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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

NOI HIBRIZI POLIPLOIZI PLURIGERlVII ŞI MONOGERMI
LA SFECLA DE ZAHAR

La noi In ţară, folosind poli ploidia, aulost create două soiuri de sfeclă

de zahăr plurigerme (R. P()li 1 şi .R. Poli 7) careocupă practic Intreaga supra
faţă afectată sfeclei de zahăr, inlocuind total soiurilediploide.

UJlerior. prin dezvoltarea cercetărilor s-a obţinut la I.C,C.S.Braşov

o serie de hibrizi plurigermi şi monogermi, tetrapioizi şi poliploizi, cU pro
ducţie ridicată, Insuşiri telmologice bune, In special conţinutul de zahăr

sporit, rezistente la atacul de boli, cu deosebire la atacul de cercosporioză,

rezistente la Jăstărire In primul an de vegetaţie, adaptate condiţiilor noi de
cultură.

Lucrarea de faţă are scopt:1 de a prezenta rezultatele experimentale ob
ţinute cU hibrizii noi de sfeclă d~ zahăr comparativ CU soiurile poliploide
existente 111 cultură.
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TJJLUi~a!ll - rCKCaXJI0pauy HCM~C·J;iliJ..TfJUIlChuefltriSGerm_) K lJHCel(~
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•. o flynoderespuIlCt/Vc/ltris G.:rrn.) ..• 2 ••.• { OBlfliHorOAOJlroHoclma

La obţ inerea hibriiJ1ors~all IaIr sit . fam iliI tetraploide plurigerme şi monogerme şi

soiurile diploide plurigerme CI 34, Lovrin 532, LovrinG2-53 şi BA:!~
In cadrul lucrărilor de ameliorare s·au obţinut 39 hibrizi tetraploizj. plurigermi prin

încrucişarea Între ele n unor famîlii tetrapJoide pIurigerme valofoase.Aceştihibriziau fost
studiaţi timp de 1 an în· 2 IocaJităţi (Braşov şi Fundulea),. Hibrizii poliploizi plurigermi au
fost obţinuţi prin incrucişareaunor familii plurigerme tetr<lploide cu soiuri diploide pIuri..
germe. Din cei 28 hibrizi poliploizi; 9 hibrizi au fost studiaţi timp de 2 ani la Braşov; 8 hi·
brizj timp de 2 ani la Fundulea, iar Il hibrizi aufoststudiaţiintr-un singur an atit JaBraşov
cit şi la Fundulea. Pentru crearea hibriziIor poliploizi monogermi s-au încrucişat familii te
traploide monogerme cu soiurLdiploidepIurigerme, obţinîndu-se 237 hibrizi, din C<lre 16 s-au
luat în studiu pentru prezenta lucrare. Dintre aceşti hibriziB au fost verHicaţi 2 ani Ia
BraşQv şi 8 timp de2ani Ia FunduIea.

Sămînţa hibridăpoliploidăa fost obţinută prin încrucişareacelor 2 parteneri în raport
de 3: 1, fiecare combinaţie fiind izolaEi în spaţiu. Fiecare hibrid a fost studiat într-o altă ex
perienţă, din .care cauză,de.fiecare dată, este. comparat cu martorul •. vecin.

Aşezarea experienţelor a fost în dreptunghi:latil1,mărimeauneiparcele recoltabile
f iillel de 10 m2~ La recoltare S7au făcut următoarel~determinărj şi anal izc: producţia :de,ră
dăcini;·conţinutuI.de zahiîr•• producţia de zahăr, continutul .. de sllbstanţă.l1scată şi cenuşn.

Aceste· date. împreună ··cu· observatiile de Cîmp, au· fost· folosi te ÎI1 ·aprecierea hibrizilor·. veri-
fieRţi. .
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autorii sus menţionaţi, caracterului polimer al eredităţii, reprezentat princumularea dublei heterozigoţii la genotipul hibrid tetraploid, ceea ce face cavariabilitatea În urma segregării la aceşti hIbrizi să fie mult mai redusă.
Importanţa hibrizilor tetrap10izi constă şi În faptul că datorită acestei parti
cularităţi genetice a tetraploizilor există posibilitatea prelungirii efeetuluiheterozis În generaţiile următoare, ceea ce va simplifica procesul de Înmulţirea seminţei.
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8RAŞOV S@ FUNOULEA
D. Ppoducţ/a de !'ridic/l7ia hibpiduJuij tjl7rJ mrnn Pr{)dN'ţ/a de Zt?/k7j' 8 mBI'fOf'ulIJi,t!73
~ Produc,;,? de zaldr B !Jibf'Îdu/L'I~ ~/nil - COf1ţ/m;fu/de ?(JId!' aIi/bl'/ob/!//; %
c=::I Produci/ade reo'icil7# 8 mgf'to/'uItJ/; ~//;8 ..,'H(- CO:7/lflu!U/ de uld/' ?/mdf'tOf'!JIt/~y'O

-' - - -' Irff?O/8 i77Bdol'u/i/Î

Folosind Încrucişarea celor mai bune familii tetraploide cu soiuri dipioiele s-au obţinut 26 hibrizi poliploizi plurigermi. Din experienţeleexecutatela Braşov (fig. 2) reiese că hibrizii 77, 272, 107,79,203 şi .34 au depi!şit slliulR. Poli 7 la producţia de zailiir cU sporuri distinct şi foarte semnificativeocela9i timp şi un conţinut de zah(lr superior. Se remarcă în modibrizii 77 şi 107 care pe lîngi! producţia rîdicatii de rădăcini, superi
cu 16şi respediv 13% (54 Uha şi 51,8 tlha), au şi conţinutulsuperior martorului (7,7 - 8/)%).

Fig. 2 - Comport<lre3 hîbrizjJor poliploizi plurigcrmi (1970).
Fig. 2 - Behaviour of J;olyploid multigerm hybrids (l970).
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REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII
Din cei 39 hibrizi plurigermi tet 1" '.ia Braşov, iar unu la Brasov si Fund{,fl O(lf.l st}u)dlAatl, 3 s-au comportat bine-241, 139-260 si 11-249 ~u d •. a !g. . slfel, Ia Brasov hibrizi'cu. 8;-11 % (3,2-4;6 Uha), ia; 1 epaş!t mar!orul la producţia 'de 'rădăciniHlbnzii 11-249 si 2 _ 254 P l' a,ce

f
a de za!,ar cu 11 - 15 %(0 6 - 1 1 t 'Il )U ţ' , , .e Iflgd aptu1 ca au d t" ' ,1 a.n c~n lllut de zahăr mai ridicat 1 1 pro uc 11 ridicate, posedă sipolarllnetnce. ca ce a martorulUI CU 0,6 _ O7 grade

Hibridul 1-241 s-a comportat b" . 'toru11a producţia de rădăcini cu 13%,ne şl1a Fundu1ea, unde a dep'lsit mar(2,0 Uha), sporurile fiind foarte s S8,9 tUha), Iar Ia cea de zahăr cu 15"1vtui hibrid este mai ridicat cu 04 eg"rJlld' Ica ,lve; Con,tinutul de zahăr al a~e~-., a e pa anmetnce.

,.. /'Oull~PJ7 de f>ad<?c;i7/8 ;';bl'io'u/u! tI;, 9.
. .Ppoot/c//a {!e ZQ'/;#I' giJi/;p/cuitli 't/;". ~ p,~OOi/C!18de zul'!G17 6' m8I'!oi'U/!// t/t.cl
t:=::J P/,OdUC/18 de' flidricinla md/.~r&'A· 't'!~6' - Ccnfli7dol de z,;hi,">';//I/Ol'iOulc//' of::,{ I >'lI /11& ~.r.. {!OJir-IIJ/JJo/ Gi J7" ' '____ ),J 0:: t '- E' ZD' 'il/' a//7Jâ'I'/O'''ll/!.// %e dll778/'tOl'lJ/ui

Fig. 1_ Comporb:ea a 4 hibrizi tetrapJoizi pluri erm' " ._
Flg. 1 - Bellaviour of 4 muJtjge~m hlylbndanudl l~/O Ia Bffl,?OV şi Fundulen. .. fi sunng 1970. .

Datele de mai sus dovedesc c-l hib ... t t ..nivelul hibrizilor poliploizi obţinu;' fJZ;1 e r~pIO!ZI sînt, Îl! general, 1"cu forme diploide. Rezultatele conl' 1 !,fl l1 lncruclşarea formelor tetraploideS te b b ins, ' 1947; Du b i n /~ma parelea unor autori (L i t tIe, 1945·tetraploizi posed,) un efect heterozis şi colab., 1968), după care hibrizi;
puternic. Aceasta se datoreşte, dup,)
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.Intr.o altă serie ele experienţe s'au studiat IdBraşQv9 hibrizi poliploizipiurigermi.care s-au remarcatprin producţii mari şi conţinut de zahăr ridicat,In anul 1969 sporurI mari de producţie au inregistrat hibrizii 245, 64, 34 a şi34, care au depăşit martorul cu 1O~ 13% la producţia de rădăcini (3,2 _ 4,8

, • h- a' bun ca al soiului martortlha), Hibrizii ~4 a şi, 49 au un. conţmut de za ar m!. '._
(1056 - 107,4!ii) (f!g, 3), thibrizllor a fost mai buni! ca 111' In anul 1970, în generai, compor ~edaăcinicU sporuri de 9.-22% (4,6. -:1969, depăşind martorul}a 'prad ucţla g~cţia de zahăr, toţi hibriziiall .dep,aş!t9,0 tlha), asigurate .stabslIc. Laoyro 8-17 t/ha), conţinutul de zahar fun?martorul cu sporun de Il ""'.'.23 10 (O, .ţ' 't de zahăr a fost inregistrat la lllsuperior martorului. Cel ma! mare C0r;,,1I1U

brizii 34, 245, 91 şi 64 (l04,2.~ 107,2 -o), remarcat sub toate aspectele hi-
In cei doi. ani de expenmentare s-auducjiade rădăcini hibridul 245 abrizii 245 64,91, 34 şi 34 a, Astfel; Ia PtOsi. CU 9% (4 Otlha) in 1970. Hidepăsit m'artorul cu 10% (3,2 t/1igtu; 19 eI doi ani (34 -'-- 4,6 tlha), iar hibri-bridul 64 a depăşit mattorul CU .10 111 C '. . . ' ... , _

Continutulde ,ohorContinutuldezoh8r "'1 /Z Îs /f /Sl5!7 /8/7 /5 /J IUS IZ ::::., ~ ~ ";~' ''';' 1 1 ' ,') 'I'! 1 t:;j~l I ~J ~i

I ~ ulm: =( L....Laol.J I .'~'Oq,ZlOM, 1'Z' *u I ! ~
'~!~ ;l1Ii=s 1!Mh. ~~ loţ,59~J,~~ III! I ....,r I I/~~ IJI I ~61* " lO~510q,J~ : Itb"08 8~ 108 5 )iin ~ i lO5,JIOo,5/~\11 1 " 7!17 1 ~ \lI

7{ ~ 211i 1J/,.fI* ~10M- T*1/77 - 1 100,0
) \, ~ 87 :VOI; I~.IOU~\I ~ I1II '10Z/.~ I !IZ f
~ Itm?3 287 I \ ;lLi8I~* , .,00',5!O~I/ I

fII
\ •.. I /j ! *** ~Il'ti "1112::===3 108 1 '!l'OI ..' T 10{},01 ,.,,102;3'1o/l-'.~ .~ t Î6 - /20: I I

.: iOSS60JSJO~5io lS/oJ .1 §JIO IS ioi5JO{J505571J :
: : lfJ~.9 .. ;@ 'q70 I _ .'

r-1 J-' .;; ~ , •• '. '. 1.. "b-I·.uJII;'tih,? EmI:IlB P"cdueti,; de Zi//IB/' 8 nJfiI'/Of'V!iJI J t/hrlL.-.J Pt'OdOCdrJuPI'BOaCI11181f!I.uI!I..Ii, /' ','.',', ' .... '~"""'" "/,'0/lI!imiiiIl ")'.J T_\~. /'1. ',.//. iti/,,,, ~L'{l/ltil){dlJ/ileZ:dh3/'fl!/lJb!'ldL'tJ/,/oliIm!IilIl. PI'OUUCi.ldU'F"dl.BI'B lliJi'lI/f/./J·"liO ..... ',' ", '", ./. /."0/
t:=:::J PNJdllc'ti? de !'BdJclfli81778i'10!'!J!UI; tlh,] 7<"""* t'cnţif7dlll de 1;;/I<1P 2/ 07;;!'eO/'{/lJl} •.' 10

' - -~~M8di2m2pfor{}lui
F'g 4 ~ Comportarea a 8 hibri~i poliploizi Prlug7rOi'g)ermi în condiţiide irigare, . la Fundulea (1969-. . t'Fig. 4 - Behaviour ~f. 88. polyploid multigerrn hibrids ·underirrtga lOll.

) . l? % in al doilea an (6,8 tlha)dul 91 cu 8% in primul an (3,2 t/hoa ŞI cu - i~ al1ul1969si 12% (5,2 tlhaHibridlll34 a realizat un sp?r, de 13~ (4{8 tlIW respectiv 14 %' (3,4 şi 6,4 tlha)in 1970. Hibridul 34 a a depaşl,j mar rUt c~e a~esti hibrizi sint mai mari daLa producţia de zahăr,s pOrUfl e rea Iza e .
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In condiţii de Irigare; la Fundulea, s-au evidenţiat hibrizii 107, 52,131, 98,272, aviM pro~ucţiimariderădilcinişidezahăr şi depăşind.soiul raionatR. Poli. lcu cel.puţin Q%.Astfel,hibridu1272a depăşit martori.)lcuJ 7%,reali.zind o producţie de 80,2tiha rădăcini.!-libridul13iaProdus77,7t1harildăcini,sporul fiind. de 12%, asiguratstaiistic. La praducţia de zahăr,sporurile.sint de 9 __ 18% 0,0 __ J ,8 tlha),iarconţinutulde zahăr alacestor hibrizi esto practic egal cu cel al martorului, oscilînd între 14,7 şi 15,3 gradepolarimetrice. Hibridul 272 se remarcă atît la Fundulea cit şi la Braşov,realizind sporuri la producţia de rădăcini de 16 şi 17% (8,4 _ 11,7 tlha) ,iar la Cea de zahăr de 18 % 0,8 şi 7I(ha). De. asemenea, hibridul 107 a depăşitmartorul la Braşov cu 13% lap[oducţia de rădăcini (7,2 !lha), Cll 22% Ia ceade zahăr şi c1I8% la conţipulllldezahăr.LaCundulea hIbridul 107 a depăşitsoiul martor R.Poli 1 Cll 7% (4,7 tlha) la producţia de rildăcini şi Cll 9%la cea de zahăr 0,0 Uha),

o f'/'D{ucţiii rk (JdăCJ;7i,t/h,; .~.. Pl'odueţig de Z?/;,jitB I!lil/';o/,{Jlu(t/~'dIB Pl'odfJc/ib'de 19/"i/'8I7i/iridu/l//: t/1Jg ' ' Loa(loutlJ/dBZ#;?1' d!l7ib/'/ulJlui•. %
c:::::::::::I Pi'oduc,ti8 de /'8dtlei/7/,] lT;;;l't{}l'dlJi, fiiii] ~. toatim/tu! de zc/;ăI' <1/fl/;7,4ol'o/l/i ,0/"

,--; ~~Afed;g ma/~t{}!'L!lui

3 ~CompOitBrea.a 9hibriziJOJ iplojzi plurigErnJi 'J;i;Erc'Iov.{ 1969~1970J.Fig. 3 Behaviotlrof.9 •. Polyploidmultigerm hybrids'jn .. Braşov.
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In cei 2 ani de experimcntare s-au evidenţiat hibrizii 108, 219, 216 şi
207, Trebuie remarcat faptul că în ambii ani, 6 hibrizi din cei 8 au fost su
periori martorului R. Poli J şi în ce priveşle conţinutul de Zahăr.

o Pl'odUCţ/8 dBridicIlJi a!JliJl'l'dU/ui,t/hii ~ P/'odl.'cţia de/aniI/'a mşf'toi'u!uIl/118_ Productlil deuha;' (J hlbi'du/i)l, tlha _ Continutu! dE' zahăf'8Ihibi'idului, 0/0= Pf'Odu;tNI de f'#dJCJIl8 ;; fTl<lf'tOF'UIUI//hc7 '**' Continuful dE' ulii!"' 8!madol'v/ui, %,
Medi8 ma!"'tof'uluiFi 6 _ CornportlJfea a 8 hibrizi poliploizi mo~ogerrni în condiţii de irigare

g. Ia Fuodulea 1969-19fO). . ... t·
Fig. 6 _ Behavjour oi 8 polyploid monogerm hyLrids in Fundulea, under lrng

u
IOn.

1\ t . b aspectul producţiei de rădăcini
în anul 1969, ce\~ mai bWle. r~zu a es~ 569 627 si 622 care au realizat

si de zahăr le-au înregls!ra,t ~lbliz;1361~8 ~~ (6 O -' 14 3 (Iha), iar la producţia
;poruri la producţia de rad,lCl!11 (e - - ,o, ,

" . . . • " 1969~1970s-au studiat la Braşov
în cadrul lucrarilor (eVefl!Jcare.ln anll . are 73 au deplisit martorul

si Fundulea 237 hibrizi polip10lz1 mo
d
nogerm

dl, dzlanh ;lr cu cel puţin '10%, iar 7
, d 'd'" . 46 la IJro ucţw e '

.
la producţia era aCJ!11 ŞI • h" . idicat cu O 5 grade polarimetflce.
hibrizi au avut şi conţJ!1ut~~~e za î{ t~e~a-cabile s:au obţinut la hibrizii

La Braşov, în anul 1 " rezU a.e . '. foarte mari de rădăcini, 44,6
501 si 550 (fig. 5). care au :Iat produet l1 :n~~1 sŞ~oruri distinct si foarte semni
si respectiv 42,0 tlha, depaşmd_marloru O 'liibrizii 550 581' si 501 s-au re
licaiive (119 respectiv 129%). In, anu~ 197, '1 fl"ln[l ['le 18% 21 % si res-ţ " . l' t de zaJlar c,porun e ,. d
marcat prin produc 11 ':'][ lca ee' " ţia hibridu\ui 550, conţinutul .e
pectiv 26% (1,3, 1,4 ŞI 1,8 tlha). ,u cxc~p ai scăzut decît cel al martorului.
znhăr al acestor hibrizi, în anul 1

1
969,. a fos s~u evidenţiat hibrizii 617, 622 şi

La Fundulea, în condlţl1 [e 1;lgare,.. - l' f' 6) Sporurile au lost
6n în ce priveşte producţia d~ rada

b
cI

!1l ŞI ~", ze~'IJ~rri~~~ta;e si sînt asigurate
de peste 13(~'Q faţ5 de martor !il 3111 Il al11 '- . ." ,stalistlc.

~,

Ic-:.'j"",
E7:I*

o P('oducţia de f'(1dăcÎlli 317;bl'idJl/tli~tlhaIII Prodtlc/iiJdB N/â1' ti l','fl/idu/LJi,.tj/;;;
/JllIIIlim Ff'oduL'ţiB De z,;,/?i/' g mill'fol'l/Iuillha
~ CodifllJ/{jj tI~ Z!lMI' il!17/bl'idu/ui ro,

I
t:=:I Pi'oducfiJ de rădăcini 3f1l,gdo/'f//!J/:t/htl ~ COIli/flUidde 7BIJari?/m,J/'tol'u/ui %

,

'.
J" . ... •-- - - Medig martoruluiFig. 5 -.COI12POdilfC;J .~ 8 /l"ţrizi polip/.pizi 1T1onogermi I~ Braşov (1969~1970).

Fig. D - BdltlVlOllf al 8 poly)rOld mOl1ogerm hyunds in BraşQv.

torită conţinutului ~e zahăr m~i ridicat. Hibridul 49 se evidenţiază, în anul
1969, pnntr-un conţmut de zahar de 19,8 grade polarimetrice, cu 7,4 % mai
ridicat decît cel al martorului, iar înanul.1970cu o producţie de rădăcini de
49,8 tlha (122%) şi cu o producţie de zahăr de 8,5 Uha (123%). Datorită
condiţiilor climatice diferite din cei 2ani deexperimentare, hibrizii au pre
zentaţ oscilaţii în ce priveşte producţia şi conţinutul de zahăr.In aceeaşi perioadă (l969~ 1970) s-au,studiat la Fundulea, în condiţii
de irigare şi de atac pulernic de c~rcosporioză, o serie de hibrizi, din care 8
au fost consideraţi caracteristic!. In anul 1969, cele mai bune rezultate sub
aspectul producţiei şi conţinutului de zahăr HU înregistrat la hibrizii 237,

108,219 şi 216 (fig. 4). Hibridul 2.37 a avut cea mai mare producţie de r5dăcini
~ide zahăr, sporurile Iiind de 24, respeetiv32% (lO,'L respectiv 2,0 t/ha).
In anul 1970, sporurile cele mai mari la producţia de rădăcini si de zahăr s-au
obţinut labibrizii 108,267,87, 216 si 64, oscilînd între 8~'20% (7,5~ 11,2
Uha), respectiv 12-20% (1,0 - 1,6 Î/ha). Cel mai ridicat conţinut de zahăr
comparativ cU martorul l-au avut hibrizii 219, 64 şi 267 (104,6 - 106,8%).
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de zahăr de 13-27% (0,8 ~ 1,7 Uha). Hibrizii 61 . '.
nutul de zahăr la nivelul martorului în anul 19707 ŞI 622 .~u menţmut COnţI
producţi~ de rădăcini şi de zahăr s-~u realjzat la 'h~b~~~1 e cele mai mari I~
?27, depaşind ma~torulla producţia de rădăcini cu 20~32% 6(fT'9635 a, 617 ŞI
lar la cea de zahar cu 19-27% (16 ~ 22 t .0 .? ~17,3Uha),
foarte semnificative. în privinţa c~nţinut~lu{~2' shc:rufIle fI~nd .dis!in~t şi
dul 622. Ceilalţi hibrizi au dat producţii bune dazaa ar seţ~vI/nţJazaohlbri
zut. în general, se constată că la Fundulea '. r u.c~n m~ . de zah~r s.c~:
monogermi dau prcducţii de rădăcini si de z;hân ~cntlţud?e lfIgare, hlbfIZll
un conţinut de zahăr scăzut care in' mal'orita[e oar e fI.Ilcate da.r reali:ează
cel al martorului. ' a cazuri or, se sItueaza sub

CONCLUZII

. 1. În urma lucrărilor de arrelicrare '-au bţ' t h'b ' . . .
rigermi de sfeclă de zahăr valorosi care;e r'~' !nu .1 fIZI te.trap!olZl plu
ploizi. Este necesară stabilirea p1a;ticităţ;i e~ ica. Ia nlvel~l hlbrlZllorpoli_
derea obţinerii unor producţii ccnstante in z~n~gICet ~ces o.r hibrizi in ve-

2. Folosind material tetra loid ' , . ecooglce dlfefIte.
brizi poliploizi pl~rigermi valor~i, su:~ri~IAI~~1uAlu;lge:m ralu obJiput h!-

. 3. fn urma mcrucişării familiilor tetra IO'd o ralOna e a nOI I.n ţ.ar~.
plOIde plurigerme s-au obţinut hibrizi p ]' 1 ~ . I e monogerme cu SOlUrI dI
.del!,ăşit soiurile raionate la prcducţia de ~~~ă~.zl. m.o~ogerm! Va!?roşi care a~
Jnsa la conţinutul de zahăr si la rezistenţ 1 bJnII,91 e zahar, fund defIcltafI

4 V 'f" d .' a a o 1
. : efI Icm majofItatea hibrizilor in cond:ţ" d " '.

fIcat hIbrizi care dau sporuri constante la prod ţ~ Ud e o~!gar~ s.-au Iden!l
prezentind insă tendinţă de scădere a conţinutu~~.la e raoaCInI ŞI d~ zahar,
cesltatea creării unor soiuri sau hibrizi cu cont' 11e za~ar: :'le desprmde ne
elaborarea unor tehnologii de cultură ca e omu mal ';'I?lcat de zahăr şi
conţinutului de zahăr la un nivel ridic~t. r sa dea POSIbIlItatea menţinerii
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REZULTATE EXPERIMENTALE ~RfV1ND CAJPACITATEA
DE ~RODUCŢIEA UNOR SOIUiRI DE SFECLA DE ZAHAR

P. STATICESCU. Z. STANESCU, MARIA BARSAN. MARIA ZAMFIRESCU. ELEONORA
MIHUTA. AL, NICOLAU. LAURA CIORLAuŞ. ANITA ALBERT, M. ALEXANDRESCU.
ATENA ROMANO. D. CHIRITA. E, CfINARU, EUGENIA AVATAJITEI şi V. LENGYEV)

Obţinerea unor producţii mari de sfeclă de zahăr cu calităţi tehnologice
superioare este strins legată de folosirea soiurilor cu insu~iri biologice şi eco
nomice valoroase. În etapa actuală, utilizarea soiurilor poliploide de sfeclă
de zahăr reprezintă, pe plan mondial, una dintre cele mai de seamă cuceriri
ale ştiinţei agricole. Aceste soiuri asigură producţii mai mari de rădăcini

şi zahăr comparativ cu soiurile diploide, Astfel, rezultatele obţinute de Ro u s
se I şi colab. (1969), in Belgia, aU arătat că soiurile poliploide au dat sporuri
de 15~20% la producţia de rădăcini şi de 10-20% la cea de zahăr, faţă de
soiurile diploide. După Z a n a (1967), 1 a k i m e n k o (1970), K a r a
m a n şi colab. (1967), K ras u c k i (1969), experienţele intreprinse in
Ungaria, U,R,S.S" Cehoslovacia şi Polonia au scos În evidenţă faptul că

soiurile poliploide au o capacitate mai mare de producţie decit cele diploide.
La noi În ţară, lonescu-Siseşti (1966), Stănescu ~i

colab. (1967, 1968) şi Tor j e şi colab. (1967) au constatat că soiurile poli
ploide române~ti sînt superioare celor diploide sub aspectul producţiei de
rădăcini.

Sub aspectul calităţii tehnologice, Sta tic e s cuşi colab. (1968)
au arătat că soiurile poliploide româneşti au un coeficient de extracţie supe
rior celor diploide.

În lucrarea de faţă sint prezentate rezultatele experimentale obţinute
in perio:lda 1966-1969, privind capacitatea de producţie şi calitatea unor
soiuri plllipioide şi diploide de sfeclă de zahăr româneşti şi străine. Ia Insti
tutul de cercetări şi proiectări alimentare ~i Institutul de cercetări pentru
cultura cartolului şi sfeclei de zahăr - Braşov, in colaborare cu fabricile de
zahăr Giurgiu, Arad, Bod ~i staţiunile experimentale Secueni - Roman şi

Tg. Mureş,

1) P.Staticescu. ,Maria Zamfireseu şi Eleonora Mihută de la Institutul de cercetări

şiproiectări alimentare:; Al. Nlcolau şi Laura Cior1ăuş de la Staţiunile Secueni-Iţoman şi
Tg.- 'Mureş; Aniia Albert; M. Alexandrescu, Atena Romana, D. Chiriţă, E. Cîinaru, Eugenia
Avătăjiţeişi V. Lengyel ...,..... dela fabricile de zahăr Bod, Roman, Giurgiu. Arad şi Tg.Mureş.
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Tabelul J

ICA 0,47
17,0 0,43__ --!2:Q. 0,45

0,18 16,4 0,48
0,60 17,3 0,4S
1.22 17,5 0,43--------
O,SI 16,3 0,46
0,S8 17,1 0,48
0,~i6 _17,,1 OA3

O,7S 16,65 0,45
0,50 17,00 0,44
L22 17,1, 0,44_

0,16 16.0 0,47
0,51 16,6 0,'16
0,61 ~ 0,46

0,60 IS,8 0,47
0,&2 16,2 0,49
0,71 16,4 0,43

I
100
100
100

lOi,7**
107,9'
113,7**~

108,2 *
107,0*
111,0'

112, l":'~'

leG 5
o II 3, 9**----
6 102,6
3 106,7
9 107, O'

O 109,7*
4 110,7**
9 108,2'

derecoltare a soiuri/or de srecJă de zahăr
19"6 1969)

-0,4 6,2
4,4 8,1
3.8 9,2------
2,4 6,8
7,4 8,4
6,0 9,3

Băneasa~Bucureştt

6.2
7,62
8,68

0,6 G.G8
2, 9 8,22
5,2, 9,90

0,4 6,71
:3,5 8.2
3,6 9,64

2.0 6,95
2.6 8,12
62 9,9---

100
100
100

101,5
105,9
109.1

101,0
107,7
106,7
--'--
104,9
105,7
110,8

no
109,7
107,1

5 1Q,5,9
7 116.3;~'"

8 112,2**

40,1
45,3
53.8

40,5
48,2
59,0

40,5
48,8
57,4

42,1
47,9
611,0

39,7
49,7
57,6

42,
52,
59,

(me la alllOf ,. ~

Produclia de riid?icini Producjia de zillJijr , Conjinut de
Data

I I
d'r. I

I
diL

I
za!Jiir IceTl1lş.l

Soiul recoltiîrii
"' t/ha '1 % llIlll

t/ha
'" t/ha

°ezuHateJe de produc1ie obţinute Ia diferite date
" d' .,

1 sep
Hod 165 1 act.

22od., sept.
R. Poli 1 1 act.

22 oct.

1 sept.
R. Poli 3 1 oct.

22 oeI.

1 sepi,
['o Poli 7 J act.

22 oct.

Maribo 1 sept.
1 oet.Rez. Po1y

22 oct.

K\vs Mega 1 sept.
1 act.Poly

22 act.

MATERIALUL, METODA ŞI COND/ŢULE DE CERCETARE

REZU LTATELE Oll'flNUTE

Au fost Ju.':!te în studiu soiurile Bod J05, Cimpja Turzij 24, lovrin 532 (diploide),R. Poli 1, R. Poli 3, R. Poli 7 (poliploide ronJ<:înrşti), Maribo Rezista Poly şi KIeimva
n

zId:clllvlega Poly (poliploide străine): Experientele au fost executate în JocE!litatile B~neasa-Bl!('u_reşti, Giurgiu, Arad, Braşov, Tg. Mureş şi Srcuenl-Ronwn.
Aşezarea parceielor s,a fileut în pătr<lt latin, iar ln interpretarea n;zultaielor a fostfolositţ} metod.'1 aml1izef variantei.

In timpul vegetaiiei S<IU efectuat observaţii şi mclsurători biometrice, iar periodic(1<1 12.VII, LVIII, 1.1X, 1.X .';Î 22.X) s-au Eicut reealtări pentru stabWrea productieide f8dlkini şi zahăr, a continutului de zahăr şi rdtc determinari.
Mersul vremii în perioada de cercetarea vari<lt în funcţie de ani şi loca1itfîfj. Astfel,la BaHC!)Sa~BucureştişiGiurgiu anii 1966, 1968 şi 1969 au fost secetoşi în prima perioadă de

vegetatie a sfec1ei, iar <lnii 1966 şi 1968 EU înregistrat în Imotimpul de toamnă precipitaţiimilÎ multe decît nOImal. La /I.rnd, <lnU 1968 şi 1969 [ill avut primaveri secetoase, iar 2mll 19G7poate fi considerat ca secetos. In zona Braşov, primi.îverile au fost deficitare in precipitaţii,iar verile anilor 1967 ~5i 19G9 <lU fost mai urnede decît în mod !Jorrn.:l/, La Tg. Mureş, primăveriicanilor 1966, 1967 şi 1968 a11 fost afectate p[Jrti~11 de secetă, iar toamnele anilor 1966 şi 1969
mI fost mai uogate în precipitaţii decît medicI multianuaUî. La Secuenj~Romall, regimulpluviomeiric <1 fost în genf'n:li deficittlr in anotimpul de primăvElri.i, i<Jr !:mii 1966 şi 1967 potfi considerati drepi'secetoşi.

Soiurile pe c<JreS-JU executat experientele au fost: brun roşcat de p~jdure la Băneasa~Bucureşti, cernoziom ciocolatiu la Giurgiu, ccrnoziom degradat la ArJd, humicosemigleic laBrAşov, brun de pădure la Tg. .Mureşşi CCfJlOziom cernoziomoid la Secucni-Rom<.lD.

16,1 0,47
16,1 0,44
15.8 0,50

15,98 0,49
J5,6 0,17
158 0.47

1S. 93 0,18
1.59 0.·12
15.8 0,48

15, TI 0,52
IS,9 0,4S
15,5 0,46

--_._-.-

1.5.92i 0,48
16.4 0,40
16.1 0,42-----

0.20
0,49
1,36

o CG
0,.51
0,89

1.10
0,19
0,5.5

0.27
0,.52
0,46

100
100
100

104,2
110,0*
122.0***

101,3

I
110,0*
116.0**

7 98.0
1 103,7
8 109.0

4 105,7
4 110,0'
9 105,0

4,77
5,12
5,73

4,97
5,61
7,09

4,&3
5.63
6.62

46
53
6,2

33,5 113,9* 4.1 5.0
36,4 111,3* 3,7 5.6
41,8 109,4 3,6 6,1

mdie pe 3 ani (1966-.1)57-1968).

1 sept.
1 oct.

25 oet.

Notă: epoca 25 ocL

Giurgiu
1 sept. 29,4 100

Bod , act, 32.7 100
25,oct. 38,2 100

--- ------
1 sept. ,11.5 107,1 2,1

R. Poli 1 1 oci. 26,1 110,4 3.4
25 oet. 45,9 120,2 7,7

1 sept. 31,5 107,1 2,1R' Poli 3 1 ocL 36.1 ) 10,4 3,4
25 oei 42.1 110.2 3.9

1 sept. 29.8 101,2 0,4
7 1 oct. 34,7 106,1 2.0

25 oct. 41,5 108,6 3,3

Cercei.:lrile efectuate în perioada amintită au dus la obţInerea a l1umeronsedate experimentale, elin care se vor prezenta numai rezultatele medii obţinuteli! reeoIt"riie electuate Ii! LIX, LX şi 22.X, sepi!rat pe fiecare localitate înpi!rte.

Li! Biineasa-Bucureşti, la data de l septembrie, producţiile medii derădăcini eu fost de 39,7 t - 42,5 Uha, ier le 1 octombrie de 45,3 _ 52,7 tlharădăcini (ti!belul 1). Dac" Ia 1 septembrie diferenţele dintre soiuri sînt 10i!rtemici, li! l octombrie toate soiurile poliploide au rei!lIzat sporuri de producţieînsemni!tefaţă de soiul diploid (B 165), de 2,6 - 7,4 Uha rădăcini şi 500820 kglha zah{lr. Li! epoca optimă de recoItare (22.X), producţia medie de sleclăa lost de 59-60 tlhi! Ii! soiurile R. Poli 1 şi R. Poli 71aţă de 53,8 tlha cît ai!vut soiul mi!rtor B 165.

Soiul Kleinwi!nzleben lvlegi! Pol)' (Kws .i'vlega Pol)') a rei!lizi!t o producţiede rădăcini cu puţin mi!i mafe decît i! SOiUfilof R. Poli 1 şi R. Poli 7 însă,datorili! conţinutului de zahăf mai scăzut, de 16,4 li!ţă de 17,5 cît a avutR Poli J, i! rei!lizat o producţie de zahăr li! hecti!f mai mică,
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Tabelul 1 (continuare)

Producţia de rădăcini Productia de zahll.r Continut de

Solul Data

I I I I "hă, Icenuşărecottăril dif. dit.t/ha % t/ha t/ha % t/ha

I(ws Mega 1 sept. 44,1 128,2*** 9,7 6,24 125,3*** 1,26 14,1 0,34Poly 1 act. 53,2 134,3*** 13,8 8,64 123,9*** 1,67 16,4 0,3420 oct. 55,7 128,6*** 12,4 9,73 126,0*** 2,01 17,8 0,31)

Tabelul 1 (continuare)

1 sept.
1 act.

25 oct.

Data
reco1tării

KwsMega
Poly

Solul

14,9 0,37
17,1 0,41
17,0 0,41

1,1 14,6 0,37
1,01 16,4 0,39
0,50 17,1 0,39

1,15 14,5 0,37
1,30 17,1 0,39
0,80 17,5 0,38--
1,34 14,5 0,36
1,40 16,7 0,39
1,60 17,2 0,39--
1,45 14,1 0,40
1,44 16,6 0,41
1,28 17,2 0,50
1,85 14,4 0,38
1,34 16,1 0,44
0,90 16,5 0,44

15,3 0,47
16,9 0,42
17,87 0,43------

0,6 15,2 0,47
0,9 17,3 0,47
1,I 18,2 0,44

0,5 15,3 0,47
0,5 17,3 0,47
1,0 18,2 0,44----
0,6 15,25 0,47
1,2 17,2 0,40
1,2 18,3 0,43----
0,6 15,0 0,47
1,0 16,8 0,43
1,2 17,78 0,45,------
0,6 14,8 0,49
1,2 16,8 0,44
1,3 17,6 0,45

100
100
100

113,4***
114,0***
106,0

122,8***
117,4***
110,0**

123,7***
118,4* **
108,0*

126,0***
118,8***
116,0***

131,1 ***
1 1)7,5**'

110,8***

100
100
100

112,8**
115,8***
117,2***

1)0,6*
114,0***
115,6***

112,8**
121,0***
118,7***

112,8"*
117,5***1
118,7***

112,8**
104,9***
120,5***

4,7
5,7
6,4

3,6 5,3
5,3 6,6
6,6 7,5

2,8 5,2
4,9 6,5
5,1 7,4

4,2 5,3
7,1 6,9
6,7 7,6

4,6 5,3
7,4 6,7
6,8 7,6

4,6 5,3
8,4 6,9
8,2 7,7

5,65
7,50
8,20

7,0 6,75
6,0 8,58
2,6 8,70

8,3 6,90
5,7 8,80
5,3 9,00

9,6 6,99
6,7 8,90
3,4 8,86

10,8 7,10
7,0 8,94
8,2 9,48

12,7 7,40
8,7 8,81
6,5 9,10

Tg. Mllreş

Secueni-Roman

100
100
100

118***
1)2,7*
105,6

121,3***
1)2, I *
106,8

124,7*=1'*
114,2**
107,0

127,8***
114,9**
117,0

133,5***
118,5**
113,4 -

100
100
100

111,6***
116,1 ***
115,6***

109,0**
114,8***
114,2***

113,5***
121,5***
118,7***

114,8***
122,4***
118,9***

114,8***
108,1 ***
122,8***

38,8
46,9
48,2

45,8
52,9
50,9

47,1
52,6
51,5

48,8
53,6
51,6

49,6
53,9
56,4

51,5
55,6
54,7

31, I
33,0
35,9

34,7
38,3
41,5

33,9
37,9
41,0

35,3
40,1
42,6

35,7
40,4
42,7

35,7
41,4
44,1

c
1 sept.

T34 1 oct.
22 oct.

1 sept.
1<. Poli 1 1 oct.

22 oct.

1 sept.
1<, Poli 3 1 oct.

22 ocl.----

1<, Poli 7
1 sept.
1 act.

22 oct.

Maribo 1 sepl.

R.ezista Poly I act.
22 ocl.

Kws Mega 1 sept.

Poly 1 oct.
22 oct.

1 sept.
Bod 165 1 act.

25 ocl.

1 sepl.
R. 1'011 I 1 act.

25 ocl.

I sepl.
R. Poli 3 I oct.

25 aci.

I sept.
R. Poli 7 1 oct.

25 oeI.

Maribo 1 sepl.
Rezista 1 act.
Poly 25 act.

"Kws Mega I sept.
1 act.Poly

20 ocl,

15,0 0,59
15,4 0,63
16,3 063

--~
0,14 14,0 0,68
0,28 14,8 0,64
0,10 16,0 °65
-~~

0,10 14,4 0,63
0,22 14,9 0,68
1,00 15,8 0,61---
0,41 14,36 0,68
0,21 14,6 0,63
0.07 15,5 0,58---
0,14 13,7 0,67
0,11 15,0 0,97
0,24 15,8 '054
--~

,13 13,96 0,66
,07 14,6 0,65
,09 14,9 0,65

14,4 0,34
16,5 0,32

- 17,9 0,37----
0,38 14,1 0,34
0,46 16,1 0,34
0,80 17,7 0;34--0,58 14,1 036
0,57 16,6 0:33
0,90 17,3 0,33----
0,25 13.9 036
0,79 16,4 0:35
1,14 18,2 033-'_._'-
0,70 14,1 0,36
.13 16.4 0.35

1,17 17,5' 0,33

13 100
25 100
70 100

,9 97,3
,7 96,1
,O 101,0

3 98,0
7 103,0
7 104,2

4 108,0
97,1

100,8

102,7
101,5
102,7

97,5 °100,9 °98,9 °
8 100
7 100
2 100

J07,6***
106,6***
llO,4***

111,6***
108,2***
111,7***

, 105.0***
11 1.3*""*
J14,8***
~.~~-

114,0***
1162'*'1 1
115,1***

4,9
6,9
7,7

5,36
7,43
8,52

568
8.10
[,89

5,
7,
8,--

Arad

1,8 49
0,8 69
1,8 87--
2,7 50,
3,7 74,
4,1 90,
-~

4,6 5,5
2,9 7,04
4,3 8,77--
2,5 5,27
3,8 7,36
4,3 8,94--
,7 5,00
,8 7,32
,1 , 8,61

Braşou

,6 100
4 100
3 100

4 104,9
2 101,6

° 103,1

107,4
101,4
107,4

112,6
105,7
107,8

106,8
107,7
107.8

104,6 1
107,7 3
109,2 5

34,4 100
39,4 100
43,3 100

36
49.

~
38,
50,

~
39,3
50,1

~
41,2
52,3

~
39,1
3,2

I
~

8,3
3,2

60,4

38,4 111,6'" 4,0
47,2 119,2**~' 7.8
48,6 112,2" 53------
39,6 115,1*** 52 5,56
46,4 J17',2*** 7.0 7,54
48,6 112.2** 5 J R.G:::'

----
37.8 100,0""" 3,4 52;3
47,2 1192**~ 7,8 7,iG
40,2 1136" 5,9 8.i6----
40,6 118,0>1<** 6,2
49,1 123,9*"'* 4,7
50,9 117,5··.· 7,G

Lovrin 532
1 sept.
1 oct.

20 oct.

1<. Poli
1 sept.

1 1 act.
20 oct.

1<. Poli 3
1 sept.
1 oct.

20 oct.

R. Poli 7
1 sept.
I oct.

20 oct.
Mar/ba 1 sept.Rezista 1 act. 5Poly 20 oct. 5

~ws Mega 1 sept. 3
oly 1. act. 5

20 oct.

K
P

CT 34
1 sept.
1 oct.

20 oct.

R. Poli
I sept.

1 1 oct.
20 oct.

R. I sept.
Poli 3 i act.

20 act.

1 sept.1<. Poli 7 1 oct.
20 oct.

Maribo 1 sept.
Rezista I act.
Poly 20 act.
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, Conţinutul mediu de zahăr la fiecare epocă de recoltare la toate soiurile
polip laide a fost mai scăzut decît la soiul Lovrin 532. Soiurile străine Maribo
Rezista Poly şi Kws Mega Poly au avut cel mai scăzut conţinut de zahăr.

Pe baza datelor prezentate pentru zona de vest a ţării reiese că sfecla
de zahăr nu trebuie recoltată înainte de 1 cctombrie deoarece sînt pierderi
foarte mari de recoltă.

La Braşov, la 1.IX şi I.X toate soiurile poliploide au realizat sporuri
asigurate statistic la producţia de rădăcini şi zahăr la hectar (tabelul 1). Creş·

terile de producţie înregistrate între 1.fX şi l.X sint foarte însemnate, de la
5 tlha la soiul CT 34 pînă la 9,4 tlha rădăcini la R. Poli 7, iar între l.X şi 20.X
de 1.,4 ~ 3,9 Uha.

Producţia de zahăr (biologic) polarizabil în această zonă este mult mai
mare (în comparaţie cu celelalte zone din ţară), mai ales la ultima recoltare
şi aceasta se datoreşte conţinutului de zahăr care are valori mai mari şi ca
urmare sfecla obţinută în această zonă are calităţi tehnologice mai bune.

Dintre soiurile polip laide autohtone (care realizează sporuri apropiate
la producţia de rădăcini şi zahăr) se remarcă soiul R. Poli 7, care s·a compar·
tat cel mai. bine în această zonă. Soiurile străine Maribo R.P. şi Kws Mega
Poly faţă de soiul diploid CT 34 realizează sporuri asigurate la producţia de
rădăcini şi zahăr, iar faţă de soiul R. Poli 7 sporul la producţia de zahăr la
soiul Maribo R.P. Ia ultima recoltare a fost de 0,3% iar la soiul Kws Mega
Poly de 11,2%.

Conţinutul de zahăr înregistrează creşteri de la 0,7 ~ 1,8grade polari·
metrice în perioada l.X - 20.X, ceea ce contribuie foarte mult la îmbună·

tăţirea calităţilor tehnologice. Reiese deci că In această zonă sfecla ajunge la
maturitate tehnică după data de 10.X şi deci de la această dată trebuie în·
ceput recoltatul sfeclei de zahăr sau cel mai devreme de la 1 octombrie.

. La Tg. Mureş (tabelul 1) producţiile de rădăcini şi zahăr la hectar sînt
destul de mari la toate soiurile chiar de la prima recoltare. De asemenea, creş
terea producţiei de sfeclă în luna septembrie este foarte mare (4, I - 8,1 tlha
la soiurile Kws Mega Poly şi CT 34). La 22.X conţinutul de zahăr (media pe
4 ani, 1966-1969) cel mai mare, de 17,5%, I·a avut soiul R.Poli 3, iar cel
mai scăzut, de 16,5%, I·a avut soiul I{ws Mega Poly.

Soiul Maribo Rezista Poly la recoltarea din 22.X realizează la producţia

de zahăr un spor de 8% faţă de soiul R. Poli 7, iar la soiul !\ws Mega Poly
sporul este de 2,8 %.

Deoarece calitatea tehnologică a sfeclei se îmbunătăţeşte continuu prin
·ereşterea conţinutului de zahăr pînă la recoltarea din 22 octombrie şi în con·
diţiile de la Tg. Mureş sfecla se recoltează după data de l octombrie, în nici
un caz nu mai devreme, deoarece s-ar înregistra pierderi mari de recoltă.

La Secueni - Roman s·aU obţinut producţii mai mici de rădăcini şi

,zahăr la hectar. Sporurile soiurilor poliploide taţă de soiul diploid B 165 sînt
f?a~te mari şi asigurate statistic la toate epocile de recoltare (tabelul 1). Con·
ţmutul de zahărîn cursul lunii septembrie creşte de la 15,3 la 16,9% la soiul
Bod 165, deci 1,6 grade polari metrice, iar la soiul R.Poli 1 de la 15,2 - 17, 3 %

fi

Tot din datele prezentate în tabelul I reie<e o. '
producţia de sfeclă a crescut cu 52 tlha 1 . 1 B" 16ca , In luna septembrie,
şi cu 10,2 tlha la soiul !\ws Me ~ Pol ~ SalU 5,.7,7 tlha la R. Poli I
nutului de zah'lr constatăm de ~seme!' In" ceea ce pnveşte dinamica conţi.
acestei luni a fost de O,6°S la soiul B 1~~ c:f a~~~~ularea zahărului în cursul
la !\ws Mega Poly Reiese de <' 'o e '. la sOIul R. Poli I si O4°S
Poly (Mariba R.P.)· şi !\ws Meg~·~~~nea c'lla s?lurile străine Maribo Rezista
re.coltare, con'ţinutul de zahăr a cresl~tde af prţlma/e~oltare.şi pînă la ultima
DIn observaţiile ce s.au făcut in c' • mt . pu 111 eC]t la sOlunle autohtone.
r!fieare s·a văzut că soiurile M~rib~~I~ Ifk:UI vegetaţlel în toti anii de ve·
"bIle la, atacul de Cercospora refăcînd~ '. Ş .ws Mega Poly au fost mai sen.
această boală. ' ·ŞI mal greu aparatul foliar distrus de

In concluzie, pe baza datelor pre t t . , •
temperaturile sînt mai ridicate si atac~er da ~reJese ca In a.c~astă zonă, unde
zahar nu trebuie recoitată mai devrem d f ercospora rr:,al Intens, sfecla de
pro~ucţie şi aceasta datorită faptului ec/ at·.~ d~d:r~ce ".nt ~Ierder.i mari de
zahar, mai ales la soiurile poliploide Sî~t • I ra tac111a CIt ŞI conţInutul de
tarea din 22 octombrie. ,In creş ere contInuă pînă la recol.

Din datele privind procentul de cenu " t t' ,
valori mai scăzute la recoltarea de la e şa .co,:s a am ca acesta prezintă
la maturitatea tehnologică. poca optIma (22.X), cînd sfecla ajunge

La Giurgiu, dinamica producţiei de "d' . .. o

superioritatea soiuri lor poliploide faţ' /a a?'7 1 ŞI zahar arată de asemenea
care a realizat cele mai însemnate s;o:u .ed salu dmar.tor (SOl dlploid). Soiul
soiul R. Poli 1, la toate e ocHe de rec n e pr? .ucţle în ~ceastă zonă a fost
că se obţin sporuri însemn~te de produ~n:T TI 111 aceasta zonă se co,:stată
de ia I octombrie la 22 octombrie CÎnd pr d nţ,una septembne, dar mal ales
36,1 t la 45,9 tlha cu un lus d~ o uc la,a crescut la R. Poli I de la
a. crescut în luna o~tombri/cu 5 5 p~ tlha sfecla: La so!ul B 16~ producţia
bll au fost mai mici în această z~nidf~ Producţ!lle. med!l de zahar,polariza.
avut v~lori mai scăzute la toate soi urii c~rz~ conţ111UtuiUI de zahar, care,a
mal scazut din cauza secetei mai acce~' ec .a a avut ,un cOŢ1ţ1l1ut de zahar
Cercospora, care au cauzat ierderea fr tuate 111 aceasta zo~a ŞI atacului de
refacă aparatul foliar în dauPna acu UI,u~1Zelohr, Pllal.ltele f!lnd nevoite să·si

· "A .... m arl1zaarUUJ .
ŞI 111 zona Giurgiu Soiurile Maribo R . t Pl' .

avut cel mai scăzut conţinut de zah' eZls a o y ŞI Kws A1ega Poly auar.
· La Arad, producţia medie de sfeclă a fost la 1 1X de 36 6 tlh I . 1

~IPhl~~t~\::r~ i\~ 4] ,]2Xh~ ia R. P~li 7 ~ta~elul Il. Creşteriie de :ro~~~;je
R P l' 3 . I . ŞI.: 111 aceasta zona S1l1t foarte mari, de 10,8 tlha la

· o I ŞI 4,9 tlha la SOIul !\ws Mega Poiy iar de I ] t b
;~ oC~~btede asemenea producţia tuturor s~lurHor aacre~~u~~ur~e l~ă91~
.R. ~OI~I~. care a dat cele mai bune rezultate în această zonă a f~st soi~l
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adică ~u 2,! grade polarimetrice La rec It .
M
R. Poboh R3~1 R. Poli 7 au avutconţinutuldareah?lnd25.X, soiurile R. Poli 1

an o .P. si Kws Meg Pl" e za ar e 18 2 - 18 3 o/S' .. '1'
d hA' a oy ŞI In cond'ţ"! d ' , 10. OIUn e
Se za ?r mai scăzut. Dintre soiurile auto~t 1l e e la Secueni au conţinutul
ecuem-Roman le.a realizat soiul R P l?ne rezultatele cele mai bune la. OI 7.

J\,N. l.C.C.S., SFECr..A DE ZAHAR, 1972, VOL. m

CA:LlTATEA TEHNOLOGICA A UNOR SOIURI POIJIPLOIDEDE SFECLA DE ZAHAR

P. STATlCESCU, Z. STĂNESCU, MARIA.ZAMFIRESCU, Mil.RIA BĂRSAN, ELEONORA
MIHUŢĂ, ANITA ALBERT, ATENA ROMil.NO, AL. NICOLAU, D. CHiRIŢĂ,E. CIINARU, LAURA CIORLĂUŞ, EUGENIA AVĂTĂJIŢEI şi V. LENGYEL ')

') P. Staticescu, Maria Zamfirescu şi E1eanara Mihuţă-de la Instttutui de cercetări
şi proiectări alimentare Bucureşti; AI. Nicolau şi Laura Ciortiluş-de la staţiunile Secueni
Roman şi Tg. Mureş; Anita Alber!, Atena Romana, D. Chltiţă, E. Ciinaru, Eugenia Avătăjlţel
eŞi V. Lengyel- de la fabricile de zahăr Bod. Roman. Giurgiu, Arad.şi Tg. Mureş.

Prin calitate tehnologică se înţelege totalitatea însuşlrilor sfeclei (bio·
logice, morfologice, litopatologice, chimice, fizice, mecanice) care determinăcalitatea sa la prelucrare şi randamentul de zahăr alb obţinut.Din cercetările efectuate de către D e d e k (1958), W i k 1 un d (1949),
Car o 1 a n (1949), Hen r y şi colab. (1959), Car rut h e r s ~i 01 d·
I ieI d (1961), T r z e b ins k i şi R u ben bau e r (1968), W i e .
ni n ger şi K u ba din o w (1971) şi alţi autori s·a constatat că între
datele analizelor de laborator si indicii de calitate al sfeclei de zahăr existăo dependenţă ~i corelaţie strlnsă.De asemenea s.a dovedit că unele componente chimice ale sleclei In·
f1uenţează într.un grad mai mare cantitatea de zahăr alb obţinută la preluA
crare (conţinutul de potasiu ~i sodiu, azotul aminic şi amidlc, betaina şi sub·
stanţele reducătoare). Aceste substanţe chimice nu permit cristalizarea zaha·
rozei, trecînd.o în melasă ca atare şi contribuind direct la obţinerea unor ranA
damente scăzute de zahăr alb. Astfel, din cercetările efectuate de De d e k
(1958) şi W i k 1 u n d (1949) a rezultat că fiecare mval (K + Na) leagă0,3423 g zaharoză care trece sub 10rmă de soluţie In melasă.După L li d e c k e (1954), o parte din azotul vătrlmător leagă 25 părţide zaharoză, iar după D ra c h o v s k a ~i Sa n d era (1954), o parte
de cenuşă (prin componentele ei K + Na) leagă 4-5 părţi de zaharoză carenu cristalizează ~i trece în melasă.Pe Ungă aceste substanţe enumerate, ~i aite componente chimice ale
sfeclei de zahăr pot contribui în mod indirect la buna prelucrare a sleclei
şi la obţinerea unor randamente ridicate de zahăr. Astfel, cantitatea de marc
din sleclă, după W ii h 1 e r t (1962), constituie un element de apreciere a
calităţii. Dintr.o sleclă cu un conţinut crescut de marc se obţine o cantitate

CONCLUZII

.1. Soiurile poliploide autohton . t A,

super2'are de rădăcini şi zahăr soiuril~/:tF~Juateîn studiu au dat producţii
.. . Dmtre soiurile poli loid p 01 e cu care s·au comparat

ndlcate de rădăcini si zahărPcît ~ a~tohtone s·au remarcat prin producţii~'ţ.PIoli 1 (pentru z0l1a de sud a iărfr)l~i c~~ţltRutUpl ri~icat de zahăr, soiurile
a lor.

' s IU . oh 7 pentru restul locali·3. La Braşov ~i Tg. Mures s"1 .,reg~ fo1y ~i ~aribo Rezista Poiy ~~:::;l sitg~ilplOld~ străine Kleinwanzleben
I~U?! de zahar mai scăzut si sînt mai sensib.rIPntmulloc. Acestea au cort·

SolUn e autohtone.' lea a acul de Cercospora decîtA4. Pentru evitarea pierderilor' .zahar la hectar cît $i pentru obţiner Inse.mnate .~e producţie de rădăcini si
pent~u f~brici!e de. zahăr în nici u~~dj~ ~atefl1 .prlme de calitate superioară
este indIcat sa se Inceapă recoItatu! sf 1 .actele InAca;e ~.a experimentat nuec el e zahar inaInte de 1 octombrie

BrBLIOGl\AFIE
1 a k i m e n k o N. S., 1970 Modif" A •

••

I k

. anul 1971, Sah. Svekl; 7 lcart survemte m raionarea soiurilor de sfeclă de h' I
a.lmenkoNS 1 .,..

. zaarn
• 19 .., 970, Rezultatele expe' / I d

lon:n 67;:1969, Saharnaia Svelda 12 Tlefl e ar e concurs cu soiuri de sfeclă de zahăr
.s cu, 1 S OI t,V 1 a d 1966' C . .'K a r ;':n~n~iLLi nOKi de irigare, Probleme :;~f~~l~ c~~parative cu soiuri noi de sfeclă de zahăr., ostalova M 1967 R 'Mar :kec~tote~fl 1966, L. .Cukrovanj~ke 8S,' 1J.ztlltatele cercetărilor cu diferite soiuri de sfeclă

d "v ras U c k 1 SL, 1969 Probl . . . .•
R ou s ~ :f[cla. G Cukrownicza 77, 11. ema con/mutulUl m zahăr al soiurilor pollploi deN. ŞI colah., 1969 Les n}sultat d'Stil ~~t~~g:~f:;;e~[r/eif;?9~g1fvJnstitutsB:fge:YI)~u~ol~~~f!br~ti~a;i~:~~eb~t7:;~~: Sp~~{:nes cU Z. ŞI calah., ]967, Ca aia'

' 1

Stil nS~e~la de zahă" Analele LC.C.P.~. Clu~~"ul~~ P;~dl~cfw ş~ calitatea soiurilor poliploidede
cu . ŞI colab.,1968, Comportare" "[' en~ .

S t 'a t ~omparativ cu un~le soiuri valoroase An~l:l~U{lCOCPSOllPloBide de sfeclă create in România
l.C e seu P. {il colaL., 1968 Ce' .~. ' ...... -: raşov, 1. •

Tor j r~IOt/e S~clă Pog110ide, româ~eştt~::bl~~~l~~/i;~fuc~g şi cali/atea tehnologică a soiu·
f r' 'ci o p . e n <1, 1967, Rezultate ob( t .e, A •

Z an: ef ~ e zahar, ltl cadrulf,ţelei de stat Pentru l;;id ~ ltl Incerca'.ea soiurilor poliplolde de
ipar nzg s, 61967, Cercetan prluind insuşirile soiu:iI~';';fe ~of~~l~l~[' Prhovbleme agricole,.7.

• •. .
. a e zaar in 1966, Cukor-
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după

în care:

(%),

ma i mare de borhot pr d • d .
tehnologic. ,o UCll1 u-,e pierderi de zahăr mai mari' l

D " D m proces li
upa u bou r g (1959) •

de ma:c sub 3,.5%, se obţin tăiţ -. m cazul pr.eluc.rării sfeclei cu un ca r t
R~ecanlc, extracţia _zahărului î~1 ~~~~~~fI~u~zaton d~n p~n.ct de vedere gz:~~

a mal consta!at ca soiurile de sfeclă bag t ~ (lIfhU~le facmdu-se incomplet.
mal lTIare decit cele productive. a e 'n za ar au Un ccnţinut de marc

I;l,.SCOpuJ determinării caii bIţi" t .
local!taple Băneasa - Bucuresti G' e]lDoIAog,ce a unor soiuri de sfeclă în
cuel1l~Roman au fost ef ( ,(,. IUrg,u, rad, Brasaj- Tg M

• . ec ua e exper ţ ,'. ures si Se-
romaneştI şi 2 soiuri străine 'en c cu 4 soiuri de sfeclă de zJhilr

MATEIUALUl ŞI METODA DE CERCE1ARE

Au fost determinate producţiI! de dd-l il . " v

metoda OHner, marcul sfeclei dupU C / < 'c II Şl zahar alb şi substol1ţele reducătoare p .
K j e 1 d h 1 ' as s e n ceIllIS'! d t " [irI
, ' ", II, • JaT sodiul si potasiul la'fa t , ' t '1 ' ' .. ' _con, Uc ometric, .notul total dup;-
~jnaţi colo iz îi prin metoda D il m a n ;~e r:1 cu fla~iJ~ti. Din StlCtJ/ normal au fost deie ~
şJlor d~ cupru şi betain<J prin preCJPitar: el:' s::Zeo tul

.flmJnIC şi amidic prin meloda comple~_
determlllat .cantitatea de zah'::lr din melas<:l şi ;r IRel~.eC~{e. Pvcntru compararea soiurl1or S-i:I

L .. d CantJtatea de zalli:lrQză care tre~e in mehs'lo
f ~C~lat (ur~ta de zahăr obţinută la hfct'lr.

u ee k e (1904): ' ,S-d e ['rmInat după relatia dedus~ de către

Zm = 5 X C + 2,) X N

~m este zahărul in melasă (%),

- cenuşa COllductometridi (%),
N - azotul aminic (OT)C /0 .
onţmutul curat de zah'lr al f 1

Zp este conţinutul de ;'JJlaro~:c CI : fost stnbrllt după reli:lţw ZI' -= Cz-Zm, În care
C . 'a pura (Oh)
P z - conţmutuI de zahăr al ş;[ecJel (0I) ,

entru Băneasa-Bucurestiedot tat 10. u

propusă de W i e oi n ger ('J971): I ea de zilJur dJO Inel ilS,] s-a determmat dupa relnpd

Z1/I = mvaJ (K + Nu) / 100' Z X 1"în care: - ,02 X 0,3423

A
/(r este pot[).siuJ dozat in stecH] la ·100' J

d / .• zn Jaroz~i,
a - so IU dozat În sfecJăb 1000 I ..

T t t za wroz<:1.

ca pen rtu aceeaşi localitate S-'J m,Ji deterOl1Il .. t
ar r li Il e r s s' 01 d t· J d a "valoarea de ,'m '/ /V _ ) J e 1961' .. purJa e" a sfeclei
'''p ~ 2,5 /( + 3,5 Na + 10 N r J3 '

V , / T ,1Jl care'
t'll1J e, _e va oarea de lmpUfJta/ h . .
Neaza arozel (mg o/ 1
B- b' zot~l amInic şi amJdic (mg/lOOl!Z), /0 za ]aroz~),

- . etaIna (mg % zaharo-)za .

Coeficientul de alcalinîtate s-a calculat după formula stabilită de W i e ni TI ger:

C.A. = mva/ (I( 4- Na)/JOO'Z
mval _ NllOOoZ

C·.4· este c02ficientuI de alcalinitate,

N --- azot aminic.

