faptul că

asigură un semănat de precizie, prin consecinţă o populaţie

corespunzătoare de plante pe unitate de suprafaţă, contribuie la
reducerea cheltuielilor de producţie prin eliminarea lucrării de corecţie a
densităţii, care apare în -eazulutiJizării seminţei şlefuite, datorită dublelor
mecanice. În acelaşi timp, proteclîa fitosanitară localizată pe sămânţă
reduce semnificativ costul acestei verigi tehnologice prin diminuarea cu
80-90% a dozelor de pesticide aplicate sub formă granulată o dată cu
semănatuI. Rata rentabilităţii în cazul variantelor drajate, la cultivarele
triploide testate,se situează între 74,6 şi 103,1 %.

În actualele condiţii economico-sociale pe care le traversează agricultura
românească, când resursele materiale şi financiare ale cultivatorilor sunt reduse,
găsirea unor soluţii care să le permită reducerea cheltuielilor de producţie şi a
volumului de muncă manuală, în condiţiile menţinerii producţiei la un nivel de
rentabilitate, constituie o problemă de interes, care trebuie să fIe cunoscută,

Indiferent de planta cultivată şi cu atât mai mult la sfecla de zahăr.

Sfecla de zahăr este una dintre culturile care necesită un consum energetic
foarte ridicat, 21680 MJ I ha (Toma D., 1984), dar,în acelaşi timp, ea asigură şi cel
mai mare excedent de energie alimentară 156 924 MJ I ha comparativ cu alte
culturi: grâu 64764 x MJ Iha, porumb 64938 x MJ/ha, cartof 23 748 x MJ/ha,
fiecare unitate energetică investită asigură 8,2 unităţi energetice bioalimentare.

O dată cu introducerea în produCţie a utilizării seminţei drajate din soiurile
româneşti (Bârsa, Ne-Ro), ca urmare a modernizării Staţiei de condiţionat şi

drajat seminţe de le Ghimbav, există posibilitatea introducerii în tehnologia de
cultură a sfeclei de zahăr a semănatului de precizie la distanţe mărite pe rând
(12,3; 15,3; 18,8 cm).

Acest lucru oferă posibilitatea reducerii cheltuielilor de producţie ocazionate
de consumul ridicat de substanţe de protecţie, de o normă de sămânţă ridicată şi

de un volum de muncă manuală necesar pentru rărit, în cazul utilizării seminţei

şlefuite şi un semănat la distanţe reduse pe rând (3-4 cm).
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Dist. de Nr;seminle Diametrul Zona contaminatli
Cultura semănat distribuite zoneÎ de (ro') %ha

(om) (ha) aţiune (mrn)

Sfecla 12,3 212000 24 95,8 0,96
de 15,3 171000 24 77,3 0,77

zahăr 18,8 141000 24 63,8 0,64

Tabelul 1

Suprafaţa de solcontaminatăcând se utilizează sămânţă drajată cu aplicarea pesticidelor sub
formă de straturi În drajeu

Experienţa s-a executat în perioada 1991-1993 la S.c.P.C.S.Z. Braşov.

Factorii experimentaţi: soiuri: AI-Bârsa; Az-Braşov 519; A,Delamon; ~-Ne-Ro;
distanţă de semănat pe rând; BI-12,3 cm; Br 15,3 cm; B,18,8 cm; tip de sămânţă:

CI-sămânţă drajată; Cz-sămânţă şlefuită.

Calculele de cheltuieli şi eficienţă s-au făcut pe baza preţurilor existente la
nivelul anului 1994.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Prin procedeul de drajare al seminţeior care conferă o capacitate optintă de
legare a produselor chimice de sămânţă, precum şi o protecţie localizată a
acestora, se poate reduce doza de produs chimic cu până la 80-90%.

Există mai multe modalităţi de aplicare a pesticidelor pentru asigurarea unei
protecţii corespunzătoare a seminţelor şi tinerei plăntuţe:

o prin aplicarea pesticidului sub formă de granule o dată cu semănatul

seminţei drajate - procedeu care este eficient, însă necesită o doză ridicată din
produsul chintic, ducând la o poluare excesivă a solului (fig. la):

o prin încorporarea pesticidelor în masa drajeului (fig. 1b):
o prin aplicarea pesticidelor sub formă de straturi în drajeu, sistem foarte

eficient şi cu o reducere a dozelor de produs chintic, substanţială, comparativ cu
celelalte procedee (fig. 1c).

Prin utilizarea seminţei drajate se reduce nu numai doza de produs chimic,
dar şi volumul de sol şi suprafaţa contaminată cu pesticide. Astfel, făcând o
comparaţie între suprafaţa de sol contaminată cu pesticide când se aplică sub
formă granulată şi suprafaţa contaminată când se aplică în drajeu sub formă de
straturi, se constată că prin al doilea procedeu se contaminează numai 0,6% din
suprafaţa solului (tabelul 1).

Un alt aspect legat de utilizarea seminţei drajate priveşte norma de sămânţă

la unitatea de suprafaţă.

Faţă de norma teoretică la care a fost reglată semănătoarea SPC-6, norma
reală de sămânţă drajată distribuită are o abatere între 14-27%, această abatere
fiind dependentă de MMB a solului, respectiv de metoda de drajare şi mai puţin la
distanţa de semănat (tabelul 2).

Prin drajarea seminţelor şi semănatul de precizie, numărul real de seminţe

distribuite la unitatea de suprafaţă se reduce cu 38-40%, iar norma de sămânţă

efectivă reprezintădoar 62% din norma de sămânţă şlefuită distribuită.

Fig. 1- Modalităţide aplicare a pesticidelor

Norma d.e s~ânţă d:pÎJ!-de şi de MMB a seminţei, respectiv al soiului,cu cât
M!'ffi est: mal ~~ cu atât JI norma de sămânţă la unitate de suprafaţă este mai
mIcâ, dar m ac~laşI tunp, cu cat MMB este mai micâşi riscul de a distribui mai multe
duble este mal mare,~eea .ce ar conduce la creşterea normei efective de Sămânţă.··

~.a s~mânţa <!taJată~ m.mo~ normal, nu ar trebui să se distribuie duble, dar
datontă sIstemulUI de dlstnbuţle pneumatic şi mai puţin fiabil al semănătorii
SPC-6, procentul de duble poate ajunge până la 14-27%.



194 /!..GRUSE/!. Reducerea cheltuielilor de producţie 195

Tabelul 3
InfluenţasoiuJui, seminţeişlefuite şi a distanţei

de semănat asupra timpului de rărit

Soiul Distanţade semll.nat Timpul necesar pentru
pe rând (eru)

rărit (zo/ha)

12,3 11,59
Bârsa 15,3 6,54

18,8 5,66
12,3 12,34

Brajov 519 15,3 5,97
18,8 4,82
12,3 8,65

Ne-Ro 15,3 5,20
18,8 4,06

Dacă semănatul se face la o distanţă mică între plante pe rând (12,3 cm)
atunci timpul necesar pentru rărit poate ajunge până la 12,4 zile omlha la soiul
Braşov 519, 11,67 om/ha la soiul Bârsa, şi 8,7 zile om/ha la soiul Ne-Ro pentru
sămânţa şlefuită. Cu cât creşte distanţa între plante pe rând, cu atât se reduce
timpul pentru rărit, astfel încât la un semănat la 18,8 cm sunt necesare între 4,06
-5,66 zile om/ha.

Analiza comparativă a producţiilor medii de rădăcini şi zahăr alb obţinute în
anii 1992 şi 1993, funCţie de cele 2 tipuri de sămânţă la soiurile Bârsa, Braşov 519 şi
Ne-Ro, scoate în evidenţă faptul că sub aspect productiv diferenţele sunt
nesemnificative (tabelele 4, 5).

Sporul de producţie adus de sămânţa şlefuită, de 1-1,8 t!ha, trebuie pus pe
spaţiul de nutriţie mult mai bine distribuit şi utilizat în cazul executării răritului
manual, dar el nu justifică cheltuielile suplimentare făcute în comparaţie cu
sămânţa drajată.

Nici factorul distanţă de semănat pe rând nu a influenţat semnificativ
producţia de rădăcini sau zahăr alb la nici unul din soiuri. Acest lucru vine să
completeze afirmaţia că un semănat la 15,3-18,8 cm pe rând se poate face fără
riscuri şi cu avantajele evidente pe care le aduce.

Sub aspect productiv numai factorul soi realizează diferenţe semnificative.
Astfel, soiul Ariana şi Delamon aduc sporuri de 21-23% faţă de soiul Braşov 519
şi de 11-18% faţă de soiurile Bârsa şi Ne-Ro, aceste sporuri fiind aportul
potenţialuluigenetic al celor 2 soiuri în formarea producţiei.

Urmărind efectul economic, concretizat prin valoarea prodUcţiei, nivelul
cheltuielilor şi rata rentabilităţi.i cheltuielilor, în funcţie de factorii agrotehnici: soi,
tip de sămânţă şi distanţă de semănat pe rând reies următoarele:

Cheltuielile totale sunt mai ridicate pentru sămânţa şlefuită şi distanţa de
semănat pe rând de 12,3 cm pentru toate soiurile româneşti Bârsa, Braşov 519 şi
Ne-Ro, datorită costului cheltuielilor cu munca manuală necesară pentru rărit.
Pentru sămânţa drajată cheltuielile suplimentare Sunt constituite din valoarea
seminţelor drajate, care este mai ridicată la cea şlefuită ca urmare a costului
drajării. La soiurile Ariana şi Delamon costul seminţei drajate are o pondere mult
mai importantă, între 130.000-223.000 lei/ha faţă de 18.200-37500 lei/ha costul
seminţei drajate după procedeul românesc de la S.c.P.C.S.Z. Roman.

Tabelul 2

ul . ului d ăm~ fă . distanţei de semănat asupra nonnei de siUnânţă

Semănătorilecu distribuţie pneumatică se folosesc mai mult pentru sămânţa

şlefuită şi care este mai puţin uniform calibrată. . ... . ă

Pentru sămânţa drajată sunt indicate semănătonle cu dl~tnbUţie mecamc ,
care sunt mult mai precise şi mai robuste în ~XI?loatare. întrâe ddlStanţaţ ~e sem:n~:
pe rând şi norma de sămânţă există o corelaţie mversă, cu c t IStan a e sem n
pe rând creşte cu atât scade norma de sămânţă. 8

S-a constatat că prin creşterea distanţe! de semănat de la
4

1;g1,3hcm( la ~~'o/t c)~'
I ă • ţa drajată scade de la aproximativ 6 kglha la . a .cu o a

~~:~~O~:il~~~r pe cea şlefuităde la 4,65 kglha la 3,05 kglha pentru sOlUrile Bârsa
. N -Ro i de la 557 kglha la 3,65 kglha la soiul Braşov 519 (tabelul 2). •

ŞI e În ~~derea c~rectării densităţii şi a distribuţiei plantelor pe rând, In cazul
folosirii seminţei şlefuite, s-a determinat timpul necesar pe.ntru răsănt (tabelul 3):

Dacă pentru sămânţa drajată se p<!ate ~erge pâna !a elumnarea acestei
lucrări în totalitate în cazul semănatulm la distanţa pe rand de 1.5,3f1~,8 c~'

întrucât procentul d~ plante duble răsărite este mic, în cazul sermnţe\ şle ~Ite es e
necesară o corecţie în vederea eliminării acestorplante duble, sau a pante or care
sunt apropiate.

Influenţa soi .ni, tIp .s an l'a

Nonnă Nr. real Nonn1l.
Distanţa Nr. teoretic teoretică de realăTipul de

de seminţe de să- NrlNt.Soiul
,ilmllnţă

de sem. MMB de seminţe
seminţe distri. mânţ1i(crn)
kglha kglb.

12,3 28,9 180 000 5,200 212000 8,12 117
drajată 15,3 28,9 143000 4,130 171 000 4,69 120

18,8 28,9 118000 3,410 141000 4,10 120Bârsa
12,3 13,6 180000 2,448 342000 4,65 190

şlefuită 15,3 13,6 143000 1,340 271 000 3,69 190
18,8 13,6 118000 1,600 224000 3,05 190
12,3 33,8 180 000 6,080 205000 6,93 114

drajată 15,3 33,8 143000 4,830 163000 5,51 114
18,8 33,8 118000 3,980 135000 4,54 114Brajov 519

12,3 17,4 180 000 3,130 320000 5,57 178
şlefuilă 15,3 17,4 143000 2,480 255000 4,43 179

18,8 17,4 118000 2,050 210000 3,65 178
12,3 22,5 180 000 4,050 228000 5,13 126

drajată 15,3 22,5 143000 3,210 181000 4,08 127
18,8 22,5 118000 2,650 150000 3,37 127Ne-Ro
12,3 14,0 180000 2,520 332000 4,64 184

şlefuită 15,3 14,0 143000 3,000 263000 3,68 184
18,8 14,0 118000 1,650 217000 3,04 184
12,3 30,3 180 000 5,45 213000 6,46 118

drajată 15,3 30,3 143000 4,33 169000 5,14 119Dalamon
139000 4,21 11818,8 30,3 118000 3,57

12,3 27,0 180 000 4,86 223000 6,03 124
15,3 27,0 143000 3,86 177000 4,78 123Ariana drajată

18,8 27,0 118000 3,18 146000 3,95 124



Tabelul 4

OL5% =2,4
1% =3,2

0,1% =4,4
DL5%=1,4

1%=1,9
0,1 %."" 2,5

InOucnţasoiului, tipului desămânţăşi a distanţei de semănat
asupra producţiei de riidăini

Dist.de
Producţia de rădăcini (tlha)

semănat
Sămânţă drajată

Sămfinţăşlefuită

Soiul pe rând
«m) 1991 1992 1993

Media 17J~ Sem. 1991 1992 1993
Media Dif Srl~~'

1991-1993
1991-1993

12,3 31,8 40,5 47,6 44,0 105 2,0 00 44,0 39,5 50,6 45,0 105 2,0 -

Bârsal 5,3 31,8 38,5 47,9 43,2 103 1,2 - 40,9 39,6 48,9 44,3 103 1,3 -

18,8 29,3 38,6 49,2 43,9 105 1,9 o 37,0 38,7 49,0 43,8 102 0,8 -

12,3 23,8 38,0 46,0 42,0 100 - - 40,3 39,7 46,4 43,0 100 - -

Braşov 519 15,3 26,4 38,6 43,2 40,9 97 -1,1 - 33,4 41,0 44,8 42,9 100 -0,1 -

188 29,2 40,0 44,1 42,1 100 0,1 - 336 44,0 45,4 44.7 104 1,7 -

12,3 48,7 44,6 58,6 51,6 123 9,6 o.. - - - - - - -

Delamon 15,3 35,6 45,6 57,2 51,4 122 9,4 *** - - - - - - -

18,8 41,1 43,0 58,3 . 50,7 121 8,7 *** - - - - - - -

12,3 55,2 42,7 58,7 50,7 121 8,7 00' - - - - - - -

Ariana 15,3 55,4 41,4 60,3 50,9 121 8,9 *** - - - - - - -

188 52,8 41,3 60,4 50,8 121 8,8 *** - - - - - - -

12,3 - 38,9 48,6 43,7 104 1,7 • - 41,7 49,8 45,7 106 2,7 •

Ne-Ro 15,3 - 41,1 50,6 45,8 109 3,8 *** - 43,7 51,6 47,6 110 4,6 ***

18,8 - 45,3 48,2 46,7 111 4,7 *** - 42,2 49,1 46,6 106 2,6 •

Tabelul 5

Influenţa solului) tJpu1ui de sămânţă şi a distanţeide semănat

DL 5% = 0,38
1%= 0,52

0,1% = 0,71
1%=0,33

0,1% = 0,44

- -
Dist de Producţia de zahăr alb (tlha)

Soiul sem. pe SJUn.ântll. drajată SlI.mfl.nl1l. şlefuită
rând

Media Oii. Media Dif.(=) 19n 1992 1993 1992-1993 tJha Semn. 1991 1992 1993 1992-1993 tfh, Semn.

12,3 3,6 5,6 6,1 5,9 107 0,4 00 5,6 5,6 6,4 5,9 104 0,2 -
Bârsa 15,3 3,8 5,4 6,0 5,7 104 0,2 - 4,8 5,5 6,1 5,8 102 0,1 -

18,8 3,5 5,3 6,2 5,7 104 0,2 - 4,4 5,3 6,6 5,9 104 0,2 -
12,3 2,9 5,1 5,8 5,5 100 - - 4,6 5,4 5,9 5,7 100 - -

Braşov 519 15,3 2,9 5,1 5,4 5,3 96 -0,2 - 4,0 5,6 5,7 5,6 98 -0,1 -
18,8 3,5 5,5 6,1 5,8 105 0,3 o 4,1 5,8 6,1 5,9 104 0,2 -

12,3 5,6 6,4 7,7 7,1 129 1,6 000 - - - - - - -
DelamoD 15,3 4,1 6,5 8,3 7,4 134 1,9 00. - - - - - - -

18,8 4,6 5,9 8,2 7,1 129 1,6 *** - - - - - - -

12,3 5,9 6,0 8,0 7,0 127 1,5 *** - - - - - - -
Ariana 15,3 6,0 5,8 8,0 6,9 125 1,4 "0 - - - - - - -

18,8 5,9 5,6 8,4 7,0 127 1,5 00' - - - - - - -
12,3 - 5,1 6,9 6,0 109 0,5 *** - 5,4 6,9 6,2 109 0,5 o

Ne-Ro 15,3 - 5,5 7,0 6,2 112 0,7 00. - 5,4 7,3 6,4 112 0,7 o.

18,8 - 5,7 6,7 6,3 115 0,8 'Î<>Ic* - 5,1 6,9 6,1 107 0,4 o

~ ~A' ---



Cheltuielile totale scad o dată cu creşterea distanţei de semănat, atât Ia
sămânţa drajată, cât şi la cea şlefuită, ca urmare a reducerii normei de sămânţă Ia
unitate de suprafaţă.

La indicatorul costul cheltuielilor pe tona de rădăcini la soiurile Bârsa şi
Braşov519 nu sunt diferenţe intre sămânţa drajată şi cea şlefuită, ele oscilând intre
37800-39700 Iei, insă Ia soiul Ne-Ro costul pe tona de rădăcini este mai redus
32 800--34 400 Ia sămânţa drajată şi 35 100--36 900 la sămânţa şlefuită, acest lucru
datorându-se producţieimai ridicate de rădăcini realizate de acest soi, in condiţiile
in care cheltuielile totale au fost apropiate de cele ale soiurilor Bârsa şi Braşov 519
(tabelul 6).

Cele mai scăzute cheltuieli pe tona de rădăcini se obţin Ia soiurile A,riana şi
Delamon cu sămânţa drajată, semănată Ia distanţa de 18,8 cm pe rând,
29500--30400 leilt, variantă care realizează şi cel mai ridicat nivel al profitului
1 721 000--1 840 000 leilha şi o rată a rentabilităţii de 96,8-103,1 %.

Este interesant de urmărit din punct de vedere economic, comportarea
soiului Ne-Ro, care realizeazăun profit intre 1 236000--1 376000 leilha Ia sămânţa
drajată, faţă de 1054000-1186000 Iei/ha la sămânţa şlefuită.La fel şi rata
rentabilităţii Ia sămânţa drajată este mai ridicată (74-83 %) faţă de cea şlefuită
(62-71 %) la acest soi.
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1. Prin incorporarea pesticidului in drajeu se poate reduce doza de produs
chimic cu până Ia 80--90% comparativ cu aplicarea sub formă granulată o dată cu
semănatul, ducând Ia o diminuare a cheltuielilor corespunzătoare.

2. Prin drajarea seminţelor, norma efectivă de sămânţă distribuită Ia unitate
de suprafaţă se reduce cu 38-40%, ea reprezentând doar 60--62% din norma de
sămânţă şlefuită.

3. în cazul utilizării seminţei drajate şi a unui semănat de precizie Ia distanţa
de semănat pe rând de 15,3-18,8 cm se poate elimina lucrarea de rări!. în cazul
folosirii seminţei şlefuite, timpul necesar pentru rărit variază in raport cu distanţa
de semănat, de Ia 12,4 zile om/ha Ia distanţa de 12,3 cm până Ia 4,06 zjle omlha Ia
distanţa de 18,8 cm.

4. Dintre soiurile monogerme româneşti experimentate, soiul Ne-Ro
realizează cel mai ridicat profit la sămânţa drajată, precum şi o rată a rentabilităţii
(74-83%) superioară seminţei şlefuite. .
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A.GRUSEA

OPPORTUNlTIES FOR REDUCING PRODUCTION EXPENSES IN SUGAiUlEET
CROPPING BY PRECISION SOWING

SUMMARY

This study analyses possibilites to reduce productiao expenditures by the use of coated seed,
with phytosanitary treatments included in coating, compared to atbe! experimental variants including
polisbed seed with pesticidal treatments localised an this. A muItUactorial analysis (cultivar, seed-type,
sowing density) demonstrated that seed coaling, besides that it provides a precision sowing, aod
consequently a suitable plant populatian per surtace unit, contribute~ directIy to lowering productiao
expeditures by eliminating works for correction of plaDts density appearing when using polished seed,
due to double mechanised warks. At the same time, phytosanitary protectiaD localised to seed
significantly reduees costa of this teehnalagieal ehain loap, - lessening by 80-90% pesticide doses
applied as granules upon sawing. Prafitability rate of coated variants for triplaid cvarts tested ranged
between 74,6 and 103,1 %.

FlGURE

Fig. 1 - Mode of applying pesticides

TABLES

Table 1 - The area contaminated when there is used seed in capsules with applying pesticides as
layers în the capsule.

Table 2 - The influence of evar seed type and sowing distance upon the seed rate.
Table 3 - The intluerice of cvar poIished seed and sowing distance upon the emergence time.
Table 4 - The influence of the evar seed type and sowing distance upon the root yield;
Table 5 - The in:fluence of cvar seed typeandsawing distance upon the production of white sugar.
Table 6 - The costefficiency depending an cvar seed~type and sowing distance.
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îNGRĂŞĂMINTELEVERZI- O ALTERNATIV'Ă îN REDUCEREA
DOZELOR DE îNGRĂŞĂMINTEC~ICEDIN CULTURA

SFECLEI DE ZAHAR

A. GRUSEA, VIORICA CLOŢAN

Lucrarea analizează influenţa unor plante utilizate ca
îngdişilminte verzi, pentru cultura sfeclei de zahh destinată

industrializătii, semilnate dupil plante premergiltoare (cereale) şi

Încorporate în sol la intrarea în iarnil.
în urma experimentărilor de 3 ani, 1992-1994, efectuate în

Depresiunea Bârsei, a rezultat că cele mai bune plante destinate acestei
variante tehnologice de cultură, sunt phacelia şi muştarul, dupli care se
înregistrează. sporuri de producţiede 127%, respectiv 138%.

Duplirapiţă şi muştar s-au reaJizat şi sporuri semnificative de
producţiepentru zahăr alb de peste 15%.

Se concluzioneazăcă una din Caracteristicile esenţiale pentru ca o
plantlisillntrunească caracteristica de"îngrăş~mântverde"este aceea de
a realiza o producţie de masă verde de minimum 3-4 tone S.U./ba, în
intervalul de la recoltarea cerealelor la intrarea în iamli, iar acumularea
de N înorganele,acestora s~ fie cuprinsă Între 41,9-62,4 kglha.

Utilizarea unor plante (muştar, rapiţă, phacelia, mazăre etc.) cu îngrăşământ

verde are ca scop pe de o patte reducerea pierderilor de azot, prin spălare sau
denitrificare, în perioada de la recoltarea culturii de bază şi până în primăvară, când
se seamlină sfecla de zahăr, iar pe de altă parte, efectele benefice asupra producţiei

şi calităţii rădăcinilor de sfeclă de zahăr.

Marc Allison (1990) remarcă că riscul de spălare alazolului se poate
substanţial reduce prin cultivarea unor plante protecloare, în perioada de la
reeoltarea premergătoarelor şi până în primăvară,când se seamlină sfecla de zahăr.

în Anglia, prin ulilizarea orzului de toamnă ca îngrăşământ verde, într-o perioadă
de cca 70 zile de vegetaţie, s-au realizat 2 t S.U./ha şi s-au reţinut din sol 50 kg N/ha,
în cultură irigată.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experimentarea s-a efecluat pe parcursul a 3 ani (1992-1994) pe un sol de
tip cernoziomoid cambic de culoare închisă, cu IN = 4,77, aprovizionarea în
fosfor: (PsOs = 40,9ppm) şi pOlasiu (K20 = 122,8 ppm) bună, pH = 7,3, din·
Depresiunea Bârsei.

în fiecare an ca plante premergătoare au fost cerealele. După recoltarea
cerealelor în vară (sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august) solul s-a pregătit
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Tabelul 2

Productia de rădăcini şi zahăr alb În functie de tipul
şi nivelul de fertHizare la sfecla de zahăr

Cantit.de Conţinutde Cant.de Cant. de. Cant. de
Tipul de materie S.li. azot fosfor potasiu

ingrăşământ organică

verde produsă % kg/ha (kgJha) (kgJha) (kgJha)
(kg/l,,)

1. Ogor - - - - - -
2. Muşlar 5050 20,1 1015 - - -
3. Rapiţă 8000 22,1 1770 17,1 5,1 11,3
4. Phacelia 18450 21,4 3950 41,9 15,3 28,2
5. Mazăre 16050 20,4 3275 62,4 9,7 26,5

Tipul de îngrăşământ Prod.de Oit.faţă Semn. prod.de Oif. faţă Semn. Conţinut

şi nivelul rădăcină de clif. zahăr de dif. de zahăr

de fertiIizare (tlha) martor alb martor biologic
(%) (tlh,) (%)

1. Ogor negru - MI. 39,7 100 - 6,1 100 - 17,0
2. Ogor negru + NIOO 45,9 115,6 " 6,9 113,1 , 16,9
3. Rapiţă 40,9 103 - 6,0 98,4 - 17,0
4. Rapiţă + NIOO 48,0 120,9 '" 7,0 114,7 " 16,6
5. Muşlar 39,0 98,2 - 5,8 95,1 - 17,0
6. Muştar + NlOo 46,6 117,4 " 7,1 116,4 " 17,1
7. Phacelia 43,2 108,8 - 6,6 108,2 - 17,1
8. Phacelia + N100 50,0 125,9 '" 7,5 . 122,9 *** 16,8
9. Mazăre + NIOO 46,5 117,1 " 7,1 116,4 " 17,1

10. Mazăre + N100 53,5 134,7 *** 8,1 132,7 *** 17,0

Tabelul 1

DL 5 % = 9,1
DL 1 %;:::: 13,2
DL 0.1%.= 19,2

DL 5 % = 9,3
DL 1 "Io= 13,1
DL 0.1 % = 19,8

Cantitatea de materie organică, azot, fosfor şi potasiu acumulată

de plantele veni până în momentul încorporării în sol

Cel mai semnificativ aport al îngrăşămintelor verzi s-a manifestat în sporul de
producţie realizat de sfecla de zahăr la rădăcini şi zahăr alb (tabelul 2).

Dacă pe agrofondul nefertilizat mineral producţiile de rădăcini şi zahăr alb sunt
la nivelul martorului (ogor negru) după speciile de rapiţă şi muştar, nu acelaşi lucru
se întâmplă după phacelia şi mazăre, sporurile de producţie faţă de ogorul negru
ajungând în acest caz, până la 8,8 - 17,1 % la rădăcini şi 8,2 - 16,4% la zahăr alb.

Datorită faptului că îngrăşămintele verzi, indiferent de planta utilizată, nu
satisfac în totalitate cerinţele sfeclei de zahăr în elemente chimice este necesară o
completare eu îngrăşăminte chimice, lucru ce a fost realizat prin aplicarea unei doze
de N100 la pregătirea terenului.

In acest caz, sporurile de producţie sunt mult mai mari, atât faţă de ogorul
negru nefertilizat (25,9 - 34,7%), cât şi faţă de ogorul negru + N100 (10,3 -15,1 %)
la phaeelia şi mazăre, sporuri foarte semnificative din punct de vedere statistic.

Acest lucru dovedeşte faptul că prin mineralizarea materie organice a
plantelor verzi în timpul perioadei de vegetaţie sfecla de zahăr a utilizat elementele
minerale (NPK) în scopul satisfacerii cerinţelor nutritive.

REZULTAlE ŞI DISCUŢII

Factorii experimentali:

Factorul A - tipul de îngrăşământverde
Al - ogor negru
A2 - muştar

A3 - rapiţă

A4 - phacelia
A5 - mazăre

Factorul B - dozade îngrăşământmineral
Bl - No
B2 - N100

°cultură utilizată ca îngrăşământverde trebuie să îndeplineascăurmătoarele

condiţii:

e sHie uşor de instalat şiieftină;

lil să fiy integrată uşor cu practicile curente;
• să crească rapid şi cu un sistem radicular adânc;
• să nu prezinte dificultăţi în combaterea bolilor, dăUIlătorilor şi buruienilor

pentru cultura următoare;

e să fie uşor de distrus;
e să transfere o cantitate substanţială de azot în sol pentru cultura

următoare;

fii să combată eroziunea solului;
fii să exercite un control biologic împotriva dăunătorilor.

RezultateleexperÎ1llentaleobţinuteîn perioada 1992-1994 privind cantitatea
de materie organică adusă în soiprin cultivarea acestor plante (muştar, rapiţă,

phacelia, mazăre), scot în evidenţă o îmbunătăţire a conţinutului de azot, fosfor,
potasiu, precum şi a indicilor fizici şi biologici ai solului, care vor influenţarăsărirea
de câmp, precum şi producţia şi calitatea sfeclei de zahăr (tabelul 1).°concentraţie ridicată în azot a materiei organice (cum e cazul la phacelia şi

mazăre) înseamnă o rată de mineralizare mai rapidă, pe când o concentraţie mai
scă2ută în azot a materiei organice înseamnă o descompunere lentă şi chiar o
inlObilizare a azotului. Din acest punct de vedere mazărea şi phacelia sunt plantele
cele mai indicate pentru a fi utilizate ca îngrăşământ verde pentru că ele
acumulează într-un timp scurt o cantitate însemnată de azot (41,9 - 62,4 kgiha).

Prin utilizarea îngrăşămintelor verzi s-a îmbunătăţit răsărirea de câmp la
sfecb\ de zahăr, astfel: ogor negru 100%; mazăre113%; rapiţă118%; phacelia 127%;
muştar 138%.

superficial (arătură de vară la 12 cm adâncime + o discuire - GD - 4,2) şi s-au
semănat plantele verzi (muştar, rapiţă, phacelia şi mazăre).

în I~a noiembrie s-au ridicat probe din plante (1 m2 din fiecare specie)
pentru an<ilize (S.U., N, P20 5, K20), după care culturile au fost încorporate în sol
printr-o arătură,adâncă (30 cm).

în primăvară, o dată cu pregătirea terenului s-au încorporat şi îngrăşămintele
minerale (N100) în variantele specifice

Semănatul sfeclei de zahăr s-a făcut la începutul lunii aprilie.
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1. Îngrăşămintele verzi, prin aportul important de materie organică adusă în
sol (3-4 t S.U./ha la speciile de phacelia şi mazăre), contribuie la îmbunătăţirea

însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale solului, precum şi la creşterea fertilităţii

naturale a acestuia.
2. Efectele utilizării îngrăşămintelor verzi (phacelia, mazăre) sunt concre

tizate în cultura sfeclei de zahăr prin; îmbunătăţirea răsăririi de câmp cu 13-27%,
creşterea randamentului de producţie de rădăcini cu '8,8-17,1 % fără fertilizare
minerală şi cu 25,9-34,7% când se adaugă NlOO' creşterea randamentului la
producţia de zahăr alb cu 8,2-16,4% comparativ cu ogorul negru.

GREEN FERTILIZERS - AN ALTERNATIVE FOR REDUCING CHEI\fiCAL FERTILIZER
RATES IN SUGARBEET CROI'

SUMMARY

This repart analyses the influence of same plants llsed as green fertilizers in sugarbeet crops
destined ta industry, planted after preceding plants (grains) aod soil-incorporated at winter start.

Following 3-year trials (1992-1994) carried out in theDepresion of Bârsa, it resulted that the best
plants used in these cropping technological variants are Phacelia aud mustard, after which 127 aod 138%
yield gains have been recorded.

