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EFECTUL AUTOFECUNDĂRII, CAPACITATEA DE COMBINARE
ŞI GRADUL DE STABILIZARE A LINIILOR CONSANGVINIZATE

13-15 LA SFECLA DE ZAHĂR

V. CODRESCU. P. ŞTEFANESCU şi ANA CODRESCU

În prima jumătate a secolului al 20-lea, numeroşi cercetători au
făcut relatări privitoare la incercări de creare şi de utilizare a liniilor
consangvinizate (autofecundate) in ameliorarea sfeelei de zahăr. Din
cauza rezultatelor şi părerilor contradictorii, precum şi datorită greu
tăţilor in obţinerea seminţelor la autofecundările executate. 'lucrările

de autopolenizare la sfeela de zahăr au fost părăsite în Europa, îar uti
lizarea liniilor consangvinizate stabilizate (practic homozigote) a fost
substituită cu familii inmulţite înrudit (C o î c e v, 1965; Cod r e s cu,
1970, 1971). Potrivit schemelor de ameliorare relatate de Ei c h hol z
(1962), Hei n i s c h (1958), K nap p (1958). aceste familii (mai mult
sau mai puţin consangvine, denumite adesea "linii consangvinizate")
au fost create prin consangvinizare moderatii, respectiv prin pole
nizarea intre ele a plantelor "semisurori" (plante obţinute de la să

mînţa unui singur semincer, polenizat, la rindul său, cu polenul propriei
sale familii pe linie maternă).

În ultimele două decenii. problema obţinerii heterozisului la
sfeela de zahăr. prin încrucişarea de linii consangvinizate, a fost
repusă în discuţie de Bandlow (1965), Codrescu (1970, 1971),
Coicev (1965), Denisova şi colab. (1971). Eichholz (1952).
Fîlutowicz (1954), Johnson (1952), Le Cochec (1969),
Lutleov şi Maleţlei (1968), Magassy (1963 a), Maleţlei şi

colab. (1970 a), Oldemeyer (1954), Pereteatleo (1963),
S z o t a (1971) şi alţii. Analizînd perspectivele consangvinizăril (auto
fecundăril) 'in ameliorarea sfeelei de zahăr, cercetătorii menţionaţi

scot în evîdenţă dificultatea obţinerii seminţelor la autopolenizarea
sfeelei de zahăr, precum şi numeroasele probleme ce trebuie elarifi
eate în legătură cu modul de utilizare a liniilor.

In lucrările de creare a liniilor consangvinizate de sfeelă de
zahăr a existat temerea că autofecundarea ar putea duce la eliminarea
biotipurilor autoincompatibile (poate cele mai valoroase sub raportul
capacităţii de combinare şi producţie) şi la obţinerea unor linii con
sangvinizate cu un grad ridicat de autofertilitate. În consecinţă, era
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in care valoarea de la numitor a fost folosită drept conţinut de zahăr efectiv extras pentru
calcularea randamentuluL

J\'\2 = 7-,8:::0:::0...:X..:...:?-,o_c:::e:::n~u:!:şă::.--,.
S- 1,2 - 4 )( ~o cenuşă

In anii 1962 şi 1964 au fost obţinute seminţele liniilor 12 şi 13, prin autofecundarea a
1-10 plante din fiecare linie. Numărul planteior autofecundate din fiecare linie a fost de
te~ll]infl~ ~e .n~miîrul .seminţ:lcir liniei din generaţia de autofecundare precedentă şi de nu
marul radaCInIlor obţlllute. In general, la 50-80% din plantele autofecundate au fost obţi
nute de la una pina la citev<J zeci de seminte. La unele plante au fost obţinute citeva sute sau
chiar mii de glomerule.

În decursul lucrărilor, prin inte:-'.'t:'ntia omului nu a fost eliminată nici o linie sub
formă de r.ădăcini sau samÎ~ţă, pierderile de linii datorindu-se numai condiţiilor şi selecţiei

na.turale. dll1 cîmpul expenmental (nerăsărirea seminţelor, nedezvoltarea unor plante se
Illincere In <Inul II, neobţinerea de seminţe la autofecundare, atacul unor boli sau dăunători).

În cîmp, pentru obţinerea rădăcinilor, În anii 1961, 1963 şi 1965 au fost semanate
maximum 50 de glomerule din fiecare linie, obţinîndu.se, de regulă, între 1-10 rădăcini

la aproximativ 40-50 1% din liniile semăna te. La unele linii, indiferent de numărul glomeru.
lelor semăna te, dar mlli ales la cele cu seminţe puţine, JlU a fost obţinută nici o rădăcină.

În anul 1966. toale liniile IJ obţinule au fost încrucişate între ele după metoda poli.
cross. La unele linii, în special la cele care aveau numai 1-2 rădăcini, prin nedezvoltarea
plantelor nu a fost obţinută sămînţa hibridă. Sămînţa hibridă a fost obţinută de pe lăstarii

neizolaţi ai plantelor. În consecinţă, pe una şi aceeaşi plantă au fost obţinute seminte hibride
ale liniei 13 şi seminţele autofecundate ale liniei 1,1' adică ale generaţiei de autofecundare
imediflt următoare.

Lucrindu-se În acest mod, în anul 1967 a fost studiată capacitatea de producţie a 253
h~b:izi ai liniilor consangvinizate 1:1' Experienţele au fost executate după metoda parcelelor
dIVl'zate (C e a pai u, 1962), utilizîndu-se parcele de 5 sau 10 01 2, în 3 sau 5 repetiţIi.

Numărul variafţtelor intr.Q experienţă a fost de 6, folosindu-se ca martor soiul CI 34, faţă

de care au fost compm·ate rezultatele de producţIe ale hibrizilor.

Valorile medii, varianţele, abaterile standard, coeficienţii de corelaţie şi erorile lor
au fost calculate potrivit relaţiilor cunoscute (C e a pai li, 1968; Său les c u. 1967).

In determinarea generatiei de autofecundare, necesară pentru stabilizarea liniilor
c.Ol:~angvilli~ate,.au ~ost. ~t~liz~t~ ~r~ducţii~e ~i i~d~~ii de calitate ai hibrizilor liniilor 14 şi 1

5
,

lmll provemte dm dlfenţl mdlV1ZI al aceleiaşI lmll Iti sau IJ • Aceste experiente, ca şi acelea
privind cap(\cîtatea de producţie a hibriziJor liniilor 14.-15, au fost executate în anii 1970-.
1971, după ~ce:aşi r:neto~ă a parcelelor divizate. Datele au fost prelucrate şi interpretate prin
metoda analIzeI vananţel. În aceste experienţe, ca martor a fost folosit soiul R. Poli 7, raionat
în Transilvania.

Conţinutul de zahăr şi de substanţă uscată a fost determinflt polarimetric şî respectiv
refr::Ictometric, iar cel de cenuşă prin metoda conductometric5. Factorul MZ a fost calculat
după reloţi;:l:

necesar să se stabilească capacitatea de producţie a hibrizilor biotI
puri lor 8utocompatibill2, precum şi proporţia în care aceste biotipuri
sînt capabile să se hibridcze în condiţiile unei polenizări libere.
Aceasta deoarece, la sfecla de zahăr, operaţia de castrare practic nu
este posibilă, iar gradul ridicat de autofertilitate a liniilor, in condi
ţiile lipsei unor linii homozigote androsterile valoroase, ar putea re
duce mult posibilităţile de obţinere a seminţei hibride cu efect hete
rozis ridicat.

Totodată, pentru lucrările de creare şi de producere a seminţei

liniilor şi hibrizilor trebuia stabilit numărul necesar de generaţii de
autofecundare în vederea obţinerii liniilor consangvinizate stabilizate,
practic homozigote pentru caracterele cantitative legate de principalii
indici ai producţiei şi calităţii skclei de zahăr.

In scopul elucidării aspectelor menţionate, in lucrare se prezinte
rezultatele studiilor întreprinse în anii 1959-1971, privind efectul
autofecundării asupra capacităţii de producţie a populaţiei panmictice
a soiului diploid de sfeclă de zahăr CT 34, precum şi unele date
privind gradul ele hibridare a unor linii cOllsangvinizate în condiţii

de polenizare liberă (policross). De asemenea,. sint expuse rezultate
privind efectul autofecundării şi 'incrucişării .liniilor asupra unor ca
ractere cantitative alE' populaţiei panmicticc, rezultată din încrucişarea

liniilor consangvinizate 13, La nivelul populaţiei panmictice menţio

nate, au fost stabilite şi unele corelaţii intre caracterele cantitativc,
ale sfeclei de zahăr. In lucrare mai sînt prezentate date privitoare la
gradul de stabilizare a liniilor consangvinizate 13 şi l,p precum şi

capacitatea de combinare il unor linii IIj şi 15,

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În C<ldrul !ucr{irilor de creare a liniilor <lutopolenizate, în anul 1960, la soiul diploic1
CT 34 ilU fost autofeCUll(bte 500 plflnte, obţinîndu-se seminţele liniilor Il. AutofecundiJriJe
au fost facule prin izobrea In fiecare planUi a 1~3 15sbri floriferi, în 1~3 pungi de perga
ment, cu dimensiuni de 20~25 cl11!50~70 cm. Introducerea fiedirui Itlstar în cîte o pungă

fl fost efectuată înainte de deschiderea primei flori pe Hîstar (iunie~iulie). Pungile de per
gament 2.U fost introduse in săculeţi de pînză pentru a nu fi rupte de vînt sau grindină, i<lr
lăstarii izolaţi su fie umbriţi în vedereo scăderii temperaturii din interiorul pungi lor în zilele
cu insolaţii puternice in perioada Înfloritului şi fecundării. Pungile au fost \'ecolt<:!te după

uscarea lăstari lor şi coacerea seminlelor din interiorul lor (septembrie~octombrie). În pe
rioada de Înflorire maximă (iulie-august), pungile au fost scuturate zilnic (dimineata şi

dupa amiaza) pentru o cît mai bună poienizare. La locul unde pungile de pergament şi de
pînză au fost strîns legate de lăstar s-a pus vată pentru <l se asigura o izolare sigură. S5culeţuI

de pînză a fost legat în partea sa superioară de un tuton:, pentru a-I ţine "crUcal şi pentru
a nu fi rupt de vint.

3 LINIILE CONSANGVINIZATE I~-I:;LA SFECLA DE ZAHAR 13
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10

~E:WLTATELE OllŢINUTE ŞI DISCUŢII

Din figura 1 se constată că majoritatea hibrizilor au producţii

de rădăcini şi de zahăr cuprinse intre 85 şi 1150/ 0, limitele extreme
fiind 55 şi 1350/0, La conţinutul de zahăr, frecvenţere ridicate sint cu
prinse intre 94 şi 1060/0, valorile extreme fiind între 90 şi 1120/0,

Datele arată că autofecundarea, deşi a eliminat biotipurile auto
incompatibile, nu a produs modificări semnificative asupra noii popu
laţii rezultată din încrucişarea liniilor consangvinizate 13 şi nici asu
pra indicilor privind conţinutul de zahăr şi de cenuşă. Datele sint în
concordanţă cu teoria potrivit căreia consangvinizarea (autofecun
darea) desface populaţia în biotipurile ei componente, prin incruci
şarea cărora se refac caracteristicile populaţiei iniţiale (F a l con e r,
1969, Drăgănescu, 1965, Schuster, 1970).

La sfecla de zahăr, lipsa efectului autofecundării asupra prin~

cipalilor indici de producţie şi calitativi ai noii populaţii (rezultată

din încrucişarea liniil'or consangvinizate Ia) ar putea fi explicată prin
aceea că hibrizii biotipurilor autocompatibile posedă în medie ace
leaşi valori ale indicilor ca şi hibrizii biotipurilor autoincompatibile.
In consecinţă, în procesul de autofecundare şi de creare a liniilor con
sangvinizate sint eliminate în egală măsură atit biotipurile valoroase
cit şi cele nevaloroase.

Lipsa efectului autofecundării ar putea fi explicată şi prin frec~

venţa scăzută a biotipurilor autoincompatibile. La sfecla de zahăr,

biotipurile autoincompatibile au fost remarcate de Ba b i aj (197i),
Brewbaker (1934), Denisova şi colab. (1971), Hallquist
(1927), Le Cochec (1969), Lutkov şi Maleţki (1968), Ma
gassy (1963 a, 1963 b, 1965), Owen (1942), Maleţki şi co
lab. (1970 a, 1970 b), dar prea puţin se cunoaşte în ce proporţie există

cu adevărat asemenea forme. Aceasta deoarece afirmaţiile privind
existenţa biotipurilor autoincompatibile la sfecla de zahăr se bazează

pe neobţinerea seminţelor la autofecundările executate. Or, aşa cum
bine a remarcat Per e t e a t k o (1963) şi am constatat şi în lucrările

noastre, de cele mai multe ori neobţinerea seminţelor la autofecun
dările efectuate trebuie dată pe seama condiţiilor de fecundare nefa
vorabile din pungile izolatoare (temperatură şi umiditate ridicată). In
legătură cu aceasta, cercetători ca De n i s o v a şi colab. (1971), Le
Co'chec ((969), Maleţki şi cola!b. (1970 'o, 1970 b), Owen
(1942), Per e t e a t k o (1963) arată influenţa favorabilă a aititudinii
ridicate şi a temperaturilor scăzute pentru obţinerea de seminţe la
autofecundarea sfeclei de zahăr, In asemenea situaţie, precum şi da
torită frecvenţei ridicate (50-800/0) a cazurilor în care am obţinut

seminţe la autofecundările executate pare mai potrivit să considerăm

că sfecla de zahăr este o plantă relativ normal şi real autocompati-
. bilă. O frecvenţă ridicată sau variabiYă in obţinerea seminţelor la
autofecundarea sfeclei de zahăr, în funcţie de condiţiile mediului ex
tern, este relatată de numeroşi cercetători (A r h i m o v ici, 1931;

,Brewbaker, 1934, Denisova şi colab., 1971; Le Cochec,
1969; Magassy, 1965; Maleţki şi colab., 1970 a, 1970 b; Owen,
1942, Per e t e a t k o, 1963).

(1 5.7 60 05 ?O ?j 80 d.f SO S6 100 106 110 1/.5 1,"0 12.5 130 IJ,f
:% 1,;(05 de CTof

Fig. 1- Variaţia producţiilor relative de rădă~i~~ şi de zahăr ,şi. a conţinut~lui
relaUv de zahăr la cei 253 hibrizi obţinuţi din Imnle consangvJnJzateI:h faţa de

soiul CT 34.
Fig. l-Variation ofOi.t,he relat}ve foot and sugaryi~ldş and the. relatives,~gar
content in the 253 hybnds obtamed from selfed 13 imes, as agamst the V311ety

CT 34.
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Vaioriie relative medii ale celor trei indici şi ale conţinutului
de cenuşă sint practic egaie cu 100, adică cu vaiorile populaţiei pan
mictice iniţiaie a soiului CT 34 (fig. 1 şi tabelul 1). AstfeL pentru
producţia de rădăcini, valoarea medie este de 9?,5+~,~60/o, tar ~pen:
tru cea de zahăr de 99,9+0,62010' In cazul conţmutulll1 de zahar ŞI
de cenuşă valorile relative medii sînt de 100,3+0,760/0 şi respectiv
99,2+0,890/0.
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*) Media relativă n SOÎlll11i CI 34 esteconsidcrnti1 egalil Cli 100

Populaţia panmictică rezultată din incrucişarea liniilor consang
vinizate IJ prezintă o variabilitate (5 %) mijlocie in ce priveşte pro
ducţia de rădăcini şi de zahăr (10,5 şi 10,00 / 0), In consecinţă, se.l~cţla
are cimp larg de acţiune penlru aceste caractere. O variabIlitate
redusă prezintă conţinutul de z,,_hăr (3,8"10) şi una mijlocie conţmutul

de cenuşă (14,3%) (tabelul 1).
Tabelul 1

relative medii şi coeficienţii de. variabili~ate privi~d .P!oducţi~ d:
si de zahăr, conţinutul de zahăr ŞI de cenUşa la 253 hlbnzi F] obţmuţl
.. din linii consangvlnizate 13

100,3±0.Î6 99.2±0.89

ploide monogerme (provenite din numeroase soiuri şi forme mono
germe europene şi americane) a fost produsă săminţa hibrizilor F1.

In culturile comparative din anul 1968, privind capacitatea de pro
ducţie a hibrizilor Fi obţinuţi din liniile provenite din forma AE 2160,
la unii hibrizi au fost observate două categorii de plante bine dis
tincte: plante viguroase, avind aparat foliar bogat şi rădăcini mari
şi plante debile, cu rădăcini mici şi aparat foliar redus, foarte ase
mănător cu al liniilor 1, utilizate la obţinerea hibrizi lor. Potrivit da
telor elin tabelul 2, producţiile celor două categorii de plante. repre
zentind formele hibride şi nehibride ale liniilor, sint cuprinse intre
limitele foarte largi de 14 şi 100%, dovedind existenţa ullor deose
biri mari in ce priveşte gradul de hibridare şi de autofertilitate a
liniilor. De asemenea, greutăţile medii ale rădăcinilor plantelor hi
bride şi nehibride, prezentind diferenţe mari, foarte semnificative,
dovedesc existenţa formelor hibride şi nehibride, precum şi capaci
tatea de producţie superioară a hibrizilor.

Urmărind greutatea rădăcinilor la soiul R. Poli 7 şi Ia 3 hibrizi
(fig. 2) se constată cazuri cu procent ridicat de hibridare (R. Poli 7,
M 1665-30 H), procent relativ mediu de hibridare (1\1 1665-23 H) şi

14.33,8

Conţinutul I Con\irllltvi
de de

zahăr cenuşă

Producţia I
de

zuhiir

99.9±0.62

10.010,5

Productia ·1
de

rildăc In!

99.5±0.66

Indicii

,'\edia reIalivii")
Coeficien tul de varia

bilitate (S%)

Valorile
rădăcini

La noua populaţie panmictică, -intre producţia de rădăcini şi con
ţinutul de zahăr, există o corelaţie negativă slabă (-0,20**), iar
intre producţia de rădăcini şi conţinutul de cenuşă de asemenea o
corelaţie slabă dar pozitivă (r=0,25***). Aceste corelaţii arată că
printr-o selecţie riguroasă a liniilor est~ posibil să se creeze hibrizi
cu producţii de rădăcini mai mari deCIt ale populaţiei iniţiale, fără

o scădere a conţinutului de zahăr şi o creştere a conţinutului de
cenuşă.

Intre conţinutul de zahăr şi cel de cenuşă a fost constatată o
corelaţie negativă mijlocie (-0,42**). Datorită acestei corelaţii,

selecţia fenotipică pentru conţinutul de zahăr ridicat reprezintă, indi
rect, o selecţie pentru conţinut de cenuşă redus, fapt favorabJ1 pen
tru lucrările de ameliorare.

Intre producţia de rădăcini şi cea de zahăr există o corelaţi.e

foarte strinsă pozitivă (0,97***), care arată că elementul determl
nant al producţiilor mari de zahăr la hectar îl reprezintă producţiile
ridicate de rădăcini, conţinutul de zahăr avind o pondere mai redusă.

In ce priveşte gradul ridicat de autofertilitate a liniilor şi posi
bilităţile de obţinere a seminţei hibride ~a _incrucişarea liber.ă (poli
cross) a liniilor, in lucrăril.e no.astre. de p~na.acum, t.oate Imule cOn
sangvinizate 11-15 (provemte dm sOlUn dlplol~e .plungerm<:, e~topene
şi incrucişate după metoda poJicross) s-.au hlbn~at: prachc '';1 ,pro
porţie de 100%, Excepţie au făc.ut m~mal unele Imu. con,sangvlmzate
11 diploide monogerme (provemte dm forma amencana AE 2160),
care au prezentat un grad ridicat de autofertilitate. Uti.u~.ind acest.e
linii, in anul 1967, in cadrul unui policross cu sute de Imu It-h dl-

Tabelul ~

Procentul de hibridare şi greutatea medie a rădăcinilor planteior hibride şi nehibride ale
liniilor Il monogcrme, provenite din forma AE2160

plante hihride Plante nchibride Diferente dintre gre-
utatea r;ldăcini1or hi-

greutatea grcJ!latea
bride şi nehibrjde

Exp. Val"ianta medie a medie il

I I>omni'-
nI" . % rijdiicinii nr. rădăcinii O

g g D Sd

R Poli Î 144 100 629 O - - -
M 166,0- 9 H 19 14 862 108 188 674 12,59 ***
M 1665"10 H 38 27 973 102 122 751 11,94 ***

09Î M 1665-12 H 40 30 930 92 199 ni 10,82 'i' **
M 1665-14 H Î2 54 792 61 137 655 13.46 ***
M 1665-15 li 14Î 100 664 o - - -----
R Poli 7 142 100 562 o - ~ -
11'\ 1665-16 li 1I5 88 568 15 116 452 9,86 "-i' '"

098 M 1665-1Î li Î9 6,1 785 44 lÎ6 609 10.24 ,,**
M 1665-19 H 45 35 Î90 83 139 651 11,51 "''''*Al 1665-20 1-1 135 100 69Î O - - -
M 1665-21 li 4Î 35 630 84 138 492 6.97 **.*-----
R Poli Î 140 100 549 o - - -
M 1665-23 H 83 56 701 64 127 579 7,72 "1' **

099 M 1665-26 H 19 14 781 112 J19 662 8.31 ***
M 1665-2Î H 72 56 930 55 155 775 12.15 ***
M 1665-28 H 9Î 70 694 41 133 561 10.92 **.
A\ 1665-30 H 14Î 100 520 O - - -
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Fig. 2 _ Vnrinţia greutăţii rădă~iniior Ia .s~iul R. I~oli7. şi,l!:
l1ibridul j\\ 1665-30 H, avind l009~o plantehlbrJde (A) ŞI la illbflZl1
i\1 1665-23 H şi Ni 1665-26 H. avînd 56 şi respectiv 14% plante

!libride (B).

Fig. 2 - Vari<1 tion of the weight(?f 1'0015 in tlIe. variety R. Puli 7
,md the hvbrid M 1665-30 H. wltiI 100% hybnd pJants (A), and
in tIle hyb;'ids M 1665-23 H nod;\\ 1665·26 H. wUh 56% and 14%

hybrid plants, respeetlvely (B).

Obţinerea hibrizilor din linii autocompatibile poate fi atribuită

fenomenului de selectivitate a polenului, relatat la sfecla de zahăr

de Karpenko (1950). Knapp (1958), Le Cochec (1969), Ma
g a s s y (1963 a, 1963 b, 1965), Mal e ţ k i şi colab. (1970 a, 1970 b),
Petrnnja (1954), Popovici (1967), Savitsky (1944), Sedl
mayr (1955/1956), Zaikovskaia (1954) şi determinat, intre al
tele, şi ele viteza ,diferită de creşltere a tnburHor polinirce I(K a r pe n le o,
1950, Knapp, 1958, Le Cochec, 1969, Maleţlei şi colab.,
1970 a, 1970 b, Oksiuk, 1927, Savitsky, 1950). După Kar
penko (1950), Savitsky (1944), Le Cochec (1969), in cazul po
lennlui propriu, creşterea lentă a tuburilor polinice poate face ca
fecundarea să se producă şi după 8-9 zile, in timp ce polenul străin

plantei, avind o creştere rapidă a tubului polinic, fecundează după

6-24 ore.
In această situaţie, 'in cazul polenului propriu, creşterea lentă a

tuburilor polinice permite să se obţină seminţe la autofecundările
executate, planta (linia homozigotă) fiind nevoită, in cele din urmă,

să se polenizeze cu polen propriu in lipsa celui străin. în cimpurile
de hibridare, datorită ritmului rapid de creştere a tnburilor polinice
ale polenului străin, multe linii consangvinizate autocompatibile stnt
polenizate de polenul altor linii, comportindu-se, in această situaţie,

practic ca linii autoincompatibile. Asemenea biotipuri, ce permit ob
ţinerea de seminţe hibride in proporţie ridicată, pot fi denumite linii
pseudoautoincompatibile (C o d r e SeU, 1971).

Fenomenul de pseudoautoincompatibilitate, presupus a fi spe
cific materialLllui şi condiţiilor noastre de lucru, a asigurat obţinerea

de hibrizi intre liniile consanCjvinizate, hibrizi a căror capacitate de
producţie medie este la nivelul populaţiei panmictice iniţiale a soiului
CT 34 (tabelul' 1). Corelaţia pozitivă foarte strfnsă (0,80±0,06***)
dintre procentul de hibridare a liniilor şi producţia de rădăcini a hi
brizilor arată că, în condiţiile utilizării metodei policross, selecţia

liniilor cOl1sannvinizate după capacitatea de combinare ridicată consti
tuie şi o selecţie indirectă de linii pscudoautoincompatibile.

Evident, progresul selecţiei este aşteptat pe seama alegerii li
niilor consangvinizate pseudoautoincompatibile cU o mare capacitate
de combinare, din hibridarea cărora să rezulte populaţii hibride supe
rioare soiului iniţial in ce priveşte potenţialul de producţie. Din ta
belul 3 rezultă că unii hibrizi obţinuţi din liniile consangvinizate 1"
au dat, faţă de soiul CT 34, sporuri cuprinse intre l5-370/0 (6,3
12,2 t/ha) la producţia de rădăcini şi 15-27% (1,08-1,7 t/ha) la pro
ducţiile de zahăr. I-!ibrizii obţinuţi din liniile consangvinizate It, şi 15
au dat, faţă de; soiul R Poii r, sporuri cuprinse intre II şi 25%
(5,2-11,8 t/ha) la producţia de rădăcini şi 13-25% (1,0-1,9 t/ha) la

de zahăr, dovedind perspectivele mari pe care le are con-

__ Salu! R. Poil ?
___-/libndu! M i06:J-JOIi

__ ;'110J5-/3-#
__ /1! 1::~~5-[8~1I

J

!6
22
/8

procent scăzut de hibridare (M 1665-26H).Curbele de variati~ din
figura 2 A (1000/0 hibridare) arată că avem cite o singură populaţ18 hl
bridă, ale cărei curbe de variaţie sînt asemănătoare celor normale.
In schimb, curbele de variaţie din figura 2 B (procent de hibridar"
56% şi 140/0), avind cite două maxime, denotă existenţa a cite doua
populaţii (una hibridă şi alta nehibridă).



20 10
Il LINlILE CONSANGVINIZATE 13-15 LA SFECLA DE ZABAR 21

Tabelul 4

Producţiile hibrizilof obţinuţi din linii consangvinizate 1'1 şi 15 la sfecla de zahăr diploidă