Estimarea Calităţii tehnologice fi sfec1ei s~a ffieut şi dupb valoarea factorului MZfo
losind relaţia stabili tel pentru R.S. Cehoslov<Jdl de dlfre D rac il o v s k a şi S a TI d era
1954) şi pentru condiţiile din ţara noastră de către Sta tic e seu şi Olt ea n u (1961):

8 X c
MZ= lOO---"::"':~'---10 core;

D-(1,2+4X C)

MZ este melasă tip 50 rezultată Ia 100 kg zahăr alb

D - conţinutul de zahăr (%).

REZUlTATElE OBŢINUTE

La Biineasa~B"c"reşti, rezultatcle obţinute (tabelele 1 ~i 2) aratii
cii soiul R. Poli 7 se situează pe primul lec ta producţia de zah:.\r curat, cU
87,1 q/ha ~i CU 10,578 lig zaharczii În melafă la IOa" zaharozii. Acest soi de
sfeclă a avut la recoltare cantiU,ţilc cele mai mici de ,)Zot aminie, potasiu
şi sodiu. Valoarea de impuritate a sfeclei a fost de .5 659 mg % zahamză,

faţă de 592.5 mg % la soiul Bod 165 şi 6816 mg % la soiui l,lcinwanz
leben Meg" Poly. Soiul R. Poli 7 are de asemenea Un coeficient ridicat de
alcalinitate (3,12 unităţi).

Valoarea factorului MZ a fost de 24 faţii de 2.5 la soiul Bod 165 şi 26
la soiurile Maribo Rezista Poly ~i /(leil1\\·amleben Mega Poly. Ultimele dou,i
soiuri suferă mult în această zonă din C;luza seceiei şi cercosporiozei, ceea ce
face ca la recoltare să aibă calitate inferioară.

La Giurgiu (tabelul .3) dqi soiul jv\ariIJo Rezista Poly a avut o rezistEnţă

mai mică la cercosporioză şi seceUi, totuşi a asigurat producţia cea mai mare
de zahăr curat (.52,2 q/ha), pe locurile 2 ~i 3 situîndu-se j<:Jein',vamleben Mega
Poly şi R. Poli 3, fn această zonă, soiul R. Poli .3 a dat un spor de zahăr curat
de 4,9 q/lu faţă de Bod 165 ~i de 0,8 ~ 1,8 q/ha comparativ cu R. Poli 1 şi

R. Poli 7 la producţii egale de sfeclă sau chiar mai mari cu o tcnă la hectEr.
Acelaşi soi (R. Poli 3) a avut un factor MZ de 26% faţă de 28

31 % la celelalte, c1asîndu-se şi sub acest aspect pe primul loc. Calităţile dea,
sebite care-I fac să se situeze pe locuri frunt3şe in experimentiirile efectuate
sîn/conţinutul mic de azot aminic, amidic şi cenu~ă, comparativ cu celelalte
SUluri.

In"'această zonă, în general, la soiurile studiate se remarcă un mare
ridicat şi cantităţi mari de substanţe reducătoare la recolt.area definitivă a
sfeclei (tabelul 3).
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La Arad s-a cbţinut, în general, o sfeclă inferioară din punct de vedereal calităţii tehnclcgiee. C,ntitatea rraximă de zahăr curat la hectFf s-a realizat la ,oiul Maribo Rezista Poly, de E8,29 q/ha faţă de 61,8 la soiul Lovrin532. Pe lceul al dcilca ,-a ,iluat R. Poli 7 cu o prcducţie de 64,07 q/ha şiR. Poli 3 cu (3,13 q/ha zahăr curat (tabelul 3).Cu excepţia soiului Lcvrin 532, toate celelalte col uri au avut la recoltareun conţinut ridicat de azot aminie şi amidlc.Cantităţile de cenu~ă din declă au fost în general foarte ridicate, cu excepţia solului Maribo Rezista Poly, care a avut un ccnţinut mai mic (3,420la 100 "2). S-a remarcat de ",errenea la recoltare (22.X) un conţinut foarteridicat de substanţe reducătcare în sfeclă (0,681 -1 ,006 kg la 100"2).Calitatea tehnologică inferioară a sfeclei produsă în această zonă esteconfirmală şi de valorile foarte ridicate ale factorului MZ (38-47%).La Broşat', producţia maximă de zahăr curat la hectar s-a obţinut lasoiul KleiJiwanzleben Mega Poly (85,2 q/ha) şi cea mai mică la soiul CT 34(66,1 q/ha). Soiul R. Poli 7 s-a situat pe locul al doilea cu 77,0 q/ha (tabelul 3).Cantităţile cele mai mici de azot aminic şi cenuşă s-au înregistrat lasoiul R. Poli 3, de 7,75 mval şi respectiv 2,090 kg/lOO° zaharoză, iar conţinutul de substanţe reducătoare din sfeclă a fost în general scăzut (normal), oscilînd Intre 0,360 şi 0,399 kg la 1000 zaharoză.Factorul MZ a avut valori între 19% şi 21 %, soiurile R. Poli 3 şi R.Poli 7 situîndu-'e după soiul Cîmpia Turzii 34, care a avut factorul MZ celmai mie. Se poate afirma deci că soiul R .Poli 7 raionat în această zonă are ocalitate tehnologică bună.
La Tg. Mureş, soiul Maribo Rezista Poly a asigurat producţia ceamai mare de zahăr curat (82,5 q/ha). Pe locul următor s-a clasat soiulR. Poli 3 cu o producţie de 78,9 q/ha, care a dat în plus un spor de producţiede 9,2 q/ha faţă de soiul CT 34 şi de 3,3 q/ha comparativ cu R. Poli 7.Soiul R. Poli 3 s-a remarcat printr-un conţinut ridicat de zahăr, avîndtotodată cantităţi mai mici de azot aminic şi cenuşă decît celelalte soiuriexperimentate în această zonă. Dacă se ţine seama şi de valoarea factoruluiMZ la estimarea calităţii tehnologice a sfeclei de zahăr, rezultă că soiurileR. Poli 3 şi R. Poli 7 se situează pe primele locuri, cu 21 % melasă la IOD legzahăr alb.
Faţă de rezultatele obţinute în această zonă se poate afirma că soiurileMaribo Rezista Poly şi R. Poli 3 ocupă primele locuri sub aspectul calităţiitehnologice.
La Secueni ~ Roman, soiul R. Poli 7 a asigurat 67 q/ha zahăr curat,dînd un spor de producţie de 12 q/ha faţă de soiul diploid Bod 165. Tots(Jiul R. Poli 7 a avut la recoltare (22.X) cantităţiIe cele mai mici de cenuşăŞI mare (tabelul 3).
In ceea ce priveste conţinutul de azot aminic acesta a fost minim la soiulPoli 3 (4,14 mvaj la 1000 zaharoză).
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Soiul

Indicii d:- calitate aisOiurilor de 5r~cJ<1 în cîkvD. slapunî experimentale (media 19UB~!{)G91
I

I I I C"'UL do I I I. z.'lhiir din· . 1 .. . vb
., I rnc!~sl.i· Pro(. . '1 . ZillwrI COJ1J SU ~t Pr

or
]:.., r'O~j'I~_~~_~·"... Ide zahtir N llmrnJc. C('m'ş;] iri \'t'f LIUllWf t1scut 1 sfecb·1 tab:,r] I . eerat .condll~l. bl kg In

I k;/.. mVill In· 100'2 J(JOcZ''', "'~ I t/hn I q/ha IOQ"Z q/iw ~_'._O_O_'_Z'~,- ~ _

Atare
%

sieclii

Tubelul S

A1Z

"'"

Bod'i65

R. Poli 1

R. Poli 3

R. Poli 7

Maribo R2listn Poly

Kleinwanzleben },Iegn
Po]y

1, 812" ,l0., 0, _

15,0 . 23,4

16,1 I 22,6

i0,8 I 2.l2

15,0 I 21,0

14,9 I 22,0

36,0 I 55,0

38,0 I 56,0

38,0 I 5:8,0

39,0 I 6D,0

'ILO 1. 6·J,0

43,0 67,0

Giurgiu

15,8/2,774

11,8.1 ?-,072

11,7.12'C51

J5,0 . 2,624

18'41. .1231

22,2 .1,898

Arad

46,3

49,4

51,2

50,1

52,2

52,1

7,12

7,12

6,56

7,50

7.69

7,94

3,J6cj.

2,975

2,509

3,038

2,fGB

3,087

0,759

0,i9i

0,994

0,759

O,E52

O, 7i 1

6,16

6.05

6,31

5,[2

5,[6

5,65

31

30

26

29

29,

28

Lovrin 532

R. Poli 1

R. Poli (;

R. Poli 7

Maribo Rezista Pol y

K.ws Alega Poly

16,3124,51 50,3

iu,O 22,9157,0

15;8 ·1 :2,0 ! 58,9

15'5

1

' c'2, 1 I 59,6

15,8. 22,1 I60,7

14,9 22,9 61,9

87,01 25,[8/ 4'544

E6,7 ,'28,50 5,004

87,1 )27,3:: i4,:·97

87,9/27,11 '1,760

89,4 2.1,60 4,14'1

90.6 [33.0'1 i 5,802

Braşov

61,[0

61,99

63,13

u'],07

68,29

60,66

18.03

26,19

24,80

29,81

29,27

31,03

3,870

4,060

2,8CO

3,740

3,4.20

4,362

0,828

0,681

I,CO,:

0,793

0,804

0,9m

5,20

5.20

4,CO

5.10

4,80

4,90

4i

49

42

40

38

47

17,9 29,7 43,3 77,0 14,15 2,485 66,1

17,3 28,1 46,4 84,0 17,97 3,155 68,9

17,7 28,3 49,6 86,0 11,74 2,061 75,9

17, I 25,2 51,0 87,0 13,79 2,421 75,0

17,5 23,2 52,0 88,0 10,34 1.816 78,9

17,2 23,0 51,0 90,0 16,00 2,809 75,6

CT 34

R, Poli 1

R. Poli 3

R. Poli 7

Maribo Rezista Poly

Kws Mega Poly

CT 34

R. Poli 1

R. Poli 3

R. Poli 7

Maribo Rezista Poly

Kws Mega Poiy

18,2 28,2 49,2 88,0 12,50 2,195

17,7 27,4 50,5 89,0 14,04 2.465

17,8 28,1 55,7 94,0 9,36 1,644

Tg. Mureş

17,0 1 23,5 I 48,0 I 82,0 1 t5,OO 12,634

17'2121'8156'0 /91,0 1 9'34.1 1'640

16,5 22,8 55,0 95,0 18,8 3,301

77,0

76,5

85.2

69,7

82,5

77,1

9,42

8,69

7,75

8,25

8,50

8,44

6, I I

6,25

5,97

6,32

7,06

7,81

2,179

2,139

2,090

2,142

2,203

2,135

2,356

2,166

2,135

2,321

2,976

2,619

0,374

0,399

0,396

0,385

0.362

0,360

0,483

0,389

0,427

0,440

0,490

0.440

5.40

5,30

5,50

5,30

5,30

5,00

4,600

4,400

4,700

4,700

4,300

4,200

19

21

20

20

21

21

23

22

21

21

22

26

Seclleni-R,oman

17,9 I 22,5 I 35,9 I 63,7 \ 13,66 \2,398\ 55,0

18,1 124'6141,0173,8112.1912,140 I 64,8

18,3 24.1 42,6 75,7 11,49 2,017 67,0

Maribo Rezista Poly /17'7/23'8142,7175,6115'°712,646

Kw, Mega Po1y 17,6 25,0 44,1 77,0 i4,67 2,576

Bod 165

R. Poli 1

R. Poli 3

R. Poli 7

18,2 1 23,6 1 41,5 1 75,2 1 13,96 12,45i 64,7

64,2

65,7

5.94

5,49

4, i4

5,81

5,65

6,39

2,402

2,417

2,431

2,350

2,542

2,557

0,419

0,390

0,403

0,437

0,424

0,398

4,80

4,70

5,10

4,70

4,90

5,00

24

23

23

23

25

25 '"'"
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Estimind calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr in funcţie de factorulMZ rezultă că soiurile poliploide româneşti se situează pe primul loc, cu 25%
melasă la 100 zahăr alb faţă de 24-25% la restul soiurllor studiate.

În concluzie, in această zonă soiul R. Poli 7 s-a situat pe primul loc subaspectul caliU'ţii tehnologice.

CONCLUZII

1. Sub aspectul calităţii tehnologice estimate in funcţie de cantităţi lede zahăr din melasă, producţia de zah"r curat obţinută la hectar şi factorulMZ, soiurile de sfeclă poliploide s-au comportat in mod diferit in cele 6 loca
lităţi 1n care s-aU efectuat cercetările.

2. In zona solurilor brune de pădure (Băneasa-Bucureşti) soiul R. Poli 7a asigurat producţia cea mai mare de zahilr curat la hectar şi a avut valoareade impurificare cea mai scăzută. Tot pe primul lcc s-a situat acest soi şi laSecuieni - Roman sub aspectul producţiei de zahăr curat şi al pierderilor de
zahăr 1n melasă.

3. Soiul R. Poli 3 a asigurat producţii ridicate de zah,'r curat la hectar1n zcnele Giurgiu şi Tg. Mureş, situ1ndu-se din punct de vedere al calităţiitehnologice după soiul străin Maribo Hezista Poly.
4. La Arad s-a obţinut o sfeclă calitativ inferioară. Soiul Maribo Rezista Poly a dat producţia maxim" de zahăr curat la hectar, pe locul al doileac1as1ndu-se R. Poli '1. În această zonă sfecla de zahilr a avut cantităţi fOarteridicate de azot aminic şi substanţe feducătoare, pierderile de zahăr în melasăfiind foarte mari,
5. În zena Braşov, soiul Kleil1\vanzleben Maga Poly s-a situat pe primulloc in privinţa pierderilor de zahăr in melasă şi cel al producţiei de zahăr curatla hectar. Soiul R. Poli 7, zenat in această regiune, s-a clasat pe locul doi la

producţia de zaMr curat la hectar.
6. Calitatea tehnologică a soiurilor de sfeclă de zahăr este un factor decare e necesar să se tină seama la zonarea soiurilor.
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HIBRIDUL DE SFECLA FURAJERA POLIFURAJ 26

N. ARFIRE, MAR IA BARSAN, R. PARASCHlVOIU şI E. BALTHAZAR

Extinderea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de nutreţ impune crearea de
noi soiuri şi hibrizi, precum şi stabilirea celor mai potrivite metade de pro
ducere a semin ţei.

Ca şi la sfecla de zahăr (S t ă nes cuşi colab., 1964). pentru sfecla
furajeră poliploidia, asociată cu hibridarea şi androsterilitatea, deschide o
mare perspectivă În obţinerea de soiuri şi hibrizi valoroşi. Hibridarea Între
forme de sfeclă furaj eră cu diferite grade de ploidie determină sporirea efec
tului heterozis care se manifestă prin creşterea producţiei de rădăcini şi ri
dicarea conţinutului de substanţă uscată (A r fir e, 1970; Lut k o v şi

Nesterenko, 1970; Maisurian şi colab., 1970).
La Staţiunea Lovrin, În scopul creării de hibrizi poliploizi cu mare ca

pacitate de producţie, au fost obţinute prin metoda selecţiei individuale, cu
studiul descendenţei, O serie de familii diploide şi tetraploide de sfeclă fura
jeră de diferite provenienţe.Cu ele s-a procedat la obţinerea de hibrizi tri ploizi,
cunoscut fiind faptul că, În prezent, la acest nivel efeclul heterazis la sfeclă

este maxim (S t ă nes cuşi calab., 1964). Astfel, prin Încrucişarea unor
familii tetraplaide de sfeclă furajeră roză CU altele diploide de aceeaşi prove
nienţă a fost creat polihibridul omologat În anul 1969 sub numele de "Poli
furaj 26". In lucrarea de faţă scoatem În evidenţă unele ÎlJsuşiri ale acestui
polihibrid, comparativ cu vechiul soi Semizaharata, făCÎnd totodată unele
precizări cu privire la producerea seminţei hibride.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Prin metoda producerii de sămÎnpi Cu plantarei.l sistematică a butaşilor în raport de
3:1 (tetraploid roz X diploid roz) şi recoItarea separată, sau în amestec, a acestor doi compo
nenţj, au fost ;:J!cătuite două variante ale hibridului Polifuraj26. Prima variantă, fiind alcătuită

sămînţa componentului tetraploid reeoltată separat, conţine numai germeni triploizi şi

tetrapl,oiz! (78,0% ,şi respectiv 22,0%), în timp' ce varianta a doua, obţinută prin recoItarea
'''''esece a ambilor parteneri, contine în structura ei embrioni dilJloizi (21,5%), tetraplojzi

şi triploizi (55,2%).



Experienţele au fost executate în perioada 1968'-19ÎQ la Statiunea agricolă Lovrin
(sol cewQziom freatic umed) şi la 1.C.C.5. Braşov (sol humico-scmiglcic). Aşezarea experien
ţelor s·a făcut după metoda dreptunghiului latin în şase repetitîJ, aVind mărimea recoltabiJiî
a parceJelor de 10 m$ (lOD plante). Procentul de substanţa Uscata s-a determinat la refrado~
metru, iar cOritinut'ul de aminoacizi prin metoda cromatograficiL În anii de experiment<lre,
regimul de precipitaţii a fost ff.lvorabil culturii sieclei furajere. FertHîzarea s-a făcut eLI
GaD kg/ha azotat de amoniu şi 400 kg/ha superfosfat.

REZULTATELE OBŢINUTE
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I,C6
0,48
0,76
0,25
0.29
:3,34
0.52
0,27
0,92
1,46

Ill~21~1~

I9'
86

11.021 I~

1,43
0,48
0,7\
0,35
0,44
,1, 60
0,56
0,53
1,28
l,Î6

Pol ifuraj :?6
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Leucină+ izoleucÎnă

Fenilalaninii
Metionină + tr.iptofan
VaJină

Alanină

Treonină + tirozină

Glicocol
Serină

Lizină

Cistină ..;- cisteină

Arninoac:dul

Tabelul J

u u t· i aminoacizi la hibridul Polifuraj 26 ~isoiulConţinutul de substanţa uscata, pro cme ~

Semlzaharala

Tabetui 3

.. h'b 'd 1 P II'furaJ' '16 .~i sOÎulContinutul de aminoaCIZI la . I n u o. . .""_ '
. Semizaharata, În % din s.u. (Lovrm, 19,0)

3

" 1 d' substanţa uscată, hibridul P<;Ii-de proteină bruta, eXpflmat. proc~ntua t lJlc~ 19% (131 % faţă de 11,2~0),
furaj 26 este superior SOiU~Ul Semlzt~~~\~Ută c~l~ulată'lahectar pentru hi
asigurat statistic. ProducţIa de pro e cea ce re rezintă un spor asil;(urat de
bridul PolifuraJ 26 a fost de I 5.17 kg, . e t I de s~bstanţă uscată amlJloaCIZll
370 kg (32,3%) faţă de marto~. OII: con jlI;lU

9
u860 ' Ia soiul martor S~JJ1izaharata,

.. il "9°/ laPolifuraJ 26s1 nUillat , /0 '2 5°.
cons!JtUle ,I?~ I I't I unitatea de suprafaja de 6, /0, .ceea ce repreZlJlta un spor ca cu a a .

I~I
1,90*

1~7_1132'0'1
0,37'*ProL brută

1.37 0.24DL5%

I~I
1,73""

11,29/ 1
/26

'51
0,27'"Aminoacizi

1,55 0,26DL 5%,

Soiul

PoJifuraJ 26 Scmizaharata
Specificare

I I I I diL %

I Uha I %
..

t/ha % S,lI.
i" dif.S.L1.

11.6 112,6 1,3' 11 ,5 10,3 100Subst. uscată 8,50 ~3,OoO

----
0,92 1,27DL 5%
1,67 2,34DL 1%

-

2

*

12,7
16,8
21,Î

7.7/104'8/114'71 13.4/8,0 103,1 112,811.7
9,1 9/,41100,0 _

13,9
18,3
23,3
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"'U'I",.' ploidic'I P'od"'I" de "",lei"i • I Productia de 05.11.

4-" I ,l,'\ I 2:; t/II<I I ~;, I rid. !SCllllllf. % J tI/hai % I dif, Iscmnif.

Sta/iltllca Lowifl (/968--1.970)

22.01
78

'01 1.16'91 1:35 '8/26'01 ""1'"23,3 55,2 21,5 129,0 129,028,2 ***
- - 100 100,8 100.0 _

I.C.C.S. Braşoa (1968-1970)

22'01
78

'01 110,2/
13

1,2/26,21 '*' 12'0/132'21 117'41 19'6123,3 55,2 21,5 102,9 122,5 18,9 "M 12,2 125,6 111,5 13,0
- - 100 84,0 100.0 - 1304 112,6 100,0 _

~O 1~7
~O 1~8

10,2 21,7

Soiul

28

În privinţa producţiei de rădăcini, În ambele localităji, cele două va
riante ale hibridului Poliluraj 26 aU fost foarie semnificativ superioare mar
torului Semizaharata (tabelul 1). Deşi conjinutul de substanjă uscată este mai
scăzut, comparativ cu al martorului (7,7')(, şi 8,0 % faFi de 9,1 %) productia
de substanjă uscată la hectar este mai mare cu 11,7 -- 19,6 q/ha. Analizînd
separat cele două variante ale Ilibridului Poliluraj 26, constatăm că deşi În
prima variantă structura ploidică este mai favorabilă (triploizii reprezentînd
78% din masa oeminjelor fajă de 55,2% in varianta a doua), diferenjele dintre
ele În privinja producţiei de subsianjă tlscabl nu sînt asigurate statistic.

Tabellll 1
Producţia de rădăcini şi substanţă uscalii Jahibridul Polifuraj 26 în funcţie de modul de

reeoltarea partenerilor din laturile de hibridarc eu planfare sistematică 3 : t

DL 5%
DL 1%
Dt 0,1%

Polifur<Jj 26 (1)
POliluraj 26 (2)
Semizaharata

Polifuraj 26 (1)
Polilur.j 26 (2)
Sem izaharata

DL 5%
DL 19-Îl
DL 0,1%

Conţinutul de substanţă Uscată, proteine şi aminoacizi, determinat În
probe medii extrase din ambele variante ale hibridului PoJifuraj 26 şi din soiul
Semizaharata se prezintă în tabelul 2. Se constată că În privinja conţinutului
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Sortim~ntul de aminoacizi, determinat şi exprimat în procente din sub
stanţa_ uscata.. ~s.te p~ezentat în tabelul 3. Majoritatea amlnoacizllor sînt pre
zen.tl m .ca,ntItaţl ~aI mari la hibridul Polifuraj 26. Cea mai mare parte 'din
a~moac1Zl ? con.st!tuie cei esenţiali pentru procesele vitale ale organismului
a111 n:a~, amInoacIzI. care se găsesc numai în plante (tirozină, cisteină, lizină,
~~bc~~a1e~cll'Conl.mutul mare de ammoacizi confirmă calitatea ridicată a

1 n u
t

Utl o Ifu~aJ 26, care se adaugă la însusirlle sale valoroase de producţie
prezen a e antenor (A r fir e, 1970). .

CONCLUZII

d" ..1. Hlbbridul t;'olifura,j 26 se caracterizează prin producţii ridicate de ră-îcm; ŞI su. stanţa uscata. VafIanta lui, obţinută prin amestecul de sămînţă
~ c~ or "dO! c.omponenţi, deşi sub aspectul producţiei este nesemnificativ
mfenoara celeI recoltate separat de pe partenerul tetraplol'd t .
ta'oas" - d . I'f" t" , es e mal avan-) _ a~ avm. Slmp 1 ICa a tehnologia culturii semincerilor si un spor de
sammţa de CIrca 33% în loturlle de hibridare .

. 2. P.olifura) 2? este ,un hibrid calitativ ~uperior soi ului Semizaharata
(so~ aprec13t cahtat~v), a>:md producţia ~e" substa,n1ă uscată mai mare (11,6
f(f3ţal~7 flOţ,"3dtlhlaJ)2~1, c?nţmutul de protema bruta ŞI aminoacizi mai ridicat

, ,u a a e ,1u ŞI respectIv 11,59% faţă de 9,86%).
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CAPACITATEA DE PRODUCŢIE A SEMINŢEI ORIGINALE DE SFECLA
DE ZAHAR DIN SOIURILE POLIPLOIDE ROl\'lANEŞTI

A. ŞTEFĂNESCU, Z. STĂNESCU, MARIA BĂRSAN ,i N. ARFlRE

Introducerea în cultură a soiurilor poliploide de sfeclă de zahăr, care au
la bază folosirea fenomenului heterozis, a ridicat probleme noi în ceea ce pri
veşte }nmulţirea materialului de sămînţă.

In săminţa unui soi poliploid de sfeclă de zahăr se află în proporţii

diferite germeni diploizi, triploizi ~i tetraploizi. Formele hibride triploide,
care rezultă din încrucişarea celor tetraploide cu cele diploide, posedă capa
citate de producţie superioară. Din această cauză, la producerea seminţei se
urmăreşte mărirea proporţiei seminţelor triploide hibride (1\. nap p şi

Wiebalk, 1957; Graf, 1958).
Producţia de germeni hibrizi triploizi In masa seminţei, aşa cum reiese

din cercetările întreprinse de S e,d I ma y e r, M e d v e d e va, Z 0

simovlcl (citaţi de Bachmann, 1966) şi Magassy (1966),
este influenţată în mare măsură de capacitatea de fecundare selectivă a pole
nului plantelor pe diferite trepte de ploidie (datorită diferenţelor calitative
şi cantitative ale polenului haploid şi diploid în determinarea proporţiei de
participare a componenţilor pe loturile de hibridare) şi de diferenţele cali
tative ale materialului de sămînţă diploid şi tetraploid (germinaţie, număr de
germeni, masa a I OOOglomerule etc.).

Pentru producerea seminţei originale (industriale) a soiurilor poli ploide
româneşti de sfeclă de zahăr R. Poli I şi R. Poli 7, pînă se va ajunge la uti
lizarea formelor androsterile, se foloseşte metoda polenizării libere a plantelor
diploide cu cele tetraploide, în scopul de a produce, după legile probabilităţii

şi specificităţii biologice a polenului, un anumit număr de germeni hibrizi
triploizi. In prezent, se practică trei metode de producere a seminţei de sfeclă

de zahăr din soiuri poliploide: metoda sislematică, a amestecului seminţei

elită ~i a amestecului butaşilor elItă.

Metoda sistematică presupune producerea separată a butaşilor componen
ţilor diplold şi tetraploid şi plantarea lor în rînduri alternative în raport de
3:1 pe lotul de hibridare. Această metcdă, după modul de recoltare a seminţei,

poate avea două variante şi anume: a - recoltarea separată a seminţei de pe
componentul mamă, care constituie singură sămînţa originală; b - recoltarea
împreună a seminţei de pe cei doi compcnenţi. ,

Metoda amesteeulu; seminţei elită presupune producerea butaşilor prin
însă'mînţarea unui amestec de sămînţă eliti. a celor doi componenţi.
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. , Metoda amesfecalfli 1;lltaşi!or elită presupune însămînţarea seminţei
:IIta a c?mponenţI!<:r.1I1 rmdun alternative, recoltarea buta.şilor făcîndu-se
Impreuna. Pnn l~cran ultenoarc, pînă la plantarca lor pe loturile de hibri
dare, se realIzeaza un amestec omogen al plantelor din cei doi compo ţ'

In lu~rareade fap ne-?m propus un studiu comparativ al capa~i1~ţ~i
de p_Iodu~ţle a Se~ll1ţel ongm?l~ de sfeclă de zahăr din soiurile poliploide
romaneştr, R: PolI i ŞI R. PolI " produsă după toate aceste metode. Acest
st~dlU/ fost Impus de necesitatea de a determina care din metodele cunoscute
aSigura calitatea corespunzatoare a seminţei fiind tOtod'lt" . .nomidî. ' . <: a ŞI cea mal eco-

si V,), practic egal cu acela stabilit în cazul recoltării amestecate a seminţei

de pe cei doi componenţi - 43,1 % (V,). Situaţia este asemănătoare şi în
cazul soiului R. Poli 7. Trebuie de remarcat faptul că, folosind metoda ames
tecului de sămlnţă sau de butaşi elită pentru producerea seminţei originale,
s-a obţinut un material care din punct de vedere al gradului de hibridare este
egal, sau în unele cazuri superior (V 5 ~ R. Poli 1) aceluia produs prin metoda
sistematică.

Tabelul 1

Gradul de hibridare la sămînţa originală de sfeclă de zahăr

J\lATERIALUL ŞI J\lETODA DE CERCETARE Varialltn
Gradul de hibridilre

'x! 3x 14x12' 13X 14x

Rezultatele obţinute corespund celor stabilite anterior de G r a f (1958),
1 sa k (1960), Bac h ma n n (1966), care arată că nu au găsit diferenţe

privind gradul de hibridare In sămînţa produsă prin cultivarea separată a
butaşilor componenţilor sau prin amestecul de sămînţă. De rema:cat sînt re
zultatele determinărilor cilologice efectuate la sămlnţa recoltat a separat de
pe componentul diploid, care atît In cazul soiului R. Poli 1. elt şi al soiului
R. Poli 7 are proporţia triploizilor de peste 30~o.

Aceasta dovedeşte că polenul plantelor tetraploide poate fecunda într-un
procent ridicat florile plantelor diploide, obţinîndu-se astfel şi pe aceste plante
o sămînţă cu proporţie mare de triploizi.

Realizarea unui grad de hibridare corespunzător, In cazul folosirii me
todei amestecului de sămlnţă elită pentru producerea seminţei originale, este
condiţionată de păstrarea raportului stabilit între componenţi şi la butaşii

elită ce se obţin. Determinările făcute de noi arată că acest lucru este posibil
atunci cind pentru producerea butaşilor se aplică toate lucrările prevăzute

de agrotehnica culturii, astfel ca să se obţină minimum 15~20 planle/m'.

4,9 46.1 49,0 4,'1 55,3 40,3

J,4 42.0 56.6 0,8 59.0 40.2

21.0 43.1 35.9 21.9 52.1 26,0

14.3 46,5 39.2 17.4 40.3 41.9

9.0 60,2 31.8 10.6 51.3 38.1

63,234,3 2.5 68,3 30,8 0.8

,. SămÎllt~ ncccs<lf~Î .expe.rimentăr.ilora fost produsă În anii 1967 şi 1968 la l.c,C.S. Bra
şov pentru sOiul R. Poli 1 ŞI la StaţIUnea Lovrin pentru soiul R Poli' -{ Du' . t 1 d

I . f t fi' .. . . . ' .. p" SIS emu eproeucere au os o aSlte următoarele feluri de sămînţă:

VI' - l' I- samm a reca tată de pe componentultetraploid (metoda sistematîcă) 11J<lHica martor; . ...,' ,

V 2 - sămînţă recaltată de pe componentul tetraploid (metoda sistem t'c")'V 3 ,O' ~ l' I v A .. . li la,

l
'A - sam~n li reca tata In amestec de pe cei doi c:omponenţi (metod:\ sistematidcu

.reca tare ]mpreuna); . ~. . ,

V 4 - s~mî~ţ~ di~ amestecul seminţei elită pentru producerea butaşilor;
V 5 - samInţa dlll amestecul butaşilor elită'
YG - sămînţă reeoltată de pe eomponentul diPloid.

In toate cazurile raportul folosit Între eomponcntul tetraploid si cel diploid a fa t 1
'3.: 1. ~radul de hibridare a seminţei a fost determinat prin analiza ~itologidi a plan:el~re
elec!uIAdu-se pentru fiecl\fe prohiî citc 400 determinări (IOD citiri în 4 rep t'l") •

Determ·· ." " d .. . e] li •
. ~narca capac] atu e producţie a seminţei s-a făcut prin experimenFiri în cîrn

efectuate dupa metoda pătratului latin de tipul G X 6 cu 100 plante r It'b'l' 1 . Pl'
repetitie. ' . . eCQ al e a pdrce a

La re<:oltă s~a determinat conţinutul de zahăr IJrin metodT dl'acsll'e' 1 E'ti· f~ti' . .. < ",.. 1 a rece. xpcnen_
ee s-au ~cu '~. I.c.C.S. Braşov în anii 1968,1969 şi 1970 şi la Sialit;nea Lovrin şi le C? T

Fundulea In a1101968 .şi 1969- ' .. '.'

REZULTATELE 08ŢINUTE ŞI DISCUŢII

. . 9ra~ul.d:, hibridare a seminţei, exprimat prin procentul de ermeni
J:l1bnzl tflp!OlZI (;~belul.l), a vari~t între 42,0 şi 60,2% la soiul R. Joii l si
mtre 40.. 3 ŞI 59,0" la.sOlul R. POlI 7. Se remarcă faptul că la ambele soiuri
proporţl? plantelor hlbride nu prezintă diferenţe în functie de metoda c •
s-a folo~lt ~ent:u. producerea seminţei. Astfel, la soiul R. Poli l procentul"J~
germel1l tnplom determinat la sămînţa produsă după metoda sistematică
~ cu recoltarea de pe componentul tetraploid ~ a f03t de 42.0 ~ 46,1 % (V,

V1 - săminÎH recoltaU! de pe comp. telr<l·
ploid (metoda Slstematidi) - 1,1\.5. şi

CAP.
V2 - recoltatde pe carop. tetraploid (metoda

SÎstematidi) - Braşov şi Lovrin
V:l - recoltat În amestec ce pe cei 2 comp,

(metoda sistematică cu recoltare îm
preună) - Braşov şi Lovrin

v,t - amestecul seminţei elită pentru produce
rea buiaşilor - Braşov şi Lovrln

Y;i - amestecul butaşHor elită - Braşov şi
Lovrin"G - recoltat de pe comp .. diploid - Braşov

şi Lovrin

R. Poli 1 R, Poli 7
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Tabelul 2

78,9:21,1 %
73,7:26,3%

Raportul intre
butaşi.j te!raploizi

,şi dlploizi

41
67

diploizi

şi· COLABORATORII

(75%:25%) 195 154
(75%:25%) 255 188

Raportul Între Nr, de lmta~i
corilp. In stim. analizaţi In cimp

elită tetraploizi

între componenţii tetraploid şi

Soiul

R. Poli I
R. Poli 7

Calitatea seminţei, stabilită prin analiza citologică, s-a evideuţiat
şi prin determinările făcute in experienţele de cîmp privind productivitatea
în rădăcini şi zahăr. Astfel, la LC.C.S. Braşov (tabelul 3), în cei trei ani de
experimentare (1968-1970), producţiile de rădăcini, obţinute prin folosirea
seminţei produsă după diferite metode, nu au prezentat diferenţe semni
ficative în cazul soiului R. Poli 1. Analizînd producţiile obţinute la V" cu
sămînţa recoltată în amestec de pe cei doi componenţi, constatăm că în toţi
cei trei ani de experimentare nu se înregistrează diferenţe semnificative,
ceea ce dovedeşte că sămînţa produsă prin această metodă este calitativ egală
cu sămînţa obţinută prin metoda sistematică.

Situaţia nu este diferită nici în cazul soiului R. Poli 7. Astfel, numai în
anul 1969 varianta cu sămînţa recoltată în amestec de pe cei doi componenţi
a dat un minus semnificativ de producţie de 8% faţă de martor. In ceilalţi
doi ani însă producţia acestei variante a fost egală CU a martorului. In ceea ce
priveşte sămînţa produsă prin metoda amestecului seminţei elită sau al bu
taşilor, experimentată numai în anii 1969 şi 1970, la aceasta se realizează
producţii apropiate cu martorul, atit de rădăcini cît şi de zahăr (tabelul 3).

Trebuie remarcat faptul că sămînţa recoltată de pe componentul diploid
asigură producţii de rădăcini şi de zahăr apropiate, în unele cazuri chiar su
perioare martorului (V,), aht la soiul R. Poli 1 cît şi la R. Poli 7.

La Staţiunea Lovrin (tabelul 4) experienţa a fost executată în anii 1968
şi i969. Rezultatele obţinute la ambele soiuri nu prezintă diferenţe semni
ficative între producţiile obţinute de la diferite variante. Şi în condiţiile'de
la Lovrin calitatea seminţei, produsă prin amestecul de but aşi în cazul soiului
R. Poli 1, a fost egală cu martorul Ca producţie de rădăcini şi superioarăaces
tuia ca producţie de zahăr. La soiul R. Poli 7, de asemenea, producţia obţi
nută cu această săminţă a fost apropiată de a martorului.

Sămînţa produsă prin amestecul seminţei sau butaşilor elită s-a încercat
la Staţiunea Lovrin numai la soiul R. Poli 1 ln anul 1969. Rezultatele obţi
nute indică producţii de rădăcini şi zahăr apropiate de cele obţinute la martor.

din datele înscrise în tabelul 2, amestecînd
7d6irilî8ti"l1tj]8)r\)\~t!~tPI~~i~; şi diploizi în proporţie de 3: 1, acest raport

!i#"hţirlll! n şi în masa butaşilor. Acest fapt a permis ca să-
conţinut de germeni triploizi foarte apropiat de

m"tnrlei sistematice.
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Tabelul 4 contirwarc

I!.JG8 1969

Variar!ta r[jd,'lcini

I % I
zahijr

rildiîcini I % I zoh'c
I

'lllediu q/ha I mediU. q/n:l
tina % lunar t/lJu % lunar

18,8% IDL 5 %

R. Poli 7 (Ia Lovr;")

R. Poli 1 (la FUlIdalea)

VI ~ metoda sistematică -
I.A.S. şi CAP. 54,3 100 15,1 82,2 61,3 100 17,0 104.2

V, - metoda sistema Ucă -
Braşov şi Lovrin 51,0 g.j 14,1 73,3 61,4 100 17,7 106,3

V3 - metoda sistematică cu re-
coltare irnrelloă -
Braşov şi ovrin 51,0 94 13,6 70,8 59,3 94 17,1 101,0'

V4 - amestec s~mînt{l elită-

Braşov şi Lovrill - - - - - - - -
V5 - amestec blltaşi elită-

59,8 97 17,1 101,1Braşov şi Lovrin - - - -
V o - recoltat de pe componell-

tui diploid Braşov şi

14,4 76,9 56,9 93 17.6 100,2Lovrin 52,8 97

Fundulea {tabelul 4), experienţa s-a executat în condiţii

din soiul R. Poli 1. Şi in aceste condiţii sămînţa recol
de pe cei doi componenţi asigură producţii de rădăcini ~i

ale martorului semănat cu sămînţă produsă prin metoda sis
t'rikiI6~:~'I~.ce"aşl situaţie se constată ~i în cazul seminţei produsă prin metoda
a remarcat este rezultatul înregistrat ia V" semănată cu să

produsă prin metoda amestecului de but aşi, care a dat tin spor semni
de 9,0% faţă de martor la producţia de rădăcini, şi de 8,8 q/ha la 1'1'0

dudia de zahăr.

. Sămînţa originală de sfeclă de zahăr din soiurile poliploide româneşti
produs{! prin metcda sistematică sau a amestecului seminţei elită, aşa cum
reiese din rezultatele experimentale obţinute de noi şi de alţi cercetători stră

ini (B a c h ma n n, 1966), are capacitate egală în ceea ce priveşte produc
ţia de rădăcini şi de zahăr. Folosirea metodei amestecului de s{tminţă elită

pentru producerea seminţei originale este mai avantajoasă pentru cultivatori,
mai ales din punct de vedere organizatoric, deoarece exclude recoItarea, păs

trarea şi plantarea separaU! a butaşilor celor doi componenţl. La aplicarea
acestei metode de producere a seminţei este important ca raportul între plan
tele diploide şi tetraploide in faza de but aşi să se păstreze cît mai apropiat de
acela stabilit şi realizat prin amestecul seminţei elită. In acest fel se realizează

pe loturile de hibridare cantitatea necesară de polen care să asigure hibridarea
între cei doi compo)1enţi şi respectiv o proporţie ridicaU! a germenilor triploizi
în sămînţa originală.

Tabelul 4

Producţiile de rădăcini ,şi zahăr obţinute la sămînţa produsă după diferite metode

69,7 100 12,4 t6,7 56,9 100 15,0 t5,3

71,3 102 12,5 89,2 59,8 105 15,2 90,6

68,8 99 12,8 88,0 59,3 104 14,7 86,8

59,7 105 14,8 86,6

15,2 94, I

15,1 81

1. Prin folosirea metodei amesteeului seminţei elită a componenţilor,.

nrnrlllr,on'" seminţei originale de sfeclă de zahăr, se realizeazii un grad de
ridicat, obţinîndu-se un număr mare de germeni triploizi, egal cu

obţinut în cazul metodei sistematice.

DL 5%

CONCLUZII

VI - metoda sistematic))
C.A.P. şi I.A.S.

V" - metoda sistematică -
W Braşov şi Lovrin

V3 - m~toda sistematică cu
recoltare împreună

Braşov şi Lovrin
V4 - amestec sărnlntă eIită

~raşovşi Lovrin
- amestec butaşi el ită 

Lovrin
componen

- Braşov şi

19,4% I18,1 % IDL 5%

1968 1969

V<lriantil nldJc1ni
I %·1 z,h"

rJdiidnl

I % I
zilhl1r

I mccţ.IU q/hil
I

m~dlu CI/hat/Jw % zilhar t/ha % zahiir

R. Poli 1 (la Lovrin)

VI - metoda sistematică -
14,3- I.A.S. şi C.A.P. 55,5 100 80,1 60,1 100 16,2 97,5

V2 - metoda sistematică -
Braşov şi Lovrin 56,0 101 14,8 83,2 59.4 99 16,5 97,2

Vn - metoda sistematică cu re~

caI tare împreună - Bra-
17,210V şi Lovrin 52,0 94 14,5 76,0 58.6 97 100,9

V", - amestec sămlnlă elită -
Braşov şi Lovr'in ~ - - - 57,7 96 17,4 90,7

Vs - amestec butaşi elită -
Braşov şi Lovrin - - - - 60,0 100 16,4 9e,,5

Vo - recoltat de pe componeo-
tul diploid - Braşov şi

50,6 59,4 99 16.8 92,5Lovrin 91 14, I 72,4
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Ohtir'Prl'" unui grad de hibridare corespunzător la sămînţa originală,

metod!a amestecului seminţei elită, este condiţionatăde păstrarea

şi la butaşii componenţilordiploizi şi tetraploizi.
';:"m1,nh originală a soiuri lor poliploide româneşti de sfeclă de zahăr

şi R. 7, produsă. prin metoda amestecului seminţei elită a com-
"'o'nM,/;Jor manifestă o capacItate de producţie (rădăcini şi zahăr) egalâ cu
aceea a seminţei produsă prin metoda sistematică.
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INFLUENŢA DESI'MII DE PLANTARE ŞI A MAiRIMII BUTAŞILOR

ASUPRA PRODUCŢIEI DE SAMîNŢA LA SFECLA DE ZAHAR

r. BRATU şi GH. ŞIPOŞ'

Sămînţa de sfeclă de zahăr, necesară pe ţară, este de Ş mii tone anual
şi este produsă pe o suprafaţă de 3,5 - 4 mii ha seminceri. In mod obişnuit,

butaşii folosiţi pentru plantarea acestei suprafeţe sînt obţinuţi În cultură de
primăvară, asemănătoaTe celei pentru scop industrial, recollîndu-se la hectar
50 - 100 mii bucăţi. Intrucît pentru un hectar de sămînţă se folosesc Între
20 şi 35 mii butaşi, rezultă că pentru producerea semincerilor este necesară

o suprafaţă de 1 500-2000 ha, ceea ce duce la un raport de plantare de apro
ximativ I : 2 (suprafaţa destinată producţiei de butaşi raportată la suprafaţa

care poate fi plantată pentru sămînţă). .
In legătură cu aspectele fitotehnice ale producerii de sămînţă la sfecla

de zahăr există puţine rezultate experimentale obţinute la noi în ţară (B o n
te il şi colab., 1960). Cercetările executate la Cenad de Mader şi Dotz

e r (1931) arată o slabă influenţă a dimensiunii de plantare asupra producţi,

ei Însă evidenţiază faptul că greutatea butaşilor nu influenţează cantitatea
producţiei de seminţe.

Cercetări mai numeroase efectuate În Germania (B o r n s c hau e r,
1960; Fis c h e r, 1956; Se s s o u s, 1950), evidenţiază importanţa

unei densităţi mai mari la producerea butaşilor, precum şi o plan
deasă (35 - 40 mii rădăcini/ha) la obţinerea seminţei. Tendinţe

",."""'''''U"'~ se remarcă În V.R.S.S. (K ras o c i k i n, 1960) şi în R.P.
e d 1 ma y e r, 1946).

în zona de cernoziom, sfecla de zahăr găseşte condi ţii din cele
'~~~~'~5~ii:~'~~tr~J;~~i~~sm~ult răspîndită în cooperativele agricole de producţie.
( au drept scop de a contribui la obţinerea de sămînţă

maximum de randament la unitatea de suprafaţă.

METODA DE CERCETA~E

In anii 1963""""""1965 au fost efectuate experienţe de cîmp privind spaţiuL de nutriţie la'
de zahăr pentru butaşi, cu mărimi de butaşi şi desimi de plantare p~ntru sămfnţă, care

au fost semănate pentru obţinerea de rădăcini în scop industrial ..

1 I. r a t li de la Staţiunea Lovrin; G h. Şi P o Ş de la I.C.C.P.T. Fundulea.
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Tabelul 1

PRODUCEREA DE SAMINŢĂ îN FUNCŢIE DE DESIMEA PE PLANTARE
ŞI MARIMEA BUTAŞILOJ~

***

1 1

125,2
55,7
6,6

**

14,61

1965 1__'_I,'d_i'_'_

F Isemnif F lsemnif

7,6*:1: ~.

19(i4 I
f' Isemnif.

58,2**:1:

"G3 I
F ls('mnif

Analiza variantei

66,5

DL 5%

CallZ3 Yar.iahilitiiţii

Ani
Variante
Variante X aui

Variantele si producţiile obţinute sint specificate în tabelul 2. In anii
cu condiţii climalice favorabile obţinerii de producţii de peste 30 q/ha sămînţă
(1963 şi 1965) s-au obţinut sporuri semnificative de sămînţă la desi mile mai
mari de 20 mii plante/ha. Creşterile au fost mai mari de la densitatea de 20 mii
la cea de 30 /TIii plante/ha, sporurile de producţie medii fiind semnificative
şi cuprinse între 2,5 pînă la 5,4 q/ha. La desi mile d.e peste 30 miiplante/ha,
diferenţele de producţie nu mai sint >:emnificative. In anul 1964, cu mal pu
ţine precipitaţii în iarnă şi primăvară şi cu luna. iunie secetoasă şi căldt)roasă,

nu s-au obţinut diferenţe de producţie datorate desimiL
Mărimea butaşilor n-a influenţat semnificativ producţia de sămînţă

in anii favorabili,_ cu toate că a existat o tendinţă de creştere spre cei cU dia
metrul mai mic. In anul 1964, mai puţin favorabil, butaşii mici au ~at spor
de producţie distinct semnificativ de 2 q/ha.

Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei şi numărului de rădăcini la sfecla de zahăr
pentru butaşi

1963 1964 1965 j\'\cdia 1963 1965
- - o; 1;;n

Nr. de
difcrcn\ll

.~
,~'2
-0''-'

rjid;'jcilli c. 0 0

VHrinnt;1 recoll:>tc .~ E!ă
t/hu 1/l1a t/hI! t/ha % .):'C

miiflw t/lw mii/IHl = -,
E ~ 'O;

& 05

v, - semănat la 50 om Între
316-510125,3rînduri şi nerărit 17,0 34,2 25,5 100 - - '::f5

V2 ~. semănat la 50 cm Între
rinduri şi rărit la 10 cm 149-164 34,7 32,7 42,0 36,5 143 11,0 -167,346 .,,,~ ':' :230

V3~ semănat la 50 om între
rînduri şi rărit la 20 80-100 34,0 32,7 44,3 37,0 145 12,5 ·236·410 *':'" 415cm

V, -- semănat In 50 om Între
rinduri şi rărit la 40 CITI 47-6132.3 29,9 48,8 37,0 145 12,5 ·263 ·449 *,!,~ 700PRODUCEI\EA [;E R.,\OAC1NI PENTRU I3UTi\Ş!

but<Jşi nu fost executate după meioc1,1 blocurilor supr<Jpuse, cu
"iti,;;;';,," oareelc' semill1ate de 77 ~ 88 m!!. Experielllclcpcntru I:roduccrea seminţei <J1l fost

metoda parceJelor subdivizate, nşczate În dreptunghi latin, fU o ~upf<Jiaiă

m
2

, Pentru încercarea În cîmp it vigorii biologice a seminţei obţinute s-a exc':'
nUlllaI In 1965, o experient,l pemicrop:lrcele cu supr<lfala de IOm2,după metoda parce

Idor subdivizate.

Solul Stapunjj Lovrin, pe (<:re 5-<J npcrin~rl1taf., este cemoziGITI irratic umed,luto
argilos, cu 3,5% Iwmus, E~\perîenlele au fost efectuate pe teren Îngrăşat cu 200 kg/ha azotat
de amoniuşi 300 l,g/ha supcrfo$[at (N64 P4H), .::!Vînd ca planUi premergiltoare, în fiecare an,
grîul de toamnă. Semfln<ltul şi pbntatul s-au Hicut În a doua jumătate a lunii martie tn 'mii
1963 şi 1911-5 şi În primele zile ale lunii nprjlie în nnul 1964, an cu dcsprimăvărare mai tîrzie.
Sem1inatuJ s-a făcut cu m<lşiJl<J de cereale, folusind cantitatea de 25 kg/ho săminlB.

REZULTATElE OBŢINlITE

În tabelul 1 sînt prezw(ale varianlele şi rezultaleleobţinute privind
producţia şi numărul de rădăcini rccoltate pentru butasi. În variantele r"rite
la 10 cm, 20 şi 40 cm, greutatea medie a unei rădăcini iI crescut proporţional
cU creşterca spaţiului de nutriţie, menţinînd producţia de rădiicini la acelaşi
I1lvel, de 37 Uha. Pe măsur'l ce s-a mări! distanţa de rări! de la 10 la 20 cm si
40 cm, numiirul de butaşi obţinuţi a fost tot mai mic. Pentru producerea (le
butaşi trebuie avut în vedere şi numărul de rădăcini realizate la unitalea de
suprafaţă, întrucîl ccopul culturii estc obţinerea unui număr cît maÎ llJare (le
butaşi/ba. Varianta nerăritil, care c2ntitativa avut cea mai mică producţie
(25,5 tlha), a avut în schimb un numiir mare (300-500 mîi)de rădăcini/ha,
cu dian'elrul la colet de peste 3 cm, rildăcini care erau bune de plantat. Ro
zultă cii sînt posibilităţi de modificare a raportului de plantare chiar pînii la
I ; la.

Introducerea în producţie a seminţei şIefuite şi a maşinii pneumatice
de semănat bob cu bob face posibilă cultura sfeclei pentru obţinerea de butasi
fără rărirea culturii, prin semănatuI la 5 - 8 C111 pe rînd. '

Eutaşii obţinuţi pe fiecare variantă de semănat au fost clasaţi pe 3
categorii; 1 - but aşi mari, cu diametrul mai mare de 8 cm şi cu greutalea
mijlocie de 500 g; 2 - butaşi mijlocii, cu diametrul între 5 şi 8 cm şi cu greu
tatea mijlocie dc 300 g; 3 - butasi mici, cu diametrul între 3 si 5 cm si cu
greutatea mijlocie de 100 g. Producţia variantelor 3 şi 4 a intrat la categoria
butaşilor mari, a variantei 2 la categoria butaşilor mijlocii şi în măsură mică
la mici, iar cea a variantei 1 la categoria butaşilor micL Cu privire la păstra

rea acestor categorii de but aşi , Ia desfacerea silozurilor pri măvara înainte de
plantare, s-a observat că butaşii mici şi mijlocii s-au păstrat mai bine peste
iarnă.
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Tabelul 2
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Tabelul 3

Influenţa mărimii but.aşilor şi a desimii. de plantare asupra producţiei

de sămînţă. Jasfecla de zahăr

70X70 20 30.2 31,4 31,9 31,2 100
70X47 30 35.5 36,4 38.0 36,6 117
70x35 40 37.6 37.1 38,0 37,6 120
70)<28 50 39,3 42.9 38,4 40,2 129
70X23 60 39,6 36.2 39.9 38,6 124

Analiza variantei privind producţia de sămînţă

O
· I I ci I O '1 I ,. Producţia de sămlnlU. (qJh'l la butaşii:
IS ana e ensl a .Nl . .

p·lantare (cm) (mii plantc/ha) . ·1'" I
'. mţtfl (500.g) miJlociI (300 g) mici (100 g)

Mcdia

q/ha %

Cauza variabilitiiţii

Ani
Desimi
Desimi X ani
Mărimi butaşi

Desimi X mărimi butaşi

Mărimi X ani
Desimi X mărimi X ani

1963 I 1964 I J969 I Mcdia

F Isemnif F l~cmnif, F j"mniL F Isemnif.

425,0 * ~,.*

7,0 ** 2,0 2,0 7,1 **
3,3 *

0,2 3,9 * 0,9 2,3 *
0,6 2,6 * 0,8 0,4

0,2
1,5

70X70 20 30,0 32,4 33,7 32,0 I 100
70x47 30 35,4 33,8 34,2 34,5 100
70x35 40 35,7 33,5 34.9 34,7 108
70X28 50 34,0 33,4 36,1 34,5 108
70x23 60 32,9 35,0 34,7 34,2 107

70X 7O 20 19.6 22,2 19,6 20,4 100
70X47 30 17.4 20,5 22,4 20,1 98
70x 35 40 19,5 20,0 20,8 20,1 98
70x28 50 21.1 17,0 21.3 19,8 97
70x23 60 17.5 20,4 21,1 19,7 96

70X70 20 26,4 28,4 28.2 27,7 100
70X47 30 29,5 30,3 31,6 30,5 JID
70X35 40 31.1 30,4 31,4 31,0 112
70x28 50 31,4 31,0 31,0 31,4 113
70x23 60 30.0 30,6 32,0 30,9 112

/lledia

DL 5.% desime
DL 5% mărime· butaşi

Media

DL5% desime
DL 5% mărime butaşi

.i\1edla

DL 5% desime
DL 5% mărime butaşi

Media

DL 5% desime
Dt 5% mărime butaşi

36.5

2,9

19,0

1,4

33,6

29.7

2,1

36,8

1964

20,0

1965

33,7

Aledia

30.2

37,2

21,0

34,7

32,0

4.1

0,9

2.3

2,7

Analiza varianţei prezentată în tabelul 3 scoate 1n evidenţă influenţa

condiţiilor climatice ale anilor experimentali asupra producţiei de sămînţă,
influenţă care nu acoperă pe cea a desi mii de plantare. Interacţiunea semni
ficativă - ani X desi mi de plantare - dovedeşte că de la un an la altul
condiţiile climatice au influenţat diferit desi mea de plantare, iar producţia

obţinută sub influenţa desi mii variază.

Tabelul 4

Influenţa provenienţei buiaşiJor asupra procentului de goluri la
producerea de sămînţă

o
" % goluri la but<l.şi Î Mcdia

~o

T~E S-
m,c; I mijlocii

I
mici

I.~ §:=.;;
19(4) 1965 I I

1%4 1965
Clo.E.o 1964 1965 1964 1966

20 9 1 3 7 1 4 4 4
30 10 5 6 2 4 4 7 4
40 II 4 5 4 4 5 7 4
50 10 1 6 4 5 5 7 3
60 12 2 5 4 3 4 7 3

~~ ~~

-~-
~~ ~~~~

Media 10,4 2,6 5,0 4,2 3.4 4,4 6,4 3,6

S-a determinat procentul de goluri în cultura de seminceri (tabelul 4)
în doi din cei trei ani. Procentul de goluri în cultura de seminceri a anului
secetos 1964 a fost mai mare la desi mile de peste 20 mii plante/ha şi mai evi
dentă la butaşii mari. S-a observat că plaAarea butaşilor mari se face cu oa
recare dificultate 1n detrimentul calităţii lucrării şi că aplecarea plantelor
de către vint este mai frecventă la desi mea de 20 mii plante/ha.

In anul 1965, an favorabil culturii de sămînţă, procentul de goluri a
fost mai mic, însă cU tendinţă de creştere de la butaşii mari spre cei mici.
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din recolta an uIII i 1965,. de I.a cele 15 vari an t~ c~
t .. de butasi s-a analizat SI rep"' IIzat pe trei caca egofll . ' . •. . t' n

cernerea unui kg de sămÎnţfl din fiecare vanan a.."e
În tabelul 5 dovedesc că de la butaşl~ miCI ,-au ObţlOl~t

lomerule mai mari comparativ cu cele obţlOute d~ la butaŞiI

Este âe remarcat faptul că sămînţa din cate~oria cea mai valo~oasl~'
cu glomerulelor între 6,1 şi 8,0. mm, este 111 proporţie mai mere a
butaşii mici, plantaţi la desi mea de 30 mII plante/ha.

Tabelul 5

INFLUENŢA SEMINŢEI pr~OVENITA DE LA DIFERITE DESL"U DE PLANTAI~E
ŞI MARIMI DE BUTAŞI ASUPj~A PIWDUCŢIEI DE RADACINI

Pentru Încercarea capacităţii de producţie În condiţii de cimp, cu să
mînţa obţinulfl de la cele 15 variante În anul 1964, s-au semănat În anul t965,
intr-o cultură comparativă toate 15 provenienţe pentru obţinerea de rădăcini
in scop industrial. Producţiile obţinute (tabelul 6) ne dovedesc efi vaioarea
biologicii a seminţei este foarte asemiinătoare, întrucît diferenţelede producţie
sînt mici. Numărătoriie făcute privind dinamica r,lsăririi au dus la valori
foarte apropiate pentru diferitele provenienţe de seminţe.

1. În scopul diminuiirii raportului dintre suprafaţa destinatii prolucerii
de butaşi şi suprafaţa plantatii cu seminceri se recomand'l ca răritul plan.
tclor pe rind, in cazul semănatului la 50 cm între rînduri, să nu se fac;l
la mai mult de 10 cm. Se obţin astfci aproximativ 200 mii/ha butasi cu calităţi
'bune de plantare. .

2. Cea maÎ economic;l producţie de seminţe se obţine prin plantarea unui
il1umăr de 30 mii butaşilha, realizatii prin distanţe Între rinduri de 70 cm şi
pe rînd la 47 cm. In acest fel se obţine un spor de producţie semnificativ de
2,8 q/ha, faţă de plantarea a 20 mii butaşi/ha.

3. Mărimea butaşilor, de la 3 cm pînă la mai mult de 8 cm dia metrul
la colet, n·a influenţat semnificatIv producţia de sămînţă şi nici n.a schimbat
calitiiţile fizice şi biologice ale acesteia.

CONCLUZII

BIBLlOGI~ArIE

I I 1 r la sfecla de zahărInfluenţa mărimii blltasilor si a desimii de plantare asupra g omC-fU c o

Masa a 1 000 glomerule, pe mărimi, eite de 6,5 g I~ cele mici, cU did~

metrul între 2 si 4 mm, de 18 g pentru cele cu dlametrulll1Y~4 ŞI ~rnm't I
32,8 g pentru cele între 6,1 şi 8 mm şi de 50 g la glomeru e e cu lame ru
peste 8 mm.

.
% gIolTlcrule pe c.atcgorii dc mărimi

I
Mii

'-81
2~.ţ I4~8 1

>8 I(6-8) '-41 4 1J >8 1(6 8)butu-şi '-41 >8 1(6-8)
~nm mtll inlll mmmm • Ulm mm mm mrn . tlltll1, mm mm

hectar

butuşi mill"i bul(lşi mijlocii butaşi miei

41 5 93 2 48 4 93 3 4820 10 88 2
94 2 5344 5 92 :J 48 430 5 !J:3 2

4 94 2 4440 6 93 1 35 4 94 2 36
4290 2 36 5 93 250 7 92 1 36 8

94 2 4460 10 89 1 26 8 90 2 JO 4

Tabelul ()

Influenta seminţei provenită de ta diferite dcsimi d.c planta:c şi
ur'mi ale butasilor asupra producţiei de rădăcini industnale

ma I . , la sfecla de zahăr

Prol1\Jctia seminţei de IW butaşil

mari (500 g) Imi!lo'i! (300 g'i mjci (loU gl

I
mediaMii butllşi/ha

t/ha t/ha t/ha t/ha

20 50,1 51,0 53.8 51,6
30 54,7 54,2 53,3 54,1
40 54.5 52,7 52,8 52,3
50 50,9 50.7 48,7 50,1

53,3 52.560 52,9 52,4
------

Media 52,0 52.2 52,2

B () Il t e a V. şi colab., 19GO, Sfecla de zaluir, EdiL Agro-Silvid Buctln)~Ii.
f' i scit e r H., 1956, Mugliclz/leiten der L~rtrag5steuerltflgell bei Riiblmsalllcll, Dcut. Landw., 7.
I( ras r~ c i k i n B. r., 19:50, Sviolda, Sclhozghiz, j\loskva.

Ma d c r \V., Dat z 1 e r F., 1931, Vast/chc iiber Stecklingşgro~·!'.c /fnd Slandrc/lfil /Ind
ihrem Ein!lllSS aII! den R{iucnso1l1cncrtrog, Fortschritte Lmd\\\, 6.

B o r n s c h a Il crE., 1960, Der Eintluss pf!al/zcnbaulichcr IHlIssncltlllCII aut Stecldings
/lud Samelltrâgerent<.()ick1ung sawic Samef/erfrog llnd Soolgu!qlWJitiit L"ci da Zudcrriibe,
ZUc1;er, 13, 5.

Sed 1 m a y erI(., !940, Beia C!lkordpa maglerl1lesz/{i.~ SoprollflOrpeLc;.

S es S o li S G., 19,50, Zurla:r 1l1U1 Flllfarfibel/samenbeu, Flugschriftc D.L.G" 4.



AN. l.C.C.S., SFECLA DE ZAHAR, 1972, VOL. li

VARIAŢIILEPRINICIPALILOR INDICI CE EXPRIMĂ CALITATEA
TEHNOLOGICĂ LA PASTA DE SFECLĂ DE ZAHĂR CONGELATĂ

Z. STANESCU şi P. ŞTEFANESCU

În cercetările privind crearea de soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr este
necesar să se execute o serie de analize pentru determinarea unor indici care să

exprime calitatea tehnologică a sfeclei, într-o perioadă de recoltare a experi
enţelor din cîmp relativ scurtă (cca 30 zile). Pe de altă parte, trecerea la re
cepţia sfeclei după conţinutul de zahăr şi ulterior după calitatea tehnologică

a acesteia va impune executarea unui volum de analize tehnologice, într-o
perioadă de recepţie de 30- 50 zile,ceea ce, cu actuala dotare tehnico-mate
rială a laboratoarelor fabricilor, va prezenta greutăţi.