After rape aod mustard significant yield gains exceeding 15% in terms of white sugar, have been

acquired.
It is conc1uded that one of essential characteristics for a plant intended to be used as a "green

fertilizer" is to yield green mass of 4-4 Uha drymatter, between~rainharvest and winter start, while N
accumulation in their organs beconfined between 41,9 and 62,4 kglha.

TA8LES

Table 1 - The amount of organic matter, nitrogen, phosphorous and potassium accumulated in green
plants up to the moment of burryon in the soiI.

Table 2 - Production of roots andaf whitesugar depending an the fertilization type and Ievel in
sugarbeet.

CERCETĂRIPRIVIND COMBATEREA BURUIENILOR MONO·
ŞI mCOTILEIJONATE ANUALE LA CULTURA SFECLEI DE ZAHĂR

A.NIŢĂ*, VIORICA CLOŢAN",

A. GRUSEA**, M. VASILE***.

În perioada 1993-1994, ICPCISZSD Fundu!ea, in colaborare cu
staţiunile pentru cultivarea sfeclei de zahăr de la Braşov şi Roman, a
organizat experienţeprivind cercetarea unor noi erbicide apărutepe plan
mondial şi naţional, ca: Kemifam Pro-PK, Raja Beta, Lass0480, Dibulen
şi Safari, pentru combaterea buruienilor mono~ şi dicotiledonate anuale.

Dacă ne· referim la selectivitatea erbicidelor experimentate, la
dozele respective (tab. 3), nu au prezentat fenomene de fitotoxicitate la
plantele de sfeclă. Eficacitatea produselor experimentate a fost in funcţie

de tipul erbicidului, doza aplicată, cât şi de gradul de îmburuienare al
variantei. Eficacitatea a fost cuprinsă pentru monocotiledonate anuale
între 83 şi 94%, iar pentru dicotiledonate 87 şi 92%. Cea mai bună

eficacitate a manifestat varianta standard (94%),unnată de varianta
tratată cuerbicidul Raja Beta (93%). Celelalte variante s-au încadrat
lntre 88 şi 90% (faţă de varianta netratată, neprăşită).

Producţiade rădăcini a fost influenţată de tipul erbicidului, doza şi

condiţiile climatice. Cea mai bună producţie de rădăcini, de 42,4 t1ha,
s-a înregistrat În varianta martor prăşită. Pală de aceastăvariantăminusurile
de producţie la celelalte variante au fost cuprinse între 2 şi 7 t1ha.

Numeroase cercetări din ţară şi străinătate, precum şi rezultatele de
producţie, au dovedit că folosirea erbicidelor reprezintă una din verigile de bază ale
metodei de combatere integrată a buruienilor la sfecla de zahăr. Continuarea
cercetărilor în acest domeniu este motivată de următoarele aspecte:

" buruienile produc mari pagube agriculturii ~i, ca urmare, se impune
perfecţionarea tehnologiei de combatere a lor cu noi substanţe mai eficace şi care
trebuie experimentate înainte de a fi utilizate în producţie;

" stabilirea de combinaţii a erbicidelor, doze şi epoci de aplicare a
erbicidelor, cu un spectru mai larg de combatere a buruienilor şi în acela~i timp cu
un risc minim de poluare a recoltei şi a mediului înconjurător;

" creşterea rezistenţei unor specii de buruieni faţă de une)e erbicide. În
aceste condiţii, ne·am propus ca prin cercetările noastre să aducem o contribuţie în
domeniul utilizării erbicidelot la sfecla de zahăr.

* LC.P.C.I.S.z.S.D. Fundulea, ** S.c.P.C.S.Z. Giurgiu, *** S.c.P,C.S.Z. Braşov.
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2. Asolamentul: 4 'ani
3. Plantă premergătoare: grâu de toamnă

4. Dezvoltarea riwmaniei: mult
puţin

mijlociu x
4. Localizarea rizomaniei şi limitarea în câmp:

- la intrarea În câmp
- la bordura drumului
- lângă silozuri
- atac în vetre x
- atac generalizat

5. Amplasarea parcelei: vale x
deal
platou

6. Tipul de sol: uşor
mijlociu x
greu

7. Sunt stagnări de apă: primăvara x
vara
niciodată

8. Parcela a fost drenată: -
9. Dacă dispuneţi de analiză de sol indicaţi:

- pH - 7,4

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Prezenţapotenţialuluide infecţie În sol În corelaţie cu condiţiile climatice ale
fiecărui an determină manifestarea rizomaniei. Umiditatea şi temperatura solului
sunt decisive pentru apariţia simptomelor radiculare. Aceasta corespunde cu
biologia vectorului Polymyxa betae care se extinde în sol numai prin wospori
înotând în apa din sol. Umezeala ridicată este condiţia ca excitaţia care porneşte din
rădăcini şi stimulează genninarea zoosporilor să fie destul de puternică. De aceea,
în anii ploioşi, apare un atac mai puternic decât în anii secetoşi. Temperatura
optimă, atât pentru vector, cât şi pentru virus este În jur de 25'C. La un grad de
infestlj,re ridicat ajunge un minimum de umiditate pentru a declanşa infecţia.

In judeţul Braşov rizomania a apărut exploziv în anul 1986 În trei focare
dispersate:

@ zona Braşovului - Tărlungeni, Purcăreni;

@ zona Făgăraşului - Viştea de Jos;
@ zona Rupea - Caţa, Drăuşeni, Ungra, Comana.
Extinderea bolii în judeţ În perioada 1986-1990 este prezentată în tabelul 1.
Zona principală de atac este zona Rupea, pe văile râurilor Glt, Homorod,

Paloş, Pârâului Rupei şi pe terenuri umede cu izvoare sau mlaştini care se pot
semăna numai în anii secetoşi sau pe parcele care sunt situate la piciorul pantei,
unde au loc scurgeri masive de apă.

Astfel, urmărind cursul GItului se Înregistrează atac la Racoş 47 ha, Dopca
26 ha, Hoghiz 15 ha, Ungra 42 ha, Comăna 51 ha, Crihalma 20 ha Însumând 196 ha.
Pe Valea Homorodului Mare şi Valea Paloşului se Înregistrează rizomanie la
Drăuşeni 79 ha şi Caţa, Paloş 82 ha Însumând 161 ha.

Tabelul 1

Aria de răspândire(ha)

Unitatea 1986 1987 1988 1989 1990 Total

1. Tărlungeni 35 42 - 55 - 132
2. Purcăreni 37 - - - - 37
3. Budilă - - 44 - - 44
4. Drăuşeni 44 5 12 18 - 79
5. Cala 6 8 52 16 - 82
6. Ungra 8 - 34 - - 42
7. Racoş - 18 5 24 - 47
8. Rupea - - 9,5 7 - 16,5
9. Dacia - - 15 11 - 26

10. Dapea - - 16 10 - 26
11. V~lea de Jos 5 - - - - 5
12. Vaila - - 10 20 - 30
13. Făgăraş - - - 3 - 3
14. Hoghiz - - - - 15 15
15. Grihalma - - - - 20 20

149 73 234,5 164 35 655,5

La Dacia boala a apărut pe două parcele cuprinse Într-un sistem de canale
de drenaj.

La Rupea o parcelă infestată este în apropiere de pârâul Rupea iar alta în
apropiere de Heleşteu de la Fişer. '
. In zona Făg~raş rizomania a ,apărut tot pe lunca GItului: Viştea de Jos, Voila

ŞI LA.S. Făgăraş, III total 38 ha. Fund o zonă secundară pentru cultura sfeclei s-a
luat m_ăsură să nu se mai amplaseze sfeclă.

. In zona Braşo,: un focar puternic a apărut la Purcăreni, 37 ha, Tărlungeni 13
ha ŞI BudJla 44 ha,lllsumând 213 ha. Caracteristic pentru această zonă a fost
manifestarea bolii !tI p~rcele situate de-a lungul şoselei Braşov-Pnrcăreni, iar în
parcelă boala ~părand m vetre foarte dese, aproape generalizată începând de la
bordura şoselei spre centrul parcelel. Se presupune că un rol În extinderea bolii
l-au avut turmele de oi, în acestă zonă atacul fiind pe traseul lor.

Analizând extinderea bolii în zona Rupea remarcăm că În anul 1986 boala a
apărut în patru uni!ăţi, cuprinzând cinci parcele şi în 1987 în trei unităţi, cuprinzând
C~CI parcele, ~ar ŞI În an~11988b?ala a apărut în 8 unităţii, cuprinzând 16 parcele
Şllll anul 1989 m 6 UnItăţi, cuprmzand 1} parcele. Deci a crescut numărul unităţilor

sau comunelor afectate de nzomame, cat ŞI numărul parcelelor infectate şi implicit
suprafaţa. Aceasta a condus Ia greutăţi deosebite în amplasarea sfeclei de zahăr

pentru 1990 la Drăuşeni, Racoş, Ungra, Caţa, unde nu s-a putut amplasa o suprafaţă
planificată de 71 ha.

în această zonă asolamentul folosit este de 4 sau 3 ani.
în perioada 1987-1990 prin aCţiunea comună a Inspectoratului de Protecţia

Plantelor, Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Sfeclei de Zahăr

Braşov şi într~prinde~ea de Industrializarea Sfeclei de Zahăr Bod suprafeţele
mfestate cu nzomanl3 s-au scos dm asolamentul culturii sfeClei de zahăr.
ConSiderămcă dacă În prezent şi viitor nu se va putea evita amplasarea sfeclei de
zahăr pe parcelele deja cunoscute ca infestate, se va agrava dezvoltarea rizomaniei
în sensul că de la atacul manifestat în vetre, în majoritatea cazurilor, se va ajunge la
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Bilanţul suprafeţelorcultivate cu sfeclă în judeţul Braşov

în perioada 1986....1990

Tabelul 2 Evoluţia rizomaniel În judeţul Braşov

EVOLUTION OF RH1Z0MANIA IN THE DISTRICT OF BRASOV
DURING 1986-1990

209

Suprafaţa cultivată cu sfeclă de zaMr

Amu Tolal din care: infestată cu rizomania
ha ha %

1986 4500 149 3,3
1987 4610 73 1,5
1988 4201 234,5 5,6
1989 4179 164 3,9
1990 2025 35 0,9

TOTAL 655,5

atac generalizat, deoarece citosporii ciupercii Polymyxa Betae contaminaţi cu
virusul BNYVV se conservă în sol timp îndelungat (20-25 de ani).

Se remarcă anul 1988 când condiţiile climatice au fost favorabile dezvoltării

bolii care s-a manifestat pe 234,5 ha, adică 5,6% din suprafaţa cultivată cu sfeclă în
întregul judeţ şi anul 1986-1989 s-au cultivat 4 372 ha sfeclă anual, iar suprafaţa de
620 ha infestată,estepractic improprie pentru sfeclă, deci 14,1% ne dăm seama ce
greu este să putem stabili un asolament de 4 ani.

CONCLUZII

1. În judeţul Braşov se evidenţiază trei zone principale cu suprafeţe infestate
cu rizomania:

<il zona Braşov: Tărlungeni, Purcăreni, Budila;
<il zona Făgăraş: Viştea de jos, Voila, Făgăraş;
<il zona Rupea: Caţa, Drăuşeni, Ungra, Rupea, Comana, Racoş, Dacia,

Dopca, Hoghiz, Crihalma.
2. Extinderea rizomaniei în judeţul Braşov s-a făcut atât prin creşterea

numărului parcelelor infestate, cât şi prin creşterea suprafeţelor infestate.
3. Umiditatea şi temperatura solului sunt factori decisivi în apariţia

simptomelor radiculare. ,
4. În condiţiile unui teren infestat, rizomania a apărut constant timp de 5 ani.
5. Este absolut necesar să se amplaseze cultura pe parcele unde nu s-a

semnalat rizomania.
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SUMMARY

. Occurrence of rhizomania in the District of Braşov in 1986 on an area of 149 ha in seven
agIlcuitural production units, scattered in 3 distinct zones, determined organisation of a systematic
survey effected annually on the whole sugarbeet cropping surface.

Fol!owing inspections in sugarbeetcropping unils, some rhizomania foci have been detected in
season, whtle others during harvest, by the specialists of the Inspectorate for Plant Protection Research
aod Production Station for Sugarbeet Cropand Sugar Factory Bod. '

The centraIised organisation of agriculture allowed that, based an detection of infection foci, the
affected plots be excludedfrom the circuit of sugarbeet cropping.

Distributiao area of disease in the District of Braşovduring 1986--1990 is presented in this report.

TABLES

Table 1 ~ The balance of areas cultivated with sugarbeet in the Braşov county 1986--1990.
Table 2 - The distribution area (in hectares).
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INFLUENŢAGENERAŢIEIsm ASUPRA CAPACITĂŢII:COMIHNATIVE
LA LINIILE CONSANGVINIZATE DIPLOIDE PLURIGERME

DE SFECLĂDE ZAHĂR

D. RADA, L GHERMAN, MARIA KOVATS, A. BAN,
SIMONA SlGMOND, V. HORCIU', CAMELIA SAND,

CARMEN BĂDĂRĂU,VlORICA CLOŢAN

în. lucrare se prezintă capacitatea combinativă a cinci linii
consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr aflate în trei
generaţii de înmulţire SIB:SIB2•5IB4 şi SIB li.

Producţia de rădăcini şi producţia de zahăr alb a hibrizilor
obţinuţi cu aceste linii au tendinţă de creştere o dată cu creşterea

generaţiei de înmulţire SIB a liniilor; în acelaşi timp, conţinutul de zahăr

alb al hibrizilor rămâne practic neschimbat.
Au fost identificate două linii cu o capacitate combinativă foarte

bună. Hibrizii acestor linîi au depăşit martorul cu 10·1 la producţia de
rădăcini şi producţia de zahăr alb.

Liniile consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr se
pot înmulţi, după metoda SIB, până în generaţii avansate (în cazul de faţă

până în generaţia SIB6)'

La noi în ţară, V. Coicev (1964) publică primele rezultate cu hibrizii liniilor Il
de sfeclă de zahărdiploide plurigerme. Autorul arată că o serie de hibrizi au depăşit

martorul cu sporuri de până la 30% la producţia de rădăcini şi de zahăr.

G. Bandlow (1965) a determinat capacitatea combinativă a liniilor în diferite
combinaţii: diploid x diploid, tetraploid x tetraploid, diploid x tetraploid şi a
constatat manifestarea unui heterozis apreciabil.

Heterozisul a fost mare pentru greutatea 'rădăcinilor, mijlociu pentru
greutatea frunzelor şi mic pentru conţinutulîn zahăr.

în anul 1970, V. Codrescu, publică noi rezultate privind capacitatea
combinativăa liniilor consangvinizate 13 diploide plurigerme de sfeclă de zahăr. O
serie de hibrizi au depăşit martorul cu 15-37% la producţia de rădăcini şi cu
15-27% la producţia de zahăr.

D. Kloen (1974) arată că cele mai bune rezultate privind capacitatea
combinativăa liniilor consangvinizate de sfeclă de zahăr s-au obţinut la încrucişarea

de tipul 4 x\, x 2x O.
în lucrarea de faţă se prezintă capacitatea combinativă a cinci linii

consangvinizate diploide plurigerme de sfeclă de zahăr, aflate în trei generaţii de
înmulţire: SIB2, sm4 şi SIB6, pentru producţia de rădăcini, conţinutul în zahăr

biologic şi producţia de zahăr alb.

1 - s.c.P.C.S.Z. - Roman.



212 A. MŢĂ şi colaboratorll
Combaterea burulenilor mono- şi dicotiledonateanuale 213

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a amplasat pe soIuri puternic infestate cu diverse bnruieni
mono- şi dicotiledonate anuale şi perene, de la Fundulea, Braşov şi Roman. Mai
frecvente au fost speciile: Setaria spp. (mohorul), Ecbinochloa crus-galli (iarba
bărboasă), Digitaria sanqinaIis (meişorul), Amaranthus retroflexus (ştirul sălbatic),

Sinapis arvensis (muştarul), Convolvulus arvensis (volbura), Chenopodium album
(căpriţa), CapseIIa bursa pastoris (traista ciobanului), Orsium arvense (păIămida),

Polygonum convolvulus (hrişca urcătoare), Portulaca oleraceea (iarba grasă),

Xantium strumarium (cornuţi), Solanum nigrum (zârna) , Sorghum halepense
(costreiul), Agropyron spp. (pirul) etc.

Experienţa a fost aşezată după metoda dreptunghiului latin, în blocuri
randomizate, 4 repetiţii, suprafaţa parcelei - 25 m'. Pentru tratamente preemergente
şi postemergente s-au folosit 300 lJha soluţie, iar pentru aplicarea erbicidelor s-a
folosit pompa de spate.

S-a semănat soiul de sfeclă - Braşov-519, asigurând o densitate la recoltare de
90-100 mii plJha, pe un agrofond de N 100, P 80, K 60 kglha ş.a. S-au făcut observaţii

privind selectivitatea erbicidelor la răsărirea sfeclei pentru erbicide cu aplicare (Ppi),
cât şi pentru erbicidele postemergente şi s-a comparat cu martorul (netratat,
neprăşit). Aprecierea selectivităţii şi eficacităţii erbicidelor pentru combaterea
buruieuilor s-a făcut după scara EWRS, cu note acordate de la 1la 9, astfel:

.. pentru selectivitate - nota 1, când erbicidul nu prezintă nici un simptom la
plantele de sfeclă, iar nota 9 când plantele sunt distruse în procent de 95-100%;

.. pentru eficacitate - nota 1, când buruienile sunt combătute în totalitate (la
fel ca la martorul prăşit), iar nota 9 când erbicidul nu are nici un efect (ca la
martorul netratat, neprăşit).

mici şi tratamente repetate, Kemifam Pro-FL la doza de 2 Uha cu 3 tratamente
secvenţiale a avut o eficacitate de 91,5%, Raja Beta cu aceeaşi doză şi tratamente
şi o eficacitate de 93%. Erbicidul Safari cu 2 tratamente a 30 glha, fiecare tratament
a avut o eficacitate în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale de 89,4%, iar
când s-a aplicat un singur tratament de 50 glha eficacitatea a fost mai mică cu 2,2%.
Nota după scara EWRS a fost cuprinsă între 1 (la martor prăşit) şi 2.

Prodncţia de rădăcini (tabelul 4) a fost în strânsă corelaţie cu eficacitatea
erbicidelor şi condiţiile climatice din localităţile unde a fost amplasată experienţa.

Tabelul 1

Dazele, epoca de aplicare şi spectrul de ac'iune al erbicidelor

Denumirea comerciaHi a erbicidului DozaJba 1 ],;g Epoca de aplicare Categoria de buruieni comblHute

Dual500 5 ppi monocotiledonate anuale

Venzar 1,5 ppi dicotiledonate anuale

Benta! Progres-AM 2 post dicotiledonate anuale

Agil 1 post monocotiledonate anuale

Kemifam Pro-FL 2 post dicotiledonate anuale

Nabu -S 2 post monocotiledonate anuale

Lasso -480 4-5 ppi monocotiledonate anuale

Dibulen 5-7 ppi mODa şi dicotiledonate anuale

Raja Beta 2 post dicotiledonate anuale

Safari 60 g post dicotiledanate anuale
Frontier 1,8-2 ppi monocotHedanate anuale

Tabelul 2

Concentraţille in substanţeactive pentru erbicideIe experimentate

REZULTATE ŞI DISCUŢII

SeJectivitatea erbicideJor la dozele experimentate în condiţii pedoclimatice
diferite, nu a produs fenomene de fitotoxicitate la plantele de sfeclă, cu excepţia

erbicidului Frontier care a produs un strees la rădăcina sfeclei, iar nota după scara
EWRS a fost 1, 2 (tabelul 3). .

Eficacitatea produselor pentru combaterea buruienilor a fost funcţie de tipul
erbicidului, doza aplicată şi gradul de îmburuienare a variantelor. Produsul
Lass0-480 cu aplicare (Ppi) la doza de 4 şi 5 Uha a avut o eficacitate de 83,2 ŞI,

respectiv, 88,2%. Erbicidul Dibulen pentru gramiuee anuale a avut o eficacitate
cuprinsă între 87 şi 89%, iar pentru dicotiledonate între 89 şi 91 %. Rezultate bune
a dat şi produsul Frontier pentru combaterea graillineelor, obţinându-~e o
eficacitate de 87,8 şi 92%. Eficacitatea erbicidelor a fost raportată faţă de van~nta

martor netratat, neprăşit. Pentru erbicidele cu aplicare în postemergenta (Kemlfam
Pro, Raja Beta şi Safari), eficacitatea a fost cuprinsă între 88 şi 93% .. Rezultate
foatte bune au dat variantele când tratamentele s-au executat secvenţial cu doze

Denrunirea comercialli a erbiciduJui

Dual500
Venzar
Betanal AM-ll
Betanal Progres AM

Agil
Kemifam Pro-FL

Nabu Super

Lasso-480
Dibulen
Raja Beta
Safari
Frontier
Select 240

Concentraţti tn :;:ub:;:tanţl!. activli

melolaclor 500 g/l
Ienacil 800 gli
phenmedipham 80 g/l + desmediphan 80 gll
phenmedipham 60 gll + desmediphan 60 gll +
+ eto/umesate 60 gli
propaquizala/op - 100 g/l
phenmedipham 60 gll + desmediphan 60 gll +
+ etho/umesale 60 gll
sethoxydim - 125 g/l
a!achlor 480 gli

dimethenamid 150 g/l + butylat 250 gIl + lenaciI200 gli
pbeumedipbam 125 gli + desmedipban 34 gll
triflusulfuran-methy!
dimethenamid 900 g/i
chethadim 240 gIl
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Selectivitatea şi eficacitatea unor erbicide indigene şi străine pentru combaterea buruienilor anuale la
sfecla de zahăr, Fundulea, Braşov, Roman -1993-1994

Buruieni qlha Nota EWRS

Variantele Do", Epoca
% %de aplicare M.A.

comD.
D.A.

comb;
Selectiv Efi.

Mt. I 3 praşile manuale - - - 100 - 100 1 1

Martor II netratat
,

neprăşit - - 50,5 O 70,0 O 1 9

Dual + Venzar + Betanal
Progres AM + Agil 5 + 1,5 + ppi
(stand.) + (2+1)x3 post 1,2,3 3,0 94,0 5,5 92,2 1 1,5

Dual + Venzar + Kemifam 5 + 1,5 + ppi
Pro + Nabu S +(2+2)x3 post 1, 2, 3 4,5 91,0 6,0 91,5 1 1,5

Dual + Venzar + Kemifam 5 + 1,5 + ppi
Pro + Nabu S +4+2 post 6,3 87,6 8,5 88,0 1 2,0

Lasso-480 + Venzar + 4 + 1,5 + ppi
Betanal AM + Agil +4+1 post 8,5 83,2 7,0 90,0 1 '1,5

Lasso-480 + Venzar + 5 + 1,5 + ppi
Betanal AM + Agil +4+1 post 6,0 88,2 7,3 89,6 1 1,5

Dibulen + ppi
Betanal AM + Agil 5+3+1 post 6,5 87,2 7,5 89,3 1 1,5

Dibulen + ppi
Betanal AM + Agil 7+3+1 post 5,5 89,2 6,5 90,8 1 1,5

Dual + Venzar + 5 + 1,5 + ppi
Raja Beta + Agil +(2+1)x3 post!, 2, 3 5,0 90,0 5,0 93,0 1 1,5

Dual +Venzar + 5 + 1,5 + ppi
Raja Beta + Agil +2+ 5 + Ix post 6,0 88,2 7,5 89,3 1 1,5

Dual + Venzar + 5 + 1,5 ppi
Safari + Select 30g+0,6 post 6,3 87,6 8,5 88,0 1 2,0

Safari + Select 30g+0,6 post 1
30g+0,6 post 2 5,0 90,0 7,3 89,4 1 1,5

Safari + Select 50g+0,6 post 5,7 89,8 9,0 87,2 1 2,0

Frontier + Venzar + 1,8 + 1,5 + ppi
Betanal AM + Agil +3+1 post 6,2 87,8 6,0 91,5 1,2 1,5

Frontier + Venzar + 2 + 1,5 + ppi
Betanal AM + Agil +3+1 post 4,0 92,0 5,0 93,0 1,2 1,5.

?ft.?ft.?ft.
~

V'lrlO

.-l
el

.:;::l .....
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+ +
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TabeluI 3

eficacitate 95-100%
nu combate buruienile

este selectiv pentru plante
plantele sunt distruse 95-100%

M.A. - monocotiledonate anuale
D.A. - dlcotiledonate anuale

'<ITAO~<-"""-Z::;:
Eficacitate - Nota 1 

Nota 9 -
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În medie, pe cele 3 localităţi (Fundulea, Roman, Braşov), cea mai mare producţie
de rădăcini s-a înregistrat Ia martorul pră.jit de 42,4 tIha, iar ce mai mică de 8,5 !/ha Ia
martorul (netratat, nepră.jit). Producţii bune de 40 tIha a dat variauta tratată cu Lasso (5
Vba) urmată de varianta standard (V3) de 39 !/ha Celelalte variante s-au Încadrat între
35,5 şi 39 !/ha MinusuriIe de produc~e faţă de varianta pră.jilă, au fost între 2,3 şi 6,9 tIha.
Produc~a de zahăr alb (tabelul 4), a fost funcţie de producţia de rădăcini şi randament.
Digestie de 17,6% au dat variantele (V8) şi varianta standard (V4), iar celelalte variante
s-au Încadratîntre 15,6 şi 17,4%. Cel mai bun randament de 14,5% a dat varianta (V5), iar
cea mai mare producţiede zahăr de 5,47 tIha a dat varianta standard

CONCLUZII

1. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale, înainte de
semănat se poate aplica erbicidele; Lass0-480 la doza de 4 şi 5 Uha, cât şi erbicidul
Dibulen Ia doza de 5 şi 7 Uha pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale.

2. Dozele de erbicide Lass0-480 şi Dibulen vor fi funcţie de conţinutul În
humus al solului, iar încorporarea erbicidelor se va face cu combinatorul prin 2
treceri perpendiculare.

3. În vegetaţie, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale, se va
aplica erbicidul Kemifam Pro-FL sau Raja Beta Ia doza de 6 Uha, prin aplicare a 2-3
tratamente secvenţionalea câte 2-31/ha fiecare tratament. Erbicidul va fi asociat cu
un graminicid (Agil 1 Uha, Targa Super 1 Uha, Gallant Super 1 Uha, Nabu Super 2-3
Uha). Tratamentele în vegetaţie se aplică când buruienile anuale (mono- şi

dicotiledonate) sunt în faza de cotiledonate.
4. Tot În vegetaţie pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale se

poate aplica erbicidul Safari Ia doza de 60 g/ha, prin aplicarea a 2 tratamente
secvenţiale a câte30 g/ha fiecare tratament. Erbicidul se va asocia cu un adjuvant
0,1 % şi un graminicid pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale.

5. Pentru eliminarea buruienilor perene (Cirsium, Polygonum Sorghum
halepense, Agropyron spp. etc.), se va aplica o praşilă manuală şi una mecanică.

BIBLIOGRAFIE

BEReA M" şi colaboratorii, 1992- Combaterea integrată a buruienilor, al VII-lea Simpozion Naţional

de Herbologie, Călimăneşti- Vâlcea 1992.
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RESEARCHES ON1HE CONIROL OF ANNUAL MONO- AND DICOTYLEDONOUS
WEEDS IN SUGARBEET CROP

SUMMARY

DUring 1993-1994 the Research aod Production Instjtut~ for Sugarbeet Growiog and
Manufacturlng aod Sweet Substances, Fundulea, in collaboration with the Stations for sugarbeet
cropping Braşov aod Roman, set up experiments regarding researcb an some new herbicides appeared
an world and national market, such as: Kemifam Pro~FK, Raja Beta, Lass0-480, Dibulen and Safari, to
control annnal mono- and dicotyledonous weeds.

Refemng ta selectivity of herbicîdes under test, at the doses applied (table 3) these did not
induce phytotoxic phenomena in sugarbeet plants. Efficacy of the experimental products varied with the
type of herbicide, rate of application aod weeding degree of plat. Efficacy renged against the annual
monocotyledons between 83 and 94%, and for dicotyledans 87 and 92%. The best effectiveness was
noted in the standard variant (94%), followedby the variant treated with Raja Beta (93%). The atber
variants framed within 88 and 90% (over the untreated, untilled variant).

Root yield was influenced by the type of herbicide, dase and climate conditions. The best root
production, 42,4 Uha, was recorded in the check, untilled variant. Compared ta this variant, Josses of
yield in the ather variants fluctuated between 2 aod 7 tlha

TABLES

Table 1 - The doses, the applying time aod the action spectrum of herbicides.
Table 2 - The concentration io active ingredient of herbicides tested.
Table 3 - The selectivity aod the efficiency of some home aod foreign herbicides for the control of

annuat weeds in sugarbeet. Fundulea, Braşov, Roman 1993-1994.
Table 4 - The influence of herbicides'efficiency upon the root aod sugar production Fundnlea,

Braşov, Roman 1993-1994.
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S'fUDIDJL SEJLEC'TIVITĂŢII ŞI EFICACITĂŢII UNOR ERBJCIDE
PEN'fRU COMBATEREA BURUIENILOR PROBLEMA
SORGHVM HALEPENSE DIN RIZOMl ŞI AGROPYRON

A. NIŢĂ', L OLGA', GH< CLOŢAN', A< GRUSEA'

în perioada 1993-1994, LC.P.C.I.S.Z.S.D. Fundulea in colaborare
cu staţiunile pentru cultivarea sfeclei de zahăr de la Giurgiu şi Braşov, a
organizat experienţe pentru combaterea sp. Sorghum halepense din
rizomi şi sp. Agropyron.

Pentru specia Sorghum halepense s-au experimentat erbicidele:
Agil. Gallant super, Focus ultra, Furoresuper şi Nabu super, iar pentru
Agropyron, la doze mai mari, Agil şi Facus ultra.. Erbîcidele Ia dozele
experimentate au fost selective pentru plantele de sfeclă. Pentru specia
Sorghum haJepense eficacitatea a fost bună, cuprinsă intre 88 şi 92%, iar
pentru Agropyron între 91 şi 93% (raportat la martorul netratat). Pro
ducţia de rădăcini a fost funCţie de eficacitatea erbicidului şi conditiile
climatice din localităţile unde s-a experimentat.

Datorită extinderii pe suprafeţe din ce în ce mai mari şi a pagubelor
provocate culturilor agricole, specia Sorghum halepense, a determinat numeroase
finne să sintetizeze noi erbicide selective, capabile să combată costreiul din seminţe

şi rizomi [PLOWMAN şi colab< 1982; ZWICK şi colab< 1985)<
în ţara noastră, Sorghum halepense este specia care provoacă în prezent cele

mai mari pagube culturilor, dintre care şi a celei de sfeclă de zahăr din zonele cu cea
mai mare fertilitate a solului: lunca îndiguită a Dunării şi în partea de vest a
Banatului. Pirul (Agropyron) are cea mai mare răspândire în zonele subcarpatice,
în podişurile din Transilvania, Moldova şi în Câmpia de Vest. lnfestarea este mai
redusă în sudul şi sud-estul ţării,

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţas-a amplasat pe soiuri puternic infestate cu Sorghum halepense, la
Fundulea şi Giurgiu, iar pentru Agropyron la Braşov< Mai frecvente au fost speciile
de buruieni: Setaria spp<, Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense, Digitaria
sanquinalis, Chenopodium album, Solanum nigrum, Xantium italicum, Agropyron
spp< Abutilon theophrasti şi altele,

Experienţele cu costrei şi pir au fost aranjate după metoda dreptunghiului
latin, în blocuri randomizate, 4 repetiţii, iar suprafaţa parcelei a fost de 25 m2<

'Pentru tratamentele preemergente şi postemergente s-a folosit 30n-:400 Uha, iar la
aplicarea erbicidelor s-a folosit pompa de spate (tabelele 1, 2, 3).