Tabelul 5

Notă: DLse referă la media "ari;:m!elor V2 - Va

Capacitatea de producţie şi calitatea hibrizilor unor linii consangvinizate 1
4

provenite
din aceeaşi linie la

-" '''' ~,},~

Producţia ~'''' O"
~

;:l:::<Il
Prodllctîa :::.,l:: " = • =.5 de riidi.lcini de zahiir .- '" .~ <:! u_" Factor

~~~= De/lilmirea variantei 'E"N CU ::::::''''- 00 00 ~E~ MZUu Uu- I I
----- --> t/ha % t/ha 0;;, "s % 's %

V, R.. Poli 7 49,8 100,0 8.32 IOJO 16,7 0,50 13,5 29,8 20,9
~---------- ~-------

V2 5500·3·3·1· 8 H 47.6 95,6 8.33 100,1 17,5 0,44 14,5 24.3 21,6
Vo 5560,3·3·1,10 H 54,8 110,0 9,32 112,0 17.0 0,47 14,1 26,6 21.0
V, 5560·3·3·1· 1 H 55,4 111,2 9,36 112,6 16;9 0,45 14,1 25,4 21,1
V, 5560·3·3·1· 2 H 49.6 99.6 8.33 100,2 16,8 0,47 13.8 27,6 21,0
V, 5560,3·3,1, 5 fI 53,0 106.4 9,06 109,0 17.1 0,43 13,8 30.1 21.3-- --- ---------

Media V 2 - Vij ;52,1 104,6 8,88 106.8 17.1 0,45 14,1 26,8 21.2---------------
DL 5°1 4.2 8.4 0,76 9,1 0,49 0,04 0.59 3.29 0,44"DL 1 % 5,9 11,8 1.05 12.6 0,67 0,05 0,75 4,53 0,61
DL 0,1% 8,2 16,4 1.45 17,4 0,92 0,07 1.12 6,24 0,84-------------

V, Il. Poli 7 40,0 100,0 7,56 100,0 16,8 0,45 13,4 27,3 21,6------~--------
V., 2261·7·8·8·1 H 47,4 105,3 7,63 100,9 16,1 0,48 13,0 31.3 21,2V; 2261·7·8·8·2 H 47.8 106,2 7,74 102.4 16,2 0,46 13,1 28.3 21,1
V, 2261·7·8·8·3 H 52.0 115,5 8,27 109.4 15,9 0,51 12,7 32.2 20,7
V, 2261·7·8·8·4 fI 45,4 100,9 7,26 96,1 16,0 0,50 12,9 30,8 21,0
V, 2261·7·8,8.8 fI 53,4 118,7 9,02 119.4 lG,9 0.45 13,7 26,4 21,7-- -------- --

A\edia V 2 - Vn 49.2 109.3 7,98 105.6 16,2 0,48 13.1 29,8 21,1--- -------------
DL 5% 2,7 5,9 0.51 6,7 0,34 0,02 0,42 2.89 0,38
DL 1% 3,7 8,2 0,70 9,2 0.47 0,03 0,58 3,98 0,52
DL 0,1% 5,1 11,3 0,96 12,6 0;64 0.04 0,80 5,48 0,72---------------

V, Il. Poli 7 45.6 100,0 7,93 100,0 17,4 0,45 14.4 24.9 21.9--- ----------------
V, 5160·6·5·5·5 H 52,4 114,9 9,06 114,2 17,3 0.43 14,3 24,0 21,6\1; 5160·6·5·5·] H 51,6 113,1 9.08 114,5 17,6 0,43 14,7 23,4 21,8v., 5160·6·5·5·2 H 50,0 109,6 8,70 109,6 17.4 0.44 14,4 24,4 21,6
V, 5160·6·5·5·3 H 47.0 103:1 8.08 101.9 17,2 O..\<l 14.2 24,9 21,5
V, 5160·6·5.5·4 H 56,4 123,7 9,70 122,3 17,2 0,43 14,2 24,3 21,4--------------

Media V 2 -Vr, 51,5 112,9 8,92 112,5 17,3 0,43 14.4 24,2 21,6
~""---------------

DL 5% 4,2 9.2 0,81 10.0 0,21 0,02 0,30 1.86 0,25
DL 1% ,',8 12.7 1,11 13.9 0.29 0,03 0.41 2,57 0,35
DL 0,1% 8,0 17,5 1,53 19,2 0,40 0.05 0.56 3,54 0,48

Tabelul 3

ProJucţi ile hibrizilor obţinuţi din linii consangvinizate Ia la sfecla dezahăr diploidă plurigerrnă-
Productia de r5diicini Continutlll Productia de zahărde zahur

Varianta
% idil. t/'''1 I % I

% Idit. t/h'lt/ha faţii de soiul semnif. "s fată de tjha ~ , semnif.sc·jul faţa de soiul
CT 34 CT :)4 CT 34

6459. 1·11·4 H 37,2 120 6,2 '"*'" 17,9 100 6,69 120 1.11 ***6359· 5· 5·1 H 45,6 137 12.2 .*.** 17,3 90 7,88 123 1.48 .~ 'i' oi<

5160· 6· 5-5 H 58,3 121 10.2 **,,' 18,7 97 10,92 118 1.68 O"",*,

5560· 3· 3·1 H 54,8 115 7,1 *** 18,2 101 9,90 115 1.32 "" "'5660·57· 4·3 II 56,0 116 8,0 "i''''·'i' 18,0 99 10,05 115 1,30 .,,**
5760·72. 9·1 fI 46,5 115 6,3 ** 17,5 101 8,10 116 1.13 ""'i""
5660·48· 1·1 H 46,0 118 7,2 ~, * 16.5 99 7,59 118 1.15 '.;'*
5660·54·15·3 H 49,0 130 11,3 :!,*.* 16,4 97 8,03 I:J.7 1,70 ":,'J
5760·72- 3·1 H 48,4 122 8,9 ,:. oi: *' 16,5 98 7,99 119 1.31 oi' " *
5160· 7· 2·2 H 43,9 117 6,5 "i'* 16,2 101 7,11 118 1.08 "i'*
8561· 4· 4·3 fI 52,4 118 7,8 'i""'; 17,8 98 \),35 IIG 1,29 ***

producţia de răd;lelnI C':Jntinld de Productia de zahiir
zahăr - "s

Varianta

I
% ldif. t/ha ,1 I '1

% \<1if. t/h'l:=t/ha '" hibri" şoiuhli t/11<I
f<Jtii de soil!! ' Efată de soi u1 E

dtJlui R.
R, PaU 7 & Poli 7 I.:. Poli 7 ,~

5660'14·5.2·4 Il 59,8 125 11,8 ",*c.' 16,1 16,0 9.0 125 1,9 *~.,,-

5160, 6·5.5.4 H 56,4 124 10,8 "'** 17,2 17,4 9,7 123 1,7 '''"'*
2261· 7·8·8·8 Il 53,4 119 9,4 *** 15,9 16,8 9,0 119 1,,5 "~"I·

2261· 7·8·2·3 H 53,6 119 8,6 *** 16,5 16,8 8,8 117 1,3 *':'*
161 . 5·3·1·7 H 58,4 120 9,6 ,*** 16.5 17,1 9,6 116 1.3 *~.
5160· 6·5·5·5 fI 52,4 115 6,8 **,!, 17,3 17,4 9,1 114 1.1 .~*

5660·57·1·5·1·6 H 50,8 112 5,2 * 16,9 16,1 8,6 117 1,2 1'*
5160· 6·5·5·1 Il 51.6 ]13 6,0 *,:' 17.6 17,4 9,1 115 1.1 ",*
5660·57·1·5·1·3 H 52,0 114 6,4 *," 16,1 16.1 8,4 114 1.0 **5660· 3·3·1·1 H 55,4 111 5,6 16.9, 16.7 9,4 113 1.0 ~, "

san9vinizarea (autofecundarea) şi Ilibridarea liniilor in ameliorarea
sfeclei de zahăr (tabelul 4).

. D~tele prezentate 'in tabelul 5 arată că intre hibrizii obţinuţi
dm lmllie 1", provenite din diferiţi indivizi ai liniei 13 55CO-3-3-1
există diferenţe semnificative in ce priveşte producţia de rădăcini şi

de zahăr, Intr-adevăr, diferenţele sint pină la 15,60/0 la producţia de
rădăcini (7,8 t/ha) şi pină la 12,60/0 la producţiile de zahăr (1,04 t/ha).
Potrivit diferenţelor limită, se constată deosebiri semnificative şi
intre indicii calitativi privind conţinutul de zahăr, de cenuşă şi sub-
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.) - DL se referă la media vllrlantelor V% _ VI

Tabelul 6

Capacitatea de producţie şi calitatea hibrizllor unor linii consangvinî:t:atels provenite
din aceeaşi linie 1.1

Plante atacate de Pythium sp.

o.' di i I sC'TnnifI
Plante atacate de Phoma bdae '1

Q' 1 dif 1 semnii
Vnrinnla

Tabelul 7

Frecvenţa plante lor atacate de Phomll betae şi PyihilllJl sp. Ia hibrizii FI obţinuţi din linii
consangvinizate I.~şi Iv provenite din aceleaşi linii I~ şi I,I~

mente, in lucrările de creare a liniilor consangvinizate de sfeclă de
zahăr, autofecundarea se practică, in general, timp de 1-3 generaţii

(P o h 1 m an, 1959; Ban d l o w, 1965). Din datele tabelului 6 se
constată mari diferenţe intre hibrizii liniilor 1" fapt ce arată că şi

liniile 1, sint departe de a fi suficient de stabilizate pentru a se putea
trece la păstrarea şi inmulţirea lor prin metoda SIB. Intr-adevăr, la
producţiile de rădăcini sint diferenţe semnificative ce ajung pină la
26,5'/0 (13,2 t/lla), iar la cele de zahăr pină la 24,30/0 (2,09 t/lla). Dife
rente semnificative sint şi la indicii de calitate privind conţinutul de
zahăr, de cenuşă, substanţă uscată, randament şi factorul melasigen.

La linia consangvinizată 6359-5-4-1-2, diferenţele intre hibrizi
fiind mai mici, gradul de stabilizare este mai pronunţat. De aceea,
această linie este mai aproape de indeplinirea condiţiilor care fac
posibilă trecerea la păstrarea şi inmultirea ei prin metoda SIB, peri
colul dezbinărilor şi al schimbării capacităţii de combinare fiind mai
redus. Potrivit rezultatelor prezentate, devine evident faptul că şi la
sfecla de zahăr, ca şi la porumb şi alte plante, gradul necesar de sta
bilizare (homozigoţie) a liniilor consangvinizate va pretinde ca nu
mărul generatiilor de autofecundare să fie ridicat la 6-7, adică cel

" "
1, Poli 7 (i\\ t.) 8,6 79.8

5160-6-5-5-1 H 27,6 19.0 ',t 'i' .,. 52,2 27.6 000

5160·6·5·5·4 H 39.0 30.4 47,6 32.2 000

5560,3·3·1.1 H 19,9 11.3 59,5 20,3 00

5560·3·3·1·5 H 28,9 20,3 ".** 62,5 17,3 00

5560·3·3·1·10 H 13,1 4.5 33,4 46.4 000

5660,14·5·2,4 H 44,1 35.5 *** 69,0 10,8
5660,14,5·2·11 H 58.1 49,5 '1'** 64,3 15.5 o

5660·57·1.5·1.3 H 32,8 24.2 '''** 58.2 21.6 00

5660.57·1·5·1·6 H 16.5 7~9 53,0 26.8 000

7463·6.2.2 H 33,7 25,1 *** 59.8 20,0 00
7463·6·2.4 H 14;7 7,1 51,6 28.2 000

DL 5% 10,85 12,58
DL 1% 14,52 16,83
DL 0,1 % 19;00 22,03

in zahăr şi valorilece DflV'''le

Diferenţe mari; semnificative, sînt şi între rezultatele de pro
ducţie şi de caiitate ale hibrizilor obţinuţi din iiniile 1, provenite din
aceleaşi linii 13 (2261-7-8-8 şi 5160-6-5-5), dar elin indivizi diferiti ai
acestora.

Rezultatele prezentate privinel productia şi calitatea hibrizilor
liniilor consangvinizate L~ arată că gradul de homozigoţie a liniilor
de sfeclă de zahăr nu este suficient ele ridicat după 3 generaţii de
autofecundare. In consecinţă, păstrarea şi trecerea la inmultire a
iiniilor prin metoda SIB pare insuficient fundamentată, deşi, actllal-

'" ~~~:::.>,-: - ~.

Producţia Productio .::: -; ~.~

j~~
~~,S

" de răd,lcjnî de zahăr -;:i"'" ~~ factor -:::>0:::1

.~
Denumirea v,']rianlei 1\\2 .o::~_

00 00
8~Bu~ U"j

c ---- --> t{ha I " tjha I % os ,.
~S %" ,,'

~ R. Poli 7 49.8 100,0 8,27 100.0 16.6 0,55 13.2 33.4 21.4-------------- ---
V, 5959·4.2·J-1·3 H '12.6 85,5 6,90 83,5 16.2 0.54 12.7 34.2 21.1
Va 5959·4.2·1·1·4H 55.8 112.0 8,93 107,0 16.0 0,56 12,6 36,0 20,8
\14 5959·4·2·1.1·6 H 43.0 86.0 6,84 82,7 15.9 0.59 12.6 38,7 20.6
V., 5959·4·2· J·1·7 H 50.6 101.6 8.10 97,9 16,0 0.56 1" ~ 36,1 20.4_.0
V, 5959·4·2. J. 1·2 H 50.0 100.4 8,25 99,8 16,5 0.54 13,1 33,3 21.1----------------

Media V 2 - V(l 48.4 97,} 7,80 94,2 16.1 0,56 12.6 35,7 20.8--- ----------- -----
DL 5% 4,7 9.4 0,76 9,1 0,51 0,04 0.42 4,2 0,36
DL 1% 6.4 12.8 ],05 J2,7 0,70 0.06 0,58 5,8 0,47
DL 0,1 % 8,8 17.6 1.45 17,5 0.96 0,08 0,80 7,9 0.68- --

~ R Poli 7 46,8 100,0 7.22 100,0 16,5 0,51 13,2 30,9 20,9------------
V, 6359·5·4·1 ·2·2 H 47,4 10],2 7,87 10],2 16,6 0,48 13,4 29,1 21,0
V, 6359·5·4·J·2·3 H 48,6 103,8 7,73 103,8 15,9 0,55 12,6 33,2 20,3
V, 6359·5·4·1·2·4 H 51,2 109.4 8,14 109,4 15,9 0,52 12,3 34,1 20,1
V, 6359·5·4·1·2·5 H 49,2 105,1 7,72 IDOlI J5.7 0.54 12,4 34,8 20.2
V, 6359·5·4·1·2·6 H 47.6 101,7 7.66 101;7 16,1 0,55 13.0 34.0 20,5-- -------

Media Ve-Va 48,8 104.2 7,82 104,2 16,0 0,53 12,7 33,0 20,4- --------------
DL 5% 3,8 8,1 0,42 5.4 0,51 0,02 0,22 [ 2,49 0,27
DL 1% 5.2 11,1 0,58 7,5 0,70 0,03 0,58 3,43 0,38
DL 0,1% 7,2 15,3 0,80 10,3 0,96 0.04 0.80 4,72 0,52
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stabilit de teorie şi mai ales de practica ameliorării porumbului. Inlegătură cu aceste aspecte menţionăm că liniile consangvinizate 13 şi 1.1au fost foarte uniforme fenotipic, indivizii fiecărei linii fiind foarte
asemănători între eL

RezuHatele prezentate in tabelul 7 arată că liniile 13 şi 1" nusint stabilizate nici În ce priveşte rezistenţa la atacul ciuperci lor ce
provoacă putrezirea plăntuţelor.

Neuniformitatea hibrizilor liniilor L~ şi 15 poate avea drept cauză,În primul rinel, continuarea segregărilor, elar ea poate fi elată şi peseama creşterii ponelerii capacităţii ele combinare specifice, ca rezultat al măririi IcoefiicÎ,entului Ide c01l'sangrvinizare şi a .eHm.inării de laparticipare în policross a liniiJor nevaloroase. De asemenea" în con
diţiile În care au fost Încrucişate liniile (metoela policross), neuniformitatea genotipică a liniilor 13 şi 1" ar putea fi amplificată de pro
porţiile diferite de hibridare a acestora (determinate ele fenomenulele selectivitate a polenului), precum şi de coreI aţia pozitivă dintregradul ele pseudoautoincompatibilitate a liniilor şi capacitatea de pro
ducţie a hibrizilor.

CONCLUZII

1. La sfecla ele zahăr, autofecunelarea timp ele 3 generaţii, deşi
ÎnIătură biotipurile autoincompatibile, nu a avut efect neqativ asupra capacităţii medii de proelucţie a noii populaţii rezultate din in-
crucişarea liniilor Ia, comparativ cu popnlaţia iniţială a soiului CT 34.In consecinţă, in procesul de creare a liniilor consanuvinizale prinmetoda autofecunelării sînt eliminate În egală măsură atit biotipuriJevaloroase cît şi cele nevaloroase.

2. Lipsa efectului autofecunclăril asupra copacitălii ele proelucţiP_med'ii a noii populaţii hibriele ar putea fi explicată prin frecvenţa
scăzută a biotipurilor autoincompatibile şi prin aceea că hibrizii biotipurilor pseueloautoincompatibile, în meelie, au o capacitate de pro
ducţie egală cu a hibrizilor biotipurilor autosterile (autoincompatibile).

3. La sfecla de zahăr, fenomenul de pseudoautoincompatibilitatepermite hibridarea şi examinarea capacităţii de combinare a liniilorconsangvinizate prin metoda policross.
4. Fenomenul de pseueloautoincompatibilitate, împreună cu co

relaţia pozitivă dintre procentul de hibrid6re a liniilor consan(jvinizate şi capacitatea de producţie mare a hibrizi lor, permite selecţia
indirectă a liniilor pseudoautoincompatibile valoroase, necesare pentru crearea unor hibrizi ele sfeclă de zahăr cu efect heterozis ridicat.5. La nivelul populaţieî panmictice de sfeclă de zahăr, rezultatădin Încrucişarea liniilor consangvinizate 13 provenite din soiul CT 34,a fost constatată o corelaţie ne(jativă slabă Între producţia de rădă-

. o corelaţie pozitivă slabă între prod,:"cţiarini şi conţinutul de zahăr ŞI cenuşă. Intre conţinutul.de ~ahar.ş~ celde rădăcini şi conţinutul cl~ o corelaţie l1egativă mlJloCle r ~aI~. intre1 cenuşă il fost obsen-ata t t ~( e . (e rădăcini şi cea ele zahăr una pozi tiva fo~r e s nn~a.prodU~ţif ISfecla de zahăr, liniile consan(jvinizatc 13 Şi 1." nu sint suficlent' d: stabilizate p~ntru prînclpalele caractere cantItatIve legate
I . d' .. de producţIe ŞI calItate. . t b'l' t(e In _elI -.. ţ:" l' "1 consangvinizate practlc 5 a 1 IZa e7 [11 vederea ab lnerIl 11111 or . . 1'" clici, .' ,.l ~. eniru caracterele cantitative privind pnnclp~ n 111 .(homozICjote) l' . 1-"1 le autofecundare trebUIe contl-de productie şi calItate, ucrafl e (

nuatetină la ~eneraţi_~l~. I~tăl'~ie combinare a unor linii şi capacitatea
o. Capac.. tat?il .Il. IC.Q . 5 ers ectivele mari pe care le arecle producţie a 111brIZlIO

f
l dO\d'ede)c ~ hibriclarea liniilor În amelioraconsan9vinizarea (auto eCUl1 arca '?

rea sfeclei ele zahăr.
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DINAMICA 'CREŞTERII RADACINILOR, A ACUi\1ULĂRII

ZAHARULUI ŞI EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICI AI CALITAŢI!

TEHNOLOGICE LA S.FECLA DE ZAHĂR îN ANII 1970-1972

Gri. RIZESCU, D. MIHUTĂ şf I. GEORGESCU

Producţia totală de sfeclă de zahăr a crescut in ultimii ani, dato
rită atit extinderii suprafeţei cultivate cit mai ales sporirii produc
ţiei medii la hectar, ceea ce a determinat realizarea unor cantităţi tot
mai mari de zahăr, necesare satisfacerii consumului intern şi cerin
ţelor pentru export.

Cantitativ, producţia totală de sfeclă de zahăr produsă în anul
1972 a reprezentat cel mai ridicat nivel al recoltei de sfeclă obţinută

pînă în prezent, cu 140/0 peste plan şi cu 32% mai mult decît în
anul 1971; producţia medie realizată de 28000 kg!ha fiind cU
4600 kg!ha mai mare decît lin anul 1971 şi cu 9340 kg'ha faţă de
cea din anul 1970.

Calitativ! referindu-ne în special la valoarea tehnolo9ică sau
mai ales la conţinutul de zahăr acumulat pină la recoltare, producţia

de sfeclă din anul 1972 a inregistrat valori mai scăzute, respectiv de
14,13% faţă dEi 16,12% în anul 1971 şi de 15,65% in anul 1970.

Deşi valoarea conţinutului de zahăr a fost cu cea 1,5 grade
polarimetrice mai scăzută decit în anii precedenţ!, totuşi producţia

de zahăr biologic la hectar a fost superioară, ca· urmare a producţiei

medii de sfeclă ridicate.
Producţia de sfeclă realizată la hectar cit şi calitatea tehnolo

gică a acesteia sint rezultatul interacţiunii unui complex de factori
meteorologici, biologici şi agrotehnic!' Cercetările arată că in peri
oada de vegetaţie există depresiuni aie asimilaţiei clorofitiene şi reS
pectiv ale acumulării substanţei uscate, datorîtă dezechilibrului sur
venit în bilanţul apei din sol şi plantă. Aceste praguri critice in fizio
logia şi biologia plantelor de sfeclă se întîlnesc in partea de sud
vest a ţării şi produc diminuărî aprecîabile ale recoltei şi calităţii

acesteia. Pe de altă parte s-a mai constatat că fotosinteza şi res
pectiv producţia şi calitatea cresc in condiţiile aplicării unor doze
de îngrăşăminte care să satisfacă cerinţele fiziologice ale sfeclei de
zahăr şi ale unei tehnologii normale de cultură.

Cercetările lui O k n e n k o şi Les c e 11 k o (1970) au arătat că

faelorul limitativ al producţiei de sfeclă ca şi al conţinutului de za-
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SiTUAŢIA CULTLRJi SF[CLEJ DE ZA]-1.\R IN ANJ1 j970~HJ12

CONOIŢIlLE ŞI METOOA DE CERCETARE

- umai "}e această bază se pot stabili măsurile ne-
(d:~:/:c~a~n1:~a~~~~ă~urare~1in cO:ldiţii optime a recoltării şi inclus
trializării eficiente a sfeclel de zahar. ~ , _ " . ,_

În prezenta lucrare ne propunem sa anahzam prmClpaJele l~ .
~ "', t .. " eutate a rădăcinilor, a acumu arll

~:~~~u~~ Sl~~~~::ac;~i~~;~~l:f:,r,J;nclici cle dcalitat~. 1~9si~cl~ 9~~ ~~hf~
d ă in anul 1972, comparativ cu cea m anu _, ,.

pro JUsţ . condiţi'lle climatlce şi cu tehnologia cle cultura aphcatdcore a le cu ...,.... ~

la această plantă, in perioada menţlOnata,
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. 'd 1970 1972 cultura sfeclei de zahăr a reprezentatIn penoa a - 'b'l f" ] m-
. t' 2 060/ elin totalul suprafeţeI ara 1 e, 11l1C a

1.92, 1,91 ŞI respec IV , ,1) t f b'l 'n proporţie de ?O'/o
prasată pe terenuri şi zone foar e avora IeI _
În 1970 si 240/ 0 in anii 1971 şi 1972 (tabelul 1). ,

Cultivarea sfeclei de zahăr pe, terel~,:ri şi 7i~~~~/e Jf;~~~~J~~
s-a asigurat in perioada menţlOnata, 1ll me le pe " "
suprafeţei cultivat~ cu sfeclă ele zahăr, iar pe terenun ŞI 1ll zone ne"
favorabile pe 6"/0 1ll 1970 ŞI 20;, în 1971.

.. V' , 19'-9 CO'ltrolul eh,'mic în fabricile de zahăr,1 B oei o fi gal o r 1 c a, -.J, .. .

Studierea dinamicii cresterii in greutate a rndăcinilor de sfecJn şi a evolUţie~, p.~int-

, ....' U" '1' tie a sfec1ei de zahăr s"a efectuat conform tema ICl1 ea~
palilor indica ton al calItatII te Ino og c . V" d \' i i industrializării sfec1ei de za.

~". t ro de dtre Centrala organizam pro uCleş

borata 10 aces s-..op . 1: " d' 10 ,'u1ie _ 15 octombrie probe de sfeclă din toate cul-h
v

. oltîndu-se anua 10 pell08<1. b'
. al, rec. . .. f ţ~ d' d 400-500 ha s-a recoltat cite o pro aturile unităţilor agncole. Pentru o supra a a me le e , u

de sfeclă cît 1113i reprezentalivti pentru cultura respectiva. .

In total s,au recoltat anual peste 36000 probe de sfecHi. care avu !o:t,<:mal~zate la la-

bara ;~~;e;:d'ff:i,~~;;r:,;:~~ b;;;~ll~; ~ee~~~l;~il n~~t~~n~:~~~~s: g;:~~~ II~~I ~~d~~:~;i~; t~1 f~~n~::~:;
~~~opulP8 sfeclel (digestia), puritiltea, conţinutui de cenuşă şi factorul melaş<l~zahar al su-

cului normal. , .. ]" 1- 1 i 15 3.ugt'st
Probele de sjec1ti au fost recoltate şi <lnaJizate IiI 10,20Ş130 IUle Ş.! d Ş ... <. 1,

t b ,. ŞI" octonlbrie preleva rea acestora efeetuÎndu-se de pe aceleaşI parcele expenmen·sep em re .,.. '. ;-' 'h~r
tale stabilite pe diagon::J.1eJe tarJalelor cultivate cu sfecLI de Zd il". . .• I . d f i~

. Dt·;· 'le ea'ltitative si analizele calitative S-flU efectuat asupra probe OI ,e sec,a
e erm1l1an.., . 1"' dt ' 1 dll1 fabn~

conform metodologiei de lucru stabilitfJ pentru laboratoarele agnco e ş~ Jl1 uslna eId" il con.
'1 d IV. (B o c " o a g iJ Iq69)l folosindu~se metoda de determmare "a ca

CI e e za lai , - , , , 'd' t ' d . !it te
ţlnutului de zahăr din .5fecli:işi metodele omoJogate pentru cedaljl ll1 lea on e ca n ,

hăr este seceta survenită În diferite perioade de vegetaţie, influenţa
cea mai dăunătoare avînd-o seceta din prima perioadă de vegetaţie,
Ş i P o Ş şi colab, (1970) constată că efectul iri gării se resimte asupra
producţiei În proporţie de 41-49'/" iar cel al fertilizării de 62-700/

0
,

Conţinutul de zahăr a scăzut cu 0,3-1,6"/0 prin irigare şi cu 0,5-1,0%
datorită fertilizării. B r o n ner (1969), in urma sintetizării unor re
zultate ale cercetărilor pe timp de 50 ani, a constatat că la Îllgră.şarea
cu azot r după o anumită doză, există o corelaţie negativă între pro
ducţia de sfeclă şi conţinutul de zahăr.

În Transilvania, P o p o v ici şi colab, (1970) au constatat că
Îngrăşămintele n-au influenţat prea mult conţinutul de zahăr, exis
tind totuşi o tendinţă de scădere la variantele cu doze mai mari de
azot. Din cercetările lui Les c e n k o (citat de Rei c h b u c h, 1970)
se desprinde concluzia că fotosinteza are loc în condiţii optime la o
concentraţie mai scăzută a substanţelor nutritive În sol şi frunze,
G u t s te i n (1969) stabileşte nevoia de Îngrăşăminte după analizele
efectuate asupra frunzelor, iar J o n n S o n (1969) a găsit că lipsa
fosforului sau corei aţia nepotrivităÎntre azot şi fosfor duce la valo
rificarea redusă a azotului. S-a dovedit de către II e a s u k şi Q k
ne n k o (1970) că plantele aprovizionale normal cu potasiu asimi
lează mai mult CQ, la unitatea de suprafaţă decît cele fără potasiu,
Concentraţia de substanţe nutritive În sol constituie după Ha d
do c k şi S t u a r t (1970) o barieră În nutriţia plantelor mai greu
de trecut decît carenţa În unele macroelemente. Corectările făcute de
Ion e s c u- Sis e şti (1960) şi A Iov (1969) au dus la concluzia că
doze!e mari de azot favorizează apariţia lujerilor f10rileri la un pro
cent ridicat de plante, chiar În primul an de vegetaţie.

R i z e S cu (1965, 1971) arată că desimea plantelor la heclar sali
spaţiul de nutriţie influenţează foarte mult cantitatea şi calitatea pro
ducţiei de sfeclă; din numeroase cercetări a rezultat existenţa unei
strînse corelaţii Între nivelul conţinutului de zahăr, diametrul şi greu
tatea rădăcinii de sfeclă. Sta tic e s cuşi R i z e S c u (1972) ajung
la concluzia că stabilirea maturităţii industriale şi respectiv a datei
Începerii recoltării are o mare influenţă asupra producţiei de sfeclă
şi calităţii acesteia. Atacul bolilor şi dăunătoriior constituie dupil
Stă nes cuşi R i z e S c u (1972) o cauză principală În scăderea pro
ducţiei de sfeclă şi Înrăutăţirea calităţii tehnologice a acesteia.

Pentru stabilirea pe baze ştiinţifice a maturităţii industriale a
sfeclei de zahăr şi În raport de aceilsta a datei optime pentru Înce
perea recoltării şi prelucrării acesteia, fabricile de zahăr efectuează
anual studiul dinamicii creşterii în greutate a rădăcinilor şi a acu
mulării zahărului, precum ŞÎ a celor mai importanţi indici ai calitătii
tehnologice ai sfeclei.

Acest studiu constituie o preocupare majoră a specialiştilor din
industria zahărului, atit În ţara noastră cît şi În alte ţări cultivatoare
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In anul 1872 Intreaga suprafaţă cultivată cU sfeclă de zahăr afo.::;t amplasată numai în condiţii ele cultură favorabile şi foarte favorabile, respectiv pe soltui cU o fertilitate naturală ridicată, cu stratarabil profund şi cu pH 6,5-3,0.Pregătirea h:renului prin două arături efectuate din vară şi toamnă s-a asigurat pe 20% din suprafaţa cultivată cu sfeclă i.n anul 1970,210/0 în 1971 şi 25010 în anul 1972, intreaga suprafaţă cultivată fiindarată adînc din toamnă in toţi cei 3 ani.In primăvară, pregătirea terenului şi a patului germinativ prindiscuire şi grăpare s-a asigurat pe ,intreaga suprafaţă, iar prin folosirea cultiv,atorului in agregat cu grapa reqlabila pe 220/0 elîn suprafaţă in 1970,19% în 1971 şi 360/0 in 1972.In mod deosebît se remarcă extinderea în anii 1971 şi HJ72 alolosirii nivelatoarclor şi a combinatorului în agreqat cu Wapa elicoidală saU tăvălugul inelar pentru preqătirea patului genninati
v

, reaJizindu-se CU această tehnologie pregătirea a 36% din suprafaţă în1971 şi 61% in 1972, ceea ce a influenţat în mod pozitiv calitateasemănatului şi a răsăririi p1ante]or pe aceste suprafeţe.Fertilizarea terenului cu îngrăşăminte chimice s-a asigurat înproporţie de 870/0 din suprafaţă în 1970, 990/0 'in 1971 şi 880/0 in 1972,administrîndll-Se în medie la hectarul cultivat cu sfeclă de zahăr ocantitate de 400-404 kq ingrăşăminte chimice (substanVl brută), cuun raport intre elementele fertilizante (NPK) de 1: 0,8 : 0.1 in 1970,1 : 0,7 : 0,1 'in 1971 şi 1: 0,6: 0,] in 1972. Folosirea ingr.ăşămintelororganice (gunoi de grajd) in doză de 25-30 t/ha s-a asigurat pe 23
%

elin suprafaţa cul'tivată in anul 1970, pe 220/0 în 1971 şi 250/0 in 1972.In se constată că fertUizarea terenului realizată nu asatisfil,el1t nevoia de hrană a plantelor, atît in ceea ce priveşte can-

pra,şiJe aplica te ("' e1i]l 1 100 99 100
.0

suprafaţă) a lJ,a IIID 100 IOa
a IJI,a 100 100 100
,1 IV,,, G5 75 90

" V-a IJ 19 45

Desimea plantelor peste 80 000 pl. jlw 20.3 23.0 28.1
60 000-80 000 pUl", 54.0 61,5 71.9
sub 60000 pUha 25,7 15,5 -
,~ledia 69500 75470 80000

Suprafaţa îrigată
,1 fată de suprafaţa totală cuI-.0

tiva tă 6,tJ 5,7 8,25

Tabelul 1

J972

197Speciiicare

Condiţiile decultur~l a sfecle; de zahăr În anii 1970

l)1Clicij
o /971 Hj7~

Fa vora bili ta tea terenului foarte favorabilpentru sfeclă (% din favorabil
20 24 24

total) puţin favorabil
Î4 n iti
6 :1 --

Plsr.lte premerg~toare (% cereale pilioasedJO tot;jj suprafeţe) porumb
,,;) 64 71

cartof
31 25 18

alte plante
2 5 5

1·1 6 6
Suprafeţe ;:Jraie (0' din vară

total)
'o 20

toamnă
21 25

vară -1- toamna
100 100 1110

primăvară
20 21 To

Lucrări efectuate in pri- disc + gr<Jpă
măvară (% din supraf. Cl.l! tiva tor -1- grapă

100 100 JOi]
tolală) nlvelator (combillator)

22 19 36

Ingră~ăl1linte chimice bru~

36 GI
% din total supraf.te aplicate caD ti ta ten medie la hil,

87 99 88
. din care:

hg 400 404 403
- ilzotil te (%) 34 39 ,13- fasIatice (%)
- potaslce (%)

57 49 4G
- complexe (%)

3 3 G
G 9raport N:P:K 1:0.8:0.1

G
1:0.7:0.1 I :O,G :0.1

Gunoi de grajd 25 30 Uha % din supraf. cuItivaW 23 22 25
Semănat (" din total,o su- - SPC-6 -1- sămînţăpraf. ) cu: SU,29

şlefuiW 63 90 9437 JO fi
Semănat ('. din total

.
;0 su- - optÎInăpraf.) în perioada: ~ intîrziaW

60 82 94
40 18 G

SiiminW tratată % din supra:f. totală 3G 65 72
Modul de răsârire (% din bUllii

suprafată) potrivit
51 90 90

slab 30 10 :)
19 7

Atac: - b~Ii,}u suprafaţă
d<lun,itori, % suprafaf~i

0.7 4.3 1.4

Suprafete compromise
50.0 46.0 36,0

%
Suprafete

16.0 5.G 5,5
reînsHmînţate OI din supraL10 compr. 36 44 G3
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tităţile de substanţă activă ce s-au încorporat în sol, cit şi raportul
între elementele fertlllzante.

Insămînţarea sfeclel de zahăr s-a încadrat în epoca optimă în
proporţîe de 600/0. în 1970, 82% în 1971 ş~ 94% in .1972, ca urmare a
condiţlllor chmatlce dIferenţIate dm pnmavenle allllor respectIv!.

Insăminţarea sfecleî a inceput in anul 1972 la 15 martie în ju
deţele Arad, Tlmiş, Ilfov, lalomiţa şi Braşov, intensificindu-se treptat
şi în restul' judeţelor, astfel incit pină la 3 aprilie s-au insăminţat
830/0 din suprafaţă, iar la 15 aprllle s-a 'încheiat campania de insă
minţări. Durata semănatului de 30 zile reprezintă cea mai redusă pe
rioadă din ultimii 5 ani, iar încadrarea acesteia în epoca optimă a
fost cea mai favorabilă.

Folosirea seminţei şlefuite şi a însăminţării de precizie cu se
mănătoarea SPC-6 a marcat in cei trei ani o creştere continuă., de la
63% la 900/0 şi 94%, ceea ce reflectă imbunătăţirea continuă a teh
nologiei de cultură a sfeclei de zahăr in ţara noastră. In acelaşi ritm
a crescut an ele an suprafaţa însămînţatt'L cu sămînţă ele sfeclă tra
tată cU produse insectofungicide (36% in 1970, 65% In 1971 şi 72%
in 1972), suprafaţa respectivă situindu-sc in special în zonele de cul
tură din Transilvania, Moldova şi Banat.

Sfecla a răsărit in condiţii bune pe 51% din suprafaţă in anul
1970 şi 90% in 1971 şi 1972. Răsărirea slabă ce a avut loc în anul
1970 s-a datorat in cea mai mare măsură excesului de umiditate din
sol înregistrat in perioada aprllle-mai a anilor respectivi.

Culturile de sfeclă au fost intreţinute, in medie, prin cinci pra··
şile executate manual şi mecanic pe 100% din suprafaţă la praşilele
I-a Ill-a, pe cca 65-90% la praşila a lV-a şi pe 11-45% la pra
şila a V-a, ceea ce a asigurat pe majoritatea suprafeţei o intreţine",
bună şi la timp a culturilor de sleclă, in special in zonele din sudul,
vestnl şi centrul ţării.

In anul 1972, praşilele a lV-a şi a V-a s-au efectuat pe 90% şi
respectiv 450/0 din suprafaţa cultivată datorită aplicării cu consec
venţă a acordnlui global pe o suprafaţă de peste 80% faţă de numai
47% in anul 1971-

Culturile de sfeclă au fost atacate de boli şi dăunători in mod
diferit, semnalindu-se în general în cei trei ani atacuri intense de
dăunători in zonele de cultură din sudul ţării şi de boli, in special în
zonele de cultură mai umede din Transilvania şi nord-estul Moidovei.

Dintre dăunătorii care au atacat in mod frecvent culturile de sfe
clă s-au identificat in mod deosebit gărgăriţa sfeclei (Bothynoderes
pllnctiventris Germ.), răţişoara sfeclei (Tanymecus palliatlls F.), lar
vele moliei sfeclei (Phtorimaea occellatella Boyd) şi buha verzei (iVIa
mestra brassicae) , iar dintre bolile cele mai păgubitoare, putrezirea
plăntuţelor de sfeclă produsă de ciupercile din genurile Phoma şi

pi/hYllm.

. Datorită_faptului că in, anul 1972 s-a folosit la maximum momentul
optlm de insammţare, s-a mcorporat in solul bine pregătit o săminţă

de cahtate, s-au ~xecutat luc.rările de intreţinere in ritm susţinut, au
fost create premIze favorabIle pentru realizarea unei densităţi de
80000 plante/ha, faţă d: 71 000 in anul 1971 şi de 69000 in a;lUl 1970.

Suprafaţa cultIvata cu sfeclă de zahăr in condiţii de irigare a
:eprezel:tat,6,00/0 (1970), 5,70/0 (1971) şi 8,2% (1972), fiind localizată

J]l speclal J]l zonele de cultură_din sudul ţării, unde se înregistrează

an de an o creştere ac.~entuata. A~e~stă situaţie a făcut ca şi din
punct de vedere; al stuQ1ulUl .dmamlCll creşterii în greutate a rădă

clUl!or de ,sfecla ŞI a evoluţIe! mchcatorilor calităţii tehnologice a
a,c",stela sa se acorde acestor suprafeţe o atenţie deosebită

ţll1ll1d s':,ama de p'01;derea deosebită pe care a reprezentat-o producţi~
de sfecl~ obţlnuta m aceste condiţii de cultură şi care prezintă în
general msuşm 18hnologice deosebite faţă de sfecla de zahăr obţi

nută in condiţii obişnuite de cultură.

CONDJTIJLE CLIMAnCE PENTRU CULTURA SFECLEI DE ZAHĂR. îN ANII 1970~J972

!'-ealizarea unor recolte mari dc sfeclă de zahăr cu însuşiri teh
nologIce su~enoare este condiţionată in cea mai mare măsură atît
~e tehno!0,9la de cultură aplicată, cit şi de condiţiile c1tmatice clin
:lmpul ~enoadel de vegetaţie, caracterizate în special prin precipi
l~ţll!e cazut:, modul de distribuire a acestora şi de temperatura me
clIe a aeruluI,
, .pin punct de vedere al precipitaţiilor căzute în anii 1970-1972,
m dl.enteJe zone de cultură a sfeclei din ţara noastră, prin compa
r,aţle .c,u n?edlU c:c~stora din ultimii 46 ani, rezultă unele aspecte mai
semlllfrcalJve, pnvmd ,evoluţia condiţiilor meteorologice (tabelul 2).
. _._~:tfelr In ~O:la .?e cu1t~ră a, sfeclei din Moldova, în luna apri-

110 Ulv0lul pre~lpltaţl1.1or a mr~glstrat 53 mm in anul 1970, 51 mm
In a.,~ul !972._ ŞI numaI ; 6 mn: III 1971, comparativ cu 38 mm media
plullc,nucJa. In luna mal s-a lnregistrat un excedent de umiditate în

Tabelul 2

Situaţia densităţii plantelor de sfeclă pe zone geografice
(pIlha)

Zona geografică 1970 1971 1972

Est 67000 72000 78000
Sud 79000 71 000 82000
Vest 69000 72000 77000
Centru 62000 68000 81 000
Media 6>1000 71 000 30000
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anii 1970 (117 mm) şi 1971 (124 mm) şi un nivel apropiat de media
pe ultimii 46 ani in 1972 (63 mm apă). In luna iunie aspectul cli
matic al vremii a fost de asemenea diferit în cei trei ani de cer
cetare, un nivel mai redus de umiditate înregisirîndu-se în 1970
(56 mm) şi mai abundent in 1971 (81 mm) pentru ca în 1972 nivelul
precipitaţiilor căzute să fie mare (116 mm), comparativ cu media
plurianuală (76 mm). In luna iulie precipitaţiile atmosferice căznte

în aniI 1970 şi 1972 (77 mm şi respectiv 75 mm) depăşesc cu puţin

media ullimilor ani şi numai în anul 1971 depăşesc cu mult niveluI
acestora (128 mm), impunind vremii un caracter umed .şi răcoros, In
lnnile august, septembrIe şt octombrie, se remarcă în mod deosebit
anul 1972 cind se înregistrează cel mai ridicat nivel de precipitaţii,

at'it faţă de anii 1970 şi 1971 cit şi faţă de media plurianuală, ceea
ce confirmă caracterul deosebit de umed al anului 1972, fapt care a
influenţat, după cum vom vedea, atit ritmul de creştere în greutate
a rădăcinilor de sfeclă, cit în special calitatea tehnologică a sfeclei
produsă în acest an.