Pentru înlăturarea acestor greutăţi, ne-am propus experimentarea, în
condiţiile ţării noastre şi cu aparatura de care dispunem, a metodei de con
gelare şi păstrare a probelor de sfeclă.

Experienţe similare au fost efectuate de L ii d e c k e şi Nit z 
s c h e (1969) şi J ung han s (1698), constatîndu-se că schimbările în
compoziţia structurală a pastei congelate sînt neglijabile în ce priveşte con
ţinutul de zaharoză şi cenuşă solubilă, dacă congelarea ş-a făcut la temperaturi
destul de sdizute şi într-un timp scurt.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a urmărit variaţia principalilor indicatori ce exprimă calitatea tclmologică

sfeclei de zahăr, la două temperaturi de congelare diferite(~20° şi -3D°C). Prima tempe~

s~a ales din considerente practice (produsele vegetale cu adaos de zahăr se congelează

general la -T8°C) şi economice' (realizarea acestei temperaturinunecesită instalaţii sau
agenti frigorigeni speciali). Cea de a doua este temperatura cea mai scăzută ce' s-a putut rea~

cu congelatorul tip TWS. Variaţiile de temperatură au fost de ± 2°C.
Pasta congelată s~a păstrat la temperatura de _20°C timp de 5 f ID, 15, 20, 25 şi 30 zile

care s-au executat analize de laborator.
In aceste condiţii s-a putut studia variaţia indicatorilor de calitate Ia pasta congelată

funcţie de temperatura de congelare (două variante) şi de durata de păstrare apastei {6
variante1- faţă de proba proaspătă considerată ca martor.

Pasta de sfeclă a fost congelată în pungi de polietilenă de 25 X 30 cm, asigurîl1du~se

grosime constantă "a stratului de 5 mm.
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zilnică a azotului viităl1lrltor este maximă în primele 15 zile
relative 1,76% În primeie 5 zile, 1,88% de la 5 la 10 zile 'ii 1,04%

la 10~ 15 zile), menţinîndu"e la valoarea maxim} constantă În urmi'ltoa·
15 zile, Cresterea zahărului redueiitor are loc insil cu intensitatea cea mai
in ulti!llel~ 15zile de congelare ~i in special intre 15~20 zile, cînd atinge
% zilnic.
Valorile calculate "le coeîicicnlului de puritate ,,1 sucului normal în

scăderi relative faţă de martor, Între ~ 0,18% şi ~0,77%, iar
de suc oscilează faţă de martor de la +0,07% la ~0,55%,

Cenu~a soiubilă s·a menţinut la aceeaşi valoare (0,45) pe tot timpul
congelării

Faptul că variaţia indicilor (exceptînd azotul vătămător ~i invertuD
o perioadă de congelare de 5 zile a fost sub 1% Î!,1 va!ori relaotive" s~~·
absolute fiind de numai 0,05 la Bx ~i 0,09 la dIgestIe, ne da pOSIbIlI,

La temperatura de ccngelare de ~20°C ,e ob,ervil, in primul rind (ta.
belul 1) cil substanţa uscatil solubilii (Bx), digestia ~i polarizaţia sucului În·
registreazil o scădere ccntinuă, paralel cu durata de păstrare a pastei congelate,
Astfel, conţinutul de substanţil uscată solubilă scade de la 20,i7% in cazul
pastei proaspete la 20,30%' in cazul pastei pilstrate 30 zile, polarizaţia sucului
scade de la 17,82% la 17,.38 ~i digestia de a'emenea scade de la 16,05 00 la
15,67 1)0.

Scăderile cele !llai accentuale au loc În primele 5-\0 zile de păstrare a
valorile relative zilnice fiind de 0,134')[, pentru sub~tanţa uscată,

pentru polarizaţia sucului şi 0,086% pentru digestie, In urmfltoarele
zile de pil,trare, scăderile relative zilnicc corespunzătoare sint de

; 0,0.39 şi respectiv 0,068%, "" ,
Azotul vătămător si zahărul invertit inregistreaza cre~ten contlllul

după .30 zile d'e păstrare la 24,1"0 respectil' 56,1 00 faţd de pasta

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

c) Zalwfurfk reduciîtoare (invcrt) .111 fost deh:rmin<ltcdllph mctod2 Offner, folosindu-se
în <lllaUZ;1 lichidul limpede de la determinarea pulari:-:o(iei Stl L'lJl li 1 Jiurnwl, din C:lre S-(l în~

depărtat excesul de acetathazic de plumb, cu () soluţie de iosfilt disodic IOI}ll.

f) Cenuşa SOlllbil~i s-a dekrrnin,d prin metoda electro-conductufJ1drică fulosind un

conductometru S;llldera,
Fiecare m1<lliz~i s-a executat ÎI! mrli multe repetitii, in vedere:! micşorării erorilor acci·

dentalc posibile: 5 repetitii Iii determinarea digestiei,:3 repet-itii!a polarizi1tia sucului normal,
;Jzot v~iUjrniîtor şi substeJlltfi uscat;j :;o!llbjlii. A.llnlizrle ff(,jJc1or pilr;:;lrleJlu au [Jvut v.;:Jri<lţii

mai f!1arî de Z/l fJ Între ele, in calcule !uÎlldu·se Îl! cOllsidt'rnre "ilJoan'il medie;J tuturor deten;Ji~

n;irilor.
Coeficientul de suc s-a calculat pentru îiccarc \'orianth în p;lI'tc, j.1r cel de puritate la

mediile aritmetice pe v;lriill1tc .

caieulatfolosind formula empirică după F e c î uşi Ta m-

materialului În mm, iar ttemperatura mediului ambi'lOt la care
In exp~rienţă t a fost de 1,2 ·ore pentru tcrnperaJur<Jdc _20cC şi 0,8 ore

In acest caZ viteza de congelare calcul.1UÎ cu formulJ

d
!V c=2T' (mm/oră)

4,8 d
T ~ ~-- (ore)

t

.a fost de2,OB mm/orii Ia ternperatur:l de -c:20"Cşi 6,2,) mrn/oră 1<1 ~30cC, ceea ce îoc-adrenză

pf{)~esul de congelare în categoria congelării semirapidc (F aci u şi T.1 m p a, 1961).
Din rădăcinile de sfeclă insilozate în luna noiembrie S-JlI format probe <1 50 kg. La scoa

terea din siloz s-a făcutspillarcn sfeclelor cu 'ljutonl1 unui spălător rotatîv verticnl.
Pasta de sfeclii s-a recoltat cu ajutorul unei instalatii cu 6 freze circulare verticale cu

turaţia de 3000 rot/mîl), care a permis obţinerea unui material foarte fin şi omogen. RecoItarea
pastei s-a făcut din diferite zone ale rădăcinii de sfecUi,asigufîJldtl~se astfel o probiî medie
reprezentativă de cea 2 kg. Dupăobjinere, pasta a fost omogenizaUI timp de :3 minute, după

('il[e s,a împărţit in 7 p~irţi egale, ce S-<Hl introdus În pUllgi de polictileniL Cli ajutorul unui
dispozitiv, probele nu fost adIlse Ia grosimea constantă de 5 mJll, ci iminÎndu-se totod<:dă evell
tU.1Ie1e goluri de <Jer formate şi asigurÎJ]dll~se astfel iHh:renţa perfecUî a pere! ilorpllngij la
·pastă.

Din cele 7 probe au fost luate la întîmpl<Jre 2 la care S-illl executat <Jflalizele pasteî
proaspete, cele1<dte fiind introduse in congelator in vederea p~îstriirii ~j annliziîrii lor dup~i

anumite intervale de timp.
La ex.ecutarea analizelor, pasta de sfechî a fost reomogclliz'lti'işi apoi împărjită in 2 părţi,

primapi.lrte fiind utilizlltă pentru determinnrc<l digestiei şi cenuşei solubile, din cea dea dou<l,
'extrăgfndu·se sucul normal cu Jjutorul unei centrîfugi cu sita perforaUî foarte fin şi tura tia
de 3 000 rot!min, s-au executat all<llizele privind palarizaţia sucului, azotul viitămător, zaha
rurile reducătoare şi substanţa uscatii solubilă.

Au fost nnaJizan Ufm!ltori i indici de c(llitate tehnologic(l, dupi! mchdelc utilizate În
] aboratoare:

a) Continutul de ;,:a!lur din sfe::Iă (digesti<1) s-a determinat folosind metoda digestiei
apoase la rece (Sachs Le Dode), z<lhiÎrul fiind dderminat cu un polarimetru cU lumină lJoli
'cromă tip S.U.2. Determinările s·au fă:utla t2:n;)=ratură cOlstantă (+20"C) men(inuhicu
3jutorul unui termostat universal. Pentru fiecare probă analizată s·au executat 5 ritîri, re
zultatul fiind media lor.

b) CO"It'nutulde substanţă lls:atJ. solublEi (Bx) a fost determinat prin metoda refraeto
metrică, utilizind un refraetometru Ze-iss model Abbe, cuplat cu un termostat pentrumen1.i·
nerea constantă a temper<lturii de +20°C. S-nu executat pentru fic;:;are probăan::l!i;.ată 9 ci
tiri, rezultatuL reprezentînd media (I{;estora.

c)Polarizaţia sucului normal s-a determinat prin metoda polarimetrid.
d) Conţinutul de azot viHămiitora fost determinat după metodfl Stanek-Pavlas, uti·

liZÎn du~se la determinarea COIOf<lţiei cu fotocolorimelrul L.allg-e model VII.
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Tabelul 1
Variaţia unor indici de calitate tehnologică a sfeclei de zahăr În funcţie

de teplperatura de congelare şi durata de păstrare a pastei congclate

Pastil proasplltii P<lsliî
pflstrată timp de:

JndiccJede calitate 5 zIle

I
10 zile

15 zile

I
:lO zile

I
25 zile

I v,\

30 zile
llhs. 1 val. ahs, I I ahs, r "'

val. ahs. "' val. % I val. ahs. o;" %
V::II. ahs. % val. abs. % N "

Temperatu'ra de congelare ~20~C

S.li. SQ1,ub, % 20,77 100 20,72 99,75 20,58 99,08 20,52 98,79 20,42 98,31 20,36 98,00 20,30 97,73Dif. -0,05 -0,25 -0,19 -0,92
~0,25 -1,21 -0,35 -],69 -0,41 -2,00 -0,47 -2,27Polariz. suc., O' 17,82 JOO 17,66 99,10 17,52 98,31 17,43 97,81 17,38 97,53

'0
17,48 98,09 17,46 97,97DiL -0,16 -0,90 -0,30 -1,69 -0,34 -1,91 -0,36 -2,03 -0,39 ,-2,19 -0,44 -2,47Digestia 16,05 100 15,96 99,43 15,89 99,00
15,86 98,81 15,81 98,60 15,72 97,94 15,67 97,63DiL -0,09 -0,57 -0,15 -1,00 -0,19 -1,i9 -0,24 -],40 -0,33 -2,06 -0,38 -2,37Cen. solub., O' 0,45 100 0,45 100 0,45 100 0,45 100 0,45 100

;~o

0,45 100 0,45 100Dif.

° ° ° ° ° ° O °O O O ON. vătăm., rog. % 30,65 100 33,35 108,8 36,25 118,2 37,85 123,4 37.95 123,8 37,95 123,8 38,05 124,1Dif. 2,70 8,8 5,50 18,2 7,20 23,4 7,30 23,8 7,30 23,8 7,40 24,1Invert, % 0,185 lOD 0,J95 105,4 0,205 llO,8 0,215 ll6,2 0,250 135,1 0,262 141,6 0,289 156,1DiL 0,010 5,4 0,020 JO,8
.0,030 16,2 0,065 35,1 0.077 4],6 0,J04 56,1eaeL putit. suc normal 85,79 JOO 85,23 99,34 85,13 99,23

85,18 99,28 85,50 99,66 85,60 99,77 S5,61 99,79Dif. -0,56 -0,66 -0,66 -0,77
-0,61 -0,72 -0,29 -0,34 -0,i9 -0,23 -0,18 -0,21CoeI. SUC., OI 90,66 100 90,37 99,68 90,69 100,03 90,18 99047 90,16 99,45

,0

90,73 100,07 90,54 99,86Dif. -0,29 ~O,32 0,03 0,03
0,07 0,07 ~0,12 -0,14 -0,48 -0,53 -0,50 ~0,55

Temperatura de congelare -30"C
s.u. soJub., %' 18,96 100 18,85 99,41 18,73 98,78 98,81 18,69 98,57 18,69 98,57 18,62 98,20Djf. -O,ll ~0.59 -0,23 -1,22

~1,19 -0,27 -/'43 -0,27 -1,43 ~0,34 -1,80Polariz. suc. % 16,03 100 16,01 99,87 15,86 98.93 98,60 15,80 98,56 15,76 98,31 15,72 98,06Djf. -0,02 -0,13 -0,17 -1,07 -IAD -0,23 -1,44 -0,27 -1,69 -0,31 -1,94Digestia 14,67 100 14,62 99,65 14,47 98,63 98,56 14,38 98,02 14.38 98,02 14,37 97,95Djf. -0.05 -0,35 -0,20 -1,37 -1,44 -0,29 ,,1,98 ~0,29 ~1,89 -0,30 -2,05Cen. solub. % 0,528 100 0,525 99,43 0,523 99,05 99,62 0,524 99,24 0,522 98,86 0,527 99,81Dif.
~0.003 -0,'57 -0,005 -0,95

~0,38 -0,004 -0,97 -0,006 -1,14 -0,001 -0,19N. vătăm., mg'% 29,10 JOO 32,00 109,96 34,80 119,58
123,36 36,Oi 123,74 36,20 124,39 36,00 123,71Dif. 2,90 9,96 5,70 19.58 23,36 6,91 23,74 7,10 24,39 6,90 23,71Invert, " 0,4499 100 0,4492 100,06 0,'1498 100,20 105,81 0,5000 111,38 0,5400 120,29" 100,55 0,4750DU. 0,0007 0,06 0,0009 0,20 0,55 0,0261 5,8i 0.0511 11,38 0,0901 20,29eaer. purit.suc normal 84,54 100 84,93 100,46 84,67 100,15 99,73 84,53 99,98 84,32 99,73 84,42 99,85Dif. 0,39 0,46 0,13 0,15
-0,07 ~O,Oi -0,02 -0,22. -0,27 -0,12 -0,15eaeL suc. ,% 91,51 100 91,31 99,78 91,23 99,69

99,95 91,Oi 99,45 91,24 99,70 91,41 99,89Dif. -0,20 -0.22 -0,28 -0,31 -0,05 -0,50 -0,55 -0,27 -0,30 -0,10 -0,11

pentru Bx, 0,188 % pentru p~larizajia sucului, 0,204?u pentru di
si 009% pentru cenusa solubl1a.

S~ re'marcă cresterea co~jinutului de zahăr invert pină la valoarea ma-
de % faj~ de martor după 30 zile. . ' •

vătămător creste destul de rapid în pri mele 15 zile, men ţmmdu-s~
"',.u<U> const~ntă după această perioadă. Creşterea înreglstr~za

aproxi mativ egale cu cele ele ,Ia temperatura de - 20 C.

tatea sii apreciem că, analizînd probele de pastă congelată după această pe
r'ioadă de timp, nu trebuie să aplicăm corecjii la rezultatele analizelor pentru a
afla valoarea lor reală.

La temperatura de -30°C scăderileînregistrate la Bx, polarizajiasu
eului şi digestie, sînt mai mici decît la - 20°C. Ele se situează la valori de
1,80% (0,34), 1,94% (0,31) respectiv 2,05% (0,30) dupi. 30 zile (tabelul 1).
Şi aici, scăderile cele mai accentuate s,au produs în primele 10 zile, în speeial
în perioada de la 5-10 zile, unde ele au atins valorile relative zilnice de
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Cenuşa solubilă înregistrează scăderi cuprinse între 0, 38 {!,{l şi 1,19'!vspre deosebire de situatia de la temperatura de - 20'C, unde nu s'au înregistrat aceste variatii.
CoeficientuJde suc scade fată de martor cu vaiori cuprinse între -0,05%si-O,55 1!-ii, iar coeficientul de puritate al sucului norm;:ll osciJeaz{1 intre

:"'-O,2Î~{1 şi -+0,46% faţă de martor.

Tabelul 2
CoeFicienţii de corecţie ce trebuie aplicaţi la rezulla/ele analizelor pastci cQngelatepentru a ajunge la valoarea reală (~"Îd

Indicatorul la pasta pl1strlltii timp de (zi/e):de c;ilitate
:) I ] O I L'i I 20 I 2G I ;la I ,'} ]O I 1[. I " I 25 I 30

Digesti3 -i- 1.0 + 1,2 + 1,4 + 2,0 + 2.4 + 1,4 + 1,4 -1- 2,0 +2,0 +2,0Pol. suc.
norm<ll + 1,7 + 1.9 + 2,0 + 2,2 + 2,.5 + 1,0 + 1,4 + 1,4 +1,7 +1.9I3x + 1,0 + 1.2 + ),7 + 2,0 + 2,3 + 1,2 +1,2 + 1,4 +1.4 +1.8Azot vătă-

m,ltor -9 --18 ~23 ~24 -24 -24 -10 -20 -23 ~23 -23 -24Invert -.5 -II -16 --3.5 -42 ~56 - 1 - 6 -II -20

Rezultatele analizelor pastei congeiate păstrate mai mult de 5 zile (pînăia 30 zile) ar putea fi corectate pentru a ajunge ia vaioar.ea reală, cu coeficienti!de corectie prezentaţi În tabeiul 2.

CONCLUZII

1. Pasta de sfeciă congeiată şi păstrată la -20 şi -30'C îşi păstreazi]cei mai bine însuşiriie initiale timp de 5 zile, nefi!nd necesar să se aplice corectii rezultatelor analizelor.
2. Diferentele minime aie variatii iar obţinute la temperaturile de -20'C

şi -30'C fac posibilă utilizarea ternperaturii de congelare de -20'C, mai
avantajoasă şi mai uşor de obţinut cu utilaje şi agenţi frigorigeni ce se fabrici]in ţară.

3. La rezultatele analizelor la pasta ccngelată păstrată un număr de zilemai mare decît 5, trebUie să se aplice coeficienţi de corecţie.
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RELAŢII INTRE PRODUCŢIE, NIVELUL DE îNGRĂŞARE

ŞI DESIMEA PLANTELOR LA SFECLA DE ZAHĂR

I. POPOVICI, MARGARETA POPOVICI. GH. CLOŢAN, AL. NICOLAU,
ŞT. MAR KUS, I. BRATU, ELENA SCURTU şi ŞT. MAnIE

Îngrăşămintele, spaţiul de nutriţie al plantelor, precum şi desi mea rea
lizată la unitatea de suprafaţă influenţează producţia, mărimea rădăcinii şi

conţinutul în zahăr al sfeclei.
Desimea plantelor la sfecla de .zahăr variază, in diferite ţări, în limite

foarte largi, cuprinse între 50000 şi 160000 plante/ha (S i P o ş, 1963). Di
versele desimi ale plantelor se datoresc, în general, variaţiei distanţelor pe
rind a acestora, între rînduri practicindu-se în marea majoritate a cazurilor
distanţa de 45~55 cnl.

Mag dai i u k şi colab. (1968), studiind efectul semănatului sfeclei
de zahăr la distanţa de 45, 50 şi 60 Cm între rînduri au ajuns la concluzia
că prin semănatul la 45 cm se grăbeşte maturarea tehnologică a rădăcinilor

cu 15 zile faţă de cele rezultate din semănăturile făcute la distanţe mari, con
comitent mărindu-se producţia de rădăcini şî de zahăr. La aceleaşi rezultate
ajunge şi Mar tin o vi c i (1968), iar Lan fer m a n n (1966) con
clude că densitatea optimă la recoltarea sfeclei este cuprinsă între 70000 şi

90000 plante/ha şi că aceasta nu influenţează în mod semnificativ însuşirile

tehnologice ale sfeclei.
. Aceste experienţe au dovedit că dozele mari de îngrăşăminte chimice

nu au fost valorificate mai bine de o desime mai mare a plantelor la unitatea
de suprafaţă şi că pierderile înregistrate în culturile rare nu pot fi compensate
prin îngrăşare (B i s o v e ţ k i, 1969).

În R.S. Cehoslovacă (H a as, 1968) se realizează o desime de 70 000 
80000 plante/ha, iar în R.P.Ungară se consideră ca optimă desi mea de 90 000
~ 110000 plante/ha (Ş i P o ş, 1963); B i s o v e ţ k i (1969) ajunge la
concluzia că prin lărgirea distanţei între rînduri la 60-70 cm şi prin mic
şorarea distanţei între plante pe J:fnd se înrăutăţesc condiţiile pentru foto
sinteză şi dezvoltare a plantelor. In consecinţă, pe plan mondial, problema

la sfecla de zahăr variază de la ţară la ţară, legată fiind de specificul

În ţara noastră, experienţe din trecut (S i P o ş, 1963), executate cu soiuri
diploide, au ajuns la concll12ia că desi mea cea mai bună pentru aceste soiuri
este de 125000 plante/ha.
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vede'-e că începînd cu anul 1968 au lost omologate soiurile
R. poli 1 şi R. poli 7, s-a iniţiat o experienţă în reţea

""m","" interacţiunea dintre desirre şi agrolcnd pe de o parte şi

tehnologică a rădăcinilor pe de altă parte. Experienţa a urmărit 3
desimi pe 3 nivele de îngrăşare.

Tabelul 1

Producţia de rădăcini şi de zahăr obţinută la sfecla de zahăr

I
Productia de riidiicini Productia de zahiir

Factorii ---'---'----'1--- ----.---'1--'[--'1--.0/,;--
. {/ha % dif. semnif. qjha %. clif. semnif. zal~ăr

18.8
19, I
19 O

0.2
0,2
0.3

0. 64
1 '0,44 "

0. 59 1

18.9
,*", I18.9

0.34 *. 18.6

0,2
0.4
0,5

0,40 I 18.7

*** I 18,8
0,70 *:~:I: . 18.9

100,0 I
108.1
1056

78,7
85.1
831

2.4
2 I

100
105,7
105 O

41.9
44,3
44 O

Secueni

a, 45,0 100 73,8 100 -
I

16,4
47,9 106,4 2,9 *** 77,6 105.1 3,8 ** 16.2a,
48.5 107,7 3,5 *** 77.6 105.1 3,8 ** 16.0a,

DL 59îJ 0,69 2,21 I
DL 1% 0,92 2.96
DL 0,1 % 1.22 3,91

b, 46.7 100 75.6 100 -

I
16,2

b" 47.2 101,0 0.5 76,4 101.0 0,8 16.2
b; 47,4 101.4 0.7

, 76.3 100.9 0.7 16.1

DL 5% 0.66 1.70
DLl% 0,87 2.26
DL 0,1 % 1.14 2,94

1 .;i

a2 b;L

I
45,0 107.3 3.1 ,

I
84,5 107.3 0,58

* I18.8
a2b2 45.4 110.7 4.5 " 86.9 JlO,4 0.82 ** 18.8
<I2ha 48.8 116.4 6.9 *** 93.1 Jl8.3 1.44 *:1:* 18.8

aabt

I
44,7

I
106.6

I
2.8 81.9 104,0

I
0.32 18,3

<I3b2 46.2 JlO.2 4.3 ** 85.3 10M 0,66, • 18,5
aaba 47,4 113.1 5,5 *** 89.8 114.1 1, Jl ** 18.7

DL 5%

I
2,9 I 0.4

IDL 1% 4,0
I

0.7
DL 0,1% 5,5 1.3

Braşov

a, 43.43 100 82.3

I
100.0

a, 46.78 107.7 3.35 *** 88.2 107.1
a, 46.12 106.2 2.69 ** 85.7 104.1

DL 5% 1.5
DL 1% 2.0
DL 0.1 % 2.8

b, 43,92 100 81.7 100.0
b, 45,65 103.5 1.73 ** 85.7 104,9
b, 46.76 106.4 2.84 *** 88.7 108.5

DL 5% 1.4
DL 10/ 1.6

'"DL 0,1% 1.9

METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost executate în anii 1968-1970 II] I.c.C.S. Braşov şi staţiunile ex
perimentale Secueni, Suceava, Tg. Mureş, Lovrin şi Oradea.

S-a folosit metoda parceJelor subdivizate. Lucrările de pregătire a solului, semănatul

şi întreţinerea culturii s-au făcut conform tehnologiei curente de cultivare a sfeclei de zahăr.

După reeDItarea plantei premergătoare, care a fost grîul de toamn-Ei, ş-a dezmiriştit, iar dup~i

cea 3 săptămîni s-a făcut arătura de bază Ia adîncimea de 25-28 cm. Pînă în toamnă arătura

a fost ţinută curată de buruieni. Primăv<lra terenul a fost pregătit cu cultivatorul, s·a tăvălugit

şi s·a semănat. A fost folosită sămînţa şlefuită din soiul R. Poli 7. La reeoItare s-a măsurat

înălţimea de creştere a sfeclelor deasupra nivelului solului, precum şi diametrul rădăcinilor.

Factorii studiaţi au Iost: Factorul A=sistemul de îngrăşare cu 3 graduări: a1=600 kg/ha
îngrăşăminte; a2 = 1200 kg/ha îngrăşăminte; a3 = 1800 l<g/ha îngrăşăminte; Factorul B =
= desimea plantelor cu 3 graduări: b1=60 000 plante/ha ;b 2 = 80 000 plante/ha; b:l=!Ca aco
plante/ha.

REZULTATELE OBŢINUTE

Zonele diferite în care a lost executată experienţa au determinat deo
sebiri în ceea ce priveşte rezultatele obţinute, atît la producţiile de rădăcini

cît şi la cele de zahăr. La I.C.C.S. Braşov, pe un sol humico-semigleic, cele
trei nivele de îngrăşare au dat producţii cuprinse între 43,43 şi 46,78 Uha
rădăcini, cu sporuri asigurate statistic. Din datele medii (tabelul l), se observă

că sporuri asigurate se obţin numai comparînd agrolondul moderat (600 I<g/ha)
cu cele două agrofonduri bogate (1 200 - 1 800 I<g/ha). Între az şi a, nu sînt
diferenţe semnificative, reieşind că pe acest sol cantităţile de ingrăşăminte

mai mari de 1 200 I<g/ha nu sînt economice.
Urmărind producţia in luncţie de densitatea plantelor, se observă că

aceasta creşte progresiv cu desi mea plantelor, pe toate cele trei agrolonduri.
Conţinutul în zahăr al rădăcinilor are tendinţă de scădere, în cazul agrolondu
lui a3 cu cantitatea cea mai mare de îngrăşăminte, şi de creştere. odată cu mă

rirea desi mii plantelor (0,3°S).
Pe solul brun de pădure de la Secuenî- Roman, agrolondurile studiate

au dat producţii cuprinse între 45 şi 48,5 Uha (tabelul 1). Prin dublarea în
grăşării producţia creşte cu 2,9 Uha, dar prin triplarea acesteia nu mai există

concordanţă între cantitatea de îngrăşămînt adăugată şi mărirea sporului,
care, În acest caz, practic nu există.
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Tabelul 1 (continuare) Tabdul 1 (continuare)

17,8
18,3
182

17,9
18,1
18.1

18.1
18.2
17,8

100
103,9 2,5
103 O 2 O

100
104,4 3.1
102,1 1.5

IOD
1I3,9 9.2
113,5 9,0

65,3
67,8
673

71,4
74,5
72,9

66.7
76,0
75,8

***

~~:i Il~L I 0,4
370 1008 03

DL 5% = 0,9; 1% = 1,3; 0,1 % = 1,7 tjha

I
Productill de rădăcini I Productia de zahăr

Factorii I--tj-h-'-.--%---'-----,---d-'-r.-.-'-'-m-n'-:-r. --q/-h-'-,~.::.o/::o::::'I::"'::'d=-if=,"1=-"-m-n-'f'I-,']g',-,

Oradea

a, 32,5 100

I
57,5 100

I
~

I
17,7

36,8 113,2 4,3 , 65,5 113.9 8,0 ** 17.8a,
37,9 116,6 5,4 *** 67,4 117,2 9.9 ** 17,3a,

DL 5% 3.4

I
1

5
,6

IDL 1% 4.7 8.0
DL 0,1 % 6,4 11,2

b, 32.7 100

I
57,8 100

I
17.7

"''''''' 66.4 114.8 8,6 "**/ 17,8b, 37.3 114,0 4,6
b, 37,2 113,7 4,5 "''''''' 66,6 115,2 8,8 *** 17.9

DL 5% 2,3

I
3,3

IDLI% 3,0 4,4
DL 0.1% 4,1 5,8

Suceava

a, 36.9 100

Ia, 41.8 113,2 4,9
as 42,6 li 5,4 5,7

DL 5% 1,0
DL 1% 1.4
DL 0,1% 1,9

b, 36.9

I
100

Ib, 41.2 103.2 1,3
b, 40.3 101,0 0,4

al il , ,

a 2bl

I
41.5 113,8

1

4.8 ***

I
74,7

I
114,31 9,3

I
18,0

3 2b2 42.6 116,0 5,9 ,~* * 77,5 118,6 12,2 18,2
a2b!l 41,3 112,5 4,6 *** 75.9 116,3 10,6 18,4

3 3bl

I
41,4 112,8 4,7 *** 74.5 114.0 19,1

I
18,0

a3b2 43,8 119,3 7,1 "'** 77,9 119,3 12.6 17,8
a3b3 42,5 115,8 5,8 *** 75.6 115.8 10.3 17.8

DL 5%

I
1,9

I IDLl% 2.7
DL 0,1 % 3,7

17,3
18,0
17 9I * I

100

I ,:" I 17,7
123,2 13,1 17,5
135,7 20,1 *** 17,:3

6,3
8,7

11,8

100 17,4
105,3 :3,4 17,5
109,9 6,3 *·'i' 17,5

4,4
5,9
7,4

100 I123,7 11-;3
1°93 14 O

55,3
69.4
76.'1

63,7
67.1
70,0

47.7
59,0
61 7

***

*"'*

"
***

Productia de zahnr

I jsemniLj "'semnif. q/ha % dif. '"zahiir

72,8 100

I I I
16.5

74,7 102.6 1,9 16,5
* 73,7 101,2 0,9 16.2

*** 76,9 105,6/ 4,1

I
,

I
16,1

*** 77,3 106,2 4,5 " 16,2
*** 78,5 107.8 5,7 " 16,3

"'** 78,2 107.4

I
5.4

I "
I

16,2
*** 77,7 106,7 4,9 " 16,0
**:1: 77,4 106,3 4,6 " 16,0

/

3.4
4,,5
5,8

.5,2
69

100
118.0
125 O

27,6
32,8
345

Producţ;ia de rădăcini

Factorii
dif.

J
t/ha %

<IlbI 44, I 100

Ialb: 45,3 102,7 0,8
alb:! 45.5 103,2 1,4

3 2bl 47,8 108,4 3,7

IB2b2 47.7 108,2 3,6
B 2b3 48,2 109.3 4,1

aabl 48,3 109.5 4,2

I<I:Jb: 48,6 110.2 4,5
<l:Jbn 48,4 109,7 4,3

DL 5% O,g
DL 1% 1,3
DL 0,1% 1,7

Tirgtl,Mureş., 31,8 100
,']: 39,8 125,0 8,0
3:l 43,9 138,8 12,1

DL 5% ,3,7
DL 1% 5,1
DL 0,1 % 7,0

b, 36,6 100
b~ 38,7 106,0 2,1
b, 40,0 109,0 3,4

DL 5% 1,7
DL 1% 2,3
DL 0.1% 3,1

,
" ,

<l2bl 37,8

I
137,0

I
10,2 **

I
66,1 138,5

/18.4 '"1
17,6

3:b:a 39,7 144,0 12,1 '* 69,8 146,3 22, I ** 17,6
Q2b:l 41,9 152,0 14,3 *'* 73,0 153,0 25,3 *** 17,4

<l:lbi 44,5

I
161,0

I
16,9

I
***

I
78,3 164,1 /30,6

I "" I 17,6
a:'Jb. 43,6 158,0 18,0 *** 74,1 155,3 26,4 :~ *' * 17,0
a~b3 43,6 158,0 16,0 *** 75,4 158,0 27,7 *'* 17,3

DL 5% 7,1

I
13,1

DLl% 9,8 18,0DL 0,1% 13,6 24,8
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Intre cele trei desi mi, diferenţele de producţie sînt relativ mici, însă

senmificative între densitatea de 60000 plante/ha şi celelalte două desimi.
, Din interacţiunea agrofond >( desime se desprinde concluzia că nu tre,
buie asigurat un agrofond bogat (l 800kg/ha), al cărui spor nu este semnifi·
cativ faţă de agrofondul cu I 200 kg/ha îngrăşăminte,

În ceea ce priveşte conţinutul în zahăr, diferenţa de 0,2 - O,4°S pledea,
ză pentru agrofondul a" rămînînd neschimbat în cadrul celor 3 densităţi.

La Staţiunea Tg. Mureş, pe solul brun de pădure pseudogleizat (tabelul
1), nivelele crescînde de fertilizare contribuie la realizarea unor sporuri foar
te semnificative de rădăcini, cuprinse între 25 şi 38,8%. Nu în aceeaşi măsură

cresc producţiile în funcţie de densitatea plantelor, sporurile fiind în acest
caz de numai 6-9%, rezultînd că nivelul de îngrăşare este un factor hotărî

tor faţă de densitate, dacă aceasta este totuşi peste 60 000 plante/ha,
Se relevă faptul că pe agrofondurile a, şi a, problema desi mii nu trebuie

neglijată, avîndu,se în vedere ca aceasta să nu scadă sub 80000 plante/ha.
Numai pe agrofondul a3 , foarte bogat (1 800 kg/ha), desi mea poate rămîne

la 60000 plante/ha, deoarece practic nu se obţin diferenţe de producjie faţă

de celelalte desi mi. '
În ceea ce priveşte conţinutul în zahăr, în medie pe trei ani, doar nivelele

de îngrăşare au contribuit la reducerea acestuia cu O,2-0,4°S, desimile ne·
modificînd cu nimic acest indice,

Şi pe solul cernoziomoid de la Suceava (tabelul 1) se obţin rezultate
foarte asemănătoare cu cele de la Tg. Mureş, Între agrofondul a, şi a, există
o diferenţă de producţie foarte semnificativă de 4,9 tlha. Prin triplarea can
tităţii de îngrăşămînt se obţine practic acelaşi spor (5,7 tlha) cu cel obţinut

în agrofondul a,.
În privinţa celor trei desi mi studiate, diferenţele sînt foarte mici şi

semnificative numai pentru desi mea de 80000 plante/ha, Interacţiunea agro
fond x desi me este semnificativă în cazul agrofondurilor bogate, comparativ
cu a, la desi mea de 60000 plante/ha,

Conţinutul în zahăr a fost influenţat numai de îngrăşăminte, fiind su
perior cU 0,1 - O,4'S la agrofondul a, (l 200 kg/ha îngrăşămînt), în timp ce
factorul desime nu a adus modificări substanţiale. "

La Staţiunea Oradea (tabelul 1), pe Un sol slab podzolit, cuo fertilitate
naturală scăzută, agrofondurile a, şi a, au dat sporuri de recoltă semniJicative

semnificative faţă de fertilizarea cu 600 kg/ha îngrăşămînt. Intrucît
recoltă obţinută între cele două agrofonduri superioare este ne

seTIonific,ati'vă se consideră ca optim agrofondul a, (1 200 kg/ha îngrăşămînt).

Din datele medii prezentate rezultă că desi mile de la b2 şi b. au dat
'",'"ne; distinct semnificative faţă de desi mea de 60000 plante/ha. Din in

celor doi factori reiese că nu se justifică o fertllizare mai mare de
kg/ha şi că desi mea de 60000 plante/ha este insuficientă.

cadrul conţinutul de zahăr din rădăcini nu a fost influenţat
din factorii studiaţi.

,.,.

17,4
17,5
17

16,7
17,0
17,2

17,6
17,0
16,3

0,3 I
1,1

5,71
8,0

11,0'

3-.s I0,4

3,4 I4,6
6,1

I~nr

Tabelul 1 (continuare)

100 I103,8
100,3

100
100,3
101,2

100
99,7
978

90,1
93,6
90,5

91,0
91,3
92, I

**
*** ,
***

90,8
90,6
888

**
**

**ol'
"'ol'*

***

semnif.

-0,2
2 1

100 '199,6
959

52,0
51,8
499

Lourin

a, 51,3 100
a, 55,1 107 3,8 ,
a, 55,4 108 4,1 *' ~.

PL 5% 2,9
DL 1% 4,1
Dt 0,1 % 5,7

b, 54,5 100
b, 53,7 98,5 0,8
b3 53,6 98,3 0,9

DL 5% 2,0
DL 1% 2,6
DL 0,1 % 3,5

(l ::1 ~ ,7

a2b1 56,2 108,1 4,2

I
*** 99,4 109,4 8,6 ,

li,?
B:=b:l 54,0 103,8 2,0 , 91,8 101,1 1,0 17,0
a 2b3 55,1 105,9 3,1 ** 95,7 105,4 4,9 17,4

8::sb1 55,3 106,3 3,3 ** 89,6 98,6 ~1,2

I
16,2

B3b:l 55,2 106,1 3,2 ** 90,9 100,1 0,1 16,4
a.1b3 55,8 107,3 3,8 ** 91,8 101,1 1,0 16,4

DL 5% 1,3

I I
5,4

DL 1% 2,2 9,0
DL 0,1% 4,1 16,8
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Fig. 1 - Înălţimea caletuluj deasupra

solului la sfecla de zahăr.
Fig. 1 - Sugar beet crown height above

soH Jevel.
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solul cernoziomic de fîneaţăumedă de la ifrJril! (tabelul
aCleleasi rezultate, deci rentabilitatea agrofondului a2' Între

men!:l!e se constaiă o tendinţă de scădere a producţiei

mii. Conţinutul de zahăr pe acest sol a fost influenţat

de agrofonduri (scade cu 0,6 - 1,3°5 spre agrofondurile bogate) cît ~i

de densităţi (creşte cu 0,2 - 0,5"5 spre desi mea mai mare a plantelor).

Fig. 2 ~ Rel<ltii intre conţinutul de zahăr şi mărimea rădăcinii în fUllclie de nivelul
de îngrăşare şi densitatea plantelor.

Fig. 2 - Relationships between sugar content and raat size as a funetion
of fertilization level and plant density.
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Deoarece problema desi mii la sfecla de zahăr este strins legată de proble
ma mecanizării lucrărilor de recoltare s-a determinat şi modul de dezvoltare
a rădăcinilor, mărimea coletului deasupra solului, precum şi conţinutul de
zahăr în funcţie de mărimea sfeclei. Din datele prezentate în figura 1 se con
stată că cea mai bună creştere a avut-o sfecla la desi mea de 60000 plante/ha
în toate cele 3 agrofonduri, înălţimea coletului deasupra solului fiind de 2,87 
3,46 cm. La desi mea de 80 000 plante/ha, înălţimea a fost cuprinsă între 2,48
si 2,71 cm, iar la desi mea de 100000 plante/ha între 1,87 si 2,25 cm.
, In ceea ce prive~te relaţia ce există între conţinutul de zah'ăr, mărimea
rădăcinii, nivelul de îngrăşare şi desi mea plantelor, datele din figura 2 arată

că odată cu cre~terea densităţii plantelor se înregistrează şi o cre~tere a numă

rului sfeclelor cu diametre mici, de 4,5-7 cm. Conţinutul maxim de zahăr

se obţine, pentru toate densilăţile, în cadrul grupei de rădăcini cu diametrul
cuprins între 10-)3 cm, de~i greutatea medie a rădăcinii are o tendinţă de
scădere (942-909-864 cm la a,) odată cu cre~terea desi mii. Din totalul sfecle
lor măsurate, procentul cel mai ridicat de sfecle corespunzătoare ca mărime

şi conţinut de zahăr s·a înregistrat la grupa de diametre de 10-13 cm pentru
desi mea de 60 000 plante/ha şi la cea de 7-10 cm pentru desi mile de 80 000 
100 000 plante/ha.
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Din analizele de calitate ale recoltei (tabelul 2) se observă că mărimea

dozei de îngrăşăminte creează condiţii de scădere a conţinutului de zahăr la
toate staţiunile. Această scădere se accentuează mai ales între agrofondul
doi şi trei. În aceiaşi timp, descreşte procentul de substanţă uscată şi creşte
procentul de cenuşă şi factorul melasigen. Producţiile de zahăr alb (în sac) sînt
în concordanţă cu producţia de rădăcini obţinută la cele 3 agrofonduri.

Tabelul 2

Indicii calitativi ai recoltei dr sfeclă de zahăr'

958J

587J_.-----.6890
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Fig.' 4 _ Venitul net la sfecla de zahăr. în ftln~ţie de îry~răş~re şi densitatea pla,ntelor.
Fig. 4 - Net income in sugar beet asa funetJOO oi fertdlzahon aod pIant dens!t).

Lovrin (/968~1969)

al - 600 kg/ha ingr. 17,6 21,8 0,57 19,1 87,6 32,3 7,23
il, ~ I 200 kg/ha ingr. 17,3 21.3 0,61 18,5, 86,8 36.4 7,38
a:> - 1 BOD kg/ha îngr. 16,3 20,7 0,62 17,7 85,5 39,3 6,98
b, ~ 60 000 pl.lha 16,7 21.0 0,64 18,1 E6,2 39,3 7,08
b, - 80 000 pl.lha 17,0 21,2 0,60 18,5 87,2 35,8 j 7,19
b, ~ 100 000 pl.lha 17,2 21,5 0,56 18,7 86,9 32,5 7,39

Sectleni (/969~1970)

a, - 600 kg/ha Ingr. 15,9 19,8 0,45 17,3 87,4 27,9 5,80
a, - 1 200 kg/ha ingr. 15,8 19,7 0,47 17,2 87,3 29,6 6.08
a3 - 1 800 kg/ha îngr. 15,6 19,8 0,49 16,9 85,3 31,3 6,06
b, ~ 60 000 pl.lha 15,8 19,9 0.49 17,2 86,4 30,8 5,93
b, - 80 000 pl.lha 15,7 19,7 0,47 17,1 86,8 29,8 5,94
b, - 100 000 pl.lha 15,8 19,7 0,45 Ii,2 87,3 28, I I 6,06

Braşov (/568-1970)

a, - 600 kg/ha ingr. 18,9 24,3 0.42 20,5 84,7 19,7 7,38
.32 - I 200 kg/ha Ingr. 18,9 24,3 0,43 20,5 84,7 21,5 7,47
a, - 1 800 kg/ha îngr. 18,6 24,1 0,45 20,2 83,8 23,0 7,19
b, ~ 60 000 pl.lha 18,7 24,1 0,45 20,3 8{2 22,9 6,89
b, - 80 000 pl.lha 18,8 24,2 0,44 20,4 84.3 22, I 7,25
b, - 100 000 PI.Iba 19,0 24.3 0,42 20,6 85,2 20,8 7,52

Stlceava (/968-1970)

a, - 600 kg/ha ingr. 18,1 I 22,6 0,39 19,6 87,0 20.2 ' 5,68
0, ~ 1 200 kg/ha ingr. 18,2 22,6 0.41 19.8 87,6 21.3 6,43
a ~ 1 800 kg/ha ingr. 17,8 22,1 0,42 19,3 87,3 22,4 6,39,
b, - 60 000 pl.lha 18,0 22,3 0,42 19,4 87,0 22,2 6,02
b, - 80 000 pl.lha 18, I 22,4 0,40 19,7 87,9 20,9 6,30
h, - 100 000 pl.lba 18,1 22,5 . 0,41 19,7 87,5 21,4 6,16
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o~~eJ:i~,i~r;,,;n,j analizele de calitate, obţinute prin intermediul
o multiplă, s"au stabilit relaţiile existente între conţi"pe o parte şî cantităţile de îngrăsăminte aplicate si conţi"în cenuşă din rădăcini pe de altă parte (fig. 3): Coeficientul de corelaţie

parţială arată că odată cu creşterea dozelor de îngrăşăminte (de la 600 la I 800kg/ha substanţă brută) conţinutul de zahăr scade de la 18,6 la 18,3'5 pentruun c0l!ţinut de cenuşă de 0,44% şî de la 19,1 la 18,8 pentru Un conţinut de
cenuşa de 0,36%. Variaţia procentului de zahăr este determinată de variaţia
îngrăş.ămintelor şi a cenuşei în proporţie de 23%.

1n figur~ 4 se redă calculul economic pentru cei doi factori studiaţi, dincare se desprmde economicitatea agrofondului az (1 200 kg/ha îngrăsămînt)la toate staţiunile în afară de Tg. Mureş, unde venitul merge crescînd odată cucantitatea de îngrăşămînt chiar pînă la I 800 kg/ha.
La factorul desime, între desi mile bz şi bs diferenţele venitului net sîntmiCI pentru toate zonele. Se evidenţiază totuşi, pentru 80000 plante/ha,un optim la venitul net.

CONCLUZII

1. Cele trei agrofonduri studiate influenţează producţia de rădăcini siprocentul de zahăr, substanţă uscată si cenusă. .2. Desîmea plantelor influenţează mai puţin atît producţîa de rădăcini,cît şî procentul de zahăr.
3. Din cele trei agrofonduri studiate, în afară de zona Tg. Mures undeeconomici tatea creşte odată cu cantitatea de îngrăşămînt, la celelalte staţiuni,agrofondu! a2 (1 200 kg/ha îngrăşămînt) este cel mai indicat, aducînd cel maimare vellI t.
4. Desimea optimă se situează între 80000 si 100 000 plante/ha pentrutoate zonele studiate. '
5. Pe baza datelor privind analizele de calitate s"a constatat prin CO€"ficientul de corelaţie parţială că odată cu creşterea dozelor de îngrăşămintede la 600 - I 800 kg/ha conţinutul de zahăr scade cu 0,3"5 pentru un conţi"nut de cenuşă cuprins între 0,36 şi 0,44 %.
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EFECTUL INGRĂşAMINTELORLA SFECLA DE ZAHĂR
CULTIVATĂ PE SOLUL BRUN ALUVIAL DIN ZONA TlRGU NEAMŢ

AL. NICOLAU

Fertilizarea raţională a solului constituie unul dintre îactorii hoUIl'î"tori în sporirea producţiei la cultura sfeclei de zahăr.
Efectul pozitiv al îngrăşămintelor în sporire." r~coltelor de sfeclă dezahăr în ţara noastră a fost arătat de numeroşi cercetaton. Astfel, Olt e an uşi colab. (1957) relatează rezultatele bune obţinute pe solul luto"argtlos dela Roman prin administrarea dozei N08P'2KIO · A v ram ŞI COl!, e:: (1965)arată că în Cîmpia Transilvaniei, superfosfatul dat în IJrezenţa lllf!:raşamlll"telor cu azot sau a gunoiului de grajd măreşte substanţIaloproducţIa de sfe"dă. Efectul favorabil al îngrăşămintelor la sfecla de zahar este relatat deA v ram (1968) pe cernoziomul freatlc umed odin Bihor .Ia apl~care." ?ozelNlOoP,oKeo . Sporuri de recoltă la sfecla de zahar ~rlll aphcarea _111graşam111"telor N"P"K 40 sînt relatate de P O P o V 1 C 1 ŞI colab. (196/), pe solulhumico"semigleic de la Braşov şi de Ni col au (1968) pe solul brun de

pădure cernoziomic din silvostepa Moldovei (N9GPG4Kso)·
Diversitatea mare de soiuri pe care 'e cuItivă sfecla de zahăr în zonafabricii Roman impune cunoasterea efectului îngrăşămintelor pe fiecaredintre ele. In acest scop, în ILlcrare se prezintă efectul ingrăşămintelor lasfecla de zahăr cultivată pe o terasă a riului IV\oldoya.

METODA DE CERCETARE

Experimentarea a fost efectuată pe un sol brunaluvial, ~Huat pe lunca înaltă (neinundabi1ă) a rîului Moldova, în zona Tg. Neamt (C.!t.~. UrechenI), ~ol~! este form?t pe ~ al~viune şi are o grosime de circa 90 cm, sub care eXista Un strat de pletnş (fosta alble a ~lUIUl).Aciditatea solului variază între valorile pE 4,8 şi 5,2 (KCL In), solular~ uncant}nut deP~Or; (solubil în ladat dublu de calciU) cuprins Între 4,0 şi 5,0 mg/~OO g sol ş.t un conJmut deK
2
0 (solubil în clorură de amoniu) între 10-12 mg/IOQ g sol. CantItatea medIe anuala de pre

cipitaţii este de 570,5 mm,
Experienţa a fost executată în anii 1966, ~967 şi 1~69, avînd 10 v?~j.ante~(redate întabelele 1 şi 2). A fost folosită metoda de aşezare III blOCUri, cu patru r~p~htll. Mafl~ea. parceleIar a fost de 50 m2 Iăsîndu·se la rărit 100000 plante/ha. S-a urmant efedul dIfentelordoze de azotat de amo~iu, superfosfat şi sare potasică, aplicate atit singure cît şi impreună.Ingrăşămintele au fost administrate primăvara Ia pregătirea terenului.
Interpretarea rezulhdelor ş-a făcut după metoda ana,lizei variantei.
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Tabelul 2

Dîn analiza producţiilor de rădăcini obţinute (tabeiul i) se constată

că îngrăşăminteie cu azot, aplicate singure, nu aduc sporuri de recoită, în
parcelele respectIve pianteie fiind stînjenite în creştere.

Tabelul J

Efectul îngrăşămintelor minerale asupra producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr

1066 1967 1969 Mcdill

t/lm 1 I
.':'<':1

t/h, I l' o tjhll 1 I
...:. ~;,,~

l/h, I 1'~1Variantll

~~ I%d, §~ I%<1, ~î% zahăr % zahăr % % EB
&2: ~;;::

Neingrăşat
100 16.7 22.0 IOD 16.5 18.0 100 16.8 100(ML) 16.4

N6,J 16,7 102 16.9 25,7 IH 17.6 17.5 97 20.0 106

P" 23.0 1,40 *** 16.9 33.0 150 *** 18,6 27,2 151 *.:~ ~. 27.7 147 ***
K 40 17.8 r08 17.1 21,5 98 18,0 17.3 96 18.9 100
NG1P18 23.4 143 *** 16,8 34,5 157 *** 18.8 25,2 140 *** 27,7 147 ***
N Go1 P 1S K 40 23,6 144 *** 16.8 32.8 149 *** 19.9 29,8 165 *** 28.7 153 ***
N UlB 14,7 90 16.8 25.1 111 17.3 18.6 103 19.5 104
P OG 28,1 171 *** 16,7 34,4 156 *** 18,2 32,5 180 *** 31,7 169 ***
N12SP OG 22,9 140 *** 16,5 36,3 165 *** 19,0 29,1 162 *** 29,4 156 ***
Nl~!iPDGK80 26,1 159 *** 17,3 37,7 171 .,~ '" '" 19,0 31,6 175 *** 31,8 169 ***

DL5% 2,5 5,7 3,6 2,2
DL 1% 3,4 7,7 4,8 3,1
DL 0,1 % 4,6 10,2 6,4 4,2

Atunci cind se dau numai îngrăşăminte cu loslor se constată că se
obţin sporuri semnificative de producţie. Deşi există în soi o aprovizionare
medie cu foslor, probabil că superloslatuJ administrat în aceste terenuri acide
se soiubilizează mai repede, eventual reduce din aciditatea solului şi ajută

plantele încă din prima lază de creştere, ceea ce explică vigurozitatea lor
în aceste variante. Sporurile de producţie obţinute au crescut pe măsură ce
cantităţiIe de loslor au fost aplicate în doze mai mari. Astfel, doza P,8 a
realizat o creştere a producţiei de rădăcini în medie cu 47% (8,9 Uha). În
ce priveşte producţia de zahăr (tabelul 2) se constată că sporurile obţinute

au lost în medie pe doi ani de 57% (J,83 tlha), eie fiind în primul şi al
doilea an de experimentare între 42,21 şi 69% (1,14 - 2,50 Uha). Cînd s-a
dubiat doza de loslor (P,,) prodllcţiiIe au lost cu 69% mai mari la recoita
de rădăcini si cU 73% la zahăr. In vaiori absolute ele au crescut, în medie
pe trei ani, 'cu 12,9 tlha rădăcini şi, în doi ani, cu 2,31 Uha zahăr.

Administrarea sării potasice singure, în condiţiile solului mediu apro
vizionat cu acest element, a determinat producţii ce au depăşit martorul
neîngrăşa t.

Efectul îngrăşămintclor minerale asupra producţiei de zahăr

Productia de zahăr 1 P'odu't;' m'd" Produc1Ia mcdic
dc rădiicini

%
t1czahlir

1966 1967 (1966- 1967)
mediu

(1%6-196i)
Varianta

tii" I
1

.z::

tlh, 1 I ~% I'/h' I % IH
d,

t/ha I
1

.':"0:

% ~~ % zahăr I % ~~<lI._ . <lI._

"- "'..... "' ..... "-

Neîngrăşat 2,74 100 3,63 100 19,2 IDO 16,6 3,18 100
NIl.1 2,83 103 4,52 124 21,2 110 17,3 3,68 116
P" 3,88 142 *** 6,13 169 :1:** 28,0 146 *** 17,9 5,01 157 ***
1(40 3,04 111 3,SS 107 19,6 102 17,6 3,46 109
NG1J948 .3,93 143 **:t. 6,49 179 *** 28,9 150 *** 18,0 5,21 164 :):**
N64P481(.IQ 3,97 145 *** 6,53 180 :~* '" 28,2 147 *** 18,6 5,25 165 ***
NI:!!> 2,47 90 4.34 119 19,9 104 17,1 3.41 107
Poe 4,70 171 *** 6,27 17.3 *** 31,2 162 *** 17,6 5,49 17.3 "'*:l:
N128P D6 3,77 138 *** 6,89 190 :1:** 29,6 154 *** 18,0 5,33 168 *~: :le

N12sPnflKso 4,52 165 *** 7,16 197 :1:*:1: 31,9 166 *** 18,3 5,84 184 ***

DL 5'?iJ 0,52 1,06 3,7 0,59
DL 10/ 0,71 1,44 5,1 0,78,"
DL 0,1% 0,94 1, 92 6,7 1,02

Atunci cînd s-au aplicat impreună îngrăşămintecu azot şi losfor nu s-au
obţinut sporuri asigurate laţă de cazul în care s-a apiicat numai superfosfat.
Deşi prin administrarea îngrăşămintelor azotate este posibilă o mărire a aci
dîtăţii soiuiui, ceea ce asigură o solubilizare mai mare a losforului, totuşi

această aciditate este o piedică în buna dezvoltare a plantelor. În acest lei,
atunci cind azotui participă în combinaţie cu doze mai ridicate se observă

uneori o reducere semnificativă a producţiei de rădăcini în comparaţie cu
varianta care a primit numai superfosfat. Astfei, în medie pe experienţă,

la doza de P" s-au obţinut 31,7 Uha, iar la doza N."P" numai 29,4 Uha
rădăcini.

În situaţiiie in care potasiui s-a dat împreună cu azot şi losfor, se remarcă
tendinţa de sporire a producţiei faţă de aplicarea numai a ultimelor două

elemente. Este posibil ca prin creşterea acidităţii soluiui, din cauza formei
amoniacale din azotatul de amoniu, să se împiedice fixarea potasiului în
forme greu accesibile, acesta rămînînd la dispoziţia plantelar. În acelaşi

timp, prezenţa losforului are rolul de a micşora aciditatea existentă, Acţiu

nea pozitivă a potasiului se remarcă în special atunci cînd azotul şi foslarul
sînt aplicate în doze mai mari. În medie pe experienţă, varianta N.2BP90K.o
realizează laţă de varianta N."P" un plus de 2,4 tlha rădăcini, egaiîndu-se
practic producţia obţinută nu mai cu P".
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1. Pe solul brun aluvial situat pe lunea înaltă. neinundabilă a rîului
Moldova. în zona Tg. Neamţ. îngrăşămintele cu azot nu au adus sporuri
de recoltă.

2. Superfosfatul singur. în doze de P 48 şi p". a dat în medie pe 3 ani
sporuri asigurate de rădăcini de 47% (8.9 Uha) şi respectiv de 69% (12,9 Uha).
In medie pe doi ani. Ia producţia de zahăr. sporurile au fost de 57% (1.83
Uha) şi respectiv 73% (2.31 Uha).

,3. Sarea potasică administrată singură nu a mărit producţia.

4. Aplicarea împreună a azotatului de amoniu şi a superfosfatului nu
aduce sporuri de recoltă faţă de variantele unde s-au dat. În aceleaşi doze.
numai Îngrăşăminte cu fosfor.

5. Administrarea împreună a azotatului de amoniu. superfosfatului şi

sării potasice are tendinţa să sporească producţia faţă de cazurile în care
s-au aplicat numai primele două elemente dar nu mai multe decît în va
riantele În care s·au dat numai îngrăşăminte cu fosfor.
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EFICIENŢA NITROCALCARULUI COMPARATIV CU A AZOTATULUI
DE AMONIU LA SFECLA DE ZAHAR

ŞT. MATHE, MARGARETA POPOVICI, I. POPOVICI,
GH. CLOŢAN, ŞT. MAR KUS, AL. NICOLAU şi L. I<EICHBUCH

Sfecla de zahăr este o plantă care valorifică foarte bine ÎngrăşămIntele

chimice. Obţinerea recoltelor mari de rădăcini si zahăr. chiar si În zonele
cele mai favorabÎle acestei culturi. este strîns legată de asigurarea elemen
telor nutritive necesare pentru întreaga perioadă de vegetaţie a sfeclei de
zahăr.

Rezultatele experimentale obţinute În ţara noastră (A v ram. 1968;
Segărceanu. 1967; Reichbuch şi co1ab.• 1968; Nicolau.
1968. etc.). cît şi cele din străinătate (G iri I s ŞÎ S o r oei n ski. 1970.
Ve r s a. 1970). arată că rolul principal În sporÎrea producţiei de sfeclă de
zahăr îl au îngrăşămintele cu azot. Majoritatea rezultatelor obţinute demons
trează că. la principalele culturI agricole. prin aplicarea diferitelor forme de
îngrăşăminte cu azot echivalente. se obţin producţii apropiate sau egale
(K o n d r ati e v şi Pod t rol z i n a. 1966; Ale k s e eva. 1968;
P o p o vie I şi colab .• 1968. etc.).

Date referitoare la eficienţa nitrocalcarului sînt puţine atît În ţară

cît şi în străinătate (P r i ani s n i k o v. 1963). Oportunitatea folosirii
acestuia faţă de azotatu1 de amoniu găseşte justificare pe soIurile acide. unde
prIn corectarea acidităţii poate favoriza utilizarea de către plante. cu o efi
cienţă mai bună. a azotului.

C~NDlŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Experientele privind compararea eficacităţii nitrocaIcarului (conc:entrape de 28% N),
cu a azotatuhii de amoniu la sfecla de zahăr au fost executate în perioada anilor 1968-1970,
avînd o durată de 3 ani la Le.c.S. Braşov şi de 2 ani la staţiunile Tirgu Mureş, Oradea, Secu
eoi şi Suceava.

La LC.C:S.Braşov s-a experimentat pe un sol humico-semigleic cu apa fr'eatică la 1,0
J,5 m, bine aprovizionat cu azot, fosfor şi potasiu (N total =0,543% ; P:lOs=O, 16%; K:p total=
= 0,9%). cu valoarea p,H în extract apos de 6,8. La Tîrgu Mureş experienta a fost execubtă
pe un sol brun de pădure slab pseudogleizatcu apa freatică Ia peste 12 m adincime, aprovi.
zionat mediu cu fosfor şi foarte bine cu potasiu (4,6 mg/IOO gsol P~P5 şi 18,6 mg/lOO g sol
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K:P) şi cu un pII între 5,7 şi 6,1.. Solul d~ I.B Oradea este br~n slab podzolit,cu apa freatică
la 10 ro adîncime, slab spre medIU aprovIZIonat cu fosfor ŞI azot (N total 0,127%; 2,4 rogi
100 g sol P20S) şi mediu cu potasiu (8,9- 10 rug/IOD g sol K20), avînd o valoare pH Între
6,1 şi 6,2 in extract apas, La Secueni, experienţa a foşt executată pe sol brun de pădure cerno
ziomic degradat slab aprovizionat cu fosfor şi potasiu (3,8 rug P~05IIOO.g sol şi 6,1 rng/K2~
100 g sol). avind un pH 6.5 - 6,6; la Suceava - pe un cernozlOm levlga.t slab spre medW
aprovizionat cu principalele elemente nutritive (2-3 rog P20s/l00 g sol ŞI 10 rog K:P/IOO li

sol), cu pH 5,7-5,9.
Sub raportul condiţiilor agroclimatice. cele cinci localită\i sînt situate in zona favora

bilă sau foarte favorabilă pentru cultura sfecIei de zahăr.

Faţă de media multianuală, perioada în care s-a experimentat a fost mai bogată în pre·
cipitaţii, ceea ce a favorizat cultura sfecIei de zahăr (tabelul 1).

Precipitaţii in mm pe localităţi

Experienţele au fost executate în condiţii de cîmp utilizîndu-se metoda blocurilor cu
patru r~petitii.. Parcela recolta bilă a avut O suprafaţă de 30-45 m:!. Ingrăşămintele cu azot,
fosfor ŞI potasIU s-au administrat în fiecare an toamna sub arătura de bază în doze şi ra
poarte stabilite conform variantelor experientei (tabelul 2).

S-a lucrat cu soiul .R. PolJ 7, iar semănatul s~a executat cu semănătoareaSPC-6 Ia dis
tanta de 45 em între rînduri, asigurîndu-s'e 95-98 mii plante recoltabile/ha.

Lucrările de pregătire a patului germinativ precum şi cele de întreţinere au fost cele
prevăzute de agrotehnica acestei culturi.