1 _ LC.P.C.LS.Z.s.D. Fundulea, Z - S.C.P.C.S.Z~ Giurgiu/ - S.C.P.C.S.Z. Braşov.
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Tabe/ull

Dozelc, epoca de aplicare şi spectrul de acţiUfieal erblddelor

Denumirea comercialJia erbiciduhii Doza/ha Epoca de aplicare
Categoria de buruieni

I,kg comblitute

Dual500 5 ppi mODocotiledonate
anuale

Venzar 1,5 ppi dicotiledonate
anuale

Betanal AM-ll 4 postem dicotîledonate
anuale

Agil 1,5.,-2 postem mODocotiledonate
perene

Gallant Super 1,5 postem monocotiledonate
perene

Focus ultra 4-5 postem mODocotiledonate
perene

Furare Super 3 postem monocotiledonate
perene

Nabu Super 6-S postem monocotiledonate
perene

Ro-Neet 6 ppi mODocotiledonate
anuale

Tabelul 2

Concenlraţiile în substanf~ activă pentru erbicidele experimentale

Denumirea comerciaHi. Il erbicidului Concentraţiiinsubstanţl acti.vli

Dual500 metalachlor 500 gIl

Venzar lenacil800 gfJJ

Betanal AM-ll phenmedipham 80 g ± desmedipham 80 gli

Agil propaquizalafop 100 gli

Gallan! Super helaxidim etaxyl-etyll25 gIl

Focus ultra cicloxidim 250 gli

Furare Super fenoxaprop etyll25 gll

Nabu Super setoxydim 200 gli

Ro-Neet cycloat 720 gli

S-a semănat soiul de sfeclă Braşov-519, asigurând O densitate la recoltare de
90-100% pl/ha, pe Un agrofond de N 100, P 80, K 60 kglha ş.a. S-an făcut observaţii

privin~ selectivitatea erbicidelor pentru cele aplicate în postemergenţă şi s-au
comparat cu martorul (netratat, neprăşit).

S-au făcut 2-3 observaţii, la interval de 10 zile şi 30 de zile de la aplicarea
tratamentelor. Aprecierea selectivităţii şi eficacităţii s-a făcut după scara EWRS cu
note de la 1 la 9:

., pentru selectivitate - nota 1, când erbicidul respectiv nu prezintă nici un
simptom de fitotoxicitate la plantele de sfeclă, iar nota 9, când plantele sunt distruse
în procent de 95-100;

., pentru eBcacitate - nota 1, când buruienile sunt combătute în totalitate (la
fel ca la martorul prăşit), iar nota 9, când erbicidul experimentat nU are nici Un fel
de eficacitate (ca la martorul netratat, neprăşit).

Tabelul 3

Erbicide cu aplicare În postemergenţă, pentm combaterea principalelor buruieni
problemă la cultura sfeclci de zahăr

Denumirea comercialll. Sorghum
Agropyron Ayena fatua Xantuim Cfr.;îum

a erbicidului .. balepense sp. (pir) (ov!l.z slUbatec) spp. arvense
(costrei) (cornuţi) (pmmidă)

Agil-lOOEC 1,5-2 1,5-2 1 - -

Fusilade super 2-3 3-4 1,5 - -
Targa super 2~3 3-4 1,5 - -

Gallant super 1,5-2 3-4 1,5 - -
Focus ultra 2-3 3,5-4,5 1,5 - -
Furare super 2-3 - (1,5) X2 - -
Nabusuper 6-8 8-10 3-4 - -

Betaual AM-ll - - - (3) x2 -
Betanal progres.AM - - - (3) x 2 -
Lontrel 300 - - - - (0,5) x 2

.. Erbicid~lese aplică in următoarele faze de vegemlie a buruieniIor:
• pentru Sorghum baJepeIlSc când are talia 2~35 cm;
e pentru AvcllJl [aJua la 3-5 (ntnze:
e pentru Agropyron sp. 10-15 cm înălţime;

El) pentru Cirsium an'cnse in faza de rozetă;

• pentru Xantuim spp.in faza de cotiledOaIle.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

SelectivÎtatea erbicidelor. în mod obişnuit, termenul de selectivitate a unui
erbicid se aplică atunci când folosirea lui într-o populaţie mixtă de buruieni şi plante
de cultură distruge una sau mai multe din speciile dăunătoare şi lasă nevătâmate

plantele de cultură.

Selectivitatea este de o importanţă deosebită în combaterea chimică a buruie
nilor, în cazul nostru, cele 2 erbicide experimentate, Agil la 1,5, şi 2l1ha şi Focus ultra
la doze 4 şi 5 lIba, nU au produs fenomene de fitotox:icitate la plantele de sfeclă.

Substanţele active ale erbicidelor au fost aplicate pe plantele de costrei şi pir, s-au
translocat prin vasele Iibero-Iemnoase la nivelul riwmilor speciilor de buruieni şi le-
a epuizat. Nota după scara EWRS a fost 1. .

, Eficacitatea pentru combaterea sp. Sorghum haJepense (tabelul 4), a fost fUnC
ţie de caracteristicile erbicidului, doza aplicată, gradul de îmburuienare a parcelei şi

condiţiile climatice din zonele unde au fost amplasate experienţele. Cea mai bună
eficacitate, de 93,5%, s-a înregistrat la varianta unde tratamentele s-au executat cu
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Tabelul 5

Rezultate obţinute cu erbicidele AgUşi Focus nltra pentru combaterea
sp. Agropyron la sfecla de zahăr - Braşov 1991 1993-

Buruieni glha Prod. rădăcini

Variantele .. Dozal din care:ha Total %
g1ha comb. Pk

tlha % Dif. Sef.
comb.

MI. 1prăşit manual - - 100 - 100 40,1 100 Mt.
Mt. II netratat,
neprăşit - 64,2 O 45,5 O 18,5 46,1 21,6 000
FusilandeS +
Betanal AM (sld.) 5+6 2,8 95,7 4,2 90,8 36,6 91,2 3,5 O
Agil + Betana! AM 1,5+6 4,9 92,4 5,4 88,4 35,2 87,7 4,9 O
Agil + Belanal AM 2+6 2,4 96,3 3,3 92,8 37,8 94,2 2,3
FOCllS ultra +
Betanal AM 4+6 6,2 90,4 4,2 90,8 36,0 89,7 4,1 O
FOCllS ultra +
Betanal AM 5+6 6,0 90,7 3,6 92,0 37,3 93,0 2,8

Tabelul 4

erbicidul Gallant super (1,5 lIha), urmată de varianta cu Nabu super (8 lIha), cu
0,5% mai mică faţă de Gallant super. La celelalte variante din eJq)erienţă produsele
au avut o eficacitate mai redusă cu 3.-4%. Aprecierea eficacităţiis-a făcut după scara
EWRS, cu note cuprinse între 1 şi 2.

Pentru specia AgTOpyron (tabelul 5), foarte rezistentă la erbicide, eficacitatea
a fost cuprinsă între 88,4 şi 92,8% la variantele tratate cu Agil şi de 90,8 şi 92% la
Focus ultra.

Eficacitatea erbicidelor aplicate pentru cele 2 specii, Sorghum şi Agropyron,
s-a raportat faţă de varianta netratată şi neprăşită.

Producţia de rădăcini la sfeclă a fost în strânsă corelaţie cu eficacitatea erbi
cidului şi condiţiile climatice din zone. La sp. Sorghum halepense (tabelul 6), cea
mai mare producţie de rădăcini de 52 t/ha s-a înregistrat la V1, variantă prăşită,
urmată de varianta standard (V3) şi varianta cu Nabu super (8I1ha). Aceste variante
au dat o producţie de 48 t/ha. Producţia cea mai mică de rădăc~ni, de 43 t/ha, s-a
înregistrat la varianta tratată cu Furore (3 Uha).

DL5Yo3,04t1ha
1%4,17 tlha

0,1% 5,68 Uha

DL 5% 3,65 t/ha
1% 4,91 tlha

0,1 % 6,24 Uha

.. La variantele 3+7 s·aaplicat Înainte de semănat Ra-Neet + Venzar (6+1).

Tabelul 6

lnf1uenţaerbicidelor asupra producţiei de rădăcini şi zahăr Fundulea şi Giurgiu 1993-1994-

Variantele
Producţia de răd. Producţia de zahăr

Doza/ha
tlha % Dif. (-) Smf. Digestia R,mda-

tlha% ment

Martor 1 3 praşile

manuale - 52,0 100 - MI. 17,3 14,1 7,33
Martor II netratat,
neprăşit - 10,5 20,0 41,5 000 16,5 13,4 1,40
Dual + Venzar + 5+1,5
Betanal AM + Agil (3+1)x2 48,2 92,6 3,8 O 17,0 13,8 6,65
Dual + Venzar +
Gallant super + 5+1,5

46,5BetanalAM 1,5+4 89,4 5,5 00 17,6 14,0 6,51
Dual + Venzar +
Focus ultra + 5+1,5
Betanal AM 4+4 44,0 84,6 8,0 000 15,5 12,5 5,50
Dual + Venzar+
Furare super + 5+1,5 43,1 82,8 8,9 000 16,3 13,1 5,64
Betana! AM 3+4

Dual + Venzar +
Nabu super + 5+1,5 45,0 86,5 7,0 000 16,8 13,6 6,21
Betanal'AM 6+4
Dual + Venzar+
Nabusuper + 5+1,5 48,1 92,5 3,9 O 16,5 13,4 6,44
Betanal AM 8+4

,

Buruieni glha NOTAEWRS
N,. Mod de

crt. Variantele· Doza/ha aplicare Total % din care:
Se!. Efic.

glba comb. costrei %comb.

1. Martor 1
3 praşile manuale - - - 100 - 100 1 1

2. Martor Il
netratat, neprăşit - - 155,0 O 110,0 O 1 9

3. Dual + Venzar + ppi
Betanal AM + 5+1,5+ post
Agil (std.) (3+1)x2 1,2 12,5 92,0 8,5 92,3 1 1,5

4. Dual + Venzar +
Gallant super + 5+1,5+ ppi
Betaual AM 1,5+4 post 11,8 92,4 7,2 93,5 1 1,5

5. Dual + Venzar + 5+1,5+ ppi
Foeus ultra + 4+4 post 18,4 88,2 15,0 86,4 1 2,0

Betanal AM

6. Dual + Venzar +
Furare super + 5+1,5+ ppi
BetabalAM 3+4 post 19,0 87,8 16,3 85,2 1 2,0

7. Dual + Venzar +
Nabusuper+ 5+1,5+ ppi
Betanal AM 6+4 post 15,3 90,2 11,8 89,3 1 2,0

8. Dllal + Venzar +
Nabusuper + 5+1,5+ ppi
BetanalAM 8+4 post 13,1 91,6 7,8 93,0 1 1,5

Selectivitatea şi eficacitaleaunor erbiclde pentru combaterea sp. Sorghum baJepensc
din rizomi Fundulea şi Giurgiu 1993-1994

* Erbicidele s..au aplicat când costreiul avea talia cuprinsă1ntre 30-35 cm.



224 A. NITĂ şi colaboratorii
SeJectivitatea şi eficacitatea unor erbicide 225

Producţia de zahăr pe variante a fost funcţie de producţia de rădăcini şi

randament. Digestia a fost cuprinsă între 17,6 şi 15,5%, iar randamentul între 13,1
şi 14,1 %.

Cea mai mare producţie de zahăr alb de 7,33 tlha (tabelul 5) s-a înregistrat la
martorul prăşit. La celelalte variante, producţia a fost cuprinsă între 5,50 şi 6,65 tlha.

La sp. AgropyroJJ, cea mai mare producţie de rădăcini (40 tlha) s-a obţinut la
varianta prăşită. La celelalte variante, producţia a fost cuprinsă între 36 şi 38 tlha.

CONCLUZII

1. Pentru combaterea sp. Sorghum haJepeJJse din rizomi se pot aplica în
vegetaţie erbicidele: Agil1,5I1ha; Gallant Super 1,5I1ha; Focus ultra 4l1ha; Furore
Super 3l1ha; Nabu Super 6 şi 811ha. Dozele vor fi funcţiede gradul de îmburuienare
al culturii. Produsele respective se vor asocia cu Betanal AM-ll la doza de 4l1ha,
pentru combaterea buruienilor dicotiledonate.

2. După aplicarea tratamentelor timp de 20-30 zile nu se vor executa praşile

mecanice sau manuale, astfel ca substanţele active să se transloce la nivelul rizo
mului pentru a-l epuiza.

3. Combaterea sp. Agropyrom se realizează cu erbicidul Agil la doza de
1,5-2I1ha; Focus ultra 4 şi 511ha. Această specie, foarte rezistentă la erbicide, poate
fi combătută şi cu alte produse la doza de 3-4l1ha, ca: Fusilade super, Targa super,
Gallant super, iar la doza de 8-10 IIha cu Nabu super.
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STUDY ON SELECTIVITY ANO EFFlCACY OF SOME lIERBICIDES FOR CONTROLLING
THE WEEDS SORGHUMHALEPENSE FROM RlIIZOMES ANO AGROPYRON

SUMMARY

During 1993-1994 the Research aod Production Institute for Sugarbeet Growing aod
Manufacturing aod Sweet Substaces. Fundulea, in cooperation with the stations for sugarbeetcropping
Giurgiu aod Braşov, started experiments for controlling Sorghum halepense from rhizomes and
Agropyron sp.

The herbicides: Agil, Gallant Super, Focus Ultra, Furore Super, aod Nabu Super have been
tested against S. halepense, aud Agil and Focus Ultra at higher doses to control Agropyron.

Herbicide doses triaIled have shown selectivity for sugarbeet plants. Against S. halepense
efficacy was good,ranging from88 ta 92%, and from 91 ta 93% against Agropyron (as compared to the
untreated check). Root yield was dependent an herbicide efficacy and climate conditions in localities
where tested.

Table
Table
Table

Table

Table
Table

TABLES

1 - The doses, the applying time and the action spectrum ofherbicides.
2 - The concentrations inactive ingredient herbicides tested.
3 - Herbicides app~ied postemergently for the control of the main weeds _ a problem in

sugarbeet croppmg.
4 - Selectivityand efficiency of some herbicides for controlling Sorghum halepense in rhizome
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PRINCIPALELE CARACTERISTICI FlZICO-CHIMJ[CE ALE
INSECTICIDELOR SISTEMICE ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA UNOR

COMPONENTE ALE MICROFAUNEI SOLULUI

V,TĂNASE

Motivaţia experimentării unor noi insecticide împotriva
principalilor dăunători ai sfeclei de zahăr (Both)'11oderes punctiventris
Genn., Chaectocnema tibialis 111 şi Agriotes sp.), rezultă din folosirea
exclusivă in combaterea acestora a insecticidelor având substanţa activă

carbofurao, consecinţa folosirii îndelungate a acesteia fiind posibila
apariţie a rezistenţei insectelor la produs.

Lucrarea prezintă rezultate experimentale privind eficacitatea
insecticidelor Mospilan 25-70 WP, Ghaucho 50 WP şi Cosmos 50 SD,
folosite în tratamentul seminţelor impotriva dăunătorilor menţionaţi.

Unele caracteristici fizica-chimice ale pesticidelor, specifice substanţelor

active insecticide, pot influenţa valoarea entomotoxică a produselor, Amintim în
acest sens, tensiunea de vapori, care manifestată la valori crescute, induce pozitiv
calitatea insecticidă de asfixie, D.L. 50 şi D.L 90, care redau valoarea acţiunii

insecticide de contact şi, nu în ultimul rând, solubilitatea substanţelor active
insecticide în soluţia solului, care determină sistemicitatea produselor.

Rezultatele prezentate se referă la unele insecticide organofosforice şi

carbamice experimentate la Fundulea pe speciile Tanymecus diIaticoIIis Gill.,
Aphis fabae sp., Myzus persicae, evidenţiându-se şi relativa selectivitate a acestora
faţă de unele componente ale microfaunei solului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Stabilirea valorii acţiunii insecticide de contact a unor preparate
emulsionabile s-a efectuat în camera de creştere, prin tratamente topice, folosindu
se microseringa Agla pe specia Tanymecus diIaticoIiis Gill. În urma separării

sexelor şi a măsurătorilor biometrice au fost separate pentru experimentare
femelele cu lungimea corpului de 8 ± 0,5 mm. În scopul uniformizării fiziologice,
materialul biologic a fost ţinut timp de 24 ore în camera de creştere,

Insecticidele experimentate au fost dizolvate în acetonă, dozele insecticide
folosite stabilindu-se prin metoda diluţiilor pe scara 0-1--0,5, ul. Fiecare variantă

experimentată a cuprins un număr de 50 insecte, repartizate în grupe de 10 insecte.
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Mortalitatea insectelor, înregistrate la 24 ore şi 48 de ore de la executa
rea tratamentelor, a fost corectată prin formula Abbott redată de relaţia

MT(%)-MN(%) .,...
100 . Dozele letale au fost calculate pnn metoda regreslel hmare

aplicată logaritmului zecimal al dozelor (x), ca variabilă independentă a
probitoului empiric al mortalităţii (y) ca variabilă dependentă.

Rolul suportului de condiţionare a insecticidelor granulate asupra vitezei
desorbţiei substanţei active insecticide din porozitatea acestuia în sol, desorbţia care
condiţionează durata eficacităţii produselor granulate, a fost stabilită în camera de
creştere, în ghivece de material plastic, cu diametrul de 10 cm şi înălţimea de 12 cm.
În fiecare ghiveci s-a introdus insecticid corespunzător dozei de 2 000 g s.a.lha.

Influenţa pesticidelor asupra unor .organisme animale, care participă la
humificarea solului, a fost studiată în variantele având sămânţa tratată şi varianta
netratată. Probele de sol (18 pentru fiecare variantă) au fost ridici'te în perioada de
vegetaţie cu sonda Mac-Fadyem pe două nivele de adâncime, şi anume: 0-3 cm şi

3-6 cm. Extragerea microorganismelor animale din sol s-a efectuat cu acid picric
4%, determinarea colembolelor mergând până la specie. Cercetările au fost
efectuate la Fundulea, în anii 1982-1985.

Produsele Disulfoton 50 s.a. şi Dyphonate 60 s.a. au determinat obţinerea

următoarelor valori ale D.L. 50 la 24 ore şi 48 ore de la tratament (0,68-1,06 ul,
respectiv 0,52--0,32).

În raport cu acestea, produsele Furadan 75 S.a. şi Mira! 50 s.a. au realizat o
acţiune insecticidă de contact mai puternică, redată de următoarele valori ale D.L.
50 şi D.L. 90: 0,15--0,09 ul şi 0,11--0,08 ul pentru D.L. 50 la 24 ore şi 48 ore de la
tratament, respectiv 0,34-0,16 ul şi 0,55--0,22 uI, pentru D.L. 90. Valorile T.L. 50
exprimă timpul necesar atingerii mortalităţilor de 50% în grupul insectelor tratate
topic cu insecticid T.L. 50 redus indică buna eficacitate a produselor.

Din acest punct de vedere, insecticidele Lindan 90 s.a. şi Dimetoat 50 s.a. au
prezentat valori ridicate ale T.L. 50 pentru toate concentraţiile experimentate, fiind
mai puţin eficace decât insecticidele Furadan 75 s.a. şi MiraI 50 S.a. Acţiunea

entomotoxică crescută a insecticidelor Furadan 75 s.a. şi MiraI 50 s.a. rezultă şi din
analiza valorilor dreptelor de regresie faţă de Tanymecus dilaticollis, stabilite la 24
şi 48 ore de la tratament (fig. 1 şi 2).

D.L. 50, D.L. 90 şi T.L. 50 sunt parametrii experimentali, care redau strict
acţiunea insecticidă de contact a preparatelor, una din caracteristicile principale ale
insecticidelor.

Fig. 1- Dreptele de regresie ale unor insecticide emulsionabile faţă

de Tanymecus dilaticollis (24 ore)
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Datele experimentale prezentate în tabelul 1 se referă la eficacitatea unor
insecticide redate prin valoarea dozelor letale (D.L. 50 şi D.L. 90) şi a timpului letal
(T.L. 50), funcţie de doza insecticidă administrată topic insectelor, rezultând:
insecticide Lindan 99 s.a. şi Dimetoat 50 s.a., cu următoarele valori ale D.L. 50 şi

D.L. 90; 0,40-1,29 uI. Datele experimentale prezentate evidenţiază acţiunea de
contact mai slabă a produsului Dimetoat 50 s.a. comparativ cu insecticidul Lindan.

Tabelul 1

DozeIe letale şi timpii letali (D.L.50, 90; T.L. 50, 90) pentru unele insccticidc organofosforice şi

carbainice, Ia 24 are şi 48 ore de la efectllarea tratamentului

T Parametrii de observa\ie

Timpii lctali pentru concen.

Insecticid Timpul Mortalitatea pentru DQzelc T.L. T.L. T.L. T.L.
observaţiilor concentraliilctul (%) letale/ul pentru pentru pentru pentru

0,1 ul O,2ul O,3ul 0,4 ul

0,1 0,2 0,3 0,4 50 90 50 50 50 50

Lindan 99 24 ore 8 16 38 54 0,41 3,98 186 170 138 60
48 ore 25 26 40 56 0,40 1,29 - - - -

Dimetoat 50 24 ore 4 ·12 30 36 0,54 1,85 102 136 145 117
48 ore 18 24 32 42 0,70 0,93 - - - -

Disulfoton 50 24·ore 10 12 32 36 0,68 1,06 77 65 81 62
48 ore 30 36 42 46 0,58 - - - - -

Dyphonate 60 24 ore ° ° 10 14 0,52 - 65 51 47 32
48 are 6 34 42 60 0,32 0,89 - - - -

Furadan 75 24 ore 26 68 84 94 0,15 0,34 41 19 12 14
48 ore 58 96 98 100 0,09 0,16 - - - -

Mira150 24 ore 44 68 78 84 0,11 0,55 30 12 12 12
48 ore 62 84 96 98 0,08 0,22 - - - -
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Tabelu12

Preparat Mortalitate (%) 5 zile 10 zile 15 zile 20 zile 25 zile 30 zile

Dislston 5 G (Bayer) Acţiunea insecticidă a produsului 99 96 83 40 11 O
Acţiunea insecticidă a fracţiunii

lavate din produs 45 n 50 27 2 O

Disulfoton 5 G + Acţiunea insecticidă a produsului n 100 51 48 33 21
condiţionat pe gresie Acţiunea insecticidă a fracţiunii

lavate din produs 97 64 38 21 12 O

Disulfoton 5 G + Acţiunea insecticidă a produsului 80 97 65 44 19 12
condiţionat pe mamă Acţiunea insecticidă a fracţiunii

lavate din produs 45 62 O O O O

Temlk 10 G Acţiunea insecticidă a produsului 100 100 100 100 100 55
Acţiunea insecticidă a fracţiunii

lavate din produs 92 96 60 44 40 28

Dmetoat5 G + Acţiunea insecticidă a produsului 100 80 n 64 40 O
condiţionat pe mamă Acţiunea insecticidă a fracţiunii

lavate din produs 48 70 64 22 18 O

Dinamica desorbţieiunor preparate granulate pe bază de disulfoton şi a insecticidlliui Temik 10 G,
redată prinproccntul de mortalitate al afidelor27 ... 5,2838 x

831 + 2,9008 X

74 + 1,3032 x (1)
14 ... 1.1412 x (2)
87+01054x (3)

845+ 2,9828x

5 x =19. doza
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Fig. 2 - Dreptele de regresie ale unor insecticjde emulsÎonabile faţă

de Tanymecus dilatîcollis (48 ore)

Viteza desorbţiei substanţei active insecticide din porozitatea suportului
folosit În condiţionarea produsului rezultă indirect din valorile mortalităţii afidelor,
determinate În dinamică (tabelul 2), constatându-se:

.. pentru insecticidul Disiston 5 G, viteza maximă a desorbţiei substanţei

active insecticide se obţin la 10 zile determinând şi mortalitatea maximă a afidelor
(72%). Durata acţiunii insecticide eficientă a produsului este de 10 zile;

.. pentru insecticidul românesc Disulfoton 5 G condiţionat pe gresie,
valoarea maximă a mortalităţii afidelor determinate de fracţiunea insecticidă lavată

din produs (97%) a fost obţinută la 5 zile. Acţiunea insecticidă a produsului s-a
menţionat la o valoare eficientă 10 zile. Acelaşi insecticid (Disulfoton 5 G)
condiţionat pe mamă a realizat o desorbţie insecticidă maximă la 10 zile (62%),
acţiunea insecticidă a produsului manifestându-se la valori eficiente 10 zile;

.. insecticidul Temik 10 G a determinat pentru fracţia insecticidă lavată o
mortalitate maximă a insectelor la 10 zile (96%). Durata acţiunii eficiente s-a
menţinut 25 zile, producând mortalitate de 100% afidelor testate;

... pentru insecticidul Dimetoat 5 G condiţionat pe mamă, acţiunea

entomotoxicămaximăa fracţiunii insecticidelor lavată s-a manifestat la 10 zile, fiind
redată prin mortalitatea de 70%. Eficient acţiunii insecticide a produsului a fost de
10 zile.

Rezultatele experimentale obţinute ne permit să apreciem faptul că valoarea
entomotoxică a produselor este determinată nu numai de calităţile fizico-chimice
ale substanţei active, ci şi de modul de condiţionare al insecticidului, calitatea
ingredientului inactiv permiţând desorbţia dorită a substanţei active, impunând
folosirii pentru un anumit test al insecticidului.

Influenţa diferitelor pesticide asupra unor componente ale microfaunei
solului este prezentată în figura 3.

Folosirea insecticidelor organocarbanice la nivelul cerinţelor agrotehnice
actuale are o influenţă pozitivă asupra acarienilor colembolelor până la o anumită

concentraţie în nitraţi şi fosfaţi. Un rol important în densitatea şi distribuţia acestora în
sol îl au şi alţi factori de condiţionare şi În special insecticidele.

Distribuţia pe verticală a colembolelor (tableuI3) este bine evidenţiată de cele
mai frecvente specii de suprafaţă, Fa/samia quadriacu/ata şi Hypagastrura armata, iar
pentru profile de adâncime de Isatama via/acea. Abundenţa în probele de suprafaţă

este mai mare pentru Fa/samia quadriacu/ata şi adulţii de Onychiurus annatus, În timp
ce în profilele de adâncime sunt abundente speciile Tu/bergia kransbaueri şi Isatama
via/acea. Analiza distribuţiei adulţilor speciei Onychiurus armatus arată prezenţa egală

a acestora în cele două profile de sol analizate. Exemplarele juvenile ale speciei sunt
mai abundente În profilul de suprafaţă. În general, colembolele preferă stratul
superficial de sol.
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Tabelul 3
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Fig. 4- Variaţia procentuaIăaacarienilor şi colembolelor funcţie de tratamentul efectuat împotriva
dăunătoriior de sol

În fignra 4 este prezentată abundenţa acarienilor şi colembolelor în vadanta
standard (Fnradan 5 G - 1 000 g s.a.lha) şi varianta având sămânţa tratată. Datele
obţinute au fost raportate la valorile corespunzătoare obţinută în varianta netratată.

Grupul acarieni10r cunoscut ca relativ rezistent la insecticide înregistrează în
variantele tratate chimic următoarele valori: 14-28% în varianta standard şi 52-69%
în varianta având sămânţa tratată. După 4 ani de tratament consecutiv administrată
salei, acarienii dispar în varianta standard, fiind reprezentaţi la valori minime (15%)
în varianta având sămânţa tratată. În acelaşi sens se dezvoltă şi grupul colembolelor
în varianta standard (2,5%-4%), pentru ca în anul patru de tratament ele să dispară
în varianta standard, fiind prezent la valorile minime (3%) în varianta netratată.

Efectul tratamentelor chimice asupra specii10r de colembole în variantele
tratate este prezentată în figura 5.

Edificatoare în acest sens sunt speciile de suprafaţăFolsomia quadrioculata şi
speciile de adâncime Hypogastrura armata şi Isotomurus minor, specii dominante
la Fundulea în stratul arabil de.0-6 cm. În acest sens, dezvoltarea speciei Folsomia
quadrioculata a înregistrat în primul an de tratament o reducere a numărului
indivizilor la 70 exemplare/m2 (pentru varianta standard), la 65 exemplare/m2 în al
doilea an de tratament, pentru ca în anul trei şi patru de tratament consecutiv
administrat salei, specia să dispară în probele din sol, relevând caracterul ei extrem
de sensibil la insecticid.
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Fig. 3 ~ Influenţa diferitelor pesticide asupra unormicroorganisme din 501 şi materiei organîce

Profil (em) 0-3 ProfIl (cm) 3-6

Specia Din profil Abundenta Frecventa Dillprofil Abundenţ, Frecventa

(%) (%) (%) (0/,,) (%) (%)

Onycbiurus armatus (adulţi) 50.0 20,7 40 50,0 24,6 30
Onycbiurus armatus Guvenili) 78,6 13,4 30 21,4 4,3 10
Isotoma violacea 30,6 13,4 30 69,4 36,2 70
Folsomia quadrioculata 70,6 29,3 60 29,4 14,5 20
Tulbergia krausbaueri 14,3 1,2 10 85,7 3,5 20
Hypogastrura armata 93,3 17,1 40 6,7 1,4 10
Medie 54,3 - 32,8 45,7 - 24,3
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Fig. 5 - Principalele specii de colembole şi influenţa tratamentului chimic cu insecticide asupra lor

în varianta având sămânţa tratată, Falsamia quadriaculata este mai bine
reprezentatăîn cei patru ani de tratament, fiind prezentă în sol în fiecare an, dar la
valori reduse. în acelaşi sens sunt influenţatede tratamentele chimice şi speciale de
adâncime Hypagastrura armata şi Isatamurus minor.

Comparând influenţa insecticidului granulat Furadan 5 G asupra
colembolelor, în raport cu al tratamentului seminţelor, se constată;

. .. în primul an de tratament cu Furadan 5 G, colembolele sunt reprezentate
în sol de 4 specii, în timp ce în varianta având sămânţa tratată sunt prezentate 8
specii, în densităţimai mari;

.. în anul doi de tratament cu Furadan 5 G, numărul speciilor s-a redus la
două, fiind reprezentate de Isatamurus minor şi Hypagastrura armata, în timp ce în
varianta având sămânţa tratată au fost identificate 7 specii;

.. în anul trei de administrare a Furadanului 5 G pe solă, au fost evidenţiate

numai speciile Hypagastrura armata şi Isatama natabilis, în timp ce în varianta
având sămânţa tratată 6 specii;

.. în anul patru de tratament consecutiv cu Furadan 5 G, colembolele dispar
în profilele de sol analizate, pentru ca, deşi reduse numeric, să se regăsească în soia
având sămânţa tratată 4 ani consecutiv, în număr de patru specii.
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Datele obţinutene permit să apreciem că tratamentul seminţelorcu insecticid
manifestă o selectivitate relativă asupra colombolelor din sol, prezenţa lor în primul
an de tratament la nivelul înregistrat în varianta netratată (ca număr de specii),
permiţând refacerea efectivelor acestora.

CONCLUZII

Valorile D.L. 50, D.L. 90 şi T.L. 50, ca şi dreptele de regresie ale unor
insecticide, evidenţiază acţiunea insecticidă de contact superioară celorlalte
produse a preparatelor Furadan 75 S.a. şi Mirai 50 s.a.

Solubilitatea substanţei active insecticide în soluţia solului, redată prin
mortalitate afidelor, este crescută în cazul produsului Temik 10 G, fapt ce îi conferă
acestuia o accentuată calitate de sistemicitate.

Calităţile de contact, ingestie şi solubilitatea substanţei active în soluţia

solului, specifice produselor pe bază de carbofuran şi aldicarb, recomandă

insecticidele menţionate pentru tratamentul seminţelor.
Tratamentul seminţelor cu insecticide carbamice, manifestă o relativă

selectivitate faţă de unele componente ale microfaunei solului, permiţând

refacerea acestora (după un an de utilizare) la nivelul populaţiilor variantei
netratate.
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MAIN PHYSICO.CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SYSTEMIC INSECTICIDES AND
THEffi INFLUENCE ON SOME SOIL MICROFAUNA COMPONENrS

SUMMARY

Reasons for assaying new insecticides against the main sugarbeet pests (Botl1ynoderes
punctil'cntris Germ., Chaetocnema tibialis I11. and Agriotes sp.) resulted from the exclusive use of
carbofuranbased insecticides against these, a possible consequence of the longtenn utilisation of this
being the onset of iosect resistence ta this compound.

The paper exposes the trial results an efficacy of insecticides Mospilan 25-70 WP, Gaucho 50 WP
aod Cosmos 50 SD, used for seed dressing against the mentioned pests.