In zona de cultură din sudul ţării se remarcă un nivel ridicat
de precipitaţii în luna mai a anilor 1970 şi 1971 (100 mm şi respectiv
159 mm) şi o tendinţă de scădere a acestora în luna iunie, faţă de
media plurianuală. In luna iulie, in toţi cei trei ani an căznt mai
multe precipitaţii decit in medie pe ultimii 46 ani, nivelul acestora
fiind cel mai ridicat în anul 1970 (102 mm), Şi în această zonă de
cultură a sfeclei de zahăr se constată că în anul 1972 au căzut cele
mai multe precipitaţii în lunile august (113 mm), septembrie (122 mm)
şi octombrie (141 mm), comparativ cu anii 1970 şi 1971, ceea ce
a imprimat vremii şi în această zonă, un Câracter chiar mai umed
dec'it cel pe care l-am intîlnit în zona de cultură a sfeclei din Moldova.
Ca urmare a nivelului deosebit de ridicat al precipitaţiilor căzute şi a
suprasaturării solului cu umiditate, s-a produs în lunile septembrie şi

octombrie inundarea unor însemnate suprafeţe cultivate cu sfeclă de
zahăr în zona de cultură a fabricilor Giurgiu, Corabia şi Craiova
ceea ce a stinjenit în mod deosebit vegetaţia sfeclei şi în special acu·
mularea zahărului.

In zona de cultură a sieclei din Transilvania, cu excepţia lunilor
aprilie şi mai, cind în anul 1970 s-au înregistrat cele mai multe pre
cipitaţii, în toate celelalte luni, respectiv iunie, iulie, august,septem
brie şi octombrie se constată că faţă de anii 1970 şi 1971 în anul
1972 au căzut cele mai multe precipitaţii, ceea ce confirmă caracte·
rul deosebit de ploios al anului 1972 şi în această zonă de cultură.

In vestul ţărli, aspectul vremii in anii 1970-1972 a prezentat
un caracter asemănător celui din Transilvania, în sensul că în lunile
aprilie, mai, Iunie şi iulie cele mai multe, precipitaţii s-aU Inregistrat
in anul 1970, cind în luna mai au avut loc catastrofale inundaţii în
judeţele din nord-vestul ţării.
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Tabelul 3

9,4 9,3
Il,O

10,910,0 11,6 12,7
--------- ---

15.9 14,4
18,2

16,116,6 14,6 16.2 ------ 16,2 18,5
20,3 18,5

17,4 20,3 19,2

18,6 19, I
20,5 21,422,6 20,1 22.1

19,4 18,5
21,8 20,622,1 18,0 19.5

--- 12,3 13,7
17,8 12.4

14,4 13,4 16,6

7.1 9,1
9,0 11,211,8 7,0 8,4

42 65

39 27 42 43 48

64 51
~ - 15682

60 67 67 50 77

44 43

99 126
79 84 92 100

73
82 51

38 105
74 62 59 87

56
79 96 -
65 65
42 58 25 78

44
105 99

30 30
54 50 38 48

38
93 27

- "
24

I
63

18 57 13 45
40

103 113

RIZESCU ŞI COLABORATORIIOH.

19-2 in zonele cultivatoare. t rile medii din anii 1970~ ,
Prccipitaţii1e Şi tempera U d f i U de zahăr

Octombrie

Iulie

Mai

Temperaiarile, °e
9? c:-- 10,6

1971 11'2 9,2 13,8
Aprilie 1972 '~~
-----1--162 17.4

1971 ' 15,1 16,8
1972~~-

-----1- 18 O 20.0
1971 ' 18,5 203

Iunie 1972 19,0 ~---'--_ ______ - 21,2
1971 18,7 20,3 226
1972 21,0 _---'--_____1_- 22,1
1971 19,7 19.7 210

August 1972 19,1 __' -
_____1__-- 15,2

1971 12, 7 15,4 15 O
Septembrie 1972 ~_---'--
----1- 85 9,7

1971 ' 9,3 95
1972 7,9 '

octombrie

e s ee a

sudul ţării
Transi lvania Vestul ţării

Moldova
media \ modi, media \ modi'

modi' Imodi'.
media Imodio pc 46 ani !un<lrlî pe 46 aDi

Luna Anul lunară pc 46 uni lunm;i
lunară pe 46 aUi

Septembrie

Iulie

Augusl

Mai

Precipita/iile. t1llll

53 51
1970 16 38 23

Aprilie 1971 51 34
_____1~-~1"6O

1970 g~ 56 139
1971 63 64
~·-.--'78

----\ 1970 ~y 76 49
Iunie 1971 116 53

1972_~ 10?

~ I;~ 66 74
1971 73 77
1972 _~---_____[_ 49
1970 86 53 42
1971 34 113
1972 153 ~___--1_- 16
1970 19 O 106
1971 82 4 122
1972 95~______1_- 31

1970 îg 37 29
1971 131 141
1972

34
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In lunile august şi octombrie, nivelul cel .mai ridicat al preci
pitaţiilor s-a înregistrat tot in anul ,1972, resp~ctlv. 99 ~m Şl _113 mm:
In luna septembrie se observă că m tOţl cel trel. am au cazut mal
puţine precipitaţii decit în medie, cee,:; ce ~,favonz.at mult creşterea
rădăcinilor şi în special acumularea zaharulUl m sfecla. , ' '

Din analiza nivelului precipitaţiilor atmo_sfe;,ce, ,mreglstrat ~n
cursul perioadei de vegetaţie a sfeclei, de zahar 'TI: anu 1970-1972,
se desprinde concluzia că în anii 1970 Şl, 19!2 timpul a avut un aspe;t
umed şi ploios, cu deosebirea că preClpltaţule au f?st mal abund.en,e
in anul 1970 î," prima perioadă de vegetaţlQ, !.a: m ,anul 1972 ,m,a
doua perioadă de vegetaţie, fapt ce ~,e reflecta. m mvelul cantitativ
şi calitativ al producţiei realizate în anu respectlvl, ".

In ceea ce priveşte temperaturile medii ale aerulUl mreglS!rat"
în cursul perioadei de vegetaţie în anii 1971-1972, ~e constata ca
dacă în prima jumătate a acesteia temperatura aerulu~ s-a me:>ţmut
în general în toate zonele de cultură I~ un mve1 aproplat .medlel plu:
rianuale, în a doua jumătate a vegete:ţlel temper~tura ~e[lle a aeru1111
a înregistrat o tendinţă de scădere, m speCla~ l"u IUluie august, sep
tembrie şi octombrie, In acest sens,_ se remar,ca ,m mod deo"s,:blt an~1
1972 cind în toate zonele de cultura a sfecle! dm ţara noa~,ra te:upe
ratu;a medie a aerului a fost mai mică decit, media plunanuala, în
special în lunile august, septembrie, şi ?ctombr!.e, ceea, ce a mfluenţat
în mod negativ acumularea zahărulUI m sfecla ŞI a mtreglt Ca! acte-
ristica de an Hllffied şi răcorosIl. ~ ~. • " A

Cele maî mari diferenţe se reu1arcă In aceas~a pnvlnţa, ~n zona
de cultură din sudul ţării, unde în luna sept"mbne s-';, înre,rlstrat o
temperatură medie a aerului de 15,0°C faţa de 17,8°", medla plun-
anuală şi în octombrie (9,5°C faţă de 11,8°C), _ ., " . ,

O situatie asemănăt02re celei din sudul ţaru se mtllneşte Şl ~n
zona de cultură a sfeclei din Transilvania, unde. in l.una,,, septembne
s-a înregistrat numai 12,4°C faţă de 14,4°C (meclla), Iar m luna oc
tom~rie '7,0°C faţă de 9,1 °C (media). ,,, .

In general se poate afirma că t"mperatunle. medu. ale aerulu~,
înregistrate în toate zonele de. CUltura a .s~ecl~1 m ~nu 19

0
71-197_,

au fost direct influenţate de mvelul pr;Clpltaţul~r ,cazute ,,,' ,de ne
bnlozitatea accentuată a aerului, imprimlnd vremu, In speClal~ 111 anul
1972, un caracter mai răcoros decît în. anii. anteriorL,.A::easta carac
teristică a vremii a iufluenţat direct dmamlca creşteru m gr_eutate a
rădăcinilor şi evoluţia indicilor de calitate la sfecla. de zahar.

REZULTATELE OBŢINUTE

Din interpretarea rezultatelor analizelor de laborator, ef~ctuate
asupra probelor de sfeclă în perioada ,10 iulie--;15 oc!,omb;lQ, ;e
zultă unele aspecte care caracterizează m mod dlferenţlat dmamlca

creşterii în greutate a rădăcinilor, a acumulării zahărului şi evoluţia

principalllor indici ai calităţii tehnologice, în diferitele zone de cul
tură a sfeclei de zahăr, în perioada 1970-1972.

Astfel, in zona de cultură a sfeclei elin estul ţării - MoldovC!
(tabelul 4). creşterea în greutate a rădăcinilor şi frunzelor la sfeclă

a inregistrat ritmuri diferenţiate în anii 1970-1972, determinate atit
de. tehnolc:gia de cultură aplicată cit şi de condiţiile climatice spe
CIfIce fIeCarUI an. In acest sens! s-a constatat că deşi în cei trei ani
rădăcinile de sfeclă au înregistrat un ritm continuu ascendent de
cre<;;tere în greutate în perioada 10 iulie-15 octombrie, totuşi cea
mai mare greutate medie a rădăcinilor s-a înregistrat în anul 1972
~omparativ cu 1970 şi 1971, aceasta fiind la 15 octombrie de 413 g
~n 1972, faţă de 315 g in 1971 şi 395 g în 1970, ceea ce confirmă··că

lU anul 1972 sfecla de zahăr a beneficiat de condiţii prielnice de
vegetaţie! în această zonă de cultură. Constatarea respectivă este
confirmată şi de evoluţia greutăţii relative a rădăcinilor, care înre
gistrează în anul 1972 valori mai ridicate decît în anii 1970 şi 1971,
la fiecare etapă analizată in perioada 10 iulie-15 octombrie. Eloc
vent îu această privinţă este faptul că la data ele 10 iulie sfecla a pre
zentat o greutate medie a rădăcinilor de 75 g în 1972, 50 g in 1971
şi 30 g in 1970, respectiv o greutate relativă de 18,10/0, 15,90/0 şi 7,60/ 0,

Greutatea medie a frunzelor 111archează o creştere continuă în
toţi cei trei ani pină la data de 15 septembrie, cînd ajunge la 285 g
In 1972, 259 g in 1971 şi 278 g in 1970, ceea ce face ca şi raportul
rădăcină-frunză să fie în mod corespunzător de 0,70, 0,61 şi res
pectiv 0,58 in 1970, După această dată, greutatea medie a frunzelor
.incepe să scadă, ajungînd la 15 octombrie la 232 g in 1972 şi 184
188 g în 1970-1971, ceea ce face ca şi raportul rădăcină-frunză să

se modifice devenind 1,70 (1972), 1,68 (1971) şi 2,14 (1970). Şi din
analiza dinamicii creşterii greutăţii medii a frunzelor se desprinde
concluzia că în anul 1972 vegetaţia sfeclei a fost mai abundentă

cantitatea de frunze mult mai mare decît în special în anul 1970
şi aproape egală cu cea realizată în anul 1971.

In ceea ce priveşte evoluţia indicatorilor de calitate ai sfeclei
in această zonă de cultură (tabelul 5), se constată că cel mai ridicat
nivel al conţinutului de zahăr din pulpă (digestia sfeclei exprimată

procentual) comparativ cu 1970 şi 1972 s-a inregistrat în anul 1971.
Astfel, la data de 15 octombrie conţinutul de zahăr din sfeclă a

fost de 17,7'10, în 1971, 16,20/0 In 1972 şi de numai 15,5'10 in 1970,
aceeaşi proporţie păstrîndu-se pe parcursul întregii perioade cer
cetate, respectiv 10 iulie-15 octombrie, ceea ce confirmă, aşa cum
am arătat, că deşi în anul 1972 condiţiile climatice au fost deosebit
de favorabile pentru creşterea in greutate a rădăcinilor de sfeclă

acestea nu au favorizat, în special în a doua jumătate a perioadei d~
vegetaţie, acumularea unui conţinut de zahăr mai ridicat. Din acest
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Tabelul 4

Dinamica greutăţii medii a rădăcinilor şi

Greutatea medie 11 ri1diicini!or

1971 lan
1970

I
Datll rccol\ării

I I %g % g
g %

frunzelor sfecleÎ de zahăr în anii 1970-1972

Greutatea medic a frunzclor pc plantiî
Raportul rădi1cînHrunzc

1970 1971 1972

g I % g
I

% g I % 1970 I 1971
I

1972



40
GH. RIZESCU ŞI COLABORATORII 14 15 pmA.i\1ICA CREŞTERII RĂDĂCINILORLA SFECk-t\ DE ZAHĂR 41

Tabelul 5

Dinamica unOf indici de calitate al

Continutul deznhiir În pulpl:i

1970 1971 1972

Data recoltiîrii

1%f,t' d, Mt. 1% foii; \% folii% % de Nit. % do MI.

sfeclci de zahăr, În anii 1970-1971

Cnl1tatca sucului TIarma!
Factor MZ.

puritate % cenuşă soluhllii %

1970
1

1971
1

1972 1870

1

1971 I HJ72 1970 I 1971 I 1972
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punct de vedere condiţii~e .clima!ice din anul 1971 au fost mai favo
rabile pentru sfeclă decIt m anll 1970 ŞI 1972, confumate de valo-
rile ridicate ale conţinutului de zahăr. .'

Evoluţia celorlalţi indicatori ai c~l~tăţ~i tehnologIce, respeelIV
puritatea sucului normaL cenuşa solublla ŞI faelorul MZ,.. conf~rJllă
in general faptul că sfecla a marcat o calil~te tehnolo~Jlca ?una m
toţi anii, avind o puritate ridicată a suculuI n~rmal (88°/0 'r: 1972,
87,60/0 in 1971 şi 87,70/0 în 1970), un conţmut scazut de cenuşa solu
bilă (0,40~0,42°/0) şi un faelor MZ de 22-24. . _ . c

Apreciind în ansamblu calitatea tehnologIca a sfecl81 produsa
în zona de cultură din Moldova, se poate afirma că. aceasta ~ fost
superioară în anul 1971, comp~rativ cu ~mii 1970 ŞI 1972, cmd a
inregistrat şi cel mai ridicat conţmut de zahar. .

In zona de cultură din sudul ţării (tabelul 4), greu!atea medIe a
rădăcinilor a înregistrat cele mai ridicate v?lon tot m ,anul 1972:
aceasta fiind la 15 octombrie de 4\2 g faţa de 347 ~J m 1971 ~l
333 g in \970. _ .

Faptul că sfecla de zahăr cultivată în zona de cultura dm sud;>l
ţării a prezentat în anul 1972 U~' rit~ mai inlcns de creştere m
greutate, faţă de cel înregistrat m anu 1970 y_ 1971, este Ilustrat
, mod concludent prin greutatea medIe a radacllllior la data de
~~ i~lie, cînd era de 153 g in 1972, 131 g)l: 19?1 şi de numar 117 ~I
in 1970. Greutatea medie a frunzelor pe radac.ma _a fost de asemenea
cea mai ridicată in anul 1972, ceea ce conf1rma ntmul vIguros de
creştere a sfeclei de zahăr in anul respectiv.

semnificativ pentru vegetaţia sfeclei în anul 1972 este faptul
('ă greutatea medie a frunzelor a inregistrat cele mai mari V,:I01:i
incepind cu data de 20 iulie (281 g), ceea ce a făcut_ ca raportul rada
cină-frunză să fie la această dată de 0,70 (19:2) faţa de 0,50-0,55 în

.. 1970-1971. In anul 1972, după data de "O mile greutatea me:he
anu t 1 - 1- . - f - modlfla frunzelor a început să descrească! rapor ~ .:ac aCl~1a- rllnz~ ., . .-
cîndu-se corespunzătorr ca urmare a greutatu sponte a radaCl1111.or
faţă de greutatea frunzelor, ajungind la 2,20 la data de 15 octombn:.

In ceea ce priveşte dinamica acumulării zahărului şi ev~luţla
principalilor indicatori ai calităţii tehnologICe (tabelul 5), se eVlde~
ţiază în mod pregnant faptul că in anul 1972 conţmutul de z,ahar
din sfeclă a fost in creştere pină la 1 aU~Just (14,10/0), apoI a mre
gistrat o perioadă de relativă sta.ţionare p!nă. la 1 oelo;rrbne (14,3;
147°1) după care dată a scăzut m mod slmţltor, ajungmd la 13,7 (o
la' 15° octombrie. Faţă de această situaţie, in ~n~ 1970 şi 1972. conţl:
nutul de zahăr a inregistrat o creştere progresIva de-a lungul mtregll

perioade.
Comparativ cu anii 1970 şi 1971 se constată că in anul 1972

sfecla cultivată in zona din sudul ţării a marcat cel mai scăzut con-

ţinut de zahăr, fiind la 15 octombrie de numai 13,70/0, faţă de 16,30/0
in 1971 şi 15,7'/0 in 1970.

Valorile înregistrate şi de ceilaiţi indici ai calităţii tehnologice
ai sfeclei (puritatea sucului, cenuşa solubilă şi faeloru1 MZ) confirmă
faptul că sfecla produsă in anul 1972 in această zonă se situează din
punel de vedere al calităţii tehnologice sub nivelul celei produse in
anii 1971 şi 1970, cea mai bună calitate a sfeclei inregistrîndu-se în
anul 1971.

Evoluţia indicilor calităţii tehnologice a sfeclei confirmă core
laţia existentă intre aceştia şi condiţiile climatice şi influenţa directă

pe care o exercită acestea şi în special nivelul precipitaţiilor, asupra
insuşirilor de calitate ale sfeclei de zahăr.

Din analiza evoluţiei vegetaţiei sfeclei de zahăr, in zona de cul
tură din sudul ţării, se desprinde concluzia că deşi in anul 1972, ca
urmare a conditiilor clirnatice caracterizate prîntr-un exces de umi
ditate, se înregistrează cea mai ridicată producţie de rădăcini com
parativ cu anii 1970 şi 1971, calitatea tehnologică a sfeclei a fost
inferioară celei produsă în anul 1970 şi in special celei din anul 1971.

În zona de cultură a sfeciei din Transilvania, creşterea in Weu
tate a rădăcinilor de sfeclă a înregistrat o dinamică accentuată în
anul 1972, faţă de anii 1971 şi in special 1970, ceea ce a făcut ca
la data de 15 octombrie greutatea medie a rădăcinilor să înregistreze
449 g în 1972, respectiv cu 57 g în medie pe rădăcină mai mult decît
în 1971 şi cu 149 g pe rădăcină mai mult faţă de 1970 (tabelul 4).

De asemenea, la data de 10 iulie sfecla a prezentat în aceaslii
zonă de cultură o greutate medie a rădăcinilor de 96 g in 1972, faţă

de 81 g în 1971 şi numai 26 g în 1970, ceea ce dovedeşte că şi în
această zonă de cultură, în anul 1972, s-au realizat cele mai favo
rabile condiţii pentru vegetaţia sfecle!.

Analiza dinamicii greutăţii frullzelor arată că în această zonă

de cultură creşterea în greutate a frunzelor se prelungeşte pînă in
penoada 15 august - 1 septembrie, cind se înregistrează valorile
maxime, respeeliv 349 g in 1972, 319 g in 1971 şi 280 g în 1970, ceea
ce imprimă vegetaţiei sfeclei din această zonă un caracter mai
tardiv, comparativ cu celelalte zone de curtură din ţara noastră.

In acest sens, se remarcă că raportul rădăcină-frunză ajunge la
1,OO-l,lU la data de 1 octombrie, depăşind valoarea ele 1,20-1,40
după data de 15 oelombrie.

In ceea ce priveşte dinamica acuululării zahărului şi evoluţia

principalilor indicatori ai calităţii tehnologice a sfeclei (tabelul 5)
se constată că şi în această zonă de cultură, sfecla produsă în anul
1971 prezintă cel mai ridicat conţinut de zahăr (16,70/0) şi valori su
perioare la ceilalţi indici de calitate (puritatea sucului 85,80/0, cenuşă

0,40'10 şi 21,6 unitate factor MZ), la data de 15 octombrie, comparativ
cu sfecla produsă in anii 1972 şi 1970. La data de 15 octombrie,. cel
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mai redus conţinut de zahăr (15,40/0) s-a înregistrat în anul 1972 com
parativ cu anul 1971 (16,70/0) şi 1970 (16,3'/0).

Se remarcă faptul că şi în această zonă de cultură, ca urmare
a precipitaţii10r abundente căzute în lunile septembrie (93 mm) şi
octombrie (103 mm) 1972 conţinutul de zahăr din sfeclă a înregistrat
în perioada 1-15 octombrie a acestui an o reducere cu 0,40/0 fat.ă
de cel realizat la data de 1 octombrie, spre deosebire de anii 1970 si
J971. cind conţinutul de zahăr din sfeclă in perioada 10 iulie .- 15
octombrie a lnarcat o evoluţie progresivă continuă.

In zona de vest a ţdrii, studiul dinamicii vegetaţiei sfeclei de
zahăr evidenţiază creşterea în greutate a rădăcinilor de sfeclă printr-o
evoluţie cu totul diferită, faţă de cea înregistrată în celelalte zone
de cultură din ţara noastră.

Astfel, dacă in zonele din sudul. estul şi centrnl ţării cea mai
ridicată greutate medie a rădăcinilor s-a inregistrat în anul 1972,
în zona de vest aceasta s-a înregistrat în anul 1970 (497 g), compa
rativ cu 1971 (456 g) şi 1972 (398 g).

Se remarcă de asemenea faptul că deşi la data de 10 iulie
'Jreutatea medie a rădăcinilor în anul 1972 (128 g) a fost cu mult
mai mare decit in anul 1970 (57 g), in anul 1972 aceasta a avut un
ritm scăzut de creştere, menţinindu-se la cca 213-331 g in perioada
20 iulie - 1 septembrie faţă de anul 1970, in care ritmul cle creştere
a ~Jreutăti1 rădăcinilor a fost mult mai accentuat în această perloadă,
in final, la 15 octombrie, obţinindu-se sfecle cle 497 '1 faţă de 398 g
în 1972 (tabelul 4).

O situatie aseluănătoare prezintă şi dinamica creşterii în 9reu
late a frunzelor şî raportul rădăcină/frnnză, confirmînd faptul că in
unul 1972 sfecla ele zahăr a marcat în aceastrl zonă de cultură o
creştere ve'Jetativă inferioară ceiei din anii 1970 şi 1971. Această
caracteristică a vegetaţiei sfeclei în zona din vestul ţării a fo:-"t
determinată şi direct influenţată de evoluţia factorilor clime,tici ~j
in special de precipitaţii, care in anul 1972 au fost sub nivelul cclor
realizate în anul 1970, îl1 special în prima jumătate a perioadei de
veuetaţie (martie-iulie).

In ceea ce priveşte dinamica acumulării zahărului rezultatele
obţinute (tilbelul 5) confirmă pe deplin faptul că dacă excesul de
umiditate elin sol favorizează creşterea viguroasă a rădăcinilor, el
stinj cneşte în acelaşi timp acumularea unui conţinut ridicat de zahăr
în rădăcină. In acest senSr se observă că în anul 1970 sfecla a acu
mulat numai 14,60/0 zahăr, faţă de 16.40/0 în anul 1971 şi 15.40/0 in
1972, proporţional cu cantitatea de precipitaţii căzută in anii respectivi.

Valorile inrcgistrate de ceilalţi iudici ai calităţii tehnologice,
respectiv puritatea sucului normal, conţinutul de cenuşă şi factorul
MZ, confirmă in general constatările făcute, avind o evoluţie cores
punzătoare nivelului de acumulare al conţinutului de zahăr.

Analizind modul in care a vegetat sfecla de zahăr în zona de
cultură dm vestul ţării, în perioada 1970-1972, se constată că aceasta
a prez~ntat un ritm acc~ntuat de. creştere pînă la data de 15 august
1970 Şl 1 aU'Just in anu 1971 Şl 1972, ceea ce a influenţat direct
mvelul producţulor de sfeclă realizate în anii respectivi.

CONCLUZII

. . 1. Dat?rită variaţiei condiţiilor pedoclimatice şi a măsurilor agro
tehmce .apllcate. pr?ducţ~a de sfeclă de zahăr înregistrează anumite
ehferenţlen cant:ta!lvc Şl calitative, fapt ce se poate constata oelatH
cu reeoItarea ŞI Industrializarea acesteia. Se confirmă necesitatea
~unoa.şte.rii c?r~exiunii dintre elementele meteorologice, sol, lu~r~r~i
<.grotehmce Şl mfluenţa lor asupra recoltei de sfeclă şi calităţii teh
,nolo'Jlce a acestma.

. 2. In zonele de cu.ltură d!n sudul, estul şi centrul ţării, cea
mm mare greL:tate meclle s-a mregistrat în anul 1972, comparativ
c,u ..anu 197} Şl t970, spre deosebire de zona de cultură elin Vestul
ţam,. unde _u':. ~nul 1972 s-a înregistrat cea mai redusă greutate
meche ~ radaClmlor (398 g). faţă de 1970 cînd în zona respectivă

s-a reallzat cea mal mare greutate medie (497 g).
. 3.. Creşterea.în gl:eutate a rădăcinilor şi frunzelor, in toţi cei

!re~. aUI, ~a ~ost. dlTecl-t lufluenţatăşi condiţionată de nivelul precipi
Latll~or AcazuLe ş! de Lemperatura aerului ca şi de tehnologia aplicaU1 r

conflrmmd~-se mtre aceşti factori o interdependenţă strictă.

4. CalLtatea tehnol.ogic_ă,a sfeclei de zahăr proelusă in perioada
1970~197~ a fos~ supenoara m anul 1971. înregistrind cel mai ridicat
C?l~ţlnut ae zahar ŞI o calitate tehnologică superioară anilor 1972
ŞI 1.970.

~ 5. Tehnologia de. cultu-:ă aplicată la sfecla de zahăr în anul
19;2 ~ marcat.? senslbi!ă Imbunătăţire faţă de anii 1970 şi 1971,
aS-0unr:? cond~,tll~f~~orabIle pentru vegetaţia sfecleişi obţinerea unor
producţll de rada<;lni cu mult mai mari faţă de anii 1970 şi 1971-

_6. Metodologia de, I,ucru aplicată şi de analiză a probelor de
s~ecJa corespu.n~le sCOPU1:11 propus, asiSjurînd stabilirea pe calc ştiinţi

fJcă 8. d~naInlcll creşteru 111 greutate a rădăcinilor şi a ucurnulării

zabărulUl.

BIBLlOGRAFIE

A ~ o v A., 1960, Sintel protein l pltanie ras/cnii.
B Il te a n u Gh.,,,. 1969, Filotdznie, Edit: Didacticii şi Pedilgogidî Bucureşti.

B r o n ner E., 1909, Der Zusamcnhang zWlsch.en Riibcnprod!lktion Diingung und Bodenmer-
kmalen, Bodenkultur, 2, 3, 268-290. '

G u t s t e i n V., 1969, The accumulation aneI distribuflolt o{ mineral etements in tiu sugar
betlleaf, Israel J, Agric. Res., 19.3,131-132.



46
GH.RIZESCU ŞI CQLABORATORlI 20 AN. Le.C.S., SFECLA DE ZAHAR. 1973, VOI.. IV

Y L. S t 11 ar t Y. t 1970, Nutritional condWons in sugar beet fields of
Ha d dVo ~ k U~lited Sta/eSt and chemical composition of leat peUole tissue including minor

\ es ems J amer. Soc. Sugar Beet Tec1molog, J5, 8, 684-702.
eletTJ:/k' ~I. O k n e k oas, 1970. Vliianie Iwliia u pi/anii rastenii sahamoi svioklî.

Il e a 5 u ~ 5 i 5 ~ şti V 1. şi colab., 1960, Eficienţa aplicării ingrăşămintelor azo/ale la
10 ne seu '~i ată pe s'olul bnm roşcat de pt1dure, Probleme agricole, 8.

sfecla L Lg 1969 Influenţa fertilizării cu fosfor asupra eficienţei azo/ului la sfecla de
J o n n s o n ., .. ' 1 '\ dd 1 S . A 120 3 18!" Lantb Haas \., l' ee., con, ,'-.

za rar, 'A S Les c e n k o E. V. t }970, Folosin/ez i prodtl/'iivnostisa!Iarnoisvioklt.
O k o n e ~ o. Mar' g are ta şi colab., 1970, Influenţa tngriîşămintelor minerale şi organ.ice
P o P o v ',ccla de zahăr, Analele LC.C.S., Sfecla de zahăr, 2, 49-58,

. la 8
b

c 11 L 1970 Contributii la stabilirea unui raport optim la îngrăşare lasfeela deRe' c h· il C ., .'... ' •. .. v 60 64
. v 'cadrullmet rotaţa de 4 ant, Analele I.c.C.S., Sfecla de zahar, 2, - .

· zahar tfG' 11 1965 Importanţa realizării unei densităţi optime a plantelor la cultura
R1ZeSCt1 "'. t ~

, l . Industria alimen ara, 3.
· s ec CI, G h 1968 Consideratii asupra producţiei şi calităţii sfeclei de zahăr in anul

R 1 Z e s c ti ". 1'· t ' 71968 Industna a lmen ard, ..
· ' G 11 1970 Productia şi calitatea sfeclei de zahăr în anul 1969, Industria ali-

Rlzesctl ~ .,' .
· mentaraG, I~' 1971 Nivelul conţinutului de zahăr in sfeclă în fUllcţie de diametmi şi

R 1 Z e seU" u •• : 1 d t· l' t ~ 2.. t tea rădaClfltt, n liS rw a lffi€n ara, .
~ Igrcll a N <;i colab. 1967, Cimpul de experientă, ed. a II-a, Edit. Agro,Silvică,Sau eseu .'( .,

Bucureşti.1969, Desimea optimă a p.!alltelor, Red. .l.~ev. A~ri~ole Buc~r~şti." .•
Seu r ~ uD., u P. şi colab., 1965, DlIlamica ereştert! sfecle! ş! acumulartt zaharuluL tn
Sta tIC e 1964 Industria alimentară, 3.

t ~nlll. u' P <;j colab" 1965, COflsideratii asupra productiei şi calităţii sfeclei de zahăr
Sta,cesc··'(···t~8' '

• 1965 Industna aiImen ara, .
t!l 'u P R i z e seu G h., 1972, Cîteva probleme actuale privind reeoItarea

Sta tIC ese', . . 1 9
, 1 . de zahăr Problemc agrrco e, .

~ s ec et Z R' iz e s C li G 11., 1972, Probleme actuale şi de perspectivă ale cuIturii şi
Sta n.€ s c ~iali~ării sfec/ei de zahăr, Probleme agricole, 12.

tnd~~. sicolab 1970 Contribuţii la cunoaşterea regimului de jrigare şi consumul de
Şi P aş vll~fe'cla de z;ilăr, Analele LC.C.S., Sfccla de zahăr, 2,122-129.

Z fa~a as cuN <::.i colab., 1965, Fitotehnia, 2, Edit. Agro-Silvică, Bucureşti.am lfe . . ...

CERCETĂRI PRIVIND INFI"UENŢAASOLAMENTULUI LA CULTURA
SFECLEI DE ZAHAR

GH. SIN şi C. PINTILIE

Stabilirea corectă a locului în asolament a uneî culturî are o
importanţă hotărîtoare în realIzarea unor producţii sporite la hectar.
Cercetări cu privire la influenţa asolameniului asupra culturii sfeclei
de zahăr s-au efectuat în diferite ţăriI evidcnţiindu-se pe baza aces
tora efectul favorabil al rotaţiei culturilor. S·a constatat, astfel, că

producţia sfeclei de zahăr se diferenţiază in funcţie de planta pre
mergătoare (Taran şi Demianenlco, 1962, Mureşan, 1964,
Robertson şi colab., 1965; Agerberg, 1966; Kănnecke,

1967;Arfire, 1968; Matvienko, 1968, Sin, 1970; Gre kov
şi colab" 1970; Si n şi colab., 1972), iar practicarea monoculturii este
totdeauna însoţită de scăderi sensibile ale recoltei (Z a har c e n k o
şi coltb., 1962; S t e p a n e n k o, 1969, Vor obi e v, 1970; Boi a r o·
vie i, 1971),

Datele experimentale au indicat, sub influenţa asolamentului,
modificări ale regimului apei "i elementelor nutritive din sol, precum
şi o stare fitosanitară a culturii sfeclei de zahăr diferită, în funcţie

de succesiunea plantelor (H i j in k, 1967, K ă n ne c k e, 1967).
In cele ce urmează vom prezenta noi date obţinute într-o expe

rIenţă organizată în scopul studierii influenţei asolamentului asupra
culturii sfeclei de zahăr, în condiţiile silvostepei din sudul ţării.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Cerce tărlle s-au în treprîns la 1. C. C. P. T. Fundulea pe un cernoziol1l leviga t modera t,
in perioada 1966-1971,

Condiţiile cIimatîce ale anilor experimentali au fost diferite. In anii 1966 şi 1967 au
căzut cantităţi de precipitaţii apropiate de media multianuală, în timp ce anii 1969, 1970,
1971 au fost foarte bogaţi în precipitaţii, depăşindu-se media cu 155-191 mm. Anul 1968 a
avut un caracter secetos mai ales în prima jumătate, înregistrîndu-se un deficit, în perioada
februarie-iunie, de 179 mm faţă de media pe mai mulţi ani.