Tabelul 1
privind perioada experimentală

Brnşov Tg. Mureş

Luna I I I
Pe 20ani

1968 1969 1970 1969 1970

1-II1 83,5 66,7 188,2 73,6 170,8 89,8
Aprilie 20,2 24,6 30,' 24,0 53,5 44,5
Mai 51,3 38,7 27,5 69,7 180,0 77,2
Iunie 31,0 159,5 81,,5 146,3 84,0 70,1
Iulie 76,8 91,2 134,1 95,5 85,7 69,3
August 101.4 57,5 .7L4 128,3 37,2 62,6
Septembrie 58,7 25,4 43,9 13,9 25,9 26,9
X-XII 99,0 69,4 52,6 119,5 85,3 110,0

Total anual 52L9 533,0 878,0 670,8 722,4 550,4

Oradea SeC'lleni Suceava

I
Pe 20 ani

I
Pe 55 ani I1969 1970 1969 1970 1969 1970

101,4 17L3 106,4 61,3 73,3 74,5 106.5 87,7
36,5 50,7 48,6 62,7 66,9 44,3 38,9 47,0
25,5 92,0 63,4 43,6 142,0 62,7 28,5 172,4

127,8 129,0 60,0 148,0 69,9 77,1 201,0 79,3
42,7 45,5 54,5 130,2 102,7 71.3 174,2 34,0
93,1 48,2 50,0 99,5 68,6 59,7 66,8 36,2
56,2 26,6 35,8 32,7 20,5 42,4 13,0 30.'1

107.1 141,1 148,4 48,8 93,4 96,4 89,3 85,0

590,3 704.4 567,1 666,8 637,4 528,3 718,2 . 562,0

Tabelul 2

Eficienţa nitrocalcaruJui comparativ cu

(producţia medie de

a azotatuJui de. amoniu la sfecla de zahăr

rădăcini 1969-1970)

8,

Oradea SeC'ueni SuC'eavil Media

t/lJa
I

d il. t/ha

I
dif. t/ba I uH, I Semnif.

tlha dif.
I

26,2 - 38,0 - 17,5 - 29,9 ~

32,1 5,9 43,2 5,2 25,1 7,6 35,7 5,8 **
33,8 7,6 44,4 6,4 27,6 10,1 37,4 7,5 **
32,6 6,4 43,4 5,5 26,4 8,9 36,7 6,8 **
32,8 6,6 44,6 '6,6 28,6 11,3 37,8 7,9 **
33,8 7,6 43,7 5,7 25,9 8.4 37,6 7,7 **
34,1 7,9 43,7 5,7 27,1 9,6 38,1 8,2 **

2,2 2,6 4,9 3,6
3,0 o,6 6.4 ' 5,5
4.1 4,7 1I.9 6

Braşov·) Tg. Mureş

Varianta

I I elif.t/ha dif. t/ila

Ncîngrăsal (MI.) 36,4 ~ 3LO -
N OOP';2 (azotat deamoniu) 39,1 2,7 39,2 7,2
N O(jP';2 (nitrocaIcar 28%) 38,7 2,3 42,5 lL5
N IlGP72K llO (azotat de amoniu) 39,6 3,2 4L5 10,5
N9GP72KllO (nitrocaIcar 28%) 40,1 3,7 42,7 lL7
N1UPlosKllO (azotat amoniu) 39,7 3,3 44,7 13,7
K14.4PIOllKllO (nitroclill car28%) 39,9 3,5 45,5 14,5

Dt 5% L9 3,4
Dt 1% 2,5 4,5
DL 0,1 % 3,3 5,9

*) Producţia medie pe anii 1968-1970
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REZULTATELE OBŢINUTE

La J.C.C.S. Braşov (tabelul 2), cele două forme de !ngră~ă';lî;-tt cu
azot luate În studiu şi aplicate În doze echivalente de subsţ~nţa acbva Impre
ună cu Îngrăsăminte cu fosfor (N96P,,) au dat producţll egale, cu un sp?r
distinct semnificativ faţă de martorul neÎngrăşat (2,3 - 2,7 tlha). P~m
completarea dozelor de NP de mai sus cu 80 kglha K,O, respecbv pnn maJo
rarea dozelor de NP cu 50% (N144P,o,K,o), sporurile de recoltă devin !oar!e
semnificative faţă de producţia martorului, Însă la cele două forme de mgra
săminte cU azot rămîn la acelaşi nivel (3,2 - 3,7 respectiv 3,3 - 3,5 tlha).
, La Slaţiunea Tirgu Mureş toate combinaţiile de fertilizare Încercaţe
au dat sporuri foarte semnificative la recolta de rădăcin~ faţă. de produ~ţla
variantei martor (7,2 - 14,5 tlha). Sporurile de recolta obţmute arata.o
tendinţă de creşterea În favoarea combinaţiilor În care azotul s-.a dat. m
formă de nilrocalcar (10,5 - 11 ,7 respectiv 13,7 - 14,5 tlh!'). Pr~n aplica
rea dozei moderate de Îngrăşăminte cU azot (N"P,,) in forma de .mtrocalcar
s-a obţinut un spor asigurat de 4,3 tlha rădăcini fată de acelaşi nivel de fer
tilizare cu azotat de amoniu.

La staţiunile Oradea, Secueai şi Suceava, prin aplicarea combina)i~lor.de
îngrăşăminte minerale în;:ercate .s-au obtmut s~orun foarte .s:mmhc~tlVe
fată de producţia obtinuta la vananta martor. ŞI l!, ~ceste unltaţl s.-a ll;re
gistrat o tendinţă de creştere a sporunlor de ~ecolta. m toate c~z~n!e ~md
Îngrăsămintele cu azot s-au aplicat sub forma de mtrocalcar, fara ms~ ca
aceste diferenţe să fie semnificative faţă de cea realizată prin doza echiva
lentă deazotat de amoniu (tabelul 2).

Eficienţa nitrocalcarului comparativ cu a

(poducţia medie

Braşov* ) Tg. Mureş

Varianta
q/ha I dif. q/ha I dif.

Neîngriîşat (ML) 67,2 - 1· 56,0 -
N9UP 72 (azatat de amoniu) 70,2 3,0 69,5 13,5
NlloPn{nitrocalcar 28%) 70,4 3,2 76,5 20,5
NOllP72KHO {azotat de amoniu} 71,6 4,6 74,5 18,5
NlluP'2Kao (nitrocaIcar 28%), 73,0 6,7 79,6 23,6
N1.UPlosKso (azotat de amon1U) 71,4 4,2 78,5 22,5
NU .;PlOS KBO (nitr~calcar 28%) 72,3 5,1 79,6 23,6

·DL5% 4,3 8,1
, DL 1% 5,8 10,9

DL 0,1 % 7,5 14,4

*) Producţia ml!dic pe anii 1'68-1970

Înregistrarea unor tendinţe de creştere a producţiei de rădăcini În favoa
rea nilrocalcarului faţă de doza echivalentă de azotat de amoniu, la staţi

unile Tîrgu Mureş, Oradea şi Suceava, considerăm că poate fi explicată prin
efectul favorabil al nitrocalcarului în condiţiile solurilor cu aciditate mai
mare (pH 5,7 - 6,2) decît aceea de la r.C.C.S, Braşov şi Secueni (pH 6.6 

. - 6,8),
Din datele prezentate se constată de asemenea că prin adăugarea de

sare potasică (80 kglha K,O), sau prin majorarea dozelor de Îngrăşăminte

aplicate de la N"P'2 la N144P'08' indiferent de forma azotului, producţia
de rădăcini nu a crescut semnificativ la nici una din staţiunile la care s-a
lucrat. Oscilatia producţiei de rădăcini între limite largi, de la 17.5 la 45,5
Uha, se datoreşte în primul rînd condiţiilor diferite de sol şi climă in care
au fost executate experienţele,

Producţia de zahăr, prin fertilizare cu combinaţiile de îngrăşăminte

chimice studiate, a crescut foarte semnificativ faţă de martorul neîngrăşat

la toate staţiunile, cu excepţia r.C.C.S. Braşov, unde s-au obţinut sporuri
semnificative doar la variantele la care s-au aplicat Împreună toate cele trei
forme de îngrăşăminte (tabelul 3). Sporurile absolute de zahăr ce s-aU obţi

nut prin fertilizare sînt cuprinse Între 3,0 - 6,7 qlha la Braşov, 13,5 - 23,6
qlha la Tg, Mureş, 12,1 - 16,9 qlha la Oradea şi 8,0 - 11 ,6 qlha la Secu
eni, fiind toate foarte semnificative, La toate variantele fertilizate cu îngră

săminte cu azot în formă de nitrocalcar 28% În combinaţie cu îngrăşămin

te cu fosfor şi potasiu s-a înregistrat o tendinţă uşoară de creştere a pro
ducţiei de zahăr faţă de variantele fertilizate cu doze echivalente de azotat
de amoniu, fără însă ca aceste sporuri să fie &emnificative.

Tabelul 3
azotatului de alllolliu asupra producţiei de zahăr

1969-1970)

Onr1ea Secucni Media

I I I
Semnif.

q/ha dii. q/ha diL q/ha dH.

49,2 - 62,4 - 58,7 -
61,3 12,1 70,4 8,0 67,8 9, I **
64,7 15,5 73,4 11,0 71,2 12,5 ***
61,9 12,7 71,9 9,5 70,0 11,3 ***
62,2 13,0 73,6 1l,2 72,3 13,6 ***
65,3 16,1 74,0 11,6 72,3 13,6 "'''''*
66, I 16,9 73,8 11,4 72,9 14,2 ***

6,6 3,1 5,9
8,4 3,8 7,5

11,3 4,5 9,4
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Aplicarea îngrăşămîntelor cu potasiu (80 kg/ha K,O) la aceleaşi nivele
.de îngrăşare cu azot şi fosfor a influenţat pozitiv producţia de zahăr cu
excepţia Staţiuni! Oradea.

În medie pe ani şi localităţi, combinaţiile de fertilizare încercate au
dat sporuri foarte semnificative de producţie de zahăr faţă de varianta neîn
grăşată. Majoritatea dozelor de azot şi fosfor aplicate de la N"P"K.o la
N

H4
P

IO
.K.o nu au determinat sporuri semnificative de producţie la nici una

din localităţile unde s-a experimentat. Tratamentele aplicate au cauzat o
oscilaţie a producţiei de zahăr cuprinsă între limite largi, de la 58,7 la
72,9 q/ha, fiind în corelaţie cu nivelul producţiilor de rădăcini obţinute.

Cum reiese şi din datele referitoare la analiza varianţei, atît producţia
de rădăcini, cît şi cea de zahăr aU fost influenţate cel mai puternic de îngră
şămintele aplicate, urmate de condiţiile variate ale anilor şi localităţilor

unde s-a lucrat (tabelul 4).

Tabelul 4

Analiza varianţei pentru producţia·de rădăcini şi zahăr la sfecla
de zahăr in anii 1969~1970 În Cioci localităţi

ValQrile F

'"
Valorile F

Sursa variabilităţii pentru pentru "
rădăcini E zahăr ~•

"' "'

Localită ti 719.1 *"'* 690.1 ***
Ani I 261.2 *** 679,4 ***
[ngrăşăminte 944,3 *** 432,3 ***
[ngrăşărninte X ani 18,5 ** I

9,7 **
Ingrăşăminte X localităţi 3,4 1,2

Interacţiunea îngrăşare ;< ani distinct semnificativă denotă că influ
enţa fertilizări! asupra recoltei în mare măsură a depins de mersul vremi!
diferite, iar acţiunea reciprocă îngrăşare X localităţi neasigurată înseamnă
că în cele cinci localităţi efectul fertilizări! chimice cit si tendinţa acestui
efect în sporirea producţiei de rădăcini şi de zahăr au fost foarte apropiate.

CONCLUZII

I. Pe baza producţiilor de rădăcini şi zahăr obţinute în cele cinci loca
lităţi unde s-a lucrat, nitrocalcarul se consideră un îngrăşămint valoros pen
tru sfecla de zahăr.

2. La echivalenţă de substanţă activă, azotul aplicat în formă de nitro.
calcar pe fond de fosfor şi potasiu a arătat în toate cazurile o tendinţă de
sporire a producţiei de rădăcini şi zahăr faţă de cazul cînd azatul s-a admi
nistrat sub formă de azotat de amoniu.

. 3. Adăuga.rea îngrăşămintelor potasice (80 kg/ha K,O) la cele cu azot
ş: f,?s.f0.r nu ~ !nfluenţat în mod semnificativ sporul de producţie nici la
radaCIni SI IllCI la zahăr

". ~. P; baza producţiei de rădăcini .şi z~hăr obţinută în medie pe locali
taţl Yl..am exp;nm;nta.h, ca mvel optIm ŞI economic de fertilizare pentru
condlţu pedochmatIce 111 care s-a lucrat se consideră N P K·96 72 80'
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INFLUENŢAEPOCII ŞI ADINCIMII ARĂTURII ŞI A AGROFONDULUI
ASUPRA PRODUCŢIEIDE SFECLĂ DE ZAHĂR

PE SOLUL BRUN DE PĂDURE DE LA TIRGU MUREŞ

ŞT. MARKUS

Problema sporirii potenţialului productiv al solurilor, prin exploata
rea fertilităţii straturilor mai adînci de 20 cm ale orizontului arabil, a con
stituit obiectul a numeroase cercetări (A r fir e ~i colab., 1965; B î r sa n,
1963; Ca n a rac h e, 1962).

Aceste cercetări au o importanţă mare în special pe tipurile de sol
mai sărace, soIuri brune de pădure, podzoluri etc. (A r fir e şi colab., 1963;
Bîrsan şi Copony, 1968; Canarache, 1962; Cijevschi,
1960).

Părerile expri mate despre această problemă diferă foarte mult şi sînt
influenţate de. metoda de lucru folosită, de tipul solului, precum şi de canti
tatea de elemente fertilizante şi procentul de apă aflat în stratul de sol
pe care s-a lucrat (Popovici, 1966; Krotevici, ,1960; Dvora
c s e k, 1961; Fie d I e r şi Vin dus k a, 1964).

Pentru asigurarea unor producţii mari şi constante de sfeclă de zahăr

prezintă importanţă şi epoca în care se execută arătura. Părerile cercetă

torilor în această direcţie sînt concludente, evidenţiindu-se arăturile execu
tate în epoci mai timpurii (B r atu, 1959).

Cercetările privind folosirea îngrăşămintelor la sfecla de zahăr dove
desc marea eficacitate a îngrăşămintelor organice şi minerale (K a r p e n k o,
1950; Rei c h b u c h şi colab, 1961; Se g ă r cea n u, 1967).

În scopul evidenţierii importanţei epocii ~i adînci mii arăturii şi a efec
tului agrofondului asupra producţiei de sfeclă de zahăr cultivată pe solul
brun de pădure de la Staţiunea Tg. Mureş, în perioada 1964 - 1968 s-a
executat o experienţă în acest sens.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a fost executată după metoda pmcelelor subdivizate în patru repetitii,
fiind încadrată într-o rotaţie de patru ani (grîu-sfeclă-grîu-porumb), cu suprafata recolta~

bilă a parcelei-repetitif de 20 m2 .
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Factorul A, epoci şi adîncimi de arătură. a cuprins urrnătoarele6 graduări: al-arat
la 20cm (iulie); 3 2 - arat la 30 efi (iulie); 3a - arat la 10 efi (iulie) + la 20 efi (august);
3

4
_ arat Ia 15 efi (iulie) + la 30cm (august); 3 5 - arat la 15 cm (iulie) -1- la 20 cm (odom

brie - nOiembrie); 3 6 -arat Ia 15 efi (iulie) + la 30 em (octombrie - noiembrie).
Factorul B, diferite nivele de îngrăşare, a cuprins următoarele 4 graduări: b1 - neln

grăşat (Mt.); b2 - NsoPso ; ba - NI00P7Ş; b4 -20 t/ba gunoi de grajd + NS(}P so..
Yngrăşăminteleorganice s-au aplicat în rotaţia de 4 ani la sfeclă şi porumb ŞI s-au În

corporat cu arătura de bază. Îngrăşămintele chimice (azotat de amoniu şi superfosfat) s-au
aplicat de asemenea sub arătura de bază. .

Principalele însuşiri ale solului brun de pădure slab pseudogleizat pe care s-a experi
mentat la adîncimea 0-20 crn sînt următoarele: pH în extras salin 6,4'0; SB = 16,4 me,
V%~91.3%; SH=1.54 me/lOOg sol; N,total~0,142%; P,O,~1,7 me/l00 gsol;
1(,0 = 10,0 me/lOO g sol,

În anii 1964-1968 conditiile elimaticeau fost diferite, sfecla de zahăr dezvoltîndu-se
totuşi bine atit în anii 1964, 1965 şi 1967, considerati ca ani săraci în precipitaţii, cit şi în
anii 1966 şi 1968, bogaţi în precipitaţii,

REZULTATELE OBŢINUTE

În ceea ce priveşte efeclul epocii şi adînci mii ,arăturii ast;pra produ~ţiei
de rădăcini, în medie pe cinci am, se despnnde ca numai aratura dubla de

Producţia de rădăcini obţinută in funcţie de epoca

Factorul 1964 \965 1966

al -arat vara 1a20 eUl 355 365 383
a, - arat vara la 30 em 356 393 352

" - arat vara la 10 + vara la 30 em 321 378 338
a, _ arat vara la 15 + vara la 30 em 346 422 382
a, - arat vara 15 cm + toamna 30 eUl 361 408 336
a, -arat Vara 15 cm + toamna 20 Clll 346 407 321

DL 5% 33,31 38,4 12,0
DL 10/ 46,13 53,2 17,0

'" 63,65 70,4 23,0DL 0,1 %

b1 - neîngrăşat (Mt.) 312 334 287
b2 - NiiDP50 347 392 319
b3 - N100P75 352 410 355
b, - 20 t/ha gunoi + NliOP liO 379 446 466

DL 5% 19,1 13.9 16,0
DL 1% 25,5 18,6 22,0
DL 0,1% 33,2 24,3 28,0

vară (a4) la 15 şi la 30 cm asigură un spor de 20 q/ha rădăcini faţă de al
(o singură arătură de vară la 20 cm), ceea ce demonstrează că şi arătura

este un faclor important al producţiei de sfeclă (tabelul 1).
Prin arături executate la aceeaşi adîncime dar în epoci diferite (a4

faţă de au) se realizează o diferenţă de 34 q/ha rădăcini în favoarea epocii
mai timpurii, iar prin efecluarea arăturii în aceeaşi epocă, dar la adîncimi
diferite, se realizează o diferenţă de 31,6 q/ha rădăcini (a4 - aa)' respecliv
8% în favoarea arăturii mai adînci.

In cadrul aceloraşi epoci de vară, arătura la 30 cm a realizat sporuri
semnificative de producţie faţă de arătura la 20 cm (a, - aJ; în schimb,
în epoca din toamnă arătura la 20 cm se dovedeşte mai corespunzătoare,

realizînd un spor semnifîcativ faţă de arătura la 30 em din aceeaşi epocă.

Aceste diferenţe mici, realizate la epoca mai tîmpurie şi cu ariituri mai adînci,
se datoresc condiţiilor diferite din anii de experimentare. In anii normali,
ea de exemplu 1964 - 1965 şi 1967, epocile mai timpurii şi arăturile mai
adînci au realizat sporuri semnificative de producţie faţă de epocile mai tîr
zii şi faţă de arăturile mai superficiale, însă în anii foarte bogaţi în preci
pitaţii aceste efecte pozitive se atenuează,

In ceea ce priveşte efectul nivelelor de îngrăşare asupra producţiei de
rădăcini, din rezultatele medii pe cinci ani se desprinde faptul că fondul

Tabelul J

şi adîncimea arăturiişi de Îngrăşare, q/ha

Media

19GÎ 1968

I I I
Spor

qJha % dif. sernn if,
\,g/l kg S. A.

373 481,4 391,4 100 -
387 498,4 397,2 101 5,8
379 486,4 380,4 97 -11,0
415 495.4 412,0 105 20,6 **
374 507,5 397,3 102 5,9
360 456,0 378,0 96 -13,4 o

17,4 56,4 12,1
24,1 78,1 16,2
33,2 107,8 20,9

295 351,3 315,3 100 -
348 453,0 371,8 117 56.0 *"'* 56
408 518,7 408,7 129 92,9 "''''li' 53
475 627,0 478,6 151 162,8 *"'* 46

14,2 . 25,3 7,8
18,9 33,7 10,2
24,7 43,9 13,1
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Tabelul 2

Efectul epocii şi adincimii arăturii şi al ingrăşării asupra producţiei

de zahăr

Producţia de zahăr. q/ha Media pe 5 ani

Factorul

I I 10,,1 I qjha I I clif. I"Omnii.1964 1965 196i 1968 %

(lI 71.8 75,5 64,9 67,0 84,4 72,2 100 ~

a, 71,2 82,5 59,1 68,5 84,9 73,9 101 0,5
a, 65,8 80,6 56,7 65,7 81.7 70,1 96 -2,6
a, 71,5 91,2 64,4 72,7 85,4 77,0 105 4,3 **
a, 73,0 84,9 60,1 62,7 88,0 73,7 101 1,0
Ba 70,4 85,4 54,7 62,2 78,7 70,2 96 -2,5

DL5% 3,n
DL 1% 4,29
DLO,l% 5,56

b, 63,6 71,2 49,2 52,4 61,0 59,4 100 ~

b, 70,4 82,1 55,0 62,3 78,7 6.9,7 117 10,3 ***
b, 72,0 85,8 60,4 70,0 90,2 75,6 127 16,2 ***
b, 76,4 94,3 75,5 80,4 105,5 86,4 145 27,0 * *:t.

DL 5% 1,89
DLl% 2,48
DL 0,1 % 3,18

Analiza variantei pentru efectul factorilor si

I I
Valorile testului F Ia prod. de rădăcini

Cauza v;:Jrlabilltiiţii GL I I I I I media1964 1965 1966 1 ~lG7 1968

Fad. A - arături ·5 1,62 5,32 38,0 9,26 0,91 2,62
Faet. B -agrofond 10 16,84 90,24 15,8 241,0 16,82 18,15**
A )< B 15 0,65 3,18 27,5 6,31 1,81 1,81

organo-mineral (b,) aplicat pe solul brun de pădure contribuie la realizarea
celor mai mari producţii de rădăcini (tabelul 1). Este demn de remarcat fap
tul că acest agrofond, aplicat sistematic la cele două culturi prăşitoare cuprinse
in rotaţie, asigură o creştere continuă a producţiei de rădăcini.

Toate ingrăşămintele duc la obţinerea unor sporuri de producţie foarte
semnificative şi se dovedesc foarte eficiente în creşterea producţieide rădăcini,
revenind la 1 kg substanţă activă aplicată peste 53 kg rădăcini pe fondurile
minerale şi 46 kg pe fondul organo-mineraI.

La producţia de zahăr (tabelul 2) cel mai mare sp9r, distinct se~mifi

cativ, s-a obţinut la a, (arat vara la 15 şi la 30 cm). In ceea ce pnveşte

efectul nivelelor de ingrăşare, producţia de zahăr urmează acelaşi sens ca şi

producţia de rădăcini.

Din analiza testului F (tabelul 3) rezultă că arăturile aU asigurat pro
ducţii semnificative in special in anii 1965, 1966 şi 1967, iar agrofondu1,
in toţi anii de experimentare.

Coeficienţii de corelaţie arată acelaşi lucru ca şi testul F, respectiv
că in afară de anul 1965 efectul arăturii şi producţiile de rădăcini şi de
zahăr nu sint in corelaţie, coeficienţii fiind mici şi nesemnificativi. Nivelele
de îngrăşare prezintă corelaţie pozitivă in toţi anii, coeficienţii fiind mari
şi distinct semnificativi atit in cazul producţiei de rădăcini cît şi in cazul
producţiei de zahăr (tabelul 4),

Din analiza eficienţei economice rezultă că atunci cind pe solul brun
de pădure se cultivă sfecla de zahăr, cel mai mic preţ de cost. de 201 Iei/tonă

şi cel mai mare venit net, de peste 4 000 lei/ha, se realizează prin pregii
tirea solului cU arătură dublă de vară (a,), acesta fiind cu 8% mai mare
ca cel realizat cu o singură arătură de vară la 20 cm, însă numai cu 6%,
respectiv 212 lei/ha, mai mare ca arătura de vară la 30 cm, executată ime
diat după eliberarea terenului de planta premergătoare (tabelul 5). Nive·
lele de fertilizare crescinde realizează un preţ de cost mai scăzut şi un venit
net mai mare proporţional cu mărimea dozei, cel mai mare fiind la ingră.

şarea organo-minerală care asigură şi cele mai mari şi sigure producţii an
de an, indiferent de condiţiile c1imatice ale anului.

Tabelul 3

interacţiunii lor la sfecla dc'Zahăr În anii 1964"- 1968
--

Valorile testului F la prod. de zah<1r IF !ooceti,
1964 I I 96f, I 1966 I 1~167 I 1968 I media

pentru 5%

0,89 8,86 13,3 6,9 0,53 2,98" 2,90
13,85 53,45 80,0 218,0 57,7 2i,B4** 2,79
0,67 1,53 1,32 68,5 1,30 0,70 1,85

Talielul 4

Coeficienţii de corelaţie intre fadorii studiaţi şi producţie

Sursa Valorile r la prod. de răd. I Valorile r la prod. de 'l;ahăr 1

variaţiel 1964/ 19651 19661 1967 '1 1968 19641 19651 19661 19671 1968 t~~~~·t.

Arături 10,00010,64210,000 10,344/0,0231°,000 I 0, 782 10, 003 10, 343 10,03~ 1 0500Agrofond 0,819 0,844 0,900 0,913 0,962 0,818 0,822 0,903 0,873 0,992 I ' -
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Tabelul 5

Indicatori economici privind efectul arăturii si îngrăşămintetor la sfecla de zahăr

Diferenta
Contra Contra Chelt. Chelt. Venit Pret costvaloarea vuloarea dir. tot. net

I
leiltFactorul arăt. ingr. lei/ha lei/ha lei/ha % Ici/ha

lei/ha lci/ha

a, 86 - 6126 7964 3770 100 - 203

CI:! 123 - 6209 8071 3853 102 81 203
154 6062 7881 3539 94 -231 207a, -
191 - 6386 8302 4065 108 298 201a,
154 6237 8108 3809 101 39 205-a,
191 6134 7975 3375 90 -395 210a, -

b, - - 5093 6620 2855 100 ~ 209

b, - 330 5389 7591 3567 125 712 204

b, - 585 6335 8236 4033 141 I 178 201

b, - 1230 7502 9753 4485 167 1620 205

CONCLUZII

1. Arătura poate ccncura la realizarea unor sporuri insemnate de
rădăcini si de zahăr (5 %).

2. Executarea a două arături de vară, din care una adîncă de 30 cm,
asigură un spor de 31,6 'j/ha rădăcini, respeeliv 6,~ q/ha zahăr faţă de O
singură arătură, executata la 20 cm la aceeaşI data.

3. Arătura adîncă de vară este mai eficientă decit cea de toamnă, rea
lizînd un spor de 34,1 q/ha, respectiv 9% faţă de arătura executată in
toamnă.

4. Pe agrofondul neîngrăşat, arăturile mai adînci de 20 cm contribuie
la scăderea producţiei, excepţie făclnd arătura dublă adîncă de vară, care,
prin mărirea capacităţîi de reţinere a apei şi asigurarea unui ritm mai accen:
tuat de descompunere a materiei organice, duce la obţinerea unor sporun
semnificative de zahăr. o • o

5. Îngrăsămintele minerale aplicate pe solul brun de padure realIzeaza
sporuri foarte' semnificative de rădăcini şi de zahăr, cuprinse între 17 şi
29% în timp ce îngrăşarea organo-minerală asigură cel mai ridicat spor de
rădă~ini (51,6%) si de zahăr (45%).

6. Producţia 'de rădăcini şi cea de zahăr sint în corelaţie pozitivă cu
agrofondul aplicat, coeficienţîi de corelaţie fiind distinei semnificativi.
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EFICIENŢABETANALULUI APLICAT PE RIND
LA SFECLA DE ZAHĂR

AL. NICOLAU, MARGARETA POPOVICI, O. SEGARCEANU,
ŞT. MAnIE, A. CIORLAUŞ ş; L. TAMAS

Buruieni!e diluneazil plantelar de sfeclă, atît prin concurenţa ce o fac
acestora, cît şi prin faptul cil ele contribuie la rfLspindirea bolilor şi dăună

tarilor. In acest scop, introducerea erbicidelor este pe deplin justifîcată avînd
în vedere că ele aduc şi o mare economie de braţe de muncă (O a vid e s c u
1969; Oavidescu, 1970; Ghinea, 1970; Marin, 1968).

Experienţele efectuate pînă în prezent au reliefat o serie de erbicide,
care au fost administrate pe toată suprafaţa, dar care au dat totuşi rezul
tate inferioare martorului, lucrat normal (M ari n, 1968).

Avînd în vedere îmbogăţirea sortimentului mondial de erbicide la sfe
cla de zahăr (O a vid e s c u, 1970), ne-am propus să stabilim eficienţa
unuia dintre ele - Betanalul - , erbicid care să se poată aplica după răsă
rirea plantelor, concomitent executîndu-'e şi unele lucrilri ele intreţinere.

METODA DE CERCETARE

Aplicarea erbicidului Betanal s-a fiicut pe rîndul de p!on/e, ÎTI patru dOze (2. 4, 6 şi

8 litri/ha) şi in patru epoci: 1 ~ cÎnd plantele de sfec111 de zahar i1Veau cotlledoanele deschise,
2 ~ la prima pereche de frunze adev5rate, 3 ~ la 10 zile, 4 ~ la 20 zile după rurit.

Parcelele tratate cu erbicid au fost prăşite cu săpălig<l o singură dată pe rînd, În rno~

mentul efectuării răritului, iar intre rînduri, În cursul vegetaţiei, s-au efeetu<lt 3~4 pr<lşi1e

mecanice.

Din cei doi martori ai experienţei nehataţi cu erbicid, 1\H'l s-a lucrat normal, iar ..Mt.~ fl"<1

primit nici o lucrare de intrejinere pe rînd, ci numai trei-patru praşile mecflnice intre rînduri.
Experienţa a fostexeclltată după metoda dreptunghiului latin, cu 18 variante in 6 re~

petiţii, in perioadll 1968~19TO.

Solul pe care s-a experimentat a fost humico~semigleic la 1.C.C.S. Broşav, brun de pă

dure pseudogleizat la Staţiunea Tg. 1\1ureş, brun de pădure slab podzolit 13 Staţiunea Oradea,
cernoziom de fîneaţă umedă la Statiunea Lovrin şi brun de pădure cernoziomJc la Sta,ţiunea

Secueni.
In experienţă s·a urmărit efectul erbicidullli asupra buruieni10r În cursul lunii iulie

şi tO<l.mna în momentul recoltării sfeclei. Ca martor s-a luat bH.~ care poate fi considerat ca
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reprezentînd gradul de Îmburuien,ire al solului în ZOna respectivă. In comparaţie cu acesta
s.au analizat numărul şi greutatea buruienîlor din variantele tratate cu erbicîd.

Interpretarea datelor obţinu,te s-a facut după metoda analizei variantei.

REZULTATELE OBŢINUTE

Din datele prezentate în tabelul 1 pentru producţia de rădăcini şi
în tabelul 2 pentru producţia de zahăr se constată că sînt puţine s1!uaţii
în care martorul lucrat normal a fost egalat de parcelele tratate cu erbicid,
Acest lucru se întîlneşte numai la Lovrin, cind se aplică doza maximă de
erbicid la prima epocă de administrare şi la Secueni, unde eficienţa erbici·

dului creste de la prima la ultima epocă, pe măsură ce cantitatea de Beta.
nal se rdăreste, ,

, ,An~li.zînd producţiile obţinute la cel de al doilea martor care n.a
p~lmt! mCI o lucrare, ?e întreţinere şi nici erbicid pe rînd, se ~onstată o
dlmmuare a producţIei de la 23,8 ~ 79,7% la producţiile de rădăcini si
de la 23,3 - 86,3 % la cele de zahăr. '
f Din datele pre"entate se observă că aplicarea Betanalului în primele
aze de creştere a pla~telor, atunci cînd acestea sînt cel mai mult concu.

rate de prezenţa burule~I1or, ridică eficienţa erbicidului. Astfel, prin apli.
car~a dlfen(elor d~z~, cm,d plantele aveau două coliledoane, producţia reali.
zata a fost mal mica faţa de martor în medie la 1 ce S B O d. '," raşoy, ra ea,

Tabelul J
rădăcini Ia sfecla de zahăr (media 1968 t9~O)- I

Oradca

I
Lovrin

"mnlf I
Sccuenl

It/ha % I semniL t/lm I % I t/1la I ,1 semnif."''"

27,0 100,0 45,7 100,0 35,5 100,0

5,5 20,3 000 29,4 64,3 QO'O 24,0 67,6 000

25,6 94,9 42,6 93,2 o 33,1 93,2

22,9 84,8 ,
41,4 90,6 "'O

2[,6 80,0 00
3l,.1 88,4 o

43,7 95,6 29,4 82,8 O~O

20,8 77,0 0,00 40,1 87,7 '000 27,8 78,3 000

23,4 86,6 o 41,0 89,7 " 33,7 94,9
22,3 82,5 o 42,2 92,3 o

22,2 82,2 00
31,0 87,3 00

40,5 88,6 000 30,1 84,8 000

19,3 71,4 000 39,6 86,6 000 30,3 85,4 000

24,2 89,6 43,0 9.J,J 33,9 95,5

23,2 85,9 o 43,6 95,4
22,0 81,4 00 43,3 94,7

32,9 92,7

21,8 80,7
32,1 90,4 ,

00 40,7 89,1 00 31,9 89,8 o,

24,6 91, [ 44,3 96,9 32,7 92,1 o

24,1 89,2 43,2 94,5 32,5 91,5 o
23,7 87,7 ,12,2 92,3 o 32,1 90,4 o
20,0 74,0 00' 40,9 89,5 00 32,6 91,8 o

3,5 3,0 2,64,7 3,9
6,1 3,4

5,0 4,8

Influenţa erbicidului Betanal asupra producţiei de

Varianta

1 do 'O, IIho I
Le,c.s. Braşov**) I Tg. .Mureş")

Epoca de ildministrarc t/ha I % I semniî .
1

t/ha
1 % IsemnlJ.

VI ~ netratat, lucrat
100,0 44,6 100,0normll! (ML1) - 42,1

V2 ~ netratat, prăşit
76,2 0"0 12,0 26,9 000

mecanic (Mt.,) - 32,5
-~---

Va - 2 cotiledoane 2 37,7 89,5 00 24,3 54,4 000

V", - 2 cotiledoane +
37,3 88,6 00 27,5 61,5 000

+2 frunze 2
V& - 10 zile după rărit 2 31,Î 75,2 000 27,4 61,4 000

V 6 - 20 zile după rărit 2 33,2 78,9 000 26,5 59,4 000

--

V7 - 2 cotîledo[lne 4 35,9 85,2 OM 23,5 50,4 000

Vs - 2 cotiledoane+
92,1 o 29,4 65,9 000

+2 frunze 4 38,8
Vu~ lO zile după răsărit 4 35,1 83,3 000 30,1 67,4 00 0

VIO- 20 zile după răsărit 4 34,4 81,8 000 30,0 67.2 000

----
V n - 2 cotiledoane 6 37,4 88,7 .0 21,5 48,2 000

V12- 2 cotiledoane +
+2 frunze 6 37,6 89,1 00 27,4 61,4 000

VI:l- 10 zile după răsărit 6 37,1 88,1 00 29,1 65,2 000

VH -20 zile după răsărit 6 36,1 85,7 00' 33,7 75,5 000

---
VIS- 2 cotiledoane 8 39,6 93,9 21,7 48,6 000

VIO- 2 cotiledoane +
89,1 o, 27,6 61, 9 000

2 frunze 8 37,5

V" -10 zile dupi' răsărit 8 37,1 88,1 o,~ :6,4 81,6 00

Va - 20 zile după rnsărit 8 37,2 88,4 o, 30,3 67,9 QO'O

DL 5% 2,9 5,1
DL 1% 3,9 6,7

DL 1,0% 5,1 8,6

*) Media 1968-1969
,...) Media 1969~1970
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Tabelul 2
conţinutului de zahăr (media 1968 1970)-

Oradca*)

I
Lovrin

I
Secueni

q/ha I % I semnif. q/ha I % I semnif . q/ha I I scmnif.'Yo

49,6 100,0 85,3 100,0 53,4 100,0

6,8 13,7 ",o 55,4 65,0 000 37,3 69,8 000

45,6 91, 9 o 77,6 90,9 00 52,0 97,4

43,9 92,5 00 75,9 88,9 ,00 49,3 92,3 000

39,8 80,2 000 73,1 85,6 000 46,7 87,5 000

38,2 77,0 000 73, I 85,6 000 43,5 8],5 000

42,5 85,6 ooa 74,9 87,8 '00 52,3 97,9

41,4 8,1,4 000 77,0 90,2 -o 47,6 89,1 ,00
38,8 80,0 000 74,7 87,6 ~OQ 47,4 88,8 000

37,4 75,8 QUO 74,4 87,2 ,,00 48,7 91,2 000

45,5 91,7 o 78,2 91,6 00 53,9 100,9

43,4 87,5 00 79,6 93,3 o 52,0 97,441,9 84,4 ,00 78,0 91,4 00 50,4 94,4 00

40,3 81,2 000 74,7 87,5 000 49,9 93,4 000

44,0 88,4 00 81,9 96,0 53,7 100,0

43,3 87,2 00 78,9 92,5 o 52.1 97,642,1 84,9 000 77,7 I 91,1 00 5],5 96,437.6 75,8 oo~ 75,4 88,4 0·00 51,0 95,5
3,9 5,2 2,0
5,1 6,9 2,76,8 8,8 3,4

Influenţa erbkidului Betanal asupra

Varianta

do," 1/", I
Le.C.S. Braşov"')

\
Tg. Mureş*"')

Epoca de administrare I q/ha I o/" I semnH. q/ha 1 % Isemnif.

V1 - netratat, lucrat
normal (Mt.,) 78.6 100,0 89,3 100,0

V~ - netratat, prăşit
60,3 76,7 000 ""omecanic (Mt. 2) 22,7 24,7----

V:l - 2 cotiledoane 2 69,1 87,9 o' 41,5 46,5 000

V, - 2 cotiledoane +
+2 frunze 2 69,3 88,1 00 55,6 62,3 000

Vr, - 10 zile după rărit 2 58.4 74,2 po·" 54,9 61,5 000

VG - 20 zile după rărit 2 61,8 78,6 G~~ 52,6 58,9 OQO

----
V7 -2 cotiledoane 4 66,5 84,6 000 46,4 50,8 000

Va - 2 cotiledoane +
o+ 2 frunze 4 72,4 92,0 58,5 65,5 '"

V 11 - 10 zile după rărit 4 65,3 83,0 G'oo 59,4 66,5 000

VIII -20 zile după rărit 4 64,6 82,2 000 58,6 65,6 000

--
Vn - 2 cotiledoane 6 69,3 88,1 00 42,0 47,0 '00

Vu - 2 cotiIedoane +
+2 frunze 6 70,8 90,0 o 54,9 61,5 pOO

V13- 10 zile după rărit 6 68,8 87,5 " 57,2 64,0 Q'Oo

V14 - 20 zile după rărit 6 66,3 84,3 000 63,5 71,1 000

--
V1S- 2 cotiledoane 8 71,8 91,4 o 41,8 46,8 000

V16- 2 coti1edoane +
00+2 frunze 8 69,8 88,8 55,0 61,6 "00

V17- 10 zile după rărit 8 67,5 85,9 0'''0 71,7 80,3 00

V18- 20 zile după rărit 8 69,6 88,5 00 56,3 63,0 000

DL 5%1 6,1 12,4
DL 1% 8,0 16,4
DL 0,1 %1 10,3 21,0

*) Media 1969-[970
*"') Media 1968_1969

Lovrin şi Secueni cu 8,1 % la producţia de rădăcini şi cu 7,3% la cea de
zahăr. Scăderiie de producţie de zahăr cele mai mari, de 49,9% şi respectiv
52,3%, s-au înregistrat la Tg. Iv\ureş, unde erbicidele au o eficienţă mai
ridicată la tratamentele mai tirzii.

Cînd Betanalul s-a administrat la prima pereche de frunze adevărate,

scăderile de producţie faţă de martorul lucrat normal au fost mai mari, în
medie de 9,9% la producţiile de rădăcini şi 8,5% la cele de zahăr la Braşov,

Oradea, Lovrin şi Secueni. Tot în aceste localităţi, aplicarea erbicidului
la 10 zile după rărit a redus, în medie, cu 12,9% producţia de rădăcini şi

12,7% pe cea de zahăr. Diminuarea producţiei a fost şi mai accentuată la
administrarea erbicidului după 20 zile de la rărit, minusurile înregistrate

fiind, îr, medie şi pe aceleaşi localităţi, de 15,8% la producţiile de rădăcini
ŞI 15,1 ,0 la cele de zahăr.

• Din d~tel,: prez~ntate se constată că eficienţa Betanalului a fost cu
alrt mal nd1cata cu CIt s-a aplicat mai devreme primăvara, maximum pînă
ce plantele au ,avut prllna pereche de frunze adevărate. Pe măsură ce dozele
ap.hcate. se ~laresc, producţia creşte, menţinîndu'se totusi în permanenţă
mlllusun faţa, de martorul lucrat normal. Astfel, în medie pe epoci de admi
msţr~re, daca s-au dat 2 Uha erbicid pe rînd producţia a înregistrat un
d~,fIc1t de 19,8% la producţiile de rădăcini şi 21,4% la cele de zahăr. Atunci
cllld doza de Betanal a crescut la 4 Uha, diferenţele au fost mai mici de
18,9% la producţiile de rădă.cini şi 19,6% la cele de zahăr. Aceste defi'cite
d<; pro.ducţ1e descresc ŞI mal mult la administrarea a 6 Uha erhicid ele
flln9, III med1e, de 16,4% la producţiile de rădăcini si 172% la cel~ de
zahar.' t .
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Tabelul 3

Frecvenţa şi greutatea medie a buruienilor la hectar in cursul

Varianta Secuenl

greutatea din care:

Sinapis Setaria
doza or- m. m.Epoca de administrare l/ha lUi! bile.

verde uscată mii I m
mii I m.t q buc. . US~'ltă bue. us~ată

V= - netratat; M,răşît
1483 9,96 24,20 285 14,01 1003 4,51

mecanic (' L 2)

Va -2 cot iledoane 2 569 1,49 3,77 83 1, 98 391 1,06

Y1 - 2 cotiledoane +
2 552 1,07 2,47 118 1,05 369 0,90+ 2 frunze

V. - 10 zile după rărit 2 772 1,22 3,38 56 0,47 643 2,02

V: - 20 zile după rărit 2 655 2,51 5,58 116 2,56 444 1,76

V7 - 2 cotiledoane 4 572 0,84 2,25 76 0,83 422 1.01

V B - 2 cotiledoane +
4 742 1,04 2,02 308 0,89 344 0,59+ 2 frunze

Vfl- 10 zile după rărit 4 543 1,08 2,51 35 0,64 451 1,15

VIO-20 zile după fărU 4 565 1,55 3,66 143 1,78 367 1,11

Vll- 2 cotiledoane 6 539 2,05 2,75 118 1,30 366 0,77

V12-2 cotileqoane +
6 487 0,56 1.32 100 0,70 371 0,58

+2 frunze
V13- 10 zile după rărit 6 427 0,64 1,84 51 0,32 303 0,87

V14- 20 zile după rărU 6 755 2,42 5,:39 248 :3,52 411 1,8:3

V15- 2 cotiledoane 8 600 1,54 3,66 150 1,50 374 0,66

Vta- 2 cotiledoane -1-
8 424 0,77 1,79 94 0,80 262 0,51

-1- 2 frunze
V 17- 10 zile după rărit 8 472 1,16 2,49 58 1,07 344 1,58

V - 20 zile după fărit 8 589 1,15 2,86 109 1,01 445 1,14

*) Media 1969-1970

Scăderile de producţie faţă de martorul lucrat normal au fost ~~le
mai mici la doza maximă de 8 l/ha erbicid pe rînd (15,4% la producţnle
dp rădăcini si 16,3% la cele de zahăr).

Din interpretarea datelor prezentate în tabelele 3 şi 4 se cons.tată că
frecvenţa naturală a buruienilor este diferită de la un cîmp exper.l mental
la altul. Cele mai multe buruieni se întîlnesc la I.C,C.S. Braşov, Iar cele
mai puţine la Staţiunea Oradea. Dintre specii, la Secueni s~nt cele n:ai .mulţe
plante de Sinapis sp, iar la I.C.C.S. Braşov cele mal puţme. J;luruleml.e dIn
grupa Setaria sp, sînţ mai numeroase la I.C.C.S. Braşov şt la StaţIUnea

Secueni si mai puţine la Oradea.
Pedtru luna iulie analiza eficienţei erbicidului, dat în diferite stadii

de dezvoltare a plantel~r de sfeclă, arată că acesta reduce numărul şi greu
tatea totală a buruienilor dacă se aplică pînă cel tirziu cînd plantele aU
două frunze adevărate. Influenţa erbicidului asupra buruienilor este. mal
redusă cînd se aplică după răritul plantelor de sfeclă, Astfel, în medIe pe

Junii iulie la aplicarea erbicidului Betanal (media 1968~1970)

I.C.C.S. Braşov") Oradea

greutatea din care: greutatea din Care:

ne. Sinapis Se/aria nr. Setarîa

mii buc. m. verde m. mii m. m.
t Uscată mii I m. mii I m.

bile. verde uscată mii I mq buc. veţdc bue. . vctde t q buc. us~aUi

3085 29,47 59,28 30 8,38 1615 4,00 780 11,38 33,13 250 0,78
1766 15,22 29,05 15 1,30 1095 2,11 275 3,63 12,30 110 0,27

1720 14.25 26,10 15 4,33 960 2,27 290 3,65 13,50 100 0,49
2280 31,33 60,85 45 9,49 965 2,05 320 4,18 15,03 130 0,67
2345 39,57 7),35 55 19,55 945 2,12 310 4,19 14,87 130 0,64
1470 7,29 18,15 10 1,23 965 1,88 223 3,61 14,07 53 0,28

1080 10,85 18,05 10 2,87 460 1,49 250 3,60 13,23 93 0,43
2010 19,14 33,45 20 4,44 940 2,43 263 4,05 15,03 103 0,35
2 IlO 27,63 63,30 80 16,08 905 2,77 290 4,38 16,03 130 0,38
I 140 5,56 11,45 5 0,83 800 1,60 270 3,49 13,40 130 0,45

795 8,88 14,55 15 2,03 360 1,00 270 3,68 17,70 53 0,19
1860 25,17 38,20 30 7,32 805 2,06 273 3,97 15,17 90 0,40
2190 26,71 50,95 45 8,76 895 1,75 320 4,30 16,23 130 0,48
2140 4,37 8,15 10 0,89 545 1,03 223 3,45 12,47 90 0,43

500 4,52 8,55 10 0,73 205 0,46 230 3,33 12,93 120 0,41
1590 24,01 48,05 20 5,95 520 1,36 283 3,69 14,23 63 0,31
1585 23,78 43,00 35 9,32 495 1,49 313 4,08 13,17 120 0,45

localităţiie Braşov, Oradea şi Secueni, se constată că numărul buruienilor
s_a redus prin aplicarea erbicidului la prima epocă cu 54,2%, la a doua
cu 65,8%, iar după rărit cu 48,2% şi 43,8%. In acest timp greutatea buru
ienilor verzi s-a diminuat, în medie la ceie patru epoci de administrare a
erbicidului, cu 74,2, 72,4, 41,2 si 30,0%.

In ce priveşte combaierea' diferitelor specii dominante de buruieni,
se constată, la determinările făcute în luna iulie, că Betanalul a avut efect
atit asupra plantelor de Sinapis sp. cît şi asupra celor de Setaria sp. In ce
priveşte prima specie, se observă că la Secueni eficienţa erbicidului este
puternică dacă se aplică pînă în momentul efectuării răritului şi chiar pînă
la maximum iO zile duyă acesta, cind buruienile nou apărute după prăşitul

pe rînd sînt încă mici. In cîmpul de ia I.C.C.S. Braşov situaţia este aproape
asemănătoare însă apar mult mai eficiente tratamentele timpurii cînd buru
ieniie sînt tinere.

Efectul Betanalului asupra buruienilor din grupa Se/aria sp. este des
tui de puternic, în medie nu mărul lor fiind redus, la cele patru epoci de
aplicare a erbicidului, cU 53,6%, 67,8% şi 53,2%.
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Tabelul 4'

în funcţie de epoca şi doza de aplicare a erbieidului BelanaJ (media 1968 1970)-

I.e.c.s. BraşQv*) Oradea

greutatl:'8 din Cafl:' ; greutatea din care:

nr. Sillnpis Se/arta ne. Se/aria

mii bur. Jll. \'crdl:' m.

I I
mii m. m., lişcată mii m. mii m. boc. verde uscatji mii I m.q buc. verde huc. verde t q buc. USC

q
8tă, ,

de aplicare

3085 29,47 59,28 30 8,38 1 615 4.00 7HO 11,38 33,1.3 260,0 0,78
1634 8,11 16,70 10 1,06 651 1,65 248 3,54 13,06 95,7 0,26'
1023 9,62 16,81 12 2,49 499 1.30 260 3,56 14,34 91,5 0,38
I 935 24,91 45,13 29 6,80 807 1,97 284 3,97 14,E6 96,5 0,43
2056 29,42 57,22 56 13,42 809 2,03 :J08 4,23 15,07 127,5 0,4S"·

de aplicare

3 085 29,47 59,28 I 30 8,38 1615 4,00 780 11,:38 33,13 260 0,78
1782 25,09 46,83 32 8,66 991 2,13 298 :3.91 13,92 117 0,51
1667 16,07 33,23 30 6,15 817 2,14 256 3,91 14,59 94 0,36
1496 16,78 28,78 24 4,73 715 1,60 2E3 3,86 15,62 100 0,38
143.3 1'1,12 27,01 19 4,22 Hi 1,08 262 3,6:1 13.20 98 0,40

Tabelul 5;*) media 19G9~19ÎO

Frecvenţa şi greutatea medie a buruieniIor la ha in luna iulie,

Varianta secueni

greutatea din care:

Siflapis Se/aria
doza ne.

I!l. I!\.Epoc;:I de administrare IJlw miÎ buc. verde uscată mii I m
mii I m, q bul.'. lIs~ată bul.'. tlS~ltă

A'1edia pe epoci

Martor 2 1483 9,96 24,20 291 14,01 1003 4,51

2 cotiledoane 570 1,48 3,10 106 1,40 388 0,87

2 cotiledoane + 2 frunze 551 0,86 1,90 155 0,86 336 0,64

10 zile după rărit 553 1,02 2,55 50 0,62 385 1,48

20 zile după rărit 641 1,90 4,37 154 2,21 416 1,46

Media pe doze

MaMor 2 1483 9,96 24,20 291 14,01 1003 4,51

2 637 1,57 3,80 93 1,51 511 1,43

4 605 1,20 2,61 140 1,03 395 0,96

6 477 I.I4 2,82 129 1,46 362 1,01

8 521 1,15 2,70 102 1,09 356 0,97

Frecventa şi greutatea medie a buruicniJor la ha În momentul recollării

din care:

Secueni

greuL Setaria Sillupis

IlS~l;tîîI--
n
-,-.:":-1"--"-"-',-.-I--

n
-,-.-'1-·,-,,-,-·-1

q mii bul.'. US~ltii mii bul.'. us~atiî

sfeclei de zahăr la aplicarea erbiciduJui BetanaJ (media 1968 1970)-

Tg. Murcş Lovrin

greutatea uscat,} din Care:

ne. din care: .greut,1te8 Sclaria
IIr.

mii bue. total

I
mii bue. ITI. use.nt;l

q $darla Sinapis q

I
q q mii bur.

745 40,3 1. 91 13,7 586 12,36 273
626 36,0 0,90 0,5 130 1.84 40
600 37,5 1,71 12,6 150 1.71 53
545 18,7 1,69 4,3 2,10 2,64 100
670 36,4 2,64 4,6 310 4,63 176
520 30,0 2,23 4,3 120 1,60 46
246 38,9 1,84 10,5 60 0.85 16
465 30,8 1,81 6,6 180 2,28 76
715 38,0 1,83 7,0 190 4,09 63
615 35,7 2,52 4,5 100 1,43 46

1035 37,1 1,22 9,8 60 0,89 33
600 34,3 1,37 9,0 130 2,68 33
585 35,2 2,02 8,5 220 4,47 90
665 42,8 1,93 10,4 120 1.88 46
520 30,3 1.51 9,3 60 0,92 15,
505 29,4 1,24 11,8 170 2,45 70
740 30,4 1,86 5,6 220 3.33 6(}

2,50
0,79
1.50
0,90
0,62
1,28
0,58
1,23
0,30
0,53
0,61
0,12
0,56
1.19
0,23
1,61
1.68

21
6
3
4
6
4
9
8
3
3
6
4
8
3
3
3
4

28,13
Il,29
10,75
18,96
15,05
9,30
4,97
9,34
9,87
6,42
6,94
6,64

11.41
11,23
7,29
8,69

11,24

1 07.3
378
354
504
433
365
264
343
389
276
328
289
410
435
307
347
372

38,55
12,25
19,92
16,29
10,72
11,21
10,7.3
Il,68
8,02
7,28
8,13
7,29

12,25
14,94
8,44
9,73

12,13

nr.
mii
bul.'.

1210
442
382
520
472
347
310
371
415
288
353
307
444
517
339
373
409

2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8

dQzo
l/ha

Varianta

Epoca de administrare

Martor 2
2 coliledoane
2 cotiledoane + 2 frunze
10 zile după rărit

20 zile după rărit

2 cotiledoane
2 cotiIedoane + 2 frunze
10 zile după rărit

20 zile după rărit

2 cotiledoane
2 coti1edoane + 2 frunze
10 zile după rărit
20 zile după rărit

2 cotiIedoane
2 cotiledoane + 2 frunze
10 zile după ri;irit
20 zile după rărit
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Analiza din luna iulie privind eficienţa diferitelor doze de erbicid a.ată

că nu sînt diferenţe prea mari între cantităţile de Betanal administrate, nici
în ce _priveşte numărul buruienilor distruse şi nici în privinţa taliei aces·
tora. In concluzie, din punct de vedere economic, nu este necesar a se aplica
mai mult de 2-4 lIha erbicid pe rînd. Ţinînd seama şi de constatările

făcute la analiza eficienţei diferitelor epoci de administrare a erbicidului,
se poate spune că în aplicarea Betanalului mai important este momentul
în care se dă (faza de vegetaţie a buruienilor) şi mai puţin doza folosită.

Eficienţa Betanalului asupra buruienilor a fost urmărită şi toamna,
în momentul recoltării sfeclei de zahăr. Datele prezentate în tabelul 5 arată

că efectul erbicidului, indiferent de epoca la care a fost dat sau de doza
administrată, la această dată practic este dispărut. Frecvenţa mai mică a
buruienilor ca şi greutatea lor medie mai mică, la variantele tratate, faţă

de martorul neerbicidat şi neprăşit pe rînd, sînt o consecinţă a gradului
mai mic de îmburuienare din primele faze de creştere a plantelor de sfeclă.

Acest lucru se datoreşte şi faptului că plantele de cultură, începînd de la
această dată, exercită chiar ele însele o influenţă negativă asupra buruie.
nilor, deoarece sfecla dezvyltîndu·şi puternic aparatul foii ar înăbuşă buru·
ienile mai mici decît ea. In schimb, buruienile care au scăpat de acţiunea

erbicidului cresc nestingherite pînă toamna, ajungînd să fie de aceeaşi talie
sau chiar mai mari decît plantele de sfeclă.

Se remarcă faptul că toamna, la Secueni, au rămas în cîmp aproxi·
mativ acelaşi număr de buruieni din specia Setaria care exista şi în luna
iulie şi că la recoltă erau diminuate, ca număr şi greutate, speciile de Sina·
pis. Majoritatea dintre acestea au apărut în cea de a doua parte a verii cînd
nu s·a mai tratat cu erbicid, în timp ce buruienile care rămăsesră în lan
în iulie, toamna, erau deja pierite, deoarece îşi încheiaseră de mult ciclul
vegetativ.

CONCLUZII

1. Erbicidarea culturii de sfeclă de zahăr cu Betanal şi executarea unei
singure lucrări de întreţinere pe rînd odată cu răritul nu asigură în toate
regiunile ţării producţii la nivelul martorului lucrat normal. Rezultate hune
cu acest mod de lucru s·au obţinut numai la Secueni şi Lovrin în condi·
ţiile aplicării erbicidului în primele faze de creştere a plantelor sau la doze
de peste 8 I/ha.

2. Eficienţa erbicidului Betanal este mai vădită cînd se aplică mai
timpuriu sau la doze mai mari.

3. Gradul de îmhuruienare s-a redus în toate variantele tratate cu
Betanal, numărul huruienilor scăzînd cu 43,8 ~ 65,8%, iar greutatea masei
verzi a acestora cu 30,0 - 74,2%.
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REZULTATE OBŢINUTE IN ROMANIA IN CERCETĂRILECU REGIM
DE IRIGARE LA SFECLA DE ZAHAR

VL. IONESCU-SrSEşTI ')

In R.S. România. suprafata cultivată cu sfeclă de zahăr in conditiide irigare a ajuns in anul 1971 la circa 30000 ha, ceea ce reprezintă peste16% din suprafata totală cultivată cu această plantă. Se prevede ca in anul1975 să se ajungă la 80000 ha, adid la aproximativ 30% din suprafată.
Cultura irigată a sfeclei de zahăr ridică numeroase probleme printrecare ~i aceea a aplicării unui regim corect de irigare, În măsură să asigureo productie cit mai ridicată la un consum cît mai mic de apă, O calitatetehnologid, normal" ~i sporuri economice de productie. Dacă sporurile sintreduse, ca urmare a cultivării sfeclei de zahăr În zonele umede sau pe soluricu aport frealic, valoarea lor nu poate acoperi cheltuielile de irigare, costulapei ~i cota anuali, a cheltuielilor de investitii pentru amenajarea terenului. Inacest caz, cultura irigată a sfeclei de zahăr devine ineficientă din punctde vedere economic ~i prin urmare irigalia o măsură neratională.
Lucrarea reprezintă o sintezi, a cercetărilor sistematice cu privire laregimul de irigare la sfecla de zahiir incepute in anul 1956 la Institutulde cercetări agronomice, la Institutul de cercetări alimentare şi la institutele agronomice de invătămint superior din Bucure~ti, Craiova, Timi~oara

şi Iaşi.

METODA DE CERCETARE

Experientele au fost de tip monofaetorial, fadorul variabil fiind conţinutul de umid:"Itate din sol, corespunzător mai multor plafoane minime sub care umiditatea din sol nu trebuia să scadă. În aceste experienţe, grosimea de sol umezită prin irigare a fost menţinută
constantă la toate variantele şi în tot cursul perioadei de vegetaţie a sfeclei de zahăr.

După anul 1957, odată cu înfiinţarea Institutului de cercetări pentru cereale şi plantetehnice-Fundulea, reteaua cîmpurilor experimentale s-a extins. În experientele executatede acesi institut, regimul de irigare a fost studiat în cadruf experientelor de tip polifaetorial,<:u diferiţi factori agrofitotehnici, regimul de irigare fiind studiat În acelaşi mod ca în experien~
ţele celorlalte institute.

I) de j;1 Instilulul Agronomic "N. Băke::..cu" Bucureşti.
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Concomitent cu cercetările în cîmp s~au mai intreprins şi unele cercetări în vase de ve
getaţie de către fosta secţie de sfeclă de zahăr din Institutul de cercetări alimentare (A n j.

tia şi colab., 1960). Experientele au Iost de tip bifaetorial, studiindu~se interacţiuneadintre
regimul de umiditate şî regimul de nutriţie cu azot. S-au stabilit mai multe plafoane maxime
de umiditate care au variat pe fazele de vegetaţie ale sfeclei de zahăr.

REZULTATELE OBŢINUTE

Tabelul 1
Producţiile de rădăcini obţinufe în experienţele cu regim de irigare la sfecla de zahăr În

perioada 1956-1968

Perloaga
Varianta Irigatii cu cea mai Varianta ncirigată

Localitatea de cercetare
mare producţie, t/ha t/ha Sporirea

productiei
limite I media limite Imedia

prin irigare

Tabelul 2

Analizele succesive ale sfccleÎ de zahăr În cursul prelucrării Ia datll de 17.XI 1958
la fabrica de zahăr Chitila

0" Felul Lungimea Conţinutul
pierderi de

COeficientde terminării sfccld tiiictcilor în zahăr
zahăr ;0 CaO la

bar ha t de puritate defeco.rem/IOO g % % % %

13 neirigată 17.0 16,3 0,40 85.2 0.1314 neirigată - 16.7 0,40 85.215 irigată 18,0
-

24,9 0,40 85,0 0.1015 irigată - )4.8 0.37 85.216 irigată -- 15,3 0.35 85,217 neirigată -17,0 16.6 0.35 85.2 0,1318 neirigată - 16,4 0.37 85,2 -

In zona de stepii
Brăila (terasă) 1956-1960 30,8-47,7 37,4 12,7-23,9 21,0 1,8 ori
Brăila (luncă)

1963-1965 50.9-61,0 56.1 -1963-1965 55,8-63.5 59,5 45,3-51,1 49,0 1,2 oriMărculeşti 1959-1960 49,2-58,7 53.9 19,4-21,1 20,2 2,7 ori
Jegălia 1959-1962 73.2 27,9 2,6 ori

1966 107,4 75,1 1.4 ori1966-1967 1)4,9 66.7 1,7 ori

În zona de silvostepă

Studina 1956-1960 42.3-69.3 52,3 1I,1J-48.9 28,1 1,9 oriTimişoara 1957-1960 39.2-45.2 42.3 23,8-32.6 26.9 1,6 oriCetă(uÎa 1956 59.8 32,0 1. 9 oriArad (lullcă) 1957
Buzău (luncă) 1957

47.9 42,4 1, 1 ori
69,0 55.2 1,2 oriDohangia 1962-1964 75.8-89,8 83,4

Fundulea 1962-1965
45,8-51,3 47,9 1. 7 ori

Fundulea 1962-1965
54,5-84.7 69,7 29.6-46,8 38.3 1,8 orÎ

1OI. 6 48,3 2, l oriCluj 1964-1966 61.1-67,2 64,4 42,7-61,1 49,6 1,3 oriCaracal 1962-1965 62,1
Caracal 1965-1968 54,0-72.1 64,3

Sub influenţa condiţiilor îmbunătăţite de aprovizionare cu apă prin
irigare, producţia de rădăcini creşte foarte mult. In cele mai multe cazuri
se dublează, iar uneori se triplează faţă de producţia obţinută în condiţii

fără irigare.
În tabelul l se prezintă producţiile de rădăcini obţinute in experienţei e

cu regim de irigare la sfecla de zahăr în perioada 1956 ~ 1968 (A VI' i 
g e a n u şi colab., 1962; Bol' a, 1965; Cea U Ş U şi colab., 1961; H u 1
p o i şi colab., 1968; Bon t e a şi colab., 1960; N a g y, 1967; Neg o
mir e an U şi colab., 1967 a, b; P ă t r ă şco i u şi colab., 1968; S f e t
cu, 1960; Ş t efa n, 1968).