FIGURES

Fig. 1 - Regression lines of some emulsifiable pesticides against Tanymecus dilaticollis (24 hours)
Fig. 2 - Regression lines of some emulsWable pesticides against Tanymecus dilaticollis (48 hours)
Fig. 3 - The influence of pesticides some soil microorganisms and organic matter
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Fig. 4 - Percentual variatian of archnoidea aod of Colembolla depending an the treatment carried out
against the soi! pests

FJg. 5 _ The main species of Colembolla aod influenceof the pesticide chemicat· treatment an these

TABLES

Table 1 - Lethal doses aod lethal times (DL 50, 90; TI.. 50, 90) for some organe phosphorous aod
carhamate pesticides 24 aod 48 hours after treatment

Table 2 - Dynamics of. desorption of some granular products based an disculphoton aod of the
insecticide Temik 10 G, as expreassedby the aphid percentage mortality

Table 3- Distributian of Colembolla species in deptb

INSECnCIDE NOI FOLOSITE ÎN COMBATEREA
DĂUNĂTORILORDE SOL LA SFECLA DE ZAHĂR

V.TĂNASE

În lucrare sunt prezentate date experimentale privind unele
caracteristici fizice ale substanţei ar active insecticide, ca: D.L 50, D.L 90,
T.L. 50, care redau acţiunea insecticidă de contact, desorbţia substanţei

active insecticide din porozitatea ingredientului inactiv, redată prin
valorile mortalităţii afidelor (Myzus persicae), care explică sistemicitatea
insectîcidelor.

Sunt prezentate rezultate experimentale referitoare la înfluenţa

însecticidelorcarbamice sistemice asupra unor componente ale
microfaunei solului, pe care le influenţează diferenţiat, funcţie de fonna
de condiţîonare a unuia şi aceluiaşi produs.

Folosirea exclusivă în prodUCţie în ultimii zece ani a insecticidelor pe bază de
carbofuran, prin încrustarea sau drajarea seminţelor de sfeclă împotriva
dăunătorilorde sol, implică negativ fiabilitatea produsului datorită:

$ apariţiei rezistenţei insectelor la preparat, cu consecinţe negative privind
eficacitatea produsului folosit la doza omologată;

II o relativă alterare a mediului biotic şi abiotic, datorită atât influenţei

preparatului asupra microfaunei solului şi artropodofaunei entomofage, cât şi a
solubilităţii substanţei active insecticide (700 ppm) în soluţia solului, susceptibilă de

. a se transloca în apa freatică, cu consecinţe care decurg din aceasta.
Există deci motivaţia reală a experimentării noilor substanţe active

insecticide (amidocloprid, imidacloprid şi fipronil) posibil de folosit în tratamentul
seminţelorde sfeclă, comercializate sub denumirea de Mospilan 25-70 WP, Gauclto
50 WP, respectiv Cosmos 50 SD.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost executate în perimetrul experimental al colectivului de
protecţia plantelor, densitatea dăunătorilor fiind:

IB Bothynoderes punctiventris - 2,5 insecte/m< în anul 1993 şi 8,9 insecte/m<
în anul 1994;

1Il Tanymecus dilaticollis- 3,0 irrsecte/m' în anul 1993 şi 13 irrsecte/m' în anul 1994;
.. Agriotes sp. - 11,7 insecte/m< în anul 1993 şi 27 insecte/m< în anul 1994.
Condiţiile ecologice naturale au fost favorabile manifestării atacului speciilor

fitofage.
Tratamentul seminţelor s~a efectuat manual, experienţele semănându-se cu

SPCE.
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Varianta Intenşitatea atacului Frecvenţa atacului Grad de atac

Promel 400 CS-25 mUkg 4,0 20,0 0,80
Mosoilan 25 70 WP 50 ki!lt 5,0 21,7 0,89
Netratat 18,0 47,8 8,47

Varianta FreeveIlţa atacului Interu;itateaatacului Grad de atac Prod. zahăr tlha

Promet 400
CS 40 glkg sămânţă 90 1,37 1,23 8,4

Mospilan 25-70 WP
50 g1kg sămânţă 52 0,92 0,47 9,7

Netratat 100 3,23 3,23 9,1

Eficacitatea inseeticidului Mospilan 25-70 WP împotriva
speciei Chaectoc1Jema tibialis

Eficacitatea insecticiduJui MospUan 25-70 WP împotriva
speciei Chaectocnema tlbjaJjs

1,720
2,341
3,214

Tabelul 3

Tabelul 4

Tabelul 2

Fundulea 1994

Fundulea 1993

0,410
0,630
0,920

2,371
2,371
7,231

0,743
1,002
1,330

1,145
1,893
2,854

Eficacitatea jnsecticiduJui Mospilan 25-70 WP împotriva
speciilor Tao)'lIlecus pIJllJatus şi Bothynooeres pundll'entris

DL5%
DLl%

DLO,l%

DL5%
DL1%

DLO,l%

Rezultatele experimentale privind eficacitatea insecticidului Mospilan 25-70
WP împotria speciilor Tanymecus pal1iatus, Bothynoderes punctiventris,
Chaetocnema tibialis şi Agriotis sp. sunt prezentate în tabelele 1-5.

Experimentat în condiţiile anilor 1993 şi 1994 împotriva speciilor
Bothynoderes punctiventris şi Tanymecus palliatus insecticidul Mospilan
25-70WP-50g p.c.lkg seminţe, a determinat o eficacitate corespunzătoare, rezultată
din analiza valorilor frecvenţei atacului, intensităţii atacului, gradului de atac şi

producţiei de zahăr/ha,raportat la valorile corespunzătoare determinate în varianta
standard (tabelele 1 şi 2).

Eficacitatea insecticidului Mospilan 25-70 WP experimentat la aceeaşi doză

împotriva puricilor sfeclei (Cbaetocnema tibialis) a fost foarte bună, chiar şi în
condiţiile unei infestări puternice a câmpului experimental (tabelul 3, 4), valorile
frecvenţei atacului, intensităţii atacului şi gradului de atac, diferenţiându-se foarte
semnificativ în raport cu valorile corespunzătoare determinate pentru varianta
netratată pentru cei doi ani experimentati.

Aceeaşi bună eficacitate a manifestat insecticidul la doza menţionată şi

împotriva larvelor viermilor sârmă (Agriotes sp. ) (tabelul 5).
Acelaşi sens al eficacităţi s-a înregistrat şi pentru insecticidul Cosmos 50 SD,

experimentat împotriva dăunătoriior amintiţi, la doza de 7,5 g p.c.lkg seminţe

(tabelele 6,7 şi 8).
Insecticidul Gaucho 50 WP administrat seminţelor în dozele de 50 g p.c. şi 40

g p.c.!kg seminţe a determinat o eficacitate superioară celei rezultate în urma
folosirii insecticidului Promet 40 CS (standard), atât împotriva speciei Bothynoderes
punctiventris, cât şi împotriva speciei Chactocnema tibiaJis (tabelul 9).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Suprafaţa parcelelor experimentate a fost de 100 mZ, experienţa amplasată

după metoda blocurilor randomizate cuprinzând 4 repetiţii.

Parametrii de observaţie determinaţi au fost: frecvenţa atacului, intensitatea
atacului, gradul de atac, producţia de rădăcini şi zahăr/ha.

Datele experimentate obţinute au fost analizate statistic.

Tabelul 1
Fundulea 1994

Varianta Frecvenţa atacului· Intensitatea atacului Grad de atac

Promet 400 CS
30--40 kglt sămânţă 100 3,26 0,32

Mospilan 25-70 WP
50 kglt sămânţă 79 0,56 0,04

Netratat 100 4,93 0,42

Eficacitatea insecficidului MospU1lIl 25-70 WP împotriva
speciilor TanJ'Rlccus palJiBtus şi Both)'lJoderes punctil'cntris

Fundulea 1993

Varianta Intensitatea atacului Frecventa atacului Gnidde atac

Promet 400 CS-25 mUkg 0,93 40,0 0,37

Mospilan 25~70 WP 50 kglt 0,55 38,0 0,36

Netratat 2,63 90,0 2,36

DL5%
DL1%

DLO,1%

18,121
20,731
23,442

1,723
. 2,225

2,553

0,09
0,05
o,rn

DL5%
DLl%

DLO,l%

0,442
0,592
0,781

12,725
18,235
28,142 '" Notările au fost executate pe scara EWRS
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Tabelul 5

Eficacitatea insectlcidului MospUan 25-70 WP
impotriva specieI Agrlot€$ şp.

Fundulea 1993

Insecticide noi în combaterea dăunătoriIorde sol

Eficacitatea insecticiduIui Cosmos 50 SD (Exp.80415)
impotriva speciei Chaectocnema tiblalis

241

Tabelu18

Varianta Densitatea latVelor populate/m2 Frecvenţa atacului

Promet 400 CS - 25 mVkg . 5 7

Mospilan 25-70 WP 50 kglt 6 7

Netratat 46 49

DL5%
DLl%

DL 0,1%

9,92
t2,37
19.71

Fundulea 1994

Varianta Intensitatea atacului Frecvenţa atacUlui Grad de atac

Promet 400 CS
40 g!kg seminţe 3,26 100 0,32

Cosmos 50 SD
(Exp. 80415) 2.74 94 0,26
Netratat 4,93 100 0,42

TabeIul6

DL5%
DLl%

DLO,l%

1,623
2,225
2,225

0,09
0,15
0,17

Varianta Intensitatea atacului Frecventa atacUlui Grad de atac

Promet 400 CS
40 glkg seminţe 1,37 90 1,23

Cosmos 50 SD
1,34(exp. 80415) 7,5 glkg 2.07 91

Netratat 3,23 100 3,23

DLS%
DLl%

DLO,l%

Eticacitateainsecticidului Cosmos 50 SD (Exp. 80415)
împotriva speciei Bothynoderes punctJvcntris

0,743
!,Gaz

1,330

Fundulea 1994

0,410
0,630
0,920

Tabelul 9

Eficacitatea insecticidului Gaucho 50 wP administrat seminţeJor
impotriva speciUor Bothynoderes punctit'entr.ls şi Chaectoenema tlblnlls

Fundulea 1994

Intensitatea atacului Producţia tlha
Varianta BothYJJ.oderes Cbaectocl1ema

rădăcini zahărPUl1ctivcl1tris tibitilis

Promet 40 CS 30 mVkg 1,37 3,26 60 8,4
Gaucho 50 WP 50 glkg 1,07 0,73 76 10,2
Gaucho 50 WP 40 g!kg 1,15 0,78 62 8,4
Netratat 3,23 6,93 42 4,6

Tabelul 7

Eficacitatea insecticiduJui Cosmos 50 SD împotriva viermiJorsârmă (Agrjotes sp.)

DL5%
DLl%

DLO,l%

0,743
1,002
1,330

1,632
2,225
2,753

1,720
2,341
3,214

Varianta Densităţi insecteJm2 Frecvent;! atacului Producţia zah1l.r Uh

Promet 400 CS
40 glkg seminţe 2,5 17 8,4

Cosmos 50 SD
(E,p. 80415) 2,5 kglt 1,9 12 8,6

Netratat 11,7 52 4,6

DL5%
DLl%

DLO,l%

9.234
11,427
15,341

Fundulea 1994

1,720

2,341
3,214

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

.. Experimentate Împotriva speciilor Bothynoderes pllnctiventris,
TanymecllS paIJiatlls, Chaetocnema tibiaJis şi Agriotes sp. insecticidele Mospilan
25-70 WP-50 g pclkg, Gaucho-50 WP-50 g pclkg sămânţă şi Cosmos 50 SD
7,5 g pclkg seminţe au determinat o eficacitate superioară insecticidului standard
(Promet 40 CS), atât În condiţiile anului 1993, cât şi În condiţii ecologice naturale
favorabile manifestării atacului.

.. Eficacitatea rezultată permite realizarea unui nivel corespunzător
protecţieiplantelor pentru densităţi ale speciei Bothynoderespllnctiventrisde până
la 9 insecte/m2, eliminând în felul acesta necesitatea administrării complementar a
tratamentului seminţelor a unui insecticid În vegetaţie.
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NEM INSECTlClDES USED TO CONfROL SOiL PESTS IN SUGARBEET

SUMMARY

Triat data are presented an some physical characteristics of insecticidal active ingredients, such
as: LD50' LDgO' aod LT50. which express the contact insecticidal action, desorption of insecticidal active
ingredient fTOm porosity of the inactive ingredient. given by mortalîty values of aphids (Myzus persicae),
which explains the systemic action of insecticides.

The experimental results presented refer to influence of systemic carbamate insecticides an some
components of soiI microfauna, these being influenced in a differentiated manner, in dependence of
formulation of the samecompound.

TABLES

Table 1 - The efficiency of the pesticide Mospilan 25-70 WP against the species Tanymecus palliatus
and Bothynoderes punctiventris. Fundulea 1993.

Table 2 - The efficiency of the insecticide Mospîlan 25-70 WP agaiost the species Tanymecus palHatus
and Bothynoderes punctiventris. Fundulea 1994.

Table 3 - The efficiency of the insecticide Mospîlan25-70 WP against the species Chaectocnema
tibialis. Fundulea 1993.

Table 4 - The efficiency of the insecticide Mospilan 25-70 WP against the species Chaectocnema
tibialis. Fundulea 1994.

Table 5 - Thc efficiency of theinsecticide Mospilan 25-70 WP against thespecies Agriotes sp.
Fundulea 1993,

Table 6 - The effidency of the insecticide Cosmos 50 SD (exp. 80415) against the species
Bothynoderes punctiventris. Fundulea 1994.

Table 7 - Theefficiency of the insecticide Cosmos 50 SD against the Elateridae (Agriotes sp.).
Fundulea 1994.

Table 8 - The efficiency of the i!1secticide Cosmos 50 SD (exp. 80415) against the species
Chaectocmena tibialis. Fundulca 1994.

Table 9. - The efficiency of the insecticide Gaucho 50 WP appIied ta seecls against the species
Bothynoderes punetiventris and Chaectocnema tibialis. Fundulea 1994.

lDIFERENŢIEREA EFICACITĂŢII FUNGICIDELOR UTILIZATE
ÎN COMBATEREA COMJl'JLEXULlJI DE BOU FOUARE LA SFECLA

DE ZAHĂR,CONSECINŢĂA COMPONENTEJLOR CHIMJ[CE
ALE ACESTORA

A. DONCILĂ

Experienţele s-au efectuat în perioada 1992-1994 pe soiul Braşov
519. În perioada iunie-iulie s-au aplicat udări prin aspersiune, care
împreună cu temperaturile şi ploile din vară au favorizat atacul. Pentru
cercosporiozăs-a lucrat în condiţii de infecţie artificială. Combaterea s-a
efectuat prin aplicarea a două tratamente foliaTe, la interval de 18-21 zile,
primul fiind administrat la apariţia simptomelor şi utilizându-se 400 1
soluţie/ha. Comportarea produselor s-a urmărit şi în loturi demonstrative.
Cele mai eficace produse au fost Alert 201, Score 250 Ee şi Alta combi
420 Se.

Prezente în toate zonele de cultură din ţară, cercosporioza (Cercospora
beticola Sacc.) şi făinarea (Erysiphe betae Welt) sunt principalele boli foliare ale
sfeclei de zahăr. Manifestăudu-seîn a doua jumătate a perioadei de vegetaţie, când
începe şi procesul de acumulare a zahărului şi când, de regulă, atacul lor se
suprapune, aparatul foliar al plantelor poate fi distrus parţial sau toIal de către

aceste două boli foliare. Ca urmare, sunt afectate negativ producţia de rădăcini, dar
mai ales producţia de zahăr alb, pierderile la acestea din urmă ajungând la 35--40%,
funcţie de nivelul de atac al bolilor, acesta fiind dependent de condiţiile climatice
(temperatura şi umiditatea relativă a aerului) şi de momentul apariţiei bolilor.

întrucât măsurile agrotehnice şi rezistenţa soiurilor au o influenţă slabă în
limitarea pierderilor de recoltă provocate de bolile foliare, singurele măsuri care
oferă rezultate rapide şi sigure în protejarea aparatului foliar rămân cele chimice.
Astfel, pentru combaterea concomitentă a ambelor boli foliare, trebuie utilizate
fungicide care să aibă în spectrul de acţiune ambii patogeni şi care să realizeze o
eficacitate ridicată în combatere. Dintre acestea, în ultimii ani, în cadrul
Institutului, s-au experimentat şi avizat următoarele produse: Score 250 EC, Rias
300 EC, Alert 201 şi Alta combi 420. Aceste produse au în spectrul lor de acţiune

şi alţi patogeni foliari, dar de importanţă economică secundară, şi anume:
Ramularia beticola, Uromyces betae şi Phoma betae.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE Tabelul1

.,"

T8belu12

DL 5% 4,328 3,031

1% 6,881 4,463

0,1% 8,016 5,942

b. Cu privire la producţia de rădăcini (tabelul 2).
Pentru câmpul experimental, eficacitatea în combatere s-a concretizat în

sporuri de producţie cuprinse între 7,4% şi 10,8%, diferenţele faţă de martorul
netratat fiind semnificative la Rias şi Impact şi distinct semnificative la Score, Alert
şi Alto combi. între produse nu se înregistrează diferenţe asigurate.

Pentru loturile demonstrative, sporurile de producţie de rădăcini au fost de
8,7% (Impact) şi 12% (Alert), la celelalte produse înregistrându-se sporuri
intermediare,

0,630
0,892

1,188

2,772
4,062

5,501

Eficacitatea WlOt fungicidein combaterea cercosporiozcl şi Căinării

Influenţa tratamentelor foliare asupra unor elemente de producţie

Cercosporiozli Făinare

Varianta
G.A.% Efic,% Semnificaţie G.A.% Efic.% Semnificatie

Scare 250 EC 10,0 83,4 000 3,3 88.5 000
Rias 300EC 12.1 80,0 000 3,7 87,1 000
Alert 201 SC 9,0 85.1 000 2,6 91,0 000
Alta combi
420SC 9,5 84,2 000 3,5 87,8 000
Impact 125 SC 11,2 81,4 000 3,8 86,8 000
Netratat 60,3 ml. mt. 28,7 mI. mI.

DL 5%
1%

0,1%

Productia de rădăcini Productia de zahăr alb
Varianta

tIh, reI. % Semnificalie t/ha reI. % Semnificaţie

Score 250EC 52,3 110.8 ** 6,276 119,8 **
Rias300 EC 50,7 107,4 * 6.033 115,2 *
Alert 201 se 52.0 110,2 ** 6,344 121,0 **
Alta combi
420 SC 51,4 108,9 ** 6,271 119,7 **
Impact 125 SC 51,0 108,1 * 6,171 117.8 **
Netratat 47,2 100,0 ml. . 5,239 100,0 mI.

REZULTATE OBŢINUTE

Experimentările au fost amplasate în cadrul Institutului după metoda
blocurilor randomizate în 4 repetiţii, parcela având suprafaţa de 25 m " iar soiul
cultivat fiind Braşov 519.

Variantele experimentale au fost:
.. Score 250 EC 300 mlIha
.. Rias 300 EC 300 mlIha
.. Alert 201 SC 500 mlIha
.. Alerto combi 420 SC 500 mlha
.. Impact 125 SC 500 mlIha"
.. Netratat
Substanţeleactive ale produselor experimentate sunt:
.. Score 250 EC - 25% difenoconawl
.. Rias 300 EC - 15% difenoconawl + 15% propiconawl
.. Alert 201 SC - 12,5% fluzilawl + 25% carbendazim
.. Alto combi 420 SC -12% cyproconawl + 30% carbendazim
.. Impact 125 SC - 12,5% flutriafol
S-au aplicat două tratamente în interval de 18-21 zile, primul tratament

efectuându-se la apariţia primelor simptome de boală. Cantitatea de soluţie

utilizată a fost de 400 lIha la un tratament + doza de fungicid.
înainte de recoltare s-au determinat gradul de atac al cercosporiozei şi

făinării. La recoltare s-a determinat producţia de rădăcini şi s-au prelevat probe
pentru analize în vederea stabilirii producţiei de zahăr alb.

Pentru cercosporioză,in câmpul experimental s-a lucrat în condiţii de infecţii

artificiale. în paralel cu câmpul experimental s-au organizat şi loturi demonstrative.
în decursul perioadei de vegetaţie s-au aplicat 2-4 udări prin aspersiune. Datele
experimentale reprezintă media valorilor obţinute în perioada 1992-1994.
Rezultatele obţinute au fost analizate statistic şi interpretate.

Pentru câmpul experimental, valorile obţinute sunt specificate în tabelul 1 şi

2, iar pentru loturile demonstrative în tabelul 3.
a. Cu privire la gradul de atac al bolilor foliare (tabelul 1).
Toate produsele experimentate au dovedit eficacitate ridicată în combatere.

Diferenţele la gradul de atac faţă de martorul netratat fiind foarte semnificative.
Astfel, eficacitatea a înregistrat valori cuprinse între 80,0%--85,1%' (câmp
experimental) şi 88,0%-91,4% (loturi demonstrative) în combaterea cercospo
riozei, iar în combaterea făinării de 86,8%-91,0% (câmp experimental) şi

90,4%-92,7% (loturi demonstrative). între produse nu se înregistrează diferenţe

asigurate nici la gradul de atac al cercosporiozei şi nici la cel al făinării.
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c. Cu privire la producţiade zahăr alb (tabelul 3).
Pentru câmpul experimental, protejarea aparatului foliar împotriva bolilor

s-a concretizat în sporuri de producţie cuprinse între 15,2% şi 21,0% (peutru Rias,
respectiv Alert), la celelalte produse sporurile de zahăr alb fiind intermediare.
Diferenţele la producţiade zahăr alb faţă de martorul netratat sunt semnificative la
Rias şi distinct semnificative la celelalte fugicide. între produse nu se înregistrează

diferenţe asigurate la acest parametru.
în loturile demonstrative, sporurile au fost cuprinse între 18,6% (Impact) şi

25,2% (Alert), celelalte fungicide înregÎStrând sporuri intermediare.

Tabelul 3

Date privind eficacitatea unor produse în :combaterea cercosporlozei şi făinării

şi influenta asupra productiei

Cercosporiozli Fliinare Prod. rădăcini Prod. zahlir alb
Varianta

O.A.% Efic. % G.A.% Bfie.% tJha ReJ.% liha ReJ.o/<.

Score 250EC 4,9 89,5 2,7 91,1 51,0 111,4 6,222 123,5

Rias 300 EC 5,6 88,0 2,6 91,4 50,3 109,8 6,036 119,8

Alert 201 SC 4,0 91,4 2,2 92,7 51,3 112,0 6,309 125,2

Alta combi
420 SC 4,5 90,4 2,5 91,7 50,4 110,0 6,149 122,0

Impact 125 se 5,2 88,9 2,9 90,4 49,8 108,7 5,976 118,6

Netratat 46,7 mt. 30,2 mt. 45,8 100,0 5,038 100,0

CONCLUZII

1. Produsele experimentate au dovedit o eficacitate ridicată în combaterea
principalelor specii de patogeni (Cercospora beticola şi Erysiphe betae), asigurând
o bună protecţie a aparatului foliar al plantelor.

2. Sporurile de producţie de rădăcini urmarea tratamentelor au fost cuprinse
între 8,1 % şi 10,8%.

3. Eficacitatea tratamentelor a fost concretizată în sporuri de producţie de
zahăr alb cuprinse între 15,2% şi 21,0%.

4. Rezultatele obţinute în câmpul experimental au fost confirmate şi de cele
obţinute în loturile demonstrative şi concretizate în sporuri de producţie de zahăr

alb de până la 25,2%.
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DIFFERENI1ATION IN EfflCACY Oli F'UNGICIDES USEO TO CONTROL SUGARBEET
liOLIAR DISEASES, A CONSEQUENCE Oli CHEMICAL COllIPONENTS Oli THESE

SUMMARY

Trials have- been executed in 1992-1994 with sugarbbet evar Braşov 519. During June-July
aspersian-irrigatians have beeo applied, these together with temperatures aod summer raiufaU
iavourised the attack. With Cercosporll~disease, work was done by artificial inoculation. The control was
penorme-d by two foliar applications at 18-21 days apart, the former being administered at the symptoms
onset; 400 Uha solution has becn used. The behaviour of products was nlso assessed in demonstrative
plots, The most efficient praducts were Alert 201, Score 250 Ee and Alta Combi 420 SC.

TABLES

Table 1 - The efficiency of soroe fungicides in controlling Cercopora the mildew.
Table 2 - The influence of foliar tre-atment upon some productian elements.
Table 3 - Data regarding effidency of soroe products in controlling the Cercospora and the mildew

and their influence upon the production.
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COMPORTAREA UNOR SOnJJIU DE SFECLĂDE ZAHĂRLA ATACUL
CERCOSPORIOZEI ÎN ZONA FUNDULEA

A. DONCILĂ

În lucrare· sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind
comportarea unor soiuri româneşti de sfeclă de zahăr faţă de atacul
cercosporiozei, În condiţii de infectie naturală, în perioada 1991-1993.

Cercosporioza a avut gradul de atac cuprins între 24,1 % şi 40,8%,
mai sensibil fiind· soiul· Bârsa, iar mai rezistent Braşov. Cele mai
productive au fost soiurîle Braşov 519, Ne-Ro şi Braşov (69,9; 59,8; 59,3
tone rădăcini/ha), respectiv 6,88; 6,8 şi 6,71 tone zahăr alb/ha.

Pentru zona de sud a ţării, cercosporioza (Cercospora beticola Sacc,)
constituie principala boală foliară a sfeclei de zahăr. Cunoaşterea comportării

soiurilor la atacul cercosporiozei prezintă un real interes teoretic şi practic, cu
importanţă 1n zonare şi aplicarea măsurilor specifice de protecţie.

Atacul produs de Cercaspara beticala este concretizat, în implicaţii negative
severe asupra recoltei. Astfel, în condiţiile ţării noastre, pierderile de recoltă sunt
mari în sudul ţării, mai ales în culturile irigate şi în anii bogaţi în precipitaţii,

Pierderile snnt cu atât mai mari cu cât atacul apare mai devreme (iunie), ajungând
la 30% la producţia de rădăcini şi 40% la producţia de zahăr. În cazul atacurilor
grave, producţia de zahăr alb se reduce cu cca 50% din recolta normală.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost amplasate la I.c.P.C.r.S'z,S.D, Fundulea, pe un
cernoziom cambic cu reacţie slab a!calină până la neutru.

Aşezarea experienţei a fost în blocuri randomizate în câte 4 repetiţii suprafaţa

parcelei fiind de 25 m 2. Notările în vederea determinării gradului de atac s-au
efectuat în decada a II-a a lunii septembrie. La recoltare s-a determinat producţia

de rădăcini şi s-au prelevat probe pentru stabilirea producţiei de zahăr alb.
Condiţiile clhl1atice au fost favorabile atacului de cercosporioză; s-au aplicat numai
tratamente foliare pentru combaterea dăunătorilor. .

Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin metoda analizei variantei, luând ca
martor media soiurilor.
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REZULTATE OBŢINUTE Tabelul 2

Tabelul 1

Atacul de Cercosporiozăa variat de la un an la altul, înregistrând o valoare
medie de 27,5% pentru anul 1991, 20,6% pentru anul 1992 şi 47,2% pentru anul
1993 (tabelul 1).

Cercospora beticoJa, G.A. %
Soiuri

1991 1992 1993 Media

Br"'ov 519 31,3 * 28,1 .** 50,1 36,5

Monorom 30,7 • 26,0 *** 52,3 ** 36,3

Ne-Ro 26,3 18,4 O 47,8 30,8

Polirom 33,5 ** 29,8 ••* 53,3 ** 38,9 *
R. Poli 7 20,8 000 20,2 42,2 00 27,7 O
Bra<ov 17,6 000 24,1 * 30,7 000 24,1 000
Bârsa 32,4 .* 35,6 *** 54,4 ••• 40,8 *•
Media (MI.) 27,5 20,6 47,2 33,6

Faţă de media luată ca martor, la care gradul de atac a fost de 33,6 %, la
Bârsa, Polirom, R. Poli 7 şi Braşov s-au înregistrat diferenţele asigurate statistic.
Cele mai mici valori ale gradului de atac s-au înregistrat la soiurile Braşov şi R. Poli
7 (24,1 %, respectiv, 27,7 %), iar valorile cele mai mari la soiurile Bârsa (40,8 %) şi

Polirom (38,9 %), acestea dovedind sensibilitate.
Celelalte soiuri se situează la nivelul martorului, diferenţele faţă de acestea

nefiind asigurate statistic.
Analiza valorilor anuale şi a mediei pe cei trei ani ale gradului de atac, relevă

o constantă a comportării faţă de cercosporioză la soiul R. Poli 7, urmat de Bârsa,
Polirom, Monorom, Braşov 519 şi apoi de Ne-Ro şi Braşov.

Referitor la producţia de rădăcini (tabelul 2), producţii mai mici şi

aproximativ egale s-au obţinut în anii 1991 şi 1992 (mediile fiind 52,6 Uha, respectiv,
51,6 Uha), iar cele mai mari în anul 1993 (69,4 Uha).

Media anilor a fost de 58,07 Uha, şi faţă de aceasta înregistrează un spor
asigurat soiurilor Braşov 519 şi Ne-Ro (60,9 Uha, respectiv, 59,8 Uha), iar producţii

mai mici, cu diferenţe asigurate statistic, Bârsa şi R. Poli 7 (56,0 Uham respectiv,
56,3 Uha). Soiurile Braşov, Monorom şi Polirom nu înregistrează diferenţe

asigurate statistic faţă de martor, situându-se la nivelul acestuia ca prodUCţie de
rădăcini.

1,48
2,02
2,72

0,39
0,53
0,72

3,24
4,61

6,36

1,01
1,47
1,93

0,12
0,17
0,21

1,61
2,52
3,17

1,23
1,78

2,39

•

Analiza productiilor de rădăcini a unor soiuri de sfcclă de zahăr

Analiza producţiilorde zahăr alb a unor soiuri de sfeclă de zahăr

D.L.5 %
1%

0,1 %

Tabelul 3

Analiza producţiilor anuale de rădăcini şi a mediei lor, relevă o comportare
constantă a soiurilor Braşov 519, Polirom şi Bârsa, urmate de Ne-Ro şi Braşov, şi

apoi de Monorom şi R. Poli 7.
În ce priveşte producţia de zahăr alb (tabelul 3), cea mai mică medie s-a

înregistrat în anul 1991 (5,07 Uha), urmată de anul 1992 cu 6,13 Uha, iar cea mai
mare (8,56 Uha) în anul 1993. Pe cei trei ani, soiurile înregistrează o medie de 6,58
Uha. Deşi faţă de această medie nici un soi nu înregistrează diferenţe asigurate
statistic, totuşi, cele mai mari sporuri s-au obţinut de Braşov 519, Ne-Ro şi Braşov

(4,6 %,3,3 %, respectiv, 2,0 %), urmate de Polirom (1,2 %). Sub medie s-au situat
celelalte soiuri (Bârsa, R. Poli 7 şi Monorom).

Analiza producţiilor anuale de zahăr alb şi a mediei lor pe cei trei ani denotă
o constanţă în timp la soiul Ne-Ro, urmat de Braşov şi R. Poli 7 şi apoi de Bârsa,
Polirom, Braşov 519 şi Monorom.