Experienţa a fost aşezată după metoda blocurilor, în 4 repetiţii, suprafaţa unei parcele
experimentale fiind de 100 mi.
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REZULTATI;LE OBŢINUTE Tabelal 2

Tabelul I

Influenţa plantei premerg;itoarc asupra producţiei la sfecla de zahăr, q/ha

Oi[.
Media

1969~19711 1869 [1870 11971ASJlalTIentul

Influenta asolameniului asupra producţiei sfec1ei de zahăr, q/ha

Sfeclă--monocultură 6 ani 220 222"'1 -140
Sfeclă~monocultură 5 ani 221 225
Sfeclă-l11onocul tură 4 ani 191 220 232 214 -148
Sfeclă~l11onoculturii3 ani 194 223 232 216 -146
Sfecl ă~l11onocultură 2 ani 220 249 238 236 -126
Mazăre-sfeclă 267 302 297 289 - 73
Grîu·~sfec1ă 260 300 298 286 - 76
Floa rea-şoa re1ui-sfec Iii 235 283 300 272 - 90
Porumb-sfeclă 250 288 297 279 - 83
Maz~ire-grîll-sfeclă 300 353 328 327 -35
Porul1lb~-grîu -sfecl ă 290 340 328 319 - 43
Iv\azăre-griu -POrul11b_sfeel ă 325 400 334 353 - 9
."'\aziire-grîu -porumb-grîu -sfeel ii 328 404 364 365 3
tvlazăre-grîu - porumb-fIoa rea -soare-

IUÎ_grîu_sfeel;:l 326 398 364 362 Mt.--- ---
DL 5% 25 31 29 20

I
Anul I l>\cdi<l

Planta premergătoare . I I I I I 1"6' '"71 Djf.
1966 1967 1968 19G9 1970 1971 ;, 0- :J

Din datele tabellliui 1 se constată că producţii mai mari de
sfeclă de zahăr se obţin după premergătoare timpurii (mazăre şi

~,riu). Producţiile sfeclei după porumb şi floarea-soarelui au un nivel
semnificativ mai scăzut decit după mazăre şi grîu numai în anii cu
precipitaţii mai puţine (1956 şi 1958). In unimii 3 ani expcrimentali.

Sfeclă 359 257 205 214 222 239 249 -94
Floarea-soarelui 408 309 257 317 323 380 332 -11
Mazăre 49'1 331 323 310 321 370 358 15
Porumb 401 330 277 328 343 370 342 -1
Grfu (Mt.) 421 331 309 312 323 364 343

'--------
DL 5% 13 20 23 21 24 20 16

bogaţi in precipitaţii, practic nu aU fost diferenţe de producţie Intre
variante, cu excepţia cazului în care sfecla de zahăr a urmat după

ea însăşi, unde, în toţi EUlUI s-a înregistrat o scădere a productiei, Cli

42-141 q/ha faţă de cea realizată după celelalte premergătoare. Pe
baia datelor medii pe cei 6 ani, se pot stabili ca bune premergătoare

pentru sfeclă, mazărea, grîul şi porumbul. In ce priveşte floarea-soa
relui, aceasta lasă in sol la recoltare, o cantitate mai redusă de apă

faţă de celelalte premergătoare. Acest deficit de umiditate, dacă nu
este acoperit lJrin precipitaţii sau irigaţii în perioadu. următo3.re,

are un efect diminuatar asupra producţiei. Cultivarea sfedei după

sfeclă nu este indicată dîn cauza producţiilor mici ce se reaHzează

(-94 q/ha faţă de sfecla după griu) ca urmare a re(fimului hidric
nefavorabil din sol şi mai ales a infecţiei exagerate cu boli ce se
creează în acest caz.

în ceea ce priveşte asolan1entul se constată că în cazul unului
1969, producţiile cele mai mici au fost obţinute in monocultură (191
220 q/ha) , nivelul acestora crescind pe măsură ce sfecla a fost inclusă

într-un asolament ele mai mulţi ani (tabelul 2). Producţiile obţinute

în asolamentele de 4, 5 şi 6 ani sînt aproape egale, dar superioare
celor din asol'amentele de 2 şi 3 ani cu diferenţe asigurate statistic.
Această diferenţiere a producţiei se datoreşte evoluţiei stării filo
sanitare a culturii, dinamicii apei din sol şi altor factori, a căror

acţiune este influenţată de tipul de asolament.
In condiţiile anului 1970, efectul rotaţiei asupra producţiei a

fost mai pregnant decit In anul 1969. Se evidenţiază o creştere a

~) productia medie în ll1:)llocullură Cl! o durat,! de 2-6 nni.

producţiei. de la monocullura de 5 ani la asolamentul de 6 ani, cu
177 q/ha. Ca şi in anul precedent, asolamentele de 4, 5 şi 6 ani
se detaşează de celelalte printr-un nivel ridicat al producţiei. cuprins
intre 398 şi 404 q/ha.

In anul 1971, comparativ cu asolamentele de 5 şi 6 ani producţia

ue rădăcini a înregistrat o reducere semnificativă în celelalte rotaţii.

scăderea acesteia fiind mai mică la asolamentele de 3-4 ani (30
36 q/ha), mai mare în cele de 2 ani (64-67 q/ha) şi foarte mare în
monocultură (126-144 q/ha).

Analiza rezultatelor medii pe cei 3 ani scoate în evidenţă impor
tanţa includerii sfeclei de zahăr într-un asolament de mai mulţi ani.
Intre asolamentele de 6, 5 şi 4 ani diferenţele sînt extrem de mici,
sub aspectul producţiei. al cărei nivel este superior (tabelul 2) ccrui
dm celelalte rotaţii. Faţă de asolamentul de 6 ani, producţia scade
cu 35-43 q/ha în asolamentele de 3 ani, cu 73-90 q/ha în cele de
2 ani şi cu 126-148 q/ha în sistemul de cultură a sfeclei după ea
însă_şi. Această reducere a recoltei este cauzată, în principal, de doi
factorî ale căror efecte au fost puse in evidenţă: dinamica apei
în sol şi starea fHosanitară a culturîi.

In ceea ce priveşte dinamica umidităţii solului. determinările

efectuate în anul 1958 la 16 mai au arătat că în sol există o canti
tate mai mare de apă la sfecla din succesiunile cu mazăre, grîu şi
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Tabelul 4

Ecuaţiile de regresie şi coeficienţii de corelaţie privind relaţiile

între umiditatea solului pe straturi şi producţia obţinută la sfecla
de zahăr În anul 1968

porumb faţă de cazul în care sfecla a urmat după floarea-soarelui
sau după ea însăşi (tabelul 3). Această diferenţiere a umidităţii este
strîns J'egată de oantîtatea de apă care rămîne în sol după recol
tarea premergătoarelor. Astfel, după sfeclă şî floarea-soarelui s-a
înregIstrat o rezervă de apă mai mIcă, diferenţă care se menţine pînă

în primăvară şi chiar mai tîrziu dacă vremea are un caracter secetos.
Determinările efectuate la 21 iunie indică aceeaşi serîere a varî
antelor.

Orizontul,m Ecuatiile de reg-re5ie Coeficientil
de coreIll1ie

Tabelul 3

Influenţa succesiunii plante lor asupra umidităţii solului (mm) sub cultura sfeclei de zahăr

la data de 16 mai 1968

0- 50
50-100

100-150
0~100

0~150

16.V
y ~ -1364.61+ 12.5719x
y ~ - 635.49+6.6975x
y = - 316.96+4.9412x
Y ~ - 926,70+5.5124x
y = - 648.20+2.4853x

0.816'"
0,877***
0,814**
0,870***
0,866***

0.281
0.366
0,859***
0.403
0,859***

.r -lEo{},.7 .,. .3,.901a::r/O
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8
.7.9.':'

o •

•
o •

L..---,-------r- 0707

ellid

y = - 713.77-1-7.6713x
Y = - 719.18+7.1818x
Y = - 322. 49+4.8212x
Y = -1028,38-)-4.8916x
y ~ -1266,53+3,961Ox
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Fig. 1 - Relaţia dintre umiditatea solului şi producţie
Ia sfecla de zahăr.

Fig. 1 - Relationship between soi! moisture and sugar
beet yields.
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Ma

500

0- 50
50~100

100-150
0~100

0-150

o 150

Adincimea, {'m

50· 100 1 100 1500-50
Succesiunea

- - -

Mazare-mazare-sfeclă 132 139 128 399
Grîu-griu-sfeclă 132 140 125 397
Porumb-porumb-sfeclă 134 139 130 403
Fi. soarelui-fI. soarelui-sfeclă 126 126 108 360
Sreelă_sfee Iă-sfee1ă 127 125 IlO 362
Sfeclă-mazare_sfeclă 131 139 118 388
Sfeclă -grîu-sfeclă 132 140 118 390
Sfec1ă-porumb-sfeclă 130 138 117 385
Sfeclă-fI. soarelui-sfeclă 126 128 111 365
Porumb-griu-sfeclă 133 141 127 401
Grîu-sfeclă -sfeclă 125 128 109 362

DL 5 % 8

Plusul de apă din sol la sfecla de zahăr după mazăre, grîu şi

porumb are un efect favorabil asupra creşterîi şi dezvoltărîi plan
telor, concretizat prîntr-un nivel al producţiei superior celui realizat
în succesiunile în care sfecla a urmat după floarea-soarelui sau după

sfeclă. Corelînd cantităţile de apă din sol cu producţia obţinută în
anul 1968 se obţin coeficienţi de corelaţie pozitivi şi statistic asi
guraţi (tabelul 4, fig. 1).

Dinamica umidităţii solului la sfecla din diferite asolamenie,
urmărită în anii 1969-1971, indică o diferenţiere a acesteia în funcţie

de planta premergătoare, durata rotaţiei. mersul vremîi şi faza de
vegetaţie în care s-au efectuat determinările. Rezultaiele obţinute

fiind asemănătoare pe ani, se prezintă numai cele privind anui 1960
(tabelul 5).

Se constată că la 7 mai s-au înregistrat cantităţi mai mici de
apă în sol (asigurate statistic) pe adîncimea 50-100 cm sub mono
cultură şi in asolamentul floarea-soarelui - sfeclă. Comparativ cu
celelalte asolamente, diferenţele cresc în stratul mai profund de
100-150 cm. Acest deficit de apă existent în cazul monoculturii şi
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Asolllmentul

Tabelul 7

Influenţa asolamentului asupra atacului de Cercospora beticola Sace.
la sfecla de zahăr

Tabelul 6

Ecuaţiile de rcgresie şi coeficienţii de corelaţie privind relaţiile
Între umiditatea solului pe straturi şi producţia obtinută Ia sfecla

de zahăr În anul 1969 .

50,0
12,1
12,3
11,1
11,4
8,2
5,8

5,9

Coeiicientil
de corelatie

75, I
17,4
15,7
14,3
15,2
10,5
9;~1

9,0

85,2
32,1
27.9
29.3
25.4
20,0
14.0

14.1

Gradul de atac (%1 la data de:

20.VIIII18.VlIl 119.VIII
1909 . 1970 1971

Ecuatia de rcgrc~ic
Ori2;OIlhll

om

o~ 50 y = ~1877,10+13,8969 X 0,885***
50~100

7.\1
y~~ 740,82+ 5,8159 X 0.885' '"

100-150 Y=- 245.6']-1- 3.7578 X 0,803""
O~IOO Y = ~ 1137, 56+ 4.5485 X 0,893**
0~150 Y=~ 676,15+ 2,1271 X 0,854***

0- 50 Y = -1049.83- 5,7533 X -0,272
50-100 7. VII y= 2856. 59~18, 5958 X _0,931 000

100~150 y= 1784,39~11,3839 X _D,94ioOO

O~IOO y= 2530.37- 8;2797 X -0.700'
0-150 y= 2685.43- 5,9563 X _0,907°00

0- 50 y= 963,8,5- 5,0669 x _0,970°00
50-100 y= 918,ÎO- 4,7017 X _0,945°00

100-150 21. Vlll y= 1227,38- 7.0405 X _o,moGoa

0-100 y = 938,05- 2,4331 x _0,963°00
0-150 y= 1028,75- 1,8471 X _0,954°00

ASDlnmcntu/

Sfeclă - I1lOI1ocultură

Maziire - sfeclă

Griu - sfecl ii
Porumb - sfeclă

Fioarea"soarelui - sfeclă

Mazăre - grîu - sfeclă

lvbzăre - grîu - porumb - sfeclă
jv\azăre - grîu - porumb - griu -

sfeclă

făcut determinări ale gradului de atac al cercosporiozei (tabelul 7).
In toţi anii, cei mai ridicat grad de atac s-a înregistrat la sfecla
clinmollocultură, observîndu-se o uscare masivă a frunzelof, care a
stînjenit într-o măsură însemnată creşterea rădăcinilor.

Valori mai scăzute ale gradului de atEtc au fost constatate
în rotaţiile de 2 şî 3 ani, cele mai mici inregistrindu-se în asola-

Tabelul 5

Umiditatea solului (film) sub cultura sfeclei de zahăr În diferite asolamente in anul 1969

I

7 mlli 1 7 iulie 1 21 aq!llst

0-50 !SD-IOOIIOO-lriO 0_50 I 50-1001100-150 0-50 [50-100\100-150

al rotaţiei floarea-soarelui - sfeclă se datoreşte consumului mai
mare al celor două culturi premergătoare faţă de celelalte. Aceasta
şi din cauză că cele două plante părăsesc terenul numai in toamnă,

neexistind, astfel, posibilitatea refacerii rezervei de apă pe seama
precipilaţiilor din vară, aşa cum se 1nlimpUi in cazul unor premer
gătoare ca mazărea şi griuL

Determinările efectuate la 7 iulie nu indică diferenţe mari intre
variante pe straturile 0-50 cm şi 50-100 cm. Apar insă unele dife
renţe mai mari pe adincimea 100-150 cm intre monocultură şi aso
lamentele de 4-6 ani. Această nivelare a conţinutului în apă al solului
se datoreşte şi regimului pluviometric foarte abundent din cursul lunii
iunie.

La 21 august s-a înregistrat o umiditate mai ridicată sub mono
cultura de sfeclă de zahăr, decit la asolamentele de 3-6 ani, dife
renţele fiind semnificative pe toate straturile. Această grupare a
variantelor ar reflecta consuITIul de apă real din sol. Întrucît în
asolamentele de 3-6 ani, pe baza observatiilor efectuate, creşterea

plantelor a inregistrat valori mai mari decit in monocultură şi în
asolamentele de 2 ani (tabelul 6).

Analizind efectul umidilătii din sol asupra diferenţierii produc
ţiei se constată că există o corelatie directă intre valorile acestora
la inceputul perioadei de vegetatie care apoi se inversează. Semni
ficatia coeficienţilor de corelatie prezentaţi in tabelul 6, indică legă

tura strînsă care există între variatia umidItătii sol'ului şi producţie.

Pentru a urmări influenta pe care a avut-o asolamentul asupra
stării fitosanitare a culturii in anii 1969-1971, în luna august s-au

Sfeclă-monocuitură 150 139 128 131 1,10 139 148 149 142
Mazăre-sfeclă 155 151 145 135 138 133 138 142 135
Grîu-sfeclă 159 149 147 135 139 131 140 141 141
Floarea·soarelui-sfeclă 151 140 125 136 141 135 145 147 141
Porumb-sfeclă 155 150 147 137 140 135 142 141 139
Mazore-grîu-sfeclă 158 153 119 13'1 137 130 128 128 129
Porumb-griu-sfeclă 156 152 149 135 138 133 130 129 130
Mazăre~grîu-porumb-sfeclă 155 154 150 132 135 129 125 128 131
Mazăre~grîu-porumb_

grîu-'---sfeclă 158 155 150 132 135 128 128 128 129
Mazăre-griu-porumb - floa-

rea -soarel li i-griu-sfee1ă 157 152 1'19 133 135 129 128 129 130

DL 5% 10 7 10
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mentele de 4 şi 5 ani. Reducerea aparatului foliar al sfeclei prin
acţiunea acestei boli a influenţat in final producţia de rădăcini (ta
belul 7).

Corelind gradul de atac cu nivelul producţiei de sfeclă se con
stată că există o legătură destul de strînsă intre aceşti indicatori,
coreiaţia fiind negativă. Exprimarea acestei relaţii s-a făcut prin
ecuaţii de regresie neliniară:

pentru anul 1969: y .... 427,3 ~ 12,893x + 0,15980 X2,"1) = 0,972,
pentru anul 1970: y _ 540,2 - 18,4061' + 0,18980 x','~ ~ 0,949,
pentru anul 1971: y _ 410.4 - 6,8641' + 0,05192 x', ~ = 0,942,

O altă boală identificată a fost gomoza bacilară a sfeclei (Bacil
lus betae-Busei MiguJ'a) şi alte bacterii, a căror apariţie a fost favo
rizată de deficitul de umiditate din sol in anii cu precipitaţii puţine.
Determinările efectuate cu privire la frecvenţa atacului acestei boli
arată că cele mai mici valori s-au inregistrat atunci cind sfecla
a urmat după griu, porumb şi mazăre (3,2 - 3,00/0)' iar cele mai
mari la sfecla după floarea-soarclui (8,10/0) şi după ea insăşi (10,30/0).
Deficitul de umditate existent in primăvară in sol, in cazul sfeclei
şi florii-soarelui ca premergătoare, a favorizat evoluţia bolii astfel
că scăderea producţiei de sfeclă după aceste culturi premergătoare

se datorează şi acestei boli care a determinat reducerea numărului de
plante recoltabile.

Din cele prezentate rezultă o influenţă pozitivă a rezervei de
apă din sol in primăvară şi un efect negativ al frecvenţei atacului de
corcosporioză asupra producţiei de sfeclă, Exprimarea actiunii con
comitente a acestor doi factori asupra producţiei' s-a putut face prin
tr-o ecuaţie de regresie plană in care cele două variabile indepen
dente, umiditatea solului pe adincimea O - 100 cm şi gradul de atac
de cercosporioză,au fost notate cu XI şi respectiv x2'

Ecuaţiile respective pentru ultimii trei ani experimentali sint:
pentru anul 1969: y ~ 727,20 + 3,3444 Xl - 0,5619 x,; pentru anul
1970: y = 942,42 + 4,4293 x, - 0,5379 x,, pentru anul 1971: y =

_ 286,21 + 2,0449 Xl - 1,0742 x,.
Pentru a putea face aprecieri privind influenţa evoluţiei imbu

ruienării culturii sfeclei de zahăr, s-au făcut determinări in toamnă,
la recoltat. Rezultatele prezentate in tabelul 8 arată că, in toţi anii,
numărul de buruieni pe m' este mai mare in monocultură şi in aso
lamentele in care sfecla alternează cu floarea-soarelui şi porumbul.
Aceste culturi, cu o perioadă lungă de vegetaţie, sint infestate de
obicei in a doua jumătate a verii cu buruieni din grupa, gramineelor
(Digitaria, Echinochloa, Setaria). Existenţa in asolament a unor cul
turi ca mazărea şi griul (care părăsesc terenul in vară devreme) dă
posibilitatea combaterii buruienilor ce răsar după recoltarea acestora
şi a celor care apar după ultima praşilă in culturile prăşitoare cu o
perioadă lungă de vegetaţie (prin arături şi alte 1'ucrări ale solului),

contribuindu-se astfel la reducerea imburuienării solului cu aceste
specii (tabelul 8).

Imburuienarea mai accentuată a culturii de sfeclă din mono
cultură faţă de cea din asolament scoate in evidenţă rorul actual al
rotaţiei culturilor in lupta contra buruienilor.

Tabelul 8

Influenţa asolamentului asupra îrnburuienării solului sub cultura sfeclei de zahăr

I!Hi9 1970 1971

Asolamcntul
buo./m,1

l,g/ha
buo,fm' I !,gjhn

buo,lm' 1
J,g/ha

s.u. ,ş.U. S.li.

Sfeclă ~ monocul tură 26 139 20 151 38 238
Mazăre - sfeclă 17 83 10 80 16 120
Grîu - sfeclă 19 91 9 71 14 120
Porumb ~ sfeclă 24 119 18 132 31 160
Floarea~soarelui ~ sfeclă 23 120 20 160 30 159
Mazăre - grîu - sfeclă 20 102 13 103 18 108
Floarea-soarelui - porumb - sfeclă 22 108 17 131 24 157
Mazăre - grîu - porumb - sfeclă 20 100 13 100 20 112

DL 5% 6 7 9

In ceea ce priveşte influenţa plantei premergătoare asupra unor
t?dici ai calităţii producţiei de sfeclă ele zahăr, din datele prezentate
!il tabelul 9 se constată o diferenţiere asemănătoare in toţi anii a
conţinutului de zahăr din rădăcini, in funcţie de planta premergătoare.

Cel mai scăzut conţinut de zahăr s-a inregistrat la sfecla după sfeclă

(13,0 - 14,1°8), Aceste valori mici se pot corela şi cu gradul ridicat
de atac de cercosporioză la sfecla din monocultură, ştiut fiind că

această infecţie intensă influenţează negativ conţinutul de zahăr din
rădăcini (R ă d u 1 e 5 cuşi Do cea, 1956). La sfecla cultivată după

Tabelul 9

Influenţa plantei premergătoare asupra conţinutului de zahăr În rădăcinile

sfcclci şi asupra producţiei de zahăr

Continutul de za'hăr Producţia de zahiir,

Planta premergătoare
in rădăcini. % q/ha

1969 1 1970 I 1971 \ media ID69 \ 1970 I 1971 \ media

Sfeclă 13,0 14,1 14,0 13,7 21,8 24,9 26,5 24,4
Floarca-soarelui 14,8 16,5 15,2 15,5 38.4 44,2 47,1 43,2
Mazăre 15,0 16,1 15,2 15,4 37,8 42,4 45:9 42,0
Porumb 15,1 15,8 15,7 15,5 41,0 44,6 48,1 44,6
Griu 15,0 16,4 15,6 15,7 38,7 44,2 46;6 43,1
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celelalte premergătoare, conţinutul de zahăr a fost mai mare cu 1,7
-2,00S faţă de cel inregistrat la sfeclă după sfeclă.

Asocierea fluctuaţiilor producţiei cu cele ale conţinutului d"
zahăr din rădăcini determină diferenţieri ale producţiei de zahăr

realizată la hectar. Se constată astfel o accentuare a efeclului negativ
al cultivării sfeclei după ea insăşi, ceea ce a făcut ca producţia de
zahăr să fie mai mică cu 17,6 - 20,1 q/ha faţă de sfecla cultivată

după celelalte premergătoare.

Greutatea medie a unei rădăcini a fost mai mare, în medie pc
4 ani, cu 93 - 115 g la sfecla după mazăre, porumb, fJriu şi floa
rea-soarelui faţă de cea de după sfeclă.

CONCLUZII

1. In condiţiile cernoziomului levigat moderat de la I.C.C.P.T.
Fnndulea, producţia sfeclei de zahăr se diferenţiază in funcţie de
planta premergătoare. Cea mai mare producţie se obţine după mazăre

şi apoi după grîu şi porumb. După floarea-soarelui producţia este
semnificativ mai mică faţă de cea după grîu şi porumb numai in
anii secetoşI. Cea mai mică recoltă se inregistrează la sfecla după

sfeclă (cu 83 - 109 q/ha mai puţin decit după celelalte premergă

toare).
2. Producţia de sfeclă variază cu durata rotaţiei, cel mai ridicat

nivel înregistrindu-se în asolamentele de 4 - 6 ani (353 - 362 q/ha)
şi scade treptat cu 73 - 90 q/ha in asolamentele de 2 ani şi cu 125
- 148 q/ha în monocultură.

3. Rezerva de apă din sol, in primăvară, depinde de planta
premergătoare şi antepremergătoare, fiind mai mare după mazăre,

griu şi porumb şi mai mică după fl'oarea-soarelui şi sfeclă, diferenţele

fiind foarte evidente in condiţiile anilor Cu regIm pluviOI11etric defi
citar. Rezerva de apă din sol influenţează direct producţIa ele sfeclă,
existînd o corelaţie pozitivă semnificativă intre acestea.

4. Gradul de atac de cercosporioză este diferit in funcţie de
rotaţie, inregistrindu-se valori cuprinse intre 60,0 şi 85,20/0 în mono
cultură şî 6,9-14,1'10 în asolamentul de 5 ani.

5. Relaţiile stabilite între producţie, dinamica umiditălii solului
şi starea fitosanitară a culturii de sfeclă evidenţiază necesitatea res
pectării unui asolament în care sfecla să revină pe acelaşi roc
după cel puţin 4 ani.

6. Conţinutul de zahăr din rădăcini a fost mai mare cu 1,7-2,OoS
la sfecla după grîu, porumb, floarea-soarelui şi mazăre, faţă de
sfecla în monocultură. Asocierea acestei diferenţe cu variaţia produc
ţiei de rădăclni a determinat o diferenţă a producţiei de zahăr d"
17,6-20,1 qjha.
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INFLUENŢANIVELARII ARATURII DE TOAMNA ASUPRA
CALITAŢII ,PATULUI GERMINATIV PENTRU SFECLA DE ZAHAR

GH. CLOŢAN, I. POPOVICI, GH. SIN, C. PINTILIE, D. CATARGlU, ST. MARKUS,
AL. NICOLAU şi MARIA slRBU

Pentru a germina şi răsări, săminţa de sfeclă de zahăr are ne
voie de cantităţi mari de apă in sol şi de o bună pregătire a patului
germinativ. Aceste condiţii se asigură prin iucrarea corespunzătoare

a solului in toamnă şi aflnarea acestuia in primăvară, numai pe adin
cimea de încorporare a seminţei. Rezultatele experimentale obţinute

de P O P o v ici şi colab. (1967) au arătat că grăparea sau discuirea
arăturii încă din toamnă au asigurat o răsărire uniformă a plan1elor
şi o desime bună a culturii, ceea ce în final a dus la obţinerea unor
recolte sporite. De asemenea, cercetările lui Mi n a k o v (1967) arată

că pentru sfecla de zahăr solul trebuie lucrat primăvara numai cu
grapele sau cu cultivatorul urmat de grape la maximum 5-7 cm
adîncime. Fie d 1e r (1966) afirmă că primăvara, în urma pregătirii

patului germinativ cu grapele, s-a realizat o bună răsărire şi creş

tere viguroasă a plăntuţelor, mărindu-se totodată productivitatea
muncii. In legătură Cu aceasta, L ii d e c k e (1962) recomandă ca mă

runţirea patului germinativ în vederea semănatului sfeclei de zahăr

cu sămînţă prelucrată să nu se facă pînă la pulverizarea stratului
superficial, ceea ce ar favoriza formarea crustei, mai ales pe soIurile
cu conţinut ridicat de argilă.

In vederea elucidării aspectelor privind cerinţele agrotehnice
ale pregătirii terenului pentru semănatul seminţei de sfeclă de zahăr

şlefuită în condiţiile de la noi, în anul 1969 au fost initiate expe
rienţe privind stabilirea celor mai potrivite agregate ce trebuie uti
lizate in pregătirea patului germinativ pentru semănatul sfeclei in
principalele Zone de cultură.

METODA DE LUCRU

Experienţa a fost executată în localităţile Braşov, Fundulea, Podu I1oaie, Suceava,
Secuenişi Tg. Mureş. sernănîndu-se cu maşina SPC-6 Ia 5 efi distanţă pe rînd şi 45 cm între
rînduri. Variantele experienţei au constat din: V1 - grapă cu discuri + grapă eu colţi -1
tăvălug neted; V'1. - vibrocultor + tăvălug inelar; V3 - grapă cu colţi + grapă elicoidală
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Din datele tabelului 2 privind umiditatea solului in primăvară

pe adincimea de pină Ia 50 cm se constată, în special pe adincimea
de 0-10 cm, o umiditate mai mare atunci cind arătura a fost gră

pată toamna, fapt ce pledează pentru grăparea şi nivelarea incă din
toamnă a terenului destinat culturii sfeclei de zahăr. Diferenţe de
nmiditate între arătura grăpatăşi negrăpată din toamnă se constată

şi pe celelalte adincimi de la care s-au ridicat probe, acestea fiind
mai pronunţate în zonele secetoase.

Din figura 1 se constată că procentul cel mai mare de bulgări,

cu diametrul peste 5 cm, s-a inregistrat în urma folosirii grapei cu
discuri, a grapei cu colţi şi a tăvălU[jului neted, atît la Braşov cît
şi la Podu-lloaie. In schimb, se remarcă in ambele localităţi creş

terea procentului de bulgări cu diametrul sub 2,5 cm la variantele
în care s-au folosit agregatele de tipul combinatorului şi tăvăluqului

inelar. Pe arătura grăpată din toamnă s-a obtinut cea mai bună mă

runţire l'a V"" in urn1a folosirii agregatului vibrocuHor + grapă eli~

coidală + tăvălug inelar (720/0 la Braşov şi 84% la Podu-lJoaie
bulgări sub 2,5 cm diametru). Pe arătura negrăpată (A,) cea mai bună

mărunţire a solului a rezultat la V 3 în urma folosirii aqregatului
format din grapă cu colţi rigizi + [!fapă elicoidală + tăvălug inelar
(66% bulgări sub 2,5 cm diametru la Bra.)ov şi 78% la Podu-Iloaie).

Pe arătura negrăpată din toamnă (A,), calitatea patului germi
nativ a fost lnai slabă la toate varianteler fiind necesare 2 sau :1
treceri cu agregatul vibrocultor + tăvă!'u[r inelar, pentru a realiza
un pat~lerminativ calitativ asemănător cu cel rezultat dintr~o sin
gură trecere a acestui ag[(."gat în cazul arăturiî grăpate din
toamnă (Ail.

In lec)ătură cu adincimea de lucru pe care s-a mobilizat solul
în nrma folosirii celor 4 tipuri de agregatc la pregătirea terenului
în primăvară, s-a constatat în condiţiile de la Podu-lloaie (fiq. 2),
că cele mai mici adincimi de mobilizare a solului (în jur de 5 cm)
s-au obţinut la V,. In cazul introducerii in agregat a vibrocl1ltorullli
(V,), adincimea de mobilizare s-a situat în jur de 7 cm. Acest tip
de agregat este de recomandat pe soIurile mai tasate la ieşirea din
iarnă sau maiîmburuienate, unde grapa cu colţi rigizi nu reuşeşte

să afîneze solul pe adîncimea de semănat.

In VI (grapă cu discuri + grapa cu colţi + tăvălug inelar) s-au
înregistrat adîncimi de mobiliz'ilfe a solului cuprinse Între 10-11 em

REZULTATELE OBŢINUTE

+ tăvălug inelar; V4 ~ vibrocuItor + grapă elicoidală + tăvălug inelar. (iabelul 1). Ele
au fost aceleaşi pentru cele 2 serii: Al - arat toamna şi grăpat; A2 -arat toamna.

Aşezarea în cîmp s-a făcut după metoda parcelelor subdivizate, iar calculul experien\ei

folosind analiza variantei.
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care sînt cu totul necorespunzătoare pentru semănatul sfeclei de
zahăr. Aceste adÎncImÎ de lucru determÎnă pÎerderÎ mari de' apă prin
evaporare, prezenţa unui procent mare de bulgări la suprafaţa pa
tului germinatîv şi În final o răsărire eşalonată .,i neuniformă a
culturii de sfeclă.

8M{JOV

Ij fî if 1{
/frd! tOdmlld,

flE,prd)Jdt

Acm

60

,f0-'----:r-...---,--.-..L.-..-,-~____,-~

ljifiJ~
Ard! !odmnd- . ,

,pn;''pdt:

Fig. 2 - Adîncimea de mobilizare
a solului la Podu-lloaie in funcţie

de agregatul folosit primăvara la
pregătirea terenului fA) şi numărul
de buruieni răsărite pînă la rărH Ia

Braşov (E)•

Fig. 2 - Depth of soiI mobilization
at Podu I1oaie, in terros of the aggre
ga te used in spring for preparing· the
field (A), and number of weeds emer·

ged up 10 thinning al Braşov (E).

lnregistrind numărul de plante răsărite (fig. 3) s-a constatat că
la Braşov şi Secueni au răsărit cele mai multe plantejm2, la V3, În
care s-a lucrat primăvara cu grapa cu colţi + grapă elicoidală _1_
tăvălug inelar pe o arătură grăpată din toamnă. La Suceava şi 1'g.
Mureş numărul cel mai mare de plante răsărite s-a Înregistrat la V,
(;ribrocultor + tăvălug inelar), pe arătura grăpată din toamnă, În
timp ce la Podu-IJoaie, cele mai bune rezultate au fost obţinute la
Vr" tot În cazul arăturii grăpate din toamnă. Dacă se compară nu
~ărul total de plante răsărite pe arăturile grăpate sau negrăpate

m toamnă, se constată că în trei din cele cinci localităţi au răsărit

mai puţine plante pe arătura negrăpată din toamnă, răsărirea plan
t:,lor, fiind influenţată atît de tipul de sol, cit şi de agregatele folo
Site m acest scop. S-a constatat cu destulă claritate necesitatea folo-

Fig. 1 - Gradul de rnărunţîre a SO~
lului în funcţie de uneltele folosite

la pregătirea patului germina tiv.

Fig. J - Degree of soiI crumbling
in . terms of the implemen ts used

in preparing the seed bed./'-'"
./.
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numărul de buruieni răsărite

imburuienare mult mai masivă

t 1 r de maşini agricole la pregătirea
sirii diferenţiate a a'lrega e o d'ţ"l T 1
solului în toamnă şi p'rimăvară în funcţie de con IlIe speCl lce a e
localităţii şi anului.

Urmărindu-se la LC.C.S, Braşov
pină la răritul sfeclei, s-a constatat o

fJr:/m2

1
5°i /'---..

/ ...........
.-' ./.

:J St'CUk.'l7/

/.---..-. i
_............

';0 .-'
3iJ

1j;. Ifli/rt'!}

6J /'", ./.-. Fig. 3 - Numnrul de ~Iante dl~ărlte
.2;
.~

jiJ
(media 19G9-1971) 10 funcţIe de

''3 . .-.
./ agrega tu! folosi t.

~ 0VCt'dVO'," Fig. 3 - Number of emerged plants- ';iJ ,
~

5iJ
(averJge 1969-1971) în terms of

§ /:..-./ the implemen t5 med.
o:: ';iJ .-'-'

o Poclu- //odle ./

J

'''./'",-I;:j !5rdşov

1__...--0--.
, , , ,, , , ,

J§ 1; fi1{ ;;; 1; J1 li
Ard! t OdmlJd. Ard tOdmlJd.

rd;odt lIep,",?dt

a culturii pe arătura negrăpată din toamnă il: comparaţie ,c~ cea
mă ată, la toate variantele folosite (frg. 2 B). Acea,sta se expheu pn~
fa iul că in cazul arăturii negrăpatc~ ehn ~oa~na, pl111tr:o .Sl:l~Jura

p t l d' trus un numar mal mIc de burUle11l mcol,trecere agrega e e au lS , . lţ' ,
ţ 't 1" ""t Dupa' grapa cu dlscun + grapa cu co 1 T
·1 esau cuar rasane. .. . ~ . "' ]2. i
tăvăll1 inelar s-a găsit cel mai maTe numar de bUEulenl a fi '1, ,r:

h ' bg d ' 'b' It J- ta'vălug inelar (V,J, numarul de bUfllle111se lm upa VI IoeD ar I -

inregistrat a fost cel mai redus.. .
1 t t l l 't'ţ'le unde s·a expenmentat s-a constatat căn oa e oca 1al, f . • i

• "1 'turl'lor încă din toamna! avonzeaza o zv n-graparea ŞI 111ve area ara, ' A' ~ ~

t . t' . . al' uniformă a oGoarelor In pnmavara, ceeaare mal ImpUfle ŞI m ' ' .;J

ce permite intrarea mai devreme cu agregatele in cimp, asigurind
o bună pregătire a patului germinativ, la adincimi mici (5-7 cm),
cu o reducere la minimum a numărului de treceri cu agregatele pe
teren.