În tabelul l a fost trecută producţia obţinută la varianta neirigată şi
la varianta irigată cu cea mai mare producţie, precum şi mediile acestor
producţii din fiecare ciclu experimental. Se constată că producţia de rădă

cini a crescut prin irigare de 1,1 - 2,7 ori. Cele mai mici sporuri s-au obţi

nut pe soiurile cu aport freatic, ceea ce poate pune sub semn de întrebare
eficieuţa irigaţiei la sfecla de zahăr pe soiurile freatic umede. Cea mal mare
producţie şi anume 114,9 tlha s-a realizat la Jegălia, în zona de stepă mode
rată pe un cernoziom castaniu. Exceptînd extremele, producţiile de rădăcini

obţinute în condiţii de irigare, considerate ca optime, oscilează între 50 şi

60 tlha.
Din numeroase date din producţie şi din culturile experimentale s-a

constatat că conţinutul în zahăr la sfecla irigată este mai scăzut cu 1 - 2
grade polarimetrice decît la cea neirigată. Cauza scăderii conţinutului în
zahilr nu se datoreşte unei influenţe defavorabile a apei de irigaţie ci mai
ales faptului că prin irigare creşte greutatea rădăcinii de sfeclă, fapt care
determină micşorarea conţinutului în zahăr.

Pentru a putea sesiza elementele reale ale calităţii sfeclei Ele zahăr s-a
lITmărit comportarea în cursul fabricaţiei a sfeclei irigate, în comparaţie

cu sfecla neirigată. În acest sens, a intrat în prelucrare la fabrica de zahăr

Chitila la data de l7.XI.l958 o partidă de 60 tone de sfeclă de zahăr

provenită de la cîmpul experimental de culturi irigate mmeasa, obţi

n1ndu-se rezultatele prezentate În tabelul 2 (Ion e s c u-S i s e şti, 1960).
Potrivit acestora, sfecla de zahăr irigată s-a comportat mai bine în pro
cesul de clifuzie şi de defecare deeît sfecla neirigată. Tăieţeii au fost mai lungi,
iar pierderile de zahăr 1n borhot ca şi cantitatea de var folosită în procesul
de defecare au fost mai mici.

Î fi zona pădurilor de cîmple

Moara DomneiJscă 11956~2860 I 4R 4~69 71 57 1
Bă~e~sa-.Bucl11eşti' 1956-1960 49:2-66:7 58;3
Draganeş!l-Olt 1959 - 45.7

29.3-45,0 .138.6/1.5 ori
22,4-43,2 34,9· 1.7 ori

- 28,7 1,6 ori
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~) Fazele de vegetaţie; . . .. 1
_ laz'j de creşterI] il frunzelor (lunile aprlllc,. mi!!. ! tlt11 e

f~':) de înlZfo are rnpid,l il rădăcinilor Outule lUlle, aug~lst) .=f~i~ de acumŞulare intensă il zahărului (lunile septembrte, octombrIe)

si dintre acestea, la aceea în care umiditatea a fost mijlocie sau scăzută

in faza acumulării zahărului.

d) Valorile coeficientului de puritate au pus în evidenţă faptul că

după acest indice, calitatea tehnologică depinde, în primul rînd, de o bună

aprovizionare cu apă a sfeclei în faza de îngroşare a rădăcinii şi în rîndul
al doilea de o aprovizionare moderată în faza acumulării zahărului.

e) Conţinutul în azot vătămător în pulpa sfeclei a avut valori ridicate
datorită nutriţiei abundente cu azot. Acest indice a înregistrat valori cu atît
mai mici, cu cît regimul de umiditate a fost mai abundent în ţot cursul peri
oadei de vegetaţie a sfeclei. Micşorînd umiditatea în faza acumulării

zahărului, ceea ce este favorabil atît pentru conţinutul în zahăr cît ~i pentru
coeficientul de puritate, conţinutul în azot vătămător a crescut. Se dovedeşte

astfel că un anume regim de umiditate nu poate fi optim pentru toţi indicii
de calitate, ceea ce, evident, complică lucrurile.

f) Variaţia conţinutului în substanţă minerală confirmă afirmaţia

de la punctul e), Se constată că acest indice a avut valori mai mari, deci o
calitate mai slabă a sfeclei, la umidităţi mai ridicate, Explicaţia constă,

probabil, în existenţa unei corelaţii pozitive între greutatea rădăcinii şi pro
centul de substanlă minerală. Ar însemna deci că sfeclele de dimensiuni mai

acumua m ra a
Cantitatea de

Greutate"! zahnr acumu-
CaIIL1tC<l tehnologiei;medIe il unei Iată într-o

Heg:imu! de umiditate rădăcini singttrll
pc faze de vegelati e *) răd:1cJo:l

(% din capncital<;il

I I
1 coei;,;,,,t 1 nwt I subst<llltilde apă a vasulUI) zah;lr .de puritate viltămiitor. minerală

g % g % % % % %

65~35-35 355 67 61,5 65 \Î,3 76.5 0.26 0,97
Vt
~

100 95,1 100 18,0 82,2 0.17 0.94
65-65-65 530Vo -

137,2 144 18.3 87.3 0.13 1.20
V~ - 65-95-95 750 142

77.3 0.17 0.89
65-65-95 592 112 98.4 103 16,6

V'l - 126 140.6 148 17.1 - - -
V,- 65~95-65 667
V;; - 65-95-35 746 141 152,9 161 20,4 89,7 0,19 1,00

Tabelul 3

1 fi eoţa regimului de umiditate asupra greutăţii rădăcinii sfcclei de zahăr, cantităţii de zahăr
nu.j' )J t· vdUcini si calitătii tehnologice (expcncn e 111 vase

In tabelul 3 se prezintă rezultatele unei experienţe în vase d~ vege
iaţie în care se pune în evidenţă influenţ~ re!!lmulul de, umIdItate asupra
greutăţii rădăcinii de sfeclă şi asupra calItaţll tehnologice (A n I ţ I a ŞI

colab., 1960), , , ,
Din datele obţinute rezultii următoarele fapte mal Importante, o,
a) In 'eria variantelor la care umiditatea s-a menţlt1ut constanta Ifl

ultimele dOI;'t faze de vegetaţie (VI - V,,), greutatea ritdăcinii a crescut odata
cu creşterea plafonului deu,miditate, In ,seria variantelor la care Unlldltate~
, varîat în faza a doua SI lt1 faza a treia de vegetaţIe (V4 - V~), se cono
~tată că cele mai mari producţii s-au obţinut la variaptele cu umldl!ate mu\t~
in faza a doua, punîndu'se deci în evidenţă nevOIa mare de apa a sfec el
în faza îngrosării rădăcinii. Comparînd V" (60 - ~5 - 9~) cu VoJ65" - ~~ 
_ 35) la care greutatea rildăcinilor a fost prachc egala, rezulta ca uhl!za
rea apei se face mai economic la V" ceea ce are Importanţa la stabIlirea
regimului de irigare, " " ._

b) Conţinutul în zahăr a <:rescut od~ta cu creşt,erea plafon~I1!1 de umldl_
t t (V - V) ceea ce infirma regula ca pnn spomea umldltaţll scade con
fn~tuli în zril~ăr. Explicaţia este că în condi!iile experie,nţei, pr?cesu:
lcumulării zahărului s,a desfăşurat maI fa,;,orabJl la Li"lldltaţlle mal nfdl

t C ' ar'lnd însă V cu V, se pune lt1 eVIdenţa foarte ~Iar e et;
ca e omp ,,(, 1 'd'toţ' 'd' t obţme conţltul ~miditătii din faza finală, Astfel, a uml, I,ao1. n ~cae se . :
nut mai scftzut în zahăr (18,3%), iar la Unlldltaţl scazute, CIfre mal mari

(20,4%), . 0' "d'" t ' n'arec) Cantitatea totalit de zahar acumulata lt1 ra aCJ.na ese maI
'd't t a fost ridicată în faza lt1gro~ării rădăcinii'în variantele la care u mi I a ea

Tabeltll 4

influenţa regimului de irigare asupra prodUCţiei, calităţii tehnologice şi eficienţei economice
a sfeclei de zahăr, Băneasa, 1956-1960

iţcgimui de irigare Productia obţinută Calitatea tehnologicii Eficienta economici!

>o,''; "clici,1 "10,,1, azot pret de cost venitul nd
Anul schema norma

riidii·
vută- (iei/O

uuărilor pe de zahiir cotul, rea mător

faze de iriga tie eini q/ha % d~ pU-, tehnicii mg!
vegetaţie ma/ha t/ho fi tatc 1 '}( ) 00 g ,ndn~ 1 " m;i I""t"% o pulp;l doi zalliJr lei/Il[) re:lprin

Ing.

neirigat - 43,2 82,1 19,0 86,8 16,5 ~ 125 656 9,7 -
1956 0-2-0 1 000 57.6 100,7 17,5 87,1 15,2 - 109 625 },),5 1,4 ori

0-2-1 2200 65,2 114,8 17,6 87,5 15,4 - 105 595 16,0 1, fi ori------- ------------
neirigat ~ 37,9 69,6 18,4 89,9 16,5 77 100 545 9", -

1957 1-2-0 1550 48,9 85,1 17,4 91.2 15,9 65 106 609 11,9 1,2 ori
1-3~1 3450 51.1 89.3 17,5 91,8 16,1 59 105 600 12,5 1,3 ori-- ------------
neirigat - 32, I 59,6 18,6 86,4 16, I 91 141 760 6,7 ~

1958 0~2-0 1180 56,0 93,2 16,6 84,8 14,1 90 104 627 13,7 2,0 Or
0-4-0 2000 59,6 99,6 16,7 87,5 14,6 88 104 523 14,6 2,1 or------- ----------
neirigat - 22,4 41,5 17.6 86,3 15,2 - 172 929 4,0 -

19&9 0-3-0 I 960 44,9 86,8 19,3 88,0 17.0 - 116 (i03 IO,§ 2,6 Of

0-3-1 2190 49,2 91,6 18,6 91,2 17,0 - 113 609 11,6 2,8or---- --------
neîrigat ~ 38,9 71,7 18.4 84,~ 15.6 ~ 117 635 9,1 -

1960 0-3-1 2000 55,9 94.9 16.7 85.1 14.2 - 102 612 14,1 1,5 or
0-6-2 3150 66,7 112,4 16,9 87,2 14,7 - 99 587 16,7 1,8or



mari, datorită fie umidităţii mai ridicate din sol, fie nutriţiei mai bogate
in azot, fie eventual măririi spaţiului de nutriţie, să aibă un conţinut mai
ridicat in substanţă minerală, ceea ce desigur este o însuşire negativă. To
tusi. cresterile sint mici. neconstituind o depreciere sensibilă a sfeclelor de
dimensiu'ni mari. Avînd în vedere că mărimea sfeclei reprezintă unul dintre
principalii componenţi ai producţiei de zahăr la unitatea de suprafaţă, tre
buie să fie acceptat şi un conţinut mai ridicat în substanţă minerală.

Rezultatele obţinute în vasele de vegetaţie au fost confirmate şi de rezul
tatele experi mentale obţinute direct în cimp. Din datele prezentate în tabelul
4 (Ion e s c u - Sis e şti şi colab.. 1964) se constată că producţia de ră

dăcini si de zah'lr a crescut sensibil la sfecla irigată în comparaţie cu sfecla
neirigală, iar calitatea tehnologică s-a îmbunătăţit. De asemenea. la un regim
de irigare mai abundent s-au obţinut rezultate mai bune decît în cazul unui
regim de irigare mai redus.

In ce priveşte preţul de cost al rădăcinilor şi al zahărului, acesta s-a mic
şorat în cultura îrigată. In anii ploioşi însă. preţul de cost a fost mai miC la
sfecla neirigată. Venitul net la cultura irigată a crescut. în cazul regimului
de irigare mai abundent. de 1,3 - 2.8 ori în comparaţie cu cel din cultura
neirigată.

Sporirea venitului net şi micşorarea preţului de cost la sfecla irigată

în condiţiile zonei subun:ede de la Băneasa- Bucureşti arată că irigarea la
această cultură este o măsură eficientă chiar în anii ploioşi şi că cea mai mare
eficierIţă Ee obţine în anii secetoşi.

1n tabelul 5 Ee prezintă sinteza rezultatelor pe ţară din perioada 1956
1968 în experienţele cu regim de irigare la care s-a urmărit şi producţia de
zahăr (A v r i g e a n u şi colab., 1964; B o r a, 1965; Cea u Ş u şi colab .•
1961; Hulpoi şi colab., 1968; Ionescu-Siseşti şi co1ab.,
1964; Nagy, 1967; Pătrăşcoiu şicolab.,1968; Sfetcu. 1960;
Ş te fan. 1968). La fel ca şi în tabelul 1 s-au trecut numai rezultatele din
variantele cu producţia de zahăr cea mai ridicată. Tabelul cuprinde şi ele
l"entele regimului de irigare corespunzătoare variantelor respective.

Din analiza rezultateler obţinute se constată următoarele;

a) Prcducţia de z2băr la beclar obţinută în condiţii de irigare a fost
foarte ridicată. csciJînd intre E4 ~i 1/2 q/ha. Se apreciază că. în medie, se
pol obţine leD qlha z2hăr. Această prcducţie. tot atît de mare ca producţia

de boabe la forumbul irigat. sUreezii sfecla de zahăr printre culturile irigate
cu cea mai ridicată eficienţă eccnomică. Faţă de neirigat, producţia de zahăr

a crescut de 1,2 - 1,8 ori. Pe terenurile cu aport freatic, sporirea producţiei
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Tabelul ("j

("u regim de irigare la sfecla de zahăr (perioaia 1956-1968)

1,3
1.6
1,4

limite I medifl

continut Înzahiir
%

Vnrinnta neirigatii

limite 1 n1edi,1

productia de zahiir
CI/ha

-152.9-93.0173,71 - 1-117.5 41.5 - 82.1 64.9 17.6-19.0 IBA
15,3 . - 50,5 - 17,6

limite I media

con!inut ÎII zahill"
%

limite 1 merlifl

productia de zahiir
q/llil

Veriflnta irig;).bl ql cea rnni mare productie
de znh~r

--------0------ -------, ~I Creştere;]

productiei
prin

irigare

de stepă

I 59,7- 98.21 75,21 -

1
28,9'-71,31 47,1 I

1t'6.2
1,6

- 172,0 15,0 - 108,0 1.6

silvostepă

54,0- 81.8 67.8 15,1-18,1 16,9 39.7- 63.9 48.9 16.1-19,6 18.0 1.4
101.7 17.0 58.9 19,0 1,7
66,2 13.8 60,8 14,3 I.1

104,4 15.1 94.3 17,) 1.1
133.0-148.3 140.0 16,0-17.7 16,6 82.5- 94,5 88,9 17.7~20,7 18,7 1.6
94.9-134.7 116,4 49,2- 83,1 64. !) 1.8

116,1-121,8 119.1 17.8-19,0 18.5 90,7-113,6 100,2 18.6-22.6 20,2 1.2
104.0-124,0 115,0

de cîmpie

1

90'1-129,5199'81 - 1
89.3-114,8 101.5 16,7-18,6

- 69.8 -

Sinteza re:.mltatclor privind producţia de zahăr din experienţele

Regimul de irigare din varillntil ~1l ce;] llHli mare
producţie de zah~lr

Localitalea
PcriO<ld<l de

cercetare norma de irigA ţic numiintl de udiirl Hormll dem"/ha ud;lfc

I
m·'/ha

limite media limite media

In zona
Brăila

1
1956-1960 13400-6 950 1 4810 5-10 7.6 630

JegăIia 1966-1967 4 200-4 700 7-8

1fl zona de

Timişoara 1957-1960 1400-2100 1 810 2-3 2.7 670
Cetăţuia 1956 2700 6 450
Arad, luncă 1957 3400 4 850
Buzău, 'luncă 1957 2700 5 540
Dohangia 1962-1964 2600-3420 2940 3-5 4.3 680
Fundulea 1962-1965 3400-5700 4500 5~8 5.7 790
Cluj 1964-1966 400-1 100 800 2 2 400
Caracal 1965-1968 1800-2050 5 5

Jn zona pădurilor

Moara Domnească

I
1956-1960 II 600-4 450I 2390 3-6 3.8

I
620

Băneasa-Buc. 1956-1960 2000-3450 2600 3-8 4.8 540
Drăgăneşli-Oll 1959 2740 5 550



116 VL. IONESCU-SISEŞTI: 8
9 REZULTATELE OBŢINUTE IN ROMĂWIA LA SFECLA IRIGATA 1I7

Tabelul 6

Raionarea elementelor regimului de irigare Ia sfecla de zah1r în Iocali1ăţi caracter" t"15 Ice

Elementele regimului de irigare

Zona Localitntea Numilrul Felul

I
raionului anului norma de schema lunarăIriga1 ie , udărîlorma/ha

mediu 4000 0-0-1-2-2-0
Briiila 28

--

Stepă uscată ----
secetos 4800 0-1-1-2-2-0

"

Medgidia 35
mediu 4800 0-0-1-2-2-1--
secetos 5600 0-1-1-2-2-1-----

Mărculeşti 24
mediu 4000 0-0-1-2-2 O

Stepă
secetos 4800 0-1-1-2-2-0

moderată

Sinnicolau 62
mediu 4000 0-0-1-2-1-1

Mare
secetos 4800 0-1-1-2-1-1

LehIi ti 21
mediu 3500 0-0-2-2-1-0

secetos 4200 0-1-2-2-1-0---

Băileşti 3
mediu 4200 0-1-1-2-2-0

Silvostepă
secetos 5600 0-1-2-2-2-1----

Timişoara 63
mediu 2800 0-0-1-2-1-0

secetos 3500 0-0-1-2-2-0
----~

Iaşi 47
mediu 2800 0-0-1-2-1-0

secetos 4200 0-1_2-2-1_0

Bucureşti 18
mediu 2400 0-0-0-2-2-0

secetos 3600 0-0-2-2~2-0-----
Păduri de mediu 3000 0-0-0-2-2-1

cîmpie Craiova 4
secetos 4200 0-1-1-2-2-1

Satu Mare 56
mediu 2400 0-0-1-2-1-0.

secetos 3000 0-1-1-2-1-0

a fost mică, abia de 1,1 ori, ceea ce Inseamnă că pe aceste terenuri este neraţio

nal să se cultive sfecla In regim irigat.
b) Conţinutul In zahăr la sfecla irigată, exceptInd rezultatele izolate

de la Arad, a variat între 15 şi 19%, cele mai multe rezultate găsindu-se
Intre limitele 16 şi 17%. Acest conţinut In zahăr este acceptabil din punct de
vedere al prelucrării rădăcinilor de sfeclă In fabrică. Faţă de sfecla neirigată
se înregistrează o scădere de 1,5 - 2 grade polari metri ce.

c) Normele de irigaţie utilizate pentru realizarea producţiilor de zahilr
menţionate au fost, In general, destul de mari, oscil1nd, cu excepţia datelor
de la Cluj, Intre I 400 şi 5700 m"/ha. Numărul de udări a variat între 2 şi 8,
obişnuit intre 4 şi 6, iar normele dc udare Intre 400 şi 850 m"/ha, In funcţie de
sol şi de metoda de udare.

În ce priveşte mărimea elementelor regimului de irigare, rezultatele
experimentale obţinute dau posibilitatea să se formuleze următoarele pre
cizări privind mări mea elementelor regi mul ui de irigare:
_ a) Udările de aprovizionare sint necesare In stepă şi se dau toamna.
In silvostepă aceste udări sInt mai puţin necesare şi de aceea se aplică numai
cind rezervele de apă In scl sint reduse. In zona piidurilor de cîmpie aceste
udări nu sînt necesare.

b) Udările din cursul perioadei de vegetaţie se eşalonează pe o perioadă
mai lungii In stepă şi anume în lunile iunie, iulie, august şi septembrie, iar
In zona pădurilor de cimpie, pe o perioadă mai scurtă şi anu me In lunile iulie
şi august. Zona de silvostepă ocupă o situaţie intermediară.

c) În faza creşterii frunzelor se aplid udări spre sfirşitul fazei nu mai
In stepă şi silvostepil.

d) Udările tIrzii din faza acumulilrii zahărului sInt bine valorificate
de sfecla de zahăr cu condiţia ca în faza Ingroşilrii rădăcinilor, plantele să fi
fost bine aprovizionate cu apă prin irigare. Pot fi aplicate cel mai tirziu cu trei
săptiimlni Inainte de data programată recoltării.

e) Grosimea stratului umezit la udările din cursul vegetaţiei este de
0,7 - 1 m, In funcţie de zona pedoclimatică. În zonele cu evaporaţie mai
puternică, la suprafaţa solului se cere o adIncime mai mare de umezire.

f) Mări mea normelor de udare este de 600 ~ 800 m"/h a în funcţie de
sol şi de adIncimea de umezire.

g) Numărul total de udări din cursul vegetaţiei este de 6~71n stepă,

de 5-61n silvostepă şi de 4-5 In zona pădurilor de cimpie.
h) Pe terenurile de luncă, cu nivelul apei freatice ridicat, nu este nevoie

să se frige sfecla de zahăr, deoarece sporurile obţinute prin irigare sInt mici şi
neeconomice. In anii secetosi, cind nivelul freatlc coboară sub 1,2 - 1,5 m,
este nevoie să se irige, Insă' cu norme de irigaţie reduse, alcătuite din I ~ 2
udări cu norme de udare mici.

Potrivit unei lucrări de zonare a regi mului de irigare pe teritoriul ţării,
pentru diferite culturi de cImp, s-au identificat 64 raioane, diferenţiate după
mărimea normei de irigaţie şi după numărul de udări, pentru anul mediu şi
pentru anul secetos (B o t z a n şi colab., 1969).
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în tabelul 6 se prezintă pentru cîteva localităţi caracteristice, situate în

cele trei zone pedoclimatice, elementele regimului de irigare, ca normă de iri,

gaţie şi schemă lunară a udărilor. Potrivit datelor din tabel, normele de

irigaţie variază între 4000-5600 m"/ha în stepă, între 2800-4200 m"/ha

în silvostepă (în zona Băileşti pînă la 5 600 m"/ha) şi între 2 400 - 3 600m"/ha

în zona pădurilor de cîmpie.

CONCLUZII

Datele experimentale obţinute în cercetiirile de regim de irigare la sfecla

de zahăr, în perioada anilor 1956-1968, dau posibilitatea să se formuleze ur,

mătoarele concluzii mai importante:
1. Prin irigare, producţiade rădăcîni creşte de 1,2 - 2,7 ori, iar producţia

de zahăr de 1,1 - 1,8 ori faţă de producţia obţinută la neirigat.

2. Prin irigarea sfeclei de zahăr se obţin producţii de zahăr foarte ridicate,

în medie de 100 q/ha.
3. Calitatea tehnologică a sfeelei de zahăr obţinu\{, în condiţii de irigare

este mai bună decît la sfecla neirigată, deşi conţinutul in zahăr este mai scăzut

cu 1,5 - 2 grade polarimetrice.
4.. Cultura irigată a sfeclei de zahăr este foarte rentabilă. Venitul net,

în comparaţie cu cultura neirigată, creşte de 1;2 - 4,2 ori, în funcţie de zona

pedoclimatică şi de condiţiile anului. Preţul de cost se micşoreaz" în cultura

irigată. Numai în anii ploioşi preţul de cost este mai mic la sfecla neirigată.

5. Elementele regimului de irigare la sfecla de zah"r sînt variabile în

funcţie de an şi zona pedoclimatică, fiind necesare 4-7 udări cu norme de

600-800 m"/ha care totalizează norme de irigaţie între 2 400 şi 5 600 m"/ha.

6. Pentru perspectivă sînt necesare cercetări în care să se studieze di,

ferite adîncîmi de umezire a solului cu apa de irigaţie, precum şi variaţia

plafoanelor mini me de umiditate pe diferite faze de vegetaţie ale sleclei de zahăr.
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REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND REGIMUL DE APĂ

LA SFEOLA DE ZAHĂR

D. SANDOJU şi Z. STANESCU

Seceta puternică la 1/4 apă utiiă provoacă ia sfeda de zahăr scăderea>

producţiei de rădăcini 'ii de zahăr (S ă n doi u, 1969). Deoarece trebuia
stabilit dacă prin ridicarea cantităţii de apă în diversele faze de vegetaţie

ale sfedei Ia 2/4 şi 3/4 apă utilă creşte proporţional şi producţia 'ii dacă apa
este cl!lrespunzător valorificată, s-a iniţiat o experienţă în vase de vegetaţie

METODA DE LUCRU

Experienţa a fost executată în anii 1967-1968, în vase de vegetaţie de 21,51 capacitate,~

5 cm înăltime şi 28 Cm diametru. A fost utilizat sol cernoziom Ievigat de la Fundulea, ex~

peri01entîndu-se cu 3 soiuri de sfeclă şi anume: Bod 165, R. Poli 1 şi R.Poii 7. La fiecare,

soi apa s-a menţinut permanent Ia 114; 2/4; 3/4; 4/4 apă utiUL

Intr-o altă serie de variante s-a aplicat reducerea apei pe faze de vegetape -şi anume:

în faza de 15 frunze (28.VI ~ 28.VII în anul 1967şi 14.Vl -I5.VII în 1968), in faza îngro

şării rădăcinii (30.VII - 30.VIII în 1967 şi 15.VIl ~ 15 VIII în 1968) şi in faza acumu1ăriii

maxime a zahărului (2.IX - 12.X în 1967 şi 18.Vll! - 18.IX în ]968).

In fiecare din aceste faze regimul a constat din dozele respective de apă utilă. 1/4, 2/4 şii

3/4, martorul menţinÎndu-se mereU la 4/4 apă utilă.

S-au făcut astfel 4 graduări ale apei utile pentru a prinde mai exact optimul de apă

pentru plantă. Apa utilă s-a calculat scăzînd din capacitatea de cîmp, apa coeficientului de'

ofilire, aceasta calcuitndu-se prin multiplicarea apei higroscopice cu 1,5. Apa higroscopică

determÎnată după Mi t s c h erI 1 c h (1927) a fost de 7,68 ± 0,09 în anul 1967 şi 7.36 ±
± 0,09 1n anul 1968.

Dozele de apă utilă au fost menţinute prin udarea plantelor, cînd s-a ajuns la pierderea'

a cca 33% din doză. S-a lldat astfel la nevoie de 2 şi 3 ori pe zi în funcţie de intensitatea căl

durii. Pierderile mari de evaporaţie din sol s-au redus prin acoperirea suprafetei solului în.

fiecare vas cu cîte 2 kg pietriş cu diametru de 2~5 mm (B o g liS 1 a w sk i, 194 O).

Solul din vaSe a fost îngrăşat uniform cu 3 g N, 3 g P 20 S şi 5 g 1<20.

S-a determin 4t zahărul polarimetric, făcîndu-se analizele corespunzătoare.
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Seceta a influenţat diferit plantele celor 3 soiuri. Astfel, frunzele au
rămas mai micI la soiul Bod 165, relativ mai mari la soiul R.Poli 1 si aU
crescut cel mai mult la soiul R.Poli 7. Totodată, pe măsură ce a crescui can
titatea de apă utilă, follajul la fiecare dintre soiuri a fost mai bogat, ceea ce
arată că partea aeriană a plantei reaeţioneaz{' sporului maxi m de apă utIlă

(fig. 1).
Aplicînd udarea sfeclei la 1/4 apă utm, se obţine cea mai mie{, producţie

de rădăcini. Pe măsură ce cantitatea de apă se măreşte pînă la 4/4 apă utilă

producţia creşte. Varianta în care s-a udat la 3/4 apă utilă producţia de rădă

cini a manifestat o tendinţă de scădere atît in anul 1967 cît şi in anul 1968
(tabelul 1). Comparaţia intre producţia celor 3 soiuri arată superioritatea
soiurilor poliploide, cele mai bune rezultate obţinîndu-se la R.PoII 7.

Soiul Bod 165 a fost cel mai atacat de făinare, iar soiul R. Poli 7 cel
mai rezistent. Atacul a fost totodată determinat si de modul udării. La 1/4
apă utIlă nu a fost atacat nici unul dintre soiuri.' La 2/4 ap{' utilă atacul a
apărut la Bod 165 şi R. Poli 1 şi s-a intensIficat la 3/4 şi 4/4 apă utIlă,

In general, producţiile de rădăcini sînt mai mici in anul 1968 decit în
21lUl 1967, atît din cauza atacului de făinare cît şi din cauza condiţiilor cli
matice defavorabile. In anul 1968, la începutul vegetaţiei, temperatura a fost
mai ridicată, iar u miditatea relativă mai scăzută (fig. 2).

Producţia de zah{'r este influenţat{, de soi şi de cantitatea de apă folo
sită. tn general, soiurile poliploide sint superioare soiului Bod 165. La soiul
Bod 165 producţia zahărului creşte de la 1/4 apă utilă la 2/4 din această apă,

sporeşte insă nesigur la 3/4 apă utilă şi scade la 4/4 apă utilă.

La soiul R. Poli 1 producţia de zahăr a crescut de la 1/4 apă utilă la
2/4 apă utml, sporind nesigur mai departe în anul 1967 şi sigur în anul 1968.
La 4/4 apă utilă producţia scade. La soiul R. Poli 7, producţia de zahăr a
crescut în anul 1967 la 3/4 apă utilă, atingînd maximum pe expeienţă, şi a
scăzut sigur in anul 1967 sau a crescut nesigur in anul 1968 la 4/4 apă utIlă.

Producţia de zahăr cea mai ridicată s-a obţinut în varianta cu 3/4 apă utilă.

La seceta din faza de 15 frunze se constată că ridicarea apei peste 1/4
apă utilă aduce sporuri de producţie de rădăcini, atît la soiul Bod 165 cît şi

la soiurile poliploide (tabelul 2). Totuşi, creşterea de producţie nu merge mereu
paralel cu sporirea cantităţii apei date, ci se opreşte în general la 2/4 apă

utIlă, ceea ce inseamnă că planta putea trece această fază cu apă mai puţină

decît toată apa utIlă şi ca atare restul de apă nu s-a valorificat. Comparînd
soiurile intre ele, constatăm că cea mai mică producţie este in ambii ani şi

la toate nivelele de aprovizionare cu apă, la soiul Bod 165, care apare ca mai
slab rezistent la secetă şi in general mai puţin productiv decit cele două so
iuri poliploide, chiar la apă mai multă. Atit soiul R. Poli 1, elt mai ales,
R. Poli 7 au capacitate largă de adaptare, dînd producţii mai mari atit la
secetă elt şi la apă mai multă.

Fig. 1 - Influenţa secetei la sfetJa de zahiir:
a......, BO,d /65 (J3/_I/'! .1~.ii l1t.il~, ~60 -2N <lpiÎ"tltili!.~392 _ 3/4 n.pil utilă. /1.}......, 4/4 npii utilii); b......,
R,. Poli I {~47......, 1/4 apa l~tdil .. 174- 2/4 apa utJin, 3% _ 3/4 apii~Lltili:i, 124......, 4/4 arii utilii}:
C ......, R· Pol> 7 (357 - 1/1 apa utllil, 377_2/4 apă nti!;'i, 406......, 3ti ap,l uli\i1, 130......, 4/4 apă utilă).

~ . . Fig. ! - Drought cffects on sugar heet
a - .Boi J.6!) varwt!( {331 - IN of sod avuililblc Illoisture, 360-2/4 of soi] <\vailablc moIstllfC. 392-3/4
ofs,oil avallnblc rr;o,sttlre • .IN ~.4/4 of so!l aV;:lilablc moistur~; b~ R. f'oli J (a4! _ 1/4 of soil availablc
mOI~tllre. 37~ - _f~ of sotl aval~il_bl~ .mOlsture, 3%,- 3/1 OI sod ?vatlabl c mOJsturc.I24 _ 4/4 of soi!
avatlilble mO.lstureJ. c - ~. Pol} I .(S,:J7 :- In of ~od avatlahle mOlsture, 877 _ 2/4 of soi! Ilvaili1ble etl

ITIJlsture. 406 - 3/4 Ot sod aViltIuble mOlsture. 180 - 4/4 of soi! ilvailablc moisturc).



Tabelul 1

Influenţa menţinerii permanente a apei utile la acelaşi nivel la producţia de rădăcini ~i de zahăr, g/vas
'"...

Suiul
1961 I 1968

1/4 tipă utilă I 2/4 apă utilă '1 3/4 apă utilă I 4/4 apă utilă 1/4 ap.ă utilă 1 2/4 apii utilă I 3/4 apă utl1ăI 4/4 apă utilă

Producţia de rădiicini

Bod 165 I 562 ±21 I 698 ±17 1 803 ±52 1 742 ±49 I 353 ±16 I 565 ±25 I 575 ±24 1403 ±44
R. Poli I 612 ± 8 740 ±46 890 ±36 852 ±47 440 ± 9 563 ±16 695 ±31 581 ±32
R. Poli 7 615 ±32 787 ±19 907 ±34 E67 ±27 415 ±17 566 ±14 641 ± 6 673 ±34

Producţia de zahăr

Bod 165

I
78.6± 3 1 97,7± 2 1104.4± 7 1 96.5± 6 1 41,7± 2 I 66.l± 3 I 69,5± 3 1 44,2± 5

R. Poli I 91.8± 1 103,6± 6 115,7± 5 110,7± 6 57,2± I 66.5± 2 82,3± 4 65,6± 4
R. Poli 7 98,4± 5 110,2± 3 126.9± 5 112,7± 3 54,3± 2 69,3± 2 72,8± 1 78,7± 4

Tabelul 2

Influenţa apei in faza de 15 frunze asupra producţiei de rădăcini şi de zahăr, g/vas

Soiul I 1967 I 1968

1/4 apă uli1ă I '2/·1 apă utilă I 3/4 apii lltilii J '1/4 apă utiliî· 1/4 apii utl1ă I '2/4 apă utilă I 3/4 apă utilă 14/4 apă utilă

Productia de rădăcini

Bod 165 I 640 ±21 I 718 ±86 I 724 ±85 I 742 ±49 1 440 ±19 1 471 ±19 I 565 ±30 1403 ±44
R. Poli 1 729 ±49 864 ±86 846 ±36 852 ±47 505 ±15 638 ±27 638 ±35 581 ±32
R. Poli 7 742 ±23 938 ±65 848 ±82 • 867 ±27 485 ±21 638 ±35 646 ±32 673 ±34

Producţia de zahăr

Boci 165 I 96.0± 3 I 86,2±10 I 94,1±11 I 96,5± 6 I 50,7± 2 1 58,6± 2 I 71,3± 4 1 44,2± 5
R. Poli 1 ·87,1± 5 103,4±1O 101,5± 4 llO,7± 6 53.7± 2 79,5± 3 80,0± 4 65,6± 4
R. Poli 7 103,8± 3 121,9± 8 lOI,7±10 112,7;:!: 3 . 51,9± 2 76,5± 3 79,1± 4 78,7± 4
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Preducţia de zzhăr (tabelul 2) a crescut re vas de la 1/4 apă utilă la2/4 apă utilă, la 3/4 şi 4/4 a[ă utilă ~porul de zahEr fiind în limitele erorilor.Mai mult, în anul ISE8, prednţia ce zahEr a ,d;zut la cantitatea cea maimare de apă utilă, din callza atacului de !>.inare care a crescut în intensitate,după CeITI am arătat, re rrăsură ce a srorit apa. Seiul Bed 165 fiind cel maiatacat. producţia acestuia a ,cizut cel mai mult. Mai puţin a scăzut preducţiasoiului R. Poli 1, care a fost ncijlociu atacat. Soiul R. Poli 7 a fost cel maipuţin atacat, producţia fiind aproape egală la 2/4 şi 4/4 apă utilă.
De a~emenea, la preductia de "hăr ,oiul Bcd 165 a fost depăşit de celedouă soiuri polipleide, cu deesebire de soiul R. Poli 7, sporurile fiind sigurela2/4 şi4/4 apă utilă. Inseamnăcă seiurile poliploide şi in~primul rînd R. Poli 7sînt mai rezistente la reducerea apei în această fază. 1n consecinţă, timp deo lună de zile (sfîrşitul lui iunie începutul lui iulie) putem lăsa sfecla la jumătate apă utilă întrucît ea îşi reface pierderile dacă primeşte apă suficientă

în restul vegetaţie!.
Provccînd 'cce!a la îngroşarea rădăcinii, preducţia de rădăcini a crescut în gcneral nesigur cu creşterea apei utile. Sporirea apei în cantitate mare(4/4 de apă ulil'l) nu 2reded a~upraereşleriirădăcinii (tabelul 3). Din diagramaeonsuncului de apă (S ă n doi u, 1969) reiese că, în luna august, consu mul dcapă la sfeclă scade, ceca ce in,ean·nă că o reducere a a[ei utile pentru un timpde o lenă de zile, in această [erieadă, sau către sfîrşitul lui iulie, este suportată de către plantă u~or, ea refăcîndu-,e prin apa folosită în restul vegetaţiei.Intre sciuri 'e centată şi aici o sporire generală a preducţiei la soiurile poli

ploide, soiul Bed 165 avînd cea mai mică prcducţie.
Prcducţia de zahăr (tabelul 3) de aserI.enea cre~te cU manrca apei pîniila 2/4 apă utilă. Preducţiile crcsc în general şi aici, uneori cu sporuri sigure,.

la soiurile poliploide, R. Poli 7 plasîndu-Ee În frunte.
Provocind secetă la acumularea finală a zahărului, aHt 1n anul 1967cîl ~i în anul 1968 se ob~ervă, în general, o tendinţă de sporire a producţieide la 1/4 apă utilă către 3/4 apă utilă. Ca şi in celelalte cazuri şi în acest cazsoiurile poliploide aU fost superieare soi ului Bed 165 (tabelul 4 şi fig. 3).
In ce priveşte prcductia de zahăr (tatelul 4), la soiul Bed 165 se manifestă o tendinţă de cre~tere a acedeia in 1867 şi de scădere a ei de la 2/4către 4/4 apă utilă in 1968. La soiul R.Poli 1 Ee ccnstată o tendinţă de creşterea producţiei de zahăr de la 1/4 apă utilă la 2/4 2[ă utilă în 1967 şi rrenţinerea aproape la acelaşi nivel a Z2hărului în 1968. La sciul R.pcli 7 în 1967producţia a crescut de la 1/4 la 2/4 apă utilă, rrenţinîndu-se la acelaşi nivelmai departe. In 1868 preducţia de zahăr la [(est sci a screscut de la 2/4 apăutilă către 4/4 apă utilă. Apare, astlel, în g(l1cral satisfăcătoare doza de2i4apă utilă, Censtatăm, deci, că ~i 1n această fază putem să dăm sfeclei jumă

tate apă utilă dacă inainte a primit apă suficientă.
In ceea ce priveşte legătura dintre apa eensU ll'ată şi productie se remarcăcreşterea ccnsumului de apă (tabelul 5) pe vas de la 1/4 la 3/4 apă utilă,paralel cU crqterea producţiei de zahăr. La toată apa utilă dată permanent,
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kgluas

Bod J65148,0±0'8163'6±0'8172,0±2,5156,5±2' II47,0±1 '71 65,8±0.J 17L4± 1.8161 ,4±1.5
R. Poli I 49,5±0,9 66,2±1,3 75,1±1,0 63,6±2,2 54.1±L1 74,5±2,0 84,7±I.7 82,5±2,0
R, PolI 753,9±0,4 66,0±1,2 76,9±L1 66,5±0,2 52,4±0,7 73,7±1,4 83,7±1.4 84,9±LO

a scăzut consumul de apă ca ~i producţia de zahăr. Aceasta e o dovadă că

toată apa utilă nu este favorabilă sfeclei deoarece scade producţia de zahăr.

Consumul de apă pentru 1 g zahăr a fost apropiat la variantele 2/4
~i 3/4 apă utilă, ajungînd foarte mare la 4/4 apă utilă în anul 1968 cînd sfecla
a fost atacată mai puternic de făînare,

La seceta (pe faze de vegetaţie) de la 15 frunze de~i producţia de zahăr

(tabelul 6) nu sporeşte cu creşterea apei utile la 3/4, totuşi consumul de apă

cre~te, fiind cel mai mare la 3/4 apă utilă, atit pe perioada de secetă cît ~i pe
toată perioada de vegetaţie, Deci creşterea apei de la jumătate apă utilă la
3/4 apă utilă nu este eficientă. Consumul de apă pentru 1 g zahăr este cel
mai mic în medie pe 2 ani la 2/4 apă utilă ceea ce arată că pentru efi·
cienţa apei putem să udăm cînd pl antele au 15 frunze, o lună de zile
la cel mult jumătate apă utilă, adică între 60-70% din capacitatea de cîmp
pentru apă,

În anul 1968 cînd atacul de făinare a fost puternic. consumul de apă

cel mai ridicat pentru gramul de zahăr a fost la 4/4 apă utilă,

La seceta din timpul îngroşării rădăcinii, consumul de apă cre~te în
general cu cre~terea apei utile, pînă la .3/4 apă utilă, Consumul total de apă

în 1967 de asemenea a screscut de la 114 la 3/4 apă utilă scăzînd la 4/4 apă

utilă ~i a crescut nesigur peste jumătate apă utilă în 1968,
Deoarece producţia de zahăr, în general, nu sporeşte, iar consumul de

apă rămîne redus, înseamnă că se poate face economie de jumătate apă utilă.

Consumul de apă pe gramul de zahăr creşte în 1967 cu cre~terea apei utile
de la jumătate la 3/4 apă utilă, fără a se remarca o ridicare substanţială a
producţiei de zahăr, În anul 1968, cifrele consumulUi pe 1 g zahăr sînt
apropiate, afară de cantitatea de 4/4 apă utilă, unde din caUza scăderii mari
a producţiei de zahăr determinată de atacul de făinare, consumul pe un g
zahăr e cel mai neeconomic, Acest fapt arată cit de necesar este ca în anii
cu atac de făinare apa de irigare să nu fie ridicată la capacitatea de cîmp,
În anul normal 1967, variaţia apei la îngroşarea rădăcinii între 114 ~i 3/4 apă

Consumul de apăJa sfecla cu secetă permanentă

414

Tabelul 5

3/4

J 026 I I 390
1 026 1 260
I 145 I 080

2/4

998 I1 124
1 061

1968. la apa utilă de:

l/4'/'3/4

glapăll g zahăr

688 586 Il 125
647 571 947
606 589 966

2/4

651
637
598

1967, la apa utilă de:

'14

612 I539
547

Soiul

Bod :1651
R, Poli I
R. Pali 7

F' 3 _ Influenţa secetei în f<lza acumulării finale a zahărului: ,. ..-
tg. , " " , ,'nă 3.11 _ 3/4 apil utilă, Jl8- 4/4 apa Iltlill) b ~

..a _ Bod 165 (267 - 1/4~ ap~ ~,ltl!;l, 291"4 {\ a~t\luă 1 ':ho _ 3/4 npă utilă, 124 _ 4/4 npii _utilă). c-
R. Poli 1 (279 - 1/4 .apa utl~a, ~9,~ - ,-1 p/', ă '",_". 12"_ 3/4 apă utllil, 130 - 4N apa utlUl).

R.. Poli 7 {284 ~ 114 apa utila, 30,1 - 2 ::Jp li I <1, < .} •

Fg 3 _ Drought effeets during the final stage ·of sugar accumulatlon,.
t • . '1 bl . t '/91 "1,1 of soilavailable mOJsturC. aJl-

a _ Bod/6S .variety (267~ 1/4 of $011 aval .a ca1r~bicU~;;js-ture~ b _ R. Poli I (2~9-1/4 Of sollavail
3/4 of ,'loii ava.llablc molsture, l!t - Y\i f SOli. atv re 390 _ 3/4 oi soil available mOlsture. 1~4 - 4/4 of
able moisture. 29~ - 2/4 ofSRD! P?17a(?~4m~l~l~ o'f soil llvailable moisturc, 303-2/4 ?f sad aVtlllable
':SJil available mOlstur_c) c - f' G.,l. "b' m isture 130 -,4/4 of soilavnilablc mOlsture).

moisture. 32:" - 3/4 o SOl avala e o . ,



Tabelul 6 wo
Consumul de apă la sfeclă la secetă aplicată in diferite faze de vegetaţie

4/4I
1968, Ia apa utilă de:

I 3/4 I 4/4

Soiul I Momentul ·1 1967. la apa utilă de:
secetei I '

1/42/4

Pe perioada de secetă, kg/vas

Bod 165

R. Poli I

R. Poli 7

la 15
frunze

11,8±0,4 15,3±0,3 16,7±0,3

11,2±0,2 15,6±0,3 15,7±0,8

12,3±0,2 15,9±0,3 16,6±0,5

15, 9±O,8

16,0±0,2

16,4±0,6

1l,I±O,5

11,9±0,3

11,8±0,8

22,0±0,4

22,7±0,4

21,3±0,5

28,8±1,5

30,1±0,7

27,O±O,2

19,0±0,6

30,4±0,4

29,7±1,2

Pe toatli perioada de vegetalie, kg/vas

Bod 165

R. Poli I

R. Poli 7

la 15
frunze

54,2±0,5 60,9±0,3 64,6±1,1

55,4±O,1 57,7±O,l 66,2±L5

57,8±1,0 64,4±0,1 67,0±0,1

5G,5±2:1

63,6±2,2

66,5±O,2

62,3± 1,3

66,5±0,9

65,8±1,6

68,2±1,3

79,6±I,'!

75,1±1,5

78,8±1,8

85,1±2,O

82,6±1,2

61,4±1,5

82,5±2,0

84,9±1,0

Consul/l total, g apă/! g zahiir

la 15
frunze

564

637

557

586

708

557

528

598

687

652

658

666

SE6

574

583

1230

1240

I 270

I 247

1 160

I 000

982

1 047

I 100

I 060

I 040

I 067

1 390

I 260

I 080

I 243

Pe perioada de secetă,kgluas

Bod 165

R. Poli I

R. Poli 7

8,85±0,5 13,4±1,2 17,1±0,2

1:ă~nă~~~tlll,5±O,3 16,O±O,8 lG,I±O,9

1O,9±O,B 14,8±0,'1 18,8±0,8

20,0±1,3

19,1±2,0

19,8fo,7

6,88±0,3

8,67±0,5

8,84±O,1

9,97±0,5

12,1±0,7

IO,8±I,l

13,3±1,4

16,8±1,0

18,5±O,4

15,1±0.7

17,4±1,1

18,9±0,5

Pe toată perioada de vegetaţie, kg/vas

rod 165 55,8±2,1 59,4±2,7 68,7±0,6 56,5±2,1 68,5±1,2 7<I,0±1,3 77,3±2,9 61,H1,5
R. Poli 1 la îngrrş.

59,4±2,8 64,3±2,0 68,6±1,9 63,6±2,2 76,6±1,4 82,7±1,3 84,9±2,0 82,5±2,0rădăcinii

R. Poli 7 59,9±1,4 63,3±1,3 72,9±1,3 66,5±0,2 75,2±2,1 77.7±1,4 72,1±4,1 84,9±1,0

Consum total, g apă/l gza!zăr

Bod lB5 805 650 672 583 9Z9 I 040 I 190 1 :90
R. Poli I la ingrcş.

670 634 870 574 I 030 913 I 052 1260rădăcinii

R. Poli 7 650 598 637 589 1 085 I 130 778 I 080

Pe perioada de secetă, kg/vas

Bod 165 6,95±0,4 12,2±0,8 13,5±0,5 16,7±O,4 3,77±0,4 7,85±0,9 10,6±0,8 IO,l±l,OAcumu~

R. Poli 1, Iare 9,25±0,3 12,3±0,5 15.4±1,6 15,B±0,8 5,55±0,4 1O,9±O,B 12,7±0,7 13,7±Ufinală
B. Poli 7 9,63±0,4 13,8±0,5 18,3±0,7 18,2±O,9 7,43±0,4 1l,B±O,8 12,7±0,7 15,5±0,6

Pe toată perioada de vegetalie, hg/vas

Bod 165 60,2±0,8 61,6±1,9 62,4±1,4 56,8±2,1 73,2±1,2 76,2±2,B 85,9±6,3 61,4± 1,5Acum.
R. Poli 1 finală a 60,5±1,1 66,4±1,4 65,8±2,6 63,6±2,2 78,O±1,2 85,5±1,2 91,5±1,9 82,5±2,0zahărului

R. Poll 7 62,7±1,0 65,5±0,8 73,1±0,9 66.5±0,2 78,0±2,0 88,3±2,2 88,7±1,8 8'1, 9±1,0

CO/lsum tofal, g ap(l/l g zahăr

Bod 165 677 670 648 586 I 015 1 000 1 442 1 390Acum.
R. Poli 1 finală a 702 600 627 574 I 005 1 115 889 I 260zahărului

R. Poll 7 710 602 568 589 I OIB I 073 I 098 I 080 w
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In aceeaşi perioadă de timp mai intens decit cele care au intrat în secetă
după o perioadă de udare abundentă. Transpiraţia este mai intensă la secetade la îngroşarea rădăciriii decît la seceta de la acumularea finală a zahărului din cauza temperaturii mai ridicate din luna august, cînd a avut locseceta.
" Regimul de apă influenţează În mare măsură şi calităţile tehnologiceale sfeclei. Aceasta apare mai pregnant la plantele crescute În secetă per ma"

nentă (tabeluIB). Procentul de zahăr scade cu creşterea cantităţi de apăcu care se udă planta, fapt arătat şi de alţi autori (l o nes cu ",S,i se'i t i,1964). Mărirea ?pei la maximum (peste 3/4 apă utilă) dăunează calitătii
sfecleişi .impune conducerea udărilor în consecinţă.

IZ

Tabelul 7

D. SANDOIU Şi Z. STANESCU132

. d ~ I g zahăr faţă de variaţiautilă a dus la un consum mal mare. e g~:rl~educe;ea apei in faza ingroapei in faza de 15 frunze. InanuI1968,d~nc "~i mic fată de reducerea apeişăriî rădăcinii a provocat un fons~d Fen:~:a fo~t st1njenit de reducerea apei.in faza de 15frunze, deoarece a acu e aI . " zahărului consumulLa reducerea apei În faza de acu~mul.a~e hnala ':nseamnă că lanta nU
total de apă nu mai" creş~e de la. 2/4 apa u"tIl.a~cc:s~af~et\orespunde fi producare nevoie În aceasta faza de maI multt ~pa Ş\ lalte v~riante Dacă s-au udatţiei de zahăr care apro~pe fju sporeşte al ce e pa În această' fază la cel multsuficient pînă la aceasla faza, se poa erec uce a
jumătate apă utilă.

Consumul de apă la secetă permanentă şi În timpul
aplicate fazial la sfeclă. kg/vas

Apa utili!;

secetelor
Tabelul 8

Efectul ape i asupra calităţii sfecleÎ la seceta permanentă şi la seceta deja acumularea :finală
a zahărului

16,9 16,3 15,1 16.0 15,3 14,5
16,3 15,3 16,2 14,9 15.0 14,5
17,0 16,2 16,2 15,4 14,6 14,9 '---- ----
0,56 0,54 0,52 0,50 0,50 0,58
0,50 0,62, 0,50 0,47 0;49 0,50
0,52 0,52 0,48 0,49 0,51 0,50---- -----

33 33 35 31 33 42
30 43 31 32 33 35
30 " 32 29 , 32 36 .35 '

La seceta permanentă

La seceta dela acumularea tinală a zahiimlui
17,9 16,3 16,2 15,7 14,6 14,5
15,5 15,3 16,0 15.7 15,0 14,5
17,0 16,Z 15,8 15,1 14,5 14,9----------
0,44 0,54 0,55 0,54 0,54 0,58
~~ ~~ 0,00 ~51 ~M ~oo
0,48 0,52 0,50 0,50 0,47 0.50-------------

23 33 34 35 42 42
38 43 32 33 35 35
27 32 32 33 33 35

Soiul

Bod 165 15,5 16,0
R, Poll 1 14; 1 15,9
R. Poli 7 14.9 16,9

Bod .}65 0,56 0,6Z
1<. Poli 1 0,66 0,55
1,. Poli 7 0,64 0,46

Bod 165 37 40
'1<, Poli 1 51 35
,R, Poli 7 46 26

Zahăr Bod 165 16,9 16,9
" R, Poli 1 18,0 17,2" il<, Poli 7 18,7 17,7

Cenuşă Bod 165 0,48 0,50
% R. Poli 1 0,40 0,49

R, Poll 7 0,44 0,5Z
"actorul Bod 165 27 29

melasigen R. 'Poli 1 21 28 .
R, Poli 7 22 28

Zahăr
O'
rO

Specificare

Cenuşă
O'
rO

F

FJetorul
m:hsjgen

L1 se:etele de Ia 15 'frume şi de la îngroşarea rădăcinilor nu se con"
stată diferenţe categJrice, plantele modificîndu"şi calitatea intr"o anumită
m'isură în perioada ud'irii după secetă. La seceta de la acumularea finalăa z1hăruiui ap1r un"]e dife,enţe (tabelul 8), Astfel, în anul 1967, conţinutulde Z1hăr scade cind se fol05e lte apă puţină, ceea ce înseamnă că seceta

3/4
Soiul

Intre 27.VII şi 29.Vnr, la vse:eţa,ţaziaIă de la
Îngroşarea radaclJl1l

\

8,85+0.7 \ 13,4±1.2 \ 17.l±0.21l.5±0.3 16,0±0.8 16.1±0,9
1O,9±0,6 14,S±0,4 18,S±0,8

Bod 165
R, Poli I
R, Poli 7

Intre 27.VU şi 29.VIII. la secetă permanenta

(

Ia 6±0 3 jI6,1±0,5 \ 18,8±1.01l:4±0:2 16,9±0,7 20,5±0,7
13,0±0,3 16,S±0,5 21,0±0,9,

Bod 165
R, Poli I
1<, Poli 7

1 t 30 VIII si 9.X la secetă fazială de la acumul~lrea
11 re . ., fi~ală a zahărului

j

695±0,4 \ lZ,Z±0,8 \ 13,5±0,5llod 165 9:25±0,3 lZ,3±0,5 15,4±1,61<, Poli I 9,63±0,4 13,8±0,5 18,3±0,71<, Poli 7

Între 30.VIII şi 9.X, la seceta permanentă

Bod 165 \ 8,6±0,Z \ 13,9±0,Z 117,6±0,89,1-1-0.4 15,2±0,6 18,3±0,5
~: ~~n ~ 10,7±0,2 15,7±0,5 19,6:1:0,5

C
I de apă pe gramul de zahilr scade uşor saU este aproape la fflonsumu , ~ . " d F 'n 1967 si creşte În general in 1968. Aceas ala diversele cantItaţl de atpa ~ a ~u trebuie să dăm plantei, In aceastft fază,constituie al t motIv pen rU care '

P ste jumătate apă utilă. "' t'e P t stabili adaptarea plantei la ccnsumul d~ apa pn.n sece "1 Feren ru a . " 1 d a ă la <ecetele aphcate fazlal para e cumanentă se prez~nta. consu mu. eeri~ade de ti mp de la seceta permanentă.consumul de apa dUl alceltealşl fre au trecut prin secetă permanentă transpirăDin tabelul 7 reIese ca P an e e c
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la 1/4 apă ulilă, deci la apă prea puţină in faza de acumulare finală
a zahărului, după o perioadă de abundenţă, poate micşora in unele cazuri
conţinutul de zahăr, mărind cenuşa şi factorul melasigen. Este deci necesar,
nu numai pentru asigurarea cantităţii globale mari de zahăr ci şi pentru o
bună calitate a sfeclei, să se ude in această ultimă fază la 2/4 apă ulilă.

In anul 1968 situaţia a fost inversă întrucit conţinutul de zahăr cel
mai mare s-a obţinut la 1-4 apă utilă, scăzînd către apă multă, iar cenuşa,
ca şi factorul melasigen, rămînînd practic neinfluenţate, cu excepţia soi ului
Bod 165 unde la atacul puternic de făinare odată cu creşterea apei se măreşte
atit cenuşa cit şi factorul melasigen. Reducind atacul de făinare seceta a mărit
conţinutul de zahăr şi acest fapt e confirmat de seria de rezultate dela 2/4
la 4/4 apă utilă, unde conţinutul de zahăr scade puternic cu sporirea apei.
Inseamnă că în asemenea ani, cu atac de făinare, este bine să se reducă apa de
udare spre a spori conţinutul de zahăr.

CONCLUZII

1. La udarea permanentă, şi constantă la acelaşi nivel, la sfecla de
zahăr este suficientă 3/4 apă utilă pentru producţia maximă de zahăr.

2. Sporirea la 4/4 apă utilă micşorează producţia de zahăr, duce la
risipă de apă şi, prin scurgere în adîncime, poate contribui la sărăturarea

solului.
3. Apa prea multă duce la scăderea ccnţinutului de zahăr şi sporirea

cenuşei ca şi a factorului melasigen.
4. Reducerea apei pe faze de vegetaţie se poate face pentru o lună de

zile la 1/2 apă ulilă atit în faza de 15 frunze cit şi în fazele de îngroşarea

rădăcinii şi acumularea finală a zahărului. Apa dată peste 1/2 apă utilă con
slituie risipă, iar producţia de zahăr nu sporeşte.

5. Calitatea tehnologică a sfeclei a fost bună la 1/2 apă utilă în toate

fazele.
6. După secetele de la 15 frunze şi de la îngroşarea rădăcinii, cind

s-a folosit 1/4 apă utilă, calitatea s-a refăcut prin udare normală pînă la
recoltă. După seceta din faza de acumulare finală a zahărului, timpul de
refacere fiind scurt, în anii relaliv normali, calitatea tehnologică a sfeclei
rămîne inferioară, zahărul se reduce, iar cenuşa şi factorul melasigen cresc.
In anul 1968, cu atac puternic de făinare, seceta a mărit conţinutul de zahăr,
ceea ce arată că în asemenea ani trebuie numaidecit redusă cantitatea de apă

prin irigaţii.
Seceta la 1/4 apă utilă confirmă necesitatea menţinerii apei la 2/4 apă

utilă în această fază.
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INFLUENŢAIRIGARII ŞI A FERTILIZĂRn ASUPRA UNOR
INDICI CALITATIVI AI SFECLEI DE ZAHAR

GH. ŞIPOŞ şi RODICA PĂLTINEANU

Prin irigare în condiţiile unei fertilizări potrivite producţia sfeclei de
zahăr creşte la 70-80 t/ha saU chiar mai mult. Această sporire a producţiei

medii influenţează şi unii indicatori calitativi ai sfeelei de zahăr, în primul
rînd procentul de zahăr din răd'lcini, conţinutul de substanj[l Hscată etc.

In condiţiile din ţara noastră, numeroşi autori evidenţiază sporirea
substanţială a producţiei de sfeelă de zahăr prin irigare (A pe t r o a iei şi

colab., 1960;Avrigeanu şicolab., 1962; lonescu-Siseşti şi

colab., 1964; N" g om i rea nu şi colab., 1967; N a g y, 1967; Şi P oş

şi colab., 1970). In privinţa calităţii sfeelei de zahăr obţinută în condiţii de
irigare, deşi se prezintă date mai pUţine, aceastaarată'odiminuare mode-
rată sau mai evidentă a conţinutului de zahăr din rădăcini.' .' .

In cercetările de peste hotare, problema relaţiei dintre irigare, fertili
zare şi calitatea sfeelei de zahăr este discutată încă din 1892 de B u f f u .Jl1
(citat de SaI te r, 1967) şi reluată mai tîrziu de Ha d d o c k (1959),
K 1 a t t (1959), L o o mi s şi colab. (1963). Problema este actuală şi

astăzi, mai ales în privinţa influenţei irigărilor tîrzii asupra procentului de
zahăr din sfeclă.. ,

Influenţa fertilizării, mai ales acelei cu azot, in condiţiile ploilor abun
dente sau a irigării, este cercetată, în ultimul deceniu, de numerosi autori
(Klatt, 1959; Haddock, 1959; Franke, 1960; Buch'ner şi
colab., 1962; Dasevscki, 1963; Loomis si colab.,1963;Miha
Iyfalvi şi colab., 1965; Milic, 1967; Ivanicka, 1968), ară
tîndu-se tendinţa de scădere a conţinutului de zahăr din rădăcini în urma
irigărIi şi fertilizării cu azot şi faptul că pînă la o anumită limită creşterea

producţiei de rădăcini compensează scăderea conţinutului de zahăr şi menţine

ridicată producţia de zahăr la hectar. L o o m i s (1967) consideră că in S.UeA.,.
la Un nivel ridicat al producţiei la hectar, conţinutul de 14~ 18% zahăr din
rădăcini este ridicat, iar cel de 8-14% este scăzut. Experienţele executate
în vase de vegetaţie de S ă n doi u (1970) arată o scădere a procentuluî de
zahăr din rădăcini ca urmare a influenţei secetei din diferite faze de
creştere. Generalizarea datelor din vase pentru condiţii de cîm p este însă în
mod deosebit discutabilă în cazul sfeelei de zahăr (O w e n, 1958).
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Tabelul J

R,EZULTATELE OBŢINUTE

o

o

I

1959 1970
Anul

I
/955

t3

o

o

A

o 100 ZOO JOO ~OO JOO
Normcl de irigare

Irioat

'~l Îrljrişat 7'
IBâB

17

%2Jldr

17 o

o.
15 o

o

15

8

o
,~ o

Fig. 1 - Influenţa irigării şi fertilizării

asupra conţinutuluide zahăr din rădăcini

(A) şi a procentului de zahăr din ră.
dăcini pe fond de Nl:l0-1.~O+ 40 - 90

kg/ha P,O, (B).
Fig. 1~ Influence of irrigation and
fcrtiJization on the content (A) and
percent (8) of sugar in sugar beet roots
011 a soiI chessed with N120-11iO + 40 _

- 90 kg/ha P20,.