Producţia de rMlî.cinî, tfha
Soiuri 1991 1992 1993 Media

Bra<ov 519 54,8 •• 53,7 • 74,4 •• 60,9 •••
MODoram 52,3 51,3 68,8 57,4
Ne-Ro 53,0 53,5 * 73,0 • 59,8 •
Polirom 52,4 51,0 67,1 56,8
R. Poli 7 52,7 50,0 66,3 56,3 O
B~ov 54,0 • 53,4 • 70,7 59,3'
Bârsa 51,5 50,5 66,1 O 56,0 00
Media (ML) 52,6 51,6 69,4 58,07

D.L. 5 010

1%
0,1 %

Producţia de zah1l.r alb, t/ba
Soiuri

1991 1992 1993 Media Rei. %

Bp<ov 519 5,28 *** 6,03 9,34 6,88 104,6
MOllorom 5,10 6,10 7,74 6,31 95,9
Ne-Ro 5,17 6,17 9,07 6,8 103,3
Polirom 5,11 6,28 * 8,59 6,66 101,2
R.Poli 7 4,92 O 6,08 7,81 6,27 95,3
Br"<ov 4,97 6,13 9,04 6,71 102,0
Bârsa 4,94 6,16 8,35 6,48 98,5
Media (MI,) 5,07 O 6,13 8,56 6,58 100

4,469
6,080

8,207

3,22

4,88

6,31

2,11

3,62

4,07

3,16

4,43

6,3

Comportarea unor soiuri de sfeclă de zahăr la atacul de cercosporioză

D.L.5 %

1%

0,1 %
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CONCLUZII

LUCRĂRIŞTIINŢIFICESFECLĂŞI ZAHĂR,1995, VOL, XX

1. Cercosporioza a înregistrat valori ale gradului de atac cuprinse între 24,1
% şi 40,8 %, soiul Bârsa fiind sensibil, iar soiurile Braşov şi R. Poli 7 mai puţin
sensibile la atacul bolii; celelalte soiuri s-au situat ca seusibilitate între cele două

grupe.
2. Producţiile de rădăcini au înregistratvalori cuprinse între 60,9 tlha şi 56,0

tlha. Cele mai productive au fost soiurile Braşov 519, Ne-Ro şi Braşov, urmate de
Monorom, Polirom, R. Poli 7 şi Bârsa.

3. Producţiile de zahăr alb obţinute au fost cuprinse între 6,88 tlha şi 6;2.7
tlha, cel mai bine situându-se soiurile Braşov 519, Ne-Ro şi Braşov, urmate de
Polirom, Bârsa, Monorom şi R. Poli 7.

BIBLIOGRAFIE

CODRESCU ANA şi colaboratorii - Corelaţii între gradul de atac al cercosporiozei şi unele caractere
cantitative la sfecla de zahăr, Lucr. Şt. Sfecla de zahăr, voI. VI, 1976.

CJOCHIA V. şi colaboratorii - Bolile şi dăunătorii sfecIei de zahăr, Bucureşti, 1984.
CIOCHIA V. şi colaboratorii -'- Protecţia sfeclei de zahăr, Bucureşti,1980.
DONCILĂ A. - Cercosporioza, principala boală a sfeclei de zahăr în România, Simpozion lIRB

Bucureşti, 1992.

BEHAVIOUR OF SOME SUGARBEET CULTIVARS TO THE ATTACK BY CERCOSPORA
DiSEASE IN FUNDULEA AREA

SUMMARY

This report presents the results of investigations an the behaviour ofsome Romanian sugarbeet
CVatS to Cercospora attackunder natural infection in 1991-1993.

Cercospora-disease demonstrated an attack degree from 24,1 to 40,8 % Bârsa evar. being more
sensitive. and Braşovmore resistant.

The most productive were Braşov 519, Ne-Ro and Braşov (69,9; 59,8; 59,3 tiha roats), and 6,88;
6,8 and 6,71 tOfiS of white sugar per hectare.

TABLES

Table 1 - Behaviour of some cvars of sugarbeet ta the onset of Cercospora-disease.
Table 2 - The analysis of root yields in some sugarbeet cvars.
Table 3- The analysis of white sugar production in some cvars of sugarbeet.

•

MENŢINEREA NJVELUUJI DEJFOUATORIJLOR
SFECLEI DE ZAHAR SUB P.E.D. PRIN FOLOSmREA

MIJLOACEJLOR INTEGRATE DE COMBATERE

VERONICA IACOBINI

între anii 1991-1993 s-au întreprins cercetări de combatere a
dăunătoriIor de sol, precum şi a larvelor de Noetuidae din cultura de
sfeclă de zahăr in condiţiile ecologice de la Arad. Pentru acensta, s-au
instalat capcane de sol şi capcane cu momeli feromonale. Ţinând cont de
media fitofagilor pe capcana de sol ca şi de numărul mediu de masculi de
Noetuidae colectaţi Ia capcanele cu momeii feromonale s-au efectuat
tratamente cu biopreparatul Novodor şi oofagul Trichogramma sp.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Produsele testate pentru a vedea cât de bine protejază plantele la răsărire au
fost: Furadan 35 ST, Carbodan 35 ST şi ImidacIoprid. Dozele sunt trecute în
tabelele 1-5.

Informaţii privind planta premergătoare, tipul de sol, pH-ul, humusul, ca şi

lucrările de pregătire a patului germinativ şi observaţiile la răsărit şi în vegetaţie

sunt trecute în tabelul 6.
S-au ţinut în lucru două tipuri de capcane pentru determinarea dăunătorilor

din zonă în vederea aplicării la momentul optim a unui insecticid, biopreparat sau
oofag. Colectarea dăunătorilor s-a făcut din două în două zile. De asemenea, s-au
întocmit curbe de zbor decada!. După cum se observă în tabelul 1 şi 2, au creat
probleme la răsărire puricii care sunt peste 20/m2 (tabelul 6). S-au făcut observaţii
privind frecvenţa atacului de dăunători la răsărire şi s-a apreciat intensitatea
atacului prin note de la 1-6. De asemenea, s-a tratat cu biopreparatul Novodor 
5 I/ha, cu insecticidul Sumialfa 2,5 EC- 300 mI/ha şi cu oofagul Trichogramma sp,
în doză de 150 000 ouă/ha, în momentul începerii creşterii numărului de masculi de
Noctuidae în perioada de vegetaţie.

Datele privind producţia medie de rădăcini şi de zahăr alb pe cei trei ani sunt
prezentate în cadrul tabelului 3. Datele au fost prelucrate statistic, fiecare variantă

fiind comparată cu martorul netratat.

REZULTATE OBŢINUTE

În condiţiile climatice ale anilor 1991-1993 din zona Arad s-a constatat că
tratamentele aplicate la sămânţă au avut o eficacitate sporită, protejând bine
plantele la răsărire.



Z54 VERONICA IACOBINI Menţinerea nivelului defoliatorilor sub P.E.D. Z55

o
o
o

o
8

o
o
o

o
8

o
o
o

o
8

o
o
o

o
8

o
o
o

o
8

SINTEZA REZULTATELOR

privind gradul de atac mediu al dăunătoriior de 501,
din cultura sfeclei de zahăr, În anii 1991, 1992, 1993, Arad

Tabelu12

5% -15,96
1%-21,98

0,1 %- 30,42

DI interacţiune5%-3,34
1% -4,61

0.1% -6,30

Dl erOare

Gradul de atac Semnificaţii

Varianta Denumirea produsului mediu relativ Caţii diferenţa eroare interne·
şi doU! % de martor {aţă de tiune

% martor

VI Furadan 35 ST - 28 mllk~ săm. 6,48 18 -29,10 000 DOSum!alfa 2,5 Ee - 300 mII a

V2 Carbodan 35 ST- 28 mlIkg sămânţă

Trichogramma evanescens- 8,95 25 -26,63 DDD OD
150000 ouălha

V3 Imidacloprid 20 ST -10 g s.a.lk,
Trichogramma dendrolimi- 12,66 35 -22,92 ODO DO
150000 ouă/ba

V4 Furadan 35 ST- 28 mllkg sămânţă 5,97 16 -29,61 000 00Novodor-5l1ba

V5 Netratat 35,58 100 - - -

Astfel, din tabelul 1 reiese că faţă de martorul netratat frecvenţa medie a
atacului de dăunători este de 40,7% la varianta tratată cu Furadan 35 ST - 28 g/kg
sămânţă faţă de 92,36% la martor Asemănător la varianta tratată cu Imidacloprid
20 STîn doză de 10 g s.a.l kg de sămânţă.

Intensitatea atacului se distinge foarte semnificativ de a martorului, atât la
variantele tratate cu Furadan (VI, V4), cât şi la varianta tratată cu Carbodan (V2),
la care intensitatea atacului este de numai 12,87% faţă de martor a cărui intensitate
este de 36,6%.

Analizând tabelul 2 remarcăm că variantele tratate cu aceleaşi produse au
grad de atac foarte nesemnificativ, adică de 5,96 ori, respectiv de 3,97 ori mai mic
decât la varianta martor.

Din analiza datelor prezentate în tabelul 4 şi 5referitoare la atacul de larve
defoliatoare se remarcă o eficacitate deosebită a preparatului Novodor - 5 lIha.
Frecvenţa medie a atacului de larve defoliatoare este de numai 24,76% faţă de
martorul netratat, atacat în proporţie de 53,86%. Frecvenţa atacului de larve
defoliatoare la varianta unde s-a aplicat o doză de 150 000 ouă/ha de Trichogramma
dendrolimi este la nivelul insecticidului Sumialfa în doză de 300 mllha.

Intensitatea atacului de larve defoliatoare este de numai 4,73% la varianta
tratată cu insecticidul Sumialfa, faţă de 11,19% la varianta martor. Gradul mediu de
atac allarvelor defoliatoare este foarte semnificativ la varianta V4, 1,12%, faţă de
8,02% la varianta netratată. Foarte semnificativ este şi gradul de atac redus al
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SINTEZA REZULTATELOR

privind producţia medic de rădăcillişizabăr alb (tllm)in anii 1991, 1992, 1993, Arad

Tabelul 3 ~

Denumirea produsului
Prod. Prod.. Difcr. Semnificatia Prod Relativă Difer. Semnificaţia

medie relativă faţă de medie faţă de faţă de '
Varianta şi doza rădăc. faţă de martor Eroare

Interne-
zahăr martor martor Eroare

Intcrac-

t1h, martor %
ţiune alb t/ha %

ţiunc

VI Furadan 35 ST - 28 mIlkft săm. 37,1 131 8,9 *** •• 4,78 150 1,6 ••• ••
Sumialfa 2,5 EC - 300 m /ha

V2 Carbodan 35 ST - 28 mIikg săm.
Trichogramma evanescens- 36,1 128 7,9 ••• •• 4,69 147 1,5 *** ••
150000 ouă/ha

V3 Imidacloprid 20 ST -10 g s.a/kg
Trichogramma dendroIimi- 36,2 128 8,0 ••• •• 4,29 134 1,1 ••• **
150000 ouă/ha

V4 Furadan 35 ST - 28 ml/kg săm. 36,4 129 8,2 *** •• 4,79 149 1,6 ••• **
Novodor - 5 I1ha

V5 Netratat 28,2 100 O - - 3,18 100 O - -

~

~
~

~

OI eroare 5% -2,60

1%-3,59

0,1 % -4,96

Dlinleracţiune 5% -5,3

1% -7,3

0,1 %-10,1

DI eroare 5% -0,48 \,

1%-0,67

0,1% - 0,92

Dt interacţiune 5% -0,91

1%-1,25

0,1% -1,73

Tabelul 4

SINTEZA REZULTATELOR

privind frecvenţa medic, intensitatea medie a larvclor defoIiatoare
din cultura sfcclei de zahăr în :mii 1991, 1992, 1993, Arad

Denumiren produsului Frecventa
Frec;

Difer.
Semnificatia Intens. Relativă Difer. Semnificatia

Vnrianta relativă medic faţă dc taţii de
şi dozn medie

fală de faţă dc Eroare Interac- % martor martor Eroare
Interae-

% martor %
martor liune % tiune

V1 Fnradan 35 ST - 28 mIlkg săm. 27,90 51 -25,96 000 00 4,73 42 -6,46 000 00Sumialfa 2,5 EC - 300 mI/ha

V2 Carbodan 35 ST - 28 mllkg săm.

Trichogramma eVanesceI1S- 30,26 56 -23,60 000 00 4,97 44 -6,42 000 00
150000 ouă/ha

V3 Imidacloprid 20 ST - 10 g s.a/kg
Trichogramma dendrolimi- 27,46 50 _26,40 000 00 5,74 51 -5,45 000 00
150000 ouă/ha

V4 Furadan 35 ST - 28 ml/kg săm. 24,76 45 -29,10 000 00 4,94 44 -6,25 000 00Novodor - 5 IIha

V5 Netratat 53,86 100 - - - 11,19 100 - - -
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'Di eroare 5% -2,52

1%-3,50

0,1 % -4,84

DI inleractiune 5% -16,72

1% -23,03

0,1% -31,81

DI eroarc 5% -1,06

1%-1,46

0,1 % - 2,02

OI interacţiune 5% -5,57
1%-7,61

0,1 % -10,62

~
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Gradul de atac Semnificaţii

Varianta Denumirea produsului mediu relativ faţă diferenţa eroare interac~

şi doza % de martor faţă de ţiune

% martQr

V1 Furadan 35 ST - 28 mllkg săm. 1,93 24 -6,09 000 00
Sumialfa 2,5 Ee- 300 mllha

V2 Carbodan 35 ST - 28 mllkg sămânţă
Trichogramma evanescens- 1,76 21 -{),26 000 00

150 000 ouă/ha

V3 Imidacloprid 20 ST - 10 g s.a.lkg .

Trichogramma dendrolimi- 1,93 24 -6,09 000 00

150000 ouă/ha

V4 Furadan 35 ST - 28 mllkg sămânţă 1,12 13 -6,90 000 00
Novodor - 5 IIha

V5 Netratat 8,02 100 - - -

Anul 1991 Anul 1992 Anu11993

Planta premergătoare orz grâu grâu

oH-ul solului 6,6 6,8 6,6

Conţinut în humus (%) 2,96 2,96 2,96

Tipul de sol: Iuta-nisipos, pe nisipuri
- cernoziom levigat tipic. cu apa freatică la acelaşi tip de sol acelaşi tip de sol

slab l!leizat, nisioos spre 1,5-2 m adâncime
Data semănatului 16 aorilie 13 anrilie 4 mai

Data răsăririi 2-3 mai 28-29 amilie 11 iunie

Data observaţiei atacului 6 mai 1 mai 18 iunie
de dăunători de sol
Densitatea numerică în Agriotes sp. (Iarve/m2) 2 O 1,2
perimetrul experimental Silpha obscura O 0,09 O

Gn"llus campestris 1,2 0,2 2,2
Chaetocnema sp. 20 26 36
Cromatoiulus
unilîneatus O 0,1 O

Data tratamentului cu:
- Trichogramma sp. 19 iulie, 15 august 17 iulie 11 iulie

-- Novodor 31 iulie 28 iulie 25 iulie

Data observaţiilorprivind 13 august 3 septembrie 27 septembrie
atacul de larve defoliatoare
Data recoItării -l 5 octombrie 28 seDtembrie 19 octombrie

D2te despre planta premergătoare, tipt!l de sol, semănat, răsărit,

tratamente si recoltat, in anii 1991, 1992, 1993, Arad
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SINTEZA REZULTATELOR
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din cultura sfeclei de zahăr, în anil1991, 1992, 1993, Arad
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larvelor defoliatoare la variantele 1 şi 3 (1,93%). Aceasta confirmă încă odată că

se poate înlocui cu succes un tratament chimic cu un tratament biologic.
în ceea ce priveşte producţia medie de rădăcini pe cei trei ani se poate spune

că nu sunt diferenţierimari în cadrul variantelor tratate cu insecticide, biopreparat
şi oofag, dar sunt foarte semnificative faţă de varianta netratată. Producţiile

acestora depăşeşte cu 8 - 8,9 tlha pe acelea ale variantei martor. Foarte
semnificativă este şi producţia medie de zahăr alb la varianta 4, tratată cu
biopreparatul Novodor (4,79 tlha faţă de numai 3,18 tlha la cea netratată). Aceasta
poate concura cu varianta 1, căreia i s-a aplicat un tratament chimic cu insecticid.

CONCLUZII

1. Protejarea plantelor la răsărire se poate face cu rezultate foarte bune
contra dăunătorilor de sol cu insecticidele: Furadan 35 ST, Imidacloprid şi.

Carbodan 35 ST, în condiţii climatice asemănătoare celor 3 ani analizaţi (tabelele 7 şi 8).
Evoluţia dăunătorilor de sol din cultura de sfeclă de zahăr a fost urmărită pe
parcursul răsăririi şi în vegetaţie cu capcanele de sol, determinând necesitatea
aplicării unui alt tratament.

2. Tratamentele efectuate cu biopreparatul Novodor şi oofagul
Trichogramma sp. pot înlocui cu succes pe cele cu insecticide, mai ales că se
urmăreşte obţinerea unei combateri eficiente prin mijloace ecologice şi economice.

3. Pentru a menţine dăunătorii la nivelul la care să nu producă pagube
economice s-au utilizat atât produse chimice pentru tratat preventiv, seminţe, ca
metodă chimică, precum şi pentru tratat larve defoliatoare. în vegetaţie s-au utilizat
produse biologîce în acelaşi scop, momentul optim de aplicare determinându-se cu
capcanele feromonale.

4. De asemenea, s-a urmărit ca amplasarea culturii să nu se realizeze după

plante ce părăsesc târziu terenul şi care au dăunători comuni cu ai sfeclei de zahăr.

MAlNl'AlNING SUGAIU!EET DEFOLIATORS LEVEL BELOW
'HE EDT BY TIm USE OF INTEGRATED PEST

MANAGEMENT MEANS

SUMMARY

Research on the control of soil peste aod Noctuid larvae in sugarbeet crap has been performed

at Arad, in 1991-1993. SaH aod sex pheromone traps have been llsed. Treatments with thebioproduct

Novodor aod the oophage Trichogramma sp. have been effected, taking iota account the average
numbers ·of phytophages per soH trap, aod the average numbersof male Noctuids caught in pheromone
traps.

FIGURES

Fig. 1 - The climatogramrn of the Iocality Arad in the period 1990-1993
Fig. 2 - The dynamics of male Noctuids captured în feromone traps in the Arad county, in the period

1991-t993.

TABLES

Table 1 ~ Synthesis of results regarding the average frequency, the average intensity of soil pests în
sugarbeet crops in 1991, 1992, 1993, at Arad.

Table 2 ~ Synthesis of results regarding the average onset degree of soH pests in sugarbeetcrops, in
1991, 1992, 1993, Arad.

Table 3 ~ Synthesis of results regarding the average yield of roots and white sugar (tlha) in 1991, 1992,
t993, Arad.

Table 4 - Synthesis of results regarding the average frequency, the average intensity of defoIiating
larvae in sugarbeet crops, in 1991, 1992, 1993, Arad.

Tabel 5 ~ Synthesis of results regarding the average onset degree of defoliating larvae in sugarbeet
crops in 1991,1992, 1993, Arad.

Table 6 ~ Data abaut the farecrops, saH type, sowing, germination, treatments aud harvest, in 1991,
t992, 1993, Arad.

Table 7 - Ensuring the necessary thermal Tcsources during the period 1990-1993 at S.c.P.C.I.S.Z.S.D.
Arad.
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CONl'RIDUŢll LA STUDIUL APHIDIDELOR (HOMOPTERA,
APHIDOlDEA) DIN CULTURA SFECLEI DE ZAHĂRDIN

SUD·ESTUL TRANSILVANIEI

V. CIOCHIA, H. BOERIU

Autorii prezintă 20 specii de afide colectate în intervalul mai
septembrie .. 1994 în culturile de sfeclă de zahăr din Depresiunea
Braşovului cu ajutorul capcanelor galbene. Se comunică identificarea
speciei Anoecia iureala Theob (pentru prima dată in fauna României); a
speciei Capitophorus elaeagni D. Guer (pentru prima dată în
Transilvania) şi TheJaxas dryophila Schr, Phorodon llUmuIj. Schr. şi

Rhopalosiphoninus staphylae Koch (apărute pentru prima data în zona
de studiu).

În lucrare autorii prezintă 20 specii de afide aparţinând subfamiliilor:

Anoeciinae, Thelaxinae, Callaphidinae şi Aphidinae, ce s-au colectat în sud-estul
Transilvaniei (Depresiunea Braşovului) cu ajutorul vaselor colorate în cultură de
sfeclă de zahăr. Până în prezent nu s-au efectuat cercetări minuţioase la cultura de
sfeclă; citări izolate sau în cadrul unor monografii au făcut Knechtel W.K.

(1940-1947), Manolache C. şi colab. (1949 -1968), Ciochia V. şi colab. (1977),
Holman J. şi Pintera A. (1981), Paşol P. şi colab. (1982) ş.a. Ultima lucrare

monografică de taxonomie în care sunt cuprinse toate afidele din România citate
până în 1994 este a praf. Boguleanu Fauna dăunătoare culturilor agricole şi

forestiere din România, II (insecta), Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti. În privinţa

sistematicii s-a folosit cea adoptată de Holman J., Pintera A. (1981), Ubersicht der
Blattlăuse (Homoptera, Aphidoidea) der Rumănischen Sozialistischen Republik,
Ed. Academia - Praha.

Pentru a evita repetarea citărilor menţionăm că plantele gazdă s-au luat din

Holman J., Pintera A. (1981), Pest Aphid Host Plant-Rothamstad Report, parI. 2
(1982) şi din Boguleanu (1994).

În lucrare se citează pentru prima dată în fauna României Anoecia furca ta
Theob., iar pentru afidofauna Transilvaniei: Capitophorus elaeagni D. Guer;
The1axes dryoplJila Schr., Phorodon humuli Schr. şi Rhopalosiphoninus staphyleae
Koch. se citează pentru prima oară în zona studiată.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru capturarea afidelor s-au folosit vase cu dimensiunile: 23 cm diametru,
iar înălţimea de 8 cm, al căror interior este de culoare galbenă.

Vasele capcană s-au instalat în 4 mai, capturându-se şi colectându-se afidele
la un interval de 3-4 zile până în 26 septembrie 1994.

Apa cu detergent aflată în vase s-a schimbat la un interval de 3-4 zile s-au
s-a completat necesarul din vase. Colectarea s-a realizat prin trecerea întregii
cantităţi de apă printr-o sită care avea pe ea tifon. Din proba totală care s-a păstrat

după etichetare în alcool 76% + 5% glicerină s-au triat numai afidele. În final, după
determinarea materialului afidologic, s-a separat fiecare specie în sticluţe separate,
etichetându-se şi notându-se toate datele în caietul de lucru.

Pentru determinare s-a folosit o lupă binoculară "Cari Zeiss" - Jena.
.Cultura de sfeclă a fost învecinată cu grâu, cartof şi orzoai~~.

REZULTATE OBŢINUTE

Prezentarea în ordine sistematică a afidelor. .

Ord. HOMOPTERA
Subord. APHIDOIDEA
Fam. Aphididae
A. Subfam. Anoeciinae

Anoecia furca ta Theobald 1913
Două exemplare colectate în 26. IX. 1994. Exemplarele noastre posedă 4

tuberculi laterali evidenţi, iar al5-lea este mai puţin conturat.
Biologie. Preferă plantele din genul Bromus şi Deschampsia

[Boguleanu 1994].
Răspfindire. Specie nouă pentru fauna României. BOGULEANU (1994)*

menţionează ca posibilă existenţa acestei specii în România, bazându-se pe faptul
că este citată în toate ţările vecine.
B.Subfam. Thelaxinae

Thelaxes dryophila Schrank, 1801
Un exemplar colectat în 1 VII. 1994
Biologie. Preferă plantele: Quercus robur, Q sessiliflora, Q pedunculata.
Răspfindire. Până în prezent este citată din judeţele Bacău, Iaşi, Constanţa.

Mehedinţi. Ialomiţa.

Specia se citează pentru prima dată în Depresiunea Braşovului.

C. Subfam. Callaphidinae

Myzocallis coryli Goetze 1778
Un exemplar* colectat în 26. V. 1994
Biologie. Preferă planta Corylus aveliana (Corylaceae), precum şi alte plante

din genul Carpinus şi Quercus.

" Această lucrare a fost folosită pentru răspândirea în România la toate speciile
menţionate în text.

Răspfindire. Până în prezent este citată din judeţele Sibiu, Bacău, Iaşi,

Botoşani, Neamţ, Braşov.

Phyllaphis fagi Linnaeus, 1767
Două exemplare" colectate în 17 şi 26 V. 1994
Biologie. Principala plantă gazdă este Fagus sylvatica (Fagaceae), alte plante

gazdă fiind Alnus glutiuosa (Betulaceae), Syringa vulgaris (Oleaceae), Salix caprea
(Salicaceae); Tilia x vulgaris" (Tiliaceae) şi Fam. Cyperacea.

Răspfindire. Până în prezent este citată din judeţele Bacău, Ouj, Prahova,
Neamţ, Braşov.

Importanţă practică. Transmite agenţi patogeni ce produc boli virotice la
cereale.
D. Subfam. Aphidinae

Acyrthosiphon pisum Harris, 1776
11 exemplare colectate în 23 şi 26 V., 24. VI, 1,15 şi 19. VII. 1994
Biologie. Preferă mai multe plante gazdă din familiile: Betulaceae

Caryophyllaceae, Compositae, Cruciferae, Papilionaceae, Solanaceae. Principalele
plante gazdă sunt: Lathyrus odoratus, L. pratensis, Medicago lupuliua, M. sativa,
Melilotus sp., Pisum sativum, Trifolium sp., Vicia faba (Papilionaceae
Legumiuosae).

Răspfindire. Până în prezent citat din toate regiunile ţării.

Importanţă practică. Transmite peste 25 de patogeni ce produc boli virotice
la leguminoase, cartofi şi cereale. La sfeclă transmite virusurile: mozaicul sfeclei
(BMV), îngălbenirea sfeclei (BYV), îngălbenirea moderată a sfeclei (BMVY),
mozaicul castraveţilor (CMV).

Aphis fabae Scopoli, 1763
43 expl. colectate în 10, 17, 18 şi 20. V., 3. VI, 1.8.15.19 şi 26. VII 2, 6 şi 26. IX. 1994
Biologie. Preferă plante din familiile: Acanthaceae, Amaranthaceae,

Aquifoliaceae, Aristolochiaceae, Balsaminaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae,
Buxaceae, Campanulaceae, Cannabinaceae, Caprifoliaceae, Caryophlaceae,
Celastraceae, Chenopodiaceae, Compositae, Convolvulaceae, Cornaceae,
Corylaceae, Crassulaceae, Cruciferae, Cucurbitaceae, Dipsacaceae, Ericaceae,
Euphorbiaceae, Fumariaceae-Papaveraceae, Geraniaceae, Gramineae,
Grossulariaceae, Hydrangeaceae, Iridaceae, Labiatae, Liliaceae, Linaceae,
Lythraceae, Malvaceae, Moraceae, Onagraceae, Orchidaceae, Oxalidaceae,
Papaveraceae, Papilionaceae, Pllytolacaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae,
Portulaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Saxifragaceae,
Scrophulariaceae, Solanaceae, Tamaricaceae, Taxaceae, Tropaeolaceae,
Umbelliferae, Urticaceae, Valerianceae, Verbenaceae, Vitaceae.

Principalele plante gazdă sunt: Viburnum opulus (Caprifoliaceae) Euonymus
sp. (Celastraceae); Beta vulgaris, Chenopodium sp., Ch. album (Chenopodiaceae);
Arctium lappa, Cirsium sp., C. arvense, C. vulgare (Compositae); Capsella bursa-

'" ex., expl.= exemplar(e)
"'* x = plantă hibridă
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pastoris (Cruciferae); Ribes nigrum (Grassulariaceae); Philadelph~s sp"
(Hydrangeaceae - Saxifragaceae); Papaver rhoeas (Papaveraceae); VIC~a, fa?a
(Papilionaceae -Leguminosae); Rumex sp" R cnspus, R obtJSJfo!lUS
(Polygonaceae); Crataegus sp" Malus sp" Pyrus communis (Rosaceae); Galium

aparine (Rubiaceae). .' .. ..
Răspândire. Până în prezent cItat dm toate reglUnile lăm. . . .
Importanţă practică. Transmite peste 30 de patogem ce produ~ bo~ vlJ"ot~ce

la diferite plante, inclusiv la cartof şi cereale, La sfeclă transmIte VlJ"usunle:
mozaicul sfeclei (BNV), îngălbenirea sfeclei (BYV), îngălbenirea gravă a sfeclel*
(BYV), îngălbenirea moderată a sfeclei (BMYV), îngălbenirea reticulară a sfeclel
(BNYV),

Aphis frangulae gossypii Glover, 1877,

3 expL colectate în 26. IX, 1994,
Biologie: Preferă plante din familiile: Aizoaceae, Amaranth,aceae,

Anacardiaceae, Annonaceae, Araceae, Asclepiadaceae, Blgnomaceae,
Boraginaceae, Canaceae, Carayophylaceae, Chenopodiaceae, Composite,
Cruciferae, Cucurbidaceae, Dipsaceae, Euphorbiaceae, Grammae, Guttiferae,
Labiatae, Leguminosae, Liliaceae, Lythraceae, Malvaceae, Malpighiaceae,
Moraceae, Musaceae, Myrtaceae, Onagraceae, Pedaliaceae, Poliygonaceae,
Portulacacceae, Punicaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Salicaceae,
Scraphulariaceae, Solanaceae, Verbenaceae, Violaceae, Vitaceae, şi Umbelliferae,

Răspândire. Până în prezent citat din toate regiunile ţării. . , .
Importanţă practică, Transmite peste 44 de patogeni ce produc boli vlrotlce

la diferite plante, inclusiv la cartof şi cereale, La sfeclă transmite virusul: mozaicul
castraveţilor (CMV),

Brachycaudus helichrysi Kaltenbach, 1843

38 expL colectate în 18, 20, 23, şi 26, V" 3, 24, VI., LVII. 1994, .
Biologie: Preferă plantele din familiile: Apocynaceae, Boragmaceae,

Cannabinaceae, Cistaceae, Compositae, Cornaceae, Cruciferae, Hippuridaceae,
Hydrangeaceae, Labiatae, Onagraceae, Papaveraceae, Papilionaceae,
Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Saxifragaceae, Scraphulanaceae,
Umbelliferae şi Verbenaceae,

Principalele plante gazde sunt: Achillea millefolium, Aster sp"
Chrysanthemum sp" Senecio vulgaris, Tanacetum vulgare: (Compositae), Prunus
sp" P. domestica, P. spinosa (Rosaceae),

Răspândire, Până în prezent citat din toate regiunile ţării. .
Importanţă practică, Transmite mai mulţi agenţi patogeni ce produc boli

virotice la diferite plante, inclusiv la cartof şi cereale, La sfeclă transmite virusul
mozaicul castraveţilor (CMV).

Brevicoryne brassicae Linnaeus, 1758

9, expL colectate în 1, 8, 15, şi 19, VII. 1994,
• după R. Jadot(1978)

Biologie, Preferă plante din familiile: Compositae Cruciferae, şi Resedaceae,
Principalele plante gazde sunt: Brassica sp" B. juncea, B. oleracea (Cruciferae)
Răspândire. Până în prezent citat din toate regiunile ţării,

Importanţa practică, Transmite peste 23 de agenţi patogeni ce provoacă boli
virotice la diferite plante inclusiv la cereale, La sfeclă transmite virusurile:
îngălbenirea sfeclei (BYV), mozaicul castraveţilor (CMV), şi posibil mozaicul
sfeclei (BNV, Jadot, 1975).

Capitophorus elaeagni Del Guercio, 1894

2 expL colectate în 8. VII. 1994.
Biologie, Preferă plantele Cirsium arvense, Cynara cardunculus

(Compositae),
Răspândire, Până în prezent citat din sectorul agricol Ilfov, Specia se citează

pentru prinla dată în Transilvania.
Importanţă practică, Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la

diferite plante,

Capitophorus hippophaes Walker, 1852

7 expL colectate în L VII. şi 20, IX, 1994,
Biologie: Preferă plantele Elaeagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides

(Elaeagnaceae), Polygonum persicaria (Polygonceae).
Răspândire. Până în prezent citat din judeţele Bacău, Botoşani, Constanţa,

Brăila şi Braşov,

Importanţă practică, Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la
diferite plante, inclusiv la cartof.

Cavariella aegopodii Scopoli, 1763

23, expL colectate în 10, 13, 17, 18, 20, 23, şi 26, V" 3 VI. 1994,
BiC!logie, Preferă plante din familiile: Ericaceae, Euphobiaceae,

Grassulariaceae, Papilionaceae, Salicaceae, Umbelliferae, Principalele plante
gazdă sunt: Salixsp" S, caprea, S, fragilis (SaIicaceae), Anthriscus sylvestris, Daucus
carata, Foeniculum vulgare, Pastinaca sativa, Petraselinum sp. (Umbelliferae).