De asemenea s-a constatat că Vr, (vibrocultor + grapa elico
idală + tăvălug inelar) dă rezultate bune in special la viteze mari
de deplasare 1 cu cit viteza de lucru este mai mare, cu atit gradul
de mărunţire şi nivelare a patului germinativ este mai bun.-.

CONCLUZII

1. Pentru obţinerea unor lucrări de calitate la pregătirea pa·
tului germinativ pentru sfecla de zahăr este necesar ca arătura să

fie grăpată (nivelată) din toamnă.

2. Grăparea arăturilor din toamnă determină, in primăvară, o
conservare mai judicioasă a apei din sol in stratul germinativ.

3. In urma pregătirii patului germinativ cu unelte de tipul vibra'
cultorului pe arături grăpate din toamnă s-au găsit mai puţine bu·
ruieni decit in varianta lucrată cu grapa cu discuri (VI)'

4. Pe arăturile grăpate din toamnă se poate lucra solul la adin
cimi mici (5-7 cm), iar calitatea patului germinativ rezultat este
superioară celui rezultat pe arăturile negrăpate in cazul folosirii ace
luiaşi agregat in primăvară,

5. Agregatul format din vibrocultor + grapă elicoidală + tă

vălug inelar (VI,) a dat rezultate mai bune pe soIurile grele sau
taserte la ieşirea din iarnă, iar agregatul format din grapa cu colţi

rigizi + grapă elicoidală + tăvălug inelar s-a comportat mai bine
pe soiurile uşoare şi bine structurate.

BIBLIOGRAFIE

Fie d I e r J., 1966, Vliu ruznych zpusobu predsetoueho zpracovani pudy eukroeyk - Ros·
t1inna, Vyroba, 12, 9.

L ii d ee k e H., 1962, Durch tieferes Pflagen zu hăheren Ertriigerz, Dt. Landwirtsch., 13, 11.
Mi n a k o v V., 1967, Predposeunaia obrabatka pociv1 pod saharnuiu sviokltl, S. M, Kirgh

13, 2,
P o P o v i c j L, Stă nes c u Z.t 1968, Cultura sfeclei de zahăr, Edit.Agro-Silvică,

Bucureşti.



AN. I.C.C.S., SFECLA pE ZAHAR, 1973, VOL. IV

CONTRIBUŢII LA îMBUNĂTĂŢIREA TEHNICII DE SEMĂNAT

A SFECLEI DE ZAHĂR

1. POPOYICI, GH. CLOŢAN. MARGARETA POPOyICI, ELENA SCURTU,
1. BRATU, AL. NICOLAU, ST. MAR1\US şi ST. MATHE

Deşi sfecla de zahăr este considerată pretutindeni drept o plantă

care solicită un important volum de muncă manuală şi mecanică

comparativ cu alte plante, ea este cultivată pe suprafeţe mari in ţările

cu agricultura avansată, datorită rentabilităţii ridicate pe care o asi
gură la unitatea de suprafaţă. Trebuie recunoscut in acelaşi timp că

menţinerea in cultură a unor suprafeţe mari cultivate cU sfeclă de
zahăr in ţări in care populaţia rurală reprezintă abia 10-200/0 din
totalul locuitorilor, cum este cazul in Franţa, R.F. Germania, Belgia,
Olanda şi altele, se datoreşte mecanizării aproape totale a acestei
culturI.

Posibilitatea inlăturării muncii manuale în cultura sfeclei de
zahăr porneşte de la folosirea la semănat a unui material biologic de
bună calitate, care să permită a fi semănat bob cu bob şi să favorizeze
răsărirea plantelor una cîte una, la distanţe cît mai apropiate (h~

aceea la care vor trebui să rămină pînă la maturitate. Pentru reu
şita metodei este necesară folosirea unei seminţe cu o inaltă valoare
culturală, cunoscut fiind că in practică sint diferenţe importante între
germinaţia cle laborator şi cea de cimp (P o p o v ici, 1970). Va n
sta II en şi Ro u s s el (1972) au demonstrat că germinaţia cle cîmp
nu variază in mod semnificativ în funcţie cle soi, dar este in mare
măsură influenţată cle condiţiile variate intîlnite în diferitele cîmpuri
cultivate cu sfeclă.

Cauzele principale ale acestei variaţii sînt de ordin climatic, ală

turi cle gradul de mărunţire a patului germinativ, de starea de umi
ditate a solului, precum şi de adîncimea de semiinat.

Pe plan mondial s-a generalizat în ultimii ani foi osirea seminţei

de sfeclă prelucrată prin şlefuire şi segmentare pentru soiurîle plu
rigerme şi a celei drajate pentru sămînţa monogermă aenetic sau me
canic. Ambele metode cle prelucrare au ca scop aducere~ glomeru
lelor într-o formă cît mai sferică şi încadrarea lor in anumîte limite
de dimensiuni (calibre) pentru a permite semănatul de precizie (bob
cu bob). Prelucrarea seminţei prin şlefuire sau segmentare măr'eşte
numărul de glomerule cu un singur germen, ceea ce favorizează răsă-



SB I. POPOVICI ŞI COLABORATORII 2
3 IMBUNATAŢIREA TEHNICII DE SEMANAT LA SFECLA DE ZAHAR 6

rirea solitară a plantelor şi permite o eşalonare pe o perioadă mai
lungă de timp a lucrării de rărit.

Drajarea seminţei prezintă avantaje evidente faţă de săminţa

nudă intrucit invelişul exterior artificial are rolul unui regulator al
umidităţii !Cecesare pentru germinarea seminţei, reţine minimul de
umezeală in primăverile secetoase şi exclude excesul de umiditate
din jurul seminţei in primăverile foarte ploioase.

In experienţele intreprinse de Wi Il e y (lgn) răsărirea de cimp
a seminţei drajate a variat intre 36 şi 77% in funcţie de localitate, in
săminţările făcute în aprilie şi mai asigurînd o mai bună răsărire decit
cele din martie.

Conform afirmaţiei lui Van bre m e e r s c h (lgn) o germinaţie

de cîmp de 600/0 a seminţelor de sfeclă biologic monogerme este frec
vent întîlnită. Prin drajare se asigură o mare precizie de semănat,

astfel că apariţia de plante duble este cuprinsă între O şi 2%' cifre
valabile şi pentru frecvenţa golurilor. Acelaşi autor arată că introdu
cerea în practica curentă a semănatului la distanţe mai mari între
boabe s-a făcut progresiv, plecind de la 11-12 em, apoi la 15, 16,
18 cm şi mai mult. Distanţele de 18 cm şi peste 18 cm comportă oare
care riscuri, numărul de 123000 germeni/ha, ce cad în acest caz, fiind
insuficient pentru a asigura o desime corespunzătoare a culturii. Cul
tivatorii s-au oprit în general la distanţa de 15 em între boabe.

T reu tie r (lg67) recomanda încă în 1967 semănatul cu sămînţă

şlefuită la 4,5-6 cm, iar pentru cea drajată la 6-8 cm. Pentru să

minţa monogermă genetic drajată, a cărei introducere in practică era
abia la început, autorul recomanda distanţe intre 8 şi 12 em.

Noi posibilităţi de imbunătăţire a germinaţiei de cimp a semin
ţei monogerme a oferit metoda de pralinare, care constituie de
fapt o drajare după metoda clasică dar care prevede oprirea proce
sului de îngroşare a invelişului artificial atunci cind s-a consumat
doar 30-500/0 din materialul de drajare folosit după metoda curentă.

Pralinarea glomerulelor asigură o răsărire maximă in cimp a seminţei

precum şi o calitate a distribuţiei comparabilă cu cea a seminţei dra
jate. Metoda nu exclude tratarea seminţei cu inseeto-fungicide sau
stimulatori de creştere (Van bre m e e r 5 c h, 1gn).

Important este că în prezent s-au descoperit astfel de reţete de
drajare încit puterea de germinaţie a seminţei nu este influenţată

negativ, chiar dacă aceasta este păstrată mai mult timp (H i b b e r t
ţi colab" Ign).

In ce priveşte economicitatea semănatului sfeclei la locul defi
nitiv, studiul intreprins de Mar ten s (1 gn) pentru intreaga Belgie
arată că riscul agronomic nu este direct proporţional cu distanţa în
tre boabe. Se constată că prin semănatul la locul definitiv se înlătură

vîrfurile de muncă, Ceea ce are o deosebită importanţă pentru uni-

tăţile mari cul!ivatoare de sfeclă, ajutind la nivelarea necesarului de
braţe de munca.

IJ.! ţara n.oastră, în _ultimii ani s-au făcut paşi mari spre introdu
cerE:a )TI 'praclIc~ curenta. a t;nei te.hnologii noi de cultură a sfeclei de
zah~r, pnn folosuea semmţel,şlefulte şi prin semănatul de precizie cu
r.naşma SPC-6. Se foloseşte meă foarte mult semănatul la 3-4 cm
m.tre_ boabe, ceea. ce duce pe de o parte la un consum ridicat de să
mmţa_ la hectar, Iar pe de altă parte, şi poate de cea mai mare in
semnata:e,. Ia un necesar exagerat de braţe de muncă la rărit (P _
P o VI C1 ŞI colab., Ig71). o

_Este cunoscut că desimea ce trebuie realizată în culturile de
sfecla este d,;, 80000-100000 plante/ha. Prin semănatul la 3 sau 5 cm
se m.troduc m sol 730000 glomeru!e sau 7,3-22 kg/ha sămînţă, în
funcţIe de masa a 1 000 boabe, sau m cazul ai doilea 440000 glome
r~le, cu 4,4-13c5 kg/ha sămînţă. Chiar pentru semănatul la 8 cm între
g omerule numarul de germeni introduşi în sol este de 27 . .
mare d 't - 1 . , on maleCI numaru opllm de plante ce trebuie lăsate după răr·t
(tabelul 1). 1

Tabelul 1

Numărul de glomcrule la hectar şi cantitatea ce revine
prin semănaiul la diferite distanţe pe rind

Distanta Masa a 1000
Numărul depe rînd boabe kg'/ha glomeruleJhag

10 7.3
15 10,9

3 cm 20 14.6 730000
24 17.5
30 22.0

10 4,4
15 6.6

5 cm 20 B,B 440000
24 10.5
30 13,5

Bem I ~
~ 270000

METODA DE CERCETARE

. Pentru~ a~stabili limitele optime ale distanţelor de semănat pe rind la sfecla de zahăr,
;olOSInd semanatoarea SPC-6, s-au organizat experiente în cîmp în fi localităţi din ţară şi
'I;~ume:.Biaşov, Tg. Mur~-ş:. S~ceava, ~ecuieni -şi Oradea pentru jumătatea de nord a ţării
,,1 Lovrtn llE:ntru sudul ţarII. In expeflenţe s·a folosit sămînţa şlefuită, paralel cu sămînţă
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~ dee Excepţie de la această regulă fac: Staţiunea

. t·~ dupa patru proce . . . t t
d.in acelaşi lot, dar dral~ a . . ă iotă şlefuită şi Staţiunea Oradea. care ~. expenmen ~.
Tg. Mureş, care a folosI! num~l; m~ datele din literatură ca şi din observaţllle ~oastre dl
numai sămînţă drajat.ă, .Intr.U\:lt În~~ea lomerulele drajate după diferite p.rocedee ~mt nesem~
ferentele de germinat le \O ctn1pd' la~telor răsări te din glomerulele draJate dupa cele ~atru
.. t' luat în calcul me la p t· , SPC 6 rfglată pentru a putea aSIguramhca lve, s-a . ~ ioa poeuma Ica .. - , . .... ~

retete, Semănatul s·a f3~ut cu ~~ş bob la distanţele de 5, 8, 12, 15 şi 18 co: ŞI o vaflant~
.distribuirea seminţei pe rl~d ~o:istanţa Între cuiburi de 20 COl. Variantele seOl,mate la 15 ŞI
,cu cîte 3 glomerule la cUlb Ş

18 Col nu s·au rărit. t l bisnuite pentru cultura sfeclei de zahăr.
" t tinere au fos ce e o,. . f~ t .

Lucrările de 10 reI· .. ' d 1 toate celelalte statiunI s-au ?CU CIOOO-r .tatiunilor SecUleo l ŞI Ora ea, a
v ~u e.xc.ep

ta. s u1 folosit la rărit.
metran pr1vmd timp

~ pentru toate 10calitătile de experimen-
ţ . omuna . l' ..

Ca o observa le C toate situaţiile In cazul fo OSIf!! se-
~ i aproape '" 1 1 1 ttare este faptul ca n număr mai mare de plante deCIt ce ca ,;u a

minţei şlefuite răsare un ţie de 1000/0. Fac: excepţie de la ace~sta re
teoretic pentru o germ:;,a la care au răsărit cu 13,7-21,2% ma.l puţwe
gulă Staţiunea Tg~Mtd;' glomerule calculat teoretic şi, parţla~ _S~a
plante decit numar~ . Ia care in trei variante plantele rasante
ţiunea experime:-_tala Lovn~, uţine decit numărul teoretic de ?emwl"
au fost cu 11,1-26,50/0 ~a.1 l în cazul folosirii seminţei dr_aJate, m
introduse în so~ _D~m~o J~v ~imp reprezintă 59,2-71.40/0 faţ.a de nu
toate cazurile rasanr~e au fost introduse în sol. Ace:te CIfre au ()
mărul de glomerul~ _ ele reflectind precizia de semanat a maşwll
semnificaţie deosebita;. I fuite s-a constatat că are loc adesea prw
SPC-6. In cazul seml.n .el ~Iedistribuitorului a 2-3 şi c~iar mai. multe
derea la acelaşI onhc!U desimea plantelor răsărite sa !le mal mare
glomerule, ceea ce faceţ cadublelor mecanic este ridicată. In cazul se
~a cea dor~tă; frecven aerfeet sferică a ace.steia permite o ctar~ş~r.~
minţei dra]ate,. f?rma d--scului distribuitor ŞI exclude astfel POSI~!l1
perfectă a orifIc!Ulm 13 seminţe. După rărit şi la recoltare, n:,~arul
tatea absorbţiel a 2 sau a ceva mai ridicat la săminţa şlefmta dar
de plante este de asemene nte şi cele cu săminţa drajată este mult
decalajul între ac~s~e varŞ~a"lll orice caz in limite acceptabil'e pentru O

"t la rasanre "1mai mic deC! 1- .
I ~ de sfec a. d -"t

cultură norma a - manuală rezultă la lucrările e r~n_

Economie mare'l~e~rn~~re la sămînţa drajată şi merge pma
fiind în toate caz~n astă lucrare in cazul semănatulm la 15 c~.
la renunţarea tota~ac~~,a~~a obţinut totuşi şi cea mai mică producţie

~re ~~~~~i~t~i~~ăr la hectar.

Rezultatele de producţie evidenţiază variantele semănate la
5 cm, dar foarte aproape de acestea se situează cele semănate la 8
şi 12 cm.

Pentru zona Ţării Blrsei (tabelul 2), unde nivelul agrotehnicii
folosite este foarte ridicat şi unde umiditatea solului, ca urmare a
unui regim pl'uviometric favorabil, asigură o germina\ie şi o răsărire

uniformă a sfeclei, este indicat semănatul la distanţe mai marI de
5 cm intre boabe care, pentru Inceput, nu trebuie să depăşească 8 cm.
În toate cazurile se cere o pregătire cu multă grijă a patului germi
nativ şi o protecţie corespunzătoare a culturii.

În ce priveşte economia muncii manuale t se observă că sămînţa

drajată favorizează in toate cazurile o reducere mai mare a necesa
rului de ore/om/ha decit sămînţa şlefuită. Totuşi, la posibilităţile ac
tuale trebuie luată in atenţie varianta semănată la 8 cm cu săminţă

şlefuită, la care munca manuală s-a redus la 57,i'/0 faţă de varianta
semănată la 5 cm.

La Staţiunea Tg. J\1ureş (tabelul 2) sămînţa şlefuită folosită a
avut masa a 1 000 glomerule de cca 30 g, ceea ce corespunde unei
seminţe mari, care asigură o precizie mai mare de semănat, frecvenţa

dublelor mecanic fiind mai redusă decit in cazul folosirii glomeru
lelor mici. Acest lucru rezultă şi din numărul plantelor răsărite,

care în majoritatea cazurilor este cu ceva inferîor numărului de boabe
introduse in sol. După rărit şi la recoltare, numărul de plante rămase

în cultură corespunde unei desimi bune a culturii (între 76 şi 92 mii
plante/ha). Aşa cum reiese din rezultatele obţinute la Tg. Mureş, se
mănatul la distanţa de 5-12 cm între boabe asigură numărul necesar
de plante la recoltare, producţiile de rădăcini şi zahăr fiind practic
egale.

In condiţiile de la Tg. Mureş reducerea cea mai importantă a
necesarului de muncă manuală s-a realizat în varianta semănată la
12 em intre glomerule, cantitativ acest efort a reprezentat 89,7'10
faţă de cazul semănatului la 5 cm Intre glomerule.

La Staţiunea Suceava (tabelul 2) rezultatele sînt asemănătoare cu
cele obţinute la LC.C.S. Braşov. Săminţa şlefuită a asigurat o răsărire

superioară numărului teoretic de glomerule semănate, ca urmare a
frecventelor duble mecanic, in timp ce la săminţa drajată, răsărirea

a fost de 62,9-85,70/0 din numărul de boabe introduse in sol. Desimea
cea mai bună s-a realizat, ca şi la Braşov, la semănatul la 5 cm, dar
şi in celelalte variante ea a fost In limitele unor culturi bune. Redu
cerea cea mai substanţială a muncii manuale s-a realizat prtn semă

natul la 12 cm (70,60/0 faţă de varianta semănată la 5 cm). Sămînţa

drajată a favorizat producţii mai slabe. In condiţiile de la Suceava
se poate trece pe suprafeţe mai mari la semănatul la 8 cm.

La Staţiunea Secuieni (tabelul 2) în majoritatea cazurilor au
răsărit mai multe plante decit numărul de boabe care teoretic au
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Tabelul 2

Producţia de rădăcini şi zahăr obţinută în funcţie de felul

Plunte/m~ răşărite Plante/mi
Număr

I IVarianta boabe/mi %fată
(teoretic) n,o de teoretic după riirlt

seminţei şi distanţa de semănat (media 1969-1971)

rămase Timpul folosit la rărit Rădăcini Zahar

I 1, ore/ha I % tjha I IrecoltaTe % q/ha %

J.C.C.S. Braşov

Sămînţă normală, SU-29, 25 kg/ha (Mt.) 83 93 112,0 10,1 10,0 189 142.1 41.0 100.2 72,2 100,2

Semănat la 5 ero, săm. -şlefuită 44 68 154.5 10,1 9,8 133 100,0 40.9 100,0 72,0 100,0

- drajată 30 68,2 9.0 8,7 78 58.6 41.7 101.9 74.7 103,7

Semănat la 8 cm, săm. - şlefuită 27 32 118,5 8,7 8,6 76 57.1 40.2 98,3 71.0 98.6

-drajată 16 59,2 8,0 7,0 57 42,8 388 94.8 68,6 95,2

Semănat la 12 em. săm. - şlefuită 18
20 IlU 7,7 7,6 61 45,8 39,8 97,3 69,8 96.9

- drajată 12 66.6 7,0 6,0 46 34,6 37,4 91.4 66.4 92,2

Semănat la IScm, săm. - şlefuită 14
26 185,7 36,4 88,9 64.8 90,0

nerări t - drajată 10 71.4 7,8 36.0 88.0 63.8 88,6

Semănat Ia 18 em, sărn. şlefuită, nerărit 12 17 141.6 35.7 87.3 62.7 87,0

Semănat la 20 em, 3 gIomeruJe, rărit 33 44 133.3 9,6 9.4 76 57, I 39,9 97,5 70,3 97.6

Sialiunea Tg. M u"ş (săminjă şir {uită)

Sămînţă normală, SU·29, 25 kg/ha 83 116 139,7 9,7 9,2 157 178,4 40.2 102,3 67,4 99.2

Semăna t la 5 cm 44 36 81,8 9.2 8, I 88 100,0 39.3 100.0 67,9 100,0

Semăna t la 8 em 27 26 96,3 8.4 8,1 91 103,4 39.3 100,0 70,8 104,2

Semănat la 12 cm 18 16 88.9 8.2 7.6 79 89.7 37,9 96,4 69,0 101.6

Semănat la 15 Cm, nerărît 14 13 92.8 12.3 8.4 35,3 89.8 63,7 93.8

Semanat la 18 cm, nerărit 12 12 100,0 11,1 8.4 33,4 84,9 59,2 87,1

Semăna t la 20 em, 3 glomeru le, rărit 33 26 78,8 8.8 7,9 93 105,7 37,3 94,9 66,1 97.3

Staţiunea Suceava

Sămînţă normală, SU-29, 25 kg/ha 83 57 68,6 12,0 9.2 159 145,8 35.3 95.4 61,1 96,6

Semănat la 5 cm, săm. - şlefuită 44
47 106,8 12,0 10.0 109 100,0 37,0 100,0 63,2 100.0

- draja tă 28 63,6 11,3 9,8 32,4 87.5

Semănat la 8 em, săm. - şlefuită 27 33 122,2 10.0 7.8 88 80,7 37,0 100.0 62, I 98.2

- drajată 17 62,9 8,5 7.5 32,1 86,7

Semănat ]a 12 em, săm.- şlefuită 18
25 138,9 9,0 6.5 77 70,6 35,9 97.0 64.7 102.4

- drajată 13 72.2 7.9 7,0 31.2 84.3

Semănat la 15 em, săm.- şlefuită 14 20 142,8 17,0 8,9 32,5 87,8 56,7 92,8

nerărit - drajată 12 85,7 6,3 25.9 70.0

Semănat la 18 cm, săm. şlefuită, nerârit 12 17 141,6 16.0 6.2 31.9 86.2 585 92.5

Semăna t la 20 Cm, 3 glomerule, rări! 33 47 142.4 12,0 9,2 102 93,5 37.0 100.0 63,1 99,8

Staţiunea Srcuieni*)

Sămînţă normală, SU-29, 25 kg/ha 83 68 81. 9 11,5 11.8 40.8 96.4 66,2 99,7

Semănat la 5 em, săm.- şlefuită 44 42 95.4 11.9 11,9 42,3 100,0 66.4 100.0

- drajată 47 106.8 11,7 11,0 38,9 91.9 65,1 98,0

.) La experientele cu sămln1ă drajată - media 1970-1971
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Plantejm2 r:lsjrite Plante/m~

Număr

I
Varianta boabe'm2 % iaP

(tcore'tiC) m. de teoretic după ri)rit

Semănat la 8 cm, sâm. - şlefuilă 27 100.0 9,3
- drajată

27 27 100,0 9,0
Semănat la 12 Cm, săm. - şlefuită 23 127,7 8,8

- drajată
18 20 111.1 8,5

Semănat la 15 em, săm. - şlefuită 15 107,1 12,7
~ ~ draja tă

14 19 135,7 16,5 .
Sem~nat la 18 em, săm.şlefuîtă,nerărit 12 14 116,0 11,5
Semana t Ia 20 cm, 3 glomerule, rărit 33 35 106,0 11,0

Staţiunea

Săm!nţă normală, SU-29, 25 kg/ha 83 61 73,5 10,0
Semanat ia 5 cm, săm. - şlefuită

44
67 152,2 11,0

- draja tă 34 77.2 10,5
Semăna t la 8 CI1l, săm. "~ şJefuită 22 81,5 8,0

-drajaHi 27 15 55,5 Î,5
Semănat la 12 cm, săm. - şlefuită 16 88,9 8,0

- draja tă
18 II 61.1 6,Î

Semănat la 15 cm. săm. - şlefuită 15 107,1 9,0
nerărit - draja tă

14 10 71,4 6,0
Semănat la 18 cm, săm. şlefui tă I1erări t 12 13 108,3 9,0
Semănat la 20 cm, 3 glomeruIe, rări t 33 41 124,2 10,0

fost introduse in sol. După rări! desimea plantelor a fost foarte bună

(85-165 mii plante/ha). Această situaţie bună s-a menţinut pină la
recoltare. Cultura provenită din săminţa şlefnită a asigurat la toate
vanantele productii mai mari de rădăcini şi de zahăr În comparaţie

cu cea provenită din sămînţa drajată,

. ~Expe:ienţele de la' Oradea (tabelul 3) s-au făcut numai cn să

mJllţa dra]ată. Ca şi la Braşov se observă o bună distribuire in sol
a seminţei drajate, confîrmată de răsărirea plantelor în proporţie de
48,1-70,9010 faţă de nnmărul teoretic de glomernle introduse în sol.
In toate cazurile s-a realizat o desime foarte bună a plantelor la re
coltare, ceea ce explîcă de fapt producţiile practic egale realizate în
variantele în care distanţa de semănat nU a depăşit 12 cm între glo;
mernle, Distanţa de 15 cm a condus la o scădere mai apreciabilă a
producţiei, datorită golurilor mari apărute pe nnele rînduri.

La Staţiunea Lovrin (tabelnl 2) situaţia este asemănătoare cn
cea de la Braşov şi Suceava. În timp ce la sămînţa şlefnită numărul

de plante răsărite este cuprins intre 73,5-152,2'/" la sămînţa drajată

au răsărit 55,5-77,2010 plante faţă de nnmărul de boabe introdnse în
sol. Şi la Lovrin distanţa de 5 cm a asigurat desimea cea mai bună

Ta"ellll 2 (continuare)

rămase Timpul folosit la rfirit Rădăcini Zahăr

" ore/ha I t/ha I IrecoHarc % % Q/ha %

9,6 42.8 101. 2 - ~ 68,7 103.4
8,5 38,7 91,5 ~ ~ 66,2 99,7
8,7 41.9 99,0 - ~ 68,1 102,5
8,0 38,1 90,0 - - 63,7 96,2

11.5 40.1 94,8 - - 67,2 101,2
10,6 37.2 87,9 - - 63,7 95,9
10,6 39,6 93,6 - ~ 63,9 96.2
10,3 42,3 100,0 - - 68,5 103.1

LQvriil

10,0 128 97,7 39,2 99,2 69,7 97,6
11.0 131 100,0 39,5 100,0 71.4 100,0
10,5 82 62,6 43,5 110,1 78,5 109,9
8,0 66 50.4 37,9 95,9 66,3 92,8
7,5 36 28,1 42,4 107,3 78,5 109,9
8,0 58 44,3 36,8 93,1 61.9 86,7
6,7 28 21.4 44.4 112,4 80,8 113,1
9,0 38,6 97,7 63.4 88.8
6,0 42,3 107,1 77,0 107,8
9,0 36,9 93,4 64,7 90,6

10,0 103 78,6 38,6 97,7 68,6 96,0

Tabelul 3

Producţia de rădăcini obţinută la Omdea folosind sămînţ,ă drajată în funcţie de distanţa

(~e semlnat (media 1970-1971)

Plante disărite Produc tin
Număr

la m~
Plante/m 2 P!antc/m2

de rădăcini

Varianta boabe/m2 rămase rămaSe la

I
(teoretic)

I% "" de
după rilrIt recoliare

ne, teoretic t/l1a %

Semănat la fi cm 44 31 70,9 19 17 25,7 100,0
Semănat la 8 cm 27 13 48,1 14 12 24,2 94,1
Semănat la 12 cm 18 9 52,8 9 9 24,6 95,7
Semănat la 15 cm nerărit 14 10 69,3 - 9 22,0 86,6

după rărit şi la recoltare. Celelalte seminţe au asîgnrat desimi bune
(8-9 plante/m' la sămînţa şlefuită şi 6-7,5 plante/m' la cea drajată).

Economia de muncă la rărit a fost remarcabilă: 44,3-50.4'10 la să~

mînţa şlefnită şi 21.4-62,60f0 la cea drajată.
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1-- Variaţia producţiei de rădăcini în funcţie de numărul de plante răsărite şi rămase după rarit, la sfecla
de zahăr obţinută din sămînţăşlefuită (A) şi drajată (B).

1·~ Variation of IlIe root yield in terms of the number of emerged plants and the post·thinning stand in
sugar beet obtained horn polished (A) and pel1eted (8) seed.

:::J
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• b e in cazul seminţei drajate, şi se menţin
Producţii!e smt ~~turor variantelor de semănat, în timp. ce la

pracltc egale m cadrul 'f stă o tendinţă de scădere a producţIeI pe
sămînţa şlefuită s.e ma:il:e semănat. "
măsura creştem dlstanţ ducţia funcţie de variabilele: numar de planle

Pentru a" studIa prol "mase după rări/, număr de plante recol-
răsările, numar de p~a~ r :.a de sămînţă şlelui/ă şi drajată, s-a proce
late, pentru cele doua. : u ~ltiple pe trepte, urmărind obţinerea unor
dat la analiza corelaţlel m t'

., . de tip patra IC.
ecuaţll de regresle , 't sînt·

Ecuatiile de regresle obţmu"e .
a) pentru sămînţa şlefllila:

+ O05751 X' + 1 97676 X3 - 0,23435 X,X, - 1,14476 X, +y = 37,34526, ,.,
O48038 X +0,10305 X~ - 0,00174 Xi +0,01342 X3XI+ 0,04607 XIX, - , I (0,726)

b) pentru sămînţa drajată:

3
1341899 X +098980 X,X, - 0,04381 Xi - 1,82484 X~-

Y = 64,9005 - , ~ , ' (0,808)

, 7834XoX, + 11,83416 X,-1,32134 X, + 0,76415 X"
-0,54306X,X, ,0,4 " (0910) (0920) (0,925)

(0,821) (0,907) , ,

undţ este producţia de rădăci~li"Îl: t(ha, ,
" 1 ele plante rasante la m ,

X numaru d " "'t 1 m'j - '1 le plante rămase upa ran a ,
X2 - num~ru ee lante recoltate la m'.
X3 - nUIl':~rul d p 1 ţl'e multiplă sînt prezentaţi in paranteză.
C f" nţll de core a .

oe IC":' '1 două ecuaţii şi urmărind expnmarea pro
Prezentmd gra!lc ce e de ntlmăru1 de plante răsărîte şi numărul
.. d "d' ini funcţIe 1 .

ducţlel e ra ac. '''rit pentru diverse valori ale parametru m
de plante rămase dUPl~ [ea se obţin suprafeţele de ordinul II pentru
număr de pl~nte. reca d~a·~tă (fig. 1 A şi B). "
sămînţa şlefUlta, ŞI ;:eaenlr;' sămînţa şlefuilă, la valori mici ale ,nuJn~-

Se observa ;:a" ~te i ale numărului de plante rămase dupa rant, .
rului de pl'ante rasan ~ari şi apropiate ca valoare (tabelul 4). Pe
producţiile sint relatIv, 1 de plante răsărite, fie numărul de
"" !le numaru E t ' 1masura ce,' "".t creşte producţia scade. a creş e numaI a

plante rămase. dupa :ar~ numă~uluî de plante rămase după rărît.
o creştere slmultanat' experiment se poate afirma că, pentru
Deci pe baza" ace: Ul azul cind numărul de plante răsărîte
săminţa şlefUlta: m c" ul de plante rămase după rărît de 8-10,
este de 12-25, Iar num~ se obţin sint sensibil apropiate şi relativ
nîvelele de producţIe car"r mai mare de 25 plante/m' răsărîte şi mai
mari (folosirea unu/I ~u~~ase după rărît nu prezintă înteres).
mare de 11 plante m

Pentru sămînţa drajală, la valori mici ale numărului de plante
răsărîte şi ale numărului de plante rămase după rărît, producţîîle ob
ţinute sint sensibil mai mici decît cele obţinute la aceleaşi nivele
ale variabilelor la săminţa şlefuîtă. Pe măsură ce creşte numărul de
plante răsărite producţia are o creştere. mai prontmţ~tă, obţin!n"du-se

valori sensibil mai mari decît cele obţmute la sammţa şlefmta.

Tabelul 4
Producţia de sfeclă de zahăr obţinută din sămînţă şlefuită

(80 000 plante/ha la reeoltare)

Producţia (tjha) cînd după răritau rămas

la m2

Distanta Numărul

de ~cmiinat de plante

I I I 15 p1'"t,
em răsările/m 2

10 plante 13 plante8 plante

5 50 53 44 39 41
8 33 50 41 36 39

12 18 40 33 29 32

La o creştere a numărului de plante rămase după rărit se ob
servă o scădere a producţiei. Deci se poate afirma că pentru săminţa

drajată, dacă numărul de plante răsărite/m' este cuprins intre 14, şi
28 şi numărul de plante rămase după rărit între 8 şi 9, producţnle

care se obţin sint sensibil mai mari decit cele obţinute in cazul se
minţei şlefuite. In concluzie, se poate considera că pentru săminţa

şlefuită, numărul optim de plante răsărite este cuprins intre 12 şi 25
şi de plante/m' rămase după rărit intre 8 şi II, iar pentru sămînţa

drajată între 14 şi 28 şi respectiv intre 8 şi 9, ceea ce asigură atin
gerea unor nivele mari de producţie.

CONCLUZII

1. La sfecla de zahăr semănatul l'a 5 cm intre glomerule dă cele
mai bune rezultate în toată ţara.

2. Acolo unde dotarea tehnică şi experienţa acumulată asigură

o bună pregătire a patuluî germinat!v distanţa de semănat pe rind
se poate mări peste 5 cm in mod progresiv, dar nu peste 12 cm.

3. La alegerea distanţei de semănat trebuie să se ţină seama şi

de valoarea culturală a seminţei, pentru distanţele mai mari intre
glomerule folosindu-se seminţe din cele mai bune loturi sub acest
aspect.

4. Semănatul la distanţe mai mari intre glomerule obligă la o
supraveghere atentă a culturilor pînă la pornirea viguroasă a vege..
taţiei.