Este interesant faptul că la soiul R.Poli 1, cu care s·au executat expe
rienţele, se observă o variabilitate mai mate a procentului de zahăr la par.
celele neirigate (coeficientul de variabilitate 6,2 - 8,9 %) decît la parcelele
irigate (c.v. 3,3%). Se poate considera că în urma irigării se realizează o

stabilizare a procentului de zahăr din rădăcini la un nivel mai moderat
(14,1-15,3% zahăr), însă constant an de an (fig. 1), fapt care reflectă un
oarecare echilibru biologic format intre condiţiile de mediu şi caracteris·
ticile genetice ale soiului cultivat. In acelaşi timp, irigarea elimină varia
bilitatea calitativă provocată de ploile din ti mpul verii.

Sporirea producţiei de rădăcini prin irigarea şi fertilizarea sfeclei de
zahăr compensează scăderea conţinutului de zahăr. Ca urmare, producţia

5,40*
0,14

variantei (valoarea F)

I Influenţa ferti1izării

Interacţ. irig; X fertil iz.

Analiza

l,82
4,8S*

METODA ŞI CONDIŢIILE DE CER,CETAR,E

Influenta anilor
Influenta irigării

120-150 I
lrigarca Neingriişnt kg/ha N+ I Media Dif.40~90 kg/ha

P.O;;

Neirigat . 16.2 IS.6 IS.9 ~0.6

Irigat la 50% u. a. pe 80 em adîncime
15,6 14.7 IS.1 -0.9(340 mm)

Media IS.9 IS.1 15,5 -0,8
Diferenta -0,6 -0,9 ~0,8 -I.S

DL Sa' 0,5
'"

La Institutul de cercetări pentrucereale şi plante tehnice Fundulea s·a cercetat influenta
regimului de irigare în funcţie de nivelul de fertiJizare, în cadrul unei rotaţii de 4 ani. Sfecla
a urmat după griu. iar din ooul1967 după porumb. Variantele, pînă în oou11968, au fost cele
indicate Într-o publicaţie anterioară (Şip o Ş şi colah., 1970). Din anul 1968 variantele ex
perimentate s-au modificat conform celor prezentate în tabelul 8. S-a folosit metoda
parcelelor subdivizate, parcelele mari fiind regimul de irigare, iar cele mici reprezentînd
nivelul de fertHizare. Mărimea parcelelor recolta bile a fost de 24 m:!, iar numărul de repetiţii

de 4 . S-a semănat soiul R.Poli 1.
Datele analizelor reprezintă % zahărpolarimetric (QS), % substanţă usca15 refraeto

metric şi % cenuşă determinată pe cale conductometricăla pulpa extrasă din rădăcini. Deter
minările au fost făcute de laboratorul mabil de analize al LC.C.S.BraşDv. Zahărul extras şi

-factorul melasă-zahăr au fost calculate după formula dată de D r a ho V s le a (după S t li
"fi e s e ti şi calab., 1968).

Pentru a putea compara efectul celor doi factori (irigare şi fertilizare)
asupra unor indici calitativi ai sfeclei de zahăr, in tabelele 1-7 se prezintă

numai 4 din cele 24 combinaţii experimentate. Se observă că atit irigarea cît
si fertilizarea au redus conţinutul în zahăr din rădăcini (tabelul 1). Conţi.

illltui în zahăr se diminuează, în medie pe 5 ani, cu 0,6-0,9% în urma irigării
si tot cu a1îta (0,6-0,9%) în urma îngrăşării. Efectul combinat al celor doi
iactori studiaţi este o reducere a procentului de zahăr din rădăcini cu 1,5%.
Intre efectul apei şi al îngrăşămintelor, analiza statistică evidenţiază exis·
tenţa unei interacţiuni de aditivitate.

Influenta irigării şi a fertilizării asupra conţinutului de zahăr din rădăcinile sfeclei de zahăr,

% (fundulea, 1966-1970)
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-,-3,5
-2,6

1,7

-0,4

0,9
0,1

0,9
0,1

77,0

81,2
79,1
4,2

79,5
77,8
3,3

usca/li

20,2 20,4 -0,9

18.4 18,6 ~0,5
19,3 19,6 ~0,6

-1,8 -1,8 ~2.5

83,0
80,4
5,2

18,9
19,9

-2,0

1,9

variantei (rm/oarea F):

I Influenta fertiIiziirii
. Interact. irig. X fertil.

Procentul de zahăr din S,tl.

77,8 76,2

Continttlul de sllbstatrfd

20,9

Allalizavarianjei (valoarea F):

3,2 I Influenta fertilizJrii
9,6* Internct. irigare >< fertil iz,

Analiza

3,2
9,6**

,

120-150
Irigare Ncingr,lşat

kg/ha N+
Media DiL40-90 kg/lm

PlO:;

Neîrigat
Irigat la 50Wl um. acces. pe 80 CID adin;

cime (340 mm)
Media
Diferenta

Neirigat
Irigat la 50% tim. acces. pe 80 COl adîn

cime (340 mm)
Media
Diferenta

Influenta anilor
Influenta irîgării

Tabe'u' 3
InfJ.uenţa irigării şi a fertilizării, asupra conţinutului de substanţă uscată din rădăcinile sfeclei

de zahăr şi a procentului de zahăr din S u. (Fundulea 1966-1970)

Se, pU,ne illŞ~, p~o?lemasta?iliri~ nivelulUi de irigare şi de fertilizare in
a~a fel mClt odlml~uanl: caiIţahve sa fie minime, iar producţia de rădiicini
S? s: menţm~ la nIvel. CJt mal apropIat de maxim. Producţia de zahăr repre
zmta cel mal bun mdlce de producţie si trebUie să fie la nivel maxim. Core
l,aţia dintre pro.ducţiade rădăcini şi c~nţin~tul de zahăr este negativă, însă
\a~oaroea coefIcIentuluI. (r = -0,322) arata o corelaţie negativ" nu prea
sţn~1s.a.. LmIa de regreSIe are relaţia y= 16,6 - 0,00283 x (x = producţia de
radac1111 ~l y = c~nţInutul In zahăr). Putem spune că se găsesc căi de slăbire
a acesteI corelaţll.

, ,Analizind relaţiad!ntre norma de irigare şi conţinutul de zahăr, se observă
111 l}nntele cercet3lÎe (fIg. lB) o l'elaţie liniară. Scăderea conţinutului de
zahar merge dup~ relaţ~a y = 16,215 - 0,004 x (y = conţinutul in zahăr,
x = norma de mgare In mm/ha).

, .. Utilizarea econ?mică a apei in~luenţează atit cheltUielile de producţie
c:t ŞI cahtatea sfeclel. TrebuIe avut m vedere ca limitarea normei de irigare
sa nu reduca producţia de rădăcini (tabelul 5). Rezultatele din ultimii an

90,2 83,3 13,8 DL 5 (l.'
;o

105,8 94,2 23,2
98,0 88,7 18,5
15,6 10,9 29,4 ... Influenta anilor

1· Influenţa irigării

• ,

120-J50

Jrigarea Neingr~şat
Iq;:/ha 1'1-1-

Media Dif.40-90 kg/lw
P:O•.

Zahăr polarizabil

Neirigat . . 76,4
Irigat la 50% um. acces. pe 80 em adÎll~

cime (340 mm) 82.6
Media 79,5
Diferenla 1__.::6""2=---_1-:-..-=.:=_

DL 5% 11,3

Zahăr extras

Neirigat 63,5 71,3 67,4 7,8
Irigat la 50% um. acces. pe 0-80 em

adîncime (340 mm) 64,0 79,2 71,6 15,2
Media 63,8 75,2 68,5 11,4
Diferenţa 0,-,.:..5_+__7,-,9__

1

__::..4,,,,2=---+_..:1::..5,::.7__

DL5% 0,9

de zahăr la hectar, atît cea de zahăr polarizabil cît ~i cea extrasă (tabelul ~)

creste. Sporul de producţie de zahăr polarizabila fost de 38%, iar cel de zahar
extras de 25 %.

Tabe'u' 2

Influenţa irigării şi a fertiJizării asupra producţiei de zahăr polarizabH şi zahăr extras la sfecla
de zahăr q/ha (Fundulea 1966-1970)

Comportarea sfeclei de zahăr la irigare şi la fertilizare diferă sub aspec
tul conţinutului ,de substanţă uscată înosuc şi al conţi.nutului în za~ăr. Iri:
garea provoacă o scădere mai puternica a procentuluI de substanţa uscata
decît fertilizarea (tabelul 3), Scăderea conţinutului în substanţă uscată este
de 1 8-20% în urma irigării si de 0,5-0,9% în urma fertilizării. Aceasta
are ~a ur'mar~ faptul că puritatea sucului (tabelul 3) este mai ridicată pe
parceleleirigate (81,2 %) decît pe cele neirigate (77,0%).

lrigarea si fertilizarea sfecle! au făcut să crească în rădăcini conţil '
în cenusă de la 0,44 la 0,57% (tabelul 4). Cei doi factori (apa ~i ingrăşă
mintele) au contribuit in mod asemănător şi cumulativ la creşterea conţi
nutului de cenu~ă (irigarea cu 0,08%, fertilizarea cu 0,06%).

Indicatorul sintetic de calitate, factorul melasă~ zahăr, s-a· modificat
sub influenţa măsurilor studiate, crescind de la 26,7 la parcela neirigată

~i neingrăşatăla 39,'7 la parcela irigată ~iingrăşată (tabelul 4); F.'rin .cret
terea cu 13 unităţi a factorului MZ, sfecla a trecut intr-o categone mfenoara
de calitate. Modificările de calitate arătate apar sistematic, an de an, la
soiul R.Poli 1, cind se ajunge la 11ivelul de producţie de 70-80W\a.
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CONCLUZII

Efectul creşterii dozelor de ingrăşăminte cu azot de la 120 la 240 kg/haN (tabelul 5) are efect depresiv asupra conţinutului de zahăr din rădăcini şichiar şi asupra producţiei de zahăr la hectar, Dublarea cantităţii de ingră
şămînt cu fosfor nu inlătură acest efect negativ al azotului.

Doza optimă de azot se situează intre 120 şi 240 kg/ha,

asupra· a

120 150

Neingriişat
kg/ha N+ Media Dif.Irigare 40_90 kg/ha

P:l.O~

Tabelul 4

influenta .jrigării şi a fertilizării 3supraprocentului deuce~uş~În rădăcinile sfeclei de zahăr şi, . factorului melasa-zahar

Producţia. Uha

INnoPu + 30 tjha
Medianeingrăşat NI~OP.O N~.oP.o !gunoi

IR*) I Z*) R I z R I z R I z R I z

46,2 7,6 57,0 I 9,1 56,6 8,2 58,2 8,7 54,5 8,460,1 9,3 70,4 10,3 71,9 10,0 72,1 9,9 68,6 9,956,6 8,9 67,9 10,2 70,3 9,9 69,2 10,4 66,0 9,953,5 7,8 66,7 10,3 70,3 9,9 67,8 10,2 64,6 9,561,6 8,2 68,7 10,6 70,7 10,2 69,8 10, I 65,2 9,851,6 8,2 I 66,0 10,0 69,4 9,8 68,6 10,2 63,9 9,5
53,3 S:;-I~ 10,2 68,2 9,6 67,6 9,9 * *

Tabelul 5
de zahăr şi a producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr (FunduJea, J968-J9jO)

1, Irigarea a redus conţinutul in zahăr la soiul de sfeclă R, Poli 1cu0,6-0,9%, Iar fertiJizarea cu 0,6-0,9%. Efectul acestor factori este aditiv,
influenţa lor cumulindu-se şi provocînd o reducere a conţinutului de zahărcu 1,5 % ("S) ,

2, Creşterea producţiei de rădăcini prin irigare şi fertHizare a compensat influenţa modificărilor de calitate şi, ca urmare, producţia la hectar,atit a zahărului polarizabil cît şi a celui extras, a crescut cu 29,4 şi respectivcu 15,7 q/ha,

3, Conţinutul de substanţă uscată a fost mai mult diminuat prin lfJgare (1,8-2,0%) decît prin îngrăşare (0,5-0,9%), sfecla irigată avîndo purîtate a sucului cu 3,3 - 5,2 % mai ridicată decît cea neirigată,4. Conţinutul de cenuşă a crescut prin influenţa ambelor măsuri studiate cU 0,06-0,08%, efectul comun fiind cresterea cenusei cu 0,13%,5. Factorul melasă-zahăr a crescut in ur'ma irigării şi fertilizării sfecle!de zahăr,cu 7,3 şi respectiv 5,7 unităţi, valoarea lui depăşind cifra 30,. 6, In condiţii de irigare, calitatea sfeclei prezintă fluctuaţii anualemai mici decît la sfecla neirigată,
7, Atit creşterea dozei de azot, cl! şi mărirea normei de irigare accen

tuează scăderea conţinutului in zahăr al rădăcinii. Nivelul optim care com-

. I I . d fertilizare asupra conţinutului şi producţieiInfluenţa regimului de irigare ŞI a nIve U UI e

Regimul de irigare % zahiir

adînc. de
nr. udilri

n,lng",,1 \
Nl"~P.n+

mediapl<lfon miniJn şi norma NUO P40 N~laP"o 30 Uhaumectare de irig. gunoide irig. cm mm/ha

15,8 16,0 14,4 15,0 15,3Neirig<Jt - -
14,43/281 15,4 14,6 13,9 13,730% u.a. 80

15,1 15,080 5/338 15,8 15,0 14, I50% 11.a.
5/290 15,6 15,5 14,1 15,0 15,070% 11.a. 80

15,5 14,4

1

14,5 15,04/150 15,850% 11.a. 40
15,2 14,1 14,8 14,9f50%1l.n. 120 3/304 15,8

Media 15,7 15,3 14,1 14,6

Procentul de cenuşă

0,44 0,51 0,47 0,07Neirigat
pe SOem adîn-Irigat la 50% um. acces.

0,53 0,57 0,55 0,04cime (340 mm)
0,48 0,54 0,51 0,06Media
0,09 0,06 0,08 0,13Diferenl a

Factorul melasă-zahăr (MZ)
26,7 32,9 29,8 6,2Neirig<lt

pe BOem adîn-Irigat la 50% um. acces.
34,5 39,7 37,1 5,2cime (340 mm)
30,6 36,3 33,2 5,7Media

7,8 6,8 7,3 13,0Diferenîa

*1 H = rtidădni; Z= zahăr.
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bină roducţia maxi mă de rădăcini şi zahăr cu scăd.erea minim~ a, c~n!inutului
de z!hăr din rădăcini este irigarea pentru menţ:ne:ea ':mld!taţll m sol la

t 50°1 din umidtatea accesibilă pe 80 cm admc!me m penoada c?ns~

pe~l~i m:xim si cresterii intense (20 iunie-IO august) ŞI la pest~ 30~0. dl!l
~a. în restul p~rioadei. Cu 30-40 de z.ile înainte de recoltarea sfecle! este mdl
cată oprirea irigării.

BlBLlOGRAFIE

t .' SI ŞI' calab 1960 Regimul de irigatie ia sfecla de zahăr in Cîmpia Dunării,Ape r o a J el. . '!' . ,
Comunicările Academiei R.P.R., 10,7... d I ~. d'

. G h 1962 Cercetări asupra regimului de irigare la sfecla e za lUT In COtI /-AVflceanll .,. • . . ., B
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REZULTATE PRIVIND EVAPO'I1RANSPIRAŢIASFECLEI DE ZAHAR
MASURATA IN LIZIMETRE

I(ODICA PĂLTINEANU şi GH. ŞIPOŞ

. Sfecla de zahăr este una din plantele de perspectivă pentru cultura
irigată. Ea pare să fie mai sensibilă la ofilire decît alte culturi, chiar În
condiţiile în care dezvoltarea rădăcinii şi asigurarea apei în sol sînt în opti
mum (L o om i s şi Ha d d o c k, 19Ş7). CU toate acestea, baza teoretică
a irigării sfeclei este puţin cunoscută. In accepţiunea modernă, regimul de
irigaţie ~e bazează pe consumul de apă al culturii (evapotranspiraţîa). Apli
cînd o cantitate minimă de apă, necesară menţinerii evapotranspiraţiei la
nivel optim, Se evită deficitul de apă în plante, care poate cauza ofilirea
si inhibarea cresterii. La soiurile de sfeclă de zahăr aflate mai demult în
cultură la noi in ţară s-au studiat elementele regimului de irigare şi con
sumul de apă în experienţe de cîmp (B o t z a n şi colab., 1958; Vas i
l i u, 1971).

Pentru o cunoaştere mai precisă a con;um,llui de apă al culturii şi
stabilirea necesarului de apă al sfeclei de zahăr s-au adoptat metode noi
de cercetare, Ca cea a lizimetrelor (H u 1 p o i şi colab., 1959; ŞI P o Ş şi
PăI tin e a n u, 1970). Deşi instalaţiile lizimetrice se utilizează încă din
anul 1903 pentru studierea consumului de apă ai plantelor (G r e b e t, 1957;
1 s r aei se n şi O r s o n, 1958; C r o c in i, 1958; C o P pe net, 1959;
Bou c het, 1959; Rit c h i c, 1958; Har rol d, 1957; Han k s, 1955),
totuşi nu am întîlnit în literatură rezultate privind folosirea acestor insta
laţii Ia sfecla de zahăr.

În cercetările care s-au intreprins la Fundulea s-a urmărit studierea
evapotranspiraţiei sfeclei de zahăr în lizimetre, paralel cu evoluţia consumu
Lui de apă în cîmp. sau a consumului determinat pe baza datelor climatice.
In comparaţiile făcute s-a avut în vedere stabilirea posibilităţii aplicării
acestor valori în dirijarea udărilor la sfecla de zahăr.

CONDITIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Perioada de experimentare a cuprins 3 ani (lg68~1970), diferiţi din punct de vedeu
cJimatic, Potrivit figurii 1, anu11968 poate fi apreciat Ca secetos, iar anii 1969 şi 1970 ca
bogaţi în precipita tii. Celelalte elemente climatice (temperatura, durata de strălucire a soa
relui) au Jost ricţicate În anul 1968 şi mai reduse în anii următori (fig. 2).
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Fiecare lizimetru a avut suprafata de 4 m2, adîncimea 1 m, iar numărul de repetitii
a fost 3. Au fost respectate condiţiilede cultură (desimea de 100000 pl./ha, agrofond N24oP eo +
+ 30 t/ha -gunoi de grajd) din experienţelecu regim de irigare din cîmp. Soiul fulosit a fost
R. PoIi 1, cultivat in mod obişnuit la irigat în această zonă. Din caUZ<l levigării intense a

Metoda lizimetrelor a fost folosită la măsurarea directă a evapotranspiraţiei, în condi·
tiiIe unei aprovizionări optime cu apă. Valorile rezultate sînt denumite evapotranspiratie
reală maximă (ETRM), ele reprezintă cantitatea de apă consumată de o cultură aprovizio·
n~tă cU,apă în optimunl, S-a lucrat cu Hzimetre cu nivel constant de apă, alimentarea cu .apă

făcîndu-se de jos în sus, prin menţinerea unei pînze de apă Ia 60 efi adincime de la supra
faţa bazinului. Principiul pe-care se hazează şi descrierea amănunţită a instalaţiei s-au descris
Într-o Iucrareanterioarii (Ş î P Q ~ şi Pă 1 t i il ea n u, 1970).

Modul de cultivare Media
1968 1969 1970

În cîmp, irigat
la 50% i.u.a. pe
0-80 cm 70,9 62,6 75,0 69,5

În lizimetre 77,1 63,7 84,4 75,0

Difprenţa, "' 108 102 112 108.0

Anii

Comparînd producţiile obţinute în lizimetre (media anilor 1968 - 1970)
cu producţiile de rădăcini obţinute în parcelele experimentale din cîmp,
la varianta irigată la 50% u.a. se constată că diferenţele sînt în limitele ero
rii (tabelul 1). Modul de cultivare a plantelor în cîmp sau bazine nu a influ
enţat producţia fiind semnificativ numai efectul anului (tabelul 2).

Desigur, condiţiile specIfIce de climă ale fiecărui an studiat au influ
enţat producţia, atît în cîmp cît şi în lizimetre. Din rezultatele obţinute

în perioada 1968 - 1970 (fig. 3) se observă .că evapotranspiraţia reală ma
ximă creşte de la 0,2 mmlzl/lună în luna aprilie, atingînd un maximum de

Tabelul 1

Producţia de rădăcini de sfeclă de zahăr (tlha) obţinută in
experienţe de cîmp şi in lizimetre (Fundulea, 1968-1970)

REZULTAHLE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

azotului. datoriti! precipitaţîilorcăzute şi eliminării excesului de apă prin drenaj, a fost ne
cesară Îngriişarea suplimentară în timpul perioadei de vegetaţie cu azotat de amoniu, în call
titate de N240 administrat în 3 faze.

În instalaţiile lizimetrice, consumul de apel se poate stabili mai uşor, existind posibili
tatea studierii fenomenului de evapotranspiraţie sub mai multe aspecte. Faptul că spaţiul

necesar pentru o dezvoltare normală a plantelor este asigurat, că se poate face un bilanţ

precis al cantităţii de apă intrată şi ieşită, că se poate înregistra zilnic apa consumată, îndrep~

tăţeşte folosirea lizimetrelor in studiul evapotranspiraOei.
Evaluarea consumului de apă încondilii de experimentare în cîmp se face de mai mulţi

ani, Ia Fundulea, pe baza bilanţului hidric al solului, reprezentînd valori ale evapotranspi
raţiei reale (ETR). Datele experimentale au arătat (Ş i P o Ş şi colab., 1970) că în condiţii

de irigare, din stratul 0-40 cm s~a acoperit 38,0% din consumul de apă, iar din stratul 0~80
cm, 71,6% din COnsum. De aceea s~a apreciat că este suficient un strat de pămînt de 80 cm
în lizimetre, pentru determinarea consumului de apă.

Pentru calculul evapotranspiraţ,iei potenţiale (ETP)- s,au folosit trei din numeroasele
formule cIimatice cunoscute, care utilizează date de temperatură şi durata de strălucire a
soarelui (formula lui T hor n t h w ai t e, a lui T li r eşi a lui B 1 a n e y- eri d
d le). Valorilor de ETP, rezultate din calcul, li s~au arlicat coeficienţii de corecţie, pentru
sfecla de zahăr, elaboraţi de autori (B o t z a n, 1966).
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Tabelul 2

Analiza varianţei privind producţia de sfeclă de zahăr obţinută În
cîmp şi in Iizimetre

Cau," vadabHiWlii GL SP S' I pmba P

Curba evoluţiei evapotranspiraţiei pe parcursul perioadei de vegeta·
ţie la sfecla de zahăr, obţinută în Iizimetre, are alură foarte asemănătoare

cu curbele obţinute pe baza determinării în cîmpul de la Fundulea (Ş i P o s
şi colab., 1968), de la Brăila (Vas i 1 i u, 1971) sau din alte localităţi din
anii anteriori (B o t z an, 1968).

6,6 mm/zillună În Îulie, ca apoi să scadă În luna august la 5,4 mmlzillună.
Compar}nd ~urba evapotr.anspiraţiei reale maxirre (ETRM), obţinută din
dat~le ;n;eglstrate. de Itz1tr;et;e, cu ~urba evapotranspiraţiei reale (ETR)
obţInuta In aceeaşl penoada In expenenţele de cîmp, Ee observă un para.
lellsm pronunţat,.eXlstînd d.iferenJe numai în primele 2 luni de vegetaţie.

Evapotransplraţla reala depaşeste evapotranspirajia reală maximă în
lunile aprilie şi mai, cu 0,9 şi respe'etiv 0,2 mm/zi/lună. Acest fenomen se
?at~reşte faptului ~ă.la începutul vegetajiei evapotranspiraţiae mai redusă
In llZlmetre. AprovlzlOnarea solului cu apă în bazine fiind subterană, stra·
tul de soI usca! de la sup.rafaţa b.azi;1Ului reduce pierderea de apă prin eva·
porare. In perlOada urmatoare (lUl1le~august), evapotranspiraţiasfeclei se
compune în mod preponderent din transpiraţie, evaporaţia fiind mai redusă.

Ca ,urmare a ap;ovi.z!onării optime eu apă în această perioadă', evapotranspi.
raţla plantelor In llZl metre (ETRM) depăşeşte evapotranspiraţia reală (ETR)
obţinută în condiţii de cîmp.
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Fig. 4 - ETRM correetion wefficients
for sugar beci.

Coeficienţii de corecţie calculaţi pe baza raportului ETIVETRM sînt
prezentaţi în figura 4. Ei variază de la 1,5 la 0,8. AşezÎndu·i pe o curbă,

care să facă trecerea lentă de la o lună la alta, se poate stabili, la o anu·
mită dată de vegetaţie, care este cceficientul corespunzător de transformare
a valorilor obţinute in lizimetre, pentru a aprecia valoarea evapotranspi·
raţiei reale.

În accepţiunea actuală (L o om i s, 1967), pierderea apei prin evapo·
raţie din sol sau prin transpiraţie de la suprafaţa frunzelor e determinată,

443.03
49.11
11,89
36.98

Fig. 3 ~ Evapotranspiratia la sfecla
de zahăr.

Fig, 3 ~ Sugar bect cvapotranspiration.

17 1449.87
2 159.15
2 8E6.07
2 98.23
4 47.56
7 258.86

VIII
Lune;

VII

-ETR
---- ETRM

VIv

Total
Repetitii
Ani
Mod de cultivare
Ani X mod de €ultîvare
Eroare

IV

2

5,1i
."" ........_-

5.8/ 5,8 ......,, ,
,5,6 'il

! M\
I 'I

I
I
I

/
/

/

1,8 "I
I ii jV
O 42""....

i

5

ET.mm
7

'3



150 RQDICA PALTINEANU şi GH ŞIPQŞ 6 7 EVAPOTRANSPIRAŢIA SFECLEI IN LIZIMETHE 151

Fig. 6 ~ Corelaţia între consumul de
apă în Iizimetre, temperatura în grade
termice cumula te şi durata de strălucire

a soarelui.
Fig. 6 - Correlations betwcen \Vater
consumption în Iysimeters, tempera ture
(expressed in cumulated termic degrees)

and length of sun burtling period.
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Tabelul 3

Evapotranspiraţia medie zilnică la sfecla de zahăr (Fundulea 1968~1970)

ETR 1,1 1,8 5.8 5,8 4,8
ETRM 0,2 1,6 5.6 6,6 5.4
ETP (Thornthwaile) 1,7 2.5 4,8 5,2 4,4
ETP (Blaney-Criddle) 2,9 3,9 4,2 4,3 4,0
ETP (Turc) 2,9 4,8 4.7 5.5 4,1

ET Cumulată

ETR 33,0 88,8 262,8 442,6 561,7
ETRM 6,0 55,6 223,5 428,2 595,6
ETP (Thornthwaite) 51,0 128,5 272,5 433,7 570.1
ETP (Blaney·Criddle) 87,0 207,9 333,9 467.2 591,2
ETP (Turc) 87,0 235.8 376,8 547.3 674.4

evapotranspiraţiei reale (ETR), obţinute în CÎmp, şi cele ale evapotranspi
raţiei reale maxime (ERTM) din lizimetre, se constată că consumul total
cumulat rezultat din calcul saU din lizimetre depăşeşte ETR din cimp (tabe
lul 3 şi fig. 7). Ele sint puţin modificate faţă de ETR deoarece aprovizio
narea cu apă în lizimetre este în optimum, iar pentru calculul ETP nu a

în. mare măsură, .de .diferenţa dintre pn:siunea yaporiior de la suprafaţa frun
7el sau a _solul.?1 ŞI c~a dm atmosfera (d~flcltul de apă), iar aceasta este
m!luenţ.ata la nndul el ~e o sene. de faelon meteoroiogici: temperatura aeru
Itll, deflcltui de saturaţie, Unlldltatea reiativă, energia radiantă etc.

· .P.ent.ru? .afla influenţa ur;o.r faelori meteorologici asupra evapotrans
plraţIeI dm l~zlmetre, s-au s~ablht corelaţiile între valoriie ETRM obţinute
şi te~pe,:a~ura,. durata de stralucir~. a soarelui şi deficitul de saturaţie. Figura
5. ne mdlca eXIstenţa u.no: ~orelaţll dlreele pozitive intre consu mul de apă
ŞI temperatura medIe zdUlca (r = 0,976) sau durata de strălucire a soarelui
(r := g,9~6) sau deficityl de saturaţie (r = 0,852), remarcîndu-se corelaţla
stnnsa dmtre ETRM ŞI temperatură.

.. _ ~aelorul termic, avînd o dublă acţiune asupra evapotranspiraţiei,inten
SIfica d.lreel transformar~a_apei în vapori şi măreşte capacitatea aerului de
a rn.:,nţme ~aporll ~e apa m ~tare de saturaţi~. Fiecare creştere a tempera
turn aerulUI cu 10 C dubleaza puterea evaponzantă a atmosferei (8 e r b c
cel, 1970).

· Din figura.6 se constată c~ h~tre temperatura exprimaltl în grade ter
nll?e ?uf!lulaţe ŞI durata de. stralume a. soarelui există o corelaţie pozitivă
st.nnsa. In tlll1pul penoadel de vegetaţIe, Fe măsură ce consumul de apă
ajunge de la ° la 200 - 400 - 600 mm, coeficientul de corelaţie variază
de la.O,933* la 0,994**, modificindu-se foarte puţin.

. In pr~ces~l foarte c?mplex al ~vapotranspiraţiei, intensitatea pierde-
nlor ?~ apa ~tmge .valon max~m~ cmd plantele, în plină vegetaţie, sint
aprovlZlonate m oplImum cu apa, Iar covorul vegetal acoperi! solul uniform.
In aceste condiţii, evapotranspiraţia capătă valori apropiate de evapotrans-
piraţia potenţială (ETP). '
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· Cult~ra poate atinge randamentul maxim atunci cind evapotranspi
:aţla reala se apropIe mult de evapotranspiraţia potenţială. De aceea este
lmp.?rtant să s~ cunoască valorile caraeleristice ale ETP şi pentru sfecla de
zahar. Compannd valonle evapotranspiraţiei potenţiale (ETP) cu cele ale

existat, pentru toate formulele, coeficientul de corecţie în funcţie de plantă.

Evapotranspiraţia potenţială obţinută la Fundulea este apropiată de valo
rile calculate de 8 o t z a n şi colab. (1968) îndeosebi atunci cind s-a folo
sit formula lui T hor n t h w a i t e.
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S-a observat că în primele luni de vegetaţie, formulele climatice supra
estimează evapotranspiraţia culturii, iar in lunile de virf pentru consum
(iulie~august), valorile calculate sînt mai mici ca cele reale. Pentru sfeclade zabăr, în condiţiile de la Fundulea, ETP calculată după formula T hor' nt h w a i t e a fost cea mai apropiată de ETP, iar valorile; obţinute cU formula Tur c (fără indici de corecţie) s-au dovedit a fi mai îndepărtate decele reale.

În ceea ce priveşte eficienţa folosirii apei, producţia obţinută în cei3 ani experimentali, la sfecla de zahăr cultivată în lizimetre, poate fi unindiciu în estimarea valorificăril apei. Raportul dintre cele două mărimi
(producţia de substanţă uscată şi apa consumată) ne dă o imagine a pro
ductivităţii apei (exprimată prin coeficientul de transpiraţie) şi a eficienţeifolosirii ei. Deoarece coeficientul de transpiraţie se referă la cantitatea de
apă transpirată raportată la substanţa uscată, iar în cazul nostru consumulde apă include şi evaporaţia şi transpiraţia, am căutat să exprimăm valorificarea apei de către plantă in indici pentru recolta de rădăcini si zahărobţinute. Astfel, cantitatea de apă consumată pentru producerea unui kgde substanţă uscată a fost denumită indice al productivităţii apei, iar cantitatea de substanţă uscată formată prin consumarea a 1 mm de apă a fost
numită indice de eficienţă a valorificării apei.

Tabelul 4
Indidi valorificării apei la sfecla de zahăr cultivată i'n Iizimetre (Fundult:a 1968-1970)

Producţia Productivitatea apci Eficienta apei

Anul I,"b" U"1
Apa

rlidiîcinl zahăr consumată

1/1'" "'b"1 k" .5.U./ I k::; zahiir/t/ha t/hi! tjha mm
uscată l!Jq; z;:lhiif 1 ITlm apii 1 ~mtll ilpii

I I I I1968 77,1 15.4 11.6 686,5 445 591 22.400 16.11969 63.7 14.0 9,6 536,3 383 558 26.104 ! 17.81970 84.4 19.4 11.8 576.5 296 485 33,651 20.4
Media 75,0 I 16,2 I 11.0 599,7 I 341 544 27.300 18,1

Rezultateie obţinute au fost comparate cu date citate în literatura despecialitate. Astfel, indicele productivităţii apei variază, în cei 3 ani deexperimentare, între 296 şi 445 (în medie 341), fiind mai scăzut în anul1970, cînd s-a obţinut producţia maximă de rădăcini şi de substanţă uscată(tabelul 4). Valorile rezultate sînt apropiate de cele ale coeficientului de
transpiraţie găsit de Mi bal y f a I v y (1967). Este evident că cea maimare eficienţă a apei a fost găsită tot in anul 1970, cînd s-a produs cea maimare cantitate de substanţă uscată (33,6 kg/ha la 1 mm apă consumată).

_A~eiaşi ,in,dicatori, raportaţi la cantitatea de zahăr obţinută, variazăasemanator ŞI m cazul substanţei uscate, cu Un indice al productivităţiiapei de 485 pînă la 591 şi o eficienţă a apei de 16,1 ~ 20,4 kg zahărl! mm
apă.

CONCLUZII

1. Evapotranspiraţia reală. m~~imă (ETRM) .a cu~turii de _sfeclă d"zahăr se poate determina cu uşunnţa m II1stalaţII I!z~n:etnce, rezultmd valoncare se apropie mult de consumul real al sfecleI mgate. . . . . _ ..2. Coefieienţji de corecţie lunari obţinuţi dau .~osIbIlit~tea utIlizarIIdatelor de consum din lizfmetre la aprecierea neVOII de apa. a plante!or.3. Exprimarea valorilor coefieienţilor de corecye obţInuţi sub forma .decurbă netedă este mai justă decît expnmarea valorII lunare, deoarece var.la,:ţia lor de la o lună la alta se face treptat ~i nU brusc ca in cazul folOSIrII
unei singure valori lunare. _. _ _.,.4. Intre evapotranspiraţia reala maXIma la. sfecla de zahar ~I fa,ctorIImeteorologiei (temperatura, deficitui de satural~e, ~ur~ta ..de :tralucIre asoarelui) au fost găsite corelaţii directe, cea ma,I stnnsa fIInd Il1tre ETRMşi temperatura medie a aerului. pe .ase_menea, Il1tre ~TR0 ŞI ,te~perat:-rraşi durata de strălueire ~ soarel~ e",ista o corelaţIe dIre:ta stnnsa! a ca,re;valoare se modifică puţlI1, pe masura ce consumul de apa al sfecleI vandza
de la O - 200 - 400 - 600 mm.

5. Pentru calculul ETP la sfecla de zallăr, în condiţiile de la ~undulea,s-a dovedit adecvată formula lui T hor n t h w alt e, completata cu coe-
ficienţii de corecţie În funcţie de plantă. _ . _ _. ..6. Valorificarea cantităţii de apă data sfeclel de zahar In II1stalaţlll"Iizi metrlce se poate expri ma prin raportul dIl1tre producţia de substanţa
uscată sau zahăr şi apa evapotransplrată.. .. _.. . . ._7. fndicii productivităţii şi ai eficienţei valonfIca,rII ape~ obţll;uta 111lizlmetre au variat în funcţie de condiţiile anilor expenmentali, sItUIl1Ju-seÎntre 296 şi 445 l/kg substanţă uscată şi 22 - 23 kg substa.nţa uscaţa/mmapă consumată şi 485 - 591 lIkg zahăr şi 16 - 20 kg zahar/mm apa con-
sumată.
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SENSIBI'LITATEA GARGARlŢEISFECLEI
(BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS GERM.)

LA INSECTIClDELE HCH ŞI LA AMESTECUL DE DDT CU HCH
IN CONDIŢIIDE LABORATOR

FLORICA MAi\OLACHE ') şi ADRIANA VACARU

Apariţia de specii de insecte rezistente la diferite insecticide este men
ţionată de Cut k o m p (1958), Ger ase n k o va (1958), G r a v e s
(1966). Ham i I ton (1965), 1 sar t (1969) şi alţii.

In cazul gărgăriţei sfeclei (Bothynoderes punctiventris Germ.), după
cum menţionează Sta n c o vie şi Cam p r a g (1966), nu a fost obser
vată o rezistenţă propriu-zisă, ci s-au constatat ca şi în ţara noastră dife
renţe în sensibilitatea insectei faţă de produsele cloroderivate Heclotox 3
(HCH 3%) şi Dup1itox 5 + 3 (DDT 5% şi HCH 3%), utilizate mai mulţi
ani la rînd (M a n o 1 ac 11 e şi colab., 1963, 1965).

Pentru a clarifica unele aspecte legate de sensibilitatea gărgăriţei sfe
clei faţă de aceste produse au fost efectuate, în anii t969 şi 19iO, expe
rienţe în condiţii de laborator.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S~a experimentat cu adulti de BoillYTloderes pWlCiiventris Germ. din comunele Măceşu

de Sus (judeţul Dolj), Eiled (judeţul Timiş) şi Cuza Vodă (judetul Ialomiţa). Un lot de adulti
a fost testat În primăvară la ieşirea din djapauză, laraIt lot după prelungirea diapauzei cu
2 luni, după ce au fost hrăniţi două zile cu frunze de sfeclă. S-a lucrat cu inseeticidele HCH
98% izomer gammaşi cu un amestec de 5 părţi DOI 78% pp' şi 3 părţi HCH 98% izomer
gamma ~ DOI + HCH (5+3), ~ proporţiile fiind similare cu ale preparatului indigen

Duplitox 5 ~1-3.

Pentru fiecare concentraţie de insecticid s~a lucrat în 4 repetiţii, numărul de adulţi

la o repetiţie a Iost de la, iar fiecare experienţă a fost repetată de 3 ori.
Observaţiile asupra procentului de mortalitate s~au efectuat atit la adulţii trataţi cît

şi la cei netrataţi (martor), la intervale de 24, 48 şi 72 ore de la trOltament. Experienţele s-au
efectuat la temperatura de 23-25°C.

1) Oe la In~tit'Jtul de cercetări pentru protecţia pbntelcr - Bucureşti.
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REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Din rezultatele obţinute asupra sensibilităţii adulţiior de gărgăriţa
sfeclei (Bothynoderes punctiventris Germ.), folosind metoda peliculei (fig, 1),
rezultă că prin metoda peliculei pe sticlă, la doza de S.A, de 0,44 mgll77

S-a folosit metoda peliculei pe sticlă şi pe sugativă precum şi metoda topică. La metoda
peliculei (pe sticlă şi sugativă), efectuată în cutii Petri cu suprafaţa de 177 em:.!, s-au experi
mentat la HCH următoarele doze de substanţă activă: 0,04; 0,09; 0,19; 0,39; 0,79 şi 1,59mgl
177 cm', iarla DDT + HCH (5 +3) 0,11; 0,22; 0,44; 0,88; 1,76; 2,12 mg/l77 cm', La metoda
topică, utilizind microsil'inga AgIa, s-aU experimentat Ia HCH dozele 0,05; 0,1; 0,2; 0,4;
0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 1,8; 3,6; 6,4; 7,2 ~g S.A./lnsectă, Iar la DDT + HCH (5+3) dozele 0,01;
0,03; 0,06; 0,13; 0,26; 0,39; 0,52; 0,78; 1,04; şi 2,08 i,g S.A./insectă, Cantitatea respectivă

de inseeticid a fost dizGlvaUi în acetonă. Inseeticidul a fost <lplicat dorsnJ la ariiculapa pro
w

toracelui cu mezotoracele.

cm' OOT + HCH (5 + 3) (250 g/ha), la adulţii proveniţi d}n .comuna Măceşu
de Sus (judeţul Dolj) s-a obţinut o morta,ltt~te de 96~o, I~r .la exempla
rele provenite din comunele Biled (judeţul Tlmlş) ŞI Cuza Voda (Judeţul Ialo
miţa) de 100%. La HCH (fig. I B) la doza d;.O,39 mgll77 ~~' J225 g/ha)
s-a observat un procent de mortalitate de 97,50 /0 ~entru adulţll dlp comuna
Măcesu de Sus si de 100% pentru exemplarele dIn celeialte doua comune.

'Prin metoda peliculei pe sugativă, ia HCH (fig. I B) la doza de 0,39
mgll77 cm' s-a obţinut un procent de mortalitate de 90% pent~u ex~mpla

rele din comuna Măcesu de Sus, iar la. acelea dIn comunele Blled ŞI Cuza
Vodă de 100%. La DbT + HCH (5 + 3), procentul de mortalitate a fost
de 80% la doza de 0,44 mgll77 cm' pentru adulţii din comuna Măceşu de
Sus si de 100 % pentru cele din celelalte două comune.

'Sensibilitatea cea mai ridicată faţă de inseclicidele HCH şi OOT +
+ HCH (5 + 3), se constată deci la adulţii din comuna Cuza Vodă, urmînd
apoi ia adulţii din comunele Biled şi Măceşu de Sus, . . ,_

Procentui de mortalitate este mai ridicat la metoda peltculel pe s!lcla,
valorile fiind însă apropiate (fig. 1). o o. _. •

Din rezultatele obţinute prin metoda topica reiese c.a eXIsta dIferenţe

în doza letală 50 (OL 50), atît în ceea ce priveşte pr~vemenţa matenaiulul
biologic din cele trei judeţe cit şi după vîrstă şi sex (fIg. 2). La adulţll pro
veniţi din comuna Măceşu de Sus (fig, ,2 A, Bl, DL 50 p,entru J:ICH, I~

ieşirea din diapauză,este de 16,22 y, ~ar dupa ~ ?r,elunglfe ,a dIapauzel
cu încă 2 luni scade la 7,26 y. Urmeaza, ca senslbllttate, faţa de HCH,
adulţii care provin din comuna Biled (fig. 2, C), cu valon ale O~ 50 de
945 y ia ieşirea din diapauză iar după o prelungire a dlapauzel cu 2 ium valoa
r~a DL 50 este de 4,42 y. 'Urmează apoi aceia din COlmIna Cu.la Vodă cu
valoarea OL 50 de 7,69 y pentru adulţi la ieşirea dm. dlapauza ŞI respec-
tiv de 3,17 y după prelungirea diapauzei de 2 lum (fIg. 2 E). _

La OOT + HCH (5 + 3), la adulţii proveniţi din comuna Maceşu

de Sus (fig, 2 B), la ieşirea lor în primăvară, din. diapauză OL 50 este
de 9,14 y, iar la adulţii cu o prelungire de 2 lunI a dlapau~el. ~e. 5:02 y: I:a
exemplarele din comuna Biled (fig. 2 D) DL 50 la adulţll leşlţl In pf1ma
vară este de 7,27 y şi după o prelungire a diapauzei ,cu 2 IU11l de 3,87 '(,
iar la adulţii din comuna Cuza Vodă (fig, 2 F)" la IeşIrea dn~ dlapauza:
în primăvară, este de 6,38_ y şi după o prelunglfe a dlapauzel cu 2 lUlll
yaloarea DL 50 este de 3,30 y.

Prin metoda topică s-a constatat că la adulţii ieşiţi în pri măva;ă din
diapauză, procentul de mortalitate este diferit ,~upă sexe, fe.melel~ aVInd un
procent de mortalitate mai scăzut decît masculll la ambele Insechclde. Ast
fel, la ODT + HCH (5 + 3) !a doza de 2,08 ILg/in~;,etă s-a găsit un, pro
cent de mortalitate de 77,50~'0 la femeie '7l de 100 ,0 pentru masculll dIn
comuna Măcesu de Sus,

Rezultatele obţinute arată că în anumite zone din ţara ,noast~ă există
diferenţe în sensibilitatea gărgăriţei sfeclei (B~tI:!Jf'..oderes P'u.~ctLVelltrlS Germ.!
faţă de inseclicidele studiate, Astfei, s-a stabIlIt 111 condlţll de laborator ca

Fig. 1 -- Procentul de mortali
bte a adultilor la 72 de ore, la
DDT + HCH (5 + 3) (A) şi Ia
BCH (B) prin metoda peliculei.
Fig. 1 - Mortality perccnt of 3

dults trc:'ltcd with DDT + HCH
(3+5) (A), and HCH (8) applied,
by fhe film moethod, aHer a pe

riod of 72 hour5.
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la exemplarele provenite din comuna Măceşu de Sus DL 50 este mai ridi
c~tă pentru "ambele insecticide în comparaţie cu adulţii din comuna Biled
ŞI Cuza Voda. De asemenea, la HCH dozele letale 50 sînt mai ridicate decit
la DDT + HCH (5 + 3).

•

y,=.2,O+2,h
Yz''' f,9+J,6.x

177 cm' la HCH 98% izomer gamma este asigurat de doza de substanţă activă

de 0,39 mgl177 cm' (225 g/ha) pentru adulţii din comunele Biled şi Cuza
Vodă, iar pentru aceia din comuna Măceşu de Sus de 0,44 mgl177 cm' (250
g/ha). La DDT + HCH (5 + 3) procentul de mortalitate de 100% s-a ob
ţinut la doze de substanţă activă de 0,52 mgl177 cm' (300 g/ha), pentru
comuna Măceşu de Sus şi 0,44 mgl177 cm' (250 g/ha) pentru adulţii din
c<imunele Biled si Cuza Vodă.

În cîmp, Intrucît intervin o serie de factori ecologici (temperatura,
precipitaţii, sol etc.), pentru obţinerea eficacităţii insecticidelor trebuie ridi
cată doza de substanţă activă la hectar.

Apariţia de forme rezistente ale gărgăriţei sfeclei (Bot1zljnoderes punc
tiventris Germ.) faţă de insecticide nu este pînă în prezent menţionată în
literatură.

Sta n c o vie şi Cam p r a g (1966), K iti t s y n (1967), 1 sar t
(1969) şi P o p o v (1969) recomandă totuşi înlocuirea parlială sau totală

a inseclicidelor cIoroderivate nu numai pentru a împiedica apariţia de forme
rezistente dar mai ales pentru înlăturarea reziduurilor din plantă, sol, etc.
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În condiţii de labo~ator, doza de substanţă activă, care asigură un
procent d~ '::l0rtalItate n~lcat, este,mult mai redusă decit în producţie, deoa
rece condlt,llie ?e expenmentare In laborator sînt constante. Astfel, prin
metoda pelIculeI (fig. 1) procentul de mortalitate de 100% la suprafaţa de

lele.
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3. La metoda peliculei pe sticlă adulţii de gărgăriţa sfeclei sînt mai
sensibili la insecticide decit la metoda peliculei pe sugativă.

1. Sensibilitatea gărgăriţei sfeclei (Bothljnoderes pune/ivenlris Germ.)
faţă de insecticide este diferită pentru localităţile Biled (jud. Timiş), Măceşu

de Sus (jud. Dolj) şi Cuza Vodă (jud. lalomiţa) .
2. Masculii sînt mai sensibili la insecticide în comparaţie cu feme-
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Fig. 2 - DL 50 la HCH (A) şi la. DDT + HCH (5+3) (E) pentru comuna Măceşu de Sus
(}?deluIDolj); DL 50 la HCH (C) ŞI la DDT + HCH (5+3) (D) pentru comuna Btled (judetul
TImlş) ŞI DL 50 la HCH (E) ŞI la DDT + HCH (5-1-3) (E) pentru comuna Cuza Vodă (judeţul

Ialomiţa). prin metoda topică.

Fig. 2 ~ Values of DL.50 obtained in case of HCH (A) and DDT + HCH (5-1-3) (E) in Macesu
deSus vtllage (Doi} country); DL 50 of HCH (C) and DDT + HCH (5+3) (D) in BiJed viIJage
(Tlmlş coulltry) and DL 50 of HCH (E) and DDT + HCH (5-1-3) (F) in Cuza Vodă viIlage

(talomiţ. country).
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INFLUENŢA INSECTIClDELOR HCH ŞI A AMESTECULUI DE DDT
ŞI HCM (5+3) ASUPRA CONSUMULUI DE 0, LA GĂRGĂJRIŢA

SFECLEI (BOTHYNODERES PUNCTlVENTRIS GERM.)

ADRIANA VACARU

Cercetiiri asupra consumului oe oxigen la oiferite specii oe insecte tra
tate cu insecticide au fost efectuate oe către Pat e 1 şi Cut k o m p (1967),
Vasiliev (1969), Wigglesworth (1966), Winteringham
şi Le w i s (1959) etc., arătîndu-se că acesta suferă modificări profunde În
urma tratamentelor chimice.

Pat e I şi Cut k o m p (1967) susţin că Ia Periplaneta americana
(L), intoxicarea insectelor cu insecticide organoclorurate este asociată de
un consum sporit de O, şi de pierderea În greutate a insectelor, iar Vas i
I i e v (1969) a constatat la specia Bothynoderes punctiventris Germ. un con
sum de oxigen mult mai ridicat În urma tratării adulţilor cu insectîcide orga
noclorurate.

In ţara noastră, cercetări asupra consumului de oxigen la insectele
netratate au fost efectuate de El' han şi colab. (1967). Date referitoare la
fiziologia insectelor tratate, în special asupra consumului de oxigen, sînt
relatate doar de Ale x a n d l' e s c u (1967), Care arată că la Tribolium
confusum Duv., intoxicarea cu Phosdin şi Dieldrin este asociată cu o creş

tere a oxigenului consumat în primele ore după tratament şi cu o scădere

în greutate a insectelor tratate.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Consumul de oxigen S-(l determinat manometric la aparatul Warburg tip 611. Punctul
O a fost stabilit după uniformizarea temperaturii in aparat, adică la 30 minute, iar consumul
ele oxigen s-a citit după 60 de minute. Durata fiecărei experiente a fost de 2 ore. E.xperienlele
aLI fost efectuate pe indivizi separati. Fiecare individ reprezintă o repetiţie, iar determinările

asupra oxigenului consumat, atit ia concentratiile de insecticide luate În considerajie, cii şi

pentru martorul netratat..au fost efectuate pe Joturi de IDO insecte.
S-i] lucrat Cl! adulti de gărgărita sfeclei Bothynoderes plmetiventrls Germ., coleetaţj în

primăvară. ieşiţi imediat din diapauză. Inainte dea fi testate insectele au fost hrănite timp de
2 zile cu frunze de sfeclă.
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La valori de 1,6 f'g/insectă (procent de mortalitate 97,50%) s-a stabilit o
creştere puternică a consumului de oxigen in primele ore după tratament,
de 6,33 mm3/oră/g, apoi o scădere bruscă la 0,701 mm3/oră/g (fig. 1 şi tabe
luI 1).

La amestecul de DDI şi HCH (5 -1- 3), lucrînd cu cantităţi de sub
stanţă la care se obţin procente de mortalitate apropiate cu cele ale dozelor
considerate la HCH, s-a constatat că oxigenul consumat de insecte este
apropiat de cel consumat la tratarea cu HCH, cu valori uşor mai scăzute.

Astfel, la 0,13 f'g/inseetă (procentul de mortalitate 5%), consumul de oxi·
gen este în primele 48 ore de 3, i8 mm3/oră/g, apoi se apropie de martorui
netrata!. La cantitatea de 0,52 f'g/inseetă, unde procentul de mortalitate
este de 57,50%, consumul de oxigen este de 4,16 mm3/oră/g, in primele
24 ore, de 3,91 mm3/oră/g la 48 ore, iar la 96 de ore valorile sînt apropi
ate de martorul netratat (2,67 mm3/oră/g insectă). La 2,08 f'glinsectă ames
tec de DDT şi HCH (5 + 3), după o oră de la tratarea adulţilor s-a obţinut
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Fig. 1 - Consumul de oxigen al insectelor tratate (A) şi variaţia greutăţii insectelor
tratate (8).

Fig. 1 ~ Oxygen consumption of treated insects (A) and variation in body weight (B)

Nr. de HCH Amestec de DDT şi HeH (5+3)
0"

I I I 1

MartQr
după 0,05 0,8 1,6 0,13 0,52 2,08 petratattrata_ !J.g/ins. ILg/ins. lJ.g/ins. ILg/ins. lJ.g/ins. lJ.g/ins.ment

1 3,62±0,B7 4,53±0, 16!6,33±O,5913, II±0,2B' 4,16±O,14 6,15 ±O,39 II,99±O,03
24 3,91±O,J3 4,55±O,16 J,30±O,03

1

3,IB±0,17 4,OO±O,12 O,13B±O,OO3

1

2,90±0,09
'IB 3,95±0,17 3,B5±O,17 0,70±O,OB 3,OO±O,Jl 3,91±O,13 0,05 ±0,01 2,90±0,09
72 2,77±O,B3 3,56±O,J4 2,63±O,92 3,40±0,10 2,B5±O,OB
96 2,93±O,B5 3,03±O,OB 2,31±O,41 2,67±0,05 2,BO±O,OB

Tabelul 1

Consumul de oxigen (mm::l/h/g insectă) la insectele tratate cu HCH şi amestecul de DDT
cu HCH (5+3)

~EZULTATElE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Experientele au fost efectuate la temperatura de 25°C, cu <.Jdul\i de gărgărija sfecIei,
BotJlynoderes punetiventris Germ., colectaţi di!1 comuna Măceşu de Sus (jud. Doli) in anii
1969 şi 1970.

Pentru tratarea insectelor, în vederea determinării consumului de oxigen,afost folo
sită metoda topică cu microsiringa Agla. lnsecticidul a fost aplicat dorsal, la articulaţia pro
toracelui cu mezotoracele şi în cantitate de 2 (LI. Pentru fiecare COncentra ţie de inseetieid s·a
lucrat în 4 repetiţii, iar numărul de insecte la o repetitie a fost de 10.

In tratamente au fost folosite insedicidele HCI-J 98% izomer gammaşi un amestec
de 5 părţi DDT 78% pp' şi 3 părţi HCI-I 98?f! izomer gamma, proporţjj similare cu ale prep,l
ratului indigen Deplitox 513. Pentru HCH h'lU folosit dOzele 0,05; 0,8 şi 1,6 [Lg/inseciă, JIlf

pentru amestecul de DDT şi HeI-! (5+3) dozele 0,13; 0,52 şi 2,08 (Lg/illsectă.

In experienţă s-a urmărit şi variaţia greutăţii adulţilor trataţi, încompartljie eu mar
torul netratat, timp de 10 zile după testarea lor.

La adulţii de Boihynoderes punciiveniris Germ., coleclaţi pnmavara,
imediat la ieşirea din diapauză şi trataţi cu inseclicidele HCH şi amestecul
de DDT şi HCH (5 -1- 3), oxigenul consumat în urma tratării cu HCH este
direcl proporţional cu cantitatea de substanţă aplicatii per inseclă şi pro
centul de mortalitate.

Astfel, la HCH, la cantitatea de 0,05 f'g/inseclă, care afeclează foarte
puţin vitalitatea insectelor (procentul de mortalitate 3%), oxigenul consu
mat are in primele 48 de ore valori de 3,63 ~ 3,95 mm3/oră/g insectă, apoi
prezintă valori asemănătoare cu martorul netratat, de 2,93 mm'/oră/g, La
cantitatea de 0,8 f'g/insectă, care determină şi un procent mai ridicat de
mortalitate (40%), s-a observat, in primele 24 ore, un consum de oxigen
mai ridicat (4,55 mm3/oră/g insectă), in comparaţie cu orele următoare, cînd
valorile oxigenului consumat de insecle se apropie de martorul netrata!.
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un consum de oxigen mult mai ridicat (6,15 mm'/oră/g insectă) fiind urmatla 24 şi 48 ore de ;.tn consum mult mai redus (0,138 mm"/oră/g şi respectiv de 0,05 mm3/ora/g),
În ceea ce priveşte variaţia greutăţi! insectelor tratate (fig. I B), s-aobservat că la doza de 0,05 vg/insectă, de HCH şi 0,13 vg/inseclă, de amestec DDT şi HCH (5 + 3), care afeclează puţin vitalitatea inseclelor tratate,în timp de 10 zile după tratament, greutatea Individuală a adulţilor arevalori apropiate cu martorul netratat, adică de 104 - 125 mg pentru HCH

şi de 102 - 124 mg la DDT + HCH (5 + 3) faţă de 112 - 152 mg lamartorul netrata!. S-a observat că greutatea individuală a insectelor estede 96 - 107 mg la 0~8 flg/insectă, de HCH şi 101 - IlO mg la cantităţide 0,52 flg/insectă, de amestec de DDT şi HCH (5 + 3). O scădere mai accen
tuată a inseclelor s-a constatat la doze mai ridicate de substanţă activă.Astfel, la 1,6flgfinseclă, de HCH greutatea individuală a adulţilor a variatîntre 74 - 99 mg, Iar la 2,08 flg/inseclă, de amestec DDT şi HCH (5 + 3),greutatea inseclelor este cuprinsă între 72 - 107 mg, faţil de martorul netrata!.

Rezultatele obţinute confirmă datele menţionate în literatura de spe
cialitate (P a tel şi Cut k o In p, 1967; Vas il i e v, 1959; W i n t e r
Ing ham şi Le w i s, 1969), cu privire la influenţa insecticidelor cloru
rate asupra consumului de oxigen şi a greutiljii corporale a insecteloL Creş
terea consumului de oxigen, în Urma intoxicării insectelor cu HCH şi ames
tecul de DDT şi HCH (5 + 3), determină accelerarea proceselor metabolice
la gărgăriţa sfeclei (Bothynoderes punctiventris Germ.). Se poate calcula gradul
de sensibilitate fiziologică a inseclelor şi deci rezistenţa lor faţă de acţiunea
toxică a preparateloL Astfel, la 1,06 flg/insecliL de HCH şi 2,08 flglinseclii
de DDT şi HCH (5 + 3) s-a obţinut dublarea consumului de oxigen faţă
de cele mai scăzute doze considerate de noi (de 0,05 flg/inseclă la HCH
~i de 0,13 flg/insectă la amestecul de DDT şi HCH (5 + 3).

CONCLUZII

1. La cantităţi scăzute de Inseclicid, care afectează puţin vitalitatea
inseclelor, consumul de oxigen este mai ridicat în primele ore după trata
ment, apoi se apropie de martorul netrata!.

2. La cantităţi ridicate de inseclicid care afectează puternic vitali
tatea inseclelor, se observil o creştere bruscă a consumului de oxigen in
primele ore după tratament, apoi o scădere foarte rapidă.

3. Scăderea greutăţii adulţilor este direcl proporţională cu creşterea
cantităţii de inseclicid.
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STANESCU Z.• KOVATS MARIA, GHERMAN 1.. STEFĂNESCU P ••

1972, Noi hibriiii poJiploizi plurigermi şi monogermi la sfecla de zahăr,

Analele LC.C.S. Braşov, voI. IiI. sfecla de zahăr, p. 11-18.

fn lucrare se prezintă rezultatele culturilor comparative efectuate la Braşov

(în condiţii de efimă umedă şi răcoroasă) şi la Fundu1ea (în condiţii de irigare)
cu hibrizi noi tetrap10izi plurigermi. poliploizi plurigermi şi po1iploizi mono~

germi. Se subliniază valoarea hibrizilor tetraploizi plurigermi 1~241, 139-260,
şi 1l~249. Se scot in evidenţă hibrizii monogermi 550, 622, şi 627, care, pe
Ungă o producţie mare de rădăcini şi de zahăr, menţin conţinutul de zahăr

la nivelul martqruluj. Se evidenţiază hibrizii 108, 216, 219, 569 ,581 Şi 627,
care dau sporuri constante şi in condiţii de irigare.

SfĂNESCU Z., KOVATS MARIA. .1HERMAN 1., ŞTEFANESCU P .•

1972, Noi hibrizi poliploi·zi plurigermi şi monogermi la sfecla de zahăr (New
polyspermous and monospermotls polyploid hybrids in sugar beei), Analele, 1,C.C.S.
Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr, p. 1l~18.

Results of comparative trials carried out both in Braşov (in humid and coo
'Climate) and Fundulea (under irrigation) with new tetraploid muitigerm, poly
ploid multigerm and polyploid monogerm hybrids are reported. The va1ue of
tetraploid multigerm 1-241, 139-360 and 11-249hybrids is underlined.
Besides a high root and sugar yield a monogerm hybrids 550, 622 and 627,
e.xhibit a sugar content equal ta ihe control. The hybrids 108, 216, 219, 569,
581, 627 proved to give constant yield increases under irrigation tOD.



Z
VQVATS MARIA GHER:MAN 1., ŞTEFANESCUP.,STANESCU .,., ' ' "

. •. . " • monogermi la sfecla de zahăr, (Neue1972,. Noi hibrizi POltplQIZI plUflg
ermhŞ;riden ·der Z~ckerrube~), Analele I.CCS.Polyp/oide polygerme u(l.d monog~rme, Y , '

I III Sfecla de zahar, S. 11-18.BraşoV, vo. ,

. . ochen dic bei Vergleichskulturen in Braşov (feuch~Es werden Ergeb~lsse b~P;undul'ea (Bewăsserung) mit neueo tetraploiden p.~lyies und kal ies Kl lIDa) un I w', monogermen Formen durchgefuhrtd I 1 'd n po ygermen so e . .'germen u~ . po yp o~ e wcrtvoll erwiesen sich dic tetraploiden polyger~enworden slOd. BesoD ers O 'd i 1~249. Es werden monogerme HybndcnHybriden 1--:-:241, 139-26 bun d' usser grossem WurzeI~ und Zuckerertrag.
55,0, 6;22 ,und 627hervorgeho. cOd' l~:ntrol1e gewăhrleisten. Ebenso werdenals
den gleichen zuck~rgehalt W~i6 1;19 569 581 und 627 angesehen. da sie untertvali dic Hybnden 108, ' • " _ .;:~ăsserungsbedingungen bestiinding Mehrertrage slchern.