Răspândire. Până în prezent citat din majoritatea regiunilor ţării,

Importanţă practică, Transmite mai mulţi agenţi patogeni ce provoacă boli
virotice Ia diferite plante, inclusiv la cartof. La sfeclă transmite virusul: mozaicul
sfeclei (BMV),

Cryptomyzus galeopsidis Kaltenbach, 1843

35, expL colectate în 13. V" 1 şi 8, VII. 1994.
Biologie, Preferă plantele: GaIeopsis ladanum, G. speciosa, G, tetrahid,

Lamium maculatum, L album (Labiatae),
Răspândire, Până în prezent citat din judeţele Prahova, Brl!Şov, Bacău şi

Botoşani.

Importanţă practică, Transmite agenţi patogeni ce produc boli virotice la
diferite plante inclusiv la cartof.
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Dysaphis plantaginea Passerini, 1860

1. ex. colectat în 17. V. 1994.
Biologie. Preferă plante din familiile: Plalltaginaceae, Polygollaceae,

Rosaceae. Principalele plante gazdă sunt: Malus sp. şi M. silvestris (Rosaceae).
Răsp{lJJdire. Până în prezent citat din judeţele Braşov, Cluj, Satu-Ma~e ş! Iaşi.
Importanţă practică. Transmite agenţi patogeni ce provoacă bob vlrot1ce la

diferite plante inclusiv la cereale.

Hyalopterus prulli Geoffroy, 1762

2. expl. colectate în 1. VII. 1994. .
Biologie. Preferă plante din familiile:. Compositae, Corylaceae, Cyperaceae,

Gramilleae, Iridaceae, Rosaceae, Thyphaceae. Principalele plante gazdă sunt:
Phragmites communis (Gramilleae), PrullUS sp., P. domestica, şi P. spillosa

(Rosaceae).
Răspâlldire. Până în prezent citat din toate regiunile ţării.
Importanţă practică. Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la

diferite plante inclusiv la cartof.

Hyperomysus lactucae Linnaeus, 1758

15 expl. colectate.în 26. V., 3, 24, VI., 1. VII. şi 6. IX. 1994.
Biologie. Preferă plante din familiile: Betulaceae, Compositae,

Grossulariaceae, Rosaceae, Solallaceae. Principalele plante gazdă sunt: SOllchus
sp., S. asper, S. Oleraceus (Compositae), Ribes sp., R. Iligrum (Grossulariaceae).

RăspâJ1Clire. Până în prezent citat din majoritatea regiunilor ţării.
ImportaJJţă practică. Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la

diferite plante, inclusiv cartof şi cereale. La sfeclă transmite virusul mozaicul
castraveţilor (CMV).

Macrosiphum rosae Linnaeus, 1758.

2 expl. colectate în 1. VII. 1994.
Biologie. Preferă plante din familiile: Dipsacaceae, Ollagraceae, Rosaceae,

Valeriallaceae.
Răspâlldire. Până în prezent citată din toate regiunile ţării.
ImportaJJţă practică. Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la

diferite plante.

Myzus persicae Sulzer, 1776

23 expl. colectate în 18, 23. V., 1, 8, 15, 19. VII. 1994.
Biologie: Preferă plante din familiile: Amarallthaceae, Apocyllaceae,

Araceae, Araliaceae, Balsamillaceae, Bigllolliaceae, Boragillaceae, Caprifoliaceae,
Caryophyllaceae, Celastraceae, Chellopodiaceae, Composidae, COllvulvulaceae,
Crassulaceae, Cruciferae, Cucurbidaceae, Dipsacaceae, Euphorbiaceae,
Fumariaceae, Geralliaceae, Gramilleae, Grossulariaceae, Hydrallgeaceae,
Hypericaceae, Iridaceae, JUllcaceae, Labiatae, Liliaceae, Lythraceae, Malcaceae,
Oleaceae, Ollagraceae, Oroballchaceae, Oxalidaceae, Papeveraceae, Papiliollaceae,

Plalltagillaceae, PolygOllaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Rallullculaceae,
Rosaceae, Rubiaceae, Scroplwlariceae, Solallaceae, Tropaeolaceae, Typhaceae,
Umbelliferae, Urticaceae, Valeriallaceae, Violaceae. Principalele plante gazdă SUllt
Beta vulgaris (Chellopodiiceae), Chrysamhemum sp., Lactuca sativa (Compositae),
Br~ssica sp., R oleracea, Rrapa, Capsella bursa - pastoris (Cruciferae), Tulipa sp.,
(LilIaceae), HlblSCUS sp. (Malvaceae), Crataegus sp., Prullus persica (Rosaceae),
Lycopersicum esculelltum, Solallum tuberosum (Solallaceae).

Răspâlldire. Până în prezent citată din toate regiunile ţării.

Importallţă practică. Transmite peste 100 de patogeni ce produc boli virotice
inclusiv la cartof şi cereale. La sfeclă transmite virusurile: mozaicul sfeclei (BMV),
îngălbenirea sfeclei (BYV), îngălbenirea gravă a sfeelei (BYV), îngălbenirea

moderată a sfeclei (BMYV), mozaicul castraveţilor (CMV), îngălbenirea reticulară

(BYNV), şi pătarea frunzelor de sfeclă (BVSV).

Phorodon humuli Schrank, 1801

71 expl. colectate în 3 VI. şi 1. VII. 1994.
Biologie. Preferă plante din familiile: Cannabillaceae, Rosaceae,

Umbelliferae. Plantele gazdă principale sunt: Humulus lupulus (Cannabillaceae),
Prunus sp., P. cerasifera, P. domestica, P. spinosa (Rosaceae).

Răspândire. Până în prezent citat din judeţele Cluj, Sibiu, Bacău, Iaşi, Mureş.

Specia se citează pentru prima dată în zona Braşovului.

Importanţă practică. Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la
diferite plante, inclusiv la cartof. •

RhopalosipllOllillus staphylea Koch, 1854

2 expl,. colectate în 2, 20. IX. 1994.
Biologie. Preferă planta Staphylea pillnata (Staphyleaceae).
Răspândire. Până în prezent citată din judeţele Cluj şi Giurgiu. Se citează

pentru prima oară în zona Braşovului.

Importanţă practică. Transmite agenţi patogeni ce provoacă boli virotice la
diferite plante.
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF APIDDIDAE (HOMOPTERA - APIDDOIDEA)
IN SUGARBEET CROPS IN SOUTH-EASTERN

SUMMARY

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICESFECLĂ ŞI ZAHĂR, 1995, VOL. XX

Theauthors present 20 aphid species collected in May-September 1994 in sugarbeet·crops in
the Depression of Braşovby yelIow traps. Anoecia furCll ta Theob. has been recorded for the tirst tim in
Romaniao fauna; Capitophorus elaengni D. Guer. - fOI the fust tirne in Transylvania, while Thelaxas
dryophila Schr., Phorodon humuIi Sem. aod RhopllJosiphoninus staphylae Koch appeared for the fîrst
time in the investigated area.

CÂTEVA ASPECTE ASUPRA STRUCTURII ŞI ACTIVITĂŢII
ARTROPODOFAUNEI EPIGEE DIN CULTURA DE SFECLĂDE ZAHĂR

DJI.N DEPRESWNEA BRAŞOVULUI(ŢARABÂRSEI)

V. CHIOCHIA',M. VARVARA',H. BOERIU'

Autorul studiului relevă faptul că lncepând din anul 1974 şi până

în 1993, mai multe spedi de artropode epigee din Ţara Bârsei au cunoscut
o reducere alarmantă a populaţiiloI, ca urmare a chimizării intensive a
culturilor. Astfel, se propune trecerea sub regim de ocrotire a tuturor
speciilor de Carabidae, Araneidae şi OpiJionidae, prin crearea unor oaze
de vegetaţie arborescentă şi joasă, ca loc de refugiu şi de depunere a
pontei,asupra cărora să nu se efectueze nici un fel de tratament chimic,
urmând ca tratamentele insecticide ale culturilor din vecinătate să fie
efectuate la sămânţă, cel mult prin administrare de insecticide granulate
pe rând.

începând din 1974 (Ciochia şi col., 1976) s-a studiat sub diferite aspecte
artropodofauna epigee din cultura de sfeclă, în vederea cunoaşterii structurii, mai
ales a entomofaunei şi, de asemenea, unele aspecte ale reacţiei acestora ca
indicatori biologici sub presiunea excesivă a omului (Ciochia 1984; 1985; 1992;
Ciochia şi col., 1987; 1988; 1991).

Datorită tratamentelor cu pesticide, multe dintre speciile care se mai află în
biocenoza respectivă şi-au redus considerabil populaţiile. De aceea, cunoscând
amănunţit structura populaţiilor de artropode, ca şi etologia acestora, vom putea
reechilibra nişele ecologice deficitare prin protejarea acestora în cadrul amenajării
teritoriului în general şi a celui agricol în special, introducând atunci când va fi cazul
specii de insecte sau alte artropode crescute dirijat în biostaţii. De asemenea,
cunoscând structura agrocenozei se va putea, fără a greşi, introduce specii care vor
reechilibra ecologic zona, devenind şi limitatori naturali a unor nevertebrate
fitofage (nematode, gasteropode, acarieni, insecte ş.a.), care determină neajunsuri
în culturi. Aceste cercetări trebuie făcute la toate culturile ştiind că, atât planta
premergătoare,cât şi cea postmergătoare, sunt dependente una faţă de cealaltă,

neomiţând cultura anului respectiv.
în prezent, menţionăm capturările realizate îri. condiţiile climatice ale anului

1993 utilizând sistemul de capcane german.

1 S.c.P.C.SZ. Braşov
1 Universitatea "AI. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de Biologie.
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.. CAPCANE NORMALE Tip BARBER

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Fig. 1 - Instalarea capcanelor pentru capturarea insectelor după metoda germană.

Pe baza materialului biologic capturat s-a putut urmări şi dinamica
populaţiilor diferitor specii de artropode, mai ales că distanţa instalării capcanelor
n-a depăşit în linie dreaptă 400 m. Din cercetările întreprinse anterior (1974--1976)
am constatat, prin marcarea pe elitre a insectelor, că speciile din genul Carabus n
au depăşit 300 m de la locul lansării după aproximativ 25 zile. Tratamente efectuate
în decursul anilor prin erbicidări postmergătoare şi ulterior şi premergătoare, ca şi
introducerea în acestea de insecticide lichide (Carbetox ş.a.) au avut efecte
distructive mai ales asupra entomofaunei vernale, între acestea numărându.-se
multe specii dintre Carabidae. Astfel că, dacă în perioada 1982-1984 s-au capturat
36 de specii de Carabide, în 1993, în aceleaşi perioade, s-au capturat 11 specii
(tabelul 1).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Spre deosebire de metoda noastră prin care instalăm în sol 12 sau 24 curse pe
circumferinţa unui cerc cu raza de 25 sau 50 m, în anii 1993 şi 1994 am instalat
capcanele după metoda germană (Ulrich) în cadrul unei colaborări internaţionale
(Germania, Franţa, Danemarca, Anglia şi România) a grupei de lucru "Dăunători
din sol" din cadrul OILB (Organizaţia Internaţională pentru Luptă Biologică).
Adică 5 capcane tip "Barber" cu orificiul de capturare cu diametrul de 5 cm în care
s-a pus apă + detergent. Acestea s-au instalat sub formă de cruce (fig. 1) mutându
se după o lună de colectare la o distanţă de 10 m. La 10 m distanţă se afla o capcană
martor care a rămas pe acelaşi loc până în septembrie, începând de la sfârşitul lui
aprilie.

La un interval stabilit s-au colectat din apă toate insectele, fiind probă totală.
Materialul biologic s-a conservat în alcool sanitar, fiind apoi verificat şi determinat
de prof. dr. Varvara Mircea.
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Dintre Staphilinidae s-au colectat 5 specii, dominantă fiind Philonthus politus
(Ciochia şi Tărăbuţă, 1989), iar în 1993 numai o specie (Ph. fuscipennis). După ~u~

ştim, reprezentanţii acestei familii sunt şi ei majoritatea entomofagI foarte sensIbIli
la schimbările de pH şi bineînţeles la pesticide. Referindu-se şi la alte artropode
entomofage remarcăm faptul că în 1993 dintre Arachnidae cu o abundenţă mai
mare au fost specii din brd. Araneae, având o dominanţă relativă de 23,32 iar cei
din Ord. Opiliones mult mai redusă, de 2,13. Dacă Araneele au fost prezente de la
sfârşitul lui aprilie, Opilionidele au apărut sporadic în a 3-a decadă a lui iunie, fiind
mai abundentă în august.

Făcând o privire de ansamblu asupra familiilor din Ord. Coleoptera (tabelul 1)
putem observa că dominante au fost speciile din Fam. Carabidae (94,83) urmate de
Staphylinidae (3,18) şi Silphidae (1,19). Din totalul artropodelor, 71,55 % au fost
Coleopterele, apoi Araneele (23,32 %), Opilionidele (2,13 %), iar Dipterele mult
mai reduse (0,42 %), deoarece duc o viaţă mai mult aeriană. -'

Dintre toate artropodele, dominante au fost Pseudophonus rufipes (33,33 %)
şi Poecilus cupreus (23,31 %). Aceste specii şi-au început activitatea din aprilie,
fiind prezente în agrocenozăpână în septembrie. Maximum de activitate pentru
Pseudophonus rufipes a fost luna august, cu o abundenţă de 177 exemple, revenind
din totalul capturărilor 75,64 %, pe când Poecilus cupreus a fost dominant mai ales
în iunie (96 exemplare, reprezentând din totalul său 58,89 %).

Remarcăm faptul că Pterastichus melanarius a fost mai slab reprezentat,
având o activitate vizibilă în cursul lunii august, cu o abundenţă de 37 exemplare
într-o perioadă de 20 zile, revenind din totalul capturărilor sale 80,43 %. în
perioada 1982-1984 activitatea acestuia s-a manifestat din martie-septembrie. Deci
putem considera aceste specii ca indicatori biologici ai poluării cu pesticide,
deoarece activitatea târzie se datoreşte tocmai unor larve ajunse la maturitate ce se
aflau pe profunzime în sol, în perioada chimizării preemergente.

Referindu-ne la aspectul trofic al unor specii de Carabide observăm că specii
ca Harpalus aeneus, H. distinguendus, ce au regim de hrană mixofag, au avut
populaţii extrem de reduse, situaţie asemănătoare cu a lui P. melanarius. Ne putem
legitim întreba: "Oare aceşti auxiliari ai omului n-au dreptul la supravieţuire?";

chimizarea absurdă şi mult necontrolatăv-a duce în final la pierderi impresionante,
la dezechilibre pe care greu le va putea regla agricultorul.

în 130 zile de capturări totale cu mutarea locurilor capcanelor s-au colectat
numai 703 exemplare de artropode epigee, revenind 5 artropode pe zi, pe când cu
15 ani înainte numai una din speciile dominante, ca P. rufipes sau P. melanarius, se
colecta în mii de exemplare.

Amintim faptul că P. melanarius, P. cupreus ca şi Carabus cancelatus sunt şi

locuitori ai unor zone forestiere. Dispărând pădurile din Ţara Bârsei în ultimul
secol aceste vieţuitoare au rămas ca un indicator biologic arătând omului pagubele
ce le"a produs naturii prin defrişări în avantajul agriculturii. Profităm de acest prilej
pentru a propune ca toate speciile de Carabide să fie trecute pe lista insectelor
protejate, pentru a se conserva, evitându-se dispariţia lor. în acest sens, este
obligatorie plantarea unor oaze cu vegetaţie arborescentă şi joasă în terenurile
agricole, acestea putând fi şi sub formă de perdele care, după cum ştim, au roluri
complexe, mai ales că în ultimi ani vânturile de vest au devenit frecvente şi în

Depresiunea Braşovului. Aceste oaze vor fi refugiul entomofagilor, însă, în acelaşi

timp, şi la o serie de vieţuitoare care nu-şi mai găsesc locul necesar pentru
supravieţuire.

CONCLUZII

Datorită chimizării din ultimii ani, multe specii de artropode epigee şi-au

redus populaţiile alarmant, unele dintre ele devenind extrem de rare sau au
dispărut; în acest sens propunem trecerea sub regim de ocrotire a tuturor speciilor
de Carabide, Araneide, şi Opilionide.

Crearea de oaze cu vegetaţie arborescentă şi joasă ca locuri de refugiu pentru
entomofagi în care să nu se aplice nici un fel de tratamente chimice. Aceste locuri
fiind baza de reproducere a multor specii de păsări, insecte, araneide ş.a., care au
un rol covârşitor în menţinerea echilibrului în cadrul agrocenozelor, de asemenea,
obligaţia de-a se păstra fondul genetic al acestora.

Erbicidările, ca şi tratamentele cu insecticide la sol, să se aplice înaintea
începeri activităţii insectelor entomofage şi mai ales sub formă granulată pe rând
sau drajeurile în care se află sămânţa.

Speciile dominante în condiţiile climatice ale anului 1993 au fost
Pseudophonus rufipes, Poecilus cupreus şi mai puţin Pterostichus me1anarius.
Toate acestea ca şi restul Carabidelor din tabelul 1 sunt indicatori biologici ai
gradului de poluare cu pesticide.
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SOME N>PECTS OF STRUCTURE AND ACTIVITY OF EPIGEIC ARTHROPOD FAUNA
IN SUGERBEET CROP IN DEPRESSION OF BRAŞOV(ŢARABÂRSEI)

SUMMARY

The authors noticed that several epigeIc Arthropod species experienced an alarming populatioD
reduction, starting from 1994 till 1993, as a result of intensive chemicalization of crops. Therefore
intro?uction of a prot~tive regime is proposed for aII Carabidae, Araneidae aod Opilionidae species, by
creatmg someoases wlth arborescent aod low vegetation,providingrefuges aod oviposition sites, these
ha~ing to ~e exempted from ~ny chemical treatment, incesticidal applications in the neighbouring CIOpS

bemg resmcted to seed dressmg aod onlyadministration of granulated insecticides along the plant rows
being allowed.

FlGURES

Fig. 1- Setting !Taps for insect captures after the German method.

TABLES

Table 1 - Structure, phenology, abundance and dominance of epigeic Arthropofauna in sugarbeet
CIOpS - in the Braşov lowJand.

CONTRIDUŢU PRIVIND ABUNDENŢAŞI DOMINANŢAUNOR SPECII
DE LEPIDOPTERE DIN FAMILIA NOCTUIDAEÎN CĂMPIAMOSTIŞTEI

LUCIA CONSTANTIN

în lucrare SUnt prezentate pe scurt Q parte din rezultatele obţinute

în ultimii 2 ani privindabundenţaşi dominanţaunor specii de lepidoptere
noctuide dăunătoare aparatului foliar al sfeclei de zahăr.

Capturările s-au efectuat cu ajutorul capcanelor cu adeziv,
echipate cu feromoni sexuali de sinteză. urrnărindu-seevoluţia speciilor
Agrotis segetum, A. exdamationis, A. ipsilon, Autographa gamma,
Amathes c-nigrwn, Mamestra brassicae şi Loxostege sticticalis. în
perioada mai-septembrie -1993-1994.

Concluzia care rezultă din studiul efectuat este aceea că prin
folosirea capcanelor feromonale se pot stabili. pe baza curbelor de zbor,
fluctuaţia abundenţei ,şi dominanţei, perioada de activitate a speciilo!
menţionate in condiţiileclimatice ale anilor luaţi în studiu. De asemenea,
se poate folosi laavertizarea tratamentelor cu mijloace biologice
(Trichogramma sp. sau biopreparate) sau chimice, in vederea evitării

pagubelor produse la larvele defoliatoare,

Cercetările asupra utilizării feromonilor sexuali de sinte2ă instalaţi pe
capcane cu adeziv în vederea capturării masculilor unor specii de lepidoptere
Noctuidae dăunătoare aparatului foliar al sfeclei de 2ahăr, au început în anul 1980.

La cultura sfeclei de 2ahăr sunt testate în prezent 11 momeli feromonale
specifice.

Cercetările şi observaţiile au fost efectuate în perioada mai-septembrie a
anilor 1993-1994, la Fundulea.

Subiectul lucrării de faţă îl repre2intă următoarele specii de lepidoptere
Noctuidae dăunătoare: Agrotis segetum, A. exc1amationis, A. ipsilon, Autographa
gamma, Amathes c-nigrum, Mamestra brassicae, şi Loxostege sticticalis.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În condiţiile din Câmpia Mostiştei, în perioada 1993-1994 s-a studiat
abundenţa şi dominanţa speciilor menţionate cu ajutorul capcanelor feromonale.

S-au instalat în cultura sfeclei de zahăr capcane cu adeziv tip "Atrapom"
modificate, în sensul că pe placa inferioară s-a practicat un orificiu în care s-a
introdus o tijă metalică susţinătoare, lungă de 80 cm.
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Fig. 1- Evoluţia speciei Agrotis segetumdupăcapturarea masculilor

Tabelul 1

Abunden'a şi dinamica masculilor unor specii de lcpidoptere, familia NoctlJidae, cu ajutorul
capcanelor Ceromonale cu adedv în Câmpia Mostiştei, in anul 1993-1994

Specia Anul Mai Iunie Iulie August Septembrie Abun," Dom.'" c.p.!'

I 2 3 I 2 3 I 2 3 1 2 3 I 2 3 % rată

Agratis 1993 1 1 O 12 11 5 1 6 8 10 O 46 4 4 5 114 27,0 38,0
segetum 1994 5 10 15 25 10 le 15 10 12 12 13 40 10 15 10 200 18,6 66,6
Agrotis 1993 O 2 2 10 9 4 45 22 6 5 5 30 3 3 O 146 34,6 48,6
exclama tionis 1994 3 5 5 13 5 4 10 8 5 3 7 14 5 7 5 118 10,9 39,6
Agrotis 1993 O O O O O 1 O O O 2 O O O O O 3 0,7 1,0
ipsilon 1994 7 8 10 10 12 l' 15 15 12 15 5 15 5 7 3 154 14,3 51,3
Autographa 1993 2 2 2 3 5 3 27 9' 5 12 8 49 11 3 9 150 35,5 50,0
gamma 1994 5 20 25 30 15 1'40 14 10 25 10 12 13 10 12 259 24,5 88,0
Amathes 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c~IJigrum 1994 5 10 15 16 10 9 15 10 9 6 9 13 9 7 8 151 14,0 50,3
Mamestra 1993 O O O 1 5 O 2 O O 1 b O O O O 9 2,1 3,0
brassicae 1994 8 9 8 15 7 5 20 5 4 5 3 7 3 4 3 117 10,8 39,0
Loxostege 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sticticalis 1994 3 2 5 7 5 5 10 6 8 3 5 7 2 6 2 74 6,9 24,6
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Specia Agratis exclamationis, ca şi A segetum~ îşi avea zborul ~cep.ut la
instalarea capcanelor feromonale. Astfel, un pnm maXim de zbor a fost luregl.strat
tot în prima decadă a lunii iunie, dar cu o abunden\â redusă (10 iî), comparativ cu
celelalte două zboruri din prima decadă a lunn iUlIe ŞI, respectiv, a treia decadă a
lunii august 1993.

în 1994, abundenţa a scăzut simţitor, totaiul capturărilor fiind de 118 iî, cu o
dominanţă a speciei de 10,9 % comparativ cu 1993, de 34,6 % (fig. 2).

Fig. 2 - Evoluţia speciei Agrotis exclamationis după capturarea masculilor
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Momeala feromonală s-a instalat în partea mediană a plăcii cu adeziv.
Varianta s-a constituit din trei repetiţii aşezate în bloc randomizat. Distanţa între
capcane, indiferent de specie, a fost de 60 m.

Determinarea şi ridicarea materialului capturat s-a făcut din 3 în 3 zile,
completându-se de fiecare dată curba de zbor ce a servit la avertizarea aplicării

tratamentelor cu Trichogramma.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra abundenţei şi dominanţei specii10r
de lepidoptere Noctuidae dăunătoare aparatuluifoliar al sfeclei, luate în studiu în
perioada 1993-1994, se .vor prezenta observaţiile pentru fiecare specie în parte.

Specia Agratis segetum, în condiţiile Câmpie!' Mostiştei, la instalarea
capcanelor feromonale Îşi avea deja zborul început la începutul lunii mai. în 1993
un prim maxim de zbor a generaţiei hibernante a fost în prima decadă a lunii iunie,
iar al doilea zbor semnificativ ca abundenţă a avut loc în decada a 3-a a lunii august
(46 iî capturaţi) (fig. 1).

în 1994 maxima zborului a fost tot în prima decadă a lunii iunie, dar cu o
abundenţă mai ridicată, comparativ cu anul precedent (25 iî).

Ca o concluzie parţială, la această specie se constată necesitatea instalării

unor capcane sondă la 1 aprilie, iar la 15 aprilie instalarea tuturor capcanelor pentru
surprinderea începerii zborului generaţiei hibernale, în vederea cunoaşterii

potenţialului populaţiilordin anul respectiv, ale căror larve pot crea probleme în
cultura sfeclei de zahăr de butaşi anul I şi la cultura de sfeclă industrială în
primăvara următoare.
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Fig. 3 - Evoluţia speciei Agrotis ipsilon după capturarea masculilor
Fig. 5 - Evoluţia speciei Amathes c-nigrum după capturarea mascuIilor

BIBLIOGRAFIE

autohtone care provin din exemplarele adulte îutârziate îu trecere spre sud In
timpul toamnei, larve ajunse la maturitate târziu, care datorită temperaturilor mai
scăzute şi a perioadei de lumină mai scurtă din octombrie-noiembrie nu au avut
timp să-şi desăvârşească metamorfoza, ieşind sub formă de crisalidă sau larvă.

La specia Amatbes c-nigrum cercetările s-au făcut In anii anteriori, dar
lucrarea de faţă face obiectul anului 1994.

Zborul de primăvară al masculilor acestei specii în Câmpia Mostiştei începe
îu prima decadă din mai (5 3), cu un prim maxim de zbor îu a treia decadă a lunii
mai şi prima decadă a lunii iunie (î5 3 şi 16 3 capturaţi) (fig. 5).

Al doilea zbor ca pondere, dar destul de puţin semnificativ, l-a avut în a 3-a
decadă a lunii august (13 3), zborul prelungindu-se până la sfârşitul lunii
septembrie şi chiar în octombrie, după cercetările din anii anteriori.

Datorită variabilităţii abundenţei de la an la an, se presupune că majoritatea
noctuidelor fac parte din categoria celor migratoare. Un motiv In plus este faptul că
s-au capturat masculi In toate lunile anului.

Cercetări asupra dinamicii, abundenţei şi migraţiei acestei specii ar fi
necesare, putând fi un potenţial dăunător al sfeclei de zahăr.

Se poate concluziona că speciile dominante în anul 1993 au fost Autograpba
gamma (35,5%), Agrotis exclamationis (34,6%) şi Agrotis segetum (27,0%), iar In
1994, aceleaşi specii, dar cu un procent de dominanţă ceva mai scăzul.

V. CJOCHIA ~ Combaterea biologică a dăunătorilor, veriga esenţială a schemelor de protecţie

integrată a ecosistemelor, CERES, Institutul Agronomic "Dr. P. Groza", Cluj~Napoca, Ed.
CERES, 1983.

V. OOCHlA, LUCIA CONSTANTIN. VERONICA IACOBINI, MANUELA DĂNULESCU,M.
RĂsCĂNESCU, CECILIA CRNINEANU - Combatertea biologică a larvelor defolîatoare cu
ajutorul atractanţilorsexuali, Rd. M.I.A.P.A. ICPCISZSD Fundulea, Red. de Prop. Tehn. Agric.
Bucureşti, 1987. . _ ..'

LUCIA CONSTANTIN, V. TANASE, V. CJOCHIA, VERONICA IACOBINI, CONSTANTINA
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Specia Agratis ipsilon In anul 1993 a avut un zbor nesemnificativ, comparativ
cu 1994, abundenţa fiind de 154 3 capturaţi şi cu o dominanţă a speciei de 14,3 %
(fig. 3).

La Autograpba gamma zborul era deja început In prima decadă a lunii mai
1993 şi 1994, abundenţa totală fiind de 150 şi respectiv 259 3 capturaţi, cu maxime
de .zbor înregistrate In prima decadă a lunii iulie 1993, 1994 şi respectiv, în prima
decadă a lunii august 1993 şi decada a treia a aceleiaşi luni 1994 (fig. 4).

Comparativ cu celelalte specii studiate, dominanţa acestei specii a fost cea
mairidicată (88,0 %-1994).

Maximele de zbor din luna august reliefează zborul de toamnă, ştiut fiind că

această specie, ca şi altele de altfel, practică migraţia. Dar există şi populaţii

50
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CONTRIBUTIONS REGARDING ABUNDANCE AND DOMINANCE OF SOME
LEPIDOPTERA SPECIES FIWM FAMILY OF NOCTUIDAE IN THE PLAIN OF MOSTISTEA

SUMMARY

The papeI is a briei repart an the results of a 2-year study an abundance aod dominance of some
pest Noctuids (Lepidoptera) species damaging sugarbeet fatiage.

Captures usedadhesive traps with synthetic sex pherornones, recording evolution of species
Agrotis segetum, A. exc1a11lationis, A. ipsilon, Autographa gamma, Amathes c-nigrum, Mamestra
brassieac andLoxostege sticticalis, during May--8eptember 1993~1994.

It was conc1uded that by the use of pheromone traps f1ight curves, fluctuation of abundance aod
dominan<:e, activity period of these species under the climate conditions of the wears of study, caD be
established. Likewise,îheseean be used for warning tieatments with biological and chemical means, ta
avoid damages by defoliating caterpiIIars.

F1GURES

Fig. 1 - Evolutininthe species Agrotissegetum after capture of males
Fig. 2 ;.,.Evolutin în the species Agrotis exc1amatioJlis aiter capture of males
Fig, 3 - Evolutin in the species Agrotis ipsilon after capture of males
Fig. 4 - Evolutin in the species AutograpHa gamma after cap ture of males
Fig. 5 - Evolutin in the species Amathes c~nigrumaIter capture of males

TABLES

Table 1 ~ The Abundance and dynamics of males of some Lepidoptera species, family Noctuidae,
captured by means of pheromone traps with adhesives in the Mostistea Plain, in 1993-1994.

LIMITAREA POPULAŢJ][LORDĂUNĂTORILORDEFOLIATORJ[
(LEPIDOPTERA NOCTUIDAE) LA SFECLA DE ZAHĂR,

PRIN UTILIZAREA ENTOMOFAGULUI TRICHOGRAMMA
ÎN CÂMPIA MOSTIŞTEI

LucrA CONSTANTIN

în lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute in anul 1994 asupra
potenţialului de parazitare a câtOIVR specii de Trichogramma la cultura
sfeclei de zahăr, in vederea limităriî populaţiilor de Agrotis segetum, A.
exclamationis, A. ipsiJon, Autographa gamma, Amathes c~nigrum,

Mamestra sp., Loxostege sticticalis şi alte lepidoptere din familia
Noctuidae, ale căror laIVe produc pagube prin defoliere.

Materialul biologic care a servit la tratamente a fost produs în
biostaţîa de la Braşov.

Plăcuţele cu ouă de Ephestia kuelmiella parazitate de
Trichogramma s-au plasat in rozeta foliară, din 7 in 7 m pe rând. iar
lateral pe fiecare al 16-1ea rând.

Temperatura optimă de parazitare este cuprinsă între 18"Cşi

20"C, când şi longevitatea adulţilor este maximă (7 zile).
Eficacitatea tratamentelor s-a stabilit pe baza sondajelor

efectuate în cultură după 10 zile de la tratament, in plante neatacate.
Maxima de zbor fiind elementul principal pentru aplicarea

tratamentului, acesta s-a stabilit pe baza curbelor de zbor.

Cercetările asupra posibilităţilor de limitare a lepidopterelor noctuide
dăunătoare aparatului foliar al sfeclei de zahăr cu ajutorul oofagului Trichogramma
în România au început în anul 1983.

Suprafeţele pe care s·au aplicat tratamentele cu acest oofag au fost cuprinse
între 0,5 ha şi 90 ha, cu eficacităţi medii de 75 % şi 98 % plante neatacate. Prin
extinderea tratamentelor biologice pe suprafeţe din ce în ce mai mari a adus şi va
duce în continuare un aport substanţial în limitarea poluării mediului înconjurător
şi la reechilibrarea agrobiocenozelor. prin crearea posibilităţilor de dezvoltare
armonioasă a bioambianţei naturale.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Materialul biologic a constat din ouă de molia făinii (Ephestia kuehniella),
parazitate de Trichogramma sp., aflate pe plachete de carton cu dimensiuni de
80/10 mm. În medie, pe o plachetă, sunt 800 ouă. Momentul lansării s·a stabilit cu
ajutorul capcanelor feromonale.
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Momentul lansăriies_te decisiv în reali:area unei eficacităţiridicate. Aplicarea
tratamentelor .se face la illcepntul sau sfarşltul zborului. Tratamentul in cazul
zboruriIor man este necesar să fie plasat în timpul perioadei de zbor.