5. Introducerea in cultură a unor soiuri monogerme genetic im
pune drajarea seminţei şi in condiţiile ţării noastre.
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CERCETARI PRIVIND EFICACITATEA ERBICIDELOR ASOCIATE
IN COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA SFECLEI

DE ZAHAR

N. ŞARPE, MARGARETA POPOVICI. O. SEGĂRCEANU,
AL. NICOLAU. ŞT. MATHE şi A. ClORLĂUŞ

Generalizarea in practică a unei tehnologii moderne in cultura
sfeclei de zahăr nu este posibilă fără folosirea erbicidelor. In nume
roase ţări cultivatoare de sfeclă, folosirea erbicidelor a căpătat o
mare extindere in ultimul deceniu. Dur g cat (1969) arată că in
Franţa, unde anual sfecla se cu:Uvă pe 400000 ha, erbicidele au fost
aplicate in anul 1963 numai pe 5 000 ha, iar in anii 1968 şi 1969 pe
300000 şi respectiv 380000 ha, ceea ce reprezintă 900/ 0 din suprafaţa

cultivată. Erbicidele s-au extins foarte mult şi in alte ţări ca R.F. Ger
mania, Belgia, Olanda etc. Bon d (1968) relatează că in Anglia,
erbicidele au fost aplicate in anul 1966 pe 54'10 din suprafeţele culti·
vate cu sfeclă (2000000 aeri), iar banul 1968 pe 85'10. Ritmul in
tens de extindere a erbicicIeIor se explică prin faptul că aplicarea
acestora reduce foarte mult cIin volumul extrem de mare de forţă

umană necesară pentru lucrările cIe intreţinere prevăzute la această

cultură. Cu toate aceste succese combaterea buruienilor nu este pe
deplin rezolvată prin tratamentele cu erbicicIe. Astfel, Bon d (1968)
afirmă că nu se poate renm·ta in totalitate la prăşitul manual. De
altfel, numeroşi autori au intervenit în experienţele cu erbicide şi

cu praşile sau pliviri manuale. Situaţia se datoreşte pe cIe o parte
faptului că toate erbicidele sintetizate pină in prezent au un spec
tru limitat de combatere a diferitelor specii cIe buruieni, iar pe cIe altă

porte duratei scurte cIe acţiune a lor, care nu depăşeşte 4-8 săp

tămîni.

Pentru aceste considerente, în ultimii ani, numeroşi autori s-au
orientat spre folosirea erbicidelor asociate sau combinate, in scopul
cIe a lărgi spectrul cIe combatere şi a lungi perioacIa cIe acţiune a
erbicicIelor.

Fie cII e r (1966) in Cehoslovacia a obţinut rezultate bune la
aplicarea combinată a erbicidelor 1'yramin+Avadex BW (2+3 kg/ha)
in zonele infestate şi cu Avena falua. Folosind aceleaşi erbicicIe,
1'yramin + Avadex (4+4 sau 5+5 kg/ha), Szatala (1967),
in Ungaria, n-a obţinut rezultate mai bune ca la 1'yramin, aplicat ,111
gur în doză de 5 kg/ha. K o s o v a c (1966), in IugosIavia, folosind 1'y-
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ramin+ TCA (4+5 kg/ha). Pyramin+MC 1488 (4+6 kg/ha) şi MC 1488+
+,TCA (6+ 7,5 kg/ha) nu a obţinut rezultate satisfăcătoare. Tot cu
scopul de a lărgi spectrul de combatere a buruienilor, Dur g e a t
(1969) a utilizat, in Franţa, diverse combinaţii ce se folosesc deja in
practică, recomandind pentru zonele infestate cu Avena tatua Pyra
min+Avadex (3,2+1,4 kg/ha). Despre produsul Venzar autorul afirmă

că are o selectivitate mai redusă comparativ cu Pyraminul şi deci
nu-l recomandă pentru semănatul de precizie. Erbicidul Venzar a fosl
combinat şi cu Avadex, dar rezultatele nu au fost intotdeauna satis
făcătoare. In Franţa s-au obţinut rezultate mai bune folosindu-se er
bicidele Avadex+Betanal+Seppic (3,5+6+5 kg/ha), Pyramin+ Ven·
zar (4+3,5 kg/ha) sau Venzar+Betanal+Seppic (l +6+5 kg!ha),
Dur g e a t afirmă insă că toate aceste erbicide asociate menţin cul
tura fără buruieni O perioadă relativ scurtă (maximum 75 zile). L 0

z a n o v ski (1969) şi Sta n c o v ici (1969) consideră că erbicidele
Pyramin, Venzar, Betanal etc., aplicate singure, nu rezolvă problema
combaterii buruienilor la sfeclă. Pe baza cercetărilor efectuate in Po
lonia, Rol a (1969) arată că erbicidele Gatnon, Betanal, Ro-Neet, BAS
3500, BAS 3380, BAS 3490 au spectrul foarte ingust de combatere a
buruienilor. Pentru a lărgi spectrul de combatere a folosit Pyramin +
Dawpon, Pyramin+Diuron, R 11913+Ro-Neet. Avînd în vedere că

in V.R.S.S. flora buruienilor este foarte variată Mei j ni c i u c (1969)
susţine că numai erbicidele combinate sint de perspectivă.

Pentru condiţiile din Anglia, unde Avena tatua este prezentă,

B r a y şi H i 1ton (1970) recomandă aplicarea erbicidului Avadex
înainte de semănat, iar după semănat Pyramin+Venzar. Combinaţia

Avadex + Venzar a dat rezultate mai bune decit combinaţia prece
dentă dar efectul filotoxic asupra plantelor de sfeclă a fost mai in
tens. Ram a n d (1970), în Anglia; arată că pe un sol cu 180/0 materie
organică, erbicidul Herbon gold (care este o combinaţie de pro
pham+fenuron) a dat rezultate satisfăcătoare în combaterea buruie
niloL Rezultate mai bune in combaterea dicoliledonatelor şi a ovă

zului sălbatic (Avena tatua) s-au obţinut prin aplicarea postemergentă

a erbicidelor Betanal+Avadex. Asupra speciei Poa annua erbicidele
respective au avut însă un efect moderat.

Pe baza cercetărilor efectuate în România în perioada 1964
1969, cu diverse erbicide sinteUzate pe plan mondial. s-a ajuns la
concluzia că folosirea erbicidelor la cultura sfeclei de zahăr nu sa
tisface în totalitate pretenţiile cultivatorilor. deoarece nici un erbicid
aplicat singur (Pyramin, Gatnon, Ro-Neet. Venzar, Betanal etc.) nu
a dat rezultatele scontate. din cauza prezenţei unui număr foarte
mare de specii, aUt monocotiledonate cît şi dicotiledonate, (P 0

p o vi c i şi colab., t968). In prezenta lucrare sînt expuse rezultatele
Privind efectul unor erbicîde asociate comparaUv cu erbicidele
simple.

METODA DE CER.CETAR.E

· Experienţele cu erbicide asociate s-au executat în 6 zone pedociimatice deosebite ca
tIp de sol, precipitaţii şi specii de buruieni.

Au fost experimen ta te următoarele erbicîde:

· ErbiC~'de simple: P!Jramin, c~re conţine 80% pyrazon (l-phenyI.4-amino~5-chloro-py~
ndazone-(6), Ro-Neet, care conţme 72% cycloate (N-ethyl-N-cyclohexyl-thiolcarbamate
d'ethyle); .Venzar~ care contin.e 80% lenei] (3 cyclohexyl~5,6~trimethylene.uracil); Betanal,
care conţlUe 20 Yo phenmedlpham (3-methoxycarbonylaminophenyl_N) (3-methyl-phenyl)
carbamate•. :'ata, care conţine 90% rCA (trichloroacetate de sodium).

. ~rbtCtde asociate: R.0vel1, ABCDEF. care contine în diferite proportii cycloate +
lenacii ,.:yranest, care conţme pyrazon + TCA; Pynaven A şi B, care conţine in diferite
proporţII pyrazon + lenacil + TeA.

Amestecul erbîcidelor a fost făcut în laborator, fiind apoi folosit la tratamentul par~
celelor.

~ . Toate erbicidele s~m~le şi asociate au fost aplicate înainte de semănat. incorporîndu.se
10 ~ol.cu motofre~a l~ admclm~a de 3~5 cm. Erbicidul Betanal s~a aplicat postemergent cînd
majorItatea burUlenilor erau In faza cotiledonară pînă la 2-3 frunze.

:rata~1entele au fost .efeetuat~cu aparate de spate. folosindu~se 800-1 000 Uha apă.
Expenenţa s·a org1l11zat dupa metoda dreptunghiului latin. in 4 repetiţii şi cu su

prafaţa parcelelor de 30~50 m'.!.

· . Semănat~1 s~~ făcuI cu semănătoarea de precizie SPC·6. folosind sămînţă şlefuită din
sOlunl~ R. PoiJ 1 ŞI R. Poli 7. După răsărit S·a efectuat rărituI plantelor pentru a realiza
Q deslme de 80-100 mii plante/ha.

· Aprecierea eficacităţii erbicidelor asupra buruienilor S-a făcut după metoda EWR.C
prm acordar~a de note de la 1.-9 şi prin determinarea greutăţii masei vegetale a buruienilor
pe 3 gru~e lmporta~te: b~rUJeni anuale dicotiledonate. monocotiledonate şi perene, notîn~
du~se.la.flAeca~e grupa speCIIle prezente in ordinea frecvenţei. Tot prin note EWRC s·au făcut
aprecler~ In timpul vegetaţiei asupra efectului fitotoxic cauzat de erbicide asupra plantelor
de sfecla.

REZULTATELE OBŢINUTE

La I.C.C.p'.T. P>:ndulea experienţele au fost organizate pe un
cernozlOm. medm levlgat cu 3,50/0 humus şi un conţinut în argilă de
3.6-:-460/ 0 1'; strat~l de sol de la 0-50 cm adîncime. Datorită absorb
ţlel. puten;lce pnn Care se caracterizează solUl respectiv, erbicidele
reZiduale III general au eticacitate satisfăcătoare numai la doze mari.

. Se const~tă (tabelul 1) o foarte slabă eficacitate asupra buruie-
mlor ~1,; erblcldele Ro-Neet, Venzar, Pyramin şi Betanal. Explicaţia
consta III fapt.?l că _pe cernoziomul de la Fundulea (fapt caracteristic
p~n.tru aceast~ z.ona din sudul ţării) au predominat specii de buru
lem n;ono- ŞI dl~olliedonate precum şi perene, Ponderea cea mai
mare, In ambu anI de experimentare, a avut-o Sinapis arvensis, care,
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in parcela martor II, a constituit 700/0 din totalitate, buruieniloL In
parcelele tratate cu Ro-Neet (8 I/ha) au dispărut aproape în totalitate
monocoliledonatele anuale ca Se/alia sp. şi Echir:ochloa crus galli,
dar au rămas necombătute speciile de buruieni din familia crucife
relor r în special Sinapis aJvensis.

Erbicidul Venzar, in doză de 3 kgjha, a avnt o eficacitate satis
făcătoare în combaterea speciei 8inC1pis arvensis ŞI alte dicotile
donate, dar a avut o eficacitate mai redusă faţă de Echillochloa crus
ga]ii. O eficacitate foarte slabă asupra mOllO- şi dicotiledonatelor a
avut-o erbicidul Pyramin, aplicat h doză de 6 leg/ha. Betanalul a
combătut foarte bine dicotiledonatelc, care, în momentul tratamentu
lui, se qăse3.u în faza de cotiledoane 1 însă cele mai avansate în Ve
getaţie s-au refăcut după 'curt timp. Datorltă precipitaţiilor abundente
din lunile mai şi iunie a apărut o nouă serie de buruieni mano-şi

dicolikdorate, astfel incit la ultima apreciere prin note EWRC şi la
determinarea prin cîntărirea buruienilor înainte de recoitarea sfecleL
'-ariantele tratGtc cu Betanai nu S-au deosebit prea mult de Mt. II
neprăşil.

Dintre erbicidele asociate r eficacitatea cea llJ.i bună s-a Înre
gistrat la variantele tratate cu Roven care au redus gradul de î111
bnruienare totală în medie pe 2 ani cu 57-74'10. Menţionăm că şi în
parceJele tratate cu Roven au mai rămas necombătute specii de bu
ruieni mono- şi dicoliledonate, precum şi cele perene ca Cirsium
arvense şi Sorghum halepense; totuşi aceste variante au avut o îm
buruienare evident mai redusă pe aproape toată perioada de veqe-
taţie. -

Erbicidele asociate Pyranest şi Pyraven au avut o eficacitate
ceva mai bună comparativ cu varianta tratată numai cu 6 kg de Py
ramin, însă eficacitatea a fost mult mai redusă în c01l1paraţie cu
Rovenul.

In condiţiile pedoclimatice de la Fundnlea nu s-au inregistrat
simptome fitotoxice evidente care să ducă la diminuarea producţiei.

In variantel'e tratale cu 3 kSI VellZer s-a observat o desime a plan
telor ceva mai rednsă comparativ cu variantele netratate. La Beta
nal a fost observat un efect fitotoxic imediat după tratament (arsuri
la frunzele mai tinere), insă după 2-3 săptămini simptomele au
dispărut.

Din analiza datelor prezentate in tabelul 2 se poate constata o
corelaţie strinsă între eficacitatea erbicidelor şi prodncţia de sfeclă

de zahăr. In medie pe 2 ani, cea mai mare prodncţie s-a obţinut la
variantele tratate cu Roven A, D şi E de la care s~au recoltat 23
28 t/ha rădăcini. ceea ce reprezintă 48-83'10 din producţia variantei
martor prăşltă de 3 ori. La celelalte erbicide, simple sau asociate,
producţiile sînt extrem de reduse ca urmare a numărului mare de
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Tabelul 2 (continuare)

--'/-'''-''17
_
0-,;,-1-'/-'-..;t9.:.7t:-%_II_t/_h-.::M;:'::dî:a":':,,97:;0:-.::t9::7~' -[Som"".Varianta

Staţiunea Secueni

Prăşi I de 3 ori (~\t. 1) 39.6 IOD 34,8 100 37,2 100
Neprăşi t (Mt. II) 2,6 7 4,4 13 3.5 9 -33,7
Ro-Neet, 8 L neprăşit 10,9 27 26,8

000
77 18.8 50 -18,4

Venzar, 3 kg " 19,7 50 26,0
000

75 22,8 61 -14,4
Roven A, 8 1 23,4 59 26,8

000

Roven B. 8 I
77 2S,1 67 -12,1 000

Roven C, 8 I
23,5 59 29,0 83 26,2 70 -11,1 000
23,4 59 25,0 72 24.2 65 -13,0

Roven D, 101 22,0 56
000

Roven E. 101
30,9 86 26,4 71 ~10,8 000

22,3 56 27,4 79 24.8 67 -12,4
Roven F. 101

000
24;7 62 32,5 93 28.6 77 - 8,6

Pyramin, 6 kg 11,4 29 20,7
000

59 16,0 43 -21,2
Piranest, 16 kg " 17,3 44 25.5

000
73 21;4 57 -15,8

Pynaven A, 13 kg neprăşit 28~4 72 27,7
000

79 28,0 75 - 9,2
Pynaven B. 15 kg neprăşit 18,6 47 25,4

000
73 22,0 59 -15,2 000

BetanaI fi I " 14,3 36 15.5 44 14,9 49 ~22,3 000

DL 5%
----

3,6 3,8 3,7
DL 1% 4,8 5,1 4,9
DL 0,1% 6.3 6,6 6,4

Staţiunea Oradea

Prăşi 1 de 3 orI (Mi. 1) 22,5 100 24.4 100 23,4 100
Neprăşit (MI. II) 1.2 5 4,2 17 2,7 II -20,7
Ro-Neet, 8 1, neprăşit 14,8 66 6,3 26 10,5 45 -12,7
Venzar, 3 kg 13,6 60 8,2 34 10,9 46 -12,5
Roven A, 8 1 12,3 55 8,S 35 10,4 44 -13,0
Roven B, 8 I

" 12,7 56 3,5 14 8,1 35 -15,3
Roven C. 8 I 15,5 69 5.7 23 10,6 45 -12.8
Roven D, 101

"
20,9 93 6,8 28 13,8 59 - 9.6Roven E, 10 t 19,3 86 6,2 25 12,7 54 -10.7

Roven F, 101 18,3 81 9,5 39 13,9 59 - 9,5
Pyramin, 6 kg 16.5 73 5,5 22 II,O 47 -12,4

" " , , % dif. tjha

Roven A. 8 1, neprăşit 25,9 83 41,5 76 33,7 79 - 9,0
Roven B, 8 1, nepră.şi t

00

Roven e, 8 1, nepriişi t
26,2 84 42,9 78 34,5 81 - 8,2 00
28,8 93 49,7 91 39,2 92 - 3,5

Roven D, 10 1, neprăşit 23.2 75 44,5 81 33,8 79 - 8.9
Roven E. 10 1. neprăşit

00
20,5 85 49,5 91 35,0 82 ~ 7,7

Roven F. 10 1, neprăşit
O

27,7 89 52,4 96 40,0 94 - 2,7
P.yramin. 6 kg. neprăşit 25,6 82 39,4 72 32.5 76 -10,2 000Ptranest, 16 kg. neprăşit 31;0 100 45,7 84 38,3 90 - 4.4
Pynaven A, 13 kg, neprăşit 27,7 89 48,6 89 38,1 89 - 4.6
Pynaven B, 15 kg. neprăşit 24,1 71 47,4 87 35,7 84 ~ 7,0 O
Betanal, 6 J. neprăşit 23,7 68 26,3 48 25,0 58 -17,7---------- 000

DL 5% 7,3 5.6 6,3
Dt. 1% 9,7 7,0 8,3
Dt. 0,1 % 12,6 10,1 9,9

Tabelul 2

Producţia la sfecla de zahăr tratată cu erbicide simple şi asociate

1970

I
1971

I
Media 1970-1971

Varianta
1 1 I SemnH.

t/ha % t/hn % t/ha % dii. t/ha

f.C.C.P. T. Fundulea

Prăşit de 3 ari (Mt. 1) 36,5 100 32,3 100 34,3 100
Neprăşit (Mi. II) 1,0 3 0,5 2 0,7 2 -33,7 000

R,o~Neet, 8 1, neprăşit 3,6 10 2,9 9 3,2 9 -31,2 000

Venzar, 3 l.;g. neprăşlt 7,2 20 4,6 14 5,9 17 -28,5 000

Roven -A, 8 1, neprăşi t 18.4 50 28,2 87 23,3 48 -11,1 000

Roven B, 8 1, neprăşit 18,1 49 12,5 39 15,3 44 -19,1 000

Roven e, 8 1, neprăşit 17,2 47 13,'9 43 15,5 45 -18,9 000

Roven D, 10 1, neprăşit 33,7 92 18,2 56 25~9 75 - 8,5 000

Roven E, 10 1, neprăşit 35,9 98 21,2 66 28,5 83 - 5,9 000

Roven F, 10 I. neprăşit 22,0 60 7,7 24 14,8 43 -19,6 000

Pyramin, fi kg, neprăşi t 7,2 19 1,2 4 4,2 12 ~30,2 000

Piranest. 16 kg, neprăşit 12,5 34 2,4 7 7,4 21 -27,0 000

Pynaven A, 13 kg, neprăşi t 19,8 54 8,4 26 14, I 41 -20,3 000

Pynaven B, 15 kg. neprăşit 15,3 42 11,7 36 13,5 39 -20,9 000

Betanal, 6 1, neprăşit 11,4 31 3,6 Il 7,5 22 -26,9 000------
Dt. 5% 2,04 0,64 1,34
Dt. 1% 2,70 0,84 1,77
Dt. 0,1 % 3,53 1,09 2,31

f.C.C.S. BrG10v

Prăşi t de 3 ori (Mt. 1) 28,7 100 43,9 100 36,9 100
Neprăşil (Mi. II) 8,9 31 10, I 23 9,5 26 -26,8
Ro-Neet, 8 1, neprăşiti 25.3 88 31.1 71 28,2 78 - 8,1
Venzar,3 kg neprăşi t 27,7 97 39,5 90 33;6 92 - 2;7
Roven A, 8 1, neprăşi t ] 29,7 103 40,0 91 34.8 96 - LS
Roven B, 8 r. ne prăşit 28,0 98 38,0 86 33,0 91 - 3,5
Roven C, 8 1, neprăşit 27.5 96 34,2 78 30,8 85 - 5.5
Roven D, 10 1, neprăşit j 288 101 40.3 92 34.5 95 - 1;8
Roven E, 10 1, neprăşit 29,3 102 39,1 89 34~ 94 - 2,1
RQven f, 10 1, neprăşit -: 28;3 99 35,5 81 31~9 88 - 4,4
PyTtimin, 6 kg, neprăşit 20,9 75 32,2 73 26.5 73 - 9,8
PiranesL 16 kg, neprăşit 17,4 61 28.2 64 22,8 63 -13,5
Pynaven B, 15 kg. neprăşit 20.2 71 26,4 60 23,3 64 -13,0
Pynavln, 13 kg. neprăşit 27,7 96 36,5 83 32.1 88 - 4,2
Bebnal, 6 1, nepr6şit 25,9 90 15, I 34 20.5 56 -15,8

-- -- ------
DL 5(l-0 89 4,2 6,5
r,1, 1% 11,9 5'6 8.8
DL n,\(l'-G 15.4 7.3 11,3

Statiunea Loorin

Prăşit de 3 ori (Mi. 1) 31,0 100 5~,4 100 42,7 IJO
Nepi'J~it (Mt. II) 15.4 49 25,7 47 20.5 48 -22,2 000

Ro-Neet. 8 Uha neprăş:t 30,7 99 46,5 85 386 90 - 4.1
Venzar, 3 kg. neprăşit 25,9 83 36.7 67 31,3 73 -11,4 000
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Tabelul 2 (continuare)

Media 1970-1971 I
Scmnif.

t/ha 1 o;, I dU t;ha"

1971

t/ha I

1970

t/ha \ "l:
Varianta

buruieni ce nu au fost combătute, iar producţia de rădăcini reprezintă

numai 9-41'10 comparativ cu a martorului.
Rezultate foarte concludente privind eficacitatea erbicidelor asu

pra buruieni!or s-au obţinut la r.C.C.S, Braşov (tabelul 3), Experien
ţele au fost executate pe un sol humico-semigleic care conţine 8,0'/,
humus şi 26'10 argilă, Speciile de buruieni predominante au fost:
Setaria sp" Sinapis arvensis, Polygonum sp" Chenopodium album,
Galium aparine, Şi în conditiile de la Braşov, erbicidele simple Ro
Neet, Venzar, Pyramîn şi Betanal au avut o eficacitate mai slabă
asupra buruieniloL Erbicidul Ro-Neet a combătut foarte bine speciile
de graminee, dar nu a combătut unele dicotiledonate ca Raphanus
raphanistrum şi Sinapis arvensis, O eficacitate mai bună a avut-o
Venzarul deoarece infestarca cu monocotiledonate a fost mult mai
redusă comparativ cu buruienile dicotiledonate, Pyraminul a avut
cea mai slabă eficacitate asupra buruieni1or.

S laţ il/flea Tg. Mureş

Prăşit de 3 ori (Mt. 1) 37,0 100 41,9 100 39,4 100

Neprăşit (NIt. Il) 3,3 9 4,0 10 3,6 9 -35,8

Ro-Neet, 8 1, nepră~it 21,2 57 32,0 77 26,6 67 -12,8

Venzar, 3 l\g 36.0 62

Raven A, 8 1 27,6 66

Raven B, 8 1 29,9 71

Raven C, 8 1 36,1 86

Roven D, 10 1 32,6 78

Roven E, 10 1 30,5 73

Raven F,- 10 1 39,7 95

Pyramin, 6 kg 11,5 31 29,2 70 20,3 51 -19,1

Piranest, 16 kg ." 22;1 60 34,2 82 28,1 71 -11,3

Pynaven, A 13 kg" 35.3 84

Pynaven, E, 15 l.;g" 7,0 19 35,7 85 21,3 54 -18,1

Betanal, 6 1 18,6 50 7,4 18 12,3 32 -26.9
---- ----

DL 5% 8,3 9,0 8,6

DL 1% 11,1 12,0 11,5

DL 0,1% 15,6 15,6 15,1

, , ,

Piranest 16, kg neprăşit 14,3 63 5,7 23 10,0 43 -13,4

pynaven A, 13 kg "
13,9 62 5,8 24 9,8 42 -13,6

pynaven B, 15 kg "
14,7 65 5,5 22 10,1 43 -13,3

Betana1, 6 1 "
15;8 70 6,4 20 11,1 47 -12,3

--
DL 5% 5,2 6,0 5,6

DL 1% 7,0 8,1 7,5

DL 0,1% 8,6 10,5 9,5
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Dintre erbicidele asociate, eficacitatea cea mai bună s-a inre
gistrat la variantele tratate cu Roven care, in medie pe 2 ani, a
redus gradul de imburuienare cu 86-90%, in timp ce la variantele
tratate cu Ro-Neet sau Pyramin imburuienarea s-a redus numai cu
50-54%. O eficacitate relativ satisfăcătoare s-a obţinut şi la va
rianta tratată cu Pinaven A, în doză de 13 kg/ha. Se înţelege că

aportul important în combaterea buruienilor l-a avut lenacilul care
intră în această combinaţie. Celelalte erbicide asociate au redus
gradul de îmburuienare mult mai puţin.

Efectul fitotoxic cauzat de Venzar asupra plantelor de sfeclă

a fost mult mai evident la Braşov, în special la variantele tratate
cu doza de 3 kg/ha. S-a constatat că aplicarea acestui erbicid nu
prezintă nici o daună pentru producţie dacă nu se depăşeşte doza
de 1 kg, maximum 2 kg/ha. Celelalte erbicide nu au avut efect fito
toxic.

Cea mai mare producţie (30,8-34,8 t/ha) s-a realizat la va
riantele tratate cu Roven (tabelul 2), ceea ce reprezintă 85~960/o

faţă de producţia variantei MI. 1, prăşit de 3 ori în timpul vegetaţiei.

Producţii relativ bune s-au obţinut şi la variantele tratate cu Venzar
şi Pynaven A. Folosirea in practică numai a erbicidului Venzar, în
doze care să combată satisfăcător buruienile, este legată însă de
riscuri în privinţa fitotoxicităţii. Pentru aceste considerente şi în
zona Braşovnlui prezintă perspective mai mari pentru practică erbici
dul asociat de tip Roven.

La Staţiunea Lovrin, situată pe ceronoziom de fineaţă (cu 3,7%
humus şi 38,7'/0 argilă), au predominat in 1970 buruienile monocoti
ledonate, în special Echinochloa crus galii, Setaria sp. (tabelul 4).
Pentru aceste considerente, erbicidul Ro-Neet, aplicat singur in doză

de 8 I/ha a avut o elicacitate bună, gradul de imburuienare fiind
redus cu 810/0, Erbicidele asociate de tip Roven au avut de asemenea
o elicacitate bună, redncînd gradul de imburuienare în medie pe doi
ani cu 82-87'/0. Erbicidul Pyramin aplicat singur n-a combătut în
mod satisfăcător buruienile, în special gramineele. O eficacitate mai
bună s-a obţinut în variantele cu erbicidele asociate Pyranest şi

Pynaven. Betanalul de asemenea a avut o eficacitate bună insă pe
o perioadă foarte scurtă (de 2 săptămîni) după care a apărut altă

serie de buruieni, ceea ce a determinat diminuarea producţiei de
sfeclă (tabelul 2). În medie pe 2 ani, cele mai mari producţii de
sfeclă s-au obţinut la variantele tratate cu Roven C şi F, respectiv
39,2-40,0 t/ha, reprezentind 92-94% din producţia martorului prăşit

de 3 ori. Producţii bune s-au obţinut şi la variantele tratate cu Ro
Neet (38,6 t/ha) adică 90'/0 din producţia martorului, ca şi la trata
mentele cu Pyranest şi Pynaven.

Datorită efectului fitotoxic producţia de sfeclă a scăzut con
siderabil în variantele tratate cu Venzar in doză de 3 kg/ha precum
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şi in variantele cu Roven A, B, D şi E, la care proporţia de lenacil
este mai ridicată (tabelul 2).

La Staţiunea Secuieni, experienţele au fost executate pe un sol
brun de pădure cernoziomic, care conţine 2,6-3,4'10 humus. Dintre
speciile de buruie:li anuale, cea mai mare pondere au ,,:vut-o Se/aria
sp., Sinapis arvensls ŞI ChenopodlLlm sp., Iar dmtre burUlenile perene,
Cirsium arvense şi Convoivuius arvense (tabelul 5). Erbicidul Ro
Neet a avut la doza de 8 l/ha o eficacitate bună in combaterea
mohorului (Se/aria sp.), reducind gradul de îmburuienare cu 77'/, in
medie pe 2 ani. Erbicidele Pyramin, Venzar şi Betanal, aplicate
singure, au redus grar1l;Il de îmburuiellare n~maI cu 37-45'10. Neluind
in considerare burulenlle perene care nu sInt dIstruse, se poate con
stata că erbicic1ele asociate de tip Roven au fost mai eficace, redu
cind gradul de imburui.';nare totală ~ cu 69-83°/,. Celelalte erbicide
asociate aU avut o cflcaclLate mal slaba.

În condiţiile de soi şi climă de ia Secuieni (tabelul 5), simptome
fitotoxice s-au inregistrat cind s-a aplicat Venzar in doză de 3 kg/ha,
precum şi la Ro\'en A şi B, uule desimea .plantelor s-a redus cu
16-25'10, fapt ce a mfluenţa! ~legal1v producţIa ele sfeclă (tabelul 2).
In variantele tratate cu erblclde sImple (Ro-Neet, Venzar, Pyramin
şi Betanal) producţia de rădăcini a fost in limitele de 14,9-22,8 t/ha,
in timp ce la varianlele Iratale cu Roven s-a realizat 24,2-28,6 t/ha,
reprezentind 65-77'10 din producţia martorului prăşit de 3 ori. Dife
renţele de producţie. in minus se datoresc in mare parle speciilor
de buruieni anuale ŞI perene care nu au fost ehstruse de erbicidc.

La Staţiunea Oradea experienţele s-au executat pe un sol slab
podzolit care conţine 1,27-2,28'10 l1L1mus şi 28-30'10 argilă in stratul
arabil. Analizind rezultatele din tabelul 6, privind eficacitatea eIbici
clclor asupra 'buruieniloL se poate vedea că erbiciclele asociate Roven
E şi Roven F precum şi Pynaven A au redus gradul de imburuienare,
in medie pe 2 ani, cu 68-76'10. La erbicidele aplicate singure, efica
citatea asupra buruienilor a fost mai redusă comparativ cu erbicidele

asociate.
Un efect fitotoxic mai pronunţat asupra plantelor de sfeclă

s-a inregistrat la variantele tratate cu Venzar (3 kg/ha).
Din cauza buruienilor anuale (mono- şi dicoliledonate) rămase

llecombătute de erbicide şi a celor perene (Cirsium, Eqllisetllm) pro
ducţia de rădăcini la Oradea s-a dillJinuat foarte mult comparativ cu
martorul prăşit de 3 ori (tabelul 2). In variantele tratate cu Ro-Neet,
Venzar, pyramin şi Betanal s-au obţinut producţii de 10,5-11,1 t/ha,
respectiv 45-470/0 faţă de martoL O mică creştere a producţiei de
sfeclă (13,8-13,9 t/ha) s-a reali~at ~Ia var.iantele tratate cu Roven
D si F. Rezultatele demonstreaza ca erblcldele respective, chiar şi
aso~iate, in condiţiile unui teren puternic infestat cu buruieni anuale,
şi in special perene, nu pot asigura o recoltă mare de sfeclă numai



Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor şi efeeiul fitotoxic la sfecla de zahăr (Staţiunea Oradea)

Tabelul 6 :J2

I
197()

1971
(330 mm precipitat ii căzute in

(341,6 mm precipHajli căzute in timpul vegetaţiei) timpul vegetatici)

I Reducerea
I speciile principiile de buruieni Îll ordinea frecven1el speciile principale de buruieni în

la Mt. II: ordinea frecventei laMt, II: lradului
1. Raphanus raphanistrum 1. Eehinbchloa crU$ gaiU

c imbu·

2. Setaria viridis 2. Seta.ria sp.
ruienare

Varianta 3. Cirsium arvensu 3. Amaranthus retrojlexus
4. Echinoclllb(l crus gall.i 4. RaPllanusraphttnistrum
5. Setaria media 5. Equisetum arvense

buruieni uscate nota EWRC buruieni uscate

1 I I I
efectul w

t/ha 15.V 20. VII t/ha
fitotoxic '"% :;0. VIII %

Prăşit de 3 ori (Mt. 1) 411 14 1 t 1 660 9 1 89
Neprăşit (Mt. lI) 2850 100 9 9 9 7238 100 1 O
Ro-Neet, 8 l, neprăşit I 072 38 5 6 6 4 t34 57 2 53
Venzar, 3 l{g .. 872 30 -1 4 4 4930 68 3 51
Rev'n A, 8 1 " 601 21 5 4 4 5614 77 2 51
Roven B, 8 / " 388 14 4 4 3 6156 85 1 51
Roven C, 8 I " 678 24 4 4 5 3758 52 / 62
Roven D, 10 I " 300 10 4 3 3 5272 73 2 59
Raven E. 10 I " 391 14 4 4 3 3640 50 1 68
Roven F, 10 1 " 282 10 4 4 3 3022 42 1 74
Pyramin, 6kg " 826 89 5 5 6 5342 74 1 49
Piranest, 16 kg " 445 16 5 5 6 6028 83 1 51
Pynaven A, 13 kg" 245 8 3 3 3 2 966 41 1 76
Pynaven B, 15 kg" 388 14 4 3 3 4 164 57 2 65
Betanal, 6 / " 705 25 6 6 6 4861 67 1 54

Nota 'EWRC pentru plante: 1 =îără efect fitotoxic,9= efect fitotoxicfoarte puternic
Nota EWRC pentru bUruieni: 1 = distrugere totală, 9 = fără nici un efect.

Tabelul 7

Variunla

1970
(3S2,8 mrn precIpitatii În timpul

vegeta1ie i )

speciile de buruieni în ordinea
frecvente! la Mt. II:

1. Echinochloa crus galti
2. setaria sp.
3. CllenopocliJ.tm album
1..Roripa siIvestrts
5. Cirshtm arvense
G. SOnChtts arvense

1971
(349 rom precipita1ii în timpul vegetatiei)

speciile principale de buruieni în ordinea frecventei
la MI. II:

L Echinochloa crus garIt
2. Chenopodium album
4. Hibiscus trionum
5. Cirsium arvense
3. Setaria sp.
G. Roripa silvestrts

Reducerea
gradului
de îmbu
rulenare

Nota E\VRC pentru. plante: 1 = fără efect fitotoxic., 9 = efect fitoto:xic foarte
Nota EWRC pentru buruieni: 1 = distrugere totală, 9 == fără niCi un efect.