VQVATS MARIA GHERMAN 1.. ŞTE:FANESCU P.STANESCU Z., ., ' ' ,

... ..' loizi lurigermi si m~nogermi la sfecla de zahăr (HoBble1972, NOI hibriZI pohp p ble nO.rLU~AOUaUwe w6pu8bt caxapltOU c8er.Jt.bl),).f,nozOCe).f,elUtb~e u o81loce.Atwlt -, 11~18.
A 1 1 I C C S Brasov T. III, Sfecla de zahar, CTp.na ee. , .. , ,,'

TaTbI c aBHHTeJIhHbIX CopToHcnbITaHllii, npoBO.n.UBB pa60Te npuBoAHTCH peSYJIb
x

B"alK~OrO li- npoxJIaAIIOrO KJII:IMaTa) li B <1JYUAyJlHB allloBe (B yCJIOBIIH 01, ,
,mHXCH B P , i HX)C HOBblMIi MHoroceMeHHbTMu TeTpaIlJ.TOHAHblMIl li MHO(8 opomaeMbIX yCJTOB 1, 1 nOJIunJlolIAHbIMH r1l6pllAaMH" TIoNlepKuaaeTcJlroceMeHHhIMII II OAlloceMeHHhlMt ·1-2.41 139--:----260 'u J 1....,...bt TeTpaIlJIOH,lI,HhIX rm5puJJ;OB "Ţ ,ueHHOCTb MHoroceMeHH x "550 622 II 627 KOTopble nOMHMO

249. BbIAeJHIIOTCH o)l,HOCe~len:Hhle fTl~~~i)J,c~opa ca~apa, coxp'allSJlOT cO~ep}KaHne
60JIblllOra ypoJKa H KopHeu il BblCOK '6 AU _ 108 216 219 569, 581HTpOJTJI YKa3blaaIOTcSI fU pa .,. ",:a~;r~_~r;a;:~::~:OA1I1lBhl~npn6aBKU ypo:m:aH TaK}Ke U B yCJIOBUHX OpollIeHH

H
.

STATICEseu P., STĂNESCU Z., BÂRSAN MARIA, ZAMFIRESeu MARIA,MlliUTÂELEONORA. ALBERT ANITA, , ALEXANDRESCU M.: ROMANO ATENA. NOCOLAuAL. CHIRITA D., CIiNARU E., CIORLAUŞ LAURA. AVATAJJŢEI EUGENIA.LENGYEL V.,

1972, RczuHate experimentale privind capacilatea de producţie a unor soiuri de
sfeclă de zahăr, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr. p. 19-26.

În perioada 1966-1969 s-a studiat de către Institutul de cercetări şi proieetări
alimentare şi J.c.C.S. Braşov, în colaborare Cll fabricile de zahăr Giurgiu, Arad,
Bod şi staţiunile experimentale Secueni-Roman şi Tg. Mureş, capacitatea de
productie şi c;:ilitatea unui sortJment de soiuri dJploide româneşti şi poIiplo~
ide româneşti şi străine. Rezultatele obţinute Ia diferite date de recoltare (1.IX,
1.X, 2D-25.X) au arătat că soiurile poliploidc au realizat producţii supericare
celor diploids la toate datele de rec.oltare Dintre soiurile poliploide autohtone
s_au remarcat prin producţii ridicate de rădăcini şi zahăr soiurile R. Poli 1
(pentru zona de sud a ţării) şi R. Poli 7 pentru restul localităţiJor. La Braşov
şi Tg. M.ureş pe primul Joc s·au situat soiurile poliploide străine. Pentru evita
rea unor pierderi însemnate la producţia de rădăcini şi zahăr, cît şi pentru ob
ţinerea unor materij prime de calitate superioară pentru fabricile de zahăr, nu
este indicat să se fnceapă recoltfltuJ sfeclei de zahăr înainte de 1.X în nici una
din zonele în care s·a experimentat.

sTArrCE;SCU P., STANESCU 'z.• aARSAN MARJA, ZAMFiRESCU MARIA. MIHUŢAELEONORA, ALJ3ERT ANITA, ĂI.EXANDRESCUM., ROMANa ATENA, NICOLA:U' ,~AL, CHIRIŢA D" CIINARU E., CIORLĂUŞ LAURA, AvATAJJŢEI EUGENIA, ':~'i;"LENGYEL V.,

1972, Rezultate privind capacitatea de producţje a unor soiuri de sfeclă de zahăr
(Experimental results an the yielding ability of cer/ain sugar beet varieties), Ana~
lele LC.G.S. Braşov, voI. 111, Sfecla de zahăr, p. 19-26.

The yielding abiJity and qualities of a range of Romanian diploid varieties and
Romanian and foreign polyploid varieties were foJlowed between 1966-1969
at the Institute for Food Research and DeveJopment, and at Research Institute
for Potato and Sugar Beet - Braşov, in co-operation with sugar factories from
Giurgiu, Arad, Bod as well as with Secueni-Roman and Tg. Mureş· experi
menlaJ stations. Results obtained at different harvesting periods (september 1,
odober 1, odober 20-25) showed higher yields in case of polyploid varieties as
compared ta diploid ones, at aII harvestlng periods. R. Poli] (in the southern
parts of the country) and R. Polî 7 (in the remaining parts) evidenced high
root and sugar yields amongthe native polyploid varieties. Poreign polypIoid
varietiesgave the best results under the conditions exist ing in Braşov and'
Tg. Mureş. In order toavoid important losses in root and sugar yieJd as we1I asta
obtain high quality raw materials for sugar beet fadories, the sugar beeth.arvest
bas not tobe started before oefober l-st, in any of the experimented zones;'



STATICESCU'P" STANESCU z,. BARSAN MARIA, ZAMFIRESCU MARIA,MIHUŢA
ELEONORA.ALBERT ANITA, ALE XANDRESCU M., ROMANa ATENA, NICOLAU
AL., CHIRITA o., CI1NAHU E., CIORLAUŞ LAURA; AVATAJIŢEIEUGENIA,LEN
GYEL V.,

1972, Rezultafeexperimentale privind capacitatea de producţie a unor soiuri de
sfeclă· de· zahăr· (Versuc!lsergebhisse iiber·die Ertragsleistung einlger' Zllc!wrrilben
sorlen), Analele I.C.C.S. Braşov, voI. 111, Sfecla de zahăr, S. 19-·26.

; InderZeitspanne 1966 - 1969 wurde im Institut fUr LebensmitlelICJrschung
und - projektierung und imForschungsinstitut fiir l(arloffel ~ und Zucker
riibenbau -'--Braşov inZusammenarreit mit dem Zuckeriabriken in Giurgiu,
Arad und Bod und dCIl Versuchsstationen in Secueni~ Roman und Tg. Mu.
reşdie Ertragsleistung und QuaIiIăt eines diploiden und polyploiden Sorten·
sorlimentes rumanischer, und auslăndischer Herkunft gepriift. Pic Ergcbnisse,
dic bei ver:o;chiedenen Ernteterminen (1.IX, 1.X, 2O-----'--25.X) verzeichnet wurden,
zeigen, diJsspolyploide Sorten h6here Ertregsleistung <Ils diploide Sorten bei
aIlen Ernteterminen haben. Von den einheimischen polypIoiden Sorten brach.
ten hohe Wurzc! - und Zuckerertrăge R. Poli 1 (und zwarim Suden des
Landes); wăhrendR. Poli 7 in elen iibrigen Oebieten ertragreich W<lf, In Era.
şov und Tg. Mureş erzielten die polyploidell auslăndischen Sorten die besten
Ertdige, Um bedeutende WurzeI - und Zuckerertragsvcrluste zu vermeiden
sawie zur Skherung bester Roh:;toHe fUr Zuckerfabriken darf die Zuckcrriiben·
erntcin keillem der Versuchsgcbiele ','cr dem 1. Oktober begonnem werden,

STATICESCU "P., STANESCU Z" BARSAN MARIA; ZAMFIRESCU MARIA,fo.'\IHUŢ}\.
ELEONORA, NICOLAU AL.. CIORLAUŞ LAURA, ALBERT ANlTA, ALEXANDRESCU M.,
ROMANOATENA. CHlRITĂ O., clINAI~U E., AVĂTĂJiTEI EUGENIA. LENGYEL V..

1972, Rezultate experimentale privind capacitatea de producţie a unoi hibrizi de
sfeclă de zahăr (Pes yAbmambl OnlJlm08j.· r.acalOufuxclt ypoJicaiiuocmu nelwmoplJlX

copmoe c(fxaplloii ceelMbt), Analele I.C.C.S, Bf<lşov,"T, III, Sfecla de zahăr,

CTp. 19-26,

B 1966~1970 rr.,a HaYlJHO-UCCJIejl,ol3areJIbCKor-.l l-IHCTlnyre ImmeBoii npoMhllU~

JleUlIOCTU H.I-IaytHIO·HccJIe.o,oaaTeJIbcKoM IIllcTHTyTe JWpTcq:eJleBojl,cTBa li CaeK·
JlOBojl,CTaa, B COTpYJl.HlPIeCTBe CO CEeKJJOCaXapEhtMH 3aaO,lJ,allIU B ,U>KYP)UKHY,
Apa)J;euDo)J.e Il onblTHhIMII CTallUHfIMH CeKyeHIf-PoMaH HThIpry MypellI, ]f3Y~

ItaJT<l.Cb ypO)l{aHuoCTb II KalJeCTBO CopTIHlleliTa jl,lmJIOlI)J;HhIX pyMbIHCKllX II nOJIll
nJlollJ],I'hIX pyMbIHcKIlX II -sapy6eJKHb[X- COpToa caxapHoiicBeKJlbI. Pe3yJJhTaThI,
nOJIYtIeHHl>Ie npii pa3JIH9Hl>IX cpOKaxyoopKlI (l,IX, 1.X II.· 20-25. X), nOKaaa·
JlH;tITP npJIUnJIOIfJl.Hhle capTa ')J;alOT 60JIee BhlCOKHe ypOJKan tIeM mlUJIOUJl.HhIenpu
Bcex cpOKaxy6opKu, 113 OTelJeCTBeffHh[x nOJlllDJlOll)J;llhIx COpTOB ilO ypomafO
KQP)-rel'i H DO c60py caxapa UhlAeJIIJJlIJCbCOpTa' P. I10JIlI I (Jl.JlfI IO}I{HOii; lJaCTII
CTPp.lIpI) li P.. I10JllJ. 7 )J;J15I'OCTaJlhHhIX MecTHocTeiL B DpallJOBe II Thlpry Mypew
nepBo_~ MeCT03aHHJlH noJrunJlOHJl.HhleCOpTa 3apy6emHoro npOHCXOJKJl.eIlUfI, ,llml
lIs6e)ţanuH SHalJUTeJlbHhIXnOTepl> ypOJKaH,a TaKIKe ,llJlH nOJIylJemw 'BhlcoKa·
qeCT~~IIHoro CbIpbfI )J,JI5I' CBeKJIOCaXapHbIx aaBoJI,o·B, y60pKy caxapHoH CBeI\JJbl
HepţKoMen,llyeTcH HalJllHaTb ,li.0 1 OKTH6pfI lUI BOLJ.HOH 113 aOH npOBe.1leUlISl onblToB

STATICESCU P., STĂNESCU Z ZAMF . .. '.-
~\~~NORA,ALBERTANITA, 'kOMANbRff~~A\1\~~AO BÂRSAN MARlA,MIHUTA

E.• CIORLAuş LAURA. AVATAJIŢEI EUGENIA, \-~fNi\'E<i.H~~IŢĂD., 011-

1972, Calitatea tehnologică aunor soiuri polip!o,"do d"o sfool::'
1 ce S B . . a de zahăr, Analele
.. " raşav, val. UI, Sfecla de zahăr, p. 27~a5,

In porioada 1966-1969 s-a t d"' t d"" "
<Jiimentare şi I ce S B .. S li Ala le catre 1nst1tutu1 de cercetări şi proiectări
s' G· , . ",': raşov, lI] co aborare cu fabricile de zahăr Arad Sod
,1 lUrglU ŞI staţwnJle experimentale Secueni~Roman s' T .',
unor soiuri românestîsi t ", d f l~ ." ,J g. Mureş, calitatea
tat că în zona B" ' \ S ralue ~ s,ec a de z<lhar. Rezultatele obţjnute au arit-

e f' . ~neas~~BucureştJ {il Secueni-Roman soiul R. Poli 7 ş·a situat
p f Imul .loc W PfJVll1ţa calităţii tehnologice, Soiul poliploid R Poli 3
~vu Mo calJtate tehnologică superioară celorlalte soiuri în zonele Giurgiu ~

g, ureş unde s-a clasat după soiul poli .Ioid Ma 'b R . ŞI
sub aspectul caI't"ţ" tiI ' P . fl o . cZ1sta Poly. La Arad,
Maribo R ,ti; ;IC,1l10 ogl:e cele mai bune rezultate S'<lU obţinut Ia soiul
Klcinwanzez1sao Y Ş1 la so~uI au~ohton R. Poli 7. In Zona Braşov soiul

locul al d~~I~~lcl~~.~~:~;YR~ ~:~~u~~t cele mai bune calităţi tehnologice~ pt>

~TATICESCU p" STANESCU Z ZI\MFI
ELEONOJ~A AI.. BERT ANlTA.i?:oM.A.NORfi~Hl'l.ARIA,BARSAN MARIA MJHUTĂ
NARU E., CIORLAUş LAURA: AVĂTAJlTEI EuciEN~fZLLAEUNci~'EE~rRITĂo,, CfJ-

19n., ~aJitatea tehnologică a unor soiuri oii 'oide desf. U " •

qllalttu:s of certain polyplold sugar beci t'ar~'ie~) Analele ;~acd~ 2~1.ar. (Proc1ess
1
tllg

Sfecla de zahăr, p. 27~35. , ... , .la~ov, VO. II,



STATICESCU p,. STÂNES.CU Z., ZAMFIRESCU MARIA. BA.RSAN MARIA, MIHUTĂ
ELEONORA, ALBERT AN ItrA. ROMANa ATENA. NICOLAUAL.. CHIRIŢA D"
CIINARU E., CIO~LĂUŞ LAtJRA. AVATAJIŢEI EUGENiA. LENGYEL V.

1972, Calitatea tehnologică a unor soiuri pollploide de sfeclă de zahăr- (Tecll
l1ologische aWe einiger polyploider Zllckerriibensarten) , Analele Le.C.S. Braşov,

voI. IIl, Sfecla de zahăr, S. 27-35.

In der Zeitspanne 1966~1969wurde im Institut fUr Lehensmittelforschung tind
projektierung'und im FOfschungsînstitut fUr. Kartoffel· und Zuckerrubenbau
Braşov in Zusarnmenarbeit mit den Zuckerfahriken in Arad, Bod und Giurgiu
und den Versucl1sstationen in Secueni - R,oman und Tg. Mureş die Qualităt

einiger rumanischer und ausliindischer Sarten gepdift. Die Ergebnissc zeigen,
dass im Gebiet Băneasa-Bucureşti und Secueni-R,oman die Sarte R. Poli 7
die besten technolagischen GiHeeigenschaften besHzL Die polyploide Sarte R.
Poli 3 war hinsichtlich der technologischen GiHeeigenschaften den anderen Sor
ten În den Gebieten Giurgiu und Tg. Murcş. gleich, nahm jedoch einen Platz
nach cler polyploiden Sade Maribo Rezista Poly ein. In Arad besass dic Sar te
MariboRezista Poly die besten technologischen GiHeeigenscllaften tlnd ebenso
clie einheimische Sar te R. Poli 7. Im Gebiet Braşov sicherte dic Sode Klein
wanzleben Mega Poly die beşten technologischen Ergebnisse gcfolgt van R.
Poli 7.

STATICESCU P., STANESCU Z., ZAMFIRESCU MARIA. BARSAN MARIA, MiliUTA
ELEONOHA. ALBERT ANITA, ROMANa ATENA. NIcaLAU AL .. CI'IlRITA D., ClINA~
RU E •• CIDR.LAUş LAURA, AvATAJlŢEI EUGENIA, LENGYEL V.

Calitatea tehnologică a unor soiuri poliploidc de sfeclă de zahăr (TexnO.W'Hk

lLeCKUe Ka'tecmoa ueKomopb~X nOAltnA,Ollaltb~X copmoo caxapuoii COeTî'.1.bl),

Analele Le.c.S. Braşov, T. III, Sfecla de zahăr, CTp. 27~35.

B 1966-1969 rr., B HayIIHo·HCCJIe,!l,OaaTeJlhCKOM flHCnlTyTe nHl1ţeBOit npoMblw4
JleIIHOCTH n6pawoBcKoM HaYlJHo·UCCJle.rr,onaTeJlhCKOl\l IIHCTHT)'Tel<apTccţeJleao.n

CTBa li CBeKJl.060,ll,CTSa, B cOTpy,ll,lHl l lecTBeco CBeHJIOCaXapHhtMH 2aBO;!l,a~liI B
Apa,ll;e, EOAe It Llm:YP,U,lKuy U onbITHhlMII CTallll)IRMH CeI{yeHfI·PoMaH li Thlpry
MypelIl, Hsy1laJlOCb KatteCTBO HeKoTophIX pyMblllCKHX Il aapy6eJKHhlX COpTOB.
DOJlyqeHlih[e peayJlbTaTht nOKaa3mI, tITa B aOHax. E9HRca-EyxnpecT li Cel<yeHH-Po·
Mall nepeoe MeCTa B OTHomeHtfll TeXHOJIOfll1lecKJ{x IWqeCTB aaHRJl COpT P. DO/lu
7. DOJlHnJlOHAHhIH COpT P. Doml 3 o6Jla,D,aeT 60Jlce BblCOKHMI{ TeXHCJIOmtleCKIIl'.lIl
KaqeCTBaMH lleM .upyrue copTa 8 aOHax 1lIKyp,[lIKH)' 11 Tblpry Mypem, rAe OUOhlJl
!<:JlBCCUpOBaH nOCJle nOJlUnJIOH,D,Horo copTa MapH60 PeaHCTB nCJIH. B Apa,D,e,
B OTHOwetIlU1 TeXHOJlOfllqeCKHX KalJeCTB HallJlylJllllJe peayJlhTBTht J1,aJJIl COpT
Mapuoo PeaucTa Don« H OTelJeCTBeHHblH COpT P ~ DOJIH 7. B aaHe EpawoB<I Hall·
JlylJUlHMH TeXlJOJlOmtleCIUlMIl cBoiIcTBaMII aOJla.n.aJI COpT KJleiillsauUJleoeu Mera
DOJlH, npH1leM COpT P. Doml 7 saUflJl BTopoe MeCTO.

ARFIRE N., BA RSAN MARIA. PARASCHIVOIU R, şi BALTHAZAR E.,

1972, Hibrjdu~ de sfeclă furajeră PoJifuraj 26, Analele !.c,C.S. Braşov, voLIII,
Sfecla de zahar, p. 37-40.

S·au studiat două variante ale hibrid ului Polifuraj 26, obţinute prinîncrucisarea
componentului tetraploid roz cu camponentul diploid roz. Prima varian't~ a
fost alcătuită din sămînţa recoltată numai de pe plantele eomponentului te~ra.
pIoid, iar a doua, din sămînţa obţinută prin reeoItarea În amestec a ambilor
c?~pon.enţ.L Soiul Polifuraj 26 se caracterizează printr·o producţie mare de
radacinI ŞI substanţă uscată, depăşind martorul Semizaharata. Varianta PoH~
furaj 2~, ob!inut.ă. pri~ recoltar~a in amestec, a dat aproape aceeaşi producţie
da~~ aV~lll~ s~m~lJflcata. tehnologIa producerii de sămîntă, dă şi un spor de cca
33/0. samwţa ID lotunle de hibridare, fiind mai economică. Comparativ cu
Sernlza~harat~. soi. a.preciat sub aspectul calităţii, hibridul Palifuraj 26 este mai
bogat In arnmoaCIZI esenţiali (tirozină, ciştină, Iizină, leucină etc.).

AR.FIRE N" BĂR.SAN MARIA, PARASCHIVOIU R., BALTAZAR E.,

1972, Hibridul de sfeclă furajeră Polifuraj 26 (Forage.beelhyhrid Polifllraj 26),
Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1lI, Sfecla de zahăr, p. 37-40.

Two for~s of th: Pol~fur~j26 hybrid abtained by backcrossing, fram the pink
tetraplold and pmk·dlplold components, were studied. The tirst irom consisted
~xc.lusiveJy of seed harvested irom plants.belonging to the tetraploid component
whJle seed of hoth components was harvested in case of the second form. Poli.
~UrBj 26 i.s characterized by a highraotas well as dry matter production. exceed
mg~emlzaharat~ variety lIsedas control. The Polifuraj 26 form obtained by
combmed harvestmg, gave nearly the same yield and proved to be more, econom.
i~al ~ecause of its simpler seed production technology which permitted an
Yleld mcrease of about 33% in the hibridation plots. Comparatively ta Semi.
zaharata.variety, positively appreciated because of its high qualities, Polifuraj
26 hyhnd proved to have a higher content in essential aminoacids (tyrosine
cystine, lysine, Ieucine etc.). '



ARFIRE N., SARSANMARIA, pARASCHIVOIU R., BALTHAZAR E.,

1972, Hibridul (le sfeclă furajeră Polifuraj 26 (Die Fuiterilbenhybride Polif/lraj
26). Analele LC.C.S.• Braşov. val. lll. Sfecla de zahăr. S. 37-40.

\Vir llntersllchten zwei Formen cler Hybride Polifuraj 26, die durch Kreuzung
voD tetraploid rasa und diploid rosa erzielt wllrden. Die erste Form entstand our
aus Samen, die von den Samentrăgern der tetraplaiden Form- erziel t wurden,
wăhrend die zweite Formaus Samen hervorging, die bei einer Gemengeernte
beider Partner erzielt wurden. Die Sarte Polifuraj 26 besitzt hohen \Vurzel -:.
Trockensubstanzertrag und iibertrifft die Kontralle Semizaharata. Die Form
Polifuraj 26, clie aus Samen nach Gemengeerntehervarging, brachte nahezu den
gleichen Ertrag; da die Saatguterzeungstechnolagie vereinfacht wurde, konnte
auch ein etwa 33% Saatgutmehrertrag auf den Kreuzungsparzellen erzielt wer;.
den, wodurch die\Virtschaftlichkeit dieserForm bewiesen wird. Im Vergleich
zur Sorte Semizaharata - dessen Giiteeigenschaften als wertvoll angesehen
werden- besitzt die Hybride Poljfuraj26 einen h6heren Gehalt an essentiellen
Aminosiiuren (Tyrosin. Cystin, Lysin, Lenzin usw.).

ARFJRE N., BÂRSAN MARIA, PARASCHIVOlU R., BAlTAZAR. E.

Hibridul de sfeclă fur.a.jeră PoJifuraj 26 (Fu6plla lwp.ltoeoii cee:n..lbI llo.wrjiy
paJIC 26), Analele Le.C.S. Braşov, T. III, Sfecla de zahiir," CTp. 37-40.

H3y1taJJIlCb )I,Ba BapnallTa rIlopll.n.a TIoJJlJepypaJK 26, nOJJylJellllble nyreM cI'pe
IUlIBamUI p030BOro TeTpanJIOIl)I,I1oro I(QMnOlleIJTa c )l,IWJIOIl,IJ,lIbIM. TIepBhIii Ba..
pUaHT COCTOHJJ )13 ceMHH, c06paHHhlX TOJlhKO OT pac7elluii TeTpanJJOliAHoro Ba~

pHaHTa, a BTOpoii IlS ceMHU, nOJlylJeHHblX nyTeM COBMeCTIfOiiyuOPRll OOOI!X ROM
noueUTOB.COpT TIoJIuepypaJK 26 OTJluqaeTCfI BblCOKliM ypoJKaell[ Koplleii 11 OOJlb
illllM COOpOM cyxoro BeIJJ;eCTBa·lJ npeBocxo)I,HT B STOllI OTJlOiileUIJJl I'OHTPQJlbllbul
COpT CeMIl3axapaTa; BapnauT capTa TIoJJlJepypaJK, nOJlylJeHIlbTii nyTellt CMeCJI
Cel'lUIH, )I,aeT notlTl! TaRoii JKe ypaJKaii, Ha ,BCJIe,lJ,CTBlIe oaJlee npoCToii TeXHOJlorUH
ceMeHOBO)J,CTBa J! Tora '1TO ,IJ,aeTDpnOaBl(y yp0:iT\afl ceMSUI OI{~J1a 33% Ha y1laCT
KaXTuopU)I,U3aUIlU, :flBJlHeTCfl 60JJee 3KaHOMUQeCIUli\l. TIa CpaBl:-JeHIIIO C copTaM
CeMlI3axapaTa~ O'IeHb ueHUMbIM 3a ero Ka1leCTBO, mopilA TIoJlIlepypa:iJ{25 JI!IleeT
60Jlee BhlcOKoe CO,lJ,ep}l{<June. ue3aMellJIMhlX aMIlHolCI1C.IJOT (TII P03JUIa , u,lICTHlIa,
ml3uHa, JleiiUHHa IlT.,n.).

STEFANESCU A., STĂNESCU Z., BARSAN A\ARIA. ARFIR.E N.•

1972, Capacitatea de prodQcţie asemJnjei originale de' sfeclă de 2ahăr din soiurHc
poliploide româneşti, Analele I.C.C.S.Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr,
p. 41~48.

În ~nii ~967-1g~O s~a experimentat sămînţa originală a soiurilor poliploide
romtlneştJ de sfecla de zahăr R; Poli 1 şi R. Poli 7, produsă prin metoda siste~

ma~îcă, a amestecului seminţei elită· şi <'1 amestecului butaşilor elită. Rezultatele
obtlnute arată că 'Saminla originală a acestor soiuri, indiferent de metodafolo~
si"~ă~peIltru" producerea ei, are capacitate egală în producţia de rădăcini şi zahăr,
11l1Il1d seama de avantajele economice şi organizatorice prezentate de metoda
amestecului seminţei eliţă, se recomandă folosirea acestei metode urniărind
însă păstrarea raportului de 3:1 intre plantele tetraplaide si di~loide si în
faza de buta~i. ) •

ŞTEFANESCU A., STANESCU Z" BARSAN MARIA, ARFIR.E N.,

1972, Capacitatea de producţie a srminţei originale de sfecI~de zahăr, dinsoiu
riie poliploide româneşti (Original seed prodllction capacity in r01l1allian'poly
ploid sugar beci varieties) , Analele I.c.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahăj·,
p. 41-48.

Original s~ed af romanian polyploid sugar beetv<lfÎeties R. PoU 1 and R. Poii 7,
obt~ined by the systematic method of both foundation seed mixture and foun~

dation ste~kJing mixture was studied between 1967~1970. Reg~rdless of the
method applied for seed productian, the basic seedexhibited the same roo't
and sugar yielding abiJity. In view of its economical and Qrganizational advan.
tages tlIe use of faundation seed mixtures is recammended, \vith a 3:1 ratio
between tetraploid and diploid pJ<mts as well as between steclding~.



ŞTEFANESCU A., STĂNBSCU Z.• B:\RSAN MARIA, ARFIRE N.•

1972, Capacitatea de producţie a seminţei originale de sfeclă de zahăr din soiurile
poJiploide româneşti (Ertragsleistung des Qnerkannten Zuckerriibellsaatgutes {Jon
polyploiden rumănisc/zen Sortell), Analele l.C.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de
zahăr, S. 41-48.

In der Zeitspanne 1967~1970 wurde das anerkannte Saatgut derpolyploiden
rumanischen Zuckerrubensorten R. Poli I und' R. Poli 7 gepriift; dieses Saatgut
wurde gemiiss des systematischen Verfahrens d.h. Gemîsch van Elitesaatgut
und Gemisch van Elitestecklingen erzeugt. Die Ergebnisse zeigen, dass das
anerkannte Saatgut dieser Sar ten unabhăngig van der eingesetzten Methode
zu dessen Erzeugung gleiche Wurzel- und Zuckerertrăgesichert. Von den wirt
schaftlichen und organisatorischen VodeHen der Methode an Hand von Elite
saatengemischen ausgehend, empfehlen wir die Anwendung dieses Verfahrens.
weisen jedoch darauf hin, d;:lsS zwischen tetraploiden und diploiden Formen auch
im Stecklingsstadium ein Verhăltnis van 3:1 beibehalten werden muss.

ŞTEFANESCU A" STĂNESCU Z., BARSAN MARtA, ARFIRE N.,

1972, Capacifatea de producţie a seminţei originale de sfeclă de zahăr din soiurile
poliploide româneşti (Ypo:JICaUnOCTnb opuaUltO-.abltblX ce.ullu Py.W-blltC1>.ltX no.lU

lMOnDltlJl,XCOpm08 caxapnoii C8l'1>./tb1), Analele I.c.C.S. Braşov, T. III, Sfecla
de zahăr, CTp. 41,~48.

B J967~1970 rr. IICnbITf,lBaJ111Cb OpllfBHaJlbHhle copTa pyl'llhll-lCKHX nOmInJlOlI.~

tIhlXCOpTOB caxaplloH; CBeKJJbI P. rrOJJJI 1 11 P. rrOJIiI 7, nOJ1yllellllble CHCTeMaTl!
~JeCKIIM MeTonOM, MeTOJJ;OM CMeCIl9J1l1THbIX Ce\\IHH H MeTo)1,oM CMeCI! 9JIilTHhIX Ma
TOHHIlKon. TIOJlyqellHhle pe3yJlbTaTbI nOKaahIBaloT, lITO OpllrHHaJlhHhle ceMeua
.9TIlX copTon, nesaBHCllMo OT npHMeIlHBwerOCff )l,J1H HX nOJlyttellHH MeTOAa, IlMeIOT
O~llllaKOBYlo ypomaiiHOCTb Koplieii II caxapa. y1lJlTbmBH 3KOHOMillIecKlle JI op~

rallB3aUliollHhle npelllllymecTBa MeTOAa CMeCII3JlHTlIbIX ceMHH, peKoMeH~yeTCH

ero npUMeHeuue Upll coxpaflelUllI, OAHBRO, COOTHomellllS! 3:1 1IIe.mAY reTpanJlOIlA
f{hl},llI n )I,HIIJlOH)l,UbIMIl paCTeHJlHMH raR}[Ce Il Il epa3e Mar011l1llKoB.

BRATU L, ŞIPQŞ GrI .•

1972, Influenţa desimii de planlare şi a mărimii butaşilor asupra producţieide
sămînţă la sfecla de zahăr, Analele Le.c.S. Braşov, voI. III., Sfecla de
zahăr, p. 49~55.

În anii 1963~lg65 s~au efectuat la Staţiunea Lovrin experienţe de cîmp privind
spaţiul de nutriţie şi numărul de butaş! ce se pot obţine la 1 ha sfeclă de zahăr,

în scopul plantării lor, apoi, după mărimi şi desimi, pe loturile semincere anul
II. DesiroHe folosite au fost de 20,30,40, 50 şi 60 mii plante/ha, distanţa dintre
rînduri fiind constant de 70 cro. S·au folosit trei categorii de rnârimiale ră:

dăcîniior şi anume cu dinmetrul la colet Între 3 şi 5 CITI, 5 şi 8 cro şi mai mari
de 8 cm. Rezultatele obţinute arată că pe 1 ha se pot obţine 200 mii butaşi buni
pentru plantare prin însămînţarea la 50 cm intre rinduri şi rărit la mai puţin de
10 cm pe rind. La producerea de sămînţă desimea de 30 mii plante/ha realizează,

prin plantarea la, 70X 47 em, un spor de productie semnificativ de 2,8 q/ha in
medie pe 3 ani, comparativ cu cea de 20 mii plante/ha (70X 70 cm). Sporurile
de producţie realizate de desimile mai mari de 30 mii au fost mici, nesemnifi
cativeşi neeconomice. Mărimea butaşilor, de la 3 ero pină la mai mari de 8 crn
~liametrul la colct, n-a influenţat productia de sernin.te şi .nici calitatea acesteia.

BRATU 1., ŞIPOŞ GH.,

1972, Influenţa desimii de plantare şi a mărimii butaşilor asupra producţIei de
sămînţă la sfecla de zahăr, (/n{luence of planting densify and steckling size an
seed production in sugar bret), Analele I.C.C.S. Braşov, val. III. Sfecla de zahăr,

p. 49-55.

Space available for piant nutrit ion as well as number of sugar beet stecklings
which could be obtained an a hectar were followed in field experiments condueted
at Lovrin Experiment Station. between 1963~lg65, Aim of experiment was ta
study the possibiIity of transplanting the stecklings on 2-nd yearseed plotsin
different variants as a function of planting density and root size, A constantrow
spacing of 70 Cfi was used in case of following stands: 20, 30, 40 i 50 and 60 thou
sand plants/ha. Three root'size grades were tested, as a function of crown
diameter, namely: bet\,reen 3--.-5 cm, 5~8 cm and exceeding 8 Cfi. ~esults

evidenced the possibility of obtaining 200 stecklings an ha, by seeding Olt 50 cm
row spacing and thinning at less thao 10 cm within rowş. The stand of 30
thousand plants/ha obtained by planting at 70 X 47 cm spacinggave a sig
nificant average yieldincrease of 2,8 q/ha on three years, as compared ta 20
thousand plants/ha (70X70 cm). Stands exceeding30 thousand plants gave
smaJI, unsignificant and uneconomical yield increases: Steckling size exhibited
00 influence on seed yield and quality in the tested size range, namely between
3 to OVer 8 cm crown diameter.



BRATU L ŞIPOŞ GH.,

}972, Influenta ~~simii de plantare şi a mărimii butaşiIor asupra producţieidc

sămînţă la sfecla de zahăr (Einf/uss der Pflaflzdic1zle lllld Stccldingsgr6sse allf
den Samenertrag bei Zuckernlbcn), Analele LC.CSBraşov, val. IU, Sfecla de
zahor, S. 49-55.

In der Zeitspunne 1963-1965 wurdcn in der Versuchsstation Lovrin Feldversuche
uber den Standraum und die Stecklingsanzahl je Hektar bei Zuckerrubenkul~

turen durchgefiihrt; nach Grosse. und Dichte wurden sic danach im 2. J ahr auf
Samentragerparzellen angepflanzt. Folgende ·Bestandesdichten··wurden gepriift
20,30,40,' 50 und 60 Tausend Pf.lanzen je Hcktar; der Reihenabstand blieb un
verandert 70 cm. Drei Wurzelgrossen wurden gepriift'und zwar' mit Wurze1haIs
durchmesser von 3-5 cm,' 5-8 cm und uber 8 cm; Die Ergebnisse zeigen,dass
je Hektar 200 Tausend StecklJnge zum PflanzenerzÎelt werden konnen und dabei
von einer Bestandesdichtevon 50 CID Reihenabstand und Vereinzeln im Abstand
vonunter 10 cm entlang der Reihe ausgegangen wird. Bei der Saatguterzeugung
gewăhrleistet eine Bestandesdichte vol130 Tau'send Pflanzen je Hektar und Pflan
ung im Abstand von 70X 47 cm einen signifikanten Mehrertrag von 2,8 dz/ha

""und zwar im dreijiihrigen Mitlel und im Vergleichzur BesUmdesdichte von 20
Tauscnd Pflanzen je Hektar (pflanzabstand 70X 70 cm). DieMehrertriige bei
Bestandesdichten voniiber 30 Tausend Pflanzen, jeHeldar waren unbedeutend,
nicht signifikant und unwirtschaftlich, Die Stecklingsgrosse van 3 - uber 8 cm
Wurzelhalsdurchmesser iibte auf den Samenertrag und die GOte keincn Einfltrss
<Jus.

BRATU L, ŞIPQŞGH.•

1972, Influenţa desimii de plantare şi a mărimii butaşilor asupra producţiei de
sămînţă de sfeclă de zahăr (B.'tllllnUe c:yc/JWmbl iwcai1J;:u Il 8e.1Ul(.lmb~ .1f(llnO"

nW'O(l caxapnou C(lCJ;:.;zbL /ta ypoJlcau ce.l!IlIL), Analele LC.C.S. Braşov, T. III
Sfecla de zahăr, CTp. 49-55.

81963"""""'1965 rr., Ha OrJblTHOil CTal:lUBli JIoBpllH npOBO)],!JJII!ChnOJleBhle OnhlTbl,
KacalOmUeC51 OJJOma;1lH mlTaHlI5I Il··· lJflcJIa /IlRTOlJHblX KopHeil caxapHoii· CBeK.'1h1,
nO.'1y1lenBhIX C reKTRpa, c ueJJhlO HX nocJIe)],ylOlueil nocaJJ,KIl, no BeJIlllJlllie'H ry
cTOTe.HaceMeHHhrX yţlacTKax lI-ro ro)],a" TIpHMeH5IJlaCh cJIe)],ylOma51 rycToTa
nOCH)],K1I: 20,30,40, 50 II 60 TbIC. paCT/ra, npll nOCT05lHHOii Be.TIWIIIHe IIle)J{)],yp5lAlJii
B 70 C/IL TIOJlb30B3JIIICb TpeMflKaTeropllHMII Kopueii:, a IJMemfO C )l,lIaMeTpOIlII(OP
HeBoii U1eHKHoT3 )1,0 5 CM, DT 5 )J,O 8 CII{ Ii"OOJlbIlle 8 'CM. PesyJlbTaTbl nOKaSaJllf,
9TO c 1 ra MO:tKHOno.TJY9HTb200 000 MaT01IHlIX KopHeii, npuroJJ,HhIx )lJl51 nOCaJJ,KH;
nyTeM noceBa C MeJKAyp5l)J;h5lMlIlllllpmiOii Jl 50 C1'I{ li npl! npape)KIIB2HIlli Ha pac
CT05lHHlI lIIeHhwe 10 Clll B P5l;1lY. TIpnceMellOBO)l,CTBe, rycToTa noca)l,KHB 30 TblC.
pacT/raII npn paCCT05lHlHlX noc8.)l,Kll.B 70X47 Clll, B Cpe)l,HeM 3a 3 rOAa )J,BJla
)lOCTOBepl:lylOnpn6aBKy ypoJKa51 CeM5IH B 2,8 u/ra, no cpaBHeHIIJO c rycToToii B

20ThIC paCT Ira (70'X 70 CM)~ TIpn6aBKH ypOJKaR,nOJlylJel:lleJ:ble npJl rycToTe
nocaAKU. 60JlbWe30TblC. pacT/ra' 6bIJlH' He6oJlblUHMH, Ue)l,OCTOBepHbIMH I-I 31WllO'~

MlIlJeCIW ije.BblrO)l,HhllllH, BeJllI1lHUa l\faTOllHhIX KopHeii,·· c;:UIRMeTpOll! KopHeBoii
welllOi OT 3 )lO 8 CM, He BJJJf5lJJa UU Ha ypOiRaii:' Ce!ll5lH, Hli Ha Il x' KaqeCTEO

STANESCU Z., ŞTEFĂNESCU P.,

1972, Variaţiile principalilor indici ce exprimă caHtatea tehnologică Ja pasta
de sfeclă de zahăr congelată, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III-, Sfecl<:t de zahăr,
p, 5Î-6,'.

Lucrarea a llrmărit posibilitatea folosirii la analizele tehnologice a pastei de sfecliî
congelată la temperaturile de _20cC ili-300e şi păstrată pînă la 30 zile. S-a
constatatd variaţiile la substanţa uscată solubilă, conţinutul de zahăr, polari
zaţia sucului normal şi cenuşa solubnă la pasta congelată, faţă de valorile pro
belor la pasta proaspătă, nu depăşesc după 30 zile de păstrare 2,4% la -20"C
şi respeetiv2% la _30°C, ceea ce permite utilizarea metodei în analizele de
laborator. Au fost calculate carectiile ce trebuie aplicate rezultatelor, la anumite
intervale de păstrare pentru a obtine valorile reale.

STANESCU Z., ŞTEFANESCU r.,

1972, Variaţiile principalilor indici ce exprimă calitatea tchnologică la pasta
de sfeclă de zahăr congelată (Variations in l/1aill indexes cOllceming prQcessing
qualifies in freezed sugnrbeet pulp), Analele LC.C.S. Brasov, voI. III, Sfecla de
Zahiir, p.57-63. '

The possibility of lIsing in technological iloalyses tiie sugar beet pulp freezed at
_20

0

and -30"C, aHer a 30 days storJge time \Vas evaJuated. The variations
in soluble dry miltter. şlIgnr and saluble asll content as well as in polarization
of normal juice did not exceed 2,4% and 2% at - 20°C and -30" respectiveIy,
<lfter a 30 days storage period of freezed beei pulpas compared to values obtained
in case of fresh pulp. Rezults evidenced t11e possibiIJty of applying the method in
anaIyses condueted under laboratory conditions. Corrections· which have to be
applied to .. the results obtained in case of different stoqlge intervals in view to
establish the real values are mentioned.



STĂNESCU Z., ŞTEFĂNESCU P"

1972, VariaţiiIeprincipaliior indici ce exprimă calitatea tehnologică la pasta
de sfeclă de zahărcongeIată (Variationen der wichtigsten Kennziffern, die tech~
nologisclzen GiUeeigenschaften der gefrorenen Zuckerriibenpaste ausdriicken), Analele
LC.C.S. Braşov, val. III, Sfecla de zahăr, S,57-63.

Es wîrd der mogliche Einsatz von Zuckerrubenpaste bei technologisehen AnaJy~
sen besprochen; die Paste wird dazu bei _20" und _30

ae gefroren und 30 Tage
<lufbewahrt. Die Variationen hinsichtiiCh der 16sJichen Trockensubstanz, des
Zuckergehaltes, der Polarisation des natiirlichen Saftes und der 16sIichenAsche
betragen nach 30 tăgigerAufbewahrung bei der Gefrierp3ste im Vergleich zur
Frischpaste etwa 2,4% bei _20oe bzw. 2% bei _30°C. Die Methode ist infol
gedessen im Lahoratorium anwendbar. Es wurden gleichfalls Korrekturen be
reehnet, die bei bestimmter Aufbewahrungsdauer den Ergebnissen hinzugefiigt
werden miissen um tatsăchliche Werte Zu erzlelen.

STĂNESCU Z" ŞTEFĂNESCU P.,

1972, Variaţiile principalilorindici ce exprimă calitatea tehnologică la pasta
de sfeclă de zahăr congelată (Ha.ueHeHue OCfI,08nbtX lwKaaame.lteu. 8b1.pa:HCaIOUfux

mexnOAOeU'lecJ>oe Ka'leCm80 aa.lotOPQ:HCeunoii. c(JelMOBU 1t1ioii. uacmbl ), Analele

LC.C.S. Braşov, T. III, Sfecla de zahăr, CTp. 57~G3.

B pa60Te ilsYQaJJ<lcb BOSMO:»\HOCTb J1cnOJIbSOBaHllst ,I1}HI reXllo.'lOflllieCKHx aHa
JIHSOB CneKJIOUWIUOii naCTb1, 33MopomeHHoft upu Te"'mepaTypax B -20 Il _30

oe
u coxpaHllnllleflcH B Tellelllle 30 ~HeH. YCTaHoMlello, liTO KOJle6allUe cO,D,ep>KaHlIst
pacTBopUMoro cyxoro Belll.eCTBa, cO,D,ep:>KaHHst caxapa, TIoJlstpUSaI.J;Jlll HopMaJlb
Horo COKa Hco,IJ,epJKaHlist pacTBopuMoii: SOJIbI B sClMopomellHoif naCTe, 00 cpanHe
UI:110 eo cBemeH nacToii,. lIepes 30 ~HeH xpaHeHHst opn _20

oe He npeBOCXQ,!J;fIT
2,4%, a npll _30ce - 2%,llTO n03BOJUleT npllMeHeHHe .9TOro M€TOA3 ;VHI J1a60
paTopHblx aHaJU1SOB. EbIJlU BblllHCJlellbI nonpaBKII )l)Jst pesyJlhT3TOB, npllMe
HReMhle npu onpe,n;eJleHHbIX npOAOJl>KH'TeJlhHOCTJlX xpaHeHHst, Jl.Jlst nOJlY'leHl15i