Ca o concluzie parţială, reiese faptul că este necesar să se unnăreascăcotidian
capcanele c~ feromoni sexuali în 'pe~ioada de zbor a lepidopterelor noctuide
dăunătoare ŞI tratamentele să se aplice m momentul ascendenţeicurbei de zbor sau
pe maxuna acesteIa.

LIMITING DEFOLIATING PEST POPULATIONS (LEPlDOPTERA -NOCTUIDAE) IN
SUGARBEET BY THE USE OF THE ENTOMOPHAGE TRICHOGRA1\:1MA SPP. IN THE

PLAIN OF MOSTISTEA

V. CHlOCHIA, CONSTANTIN LUCIA, DĂNULESCU MANUELA, IACOBINI VERONICA
M1!REŞAN~LI~~,GH. SANDy, 198? - ~n!Xibuţii la cunoaşterea activităţii unor specii d~
T:lchogramma 10 lnrutarea populaţIIlor daunatonJor defoliatori (Lepidoptera - Noctuidae) la
cateva culturi de câmp (sfeclă de zahăr, porumb, varză), Lucr. şt. Sfecla de zahăr _ ICPClSZSD
Fundulea. XV (1986), Bucureşti.

V. CIO.CHlA, IS~~ GR., STAN GH., 1992 - Tehnologii de creştere industrială a câtorva specii de
lDsecteauxilIare folosite in combaterea biologică a dăunătorilor. Ed. Ceres ~ Bucureşti.
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Fig. 1- Eficacitatea medie (%) a tratamentelor biologice cu diferite specii de Trichogramma la
Fundulea 1994

SUMMARY

Lansarea s-a făcut prin introducerea unei plachete mici in rozeta aparatului
foliar, la distanţe egale pe rând (din 7 in 7 m), iar lateral pe fiecare al 16-lea rând..

Pentru determinarea eficacităţii tratamentului s-a folosit metoda observaţiei

directe prin numărarea plantelor atacate şi neatacate, media fiind raportată

procentual faţă de martorul netratat.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

. The paper pre~ents the results obtained in 1994 an the parasitising potential of some
Tnchogr~m~a spe.cle.s tn sugarbeet crop, with a view to limiting populations of Agrotis segetum, A.
exclamatlOnJs,.A. JpsiJon, Autographa gamma, Amathes c-nigrum, Mamestra sp., Loxostege sticticalis
and other Lerldo~teraIram Noctuidae, whose larvae induce damages by defoliation.

The blologtcal. material used for treatments was produced by the Biostation of Braşov.
.Sm~1l plates With Ephestia kuehniella eggs parasitised by Trichogramma have been placed within

the fohar r~sette,7 m apart within a plant row, and every 16th row.
OptImum temperature for parasitisation ranged between 18 and 20'C adult Iife span being also

the langest (7 days). '
Efficacy od treatments was assessed by samplings incrops 10 days aiter release in undamaged

plants. '

. The flight peak being the main element for treatments appIication this was established rrom the
fhght curves. '

Pentru stabilirea momentului aplicării tratamentelor cu diferite specii de
Trichogramma s-a urmărit, cu ajutorul capcanelor feromonale, abundenţa şi

dominanţa dăunătorilorAgrotis segetum, A. ipsilon, A. excIamationis, Autographa
gamma, Amathes c-nigrum, Mamastra brassice, şi Loxostege sticticalis.

În condiţiile climatice din Câmpia Mostişte.i, care sunt mai aride decât in
sudul ţării, eficacitatea medie a fost cuprinsă între 79,4 % şi 75,6 % faţă de martorul
netratat (56,7 %) (fig. 1).

Tratamentele s-au aplicat în prima decadă a unii iunie (5 iunie), când zborul
noctuidelor a fost limitat. Al doilea tratament a fost aplicat la sfârşitul decadei a 2
a şi inceputul decadei a 3-a, când Agrotis segetum, Autographa gamma, şi Amathes
c-nigrum au avut un zbor evident.

FIGURES

Fig. 1 - The average efficiency (in %) of biological treatments with some Trichogramma species at
FunduIea, 1994.
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STABILffiEA INDICILqR DE LUCJm LA MAŞINADE RECOLTAT
SFECLA DE ZAHAR. MONTAGNA

M. SÂRBU, V. HORClU

Reeoltarea culturilor se face în anumite faze de dezvoltarea
plantelor, fimcţie de scopul urmărit. Reeoitarea la momentul optim asigură
evitarea pierderilor, a intensificării atacului bolilor şi dăună·torilor, a
condiţiilor climatice nefavorabile (ploi, frig, îngheţ), creând conditii bune
pentru pregătirea solului pentru cultura premergătoare.

Fază optimă de recoltare a sfeclei de zahăr este atunci când
rădăcinile au atins greutate maximă şi au conţinutul cel mai ridicat
de zahăr.

Lucrarea de faţă cuprinde cercetări asupra posibilităţii efectuării

lucrării de recoltat mecanic a sfeciei de zahăr pe un rând, cu maşina

Montagna.
Cercetările au avut scopul de a stabili indicji de lucru ai maşinii de

recoltat sfeclă de zahăr Montagna, introdusă în fabricaţie la S.c. Mecanica
Ceahlău din Piatra Neamţ.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Maşina Montagna efectuează următoarele operaţiuni:

.. decoletarea (îndepărtarea caIetelor şi resturilor vegetale);

.. scoaterea sfeclei, scuturarea de pământ şi depozitarea ei în buncăruI propriu;

.. descăIcareaîn grămadă la capătul solei sau într,o remorcă cu înălţimea de 1,6 m.
Maşina lucrează pe un rând, fiind compusă dintr,un cadru cu profil dreptunghiular

[1] pe care sunt montate următoarele:

.. un "proţap de prindere la sursa energetică [2];

.. un organ de decoletare compus dintr,un palpator tip tambur dinţat [3], care
are la partea inferioarăun cuţit lamă de decoletare [4];

.. un sistem de măturare a caIetelor şi resturilor vegetale format din perii
retative [5];

.. organe de dislocare tip furcă fixă [6], având posibilitatea de autoo&ntare
pe rând de la un sistem cu role;

.. un rotor cu vergele [7], care antrenează sfecla dislocată spre sistemul de
scuturare;

.." sistemul de scuturare centrifugală tip rotor cu vergele [8];

.. elevator vertical cu vergele de prelucrare a sfeclei [9] de la scutură tor spre
buncăr;

.. un buncăr de depozitare a sfeclei [10] cu posibilităţi de basculare cu
ajutorul unui cilindru hidraulic [11];

.. două reţi de sprijin [12] din care una motrică de la care se transmite
mişcarea prin lanţ şi arbore cardie la palpatorul zimţat;



Z90 M. SÂRBU, V. HORCIU
Indicii de lucru la maşina de recoitlltMontagna 291

TabeJul2

Condiţiile de experimentare a maşinii sunt redate În tabelul 2, În care sunt
prezentate datele privind tipul, starea şi lucrările solului pe care s-au făcut

încercările, soiul folosit, schema de semănat, tipul semănăturii folosite şi lucrările

de Întreţinere a culturii Înainte de recoltat.
În tabelul 3 sunt redaţi indicii care apreciază starea culturii înainte de

recoltat, care cuprinde: densitatea plantelor, distanţa medie între rădăcini pe rând,
Înălţimea medie fi capului rădăcinii deasupra solului, cantitatea de buruieni,
producţia de rădăcini, diametru! mediu, lungimea medie şi greutatea medie a
rădăcinii, precum şi greutatea medie a frunzelor.

• instalaţie hidraulică formată dintr-un rezervor cu ulei [13] pompă

hidraulică şi distribuitor de comandă [14]. '
Distribuitorul poate comanda: bascularea buncărului, ridicarea şi coborârea

organelor de palpare.decoletare-dislocare, precum şi deplasarea acestor organe În
plan orizontal pentru orientarea pe rând.

Comanda distribuitorului poate fi făcută de un operator aflat pe maşină sau
de un mecanizator din combina acestuia.

~e par~ursul determinărilormaşina a fost tractată de tractorul U-650 M şi

cuplata la poza de putere a acestUia la o turaţIe de 540 rol/min.
. ., Caracteristicile te~nic:, ale ma~inii s-au verificat prin cântărirea şi măsurarea

mdlCl10r de performanţa,atat la staţIOnar, cât şi la lucru.
Prin aceleaşi procedee s-a apreciat starea culturii şi Înainte de recoltat

precum şi condiţiileîn care s-au făcut experimentările. '
Indicii calitativi de lucru s:au determinat prin prelevarea rădăcinilor şi

coletelor pe parcursul a 22,2 m, În cinci repetiţii. _
Pentru încercările .de exploatare s-a~ ţinut eviden!e zilnice a suprafeţei

recoltate a consumulUI de carburant ŞI a defecţIUnIlor tehnice apărute

cronometrându-se timpii schimbului de lucru. '
Determinările s-~u făcut conform cu metodicele de Încercare a maşinilor de

recoltat sfecla standardIzate de InstItutul Român de Standardizare.

Starea culturii inainte de recoltat

Densitatea planteler înainte de recoltare
Distanţa medie dintre rădăcini pe rând
Înălţimea medie a capului rădăcinii deasupra solului
Cantitatea de buruieni
Producţia de rădăcini

Diametrul mediu al rădăcinii

Lungimea medie a rădăcinii

Greutatea medie a unei rădăcini

Greutatea medie a frunzelor

86614 pilha
25,4 cm
2,6cm
0,71 kglm'

41,54 t/ha
8,7 em

21,50 cm
480 g
320 g

Tabelul 3

Indicii calitativi de lucru determinaţi la recoltat sfecl- de zah~r M ta a cu an agna

Valoarea parametruluÎ

DenumÎrea parametruluÎ UM Repetiţia

I 2 3 4 5
Media %

Rădăcini adunate şi nevătămate t/ha 40,0 42,8 39,8 41,1 33,9 39,52 95,13
Rădăcini adunate şi uşor vătămate t/ha - - - - - - -
Rădăcini adunate şi grav vătămate tlha 0,9 0,7 0,6 0,8 1,0 0,80 1,93
Rădăcini dislocate rămase pe sol tlha 0,4 1,5 1,6 0,5 0,4 0,88 2,12
Rădăcini nedislocate t/ha ° 1,2 0,5 ° ° 0,34 0,82
Bucăţi de rădăcini la suprafaţa

solului tlha - - - - - - -
fi) cu diametrul peste 80 mm tlha - - - - - - -
• cu diametrul 40-80 mm t/ha - - - - - - -

Răd~cini dislecate acoperite
cu pământ tlha - - - -

Rădăcini fără pământ t/ha 40,3 43,0 40,0 41,4 34,5 39,84 98,80
Pământ liber1n masa de rădăcini t/ha - - - - - - -

Pământ aderent pe rădăcini tlha 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,48 1.20
Alte impurităţi minerale t/ha - - - - - - -
Frunze libere în rădăcini t/ha 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,34 0,82

Total rădăcini tlha 41,3 46,2 42,5 42,4 35,3 41,54 100,00
Rădăcini decoletate ·normal nr. 56 53 47 50 53 48,2 83,40
Rădăcini eu decoletare joasă nr. 5 2 3 4 3 3,4 5,88
Rădăcini cu decoletare înaltă nr. 3 10 4· 4 1 4,4 7,61
Rădăcini nedecoletate nr, 4 O 4 O 1 1,8 3,11

Total rădăcini analizate din care: Dr, 68 65 58 58 40 57,8 100,00

Cu tăiere dreaptă nr. 56 61 51 52 37 51,4 88,93
Cu tăiere înclinată nr. 8 4 3 6 2 4,6 7,96

Condiţiile de experimentare a maşinii de recoltat sfeclă de zahăr Monta Da

Tabelul 1

REZULTATE OBŢINUTE

În tabelul 1 sunt pre,zentate caracterisiticile tehnice ale maşinii Montagna, în
~ar~ su~t ,n:,da,te: tIpul ~l felul organelor de lucru, .(\reutatea maşinii goală şi

mcar~ata, ,ma,lţImea totala, eca,rtame~tu! roţIlor de spnJm, capacitatea buncărului,

turaţIa pozel de putere, lungImea ŞI laţImea totala, precum şi raza minimă de
Întoarcere la capătul parcelei.

g

Specificatie UM Valori

Starea suprafeţei terenului plană

umiditatea solului pe adâncime
0-15 cm % 24,5
5-10 cm % 21,2
peste 10 cm % 20,8

tipul solului cernoziom cambie tipic

cultura premergătoare grâu

lucrările solului arat Ia 28 em din toamnă apoi discuit +
+ nivelat iar în primăvară erbicidat şi

pregătit patul germinativ cu combinatorul
schema de semănat 6 rânduri echidistante la 45 cm

,tipul semănătorii Multicom K!eine
sămânţă monogerrnă din soiul Braşov 519

lucrări de întreţinere erbicidat preemergent şi postemergent,
două praşile mecanice, plivit manual
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S-au determinat indicii calitativi de lucru la maşina de recoltat sfeclă de zahăr

Montagna (tabelul 4)

Tabelul 4

Indicii energetici şi de cxploatare la recoltatul sfec1ei de zahăr cu maşina Montagna

Tr. de Viteza de Consum Puterea În Patinarea Productivitatea
Agregatul

vÎteză
lucru combustibil lucru roţilor motrice
kmlh lJh CP % ha/h ha/sch.

U 650 M + Montagna 1R 3,89 7,8 47 11,14 0,153 1,54

Analizând datele prezentate în tabel s-au observat următoarele: la producţia

de 41,54 Uha au rezultat rădăcini adunate şi nevătămate 33,52 Uha (în procent de
95,13), rădăcini adunate şi grav vătămate 0,80 t/ha (în procent -de 1,93), rădăcini

dislocate rămase pe sol 0,88 Uha (în procent de 2,12) şi rădăcini nedislocate 0,34 Uha
(în procent de 0,82).

Nu s-au înregistrat rădăcini adunate şi uşor vătămate, bucăţi de rădăcini la
suprafaţa solului şi rădăcini dislocate acoperite cu pământ.

De asemenea, a rezultat o cantitate de rădăcini fără pământ de 39,84 Uha,
reprezentând 98,8% şi o cantitate de pământ pe rădăcinide 0,84 Uha, în procent 1,20.

În buncăr s-a colectat o cantitate de 0,34 Uha frunze libere în masa de
rădăcini, care nu s-au eliminat în procesul de scuturare, reprezentând 0,82%.

I

Will
9

I ,1
I

14

.13

Fig. 1- Maşina de recoltat sfeclă, Montsagna

Analizând modul de lucru a organelor de decoletare se observă că 83,40%
din sfecle au fost decoletate manual, 5,88% au avut decoletare joasă, 7,61%
decoletare înaltă iar 3,11 % au fost nedecoletate.

Studiind modul de decoletare din punct de vedere al tăierii, din rădăcinile

analizate a rezultat un procent de 88,93 rădăcini cu tăiere dreaptă şi 7,96% rădăcini

cu tăîere înclinată.

Pentru aprecierea maşinii de recoltat sfeclă de zahăr Montagna, analizând
indicii energetici şi de exploatare (fig. 1), s-a folosit treapta 1R a tractorului U-{i50M,
realizând o viteză medie de lucru de 3,89 km/h.

Sa înregistrat un consum de 7,8 Vh şi o putere în lucru de 47 CP. Analizând
puterea consumată se deduce că maşina nu poate lucra cu tractoare din grupa 45
CP, lucru demonstrat practic.

În timpul încercărilor s-a găsit o patinare a roţilor motrice de 11,4% şi o
productivitate orară de 0,153 ha/h.

Productivitatea pe schimb, considerând schimbul de lucru de 10 ore, a fost de
1,54 ha.

CONCLUZII

1. Maşina de recoltat sfeclă de zahăr Montagna adună în buncăr 97,06%
rădăcini, înregistrând o pierdere de 2,94% (rădăcini dislocate rămase pe sol şi

rădăcini nedislocate).
2. Organul de decoletare tambur dinţat - lamă de tăiere, a înregistrat

următorii parametri:
.. 83,40% decoletare normală;

.. 5,88% decoletare joasă;

.. 7,61 % decoletare înaltă;

.. 3,11 % nedecoletare,
din care: 88,93% cu tăiere dreaptă şi 7,96% cu tăiere înclinată (diferenţe

nedecoletate).
3. Din punct de vedere energetic, la o viteză de lucru de 3,89 km/h, s-a

înregistrat un consum de combustibil de 7,8 Vh, corespunzător unei puteri necesare
în lucru de 47 CP, la o patinare a roţilor motrice de 11,14%. Din acest considerent
maşina lucrează în agregat cu tractoare din grupa 65 CP.

4. Productivitatea orară a maşinii a fost de 0,153 ha/h, iar productivitatea pe
schimb (10 ore) de 1,54 ha.

5. Este necesar a se încerca maşina în condiţii diferite, şi anume: sol,
umiditate, grad de îmburuienare.

6. Maşina lucrează cu o persoană de deservire care orientează maşina pe
rând, ridică la capetele solei organele de scoatere, decoletare a sfeclei şi descărcarea
buncărului. .

Această persoană poate să nu existe atunci când mecanizatorul este
experimentat, dar şi într-un caz şi-naltul este necesară corectareaa orientării pe
rând. În caz contrar, scade gradul de decoletare şi rămân sfecle tăiate în pământ.
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7. Recoltarea sfeclei de zahăr cu maşina Montagna trebuie să se facă numai
în solele conduse din punct de vedere agrotehnic pentru o recoltare mecanizată:

grad de îmburuienare redus, teren nivelat, densitate uniformă etc.

CARACTERISTICILE TElINICE ALE MAŞINU)\1:l~NfAGNA

• Tipul maşinii - tractată acţionată de la priza de putere a tractorului;
li Nr. de rânduri recoltate la trecere -1;
• Organele de decoletare - palpator tip tambur dinţat şi cuţit lamă;

• Organele de dislocare - furcă fixă;

• Organele de scuturare - rotor cu vergele;
.. Greutatea maşinii:

- goal,ă - 1 345 kg
- încărcată - 2 960-3 000 kg

li Înălţimea totală - 3 000 mm;
• Ecartamentul roţilor de sprijin: 1 580-1 750 mm;
• Capacitatea buncărului: 1 600-1 700 kg; cea 1,7 mc;
.. Puterea tractorului - min. 50 CP;
• Turaţia prizei de putere: 540 rot.lmin.;
• Lungimea totală - 4 500 mm;
• Lăţimea totală - 2 500 mm;
• Raza minimă de întoarcere:

la dreapta 15 000 mm;
- la stânga 15 000 mm.
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ESTABLISlIING WORKING PARAlIffiTERS OF MONTANA SUGARBEET

SUMMARY

Crap haIVesting is dane in certain development phases of plants, in dependence of the scape
pursued. HaIVest at optimum time prevents losses, intensification of attacks by diseases aod pests,
unfavourable c1imate conditions (rain, cald, freeze) creating proper condition fonoH work for the next crap.

The optimum phase for sugarbeet harvest is when roots attained maximum weightand have the
highest sugar content.

The present paper include investigations an possibîlity for mechanical sugarbeet harvest in a
single plant row, with Montana harvester.

Investigations aimed ta establishing the workingparameters ofthe sugarbeet harvester Montana,
now manufactured by S.c. Mecanica Ceahlău Piatra Neamţ.

PIGURE

Figure 1 - The sugarbeet harvesting machine Montagna

TABLES

Table 1 - The experimental conditions of the sugarbeet harvester Montagna
Table 2 - Thecorp state before harvesting
Tnble 3 - Qualitative working îndicesstated at the sugarbeet harvesting with Montagna
Table 4 - Energetic aod exploitation indices at harvesting sugarbeet with tile machine Montagna.
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STUDJlUL RELAŢIILOR EXISTENTE
ÎNTRE PARAMETRI][ FlZICO·CHlMI:cI CARE DETERMINĂ

CALITATEA SFECLEI DE ZAHĂR

FLORENTINA VASILE

Lucrarea îşi propune studiul influenţelor pe care le are conţinutul

de sodiu asupra celorlalţi parametri care Se determină curent la sfecla de
zahăr, prapunându-şi să determine legătura existentă Între concentraţia

de cation alcalin şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr, în special
asupra purităţii sucului celular.

Se propun. un număr de trei ecuaţii de determinare a purităţii

sucului celular, funcţie de conţinutul de sodiu detenninat în filtratul de la

digestie.
Ecuaţiile au o utilitate deosebită În cazul analizelor individuale la

sfecl5şi butaşii de sfeclă, cand cantitatea de pastă este foarte mică şi nu
se poate detennina puritatea sucului. De asemenea, ele pot fi aplicate şi

in cazul celorlalte cazuri pentru reducerea considerabilă a timpului de
lucru şi procesării rapide a datelQr analitice primare.

Principalul criteriu de apreciere a calităţii tehnologice la sfecla de zahăr este
randamentul în zahăr alb, care se calculează cu următoarea formulă:

unde:

Zalb = Zp-Zm- Pt (1)

Zalb randamentul în zahăr alb (%)
Zp zahăr polarizabil (digestia) (%)
Zm zahăr pierdut în melasă (%)
Pt pierderi tehnologice (%)

Pierderile de fabricaţie sunt considerate constante în cazul unei campanii cu
durata normală,deci ele nu depind de calitatea materiei prime.

Pierderile în melasă sunt de 2-3 ori mai mari decât pierderile de fabricaţie şi

depind de compoziţia şi cantitatea zahăruluidin sfeclă,

Pentru calcularea acestor pierderi se utilizează diferite formule, stabilite
empiric, care variază de la ţară la ţară.

Principalul parametru funcţie de care se calculează zahărul melasigen este
cenuşa conductometrică.
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Dintre componenţii cenuşii s-a constatat că efectul melasigen cel mai
marcant este datorat cationilor de sodiu şi potasiu. Din literatură se ştie că pentru
un atom gram de metal alcalin se pierde în melasă un moI de zaharoză. Se poate
afirma deci, că zahărul melasigen este o funcţie de sodiu şi potasiu.

Zm = f (Na+, K+) (2)

În lucrările precedente (din 1993) am demonstrat că influenţa potasiului în
determinarea cenuşii conductometrice este nesemnificativăcomparativ cu
influenţaconţinutuluide sodiu.

De asemenea, s-a prezentat o influenţă negativă a sodiului asupra digestiei.
Din literatură se cunoaşte faptul că în unele cazuri pentru aprecierea calităţii

tehnologice se calculează coeficientul Liideke:

unde:

L=
D

1000xNazO
(3)

Pasta a fost prelevată din producţia anului 1993 şi păstrată în congelator

timp de 2 luni.
Filtratul de la digestie a fost obţinut printr-o metodă rapidă, constând în

adăugarea la 26 g pastă de sfeclă a 177 mI soluţie de acetat bazic de plumb
(preparat conform metodei standard), omogenizarea realizându-se timp de 5 minute
cu un agitator electric, după aceasta urmând filtrarea pe hârtie de filtru industrială.

Polarizaţia sucului şi conţinutul de zahăr polarizabil au fost determinate cu
un polarimetru automat POLAMAT S (CarI Zeiss Jena).

Substanţa uscată aparentă (brix-ul sucului) s-a citit la un refractometru URL

(model sovietic).
Sodiul s-a determinat prin emisie atomică în flacără din filtratul folosit

pentru digestie cu un fotometru cu flacără (CarI Zeiss Jena).
Procesarea datelor primare a fost efectuată cu ajutorul programelor pentru

fişiere şi calculul regresiei, FISIER BAS, respectiv REGR BAS (de 6 şi 12 K de
dr. Dan Seracu), scrise în limbaj QBASIC pe un calculator IBM.

L = coeficientul Liideke
D = digestia sfeclei (%)
NazO = conţinutul de oxid de sodiu din sfeclă

. De o deosebită importanţă pentru prelucrarea sfeclei de zahăr este puritatea
sucului celular.

Puritatea se determinăuzual cu următoarea formulă:

Q = puritatea sucului celular (%)
P = polarizaţia sucului celular (%)
S.U. = substanţa uscată aparentă a sucului celular (%)

Deoarece în cazul analizelor individuale efectuate la butaşiî de sfeclă de
zahăr nu este posibilă obţinerea sucului celular (datorită cantităţii mici de pastă),

am căutat legătura dintre puritatea sucului şi ceilalţi parametrii care sunt
determinaţiîn mod uzual la sfecla de zahăr.

. Prezenta lucrare îşi propune studierea influenţei pe care o are conţinutul de
sodIU asupra celorlalţi parametrii, care se determină curent la sfecla de zahăr.

propunându-şisă determine legătura existentă între concentraţiade cation alcali~
şi calitatea tehnologicăa sfeclei de zahăr, în special asupra purităţii sucului celular.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

y = puritatea sucului celular
x = raportul digestiei/conţinutsodiu

De asemenea, se constată o influenţă deosebită a conţinutului de sodiu din
filtratul de la digestie asupra purităţii sucului celular. Ecuaţia de regresie obţinută

în acest caz este:

(6)

(5)y = 77,44135 + 9,617862 x

y = 84,76608 - 6,632828' 10 _2 X

unde:

În tabelul 1 sunt trecute datele primare obţinute, în care în prima coloană

este zahărul polarizabil, în aII-a coloană este conţinutul de sodiu din filtratul de la
digestie, iar în ultima coloană este trecută puritatea sucului celular. În coloana a
III-a este trecut raportul digestie/conţinutde sodiu ([l/Na).

Urmărind corelaţia raportului D/Na asupra purităţii sucului celular s-a
constatat o influenţă puternic semnificativă(r = 0,765, P = 99,9%).

Se obţine o ecuaţie de regresie lineară, asigurată statistic (valoarea F = 63,53):

(4)
PQ= __ x100

S.U.

unde:

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Rădăcinile de sfeclă au fost transformate în pastă cu ajutorul unei instalaţii

de prelevare a probelor (LJ.P.I.P.S Galaţi).

Sucul s-a obţinut prin presarea cu ajutorul unei prese HAFICO a pastei de
sfeclă, conform metodei standard.

Ecuaţiade regresie este asigurată statistic. Coeficientul de corelaţie este r = 0,822,

iar valoarea F = 94,06.
După cum se observă, este o corelaţie negativă, distinct semnificativă pentru

o probabilitate P = 99,9%.
S-a calculat şi ecuaţia de regresie de gradul II pentru primul caz prezentat.
S-a constatat creşterea coeficientului de regresie la r = 0,82 şi îmbunătăţirea

valorilor F = 182,06.
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CONCLUZII

Relaţiileexistente inlre parametrii fizico-chimici

This work intended ta study influences of sodium con ten! ooother parameters usually
determined in sugarbeet, looking for an understanding of the existing links between the concentration
of alkaline cation aud technological quality of sugarbeet, nod rnaînly on purity of ceU juice.

Three equations are proposed for determioation of ceU juice purity, as depeoding 00 sodium
content identified in the filtrate from digestion.

These equatiofis are particularly useful fOf individual analyses of sugarbeet aod beet root
seedliog. when the paste arnount is ta smaU aod juice purity cannot be determioed. Likewise, these also
can be applied in the other two c.'lses, for considerable time saving aod rapid processiog of primary
analyticaI data.

1. Din rezultatele prezentate se propune utilizarea unei ecuaţii de gradul II
pentru calcularea purităţii sucului celular în cazul analizelor individuale pentru
selecţie, când sunt imposibil de efectuat analizele de polarizaţie din cauza cantităţii

foarte miCi de pastă de sfeclă.

2. Se are în vedere continuarea cercetării pentru a observa dacă metoda se
poate extinde la probele medii astfel încât să poată fi apreciată puritatea sucului
celular evitând mai multe manipulări ale probei şi reducând foarte mult timpul de
lucru.

3. Rezultatele cercetării prezintă o influenţă deosebită a conţinutului de
sodiu asupra purităţii sucului celular şi după cum se observă este corelaţia

negativă,puternic semnificativă.

4. Se va studia în continuare posibilitatea aprecierii calităţii tehnologice
efectuând determinările de sodiu şi potasiu din filtratul de la digestie, ceea ce
elitnină pregătiri deosebite şi de lungă durată pentru o singură probă.
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Tabelul 1

Date analitice primare ale probelor de seeclă

Ne, D% Na mg/iDO g DIN, Q (I/D

1 14,4 57,86 0,249 80,6
2 15,1 47,65 0,317 81,6
3 14,7 44,25 0,332 81,1
4 15,6 34,04 0,458 80,7
5 15,8 47,65 0,332 80,9
6 15,8 27,23 0,580 83,4
7 16,0 20,42 0,783 82,8
8 15,1 30,63 0,493 83,1
9 16,2 27,23 0,595 83,4

10 15,2 30,63 0,496 83,6
11 16,0 34,04 0,470 83,4
12 14,7 20,42 0,720 83,1
13 13,8 34,04 0,405 80,8
14 15,5 27,23 0,569 82,0
15 14,4 30,63 0,470 81,7
16 16,2 34,04 0,476 82,0
17 15,7 27,23 0,577 83,3
18 15,3 34,04 0,499 83,0
19 16,0 34,04 0,470 83,3
20 16,3 34,04 0,479 84,1
21 14,5 30,63 0,473 81,7
22 17,7 20,42 0,876 84,2
23 15,9 27,23 0,594 84,1
24 15,0 30,63 0,489 83,1
25 16,6 27,23 0,610 83,9
26 15,0 40,63 0,489 83,3
27 15,1 40,84 0,370 84,5
28 15,6 34,04 0,458 83,129 16,4 20,42 0,803 84,8
30 14,8 37,44 0,395 83,1

LEGENDA, D digestie sfecHi (%)
Na - conţinutul de sodiu din sfecJl[ (mgllOO g sfecHI.)
DINa - raport digeştie/continutulde sodiu
Q ~ puritate suc celular (%)

Ecuaţia de regresie în acest ultim caz este:

y '" 75,35194 + 22,98215 x -16,13565 x' (7)

Ecuaţia este asigurată statistic şi valorile parţiale ale lui F sunt: F '" 79 04 '
Fz'" 11,98. 1 , ŞI

. ,?in cele prezentate se desprinde concluzia că pentru aproximarea valorilor
p~ptăţll suculUI celular, in cazul analizelor individuale la sfecla de zahăr, se poate
utllIZ~ eC,uaţIa.(4). DeCI, se poate calcula puritatea sucului celular determinând
dlgestIa ŞI conţmutul de sodiu din sfeclă cu o determinaţie 70%.
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Barhotul de sfeclă de zahăr este compus JTIai ales din celuloză

(20%), hemiceluloZ-ă (25%) şi pectine (25%), el constituind deci O sursă

potenţială de substanţe pectice. Acestea au o capacitate de gelificare mai
slabă decât cele extrase din mere Sau citrice pentru că ele conţin prea
multe resturi acetilşi au masă moleculară prea mică.

Pectinele din sfecla de zahăr conţin însă şi grupări ferufice.
Deoarece aceste resturi de acid feri.dic au putut fi polimerizate,
propunem in lucrarea de faţă o nouă metodă de obţinere a substanţelor

pectice din tăiţeii epuizati.
în ultima parte a lucrării sunt prezentate proprietăţile pectinelor

polimerizate, precum şi noile posibilităţi de utilizare specifice acestor
substanţe.

Valorificarea integrală, superioară a tuturor resurselor constituie unul din
imperativele majore ale contemporaneităţii.

În cadrul industriei alimentare şi a celei chimico-farmaceutice, problema
găsirii unor noi tipuri de produse, precum şi cea a valorificării complexe a unor
materii prime a căpătat în zilele noastre o importanţă majoră.

Printre materiile prime insuficient valorificate la ora actuală se numără şi

borhotul de sfeclă de zahăr, un subprodus ce rezultă din abundenţă în procesul de
extragere a zahărului.

Din 100 t de sfeclă prelucrată se obţin 70-80 t borhot cu substanţă uscată

8-9% (funcţie de calitatea tehnologică a materiei prime). Deci, într-o campanie de
100 zile, O fabrică de zahăr (care ar prelucra zilnic 4000 t de sfeclă) ar produce
280000-320000 t borhot.