Martor 1 prăşit de 3 ori
Martor II neprăşit

Ro-Neet, 8 I neprăşit

Venzar, 3 I,g "
Roven A, 8 I "
Raven B, 8 I "
Raven C j 8 1 "
Ravel1 D, 10 1 "
Roven E, 10 I ..
Roven F, 10 I "
Pyramin, 6 kg
Piranest 16 kg "
Pyn<lven A, 13 kg ncprăşH
Pynaven B, 15 kg neprăşit

Betanal, 6 kg neptăşit

buruieni uscate

1

I efectul
l,g/iJa %

fitotoxic

540 6 I
8790 IOa /
2500 28 3
5310 60 9
2900 30 8
1 900 22 9
1 550 18 9
I 160 13 9
I 250 14 9
2200 25 9
4260 48 /
3420 39 2
/ 250 14 9
2220 25 9
5460 62 2

nota Ewnc

,,"VI 7.VII,,·VII
1 1 2
5 9 9
3 5 5
4 4 4
3 4 4
2 3 3
2 3 3
3 4 4
3 4 4
2 3 3
3 5 6
3 6 4
3 3 5
3 5 4
5 9 8

buruieni uscate

l<g/h, I I efectul I ''ia
%

fitoloxic

850 7 1 94
7780 100 1 O
3350 43 4 65
2690 34 6 53
2610 33 6 69
1 570 20 7 79
2850 37 5 73
1 790 23 6 82
1 920 25 7 81
2300 29 4 73
2350 30 2 6/
2990 38 4 62
3490 45 7 7/
2350 30 5 73
8010 103 2 18

puternic
<O

'"
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prin tratamente cu erbicide r ci apare ca necesară executarea supli
mentară a unei praşile manuale şi 1-2 praşile mecanice intre rinduri.

Pe solul de la Tg. MllJeş, care conţine 2,8'10 humus, erblcldele
asociate ca Roven şi pynaven au avut o eficacitate bună in comba
terea buruienilor, reducind gradul de imburuie11îre cu 70-87'10 in
anul 1970 (caracterizat ca foarte ploios) şi cu 63-770/0 in anul 1971
(cu precipitaţii normale). La variantele tratate cu erbicide simple
(Ro-Neet, Pyramin şi Betanal) eficacitatea asupra buruienilor anuale
a fost ceva mai slabă (tabelul 7). In condiţiile de la Tg. Mureş, erbl
cidul Ro-Neet a distrus foarte bine speciile de graminee (Setana,
Echinochloa).

Datorită precipitaţiilor foarle abuLelenle din anul 1970, căzule

după aplicarea erbicidelor (peste 350 mm numai in luna mai) s-a
produs un puternic efect fitotoxic in varianlele tratate cu Venza.r,
Roven şi Pyramin, plantele fiind distruse in totalitate, iar producţIa

compromisă. In condiţiile anului 197 L cu precipitaţii normale, efec
tul fitotoxic a fost ceva mai redus, dar mult mai intens decit la
alte staţiuni. Efectul fitotoxic este in strînsă corelaţie cu doza de
lenacil care participă la erbicidele asociate. Producţia de sfeclă de
zahăr la variantele tratate cu Roven şi chiar cu Venzar este satisfă

cătoare (27,6-3,\7 t/ha), deoarece plantele care au rămas, fiind mai
rare, au crescut in greutate foarte mult. In acest fel, unele vanante
au dat producţii apropiate de ale martorului prăşit de 3 ono TotUŞI

se observă o diminuare a producţiei in mod evident la Roven A. B,
D şi E, cu proporţii mai mari de lenaci!, comparativ cu Roven C şi

r, unde lenacilul' intră intr-o proporţie mai redusă. Avind in vedere
efectul fitotoxic care s-a manifestat in anii 1970 şi 1971 nu se poate
recomanda in Cimpia Transilvaniei folosirea Rovenului pe soluri care
au un conţinut redus în humus r adică sub 2%_

CONCLUZII

1. Erbicidele pe bază de cjidoate, lenacil. pyrazon şi TCA au
dovedit că posedă un srectru relativ redus de combatere a buru
ienilor.

2. O eficacitate foarte bună in combaterea huruien1lor anuale
monocoliledonate o are cycloate şi TCA.

3. Erbicidul Pyramin (pyrazon) la doza ele 6 kg/ha a avut O

eficacitate slabă pe toate tipurile ele sol.
4. Lenaci!ul, comuarativ cu cycloate, are o eficacilate mai re

dusă pentru monocotiledo:' ate dar combate mai bine unele specii de
buruieni dicoliledonate.

, 5. Phenmediphamul (Belanalul) are o eficacitate foarte bună în
combaterea dicotiledonatelor anuale in faza coliledonară, dar efectul
este de scurtă durată (numai 1-2 săptămlni).

6. Dintre erbicidele asociate, eficacitatea cea mai bună s-a rea
lîzat cu Roven (cycloate + lenacil), acesta avind in acelaşi timp o
durată de acţiune mult mal prelungită comparativ cu alte erbicide
cercetate.

7. Erbicidele asociate pe bază de pyrazon şi TeA (Pyranest)
au avut o eficacitate mai redusă comparativ cu RovenuJ. Erbicidul
Pynaven A a fost mai eficace decit Pyranest.

8. Cele mai intense simptome fitotoxice au fost observate la
variantele tratate cu lenacil (Venzar, 3 kglha). Efectul fitotoxic de
pinde foarte mult de tipul de sol şi in special de conţinutul de hu
mus şi puterea de absorhţie a complexului coloidaJ.

9. Pe solurile bogate in lmmus cele mai indicate sini Roven D
şi Roven E, iar pe soIurile cu un conţinut mai redus în humus Roven
E, Roven C şi Roven F.

10. Avind in vedere că şi la tratamentele cu Roven mai rămin

unele specii de buruieni anuale necombătute, preCUlll şi unele specii
perene, este necesar ca in culturile ele sfeclă de zahăr să se execute
suplîmentar o praşilă manuală pe rind şi 1-2 praşîle mecanice intre
rînduri.
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REGIMUL DE IRIGARE ŞI PROGNOZA UDĂRILOR

LA SFECLA DE ZAHĂR

GH. Ş1POŞ şi RODICA PALTlNEANU

Cultura irigată a sfeclei de zahăr prezintă o importanţă tot mai
mare pentru agricultura ţării noastre. Sporurile de producţie care
se obţin prin irigarea sfeclei de zahăr, precum şi valorile acestora
asigură rezultate economice foarte favorabile in cazul irigăril acestei
culturi. Rezultatele obţinute de Şi p o Ş şi Hul P o i (1970) arată că

apa de irigare este valorificată cu cea mai bună eficienţă economică

de către sfecla de zahăr comparativ cu celelalte culturi de cîmp
irigate.

Recuperarea investiţiilor mari făcute cu amenajarea sistemelor
moderne de irigare, construite mai ales în cîmpia din sudul ţării,

impune tot mai mult in structura culturilor irigate creşterea ponderii
plantelor care asigură realizarea unui venit mare la hectar. Drept
urmare, se impune extinderea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr

în sudul ţării, fapt ce va spori ponderea contribuţiei acestei zone
la realizarea producţiei globale de sfeclă şi de zahăr.

In ultimul deceniu, in condiţiile cîmpiei din sudul ţării, in cadrul
r.C.C.P.T. Fundulea au fost executate experienţe privind regimul de
irigare la sfecla de zahăr: Rezultatele acestor experienţe, parţial

publicate (N ego mir e a n u, 1967; Hul P oi, 1968; Şi p o ş, 1970).
au arătat eficienţa udărilor la sfecla de zahăr, precum şi influenţa

irigaţiei şi a fertilizăril asupra calităţii producţiei (Ş i P o ş, 1971).
Avînd în vedem importanţa sintetizăril datelor pe perioade mai

lungi, în prezenta lucrare au fost sintetizate datele rezultate din
experienţele de cîmp din perioada 1969-1971 'în vederea fixării unor
concluzii generale, pe baza cărora specialistul din fiecare unitate
să poată stabili un regim optim de irigare pentru sfecla de zahăr

(atit pe baza rezultatelor cercetării cit şi pe baza informaţiilor de
care dispune în cadrul unităţii).

METODA DE CERCETARE

în legătură cU regimul de irigate a sfeclei de zahăr au fost executate două experienţe,

una pentru stabilirea unot elemente ale regimului' de irigare -şi a doua pentru compararea
unor metode de prevedere a datei udăriIor.
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Ex erienţa privind stabilirea llnor elemente ale regimului de irigare a avut 6 variante

d
. P \1 nel·riga1(MI ). v.. - irigat pentru menţinerea umidităţii solului la pestee reg1111: J ~ ..• , .~.. ., "

70 lJ1 din llIuiditatea accesibilă (u.a.) peBO em admcIme (act.); V3-1f1gat pentru rnenţll1erea

(,ud"tătii solului la peste 50% 11.a. pe 80 CIU act.; Y.1 - irigat pentru menţinereaumidităţii
Ulll

l
i
i

l 1 este 30% li.a. pe BOem act.; Vs - irigat pentru menţinerea umidHăţii solului
SOUUI a p .. t t ţ. ·d·l"t·· II 1la peste 50% 11.a. pe 50 eIU act.; Va - IrIga pen ru meu lnerea UmIl a,11 SO 11 ul a peste

50% 11.a. pe 120 CITI ad. .. . •
Executind experienţa după metoda parcelelor diVizate, parcela mare, corespunzllld

r. " . g·I)) de irigare a fost subdivizată în cîte 4 parcele mici corespunzător nivelelor
lecarUI re I ' ." . . "

de fertilizare: 1~ neingrăşat; 2 ~ ingrayat:u 120 kg/ha N ŞI 40 ligJha PuOr;; 3 -. îngraşat
cu 240 j.;g/ha N şi 80 kg/ha P:p[i; 4 - mgraşat cu 120 kg/ha N, 40 kg/ha P:P5 ŞI 40 t/ha

gunoi de grajd. . . ., .
Utilizînd datele obţinute in expenenta de mal sus, 10 expeflenta a doua s·,au comparat

1
tode simple de prevedere a datei udărilor, urmărind a stabili metoda optimă, care

une e me " 1" r· 1·1· t" d . 1· 1·· d· . " ·1 . 1.. 1·1e apara·tură specială si sa poa a I Il 1 Iza a e SpeCIalş Il m Uni toti e agflco e.SJJlU neces ". .. ,.. . . . ...
A fost stabilită ea norma de udare pentru toate varIantele cantitatea de 75 rnm apă/ha

(750 m3/ha). Norma a rămas eonstant~ pe tot ~a.rcursul perioadei de vegetaţie, variind timpul

d 1· a udăriJor si intervalul dmtre udafl.e ap lcare < , •. U • • ~'. A

Pentru prognozarea dateI udanlor a~ ~o~t.~xpeflm:ntate i) vafla~te (tabelul 1) aVll1d
la bază 3 metode: Vl- ~ determinarea utnldltaţll solulUI pe cale gravlilletrîcă (metodă de

Tabelul 1
Metode de prognoză il datei udărilor experimentale

bază care a servit ca martor), V2 - faza de vegetaţie a plantei (sau perioada consumului ma
xim) şi V 3 - Vr; - bihmţul apei. Bilantul apei (metoda a 3-a) a fost făcut fie pe baza datelor
e','apotrnnspiraţiei l11ultianuaJe (V3) (fig. 3B), fie pe baza evapotranspiraţiei determinate
in :i~itl1etre (V~) (R o d i caP ă 1 tin e a n u, 1972), fie utilizînd calcularea evapotranspi*
raţlel pe baza elementelor climatice (V,;) şi folosind pentru aceasta metoda de calcul reco
mandată de T hor n t h \V a i te (B o t z a n, 1971) pe buza temperaturii medii zilnice
a aerul~i (cu modificări în vederea calculării valorilor zilnice).

In ultimii ani, paralel cu metodele prezentate mai sus s-a experimentat şi prognoza
u?ăriJor ~e ba.za evaporaţiei apei dintr-un evaporimetru closa A (fig. 5). Pentru calcularea
bJiantulUi apel, în cazul de fnţă au fost utilizate valorile rezultate din măsurătorile cu eva ..
porimetre care au fost modificate conform coeficienţi/ar din figura 4 B.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

INFLUENTA IRIGARlI ASUPRA NIVELULUI ŞI STABILITĂTIl PRODUCŢIILOR

Irigarea a sporit in mod substanţial producţia sfeclei de zahăr.

Acest spor este, in medie pe 10 ani, de 21.1 t/ha in condiţii de fer ti
hzare (fJg. 1) şi de 15, 2 t/ha in cazul cind nu au fost aplicate ingră
şamll1te. Recolta obţinută a crescut de la 40,6 la 72,3 t/ha prin - in
nuenţa combinată a iri gării şi fertilizării.

Pc in"pi" de 1""" I Eleme"le ",,,,,,.,

Fig. 1 ---:-. Il~f~~el!{a reg!l~ll:I~! de irigare a.ş~p~r;:~.I)foducţ!ei de sfeclă de zahăr (A) şi in
fluenţa lrJganl ŞI a fertJllzaru asupra stabilItatii recolteI (B) Ia Fundulea (1962-1971).
Fig. 1 - Influence of irrigation regime on sugar beet yields (A) and influence of
irrigation and fertilization an the stability of the yields (B) at Fundulea '(l962~1971).
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Fig. 2- Contribuţia stmturilor de sol la aprovizionarea cu apă a sfeclei
de zahăr irigată (A) (1966-1971) şi inîluenţa adiocîmii de umectare şi a
plafonului minim de umiditate il solului asupra producţiei (8) (1968-1971).

Fig. 2 - Contributîon of the soi! layers ta the water supply of irrigated
sugar beel plan!, (1966-1971) (A) and, Influenee of the depth of moi'Ienîng
aod oi the minimum moisture level of soiI 00 the sugar beet yields

(1968-1971) (B).

In stabilirea regimului ele irigare a sfeclei de zahăr este necesară

precizarea unor aspecte pe care se bazează acest regim: adincimea
de umectare şi proporţia in care straturi succesive de sol participă

la aprovizionarea sfeclei ele zahăr cu apă; plafonul minim de umidi
tate a solului la care este necesar să se intervină prin irigare i norma
de udare şi norma de irigare, consumul de apă, evapotranspiraţia

sfeclei de zahăr.

Contribuţia straturilor de sol la aprovizionarea sfeclei cu apă

rezultă elin figura 2. Plantele şi-au acoperit 76% din necesarul ele
apă din stratul de 0-80 cm cu oscilaţii anuale intre 69,4 şi 84,2'10.
Stratul de 0,40 cm a asigurat 48,6'10 din necesarul de apă al sfeclei
de zahăr (44-54'10) ..

Aceste date arată că, pe soiuri cernoziomice cu o bună permea
bilitate pentru apă, sfecla de zahăr işi asigură majoritatea necesa
rului de apă din orizontul superior al solului de 0-80 cm.

Adîncimea de umectare. Experienţele din ultimii 4 ani (fig. 2 B)
au arătat influenţa modificării aelincimii ele uelare (luate in calcul in
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Intre regimurile de irigare experimentate diferenţele de pro
ducţie sint mici, la nivelul a 2-4 t/ha. Aceasta se explică prin faptul
că variantele de regim studiate au asigurat pentru sfecla de zahăr

o umiditate a solului apropiată de optim.
Este important de observat că prin mărirea normei de irigare

de la 292 mm/ha la 318 şi 360 mm apă/ha, producţia sfeclei de zahăr

pe parcelele neingrăşate nu creşte ci chiar scade. Pe parcelele ferti
Uzate se· realizează un spor de producţie prin creşterea normei de
irigare, sporul fiind insă neinsemnat.

Irigarea măreşte in mod evident eficienţa fertiUzării. Creşterea

producţiei determinată de fertilizare este de 10,6 t/ha in cazul sfeclei
neirigate şi de 16,5 t/ha, cu 570/0 mai mare, in cazul sfeclei irigate.

Eficienţa valorificării apei, dată de raportul dintre sporul ele
proelucţie realizat prin irigare şi norma ele irigare aplicată (adică

kg sfeclă rădăcini, obţinute in urma aplicării irigării pentru fiecare
mm de apă utilizată la irigare) arată in moel sugestiv cum a influ
enţat fertilizarea şi regimul ele irigare utilizarea apei ele către plantă

(fig. 1). Valoarea acestui coeficient a crescut ele la 31,3 ];cg/mm apă

in combinaţia cea mai puţin favorabilă (norma maximă de irigare,
fără aplicarea ele ingrăşăminte) pină la 72,4 kg/mm la combinaţia

optimă (aplicarea îngrăşămintelor şi a unei norme mai reduse ele iri
gare). Acest indicator sintetic exprimă in fond cel mai bine eficienţa

irigării, venitul brut realizat in plus la fiecare unitate ele măsură ele
apă de irigare aplicată.

Irigarea sfeclei in condiţii de fertilizare asigliră nu numai spo
rIrea proelucţiilor meelii elar, in acelaşi timp, asigură şi stabilitatea
recolteIor. OscilaţiiIe anuale ele recoltă, eleterminate in primul rinel
ele variabilitatea puternică a regimului anual de ploi, sint reduse prin
irigare la mai mult ele jumătate. Astfel, coeficientul ele variabilitate
scade in urma irigării (fig. 1 B) ele la 26,10/0 la 12,80/ 0 , O astfel ele
constantă a recoltelor este eleosebit de importantă in coneliţiile eco
nomiei noastre socialiste, planificate, unele oscilaţiile anuale ale nive
lului recoltelor de sfeclă provoacă perturbări în aprovizionarea cu
materie primă a inelustriei ele prelucrare. Stabilitatea recoltelor sp
realizează elatorită eliminării producţiilor scăzute elin anii secetoşi.

lrigarea sfeclei de zahăr influenţează şi calitatea răelăcinilor.

Rezultatele prezentate anterior (Ş i P o ş, 1971) arată că in unii ani
in urma irigării se produce o reelucere a procentului ele zahăr cu
0,6-0,8'10, reelucerea fiind accentuată de aplicarea ingrăşămintelor

cu azot. Totuşi, chiar şi in aceste condiţii producţia' de zahăr la
hectar este in creştere. Limitarea duratei irigării in partea a doua
a verii şi aplicarea unor doze de azot, care să nu accentueze scăderea

conţinutului in zahăr pot contribui la o combinare a sporirii puternice
a producţiilor ele sfeclă prin irigare şi fertilizare cu menţinerea unei
producţii mari de zahăr la hectar.
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Fig. 3 - Influenin mărimii normei de udare aSl1jHa numărului de
ud5rL a mărimii normei de irigare şi a percolării (A) (1966-1971)
şi evapotrlll1spiraţia medie zilnică la sfecla de zahăr (B)

(1962-1971).

Fig. 3 _ Jnf1uence of the size of file watering rate an the number
of waterings, size of irrigation rate and on tile percolalion (1966
-19il) (A) and, daHy l11f."îll1 evapotnl1lspiration in sugar beet

(1962-1971) (8),

c.xecutarea udărilor) între 40, 30 şi 120 cm asupra producţiei sfeclei
de zahăr. Norma de udare a crescut de la 33 la 53 şi la 98 mm prin
creşterea adincimii de umectare de la 40 la 30 şi 120 cm. Aceasta a
însemnat că au fost apUcate norme nla1 mici de udare însă la intervale
mai scurte sau norme mai mari de uclare la intervale mai maric1e
timp.

Producţia sfeclei de zahăr nu a fost influenţată prin modificarea
normei de udare de la 33 la 98 mm, producţiile obţinute fiind de
69,4-7 t ,3 tlha rădăcini. Această largă capacitate a sfeclei de zahăr

de a-şi adapta sistemul radicular şi mersul aprovizionării sale' cu
apă la diferite adîncimi umectate fără ca producţia să sufere (pe
soiuri cu bună permeabili.late pentru apă şi fără diferenţieri struc
turale pe profil) este o informaţie foarte utilă În programarea şi

executarea udărilor. lnseamnă că norma de udare poate fi adaptată

cerinţelor organizatorice, ale dotării unităţii cu utilaj pentru udare,
la sistemui de funcţionare a staţiei de pompare etc.

Z"Iări1JWQ nOl1J1ei de udare nu influenţează decît în mică măsură

nivelul producţiei Însă influenţează numărul de udări şi cantitatea de
apă pierdută prin percolare în adincime. Se observă că (fig. 3) pe
măsura creşterii normei de udare se reduce numărul de udări nece
sare pentru sfecla de zahăr in timp ce nonna ele irigare se modifică

în mică măsură. Există o tendinţă de descreştere a mărimii normei
de irigare pe măsură ce se măreşte norma de udare şi se reduce
numărul udărilor. Aplicarea normelor mai mari de udare prezintă

avantajul organizatoric şi economic de a reduce manopera necesară

mutării instaiaţiei de irigare. Mărirea excesivă a normeior de udare,
pe lingă influenţa negativă a stagnării apei asupra insuşirilor fizice
ale solului, măreşte şi probabilitatea percolării apei În adîncime atunci
cind, după aplicarea unei udări la intervai scurt de timp, intervin
ploi mai abundente. In condiţiile de climă şi sol de la Fundulea
norma de udare de 70-30 mm se dovedeşte a echilibra cel mai bine
aprovizionarea permanentă a plantelor cu apă pe parcursul perioadei
de vegetaţie cu necesarul de reducere a numărului de udări şi de
evitare a pierderilor de apă prin percolare la adincime.

In privinţa plafonului minim de umiditate a solului se observă

(fi,). 2 B) că sfecla nu este sensibilă la scăderea umidităţii solului
pină la 300/0 din apa accesibilă pe adincimea de 30 cm. Scăderea

umidităţii solului pînă la nivelul a 300/0 din apa accesibilă repre
zintă un deficit de apă de 113 mm faţă de capacitatea de cimp şi
o creştere a tensiunii apei În sol de la 0,5-0,5 at la 1,9-2,3 al.
Totuşi producţia sfeclei de zahăr nu se diminuează decît cu 3% ,

Acest fapt arată că pe un sol cu rezervă mare de apă accesibilă

şi cu o textură medie plafonul minim ele umiditate a solului nu este
o valoare precis conturată ci poate suferi oscilaţii, probabil în func
1Ie de mersul vremii, de mărimea evapotranspiraţiei etc. In acelaşi

timp se poate deduce concluzia că abateri de 20-30 mm apă faţă

de plafonul admis ca optim (500/0 din apa accesibilă pe 30 cm adîn
cime) nu influenţează decît în foarte mică măsură producţia sfeclei
de zahăr.

EvapotraJlspiraţia sfeclei de zahăr (consumul total de apă prin
evaporaţie de la suprafaţa solului ş! transpiraţia plantelor) este un
element important în stabilirea regimului de iriqare si În prognoza
uclărilor. ~ ,

Valorile evapotranspiraţiei au fost determinate la Fundulea timp
de 10 ant prin luarea probelor de sol pînă la 120-140 cm adîncime
din experienţe executate in condiţii de irigare şi in cultură neirigată.

Rezultatele obţinute (fig. 3 B) arată că valorile evapotranspira
11el medii zilnice (În medie pe 10 ani) formează o curbă simetrică

in formă de clopot. Punctul maxim se află - în cultură iriqată 
în mijl'ocul lunii iulie şi corespunde la 5,4 mm/zi. Consumul scade atit
in direcţia lunii iunie (4,9 mm) cît şi in direcţia lunii august (5,3 mm).
Valorile minime se inregistrează in septembrie şi aprilie (2,1 şi

1,8 mm/zi).
Atunci cind nu au fost aplicate udări, consumul maxim a avut

loc În luna iunie, fiind de 4,4 mm/zi. Rezerva de umiditate a solului
şi precipitaţiiie căzute nu mai pot acoperi la nivel optim cerinţele de
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apă ale plantelor de sfeclă, astfel că se formează un deficit in apro
vizionarea plantelor cu apă (evidenţiat in figura 3 B prin zona haşu·

rată intre cele două curbe ale evapotranspiraţiei). Se observă că

perioada de deficit in aprovizionarea plantelor de sfeclă cu apă incepe
in partea a doua a lunii iunie, se accentuează, atingind valorile maxi
lue, in cursul lunii iulie şi se menţine, însă în formă mai scăzută, în
lunile august şi septembrie. Această perioadă coincide şi cu intervalul
in care este necesară irigarea sfeclei de zahăr.

Rezultatele arată că valorile evapotranspiraţiei sint destul de
constante de la un an la altul. Aceasta se explică prin faptul că eva
potranspiraţia, ca proces, are la bază schimbul de energie, transfor
marea apei din formă lichidă in formă gazoasă (fiind necesare pen
tru aceasta 590 cal/g apă). Sursa de energie este rad1aţia solară care
este relativ constantă, oscilaţiile de la un an la altul fiind reduse.
In schimb, in timpul lunilor de vară, regimul de precipitaţii are o
variabilitate foarte mare, coeficientul de variabilitate a regimului
pluvlometrlc fiind de 40-50 de ori mai mare decit cel al regimului
termic. Acest fapt permite ca valorile evapotranspiraţiei medii multi
anuale să poată fi intrebuinţate ca valori ale consumului de apă a
sfeclei de zahăr in calcularea bilanţului apei în sol in vederea preve
derii datei udărilor.
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Fig. 4 - Compararea unor metode de prevederea datei udărilor la sfecla de
zallăr (Fundulea, 1969-1971) (A) şi relaţia dintre evaporaţia apei şi evapotran

spiraţie la sfecla de zahăr (B).

Fig. 4 ~ Comparison of several methods of forecasting the watering Urne
applied ta sugar beet crops (Fundulea, 1969~1971).
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PROGNOZA DATEI UOAR,lLOH.

Rezultatele experienţelor privind prevederea datei udărilor

(fig. 4) arată, pentru specialistul din unităţile agricole, ca o valoroasă

posibilitate de prognozare a udărilor, folosirea uneia sau alteia dintre
metodele experimentate. Irigarea pe baza metodelor mai simple de
prognozare a datei udărilor a permis obţinerea in medie pe 3 ani
a unor producţii apropiate de cele realizate prin irigarea sfeclei de
zahăr pe baza urmăririi umidităţii solului cu ajutorul probelor de sol.
Faţă de producţia parcelelor irigate la date stabilite prin probe de
sol, considerată 1000/0, producţia parcelelor irigate la date stabilite
cu ajutorul udării pe "faze de vegetaţie" (2) sau pe baza bilanţului

umidităţii solului (3) a oscilat intre 98 şi 1040/0.
Dintre metodele experimentate, cea mai uşor de aplicat in uni

tăţiIe agricole se arată a fi prevederea datei udărilor pe baza bilan
ţului apei din sol utilizind valorile evapotranspiraţiei medii multianu
ale sau datele de evaporatie (fig. 5) din zona unităţii. Trebuie acordată

atenţie deosebită şatisfacerii optime a cerinţelor de apă ale plantelor
in faza consumului maxim din intervalul 20 iunie-l0 august. Este
necesară intreruperea udărilor cu 30-40 zile inainte de data plani
ficată a recoltării pentru a obtine o producţie mare de rădăcini cu
un conţinut mai ridicat de zahăr.

Pentru prevederea datei udărilor specialistul trebuie să cunoască

rezerva de umiditate a solului la desprimăvărare Şi să inregistreze
ploile căzute pe parcursul perioadei de vegetaţie. Se recurge la con
trolarea umielităţii solului numai pentru verificarea rezultatelor bilan
ţului la intervale mai mari de timp in perioada de consum maxim
de apă.

CONCLUZII

1. Irigarea sfeclei de zahăr, in condiţiile de la I.C.C.P.T. Fundu
lea in medie pe 10 ani, a asigurat posibilitatea obţinerii unor producţii

ele rădăcini de 55-72 q!ha.
2. Aplicarea ingrăşăminielor a mărit sporul ele recoltă determinat

de iri9are de la 15 la 21 q!ha.
3. Sfecla de zahăr valorifică apa ele irigare cu o eficientă bună.

Fiecare mm de apă de irigare determină o creştere a recoltei cu
31-72 kg!ha rădăcini în funcţie ele ingrăşămintele aplicate şi de
re9imui de irigare realizat.

4. Pe soIurile cu o textură medie şi permeabilitate bună pentru
apă este indicată umezirea pămintului prin irigare pină la adincimea
de 80 cm. Acestei aelindmi de umectare îi corespunde, pe cernozio-
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murilc din sudul ţării, o normă de udare de GO-80 mm(ha, normă

potrivită şi din punct de vedere of9anizatorîc şi economic.
5. Evapotranspiraţia medie multlanuală a sfeclei de zahăr se in·

scrie pe baza rezultatelor de la I.C.C.P.T. Fundulea (1962-1971) pe
o curbă simetrică de tipul curbei lui Gauss. In cursul perioadei ele
vegetaţie maxima curbei se realizează la mijlocul lunii iulie, cinel se
înregistreazăun consum lnediu zilnic de 6A mm.

6. Prognoza uelărilor se poate face in funcţie ele fazele de con·
sum maxim a sfeclei· de zahăr cu ajutorul bilanţului rezervei ele apă

din sol, folosind datele evapotranspiraţiei medii multianuale, datele
evapotranspiraţiei elin lizimetre sau a evaporaţici apei şi inrc(jistrinel
ploile căzute în unitatea agricolă respectivă.
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MODIFICARILE INDICILOR DE CALITATE TEHNOLOGICA
LA PROBELE DE SFECLA DE ZAHAR CONGELATE

P. ŞTEFĂNESCU şi Z. STĂNESCU

In ultimul timp, aplicarea frigului artificial pentru prelungirea
duratei de păstrare a produselor agroalimentare a luat un mare avint.
Acţionînd numai pe cale fizică, temperaturile scăzute nu modifică

compoziţia produselor şi le asigură, mai mult decit oricare procedeu,
menţinerea însuşirilor naturale. Cu toate acestea, comportarea pro
duselor agroalimentare la acţiunea temperaturilor scăzute este varia
bilă şi complexă, necesitind studierea atentă a modificărilor suferite,
în timp, de către aceste produse. Praelica şi cercetările în studiul
calităţii sfeclei de zahăr erau interesate în găsirea unei metode de
conserva)'e a probelor de sfeclă, în vederea prelungîrii campaniei de
analize, aglomerată în perioada toamnei.

In anul 1970, avînd la bază unele rezultate obţinute în străină

tate de Junghans (1968), Liidecke şi Nitzsche (1969), pri
vind modificările suferite de probele de sfeclă la temperaturi foarte
scăzute (-40-60°C), s-au executat experienţe de congelare a pro
belor de sfeclă necesare analizelor de calitate (5 t ă nes cuşi Ş t e
fă nes c u, 1972).

Modificările minime din punel de vedere calitativ, suferite de
probe in timpul păstrării timp de 30 zile, ca şi diferenţele nesemnifi
cative ale indicilor de exprimare a calităţii tehnologice între cele
două temperaturi de congelare, ne-au condus spre necesitatea studie
rii mai amănunţite a congelării timp de 3 luni a probelor de sfeclă

congelate la temperatura de ·-20°C.
In prezenta lucrare se scoate în evidenţă variaţia indicilor de

calitate tehnologică, curent utilizaţi în calcularea randamentului de
zahăr alb, a coeficientului de puritate şi factorului MZ.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-a urmarit variaţia Ia intervale de 6, 13,21, 35, 45 şi 90 zile a indicilor tehnologiei
de calitate Ia un număr de 39 probe de pastă de sfeclă de zahăr congelată Ia temperatura
de _20°C. PreIevarea probelor s-a făcut cu ajutorul unei fTeze. circulare, cucare s-a obţinut

o pastă fină, omogenă şi reprezentativă. S-a urmărit in mod special ca probele de pastă

să aibă o cît mai mare variabilitate a conţinutului de zahăr.
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Tabelul 1

vătămător În timpul păstrării pastei de sfeclă În stare congelată,

Continut cenuşă solubiW Continut ilzot viitiim.
g % sfeclă mg % sfeclă

val.

I d,: I % I scmnif.
val.

I dif. I % I semnif.ilbs. ilbs.

0.4312 O 100 23.305 O 100
0,4318 0,0006 100.13 24,197 0.882 103,78 *
0.4313 0,0001 100.12 26.086 2.782 111,93 *:::*

0.4336 0,0024 100,56 26.622 3,317 114.22 **~:

0,4318 0,0006 100.13 26,105 2,800 112,01 ***
0.4298 -0,0014 99,67 26,315 3.010 112.91 ***
0.4315 0,0003 100.06 26.224 2.919 112.52 ::'**

0.0095 2.20 0,790 3.39
0.0124 2.87 1,038 4.45
0;0159 3.69 1.326 5.69

0.023 0.114

Variaţia digestiei polarizaţiei sucului normal, cenuşii solubile si azotului,

Digeslia Polarizatia sucului Ilorma].
Timp de S g% sfeclă

pijstrare

I I i'cmnif' l 1 i"mnif'
la-20° C

val.(zlle) val.
d[f. " abs. (li f. %ubs. '"

O 15.924 O 100 17.523 O 100
6 15.888 -0,036 99.77 17.360 -0,163 99.06
13 15,826 -0.098 99,38 ,~ 17.412 -0.111 99.36
21 15,920 -0.004 99,75 17.378 -0,145 99,17
35 15.911 -0.013 99.92 17.378 -0,145 99.17
45 15.904 ~0,020 99.87 17,293 -0.230 98,68
90 15.938 0.014 100.09 17.321 -0.202 98.84

DL 5% 0,078 0,490 0,337 1.92
DL 1% 0,102 0,640 0.443 2.53
DL 0,1% 0.130 0.820 0.566 3.23

n 0.026 0.042

Probele de pastă în greutate de 1,8 kg au fost omogeniza te şi dozate în porţiuni egale
în 9 pungi de polietilenă de 25X30 CITI. S-a executat o laminare a probelor la grosimea de
5 mm, după care au fost alese la înthnplare 2 pungi la care s-au executatanalizeJe pastei
proaspete, iar celelalte au fost introduse în vederea congelării într-un congelator tip T 25,
reglat la temperatura de -20°C±2°C. Congelarea pastei s-a încadrat in procesul de congelare
semirapidă.