peaJIhllbIX 3Ha11efIHH.

~~~~Yl~~, IS'c~~ţ«rk1!l'~~~~'Ă'tţ~\;Ş~OTAN GH., NICOLAU AL., MARI(US 5T,

1972; ~eIaţii între producţie, nivelul de îngrăşare şi desimea plantelor Jasfecla
de zahar, Analele 1.c.C.S. Braşov, val. III, Sfecla de zahăr, p. 65-76.

S-a studiat influenta diferitelor agrofonduri (600 1 'JOO SI· 1 800 I·g/Il ' "", 1) • d . ~ . ' . - .~ .. \. a lngrasa-
mm w ~I ~ . e~sltaţ~lor de 60000; 80000 şi 100000 plante/ha <lsupra prodtic:ţ'iei
de r~daCImşJ zahar la sfecla de zahăr în. diferite localităţi. S~a constatat că În
a!ar? de zona Tg. Mureş: u~de economicitatea creşte odată cu cantitatea de îngrll
şa~ll~t,. Ia celel~te staţlUOl. agrofonduJ. optim este asigurat de I 200 kglha în
graşaml~t, aducwd cel mal mare veOlt. Densitatea optimă se situează intre
8000,0 ŞI 100000 plante/ha pentru toate zonele studiate, Continutul de zahiir
este mfluenţat de agrofond şi mai puţin de denSitate.

b~~~rlCj:, LsJ0W.ptil~Lr~Gii~fh~'~i:~TAN GIi., NI<;:OLAU AL., MAR I( USŞT.

1972. ~elaţii in~re p:oducţie, nivelul de îngrăşare şi desimea plantelor la sfecla
de zahar (Relatlonshlps between yield, {ertilization Ieuel and plant density in su
gar beet) , Analele Le.C.S.. Braşov, yoI. III, Sfecla de zahăr, p. 65-:-76.

InfJuence of di~f~rent fertilization levels (600,1200 and 1800 kgfertilizer/ha
and pla~1 densltles (GO 000, 80000, 100000 plants/ha) an sugar heel root yield
was studled 1Il d!fferent lacatians. Excepting Tg. Mureş z,one where yîeld încreas~

~d ~aral~JlY wlth the quantity of applied fertiIizer, t/le optimum fertilization
eve wluch. gave the. highest in-carne proved ta be 1 200 kg/fertiIizer/ha in aii

olher localions. Oplimum density proved 10 he 80000 - 100 000 pla t
hectar 10 alI zones. Fertilizatian level exhibiteda higher influence on t~ :u;:;
content, as compare~ to plant density.



rOPOVlcr I., POPOVICr MARGARETA, CLOŢAN GH., NICOLAU AL., MARI<US
ŞT., BRATU r., SCURTU ELENA, MATHE ŞT.,

1972, Relaţii între producţie, nivelul de îngrăşare şi desimea plantelor la sfecla
de zahăr (Bezielulflgen zwischen Dilngungszllsfand llfld Besfandesdichte bei Zllck~

erruben), Analele 1.C.C5. Braşov, val. III, Sfecla de zahăr, S. CE-70.

Wi:r"J!mtersuchten den Einfluss; verschiedener Grunddiingungen (600, 1200 und
1800 kg/ha) lJnd Bestandesdichten von 60.000, 80.000 und 100.000 Pflanzen je
Hektar auf den Wurzel~ und Zuckerertrag verschiedener Zuckerriiben in unter~

schiedlichen GeNeten. \Vir stelIten fest, dass ausser dem Gebiet Tg. Mureş,

\vo die 'Virtschaftlichl<eit gleichzeitig mit .der DiingemitteJmenge steigt, in
deniibrigen Versucl1sgebieten wird die Grunddiingung durch 1200 I.;g DiingelTIit~

tel/ha gewăhrJeistetund dadurch gr6sste Einnahmen erzieIt. Die optimale Beştan~

desdichte betragt fUr alle gepriiften Gebiete 80.000 ~ 100.000 Pitanzen/ha.
Der Zuckergehal t wird mehr von der Grunddi.ingung beeinflusst und in geringerem
Ausmasse von der Bestandesdichte.

pOPovrc! t, popovrcr MARGARETA, CLOŢAN GH., NICOLAU AL.. MARCUS ŞT.

BRATU L. SCUR.TU ELENA, MAnIE ŞT, .

1972. Relaţii intre producţie, nivelul de îngrăşare şi desimea plantelor de sfeclă

de zahăr (CQomllomellue .ueJICoy yp0"J/Cae.lt, ypo8ne.lt yoo6penu!f,. U <.lycmonwii

pacmeltu-u caxa.pltoii c8eIMbl); Analele LC.C.S. Braşov, T, 111, Sfecla de
zahăr, crp. 65-76.

1<f3ylJaJIOCb BJIlIR!llle paSJI!I'-IllhlX arpmpoHoB (e BHeceHlleM 600, 1200 II 1800I.;r/ra
y,n;o6peHllji) Il rycToTbI nOceBa B 60000, 80000 li 100000 pacT/l'a Ha ypmKaf!
}wpHeii. caxapHoi-i: CBeKJlhl II Ha c60p caxapa B pa;:lJIIl\JllblX MeCTHOCTJlX. YCTalloB
JIeHO, lIro HOMHMO 30HhI Tblpry MypellI, r,n;e 3KOHOMHt lHOCTh B03pacTaeT napaJI
JleJlhHO C KOJlIflleCTDOl\f ImecelIHoro YAo6peUllH, Ha Bcex OCTaJlhHhlX onhlTHhlX
cTanUlUIX OnTllMaJIhI:i:h1i1 arpo$oH- 06ecnellllDaeTcn BHecenueM 1 200 li:rJra y)!,06~

peHllii, )1,03a, I<oTopall o6yCJIOBJIlIBaeT Han60JIhlUHiI )!,OXO.n;. OnTHMaJlhHa5I ryc~
TaTa Haxo,rt,HTCH Me}K,n;y 80000 II 100000 pacT/rOl .rt.JIfl acex n3YQaBUlIIXCff 30H.
Ha co.n,ep/KaHUe caxapa BJ/II11eT B nepBylo ollepe)J,b arpoepoll n B MeHhweii CTeneHH
rycroTa noceBa.

NICOLAU AL.,

1?72•. Efectul- ingrăşămintel()l: la sfecla de zahăr·clJJtivată pe solul -brun aluviOiI
dm zona Tg.. Neamt, Analele LCCS. Braşov, vaL III- Sfeelade zahăr
p. 77~80. "

Pe t:~asa rÎul~i Moldova, pe un sol cu pH 4,8 - 5,2, cu un continut de fosfaţi
moblil ~e 4-.::> mgllOO g sol şi potasiu mobil de 10 - 12 mg/IOO gsols-a con~
statat. ca. sfecla de zahăr nu a reacţionat la aplicarea separată a azotatului de
HlnonJll şla sării pob.lsice. Superfosfatul dat în doze de P -Ş.J P·d· td -' d _ ~ - '. -0/- -- - -' - -- - ,18 - DB, a fI lca pro~

ucţla e radaCini cu 41 fO (8,9 tlha) si respectiv cu 69%- (129 tlh)· d1 v_ - o - - 1 - , - - a. Iar cea e
~a13: ~ll .57% (1,83 Uha) şi respectiv cu 73% (2,31 t/ha).- Aplicarea împreună a
lIlgraşamlOtelor cu azot, fosfor şi potasiu nu a mărit mai mult producţia decît
superfosfatul dat singur.

NICOLAU AL.,

1.?72, Efectul ingrăşăminfelor la $~eda de zahăr cultivată pe solul brun aIuvial
dm zona Tg. Neamţ, (Effeet of fertilizersapplicd ta sugUl':beet anabrownilluvial
soi! in Tg. Netlllit), Ana lele 1. C.c. S. Braşov, val. II I, Sfecla de zahăr, p. 77-80

Sugar beet exhibited no reaction to ammonium nitrate and potassium salt applied
separa~ely on a soil possessing 4-5 mg mobile pbospbate and 10-12 mg mobile
P?tassiUm per 100 g soiI, at pH values ranging betwcen 4,8 ~ 5,2. The cxpe
flment was conduded an Moldova river tenace. Superphosphate applied in tile
ievels~f P'18 and P[J6 increased root yîeld with 47% (8,9 tlha)and 69% (12,9 t/ila)
respeet~vely, as well. as sugar yield wlth 57% (1,83 t/ha) and 73% (2,31 t/ha),
~espectJvely. Combmed application of NPK fertilizers gave the same yield
tncreases as superphosphatc applied alone.

,



NICOLAU AL.,

19"'2 Efed~1 ingi-ăşămintelor la' sfecla de zahăr cultivată pe sotul brun alu~iald'" Tg Neamţ (Di1ngemittelwirkullg bei Zuckerrilben aui braunemAtluvtQl
b~~e~o~,~ Gebiet Tg. Neamţ), Analele I.c.c'S. Braşov, val. lll. Sfecla 'de zahăr.
S. 77~80.

Auf dem Terrassenufer des Flusses Moldova, dessen Boden einen pH-Wert von
48 _ 5,2 uod einen Gehalt an beweglichen Phosphaten von 4-~ rng/IOO g
BOden undan bewegIichern Kalium vonl0-12 rng/lOO g Boden beslizt.. stell.ten

. f t dass Zllckerriiben auf eine getrennte Ausbringung von Arnrnonlllmsttck.
:~~ff~nd Kalisalz nicht reagieren. Superphosphat bewirkt in Gaben von:;t

d p .. eÎne Steigerllng des Wurzelertrages um 47% (8,9 tlha) b7.W. Hin 6 o~ln2 9 li~a), wăhrend der Zuckerertrag um 57% (1,83 t/ha) und um 73% (:,31 t/h,
steigt. Der gemeînsarne Einsatz von Stickstof~, Phosphor und KaIJ e:hohte den
Ertr<3g nicht bedeutender ais der <311einige Emsatz von Sllperphosphat.

NiCOLAU AL.,

1972 Efectul îngrăşămintelor Ja sfecla de zahăr cultivată pe solul brun aluvial
din ~ona Tg. Neamţ (BJlUJll{ue yao6penuU ua caxapuylO C6tKJty, 8btpaufuea-

6ypou
" OAJt106uaAbltOU nO"8e 8 aone Tblp2lj HJl.lt/f), Analele Le.c.S.e.uYID !ta

Braşov, T. III, Sfecla de zahăr, CTp. 77-80.

Ha Teppace peKII MOJl,!J;oBa, !la nOlfBe c pH 4,8-5,2 Il CO,!J;ep)KaliUe!l'! nO,ll,BHJKIlLIX
epocepaToB B 4-5 Mf 11 nO)\Blt:lKHoro KamUi B JO-12 Mf Ha 100 f nOlfDbl, ohIJIO
yCTaUOBJIeHO, !JaT caxapHa51 CBeRJIa He pearupyeT lIa pas,ueJIhHOe BueceHue aIIIIllU
allHoii ceJUlTpht li KaJIlleBoi{ .cOJlH. BHeceHile cynepcpacq,aTaB ,D,osax P48 li P96

o. billlaJIO ypo:m:aillwpueii cooTBeTcTBeHHo ]la 47(8,9 TIra) il 69% (12,9 Tira), a
~6:P caxapa Ha 57(1,83 TIra) Il COOTBeTC,TBeHHo lla 73%" (2,31 Tira). ~OBMec~Hoe
BHeceUlle asOTBh!X, ~OCcfJOPHbD:: lfKaJlmÎHhIX yJto6peBtm nOBbllllaJlO )pOJKa

ll lIe
6o.'lee 1.JeM BBeCel-llle O,ll,lIoro TOJlbKO eynepq,oc~aTa.

MATHE ŞT., POPOVICJ MARGA~ETA, POPOVleJ 1" ClOTANGI-).. MARKUS STNICOLAU AL., REICHBUCH L., .., .,

1972, Eficienţa nitrocalcarului comparativ cu a azotatului de amoniu la sfecla
de zahăr, Analele r.c.C.S. Br<lşov, voI. IU, Sfecl<l de zahăr, p. 81-87.

In perioada 1968~1970 pe solul hurnico-semigleie de 1<3 Braşov, pe un cernoziom
slablevigat de la Suceava, brun de pădure cernoziomic degradat de la Secueni~
Roman, brun de pădure slab pseudogleizat de la Tîrgu Mureş şi pe un sol slab
podzoJit de la Oradea s"a studiat eficienţa nitrocalcarului şi azotatului de a
moniu aplicate in doze echivalente de substanţă activă asupr<l producţiei de
sfeclă de zahăr. R.ezultatele obţinute arată că azotatul aplicat sub formă de nîtro~
calcar a dnt in toate cazurile productii egale sau chiar sporite de rădăcini şi za
hăr faţă de 8zotatul de arnQniu. In condiţiile de Ia Tîrgu Mureş, nitrocalcarul în
doză de N9ij împreuni! cu Pna dat spor semnificativ de recoltă fată de azotatul de
amoniu. Pentrucondîţiile în care s~a lucrat doza optimă şi economică deîngră
şărninte chimice este N9G P72 Kao. Sporurile de recolte obţinute prin aplicarea
dozelor de îngrăşăminte mărite (NU "PI04Kso) nu sînt asigurate in nici una dîn
localităţile unde s-a lucrat.

MATHE ŞT., POPOVICI .MARGARETA, POPOVICI L, CLOTAN OIi., MARKVS ŞT.,NICOLAu AL., REICHBUCH 1.,

1972, Eficienţa nitrocalcaruJui comparativ cu a azotuJui de amoniu la sfecla
de zahăr (Efficiency of lime ~ amlllonium nitrate applied to sugar beet as com~
pared ta al1l1ll0niUfll nitrale) , Analele 1.C.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr
p. 81-87.

Effeet of Jimeammonium nitrate and ammoniurn nitrate appHed in equal active
ingredient levels to sugar beet, was foIJowed between 1968..:-1970 on the follow
ing soUs: Braşov humic gIey soH, Suceava weakly le8ched chernozem, Secueni
Roman chernozem-like degraded brown farest soil, Tg. Mureş weakly-pseudo
gieyied brown forest saH and Oradea weakly podzolized soil. Eqllal or even higher
root and sugar yields were noted in case ofnitrogen applied as Iirne arnmooium
nUrate and ammonium nitrate. Significant yield increases were noted in Tg. Mureş
in case of applying lime ammonium nitrate in aleveI of N!lG cornbined with P,:l'
as compared to ammaniurn nitrate. The optimum and most economical fertilizer
1evel in aur wor1dng conditions proved to be N9GP7~K80' Higher fertilizer levels
(N144,PI04,Kso) gave yield increases which proved to be non-significant in aII 10
catinns.



MATHEST,., POPOVICI MARGAHETA,POPOViCI L,CLOŢAN GH.,J\'\.ARKUS ŞI.,.
NJCOLAUAL., REle IiB UCH L.,

1972, Eficienţa uitrocalcarului comparativ cu a azotatului de amon;u la sfecla
de zahăr (Wirkungdes Kalkaf1l!l1oflsalpeters i!ll Vergleich zum Ammonillmstick~

stoff bei Zuc!wrriibcn), Analele I,C.C.S, Bwşov, voL III, Sfecla de zahăr, S. 81~87.

In der Zeitspall11e 1968 - 1970 untersuchten wir auf deru halbgleyischen humus·
haltigen Baden van Braşov, auf der schwach ausgelaugtenSchwarzerde van
Suceava, auf dem degradierten schwarzerdeartigen braunen \Valdboden van
~ecueni - Rl?mml, dem schwach pseudogleyischellbraunen Waldboden van Tg.
Mureş und dem.schwach porlsolierten Boden von Oradea die Wirksamkeil des
Kalkammonsalpeters und Ammoniumstickstoffs; die beiden Diingemittel wurden
mit gleicher\\Tirkstoffdosis eingesetzt und der Einfluss auf den Zuckerriibener
trag gepriift., Die Ergebnisse zeigen, dass Stickstoff in Form von Kalkammon
salpeter in allen Făllen gleicheoder sogar hăhere WurzeI- und Zuckerertrăge als
Ammoniumsticli:sloff sicherL In Tg. Mureş bc\'.rirkten Gaben von N9~P,2 gegen
iiberdem Ammoniumsticksloff eincn signifikanten Mehrertrag. Unier den
Vcrsuchsbedingungenerwies sich eine Gabe van N 96P,2Ksp als optimal tind wirt
schaftlich. Die Mehrertriige, dic durch hohere Diingemittelgaben (NH4PI04Kso)
'erzielt wllfden sind auf keinem cler Standarte gesichert.

MATHE ŞT .• POPOVICI MARGARETA, POPOVICI 1., CLoTAN OIi., MARCUS ŞT .•
NICOLAU Al.., REICHBUCH L.,

1972, Eficienţa nitrocalcarului comparativ cu a azofafului deamoniu la sfecla de
zahăr, (3IjJţjjC1i1nuOnOc1nl, nltmpOu.JMcnw a.u caxapltoii Cotl;;.JIol no cpalJueJW-1O

c a.lt.ultallll,Ol! Ce4Itmpau), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Sfecla de zahăr,

CTp, 81-87.

B 1968-1970 rr., lIa rYMycHo-r,rleelwToii nOlllle B EpallloBC, Ha CJlaelo EhIlll.eJlO
'IeHffOl\{' 'ICpH03ellle B CY'IHBe, 6ypofl JIcClioii llCpHOSCIIIHOU Aerpa)UlpOaallHoii
oO'lne. u CeKyeIW'POl'rmH, oypoii JleCflOifcJla60 nceB,rJ,oOrJleellP'OH nOliBe B Tblpry
Alypern 1.1 Ha c.'lauo ono,!l;30JleHIIOii nOliBe B OpaJI,JIH3y4aJlaCb 3ep$CKTUBIiOCTh
BHeCeIIH5I '3i(BilBaJleHTllbIX nO'.'I.eiiCTBylOlll.eMy lIaqaJlY Jl,03 H1lTpOH3BecTII Il aMMIl~

a'-IBOfL CeJlIlTpbI lIa ypQ)Kaii caxaplloii CBel\JlbI. I10JlyllcUllhle pesyJlhTaThI nOKa~

3aJIII, IIToaMMlla'IHan ceJUlTpa,BHOCHl'rlan B BU)l,e UIITpOIl3BecTH,BO Bcex cJlYQa5Ix
ll,aeT TaKue )li:e !J.'lH )J,a)KC nOBbIWCHHhte· yp0)l\BH H:opueii H·· C60pbl caxapa RaI{ Il
a!lJ!lUla'lHafl CCJlHTpa. B yCJlOBWIX I\leCTIIOCTl1 Tb1pry Mypem lHITpOU3BecTh n .n.03e
NO;;COBMCCTtIO C Pn AaJla .uocTOBepHyIO npH6aaK)' ypO)KaR, no cpaBEeIllllo C
BHeceHHe/IJ 'aMMllaIHJQii CeJlIlTphr. ,llmr yCJlOBlIii, BKOTOphlx npOBO,lIJIJIJlCb Onb!TbI,
anTllMa.rthH<IH. Il 3Ii:OHOl\1II'1eCKII BblroAfla5I .uosa "IHUepaJIbHhIX YAoupemiii pa BIlR·
eTCfl N!l~P7'~K81), I1pn6aBlul ypO>Ka5l, nOJlyqaei\lhle B pe3YJlbTaTe npII!lleHeHH5I
nOBblIlleUHbIX JW.q y.uo6peHlJii (NH4PI04Kso), ne o(ÎecnellHDaIOTCH I-III Bo.1\Hoii [13
lIIecTBocTeii, r.ue npoBoIJ;IfJlHCb OnhITbl.

J\\ARI(US ŞT.,

1972, Influenta cpociişj adîncimii arătl1rii şi a agrofondului asupra .produ l' ,
d f 1" d h~' '"", . ' ", C ICI

e s ce a e za ar pe soluJbrun de pădure de la Tg. Mureş, AnaJele.1.c.C.S.Bra~
şav, voI. IJI, Sfecla de zahăr, p. 89-95.

Pe solul brun ~e padure slab pscudogieizat de pe terasa a II-a a /l.1uresuJui s-a
comparat expenmcntal în anii 1964-1968 influenja a diferite adîncimi's!· p .
d ~t· . ' . e aCI
A e aTa un ~e 4 lJlvele .de îngrăş<lre asupra producpei sfeclei de zahăr încadrati!
~ntr.o vrot~ţlC. de 4 al:J. ,Rezultatele scot în evidenFi superioritatea executării
a doua {]rat~n de. Vara ŞI necesitatea îngrăşării organo-mineraJe pe aceste soiuri
slab productJve dlD depresitlnea superioară a MureşuluL

/llARKUs ŞI.,

1972, Influenta epoc1işiadincimii arăturii ş~, a agrofQndului asupra,producţiei
d~ sfeclă de zahăr pe solul brun de pădure de Ia Tg. Mureş, (JniluenccofPlouglzing
tU:1C mul depttz as '[i!)cll as soi! quality on sugar bec! lIie1d on Tg. M llrc\~ brown farest
soli), Analele l.c.C.S. Braşov, val. III, Sfecla de zahiir, p. 39-95.

Influence of different ploughing times and depths as well as of faur fertilizer
Jevels an sugar bect yield was studied in a 4 years ratatian an a brown forest
pseudogleyied soillocated on tlIe 2-nd teuace of the Mureş river. The experiments
were condueted betwcen 1964-1968. Best resu1ts 'were obtained in Case of t\VO
summerploughings. The necessîty of applying organic and mineral fer'tili~ers

on theselcan soils locuted in the superior depressian of the Mureş River is sfressed.



MAR.I(US ŞT.,

1972, Influenţa epocii şi adincimii arăturii şia agrofondului asupra producţiei

de sfeclă de zahăr pe solul brun de pădure de la Tg. Mureş (Einfluss van Pflug
ffefe tlnd -termin sawie Grunddungung auf den Zuckerriibenertrag auf dem brawlen
l'laldboden van Tg. Mureş), Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr,

S. 89-95.

Aui demschwach pseudogleyischen Waldboden der zweiten Terrasse des Mureş~

:ufers verglichen \Vir versuchsweise von 1964-1968 den Einfluss verschiedener
Pilugtiefen uod -terminesowie Van vier unterschjedJichen Diingungsstufen
.aui den Ertrag van Zuckerruben innerhalb einer vierjăhrigen Fruchtfolge. Die
Ergebnjsse weisen darauf hin, dass die AUsfiihrung van zwei Sommerfurchen sowie
,clie organischc und mincralische Diingung dieser schwach edragreichen Băden

-<.ler oberen Depression des Mureş als beste L6sung Zll betrachten ist.

J\\ARCUS ŞT ..

1972, Influenţa epocii şi adincimii arăturii şi a agrofondului asupra producţiei

,de sfeclă de zahăr pe: solul brun de pădure de la Tg. Mureş (BAu/Utue cpor.a It

.Mtl6uUb~ 6CnalU1i,U U a?porfi01W Ha tlP03iCau caxapuoil CBer.Ab~ lIa 6Upoi"i
.'tecnou nO'toe 6 Tbrpay MypcUt). Analele I.C.C.S. Braşov, T. III, Sfecla de
;zahăr, CTp. 89-95.

Ha aypoii, JIecllofl, CJIaao nceBAoorJIeeHHOH UOllEe I1·ii Te-ppac!>l MypellHl, B
·onbITax, npOBOAIlIJlUHXCfI Il 1964-1968 rr., cpaBHHEaJICCb BJlHSlHI~e pa3.TJillIfjblX
rJly6lfH JI CpOKOB BCnaUJKH Ha 4 ypOBHl1X YA06peHlHl, Ha ypomaH: caxapHoi'l
CBeKJlLI B4-nOJlbIlOM ceBooaopoTe. nOJlylleullble pe3YJlhTalbi nOKa3aJlH npeBOCXo,i.i
,CTBO JJ;BYX J1eTHHX BcnameK Il Heo6xoJJ;IIMOCTb opraHO-l\fIIHepaJIbHblX y,lw6pemdi
:Ha .9THX M3J10npOJJ;yKTlIBJlblX nClIBax HI131\1eIlHOCTH Eepxuero TeqeHlHl MypellJa.

,
NICOLAU AL.. PQPQVICIMARGARETA, SEGARCEANU O., MATHE ŞT.• ClOn.
LAUŞ A., TAMAŞ L.. ...

1972, Eficienţa Betanalului aplicat pe rind la sfecla de zahăr, Analele l.C.C.S.
Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr, p. 97-107.

Erbicidarea rrndurilor de plante cu Betanal şi executarea numai a unei lucrări

de întreţinere nu egalează producţia martorului care a primit trei praşilepe

rind. Eficienţa erbicidului a fost mai bună atunci cind s~a aplicat mai timpuriu
sau la doze mai mari. Administrarea lui in primele faze de creştere a plantelor
a determinat minusurile cele mai mici de producţie (8,1 - 9,9 % rădăcini şi

7,3 - 8,5 % zahăr). La dozele de 6 - 8 Uha erbicid producţia la hectar s-a di
minuat eu 16,4 -15,4% la rădăcini şi cu 17,2 -16,3 % la zahăr.

NICOLAU AL., POPQVICI MARGARETA. SEGĂRCEANUO.• MATIiEŞT., CJORLÂUŞ
A.• rAMAş L.,

1972, Eficienţa Betanalului aplicat pe rind la sfecla de zahăr, (Efficiency of row
applications of Betanal to sugar beet crops) , Analele I.C.C.S., voI. III, Sfecla
de zahăr, p. 97-107.

Ro\V applîcation of Betanal combined with a single cultural practice proved to
be inferior to the control, receiving three cultivations per row. The herbicide
exhibited a higher efficiency when applied earlier ar in higher levels. Smallest
yield decreases (8.1 ~ 9,9% in,roots and 7,3 -8,5 in the sugar percent) were
noted when the herbicide was applied dur ing- the first growing stages. Yield de
creases ranging between 16,4 - 15,4% in roots and 17,2 - 16,3% In tiie sugar
content per hcctar werc noted when the herbicide was applied in the level of
6-1 !lha.



NICQLAU AL., POPOVICI MAR.GARETA, SEGARCEANU O., f','\ATHE ŞT., CIOR·

LÂUŞ A., TAM-AŞ L.,

1972, Eficienţa Betanalului aplicat pe rînd la sfecla de zahăr (lVirhsu-'llJ.:eit einel"
Rcihenbenhandlllng mit Betanal bei ZlIckerriibcn), Analele LC.C.S. Braşov, val.

1Il. Sfecla de zahăr. S, 97-107,

Eine Reihenbehandlung mit Betanal und cine cinzige Pflegearbeit gewahrleist~t

nichLden gleichenErtrag wie die Kontrolle. dic dreimalgehac1d w urde. Dle
Wirksamkeit des Herbizides war besserbei friiherem Einsatz ader An\V:ndung

O.ahen' DerEinsatz dieses Prăparates in den ersten Wachstumsstadlcn dergrosser . ,", ',"' ... 'o' d
Pflanzen bewirkte die geringsten Mmderertrage (8,1--:- 9,9~ bel ~Vllrzeln un
7,3,...,...- B;5,% bei Zucker). Die Ausbringungvoţ16-:-Bl/hapewI~l/dee.men Ertrags~

riickgang van 16,4 --:- 15,4% bei \Vurzeln und van 17,2 - 16,3;0 bel Zucker.

NICOLAU AL.• POPOVICI MARGARETA, SEGĂRCE!\NU O., MATlIEŞT.• CIORLAUŞ
A., TAMAŞ 1.,

1972, Eficienţa Betanalului aplicat pe rind la sfecla de zahăr (3rfirfie1i,lUu(J1tOCmb

enecewat Eemana.M 8 p!Lo,;n caxapltou ceel;,.~b!), Analele LC.C.5. Braşov,

T. f1f, Sfecla de zahăr, CTp. 97~l07,

06pa6oTKa PH'!U\OB pacTeHIlii caxapHoii CBeKJlbl EeTaW:!J101'll li npOBe.n,eHlIe TOJIhKO
o.!J;Hoii o6pa6oTI{II yxo)J,a ne Jl.aeT ypQ)Ka5I, o.nnllaKoBoro c I<OllTpOJlhBblM BapllaH
TOM. C TpeMll MOTbDI{eHlHIl\!11 B pH.n,y. 3cp$eKTlIBHOCTb rep6Ullll)J,a OblJW JIyqwe,
eCJI:1 an npnMelUlJlCll palIbll1e W1I1 B rrOBblU1eHHbIX .n03ax. Era npllMeHeHHe B

nepBbIx <pa3~x pOCTa paCTeHllii 06yCJIOBIIJIO naUMeHhllI)Je nOTepll ypQ)KaH
(8,1-9,9% KopHeii II 7,3---;-8,5% caxapa). fIpll )J,03aXB 6-8 11/ra rep6HUIl~:,

YPOJKaH.I<opueii CIUIJKaJICn na 16,4-15,4%, a c60p caX8pa Ha 17,2-16,3;0.

IONESCU-S1SEŞTI VL.,

1972, Rezultate obţinute În RomâniaincercetăriJe de regim de irigare la sfecla
de zahăr, Analele LC.C.S.Braşov, vol.",IlI,Sfec1a dez<lhăr, p. 109-119,

Se prezintă o sinteză a rezultatelor de cercetare obţinute în perioada 1956-1968.
Prin irigare producţia de rădăcini creşte de 1,2-2,7 ori, iar producţia de zahăr de
1,1-1,8 ori faţă de productiaobţjnutălaneirigaLCalitatea tehnologică asfeelei
de zahăr se îmbunătăţeşteprinirigare;deşicoI1ţinutuJde zahăr scade ~cu l,5~2
grade polarimetrice. Venitul net la sfecla dezahăririgată creşte de 1,2..::c....4.2
ori faţă de sfecla neirigată în funcţie dezonapedoclimatidi şi de condiţiile
anuluL Preţul decoşt se micşorează în cultura irigată, dar în anii ploioşi pretul
de cost este mai mic la sfeclaneirigată.Elementeleregimului de irigare a căror
mărime variaziî cu zona pedoclimatidi şîcu'felulanului. sînt: 4-7 udări cu
norme de 600-800 m3/ha şi norme deirigaţiede2400 ----' 5 600 m3/ha; udările

sînt concentrate mai ales în lunile iulie şiaugust.Udăriledeaprovizionare sînt
necesare în stepă şi numai în <mii secetoşiînsiIvostepă" iar în zona pădurilor de
cîmpie nu sint necesare.

IONESCU·SISEŞTI VL.

1972, Rezultate obţinute În cercetările de regim de irigare la sfecIade zahăr,

(Reslllts obtained in researches 0/1 sugarbeet irrig,dioll schedule), AnaJele 1.c,C,S.
Braşov, voI. III, Sfecla de zahăr; p. 109-119;

A synthesis of the results obtained inthe researches conduded between 1956--:
1968 is presented. Root and sugar yield wereincreasedl,2 -2,7 times and
1,2- 1,8 times respectively as compared tounirrigated control, Jrrigation in~

creased the processing qualities of sugar beet though decreases ranging between
1.5- 2 polarimetrical degrees werenoted· in sugar· contenL Sugar· beet irrigation
increased 1,2 - 4,2 times the net income comparatively tounirrigated control
the effeets depending an both pedoc1imatic zone and climaticconditions of tIle
cropping year. Irrigation decreased the cost;exceptingthe rainy years whencost
\Vas lower in unirrigated crops. The irrigationschedule, varying as a fund ion
of pcdoclimatic zone and climatic conditions of .thecropping yeaT, is the fol~

]owing: 4-7 irrigations applied in rates of 600-BOOm5/ha and 2400-5600
m3/ha; irrigations are concentrated especially dur ing july and august. Prepiant
irrigations are necessary in steep; in forest-steep thisirrigation type has ta be
applied exclusively during draught while in plain forestzone it proved ta be
not necessary at al1.



IONESCU-SISEŞTI VL .•

1972, Rezultate obţinute in cercetările de regim de irigare la sfecla de zahăr

(Untersuchungsergebnisse bei Bewăsserungskulturen VQn ZIlc!~erri1ben), Analele
LC.C,S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahltr, S. 109~1l9.

Die ArbeH bringt cine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, die
zwischen 1956-1968 erzieit wurden. Bei bewăsserter Kultur steigt der Ertrag
gegeniiber unbewăssert 1,2 - 2,7 mal bei \Vurzeln und 1, 1 ~ 1,8 mal bei der
Zuckerausbeute. Die technologische Gilte der Zuckerrilben steigt bei BewăsserM

ung,obwohl der Zuckergehalt uml,5 - 2 Polarimetergrade fănt. Je nach Stand~

ortbedingungen und Witterungsverhâltnissen steigt das Nettoeinkommen bei
bewăssert um 1,2 - 4,2 \Verte gegeniiber uubewăssert. Die Selbstkosten sind
be'i Bewăsserungskulturen geringer, obwohl dies in regenreichen Jahren umge·
kehrt ist. Das Bewăsserungsregim istje nach Jahr verschieden und das Ausmass
der einzelnen Elemente hăngt vomStandort ah: 4-7 Bewasserungen mit 600
800 ma/ha und einer Bewăsserungsmenge von 2400 - 5600 ma/ha; die' Bewăs~
serungerfolgt hauptsăchlich im Juli und August. Vorratsbewăsserungen sind
nUr im Steppengebiet tind in Trockenjilhren im Waldsteppengehiet notwendig,
wăhrend sic sich imWaldgebiet der Ebene eriibrigen.

lONESCU-SISESTl VL.,

1972, Rezultate obţinute În cercetările cu regim de irigare la sfecla de zahăr

(PeaY.1,bmambt, lw,ilY'te1Htb~e 6 UCCAeaOOaltWlX C peJICu.uo;n noJtlloa caxapnoii

C6e"A,l1l). Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Sfecla de zahăr, Cip. 109~l19.

DpHBO,Il,HTCfl CUHTe3 pesyJlbTaTOB lICCJle,IJ,OBaHilii, npoBO,Il,lIBWIlXCn B 1956
1968 rr. f10Jl, BJilUIHUeM opoweHllfl ypomaii IwpHefl B03pacTaeT B 1,2-2,7
a CDOp caxapa ~ B 1,1-1,8 pasa, no cpuBHeHHla c HeopolliaeMbIM KOHTpO;JeM.
TeXHOJlOfH'leCKlle .IJ,OCTOHlICTBa caxapHoii CBeKJIbI yJly'lWaIOrCJI no.ll, BJllHIflIleM
OPOWeHliJI, XOTn cOJl,ep)Katllle caxapa II CHll)iweTCfl !Ia 1,5-2 nOJlflpllMeTpH~

IleCKlIX rpaJlyca. 1..IllcTbIH .ll,OXO)1, TIO opowaetllOii caxapHoii CaeKJle B03pacTaer
B 1,2-4,2 pa3a nocpaBHeHll1O c HeOpOWael\lOii CBeKJlOH, a 3a811CllMOCTIl OrTIolJ·
BeHHO-KJiliMaTHQeCKoii 30llbl li OT. yCJlOBllii rO.ll,a. B opollIaeMoii l{yJlhType ceoe
CTOliMOCTb npO).l,YKUIlH CHIiLKaeTCJI, HO B )I,OJl{)I,JlIlBble rO)!;bI OHa IIlJ)Ke il Heopo
LUueMbIx noceBax CBeKJIbI. 3JleMeUTbl opOCHTeJlbHOrO penUillfa, BeJUI11Jllibi KOTOpblX
BapbllpylOTB38BUCIIlllOCTlI OT nOlJBeHHO~KJIHMaTlllJeCKOii SOllbl II OT ro)!;a. CJle.uylO~

~lle: 4,7 nOJHfBOB C HopMaMIi B600~800 1\t3/ra, npH HOpl\taX opoweHHfI B 2 400
5600 M3/ra; nOJUIBbl KOHUeHTpHpylOTCH npeHMyw.ecTDellHo B HIQJ1e Il aBrycTe~

BJiaro3apn,nK08ble nOJIlIBb1He06xoJl,UMbI 8 CTenH lLJnIWbll 3acylliJIHBble ro,ttbI B

JIeCOCTenH, a B 30He paBHHIlHblX JieCOB Be06xo~nl\fOCTll B lUlX Her.

St\NDOIU 'D., STĂNESCU z.,

1972, Rezultate experimentale privind regimul de apă la sfecla de zahăr, Analele
Le.C.S. Braşov, val. 111, Sfecla de zahăr, p. 121-135.

In anii 1967 şi 1968 s·au făcut cercetări în vase de vegetatie cu un sol cernoziom
levigat de la Fundulea, folosind 3 soiuri de sfeclă de zahăr, la care s·a urmărit

regimul de apă menţinut la nivelele de 1/4, 2/4, 3/4 şi 4/4 apă utilă, permanent
ca şi fazial. In cazul menţinerii permanente a umiditătiisolului la acelaşi nivel
este suficienHî 3/4 din apa utilă pentru producţia maximă de zahăr. Sporirea la
4/4 apă utilă micşorează producţia de zahăr, duce la risipă de apă, la scăderea

procentului de zahăr şi sporirea cenllşei. Reducerea apei pe faze de vegetatie
se poate face pentru o lună de zile la 1/2 apă utilă, atît în faza de 15 frunze cît
şi în fazele de îngroşare a rădăcinii şi de acumulare finală a zahărului. După 15
frunze şi la îngroşarea rădăcinii, cînd s·a folositJ/4 apă utilă, calitatea s·a re.
făcut prin udare normală pină la recoltare. După secela de Ia acumularea finală

a zahărului, timpul de refacere fiind scurt, in anii relativ normali, calitatea
tehnologică a sfeclei rămîne inferioară. Seceta la 1/4 apă utilă confirmă necesitatea
menţinerii apei la' 1/2 apă utilă în această fază. Reacţia soîurilor studiate la dife.
ritele nivele de aprovizionare cu apă a fost diferită: soiul Bod 165 a realizat in
ambii ani şi la toate nivelele de aprovizionare cu apă cele mai mici producţii.

Soiurile R. P?li 1 şi R. Poli 7 au capacitate mare de adaptare, dînd producţii

mari, atit la secetă cît şi la apă mai multă.

SĂNDOIU D., STANESCU Z..

1972, Rezultate experimentale privind regimul de apă la sfecla de zahăr, (Expe
rimenta! results concerning sugar beet water ecoflollly) , Analele Le.c.S, Braşov,

voI. IlI, Sfecla de zahăr, p. 121-135.

\Vater economy of Fundulea leached chernozem mentained at 114,2/4, 314 and
4/4 levelsof available soi! moisture \Vas followedcontinously as well as in different
development stages of 3 sugar beet varieties grown in pots during 1967, 1968.
The 3/4 ratia of available soH moisture proved ta be sufficient in order to obtaîn
maximum sugar yield when mentainîng a constant soil moisture level. The in
crease of water level to4/4 of available soiI moisture conduetedto \Valer loose,
decreased the yield and pereent of sugar aod increased the ash cont,)nt. \Vater reducM
tion ta 1/2 of aV<lilable soiI moistllre may be applied for one month only, dur ing
15 leaf stage, root thkkenning stage as \Vel! as during the final stage of sugar
accumulation. Application of 1/4 of available soil moisture fafter 15 lear stage
and root thîkcnning stageconducted to a racovery in sugar beet quality \vhen
normally irrigatingup ta harvest. Becauseof the short recovery period foIlowing
the final stage of sugar accumulation low processing qualities were recorded
during the relatively normal years. The drought noted \Vhen applying 1/4 of
available soil moisture evidenced. the necessity to keep.the soil water to 1/2 of
3vailable soil moisture dur ing the above mentioned period. The three varietil~:s

exhibited different reaetions to soil water supply.Smallest yields were recorded
for Bod 165 variety during experimental years,and at aII the tested water
suplies. R.. Poli 1 and R. PO,li 7variety possessing highlyadaptability gave good
yields both during drought and at high soiI water supplies.



SĂNOOIU D., STANESCU 7..,

1972, .Rezul1ak experimentale privind regimul de apă la sfecla de zahăr (Vcrsuchs
crgebnissc liber dcn \'fasscrlwllshalt bei Zuckerriiben), Analele 1. C. C. S. Bfa~ov,

voI. III, Sfecla de zahăr, S. 121-135.

In der Zeitspanne 1967-1968 fiihrten wir Versuchein Vegetationsgefassen:,mit
3 Zuckerriibensortenund ausgelaugtem schwarzerdeartigem Bodm auş FunduiEa
durch. Dabei wurde der Wasserhallshalt wăhrend der gesamten VegetatioIlsperiode
tind wiihrend einzelnen Vegetationsphasen verfolgt und 1/4, 2/4, 3/4 und, 4/4
'des Nutzwassers sichergestell LDie· Ergebnissezeigen dass fiir einen maximalm
Zucl<erertrag3/4 des Nutzwasscrs ausreichen, wenn die Bodenfeuchtigkeit stân
dig gleich bleibt. Eine Steigerung des Nutzwassers auf 4/4 verringert dm Zucker
ertrag und bewirkt einc\Vasservergeudung, Verminderungdes Zuc1<eranteils
und Erhăhung des Aschegehaltes. Fiir die Zeitspanne eines Monates kann dic
Wassermenge sowohl im 15 Blattstadium als auch wăhrend des Wurzeldicken
wachstums und endgiiltigenZuckerspeîcherung auf 1/2 des Nutzwassers ver
ringert werden, Nach dem 15 Blattstadium und dem Dickenwachstum der Wurzel
war 1/4 des Nutzwassers verbraucht und die Gli!emerkrnale wurden bis zur
Ern!e durch normale Bewasserung erhalten. In Jahren mit relativ normalcn
WiUerungsverhiiltnissen ist die technolagische Qualitat der Zucl\erriibcn ver
hâltnismâssig niedrig, da nach dem Diirrezustand, der wâhrend der endgiiltigen
Zuckerspeicherung auftritt, die Zeit zur Wiedererlangung der notwendigen Be
dingungen zu kurzist. DerDiirrezustand bei 114 des Nutzw<Jssers weist darauf
hin, .. dass wiihrend der endgliltigen Zuckerspeicherung 112 des Nutz\vassers ver
fiigbar sein muss, Die Sortenreagierten verschieden auf unterschiedlicheWas~

serversorgung: die Sarte Bod 1965 brachte in beiden Versuchsjahren und bei allen
Wassermengen die geringsten Ertr~ige. Die PQlyploiden Sorten R. Poli 1 und
R, Poli 7 besitzen grosse Anpassungsfiihigkeit tind sind crtragsreich sowohl bei
Diirreals auch bei genugend Feuchtigl<eit.

SÂNDOIU D" STANESCU z.,
1972, Rezultate experimentale privind regimul de apă Ia sfecla de zahăr

(PeJYAbmaml'~ OnblmOe, 1wcalOllfuxcn aoaJtoeo pe;)ICU.lta caxapltoii ceeliAbl)

Analele LC.C.S. Braşov, T; III, Sfecla de zahăr, CTp, 121-13'5.

B 1967 II 1968 rr. npOBO,1l,HJHICb BcreTaU110HlJble OnblTbl Ha BbIllteJlOljeHHOM 4epHO
3eMe ilS CDyH)],yJUl, C TpeM5I copTaMlI caxapHoÎi CneKJlbl, uaKoTOpbIX JJaytlaJlc51
3q)(pel{TBO)l,Horo pen{IIMa Ha ypoBHe 1/4,2/4, 3/4 Il 4/4 nOJleslwj[ BJla rJI , npIlMe
HHnwerocn KaK nOCT05I.HHO, TaK H TIa lţl<.1sallf PIl3BJiTHn.
TIpn yCTOii411BOM no,rr,)I,epnwlJIlJl JlJlaR{HOCTH TIO-IEbI Ha O,1l,HHaI{OBOM ypoBue, )I,Jl51
nOJly4ell!J5I /llaI<CIIMIlJIbHOrO c60pa caxapa ,I1.0CTaTOl.J:elJ ypoEeHb EJlail(I-1GCTH B
3/4 nOJleSHoi! BJlam. nOllblwellile JlJlaR\fKCTIl }J,O ypoEH5I 4/4noJIe:moii BJWfII
CHH:>KaeTC60p caxapa, Be,IleT K nepepacxo,I1.Y 60,1I,1>1, K CHJOKeI-lIJIO co,v,ep)KaHU51
caxapa n K nOBbIilleUI1IO J<OJlIJlleCTBa 30JlbHbIX Bem,eCTB. CI-IIJmelJlleKOJlIJlleCTEa
130,1I,bI no lţlasal\! pOCTa l\IQ)I{HO .n,eJlaTb lIa l\Iecn-ll11>Iii CpOK)],O ypoBHn 1/2 nOJlesHoii
BJlarH KaK6 epaae 15 JlliCTLen,T<.1K n B epaaax yTOJIllleHIl5I IWpH5I H KOl:leQHOrO
HaKOllJlCHH5ICaXapa. TIocJIe ep<.1ShI 15JIHcTben II yTCJlllV=H1l5IKOplUI, Iwr,Il,a nOJIb
SOBaJI/lCb1/4 nOJlCSHoft aJlaru, Ka"eCŢBO Ob!JIO BOCCTaHOEJleHO nyreM HOpM<J.TlIr
HorQ nOJUlBa )],0 y60pIHI. TIbcJle sacyxn Bnepllo,lI, I{OHe1JHOrO naKOJlJjeml5I caxapa,
BCJle,lI,CTBHe KpaTKocTH nepuo)l.a )I,Jln nOnpaBJlelIH5I, D OTHOCHTeJjbllO HOplllaJlbHblC
rO,ll,bI: TeXHOJjOflflleCKoe Ka4eCTBO CneI(JlbI OCTaeTcn HljSKHM. 3acyxa Ha ypoBHe
1/4 nOJIesHoii BJIarH nci,lI,TBep)K,I1.aer Heooxo,n,tllllOCTb nO,I1..n,cpmaHIHIBJIa:lKHOCTlI
HaypoBHe 1/2 nOJIe3HOfi BJIarH B TetleHile ,HOn epa3bI. PeaKllll.H. H3y4aEWllXC5I
COpTOB Ha pa3JllJlJlIbIe yp06HII 06eCneQeHH5I BJI<.1roii ObIJl3 paSJlUtiHoH: COPT. DO,I1.
165 06a rO]J.an np" Bcex ypOBH5IX 06eCne'leHIHI BO,ll,oii llaJl eaMble HHSKlle ypom811;
CopTa P. TIOJlH 1 II P. TIOJlH 7 OOJla.nalOT BbICOKOii npl1clloC06HTeJIbHoii: cnocoo
HOCTLIO KaK K sacyxe, TaK IIK nSJllJWKy JlJIafll.

ŞIPOŞ GH" PALTINEANU ROQICA,

197:, Influenţa irigării şi a ferWizării asupra unar indici califativi ai sfecleide
zahar"Analele Le.C.S., Braşov, voI. III, Sfecla de zah~r, p. 137~r44.'

~.a stud~at evolutia . indicilor caJitativi aisfeciei de zahăr la soiul R. Poli 1,
1I1 expeflente c~ regim d.e· irigare la Institutul pentru cereale şi plante tehnice
Fundulea. Sub mfluentalrigării şi fertiIizării continutul de zahărse dimiJ ·V

1 5°1 '. b t ţ t'''· . . .. .. . . lUeaZa
cu : 10 ŞI su s. ~n. a usca a cu 2,5% ,cenuşa creşte cu 0,13%, iar factorul melasă~

zahar cu 13 UllltatJ. Influenţa fer(ilizării şi a irigării asupra indicilo.r arăt t"
t d'!' I t" C . .. . . .. a Iare

carac ef. a I IV, :umu a IV. hiar şi în conditiile scăderii conţinutului de zahăr
productia de zahar creşte datorită spaririiproducţîei de rădăcini. Irig·area·. " ..

v· •.b"" . ... . . . mIc
şoreaza vafla I Itatea calitătii sfeclei de zahăr, reducînd influenţa cond'ţ"1m tI'· . u t .... .. .1 11 or

e eoro oglce ŞI mareş e puritatea sucului. Este necesar ca nivelul irigări···' 1
terti,liz~rii să dfie astfel ales ca să combîne scăderea minimă a calităţiicu cre~t~lr:'1
maXima a pro ucţieide rădăcini. Pentru aceasta, rezultatele indică' ca op't' ,."" t. . 1md
Ir.lgarea. P:~ ru meJltl.n~fl.:a.umidi.tătii solului pe 80 cm adîncime lapeste 50%
dm umldItatea acceSibila 111 pef/oada creşterii si consumului intens al SI' , 'd 1 v '. .. . ) .. . ee el

e za lar ŞI me~tin:re~ la peste 30% din u.a. în restul peri?adei de vegetaţie.

Cu 30-40 de zile marnte de data planificată a recoltării este indicată între
ruperea irigărîi.

SIPOŞ GH., PALTINEANU RODICA,

1972; ~nfluentairigării şi a fertilizării asupra unor indici caJitativiai sfedei
de zahar (Jnflllence of irrigation and fertl/ization on certain quality inde.'(esin
sugar beet) , Analele I.C.C.S. Braşov, \'01. III, Sfecla de zahilr, p. 137-'-~144;

Evolution ofsugar beet quality indexes in R. Poli 1 variety \Vas studied il d
" "t" t ti n efIrnga IOn a . le Fundulea Institute for Cereals and Technical P1ants. I)ecreases
of ~ ,59~ and 2,5% \\fere noted in case of sugar and dry matter content respectIvely,
whJ1e .mcreases ~n ashcontent andmolasses.sugar factor amountingO,I3%and
13 umts respectlvely were also observed under irrigation. Influence of fedi1i~
zat~'on and irrigation an the mentioned indexes exhibited an additive:-cumu.
Iahve charaeter:Even whell decreases in suga'r content were noted, sugar yield
pe! .hect<.1f was mcreased an account of increasing the root yield. Irrigationdi
mm1~1~ed hoth ~ariability of sugar bect quality and effeets of meteorological
condItlOnsand Increased the juice purity. Irrigationand fertiljzationlevels
l?ave t~ be especia~ly seleeted in order to combine tile minimum decrease in quaI
l~Y wlth the maximum rise in root yield. Inview of thîsaim, optimumirriga~
bon leve~necess~ry to .melltain ~he soil moistened an a depth of 80 em, proved
t~ .be BOYo of soil avaJlab1e mOlsture when app1ied during the growing --:-:and
hlghw.ater consumption per iod ; during- ali otherstagesaf thegrowingperiod
the mOJsture has to be keptatover 30% of soil available moisture. Irrigalionhas
10 be stopped 30~40 days in advul1ce of. the date planned for harvest.



ŞIPOŞ GH., PÂLTINEANU RODJCA.

1972, Influenţa irigăriişia fertilizării asupra unor indici calitativi aisFedei
de zahăr (Einf/uss VOIIBc1J..'ăsserung lllld Dilngung auf einigc Giltemerklllale der
Zuckerrl1bc), Analele LC.C.S. Braşov, voI, III, Sfecla de zahăr, S. 1:37-144.

Wir untersuchten den Verlauf von GiHemerkmalen der Zuckerrube bei der Sorie
R. Poli 1; zu diesem Zweck wurden im Forschungsinstitut fur Getreide und
Industriepflanzen, Fundulea, Bewasserungsversuche <lngelegt. Bewasserung und
Dungung bewirken einen 1,5% .Ruckgang des Zuckergehaltes und einen2,5 %
Ruckgang der Trockensubstanz, wăhrend der Aschegehalt um 0,13 Einheiten
und der Faktor Melasse - Zucker um 13 Einheiten ansteigt. Der Einfluss der
Diingung undBewasserungauf die genannten Merkmale ist additiver und kumu
lativer Natur. Obwhl der Zuckergehalt geringer ist, steîgt der Zuckerertrag, da
der \Vurzelertrag grosser ist. Die Bew5sserung verringert die Qualitătsvaria

biliUit der Zuckerruben, dasie den Einfluss der meteorologischen Bedingungen
abschwacht und die Reinheit des Saftes erh6ht. Bewăsserung und Dungung mus
sen so ausgeglichen werden, dass eine minimale Qualitătsverringerung mit
hochstem \Vurzelertrag kombiniert wird. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass
ffir einen entsprechenden Feuchtigkeitsgchalt in 80 cm Tiefe wăhrend der Wachs
tumsperiode eine \Vassermenge gewăhrIeistet sein muss, dic 50% des nutzba
ren \Vassersfibersteight, wăhrend 30% des l1utzbaren Wassers fur die iibrige
Vegetationsperiode ausreichen. Die Bewăsserung muss 30~40 Tage vor dem
geplanten Eerntetermin unterbrochen\\'erdell.

ŞIPO$ 01'1.. PÂLTlNEANU RODICA,

1972, Jnfluenţairigării şi fertilizării asupra unor indici calitativiai sfedei de
zahăr, (B,ltUHlLUe opOZUenltH U y806pemllt na ne,.omopble ';;alleemOe1tltble 110

Ka3anlMU. caxapnoii C8e1i4b1), Analele l.e.c.s. Braşov, T. III. Sfecla de·
zahăr, <Tp, 137-144.

B HaylIHo-HCCJIe,n,OBaTeJlhCIW/If JIl1cTHTyTeseplloDLIx lt reXHH!leCKHX HyJJl:tTyp
<!JyHAyJlSJ, B OnbITaX C opolllellueM HSy1laJlaCh .3BOJIIOUHH JWlleCTBeHHhlX TIOKaSa
T€JJeii caxapllofl CBeKJIh! capTa P. TIOJIIi 1. DO)J,EJIH5IHUefl! OpOillelIJJ5I 11 y)J,oopeH}H1
CO,ll,epIK8Hue caxapaCHHIKaeTCH Ha 1,5%,co.u,ep)KaHlIe cyxoro Bel1.l.eCTBa Ha
2,5%, cO,ll,ep:iIWHHe 30Jlhl BospacTaeT lla 0,13%, a tţJaKTop MeJlaCCa-caxap ~ Ha
13 e,U,ItHHU. BJllUlllIJe y)J,06pellllH )J opowemUl Ha 3TJ1 nOKaSaTeJilf lIMelOT
a)lJlIlTIIBHh1ii IT RyMyJISlTHBHhIHXapa}{Tep. llaIKe II B YCJfOBllRX CHHmeHiUl
cO)J,ep)KaHll51 caxapa, c60p caxapa B03pacTaeT EC'J1e)l,CTBlle nOEblrneHIIR yp0}l\851

RopHeH. 'OpornellJle CHllmaeT IlSMeH'4BBOCTh' KaljeCTBa caxapHoii CBel\JlhT,
YMeHhwaeT BJllllIHUe MeTeOpOJlOTHlJeCKIIX yC.lIoBlJii li nOEhIwaeT lHlCTO'Ty COIW.
YpoBeHhopOrnellll5l il YAo6pellllH lle06xoAllMO Ehl6JlpaTb T3KlIlII oOpa30M.llT06bl
c}wM6ullllpoBaTh MJlUUIII3JJhHoe CHIIIKeHlle KatteCTBB C r.WKCHMaJIbHbIM BC3pacTB
HHeM ypO)KB.HTWpHeii. Pe3YJIbT3'TbI nOHaSbrsalOT. ljro OnTllMa.lILl:ibIM 51BJi5leTC5l
opOWeHlle)J,J1H nO)J,,lI,epIKBlHl5I BJlalKHOCTIJ 001JEb1 Ha TJly6HHy B BO CM Ha ypOI:me
CBblwe50% )J,ocTynHoll BJiaru B nepnOJl pOCTa 11 llHTeHcIIBIloro nOTpe6JIeHIlSI
BO,lJ,hI caxnpHOH CBeKJIoiiH Ha ypoBHe CBblwe 30%,lJ,ocTynuoii BJJarll~ nre1leHHe
OCTaJJblJOli lJaCTn BereTaUlIOHoro nepnoAa, 3a 30--'-40 ,ll.Heii ,U,O 3anJlaHllpOBaHHoro
cpoKa yUOpKlf, peKOMell,lJ,yeTcn npeJ{pallleIllle opOllleml51.

PÂLTINEANU RODICA, ŞIPOŞ GH.,

19~2, Rezultate privindevapotranspiraţia sfec1ei de :zahăr măsurată în Hzimetre,
Analele tC.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahiir, p. 145~154.

Se. ~rezil1t~ rezultatele obţinute la I.c.c.P. T. Fundulea, În anii 1968-1970
pflvmd maSUrarea eVapotranspiraţiei la sfecla de zahăr în instalaţ,',' 1" t···'. .. ... lZlme flce
cu lllvei constant de apă. S.auobţinut valori ale evapotranspiraţiei reale maxi
(ETRM) de 595,6 m~ în perioada de vegetaţie a sfeclei de zahăr. Relaţia din~:
~onsumul r.e~l d~ apa (ETR) ~l culturii ~in cîmp şi ETRM este exprimată· prin
cur~ba ~~efI:lenţllor de corecţIe calculaţi pe baza raportului ETR/ETRM, va.
10fll~ fllnd mtr: 1,5 şi O,8.~iI1treformulele de calcul al evapotranspiraţieipo_
ten!lale la s!ecla, .r~rmuI8 lUI Thornthwaite, cu termeni de corecţie, ş-a dovedit
mal adecvata, obţmmdu.se valori mai apropiate de ETR (570 mm). D' 1" 1 I1 T ~.. . ... . ... 1nca"Uu
Va on IcaflJ apel de către plantele de sfeclă, rezultă indici ai product'v·t'l", f" 1"· .. . . 1 1 a II
ŞI e lCle11 el ~pel.' raportaţi I~ total substanţă uscată (241 Jlkg S.u. şi 27,3 kg
s.uJI mm apa) ŞI la ~otal zahar (5~4 Jlkg zahăr şi 18,1 kg zahăr/l mm apă). Pe
h~~a rezultat~lo~.obţl.nute se consIderă că instalaţiile Iizimeirice asigură posi.
bilItatea studlerll mal complete <1 diferitelor aspecte ale fenomenului de v p _
t '1' 1 . e a oransplra le a p antelor de sfeclă de zahăr.

PÂLTINEANU RODlCA. ŞIPOŞ GH.,

1972, Rezulfate privind evapotranspira1ia sieclei de zahăr măsurată În Iizimefre
(ReslJlis cOllceming sugar bcci cuapotranspiratlon evaluated with lysimciers), Analele
LC.C.S. Braşov, voI. III, Sfecla de zahiir, p. 145-154,

Reslllts obtained at the FundlJlea Research Institute for Cerea]s<lnd Technîcal
Plants concerning evaluation of evapotranspiration by help of lysimeters with
a constant water level are presented. VaIues of 595,6 mm \Vere recorded for ac
tual ma~imll~ evapotranspiration (ETRM) during sugar beet growingperiod.
The relat:onshlp between actual \Valer consumption in the fieJd (ETR) aod ETRM,
charactenzed ~y val ueş ranging between 1,5 ~ 0,8, is expressed aş a curve
of fhe corredlOn coefficients estimatcd irom the ratio ETD IETD M A
th ,', f ' • " ", mong

e eXlst1l1~ ormulae for estJmatlOn of sugar beet potential evapotranspiration,
Thornth\VaIte formula employing correetion coefficients proved to be th b ·tt' t· . . ... e .. es,
as ~ lm,a lons made hy this formula were closer to the valuet;Jf ETlR, (570mm).
EstJmallOn of water utilization by sugar beet plants conduded to certain indexe
of water capacity and efficiency on a total dry matter basis (341 l/kg dr)' matte:
a.nd 27,3 kg dry matterll mm \Valer), or on a total sugar basis (544 IIkg sugar and
18,1 kgsugarll mm water). Our results evidenced the possibiIity of a morecom~
plete study of sugar beetevapotranspiration in case of using lysimetcr· facHities.



PALTINEANU R.ODICA, ŞIPOŞ GH.,

197~" Rezultate privind" evapotranspiraţia .sfedei, de zahăr mă~urată.in lizimetre
(Ergebnisse vOn. Ermpotrans{Jirationsmcssullgen in Lysimeternbei Zuckcrriibell),
Analele Le.CoS. Braşov, val. 111, Sfecla de zahăr, S. 145-154.

Es werden Ergebnisse erlautert, die zwischen 1968-1~70 im F?rschungsinstitut
fUr detr~ide und' Industriepflanzen, Fundu1ea, bei Evapotranspirationsmessungen
in Lysimetern mit konstantem WasserspiegeI bei Zuckerrliben eizielt'\yurden.
Wabrend der Vegetationsperiode betrugen die Werte der reeHen maxîmalen
Evapotranspir~tion 595,6 mm. Die BezIehung zwischeil dem tatsachlichen \Vas
serv~rbral1ch der Pflanzen und 'derreellenI118ximalen Evapotranspiration wird
durch dic I(urheder an Hand des Verhfiltnissestatsăchlicher Wasserverbrauchl
reelle, maximale Evapotranspiration berechneten Korrelatiollskoeffizient(1l aus
gedrilckt; die \Verte betragen 1,5 und 0',8. Von ,den zahlreichen Formeln zur
Berechllung 'der potentiellen Evapotranspiration ven Zuckerriiben erwies sich
die FormeI v()n Thornthwaitals entsprechend, da die Korrekturgrossen Wcrte
geben, die dem tatsachlichen Wasserverbrau"~h năherkommen (570 mm). Eine
Berechnungder Wasserverwertung durch dIe Pflanzen ergibt Produktivitătskenn
ziffern und' Kennziffern der Wasserwirksamkeit im Verhaltnis zur Gesamt
trockensubstanz (341 lIkgTS und 27,3 kg TS/l mm\Vasser) und zum Gesamt
zucker (544 III<g Zucker und 18,1 kg Zuckerll mm 'Vasser). Die Ergebnisse zeigen,
dass die Lysimeteranlagen ein genaueres Studium der Evapotranspirations
vorgănge bei Zuckerriiben zulassen.

PĂLTINEANU RODICA, ŞIPQŞ GH .•

1972, Rezultate privind evapotranspiraţia sfeclei de zahăr măsurată În Jizimetre
(J(llltHbLe noafJ(lllompaUcnupalfuu caxapuoil CfJeJi.ltbt, 1l3.1tepenHOu C nO~lfOufblO

.wau.ltempoa), Analele Le.C.S. Braşov, T. III, Sfecla de zahăr, CTp.ltl:5-154.

DpllBO):tHTCH pe3yJlbTaTb1, nOJlyllellHb1e B Hay'lHo-UCCJ1e)],oBaTCJlbCI{OM 1I11cTHTyTe
3eplWBbIX Il TeXHlI'leCKIiX KyJIbTyp etJYII,!!,YJI51 B 1968-19,70 rr., li:aCafO~lIeCH

113I\1ep~HlUI 96anOTpallCIJIlpaIum y caxapHoii CBel(Jlb!B ,JTIl31lMeTpU'IeCKHX yCT<l
fl~n1mx c nocŢ{}llHllbllll ypoBllei\l BO)],bI. .MaKCHMaJlLHOe 3I1al.JeH1!e 3BanOTpaHCnll
lJaUl1II B nepno)], BereTaUHH caxapHoii CaeKJlbI panllllJIOCb 595,6 MM. CooTHOUle~lJle

l\lem;I.y"peaJIhHhlM nOTpeOJleiinell! BJIarUIlOJleBOii KYJlhTypoii (ETR) n MaKCHMaJll:>
Hoii 3B"anoTp<HlCllllpaUIJeii (ETRM) EblpaiKaeTcR KpllBOii 1l0npaBOl.JBbIX K05q;4>U~
UHenTon, BbllHlCJleHflbIX Ha nCBOBe CooT!"Op1eUIlJl ETR/ETRM, np1i4eM lIX Ee-ml
IJIIllhI.li:OJleOJl10TC5I /lICIK,Ily·I,611 0,8. vls epOPMYJl ):tJ1H BbllHICJleUHll lloTeHUllaJIhHOii
3Ban~Tpa11CIlHpaUHII y Cael(JlbI, $opMyJIa TOpHTBlITa c nonpan01IUbiMII llJTeHai\IIl,

OKa3aJI8Cb HallOOJIee npllro.nnoi-f, ,!!,aB<lll uauQoJlee npllomnKeHHble 3uaqemI51
ETR(570 !lfM). 1-13 pac1leTa lICnOJlb30BaHlI51 BJlam paCTeHIl5IIIHI C13eKJlLI cJIej1,yloT
nOK<13aTeJIUeenpoAYKTllBIWCTJl Il sqxţeKTIIBuoCTH, oTHeceHHble Ha oOlAee KOJl(l~

IlctT50 cyxoro BemeCTBa (341 J1/I<f cyxoro nemeCToa H 27,3 Kr cyx. nem.!1 !IIM

BOiI,bI) '11 1la' o6lU,ce KOJlHl.JeCTBO caxapa (544 JI/K[ caxapa H 18,1 Kr caxapa(I MM

BO)]"bI),.Ha OCnOB<lmlll lloJlyQeHHblX pe3yJlbTaToB MmKlIO C'IIITaT1>, tIT'OJlIl3IlMe
TpU'IeCKlle yCTaIlOBI{1I ooeCne'llIBaIOT n03MOIKHOCTb Oc..lee nOJIiwro H3YQeHllH
p 83J1H11HhIX acneKTOB 5IBJlellIlH 5uanoTpallCilupaUllll pacTellllii caxapllOii CaeKJIbf.

illll.NOI.ACHE FLOPICA. Vi\CAHlJ ADHIANA,

}972, Sensibilitatea gărgăriţei .,feclei (Bnt!Iynodrres punc!ivclltr;s Germ.) Iii
insecticideJe HCH şi la amestecul de DDT cu HCH in conditii de laborator,
Amllele LC.C.S. Braşov, voI. nI, Sfecla oe z<lhilr, p. L"55-1CO.

S-a urmĂrit eficacihltea insedicidelor HeI-! (98~'1) izomer gam11H1) şi DDT in
amestec ('ti HCH (5 părţi DDT 78% pp' şi 3 p~irti HCH 98% izomer gmnma),in
condiţii de laborator, folosind metoda peliculei şi metod<l topică. Prin metodil
peliculei pe sticl~ şi pe sugativă l'a şi prin metoda topică există diferente În cee,a
re priveşte senşibilitatea adultilor proveniţi din trei localităti diferite. AHt
prin metoda peliculei cît şi prin metoda topică reiese că adulţii proveniţi din
comuna Milceşude Sus (judeţul Dolj), ieşiţi în primăv<Jră din diapauz8, suporb1
omtihiţi mult mai m<lri de insecticidîn comparaţie cu adulţijproveniţi din
comunele Biled şi Cuza Vodă. Adulţii coleetaţi din Biled sînt însă mai putin
sensibili decit cei din Cuza Vodă. Procentul de mortalitate este mal ridicat la
folosirea metodei peliculei pe sticlă decît prin metoda peliculei pe sugativ~i.

Femelele au un procent de mortalitate mai scăzut în comparaţie Cli masculli.
VOZtl letnlii 50 scade oda!;1 cu prelungirea perioadei de diapauză <1 insed::loL

MANOLACI-lI~ FLOI{ICA, VACAI?U ADIUANA,

FJ72, Sensibilitatea gărgăritei sfeclei (Bothynoderes punetiventriş Germ.) la
inseeticidele HCH şi la amestecul de ODT cu HCH in condiţildelaborator (Sell

stfivUf/ of licet weevil (Both!Jl1oderes [Jllliciiventris Germ.) to botlr HCH illsecticid('5
and DDT f1ClI mixturcs undeI' laborator!! cOl/di/tofls), Analele 1.c.c'S., voI.
III, SfeC'in de ZiJltfJr. p. ISii -HiO.

Efficiency uf HeH in.<;ceticidcs (98(:16 of gaOlmaborner)as
mi:dures (5 parts 78 1

)() DDT pp' and 3 parts 98% HCH,
tested unrler laborator)' by film illld topical method,s. ,p,,,ifivi

orîginating from threc loc<Jtionsproved to be "iffpcpnt

gtnss andblotting paper fjlms ilnd topical me:thods.
(1 higher degree of iolcrance in Cilse of adul-ts obtained from
(Dolj county); in t!lis Jocatioll iHlults ending the
proved ta he tolerant tu much higher insecticidc cOllcenlifiltio'n,
tl) insccb from Biled (Timîş caunty) :md Cuza Vodă

raJleeted in SUcd cvidcnced il Jower sensltivity as
lTodă. Mortality perccl1t proved to be higher in case of glass
to bJoHing paper films. Pem:ils cxhibited a lower mortality
of 8othYlloderes pllllctivf'lltris Germ. The higher tbe
t1lc VitlUe.) of DL 50 il) C:lSC of inscris under study.



Mi\ NOLACj-IE FLOIUCA, VACA HU ADRI:\ NA,

19i2, Sensibilitatea gărgăriţei sfeclei (Bothynoderes IJIIltctiVl;.'lltr is Germ.) la

Inseeticidele HCH şi la amestecul de DDT cu HCH in condiţii de laborator

(Anfă/ligked des Derbrilssfers (Bothynoderes punctioelltris GerlTI. gegenilber den

Jnsddizidcn liGH lllld ('inem Gemisch QlIS !leii lIIul DD?" unter LlIboratoriul1l

sbedingu/lgcn). Analele Le c. S. Bf<lşov, val. II], Sfecl~ de ulhăr, S. 155---160,

Es W'urde clic \Virk,,3mkeit cler Inseklizide BeH (98',hJ Gammeisotner) und DDT

in Gemisch mit HCH (5 Teile DDT, ll:W6 pp' und:~ TeHe HCI-I.98°'o Ganunci

somer) under Lnboriltoriumsbedingungen gepriHt unt! dilZU die Diînnschicht

un<l topische Methode eingesetzL Die DiinllSchichtmethode aui Glassplattcn

uncl Lăscbpo.picr sowie dns topische Verbhren fiihren zur Ermittellung von

Unterschieden binsichtlicl1 der Anfăl1igkeit der ilUS 3 verschiedenen OrtsdHJftcn

stammenden lnsekten. Belele Methoden zeigen, dilSS die envachsenen Insektell

aUs der Gemeinde MăceşlI de Sus (Judeţ Dol]), die im FnJhjahr aus der Diap[l11SL'

hervorgingen, grfissere Insektizidmengen DIs die aus Biled (,Judeţ Timiş) lIud

CUZiI Vodiî (Judet Ialomit;:l) vertragen. Die in Bileei gCSilInmelten Insekten sind

\Veniger empfindlich al.') clie <tus CUZ<l Voclii. Der MortaliUlbprozentsatz ist bei

Einsatz cler Diinnschichtmethode aui Glas gr6sser als bei <.lcr aui L6schpapier.

Die \Veibl ichen Insekten haben im Vergleich zu elen miinnlichen Tieren cine

geringerc Sterblichkeitszjffer. Die DL 50 iiillt mit cler VeriilIJgerungder Df<J

patlse cler lnsektcll.

MANOLACHE FLORICA, VACA1?U ADRIANA,

[972, Sensibilitatea gărgăriţei sfeclei (BolhY!1oderes {J/lllcth'l'tltris Germ.) 1(1 in

seeticidele HCIi şi la amestecul de DOr cu HCH în condiţii dl' laborator

(CJ !loc/ruJlune It {lI/. {)(: lUI, CfJI~1<.1 OIIlt'I.I/.O<)O UO.1,<)0 Jl.IJC Ul ..a (h'(jthlJ1101Ieres punct iCU/lI!"i.';

Gd'I1.) H IlIlCf:/;I!1ll1jI1C1a.11 iJCI;'CIIX.1VpUII)j Il c.lf('C/I /{/l,1' c u·/;caXJwpl1l1lJ.\!

(! AlI6vpllllWpnlJl.\" Wi/OHll.'lX). Amllelc LCC.S. Br<l~O\', T. III. Sfecla dp zahiir,

eTJl. 155- ll'iO,

l'hy'ra.TI<lCb 3r!xjJC1CTJIB.HOCTl, IJlfCel(TlfU1I;l,flfl - rel(CaX':lop,lll<J (98 (;![l rJi\lllIil-1130/llep)

11 l11lT B OleCll C reKcax,flOpallO/ll (5 'IilCTeii ua i\HlJJ.'ltiOIl fI1lI i8% lJ ,) 'IaCTI:

Hii Ml],ilJlllOH relH.'aX.'10pDlll! 98(Jo ]'i:1MMil-ll.'lOMep), li ,lW60p,lTOpllblX yC.;IOHIHlX. C

npll~IClletlllei\l i\leToJJ,a Jl.llellKI1 1\ TOIIIl'leC'l\Oro t\leTO,D,tJ. Me'iK.LiY MeTO,I:!,Di\1 fwemUI

lla CTeKJIC li lli.l (jmJlbTpOll<lHIlOH 6yMare Il TOl-JIl'leC10fi\1 MeTO,'1,OM cyu(eCTl-lylo1'

piI3,HUQHH Il OTUOUJCHllitlJyflcTBlITe/lbUOCT11 I{[lCE'I(OlI-IblX, npOllC.'\O}UIllUlX 1l:9 TIlt'X

pa3.~1l'11lL1X ;\jeCTllOCTeii. K<l1( :>leTO]( nJ1CH1(11, Tal( It TOHll'lecl\llii lIICTOJ\ nOI(,13aJlll,

'ITO B3pOCJlhle oco6lt, npOlICXOAIlUl,Jle 113 ce/la j\'\SI'letlly Ae Cyc (ye3,I:!, llomK) H

Hhnne;I)Ulle HecHoii 113 ~UW1lilY3bl, BhlHOC51T .'-ll1H'lHTe.'lhltO 60.'lhllllle .ll,03J,[ llHceK

l'l-lU,H)l.J. 'le~1 OC0611 113 MeCTIlOCTeH Bll}lC,u (ye3.'1.. TIl!'lllllU) li KY38 13o,ua (yC.'HI,

5LTloMI1ua). Bee )1(1" H,lcel(01)lhlE', COUpalH1hJe 13 511.'lel~, i\.tellee 'lyBCTIIIITe,llbHb1, IleM

COOPilllt-l111e fi 1(Y38 BOJJ.a. BpolI,euT C/llepTHOCTlt llb1ll1e lipit npltlllelIeHHlI IIleTO}(i1

lJ.1leHKH Ha CTCKJiC, ileM TIpII npnMeltellHll illCTO}ta lJJ10Hl\tt Ha cjHIJlhTpOU8J1hlIOil

GYMare. Y CaMOI( l1ofhljllOdere8 punciiuel/lris Germ. Cl\-lepnlOC1'h HJl}Ke, 'lCM y

caMI(OIL no l\-lCpe YBe.nJlllettllH llpO,uO,!tlKltTe.'lhlloCTll JillanaY3h1 HaCE'l\OMhIX

JWfil,rlhll<l51 1(03il CllH)l\:iJeTC51.

VACAI?tJ Al)r~IANA.

19i2. Influenta ins t" "". I.' ec IClue or HCH si a amestecului de DDT si HCH (- . , \
consumului de O 1. "". . .. .. . " . ,n-r 3) asupra

le C S B·.'··· 2 a gargafl!asfeclei (BoihYfloderes flunciivelllris Gcru ) AII
..•. Id'iO\' vei III S ... '1' ,1. ,naee

, , 1 •... , fcela de zahlir, p. 16 ---165.

S-ilt! Llrrn~irit modT .~ '1 . .

t .. " .. LICdfl e ce aparilsupra consumuluI de oxigeii iri
OX1CiJru insectelor ' .. '. . urma in~

h- 1 u • • cu prepdratelc DDT SI I-1CH. Tratnmentele Cll"lln- "'
sc lin )8[J 10 desF . . lce prol,lUC

C ··1 t D aşurareil normală il proceselor fiZiologice. La cele 3 in . t· 'd

0l1S1C~nl C' ( DT, HCH şi DDT 5% + l-ICH 3%1) S~il ouţinu .seelcl.e

genuluI consumat' '. . .. t o crcşterea OXI~

I'el t t- t' )n pnmele ore după tr'ltament. Greutatea corlJaral'l -
ar fa il e sCClde 1. P" ., <1 Jnsec~

mII- 1 ..," OCa a cu creşterea dozci de preparat aplicAtii per in.seF ..

e oc d Optca cu microsiriru!' A l' . C <l. prin
jl g ,1.

\i\CA i? UAl) R rANA.

19i2, Influenta insectic'd I . HCH "
, ' 1 COl ŞI a aOlestecului de OOT si HCH (t::.J-a) _

consillllllllll de O I g- - "ţ.' .. . .) I asupra

(1 t-I ' '1 a . argan il sfeclel (BoihYlloderes ptlnciivcniris Germ)

.l7l1cl/ccojlfGH iflsecticidesand DDT+HCIJ . 1· 5 . ..'

in bel:l wt't'uil BolhJJflOdercs (llInetivcnlris Germ. ~/ll~~I;~ ;' ~ţ~ ~nsO ~()/lSUfllPiion
III, Sfecla de ~ahhr, Jl. 11il--~Hi5. ,ee . . .. r,1,şov, voI.

ClJ,~t~ges in oxygen COlJSllmption nppeilring as ;:1 result of

DD I ,mei l-ICH are melltioncd CI '1 t '. illSeet poisoning witll

lions in tll" Il) "1 I 1· .. ' leonca reatments t11d uced eertaill modifka~
., L: (rmd (eve opment oI pl ' . I . 1 . ......

ox)'gen COIlSUtnptiOll elurin .. the irs .1)510 oglca phenomena. An increasein

"II lile three inşectlcides '~'Plie~ (~~I~~~~~:n:e~~en;,,;v~;e;ll~;ld ~~c)asri~f
crC;:lses 1Il boclv weight of tre' td '. t . /0 Il· .. (

in the !evel ~i '-oml' 11 .1 <J e 1.II~sCC s ~ere noted eoncurrently with the increase
'--. o nu nrp· leu per tIlsect'l - 1

(w·tJ \ 1_ _.. ' ,\\' Jerl USlllg tIC topiral method
1 1 .' g d mICfQSYf1nge).



VĂCARU ADRIANA.

1~~72, Influenţa inseetidicelor HCH ':ii a amestecului de DDT cu HCH asupra Cl).1l

sumului de O:? la~tirgăriţa s[eclei (Bollrljnodercs plltlclivefltris Germ.) (/:'infll/ss L!c5

Jn!ickUi'ides HeFI luzd eilles Gemisc!rcs von DDT uild J-1CI1 auf d{'/[ ()2 reI'·

brauch des Derhrilsslers (Bofll!J/loderes pllflctiveniris Germ.), Ann lele 1. C. C. S.

Braşov, voI. III, Sfecln de ;whiir, S. lGl lfi5.

Es wurden Veriinderul1gen heobachtet, clie im Saucr.stnffvcrbrmldl cler Jnse1den

ll<1ch Vergiftung mit DOT und HCH auftreten. Oil..' chemLscheJl Bdwndlullgen

hcwirkcn Vcrănderungen des normalen Verlaufs cler physiuJogisl..'hcll Vorgiinge.

Bei den 4 geprliften Insektiziden (DOI, HeH \Jnd DDT 5% + HCH 3%) kOflllte

in dell erstcn Stunden nach der Behandl ung ei n Ansteigen des Sauerstoffverbrauch!'

hei den Insekten heob,1cbtet \Verden. Das K6rpergewicht der hebande1trn

lnsekten fAHt mit cler Erhobung der Ou.'ii,s jc Tier, dic mJrh der topischell f\\dhodc

mit der Kleinilljl'klions,SpritzL' Agla eingcspritzt wir·(L

VACAIW ADI(]ANA,

1972, Illflul'nţ.a inseeticidelor HCH şi a itmestecului dt, DOr şi Hen 1)')-( ;3)

asupra consumului de 0:1 ia gitrgărita sfeell'i (f)otllYrJlJl/el"l's /lIllclir.'r'nfris Germ.)

(B./ilRllIU! /l,HCI'I;lILlH(UaOIl'- u/r,ca,x.wpau(I It CMCr1/, /Z/~"[' C iJt.'/tCuX.-WpOWU(,

(S-\-,'3} //{/ Iwlltpt'6:1enue 0l fi Cf!fn','ţ,llflU'IIW?P iJlu'lOlWe/l./ţ/l (BLlthYII(ldt'rt'S

{Jllrlcff"Jelliris Germ.). Annlele I.C,C.S. BriJ~OV, T. III. Sfecla dt' zilh;~r,

eTp. Wl-lli5.

J-by·l;].]I1Ch 113MelleII1l51, Ila6Jl1o,!1,aJOIUl1CC51 11 IlOTpe(j.nrlllI11 KliCU1PU,!J,il II 11e3yllb

T;"lŢe OTpaB,Tlellllll llacel\OMblx npenap<lTOi\l JlJlT 11 rel<l..'IlXJlOpalJOi\l, Xlil\1l111E'\~1'11('

06pa6oTlOt I1bISblBaIQT 1J3:-1enel)lUl II 1l0p"'W.'IbHOM XO)ţe (jllJSItO.'lOnl'leCl\ll.\ npo·

Jll~CCOB. 0Pll ltpllMelleJllI)l I1Sy l lllBlllllXOI lllICel{nlUH)!.,OB (JlLl.T. rel"'<1X.:lllPiIlHI li

}lllT 5% +. reJ{C<lX,TlOpall :~%) Ha6JIlOAlleTcH n03paCTaJlHe paCXO)~al';Jll'.:IOpl)1l,11

B nepnble 'Wt:bl lIOCJIE.' o6pa6oTI\H. Bec TeJlIi o6pa6t)Ţi11111hlX llBcelm/>lblX ClllliKaeTCfl

C 1303paCnlllHeM !I,03bl npelli1paTfl, lIilHerelll-1oiî Ha OlUIO 11i1Cel\O:'I10e TOlllPleCjUnl

MeTO)ltnl. C 110:-IOll1bl0 :'I1l1l';pOJJlllplll1<1 Ar,~"l.