În prezent, el este folosit doar în alimentaţiaanimalelor, având un preţ scăzut

şi O valoare nutritivă între cea a fânului şi cea a ovăzului. În timpul depozitării,

borhotul suferă fermentări,se depreciază pierzând o parte din substanţele nutritive
pe care le conţine şi nu mai poate fi consumat de animale.

Iată de ce devine foarte importantăproblema valorificăriităiţeilor epuizaţi de
sfeclă de zahăr prin extragerea unor substanţe ce pot fi folosite şi în alte domenii
industriale. .

Studiind compoziţia chimică a borhotului (tabelul 1), se observă că acesta ar
putea fi folosit ca materie primă pentru obţinerea câtorva produse, ca: arabinoza,
glucoza, fibre vegetale, pectine.
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SubstantA

Manoza

Ramnoza

XiIaza

Proteine

Arabinoza

Grăsimi

Cenuşă

Resturi ferulice

Acizi fenoliGi

Galactoza

Glucoza

Lignina

Acid acetic

Acid galaeturonic

CARMENllĂDĂRĂU

Compoziţia chimică a barbatului de sfeclă de zahăr

Aulorul sursei bibliografice

J. Haasma J.F.Thibault

1,5 1,5
1,6 1,1
2,0 1,5

10,0 8,0
18,0 17,3
0,1
6,5 8,4
1,6 0,8
0,4 0,4
1.0 4,3
22,0 21,7
2,0 1,8
4,0 3,6
18,0 18,9

Tabelul}

I;l O
O

Posibilităţi de valorificare a tăiteiior epui~ti

n
08
DO
B

3115

Ac/OUL FERUUc
aH .

0aCHJ

CH=cH-COOH

Astfel, tăiţeii epuizaţi de sfeclă de zahăr pot fi consideraţi o sursă potenţială

de substanţe pectice datorită conţinutului lor ridicat în acizi galacturonici.
Din păcate, pectinele izolate până în prezent din sfeclă au o putere de

gelificare inferioară faţă de cele obţinute din citrice şi mere. Datele bibliografice
confirmă că indiferent de materia primă din care provin, pectinele au aceeaşi

structură a unităţii moleculare (fig. 1) (aceeaşi ordonare liniară a acizilor galactu
ronici, precum şi aceleaşi zone ramificate, în care sunt concentrate lanţurile laterale
de oze neutre).

Faţă de cele din mere şi citrice, pectinele din sfeclă prezintă, însă, două

caracteristici structurale originale, şi anume:

.. au grupe acetil legate la cel puţin 75% din acizii galacturonici în zonele
liniare. Prezenţa acestor esteri explică şi puterea slabă de gelificare, ei împiedicând
orice apropiere a macromoleculelor;

It conţin un acid fenolic, acidul ferulic, care esterifică ozele neutre ale
lanţurilor laterale.

Prezenţa acestor resturi ferulice, care conţin o dublă legătură labilă, a condus
la studierea unei noi metode de obţinere a pectinelor din sfeclă.

Această metodă cuprinde, în principiu, 3 etape: extracţia, precipitarea,
preluc!area oxidativă (polimerizarea).

In prima etapă, studiind optimizarea extracţiei am căutat extractul potrivit
(acid clorhidric, hidroxid de calciu, oxalat de amoniu) şi parametrii la care procesul
decurge cu randament maxim (temperatura, durata, concentraţia extractantului).

Apoi, pectinele au fost izolate folosind etanol 70%, raportul optim volum
agent precipitare/volum extract fiind de 1/4.

Fig. 1 -Structura chimică a pectinelQI (Thibault)

Din tabelul 2 se observă că, indiferent de agentul de extracţie utilizat,
parametrii la care s-au înregistrat cele mai mari cantităţi de pectină sunt:

.. temperatura:4D-50'C

.. durata: 7 ore

.. hidromodul: 1/4

.. concentraţia cea mai mare a extractantului (IOn pentru acid clorhidric,
oxalat, respectiv 50% pentru hidroxidul de calciu). .. _ ...

Cercetările efectuate au arătat că folosmd aCId clorhldnc m condIţiile

prezentate mai sus, se obţin cele mai mari cantităţi de substanţepectice (24,1% faţă

de substanţa uscată a tăiţeilor epuizaţi, în stare proaspătă cu o SU = 9%). .
Din punct de vedere calitativ, tot aceste pectine au fost consIderate cele mm bune.
Se ştie că o substanţă pectică este cu atât mai valoroasă ~u cât are o capacitate

de gelificare mai mare, Factorii care determină această propnetate sunt:
It masa moleculară;

It gradul de metilesterificare;
.. nivelul de acetilare;
II conţinutulde acizi galacturonici şi resturi feruloil.
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Tabelul 2
Cantitatea de pectine (% din SU a barhatului) obţinute la diferiţi

parametri de e:\iracţie şi diverşi extractnDfi

Durata
Concentraţie

Agent de extracţie
Cane. extr.

Temp.oC extractant hidroxid de
(ore) Het oxalat HCI oxalat Ca (OH), calciu

7 O,ln 8,3 1,3 3,2 10%
6 5,4 0,9 1,8
5 10.0 08 24
7 5n 8,2 0,9 1,8 30%

55-60°C 6 6,5 0,6 1,5
5 94 05 1.1
7 10n 8,4 1,5 3,1 50%
6 . 6,7 1,0 2,1
5 103 09 1.5
7 O,ln 15,5 1,2 2,1' . 10%
6 16,1 0,8 1,6
5 167 0.3 02
7 5n 15,0 1,3 2,8 30%

50-5SOC 6 14,3 1,0 2,0
5 17.2 07 1.1
7 10n 14,0 1,5 4,1 50%
6 16,5 1,1 2,3
5 12.6 09 17
7 O,ln 20,1 2,6 6,3 10%
6 18,4 2,1 5,5
5 19.6 03 0.5
7 5n 18,5 2,1 5,0 30%

40-50°C 6 16,5 1,8 4,7
5 159 1.0 2.1
7 lOn 24,1 3,4 8,3 50%
6 19,1 2,7 5,9
5 17,9 1,5 3,3

Studiind tabelul 3 se constată că, din punct de vedere al masei moleculare şi

al gradului de metilare, cel mai bun produs s-a obţinut prin extracţie ăcidă. Nivelul
de acetilare al acestor substanţe pectice, precum şi conţinutului lor de acizi
galacturonici este mai scăzut decât la cele izolate cu oxalat de amoniu. Cu toate
acestea, pectinele obţinute folosind ca extractant HCllOn sunt cele mai valoroase
datorită concentraţiei de resturi ferulice (1,6%). Dubla legătură a acestor grupări

februloil face posibilă extinderea moleculei printr-o reacţie de polimerizare
oxidativă radicalică, conform următoarei scheme:

OH OH OH OH OH

~
OCH3 ~OCH3 ~OCH3 ~OCH3 ~OCH3O +R" O +F O + O O

CH ~O-CH --7 HO!CH~otCH jC
~ \. \ \ "
CH-COOP CH-COOP C~ . CH CH

COOP cbOP toop
n m I

F = rest felurie (acid para hidroximetametoxi cinamilic)
P = lanţ pectinic

Astfel, prin cuplarea mai multor lanţuri pectice se poate mări masa
moleculară şi implicit capacitatea de gelificare: .. ..

Din tabelul 4 se observă că dintre oXldanţll stUdlaţl, doar persulfatul de
amoniu şi amestecul peroxidază+apă oxigenată au contribuit la creşterea

vâscozităţii soluţiilor de pectină.

Tabelul 3

Compoziţia pectinelor extrase din tăiţeii.epuiza!i de sfeclă de zahăr,
funcţie de agentul de extracfJc folosit

Extracţie cu;

Caracteristicile
OxaJat Acid Alcalii

pectinelar extrase
de rimoniu acid clarhidric hidroxid de calciu

Cant. pectine extrase
(% faţă de SU barhal) 3,23 24,1 8,3

Acid galacturonic 77,9 65,1 54,9

Arabinoza 1,8 10,0 12,5

Ramnoza 0,9 2,2 3,2

Xiloza 0,2 0,2 0,2

Manoza 0,1 0,1 0,0

Galactoza 2,4 5,9 8,1

Glucoza 0,2 0,4 0,3

Grupări feruloil 0,0 1,6 0,6

Grad de metilare 59,7 61,8 7,5

Grad de acetilare 15,5 34,5 4,0

Vâscozitate 15 42 26

Greutate moleculară 30000 41000 28000

Reacţia dintre persulfatul de amoniu şi pectină este o reacţie complexă, de
poIimerizare radicalică, în care un rol important îl au pH-ul şi cantitatea de pectină

din soluţie (1-1,3%). Dacă acestea nu se menţin în limitele admise, se obţine o
masă îngroşată din care substanţele pectice se izolează cu randamente mici.

Gelui obţinut prin tratarea pectinei cu o soluţie lOmM de persulfat de amoniu
este stabil, elastic şi ireversibil, fiind rezultatul unei reacţii chimiCe. Din acesta,
substanţele pectice polimerizate se pot recupera sub forma unor pulberi amorfe,
prin uscare la 40-50°C. Aceste pulberi prezintă o capacitate remarcabilă de reţinere

a apei, ele fiind perfect rehidratabile.
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Tabelul 4

Efectul unor agenţi oxidanţinsupravâscozităţii soluţiilor preparate
cu pcctinelc extrase din trutei epuizaţi de sfeclă

Agent oxidant

KlO,
KMnO,
N.C102

K3Fe(CN)6

R20,
HZ0 2 + peroxidaza

(NH,) 5,0,

Concentraţia

10mM
lmM

10mM
10mM
O,lmM
0,1 mM + 1,3 mglml

lOmM

Schimbarea vâscozităţii

soluţiei după 6 ore

-1
-13
-14
-5
--6

+36

+63

în concluzie, pectinele cu cel mai scăzut grad de reticulare (% de modificare
al gru~ărilor feruloil = 66,7%) au prezentat cea mai mare capacitate de gonflare şi

de reţmere a apei în prezenţa unei soluţii de KCl O,OOlmM, ŞI anume 180 m1l1gram
produ~. Această proprietate deschide noi oriwnturi privind valorificarea pectinelor
din sfeclă, şi anume:

CI !olosirea acestora pen1ru stabilizar~a impurităţilor din băuturi;
CI mtrebumţarea ca agenţi de absorbţie a apel dm produsele samtare;
El utilizarea în industria cosmetîcă (creme deshidratante),

CONCLUZII

în funcţie de gradul lor de reticulare şi forţa ionică a soluţiei înconjurătoare,
1 gram din aceste pectine poate absorbi între 40 şi 180 mi de apă, ,

După cum se observă în tabelul 5, eXIstă o dependenţă ~vers proporţIOnală

între gradul de polimerizare (exprimat prin procentul de modifIcare al grupănlor

ferulice) şi volumul gelurilor obţinute ~u a~este, produse, Totodată, ,solvenlu
influenţează diferit capacitatea de absorbţie, atat pnn valenţa IOnilor conţmuţl, cat
şi prin concentraţia acestora,

Tabelul 5

Efcctul gradului de reticularc şi al adjuvanfilor adăugaţi asupra
capacităţii de absorbtie a apei prezentate de pcclinele modificate prin polimerizare

°I" de modificare al grupărilor {eroloi!
Solvcnt

74,6 74,1 70,0 69,4 67,1 66,7

Ap. 45 45 60 50 55 55
C. + (CaCI) 80 75 100 75 100 125
K+ (KCl) 95 110 120 110 140 180

Astfel, faţă de ionii bivalenţi, cei monovalenţi conduc la o creştere a volumului
de gel deoarece forţa ionică a soluţiei inconjurătoare este mult mai mică (numărul

de ioni liberi, care nu au neutralizat grupările - COOH fiind mult mai scăzut),

În tabelul 6 se observă că volumul pectinelor polimerizate este cu atât mai
mare cu cât concentraţia solventului este mai mică, Odată cu creşterea numărului

de ioni din soluţie se intensifică şi forţa ionică, împiedicându-se astfel expansiunea
produsului.

TtJbelu16

Efectul gradului de reticulare şi al cQucentraţlei solvcntului asupra
capacităţii de gonOare prezentate de pectinele modificate

Concentraţia % de modificare al grup~ilor feruloil
soluţiei de KCI 74,6 74,1 70,0 69,4 67,1 66,7

0,001 M 95 110 120 110 140 180
O,OlM 70 75 90 80 90 125
O,lM 45 40 50 50 60 75

1. Compoziţia borhotului de sfeclă de zahăr oferă o nouă posibilitate de
valorificare a acestuia, şi anume: obţinerea de pectine comerciale,

2, Acestea se pot izola prin extracţie cu o soluţie de acid clorhidrîc 10 n
(temperatura 4D-50T, durata 7 ore, hidromodul = 1/4, urmată de precipitare cu
etanol 70% (raport alcool etiliclextract = 1/4), polimerizare cu persulfat de amoniu
şi uscarea gelului format la 4D-50T,

3, Polimerizarea substanţei pectice din borhot a fost posibBă datorită

prezenţei grupărilor ferulice, derivate de la acidul para hidroxi meta metoxi
cinamilic, care esterifică ozele neutre ale lanţurilor laterale, ramifîcate,

4, Pectinele polimerizate au aspectul unor pulberi amorfe şi se obţin în
procent de 22,2 faţă de SU a borhotului proaspăt folosit, respectiv 2 din greutatea
tăiţeBor epuizaţi de sfeclă de zahăr proaspeţi cu SU = 9%,

5, Substanţele pectice modificate prin polimerizare prezintă o mare
capacitate de absorbţie a apei (45-180 mlJl gram de produs), aceasta depinzând în
mare măsură de: gradul de reticulare al pectinelor, forţa ionică a soluţiei

înconjurătoare (valenţa ionilor din solvent concentraţia acestuia),
6, Pectinele polimerizate, datorită capacităţii lor remarcabBe de reţinere a

apei pot fi foarte valoroase în industria cosmetică, farmaceutică şi alimentară,
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NEW OPPORTUNlTIES FOR UTILISATION OF SUGARBEET EXHAUSTED SLICES

SUMMARY

Sugarbeet pulp is mainly composed of cellulose (20%), hemicellulose (25%), thus constitute a
potential source of pectin materials. These have poorer gelation ability than those extracted from apples
or citrus fruits, as they contain too mllch acetly remoants aod have too low molecular mass.

Pectins from sugarbeet also contains ferrulic 'groups. As these rests of ferrulic acid could be
polymerised, in tlIe present paper a new method ta obtain pectîc substances from exhausted slices is
proposed. ~ ,

In the Iast part of this paper properties of polymerised pectins are presented, as well as
possibilities for specific utiHsation of these matters.

FlGURE

Fig. 1 - Chemical structure of the pectins (Thibault)

TABLES

Table 1 ~ Chemical composition of tile sugarbeet mare
Table 2 - The amount of pectins (per cent ofdrymatter in the mare), ohtained in various extraction

pammetres aod various extractants
Table 3 - The composition of proteins extracled of the exhausted sugarbeet noodles depending 00 the

extraetionagent used.
Table 4 - The effeet. ofsome oxidants upon the viscosity in solutions prepared with the pectins

extracted fronl exhausted sugarbeet noodles
Tabel 5- The effec! of the reticularity degree aod of the supplements added upon the absorption

capacity of moisture shown by the pectins modified by polymerization
Table 6 - The effect of the reticularity degree and of the soIvent concentratioo upan the swelling

capacity showl1 by {he modified peetins.

o

OBTINEREA DISTILATULUE ALCOOLIC DIN TUBERCUJLI DE
, TOPINAMBUR

MARCELA BĂLUŢĂ

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor realizate pentru
stabilirea posibilităţilor de obţinere a distilatului alcoolic din tuberculi de
topinambur. Procedeul are la bază extracţia apoasă a. inulinei din
tub~rculi de topinambur divizaţi, hidroliza acidă a acesteia şi

transformarea ei în zaharuri fermentescibile cu ajutorul·· drojdiilor,
urmată de distilarea produsului de fermentaţie.

Materialul biologic folosit a fost topinamburul alb, recoltat în
perioada când conţinutul de inulină a fost de 50% faţă de concentraţia

avută la perioada optimă de recoltare (octombrie ~ noiembrie).
Rezultatele obţinute conduc la producţii de 1 200 -1 4001 alcool

etilic 100%, la oproducţie minimă de 40 tone tuberculi la hectar cu un
conţinut mediu de 12 -15% zahăr total.

Distilatul alcoolic obţinut este un lichid limpede fără suspensii şi

depuneri, cu concentraţie alcoolică de 25 -30% voI. fără miros străin şi

aciditate totală. în acid acetic O,017g/em~.

În urma rezultatelor experimentale, topinamburul se poate folosi
ca materie primă la obţinerea alcoolului de uz alimentar sau industrial; în
instalaţii şi spaţii existente în industria zahărului, cu eventuale adaptări.

Distilatul alcoolic din tuberculi de topinambur poate fi utilizat atât în
consumul alimentar, cât şi în cel industrial, ca solvent în industria extractivă de
medicamente sau ca alcool carburant.

Topinamburul este planta ce se caracterizează printr.un conţinut ridicat de
inulină (20 - 28%), ce poate fi transformată în monozaharide cu putere mare de
îndulcire (în special fructoza), proteine (3%), vitamina A şi C, albumine (mai multe
decât cartoful), mucilagii şi producţii ridicate la hectar (35 - 50 t).

În lucrarea de faţă s·au urmărit particularităţile procedeului de hidroliză

acidă a inulinei, procesul de fermentaţie alcoolică şi distilare, în cazul a două probe
de materie primă, pentru obţinerea de distilate alcoolice.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru experimentări s-au ntilizat' tnberculi de topinambur alb, din cultura
1.e. P. e. 1. S. z. S. D. Fundulea, recoltaţi în luna aprilie 1994 .şi februarie 1995, cu
următoarele caracteristici (tabelul 1). .

Pentru reaCţia de hidroliză s-a utilizat acid sulfuric 25% sau concentrat ŞI

fosforic.
Drojdie de panificaţie comprimată s-a folosit pentru procesul de fel·m"ntaţie.
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Tabelul 3

ajutorul unei maşini de

enml)"' prevăzut cu agitator

Tabelul 2

N,. Raport pH
Hidroliza faza II

probă mQ!arreact. T('C) ~(h)

1 1 : 1 4,5 80-85 9
2 1 : 1 3,5 75-80 8
3 1 : 1 4 85-90 6
4 1 : 1 4 85-90 5
5 1 : 1 3,5 85 -90 5
6 1 : 1 3 80-95 7
7 1 : 1 Z,5 90-95 6
8 1 : 1 Z 75 -80 85 -90 Z

N,.
pH

Modelul matematic al Coeficient
probă procesului Zi = f ('r) de corelatie

1 4,5 Zi =1,5961 + 0,519 0,930
Z 3,5 Zi =0,8141 + 0,5Z0 0,966
3 4 Zi =0,8301 + 0,605 0,994
4 4 Zi =0,5191 + 0,682 0,979
5 3,0 Zi =Z,5761 + 0,861 0,899
6 3,5 Zi =2,0761 + 1,051 '0,959
7 2,5 Zi =2,6571 + 0,898 0,951
8 2 Zi =3,4591 + 1,697 0,805

LUCRĂRI EXPEJU1\iIEl'
Divizarea tuberculilor

tocat cu diametrul ochiurilor
Reacţia de hidroliză a

mecanic şi termometru.
încălzirea s-a realizat cu "int"rn1
S-au studiat:
1. Reacţia de hidroliză \ '"UCIU]

2. Procesul de fermentaţie.

Modelele matematice pentru hidrolizainUlinei lat = 75- 9S'C

Procesul de hidroliză a cuprins: realizarea hidromodulului 1 : 1, după care s-a
adăugat acidul sub agitare, iar în final s-a începuţîn~ălzirea. Amestecul din vasul de
reacţie este menţinut sub agitare în faza I la temperaturile specificate (tabelul 2) şi

apoi în repaus în faza II de hidroliză.

S-a urmărit reacţia de hidroliză a inulinei?in tuberculi, de topinamburla
temperaturi cuprinse între 75 - 90°C şi pH cuprins între 2 şi 4,5. Rezultatele
experimentale sunt prezentate în figura 2, cu ajutorul cărora s-au stabilit modelele
matematice din tabelele 3 şi 4.Răcire

18 -30°C

.1-

Drojdie ---7 Fermentaţie

.1-

Caraclcristiciele fizico-.chimice ale materiei prime

Tabelull

Schema tehnologică de obţinere a distilatului alcoolic din tuberculi de
topinambur

Tuberculi de lOpinambur
.1-

Divizare
.l-

Apă ---7 Solubilizare inulină (raport 1 : 1)
.1-

Acid ---7 Hidroliza inulinei
75 - 90°C (agitare)

.1-

Pentru obţinerea distilatului alcoolic s-au folosit următoarele procedee:
.. divizarea tuberculilor de topinambur;
.. solubilizarea inulinei la cald;
.. hidroliza acidă a inulinei;
.. fermentaţiaalcoolică.

N,. Conţinutde Substanţă pH
Zahh Zahăr

probă impurităţi(%) uscată (%) total (%) invert (%)

1 15,1 15 6 10,94 1,17
2 14,2 14,2 6 10,31 0,92
3 15,5 14,8 6 10,53 1,05
4 14,1 15,1 6 10,92 1,17
5 33,5 20 6 16,80 0,1
6 32,5 23,8 6 18,6 0,7
7 33,1 26,6 6 18,4 1,74
8 34,5 24,1 6 17,9 0,6

Amestec alcoolic
.1

Distilare
.1-

Distilat alcoolic din tuberculi de topinambur

Analizele pentru caracterizarea, procedeelor şi produsului obţinut în condiţii

de laborator s-au realizat prin metode curente.
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Modelul matematic al variaţiei randamentuJui de hidroliz.ăfuncţie de timp

Tabelu14

Obţinerea distilatului alcoolic din topinambur

Modelele matemalice ce redau procesul de fermentaţiefuncţie de thop

315

Tabelul 6

Ne. pH
Durata hidrolizeÎ Modelul matematic

probli (ore) ~ = f«)

1 4,5 12 TI = 26,892 + 6,002

2 3,5 12 TI = 12,478 + 7,721

3 4,0 10 TI = 11,228 + 8,538

4 4,0 10 TI = 10,22 + 2,505

5 3,0 10 TI = 50,399 + 5,1

6 3,5 10 TI = 28,778 + 7,087

7 2,5 10 TI = 28,069 + 6,238

8 2,0 10 TI = 88,17 + 1,432

La introducerea perechilor de valori experimentale în eeuaJia cinetică Zi = f (7),
indiferent de pH-ulla care s-a desfăşurat reacţia, se poate observa că reacţia de hidroliză

este o funcţie liniară de timp şi are loc în proporţie mare, în prima fază de hidroliză.

Procesul de fermentaJie s-a făcut la amestecul solid-lichid la temperaturi
diferite şi cu aceeaşi cantitate de drojdie (1 %). Cu datele experimentale (tabelele 5 şi

7) s-au stabilit modelele matematice pentru procesul de fermentaJie (tabelele 6 şi 8).

Tabelul 5

Dinam.Jcn procesului de fermentatie jn timp (,;)

Ne. T("C) T(h) o
Concentraţia zahllrului total (%)

probl!.. 24 4S 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360

1. 16-18 6,9 6,9 6,7 6,4 5,9 5,6 5,1 4,8 4,6 4,5 4,3 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2

2. 16-18 6,2 6,2 6,05 5,8 5,3 4,9 4,6 4,2 3,8 3,6 3,3 3,1

3. 28-30 6,7 6,2 5,6 4,9 4,4 3,3 2,1 1,1 0,8

4. 28-30 7,0 6,4 5,2 3,4 2,5 1,9 1,2 0,9

5. 32-35 10,2 1,3 0,4

6. 32-35 11,4 1,1 0,3

7. 30-32 10,9 9,3 6,5 3,4 1,1 0,6

8. 30-32 11,9 1,0 8,3 5,6 3,2 2,1 0,9

Nr. T('C) Modelul matematic aI Coeficient
probli procesului de corelatie

1 16-28 ZI= 6,80h - 0,010 -0,975
2 16-18 ZI= 6,503, - 0,013 -0,991
3 28-30 ZI= 7,006, - 0,Q32 -0,990
4 28-30 ZI= 6,607, - 0,037 -0,976
5 32-35 ZI= 8,866, - 0,204 -0,904
6 32-35 ZI= 9,816, - 0,231 -0,896
7 30-32 ZI = 10,954, - 0,094 -0,986
8 30-32 ZI = 11,76OT ~ 0,079 -0,984

Tabelul 7

Variaţia concentraţiei de zahl1r total (%) functie de temperatura ('e)

Nr. T("C) Concentratia zablrului total(%)
probll. 16 16 1,6,5 17,5 17 18 18 17,5 16,5 17 17,5 18 18 17,5 18 18

1 6,9 6,9 6,7 6,4 5,9 5,6 5,1 4,8 4,6 4,5 4,3 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2
2 6,2 6,2 6,0 5,8 5,3 4,9 4,6 4,2 3,8 3,6 3,3 3,1

28 29 29,5 28 29,5 30 29 30 29
3 6,7 6,2 5,6 4,9 4,4 3,3 2,1 1,1 0,8 .

4 7,0 6,4 5,2 3,4 2,5 1,9 1,2 0,9

32 35 34
5 10,2 1,3 0,4
6 11,4 1,1 0,3

30 30,5 32 32 31,5 31 32
7 10,9 9,3 6,3 3,4 1,1 0,6
8 11,9 11 8,3 5,6 3,2 2,1 0,9

Tabelul 8

Modelele matematice pentru procesul de fennentatie de temperaturi'i

Atât din datele experimentale (tabelul 4), cât şi din prelucrarea matematică,

rezultă că între mărimile Zt (zahăr total) şi timp (7) există o relaţie liniară şi 95
98% din variaţia concentraţiei zahărului total este determinată de variaţia timpului,
restul de 2 - 5% din această variaţie datorându-se altor cauze (temperatură,

conJinut de drojdie etc.).
Din prelucrarea datelor experimentale (tabelul 6) s-a găsit modelul

matematic care redă variaţia concentraţieide zahăr total, funcţie de temperatură:

Zt=aT+b

aşa cum reiese din tabelul 7.

Nr.
probli

1
2
3
4
5
6
7
8

Modelul matematic al procesului
de fennentatie 2t = f(T)

Zt = 26,761T -1,259
ZI = 19,460T - 0,858
ZI = 44,360T - 1,387
ZI = 52,242T -1,671
ZI = 113,142T - 3,242
ZI = 130,035T - 3,735
ZI = 103,917T - 3,164
ZI = 111,945T - 3,381

Coeficient
de corelaţie

-0,700
-0,551
-0,470
-0,558
4>,914
'-0,921
-0,604
-0,627
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Se poate observa că 22 - 49% din variaţia zahărului invert se datoreşte

variaţiei temperaturii, excepţie făcând experienţele 5 şi 6, unde variaţia zahărului

total funcţie de temperatură este de 85%, aceste experienţe desfăşurându-se în
med~u "uscat" (aşa-zisa fermentaţie "uscată"), 51- 88% din variaţia zahărului total
datorându-se altor cauze.

Procesul de conversie a zahărului în alcool decurge după cinetica reacţiilor de
ordinul 1:

C6H1206 -) 2C2H60 + 2C02

Rezultatele experimentale sunt prezentate în figura 3.
Din cele prezentate rezultă că temperatura ridicată (30 - 35°C) indentifică

procesul de fermentaţie, iar în cazul experienţelor 5 şi 6, unde s-a făcut o
fermentaţie "uscată", se observă o scurtare a duratei de fermentaţie.

Operaţia de distilare s-a realizat intr-un balon de sticlă cu încălzire electrică,

asupra amestecului solid-lichid de fermentaţie. Rezultatele distiIizării sunt
prezentate în tabelele 9 şi 10.

Produsul obţinut diu tuberculi de topinambur este un lichid limpede, fără

suspensii şi depuneri, incalor, fără miros şi cu caracteristici fizica-chimice redate îu
tabelul 10.

Tabelu19

Rezultatul distilării

N'. Cantitatea distilat Concen1nlţie alcoolică VoI. aIcoollOO%
probă alcoolic (mI) (%vol.) 1 OOOg topinambur (m1)

1 4200 10 17,5
2 3300 12 16,5
3 1200 57 45,6
4 1400 34 23,8
5 750 26 39
6 980 21 41,1
7 150 31 46,5
8 300 16 48

Tabelul 10

Caracteristicile fizico~chimice ale distilatuJui de topinambur

CONCLUZII

Ţinând seama de rezultatele cercetărilor efectuate, apreciem că procedeul de
obţinere a distilatului alcoolic din tuberculi de topinambur prezintă o serie de
avantaje care rezidă din proprietăţile materiei prime, care există în ţara noastră şi

nu necesită condiţii deosebite de cultură şi se poate prelucra cu utilaje existente,
similare industriei zahărului şi alcoolului.

1; Cercetările experimentale întreprinse asuprahidrolizei acide a inulinei
dintr-un amestec de tuberculi de topinambur şi apă a permis stabilitatea modelelor
matematice ale reacţiei, în condiţiile realizării pr6cesuluiin intervalul de
temperaturi 75 - 95°C şi pH = 2 - 4,5.

2. COndiţiile optime de hidroliză a inulinei, la care randamentul este maxim
97,9% sunt: t =75 - 95°C, pH =3 şi durata de 10 ore.

3. Analiza rezultatelor experimentale privind procesul de fermentaţie a
permis stabilirea modelelor matematice ale reacţiei, in condiţii de temperaturi de
16 - 35°C şi timp de fermentaţie 48 - 360 ore.

4. Datele rezultate în urma experimentărilor de laborator, conduc la
prognoza unei producţii de 1 200 - 1 400 1alcool 100% la o producţie minimă de 40
tone tuberculi de topinambur la hectar, cu un conţinut mediu de 12 -15% zahăr

total.
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OBTAINING ALCOHOLIC DIETHYLATE FROM ARTICHOKE TUBERS

SUMMARY

Caracterislica

Concentraţia. alcoolică la 20°C
Aciditatea totală, în acid acetic
Esteri. în acetat de etil
Zahăr invertit
Aldehide. în aldehidă acetică

Furrurol
Alcool metilie
Cupru

.

V.M.

% val
gll00 em'
gll00 em'
gll
gll00 em'
gll00 em'
gll00 em'
mgll

Valoare

57,3
0,017
0,031

lipsă

0,932
0,00062
0,132
0,95

The paper presents the results of investigations performed ta establish possibilities for obtaining
alcohoI diethylate from artichoke tubers. The procedure is based an aqueous extraction of inulin rrom
sliced artichoke tubers, acid hydrolysis of this, aod conversioD into fermentable sugars by means of
yeasts, folIowed by distillation of fermentation product.

The biological material was white artichoke, harvested when the inulin content was 50%·· of
conceotration at optimum harvest time (October - November).

Our results pointed to yields of 1,200 -1,400 1 of ethyl alcohol 100%, rrom a minimum harvest
of 40 toos of tubers per hectare, with an average content of 12 -15% total sugar. .

The alcoholîc distilIate resulted isa c1ear 1iquid devoid of suspensionsand deposits, at an
alcoholic stTength of 25 _ 30%vol, woithout extraneous f1avour and total acidity in aceticacid 0.017

glem3.
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FoIlowing the experimental results, artichoke can be used as raw material to obtain domcstic or
industrial alcohol, usiog the existing facilities aod installations in sugar industry, with possible
alterations.

TABLES

Table 1 - Physical aud chemical characteristics of the nDW material
Table 2 - The hydrolytic parameters
Table 3 - Mathematic models for thehydrolysis of insuline al t = 75 - 95c C
Table 4 - The mathematic model of the variation in hydrolyis produce, depending an time
Table 5 - Dynamics of the fennentation proceS5 in time (t)
Table 6 - Mathematic models representing the fermentation process depending an timc
Table 7 - Variation in the total sugur concentration. (%) depending an temperature (cC)
Table 8 - Mathematic modeIs for the fennentation process depending on temperature
Table 9 - The result of distiilation
Table 10 - Physical and chemical characteristics ofthe swede distillate.
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