Conţinutul de zahăr polarizabil din sfeclă (D) şi suc 110rmal (P) a fost determinat folo~

sind metoda digestiei apoase la rece (Sachs-Le Docte). Dozarea zahărului s-a făcut prin metoda
polarimetrică. Rezultatele, exprimate în grade polarimetrice (OS), reprezintă media aritmetică

a 3 determinări paralele.

Conţinutul de cenuşă solubilă (Cs) a fost determinat cu ajutorul unui flamfotometru,
folosindu-se filtratul limpede de la digestie, prin determinarea separată a Ca, Na, K_ Re
zultatele, exprimate în g/lOO g sfeclă, reprezintă media a două determinări paralele.

Conţinutul de azot vătămător (Nv) din sfeclă s-a determinat după metoda Stanek şi

PavIas (prin fotocolorimetrare), folosindu-secuve de 25 m1 şi filtre roşii de lumină. Rezul
tatele exprimate în mg azot vătăndtor la 10) grame sfeclă, reprezintă media aritmetică a
3 determinâri paralele.

Randamentul in zahăr alb (Rd) a fost calculat după relatia lui D rac h o v Ş 1< a şi

Sa n d e r a,adaptate condJtiilor tării noastre, (B o ci o a g ii, 1969; Sta tic e s c u,
1971) ;

Rd = D - (1,2+4 Cs + 25 Nv),

Coeficienţii de purîta teai sucului normal S-aU determinat cu formula:

Q%=~'IOO,
Bx

iar coefîdentul de suc a fost calculat după formula lui Si 1 in (1961):

D
1\,% = p' 100.

Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin analiza variantei, similar experienţelor ma
nofaetoriale, iar raportul de corelaţie s-a determinat cu ajutorul relaţiei (C e a p o i u, 1968):

VSPA variante
n = SPA total

REZULTATELE OBŢINUTE

Potrivit tabelului 1, digestia sfeclei a prezentat variaţii nesemni
ficative in jurul valorii iniţiale, cuprinse intre -0,098°5 (0,620/ 0 faţă

de martor) după 13 zile şi +0,014°5 (0,090/0) după 90 zife.
După 13 zile de păstrare in stare congelată digestia înregis

trează cea mai mare scădere (-0,098°5). Este posibil ca o parte din
această diferenţă să se datoreze şi creşterii aparente a substanţei

uscate totale, prin sublimarea unei cantităţi mici de apă din sucul
celular în golurile de aer create între pereţii pungii de polietilenă şi

stratul de pastă, fenomen semnalat de Ci o ban u şi colab. (1971).
Polarizaţia sucului normal înregistrează scăderi între 0,111 °5

(0,640/0) după 13 zile şi 0,230°5 (1,320/0) după 45 zile de păstrare a
pastei de sfeclă în stare de congelare, valori ce sînt nesemnificative.
Coeficientul de corelaţie de 0,042 arată că scăderea nu este În func
tie de temperatura sau timpul de congelare.



Tabelul 2

Variaţia rundamentuJui. purităţii sucului normal, cantităţii de suc şi a fadorului MZ, in funcţie

de timpul de păstrare a pastei de sfeclă În stare congelată

Continutul de cenuşă solubilă rămine în mod practic neschimbat
in timpul cong"Iării, variaţia faţă de martor fiind de maximum
2,4 mg % sfeclă (0,56% faţă de martor).

Azotul vătămător inregistrează creşteri foarte semnificative in
raport cu timpul de congelare. EI creşte in primele 13 zile de păs

trare a pastei proporţional cu timpul de congelare, respectiv de la
23,3 mg% sfeclă la 26,1 mg% (cu 1120/ 0 faţă de martor), valoare ce se
menţine apoi aproximativ constantă pină la 90 zile. Creşterea azotului
vătămător este posibil să se facă pe seama descompunerilor substan
ţelor proteice din sfeclă pină la inhibarea totală a enzimelor proteo
litice. Creşterea cea mai mare (1,900 mg sau 0,27 mg/zi) este inregis
trată in intervalul dintre 6 şi 13 zile. În primele 6 zile creşterea a
fost de 0,892 mg (0,13 mg/zi). Important de determinat este însă în
ce măsură creşterea valorii azotului vătămător a influenţat valoarea
randamentului în zahăr alb, deci calitatea iniţială a materialului. Pen
tru aceasta s-a calculat randamentul la aceleaşi valori ale digestiei
şi cenuşii solubile pentru valoarea cea mai mare înregistrată la azo
tul vătămător la 21 zile de la congelare (26,622) şi cea mai mică a
acestuia (23,305 mg % sfeclă), obţinîndu-se în primnl caz un randa
ment de 12,324% sfeclă, iar în al doilea de 12,396% sfeclă. Diferenţa

de 0,072'10 sfeclă ne face să afirmăm că deşi în valori relative azo
tul vătămător a crescut foarte semnificativ, influenţa acestei creşteri

asupra randamentului este nesemnificativă.

Coeficientul ele corelaţie dintre valoarea azotului vătămător şi

timpul ele congelare, deşi mai rielicat de cca 5 ori faţă ele cel calculat
la eligestia sfeclei, are totuşi o valoare redusă (r~0,114) ceea ce
arată slaba corelaţie între azotul vătămător şi perioaela de păstrare

în stare congelată.

Din tabelul 2 reiese că toate variantele au ranelamentul şi coefi
cientul de puritate mai scăzut decît martorul. Cel mai scăzut ran-
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dament (12,249 sau 98,66'10 faţă de martor) se obţine după o păstrare

a probelor ele pastă timp ele 13 zile, iar coeficientul' de puritate cel
mai mic (86,30/0 sau 98,97% faţă de martor) este înregistrat după 90
zile de la congelare.

Factorul MZ creşte pină la o valoare maximă după 13 zile ele la
congelare, elupă care înregistrează o regresie continuă fără a atinge
valoarea initială,

Conservarea prin congelare a probelor de analizat la sfecla de
zahăr permite inlocuirea activităţii greoaie a actual'ului laborator mo
bil precum şi ridicarea productivităţii laboratorului de analize al
LC.C.S. Braşov, ele la 65-100 probe pe zi, la 250-300 probe. În ace
Iaşi timp metoda permite adoptarea unui sistem unic ele analiză pen
tru întreaga reţea experimentală, rezultate mai corecte şi comparabile
intre ele, precum şi folosirea la capacitatea maximă a laboratorului
din institut, dotat cu aparatură specializată pentru determinarea unui
număr sporit de indici calitativi la sfecla ele zahăr.

Metoda poate fi utilizată şi de către fabricile ele zahăr în cazul
recepţiei sieclei după conţInut de zahăr şi calitate tehnologică.

1. Abaterile relative faţă de martor ale indicilor ce exprimă

calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr, in cazul pastei congelate, nu
depăşesc 1,34'10 pentru ranelamentul în zahăr alb (Rel), 1,03% pentru
coeficientul de puritate al sucuIui normal (Q), 1,32% pentru coeficien
tul de suc (K) şi 1,42% pentru factorul MZ.

2. Deoarece calitatea tehnologică a probelor congelate nu suferă

modificări semnificative, metoda confJelării şi păstrării acestora în
slare congelată timp de 90 zile poate fi utilizată în analizele de labo
rator privind determinarea indicilor de calitate ai sfeclei de zahăr.
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Randament Coef. de puritate Cod. de suc J\\Z
Timpul de (O) ()()
păstrare

la-20 DC

I I I diL I I dif·1 IdH'1
(:I:ile) val.

dif. %
val.

%
val.

%
val.

%abs. ahs. abs. abs.

O 12,416 O 100 87,2 O 100 90,8 O 100 27,8 O 100
6 12,356 -0,060 99,51 86,4 -0.8 99,08 91,5 -1-0,7 100,77 27,9 0,1 99,64

13 12,249 -0,167 98,66 86,8 -0,4 99,54 90,9 +0,1 100, Il 28,2 0,4 98,58
21 12,321 -0,095 99,23 86,7 -0,5 99,42 91,6 +0,8 100,88 28,1 0,3 98,93
35 12,331 -0,085 99,31 87,1 -0,1 99,88 91,5 +0,7 100,77 28,0 0,2 99,28
45 12,327 -0,089 99,28 86,4 -0,7 99,08 91,9 +1,1 101.21 27,9 0.1 99,64
90 12,356 -0,060 99,51 86,3 -0,9 98,97 92,0 -1- 1,2 101,32 27,9 0,1 99,64
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REZULTATE ,PRIVIND EFICACITATEA UNOR PRODUSE
ÎN COMBATEREA PUTREZIRII PLANTULELOR DE SFECLA

DE ZAHAR PRIN TRATAREA SEMINŢEI

ANA CODRESCU, ŞT. MARKUS. V. CODRESCU,
E. ROMAŞCU. 1\. ŞTEFANESCU şi C. DUMlTRESCU 1

Incepind cu anul 1960, in zonele de cultură ale fabricilor de
zahăr Tg. Mureş, Luduş, Bod şi Bucecea pu1rezirea plăntuţelor de sfe
clă a fost, uneori, cauza princîpală a nerealîzării desimiî optime a
plantelor, contribuind astfel la reducerea producţiei de rădăcîni şi

zahar.
Prin cercetările efectuate intre anii 1965-1969 (R a ieu şi C 0

d r e seu, 1970) s-au identifîcat, in condiţîîle ţări! noastre, agenţi!

patogeni care provoacă putrezirea plăntuţelor şi au fost stabilite unele
măsuri de combatere a acestei boli, printre care şi tratarea semin
ţelor inainte de insăminţare.

In urma intrări! in exploatare, in anul 1969, a Complexului de
producerea şi prelucrarea seminţei de sfeclă de zahăr de la Ghimbav,
au devenit necesare cercetări privind verificarea eficacităţii şi fito
toxicităţii produselor utilizate in combaterea putrezirii plăntuţelor

prin tratarea seminţei concomitent cu prelucrarea. In aceste condiţii,

tratarea seminţelor trebuie făcută cu mult timp inainte de insămin

ţare. Necunoscîndu-se efectul tratări! timpuri! asupra valoriî cultu
rale a seminţelor., precum şi elicacitatea produselor in cazul unei de
pozJtări mai indelungate a acestora, in lucrare sint expuse rezultatele
unor cercetări privind aceste aspecte.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Testarea eficacităţii produselor, utilizate la tratarea seminţei odată cu prelucrarea,
a fost făcută în anii 1970~1971 la Le,C.S. Braşov, la Staţiunea experimentală Tg. Mureş

şi în condiţii de producţie la 5 cooperative agricole de producţie din zonele fabricHor de
zahăr Bod, Tg..i\lureş, Luduşşi Bucecea.

1 În condiţii de producţie experienţele au fost executate de J\'\. Alexandrescu, G. Pleş
can. T. Konya, V. Lengel şi X. Albert.
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S-a folosit sămînţă şlefuită din soiul R. Poli 1 sau R.. Poli 7 din recolta anilor 1969
şi 1970. Sămînţa utilizată în experimentare efa infeetată pe cale naturală cu diferite ciuperci
in următoarele proporţii: 11,6-14,0% cu PllOflla betae Frank ;56,0-59, 1% cu Altemaria
sp.; 17,5-19,0% cu Fusarilllll sp.; 3,0-6,} % CU Penicilliwll sp. şi 11,8-20,5~o cu alte
ciuperci.

Tratamentele la sămînţă s-au aplicat Ia siirşitul IunH ianuarie in cadrul Complexului
de producerea şi prelucrarea seminţelor de la Ghimbav, folosind produsele Tiradin 70%(0,8%),
Panogen 2% (0,4%), Dexoo 70% (0.4%), Captan (0,8%) şi Dithane M 45 (0,8%).

FitotoxicItatea produselor a fost urmărită atît la seminţele tratate şi păstrate in con~

diţii normale de depozitare, cît şi la cele păstrate în condiţii de umiditate ridicată. FacuI·
tatea germinativă s-a determinat în laborator imediat după tratament şi apoi lunar, folo
sindu·se metoda hirtiei de filtru plia te. S-a lucrat cu 5-8 repetiţii şi cu cîte 100 glomerule
pentru fiecare repetiţie.

In condiţii de laborator eficacitatea produselor a fost urmărită prin stabilirea mărimii

zonei de protecţie asigurată de fiecare produs în jurul seminţelor tratate şi aşezate în vase
petri. pe mediu de cultură cartof - glucoză-agar. In prealabil În vasele petri au fost însă

mînţate ciupercile Pythiul1l sp. şi Plw11la betae Frank. folosindu-se metoda discurilor şi res·

Influenţa tratamentelor aplicate şi a conditiilor de depozitare asupra facultăţii

pectiv : suspensiei de spori. Ciupercile foiosite pentru inocul au fost izolate de pe plăntuţe
de sfecla bolnave. S-a lucrat [115-8 repetiţii, experienţa repetîndu~se la diferite date.

În seră. experienţele au fost executate in lădiţe cu sol steril. infectate artificial cu
Pythillln sp. şi Plwflla betae. folosindu~se suspensii de miceliu şi spori.

. În CÎ~.p•. la LC.C.S. Braşov experienţa a fost montată pe fond neinfeetat şi pe fond
lllfectat artIfICIal cu Pyfhilllll sp. şi Phoma befae. InÎectarea solului s-a făcut concomitent
cu in:ă~î~ţ.area şi anume ~rin răspîndirea pe rigola de semănat a suspensiei de spori şi miceliu.
D~pa rasanre s-a detenmnat procentul de plăntuţe răsărite. stabilindu-se apoi numărul de
plantuţe. rămase în cultură şi plăntuţele putrezi te.

La Staţiunea Tg. Mureş. experienţele au fost executate pe terenurile în care boala s-a
manifestat puternic în anii anteriori.

Verificarea e.ficacităţii tratamentelor in condiţii de productie s-a efectua t pe suprafeţe

de 0.5 ha pentru fiecare produs. Observaţiile au fost făcute pe diagona!ele loturilor experi.
mentale (in 20 de puncte) stabi/indu-se numărul mediu de pIăntuţe la 1 m liniar si numărul
plăntuţelor cu putrezire. '

Tabelul 1
germinative a seminţelor tratate concomitent cu prelucrarea (Braşo'v, 1970

Varianta JI
%gl.

germ.

III
%gJ.
germ.

IV
%gl.

germ.

V
%gl.

germ.

VI
%gl.

germ.

lUI

I
VJI

'j'qgl.
germ.

Viii
%gl.

germ.

IX
%gl.
germ.

X
%gl.
germ.

XI
%gl.
germ.

XII
%gl.
germ.

Media

In condiţii

VI ~ Netralat (j\\I.) 90,6 86,6 91,8 92,8 94,2
V" - Tiradin 0,8% 91,2 93,4"'" 93,4 92,8 92,4
V; - Panogen 0.4% 89,6 87,2 95,0'''' 94,1 95,0
V,\ - Dexon 0.4% 87,6 92,2" 94,0 89,4" 92,0
V;; - Captan 0,8% 91,6 90,4 94,4 93,0 94,2
Vu~ Dithane ~\ 45 0,8% 91,0 94,8'" ~* 93,0 94,4 94,4

DL 5% 3,55 4,1 7 3,t3 2,50 3,34
DL 1{II 4,82 5,68 4,20 3,40 4,54"DL 0,1 % 6,54 7,70 5.77 4,62 6.t6

In condiţii de

v, ~ Netra!a! (Mt.) - - 89,2 85,6 84,6
V" - Ttradin 0,8% - - 90,8 86,8 84,2
V; - Panogen 0.4% - - 92,0 90,2 86.6
V4 - Dexon 0.4% - - 92,2 87,6 96,0
Va - Captan 0,8% - - 86,8 87,2 8Î,0
Va - Dithane M 45 0,8% - - 9[,8 91,6'" 90,2*

DL 5% 3,97 4,80 6,68
DL 1% 5,39 6,53 9,08
DL 0,1 % 7,31 8,85 12,32

normale de depozitare

84,4 88,4 89,7 90,2 88,2 88,2 89,5"92,4** 92,4'" 92,5'" 90,7 91, 7" 93,1" 92,3" ,.-.
84,2 94,6""" 90,6 91,3 93,!"''''' 93,7** 91,6"'"'92,2"" 90,2 9),1 88;6 89,8 90,6 90,7
92.0** 92,4" 90,8 89,9 92,1 ** 90,0 91,8'"
92,0** 93,0* 92,0'" 93,3 92.5* * 94,2'''' .',

93,1**~

4,38 3,76 2,23 2,43 2,84 3,24 1,406,06 5,1t 2,99 3,26 3,80 4,35 1,876,08 6,93 3,94 4,30 5,02 5,74 2,44

ullliditate ridica/ii

77,4 77,0 71,4 74,0 68,8 59,8 76.484,4* 78,8 73,4 75,6 74,0 6T,8~"i· 79,5"""
89,6""'" 8t,4 71.0 73,2 69,2 69,0*" 80,2"'"80,8 79,2 73,8 75,2 70,6 69,2*""" 79,3'"77,0 81,8 77,0 Î2,4 71,0 65,8'" 78,3
92,8*** 87,6"""" 82,2"'" 79,0 77,2" 77,2*** 84.9***

6,06 5,25 6,06 6,27 6,43 5,01 2,22
8,23 7,10 8,23 8;52 7,38 6,81 2,97

11,16 9,62 11,16 11,55 10,01 9,24 3,90
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REZULTATELE 08ŢINUTE ŞI DISCUŢII
Tabelul 2

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

Procentul de glomerule mucegăite la seminţele de sfeclă de zahăr tratate cu diferite produse
(8raşov, 1971)

Tabela l 3

Mărimea diametrului zonei de protecţie (cm:l) ce se formează În jurul seminţelor de sfeclă de
zahăr tratate cu diferite produse În vederea combaterii putrezirii plăntuţelor (Braşov, 197t)

Pc mediU illsllmîn{at CLI Pc mediu însllmintat cu
Pyihium sp. Phoma betae

Varianta

6. II ]15. Il 19. Il! [". IV 120. VIl! 6. II '115. II \ 9. III 124. IV \20. VIII

V, - Ht. netratat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V" ~ Tiradin 0,8% 2,8 3,0 1,7 0,0 0,0 4,4 4,9 5,0 3,6 3,4
V; ~ Panogen 0,4 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 2,6 1,5 1,6
VtI ~ Dexon 0,4% 3,8 3,4 0,5 0,0 0,0 4.3 4,1 3,4 3,2 2,0
Vij ~ Captan 0,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,6 2,8 2,3 2,0

------------------
DL 5% !.l7 0,77 0,56 1,8 0,98 0,56 0,70 0,60
DL 1% 1.59 1,05 0,77 2,8 1,33 0.74 0,94 0,80

DL 0,1% 2,15 1,42 0,98 3,4 1,80 0,98 1,23 1,56

0,80
1,08
1,42

0,60
0,80
1,04

I ISem-
Media ni L

2,8 0,2 6,67,03,6 5,24,6 8,8 13,6 5,82
0,6 0,0 2.8 2,6 0,6 6,4 4,4 3,8 7,4 3,18 ***
0,6 0,0 2,0 2.2 2,4 5,4 5.2 4,0 8,2 3,33 **';'
0,0 0,2 3,2 1,8 2,4 3,8 4,4 4,8 6,4 3,00 *';' ,k

1,0 1,0 3,2 7,4 2,4 4,8 4,0 3,8 6,0 3,73 ***
0,0 1,0 2,2 0,2 0,2 2,2 2,4 2,2 5,2 1,73 ***

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

6,6 6,8 2,0 2,6 2,04,81,6 3,13,04,3 3,1 3,62
1,6 0,2 0,0 1,0 0,40,40,2 0,00,20,1 0,2 0,39 ***
2,2 3,2 0,0 2,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,65 ***
3,2 0,2 0.0 0,2 1,2 1,8 1,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,72 ",**
2,4 1,8 0.0 0,0 0,8 0,2 0,8 0,2 0,1 0,0 0,2 0,59 ***
0,6 1,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,[ 0,33 ***

In condiţii normale de depozitare

In conditii delumiditate ridicate

I
Luna în care au fost făcute determiniirile

Il Imi IV \ V IVI IVII IvmlIX \ X1 Xl I XII

DL 5%)
DL 1%
DL 0,1 %

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

V1 - netratat (hit.)
V" - Tiradin 0,8%
V; - Panogen 0,4 %
V4 - Dexon 0,4%
V.~ - Captan 0,8%
Va ~ Dithane M 45 0.8%

Varianta

V, ~ netr.tat (Mt.)
V" ~ Tiradin 0.8%
V; - P<loogen 0.4%
\14 ~ Dexon 0,4%
V. - Capian 0,8%
V; - Dithane M 45 0,8%

Rezultatele prezentate in tabelul 1 evidenţiază faptui că semin
ţele de sfeclă de zahăr, tratate in momentul prelucrării şi depozitate
in condiţii normale, nu-şi pierd facultatea germinativă. Astfel, media
facultăţii germinative in perioada februarie-decembrie la martorul ne
tratat (Vll este de 89,5"/0, iar la cele 5 produse incercate (V2 - Tî
radin, Va - Panogen, V4 - Dexon, Vs - Captan şi VG - Dithane
M 45) este de 92,3, 91,6, 90,7, 91,8 şi respectiv 93,10/0, Cele mai bune
rezultate le-au dat produsele Dithane M 45 şi Tîradin.

Depozitarea seminţelor in condiţii de umiditate ridicată (cea 90"/0)
determină o scădere a facultăţii germinative atit la seminţele netra
tate cît şi la cele tratate, scăderea fiind insă mai accentuată la mar
torul netratat (76,40/0)' Varianta tratată cu Dithane M 45 şi-a păstrat

cei mai bine facultatea germinativă (84,9"/0), avind aproape in fiecare
lună diferenţe semnificative faţă de martorul netratat şi chiar faţă de
unele din variantele tratate.

In cazul păstrării seminţelor in condiţii de umiditate ridicată, la
varianta tratată cu Dithane M 45, la procentul de glomerule muce
găite, determinat la aceleaşi probe şi concomitent cu facultatea ge1'
minativă (tabelul 2) se inregistrează diferenţe mari faţă de martor.
In medie, procentul de glomeruie mucegăite la variantele tratate este
de cca 5-10 ori mai scăzut faţă de martorul netratat, in cazul cind
seminţele au fost păstrate in condiţii normale de depozitare şi de 2-4
ori mai scăzut in cazul păstrării seminţelor in condiţii de umiditate
ridicată.

Rezultatele privind eficacitatea produselor experimentate, expri
mată prin mărimea zonei de protecţie formată in jurul seminţelor tra
tate (fig. 1 şi tabelul 3) dovedesc că impotriva ciupercilor Pythium sp,
au manifestat o eficacitate semnificativă numai produsele Dexon şi

Tiradin. După 6 săptămini de la tratament, diferenţa semnificativă se
menţine numai in cazul produsului Tîradin, iar la notarea următoare

toate diferenţele sint in limita erorilor.
Eficacitatea acestui produs in combaterea speciilor de Pythium

este menţionată şi de alţi autori (W ies ner, 1968). Este de remarcat
faptul că W ies ner (1968) recomandă la săminţa de sfeclă de zahăr

lin tratament pe cale umedă cu produse organomercurice pentru com
baterea ciupercii Phoma betae şi un tratament suplimentar cu Tîradin
pentru stimularea germinaţiei şi combaterea ciupercilor Pythiaceae.

Faţă de ciuperca Phoma betae, la stabilirea mărimii zonelor de
protecţie formate in jurul seminţelor tratate au fost obţinute de ase
menea diferenţe semnificative la toate variantele. Produsele Tiradin
şi Dexon au asigurat şi in cazul ciupercii Phoma betae diferenţe sem
nificative la mărimea zonei de protecţie şi anume cu o rază de
2-5 cm. Este de remarcat faptul că in ce priveşte combaterea ciupe1'-
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A

Tabelul 4

Numărul mediu de plante sănătoase şI putrezitc determinat În condiţii de seră, În funcţie de
produsul folosit la tratarea seminţelor de sfeclă de zahăr pentru combaterea putrezirii plăn.

futelor (Brasov, 1971)

1970 I 1071

sol steril infectat cu:

Pythîunt sp. Plloma betae Pythium sp. Phpma belae
V:lriantn

nr. p\. nr. p]. nr. pl. n', p\.
s~nilt. %, pl. siinilt. % pl. siinuL % pl. săniH. % pl,
din 100 putre- din putrc- din putre.. din putre-
glom. zite 100 zHe 100 zite 100 zite

glom. glom. glom.

Vi - Mt. infectat netratat 73 14.4 1.l2 18.8 69 32,2 50 73,4
\'2 ~ Panogen 0,4% 174 7,4 1b3 15,1 - - - -
V:l ~ Tiradin 0,8% 201 6~,5 166 24,5 137 10,6 132 25,1
V'1 - Dexon 0,4% 194 7,6 132 25,4 111 20,7 127 27.3
V~ - Dithane A\ 45 0,8% - - - - 128 15,2 116 32,5

B

'4 ~ V6
Fig, 1 ~ Efj~acitaţ~a produselor experimentate in
combaterea clupercll Pythium sp. {Jl) şi a ciupercîi

Phoma betae Frank (8).

Ffg· 1 - Effeetiveness of tlle fungicides tested ag,
alnsi PytlIillln sp. (A) and Phoma betae Frank (8).

cii Phoma betae Frank, chiar şi după 6 luni toate produsele incercate
au o eficacitate ridicată (tabelul 3),

Experienţele executate în seră scot în evidenţă eficacitatea hună
~ pro,dusului Tir~din (tabelu~ 4). Acesta a determinat în majoritatea
caz,unl~r cel mal mare numar de plante sănătoase şi adesea şi cel
~rlal ~cazut procent de plăntuţe putrezite. Cu produsul Dexon s-au
mreglst~at ,de a,seme,:ea rezultate bune în combaterea ciupercii Phoma
betae, CIt ŞI a clUpercllor din genul Pythium,

Rezultatele obţinute in experienţele de cîmp executate la Braşov

(tabelul 5) arată că, tratamentele cu produse incercate determină o
imbunătăţire semnificativă a facultăţii germinative, o scădere a nu
mărului de plante putrezite (distruse) şi in consecînţă o creştere a
numărului de plante rămase în cultură, Faptul că această situaţie este
evidenţiată şi in cazul terenului neinfectat artificial dovedeşte că

infecţiile cu ciupercile din genul Pythium sint asigurate în mod na
tural prin sol, ciuperca Phoma betae găsindu-se (după cum s-a arătat)

in proporţie ridicată pe seminţe.

In condiţiile de la Tg, Mureş (tabelul 6) datele arată de aseme
nea o eficacitate bună a tuturor produselor. Cea mai ridicată efica
citate o prezintă produsul Dexon, care a avut în acest caz 448 plante
rămase in cultură faţă de 325 cit s-a înregistrat la martorul netratat,
la însăminţarea din martie. La insăminţarea din aprilie, numărul plan
telor rămase in cultură a fost de 479 şi respectiv 412,

Şi in cazul produsuiui Dexon, procentul de plăntuţe cu putrezire
este mult mai scăzut comparativ cu martorul netratat sau cu celelalte
variante tratate (11,60/0 faţă de 32,6-53,8 la epoca din martie şi

4,40/0 faţă de 12,3-28,70/0 la însăminţareadin aprilie),
Datele controlului eficacităţii produselor folosite in combaterea

putrezirii plăntuţelor de sfeclă in condiţii de producţie (tabelul 7)
arată că produsul Tiradin a favorizat, în general, obţinerea unui nu
măr mai mare de plăntuţe comparativ cu celelalte produse şi Cl!
martorul netratat. Astfel, in zona fabricii de zahăr Tg, Mureş (C.A.P,
Emei), numărul mediu de plăntuţe rămase in cultură in cazul pro
dusului Tiradin este de 22,4 plante la metru liniar faţă de 14,5 la
martor. La Luduş (C.AP, Cheţani) numărul mediu de plante este de
20,3 şi respectiv 11,0. Aici produsul Panogen a favorizat rămînerea
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Tabelili 5

slecla de zahăr (Braşov 1970-1971),

cu PythiunJ sp.
Teren

infectat cu PllOma bctae

1971 1970 1971

% %

I
ne.

I
% %

I
ne.

I
%

% I ne.

I
%

pJ, gl. pl. pl. gl. pl. pl. gl. pl. pt
piltr. germ. rilm. putr. germ. riim. putr. germ. răm. putr.

12.8 69 124 2.5 71 98 10.9 48 82 3,2
2,3 70 128 1,5 77'" 1I9 2.7 52 85 2,7

4,1 66 104 l.l 75 119 4,9 51 92 2,5

4,7 63 113 0,9 79** 119 4,0 54 91 2,1
- 65 124 0,6 - - - 58 100 2,0
3,8 65 1I4 1,0 75 116 4.7 51 94 2.3-------

13,37 5,1 10.86
6,8

Efectul diferitelor produse experimentale Ia

Teren Teren
neinfectat artifjcial infectat

Varianta 1970 1971 1970

o I ne.
I 0/0 % I %

I
%

% I %,.
pl. p1. gl. pl. pl.gl. gl. pl.

germ. riim, putr. germ. riim. pulr. germ. riim.

VI ~ Netratat (Mt.) 73 106 7.0 85 144 3.7 74 105
V" - Tiradin 80'" 135 1,1 88 160 1,2 80** 135
V; - Panogen

(0,3%-1970) 80'" 129 2,8 89 154 1,3 80'" 132
(0,4%-1971)

V.t - Dexon 0.4% 80* 130 0,5 80 137 2.3 78 126
Vfj - Captan 0.8% - - - 84 153 2,8 - -
VI> - Dithane M 45 0,8% 80'" 130 1.5 84 147 2.3 78 120------ ----

DL 5°/ 6.7 10.03 4,9"Dt. 1% g,O 6,6

") Datele din <inul 1970 nu llU putut fj \,lllt)rificate din cauza efectului inundatiIlor.

Tabelili 7
Numărul mediu de plante răsărite, putrezite şi rămase În cultură, determinat în condiţii de

productie

C.A.P. Eroei C.A.P. Chetalli Bucccea C.A.P. Fcldi· C.A.P. Stupiul(Tg. lvlureş) (Luduş) oa.ra. (Bod)

Varianta
nr. plantc/m nr. plante/m nf. plante/m 1lr. piante/m nr. plante/m

liniar liniar liniar liniar liniar

""., PU'I ". ""'1 pn-I n'· ""., p"'1 "~o ""'1 PU'I "~o ""'1 PU'I nl·rit~ trl}· ma~e rite t!"e' rnăşe rile tr e, mase rite t~·e· mase rite tre - maseute Zlte zlte zde ZI te

Netratat (ML) 19,2 4,7 14,5 13,7 2,7 11.0 13,8 9.3 ,4,5 34,6 0,2 34,4 26,6 O, I 26,4
Tiradin 0,8% 31,7 9,3 22,4 21,4 l,l 20,3 16.0 8.6 7.3 36,4 0,2 36,2 33,4 0,2 33,2
Panogen 0,8% 28,0 8,9 19, I 27,0 2,5 24,4 15,4 9.2 6.1 32.9 0,2 3" - -_, I

;'213;~5Dexon 0.4% 27,0 9.2 18,6 23,7 5.8 17,912,95.2 7.6 33.5 0.3 33.2 30,7

Tabelul 6

Efectul diferitelor produse in combaterea putrezirii plăntuţelor asupra numărului mediu de
plante rămase în cultură şi asupra procentului de plante putrezite (Tg. Mureş)

Anul 19iO*) Anul 1971

scmi\llat în martie semiinat în aprflie
Vnrianta nf. plante % plan-

riimase să- te pu- pbnt, .."1: I % plont, plont, "'1 % I tniitoasc trezite mase salta- putrezite mase siinii- o P a~ c
toase toase putrezI te

VI ~ Netratat (Mt.) 48 63,7 325 53.8 412 28,7
V 2 ~ Tiradin 0,8% 66 57,2 377 32,6 441 13.3
V 3 ~ Panogen 0,4?'o (197 1) 45 67,3 371 34,8 444 12.6

0,3% (1970)
V4 - Dexon 0.4% 50 61,0 448 11.6 479 4.4
V5 - Captan 0,8% - ~ 356 40,4 414 20.5
V6 - Dithane J\l 45 0,8% 41 66,3 342 '16,1 445 12.3

in cultură a unui număr mai mare de plante: 24A/m liniar. La Bu
cecea, numărul mediu de plante in cazul variantei tratate cn Tiradin
a fost de 7,3 faţă dE! 4,5, iar la varianta tratată cu Dexon s-au Inre
gistrat 7,6 pl./m liniar. În zona fabricii de zahăr Bod s-au Inregistrat
la vananta cu Tiradin 36,2 plante rămase la metru liniar faţă de 34,4
la martor la CA.P. Feldioara şi 33,2 faţă de 26,4 la CA.P. Stupin!.

In multe cazuri, obţjnerea unui număr mai mare de plăntuţe la
tratamentul cu Tiradin se datoreşte şi acţiunii slimulatoare a produ-

sului, care favorizează procesul de germinaţi", a seminţelor de sfeclă

de zahăr, fapt menţionat de W ies ner (1968). Un efect asemănă

tor este semnalat şi de Cea z o v (1970) la seminţele de cereale trau
matizate şi tratate cu Tiradin.

Combaterea putrezirii plăntuţelor la sfecla de zahăr prezintă

greutăţi prin faptul că produsele existente pentru tratarea seminţelor

protejează_ semi,nţ.ele şi plăntuţel~ răsărite pe o perioadă de aproxi
mal1v 2 saptamllli ŞI deCI nu pe mtreaga perioadă cit plăntuţele pre
zintă sensibilitate la putrezire (pină la apariţia rădăcinilor secun-
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dare). In legătură cu aceasta, autori ca Hul e a (1969), K r a f t şi

colab. (1969), Munnecke şi Mickail (1967), Richardson
(1954) şi P o jar (1971) menţionează refacerea destul de rapidă a
micoflorei solului după tratament. La sfecla de zahăr, acest lucru
devine cu atit mai posibil cu cît in cazul semănatului de precîzie, la
hectar revine numai o cantitate de cca 100 9 produs tehnic.

Pentru o bună reuşită in combaterea putrezirii plăntuţelor de
sfeclă este necesar ca alături de tratarea seminţelor să se aplice în
tregul sistem de luptă care cuprinde şi o corectă pregătire a patului
germinativ, folosirea îngrăşămintelor organice şi minerale în raporturi
optime, întreţinerea culturii in bune condiţiuni şi utilizarea de soiuri
rezistente. Toate acestea determină răsărirea şi creşterea rapidă a
plăntuţelor, scurtindu-se la maximum primele faze de vegetaţie a sfe
clei, adică tocmai perioada cînd plantele sînt firave şi prezintă sen
sibilitate ridicată la agenţii patogeni ai putrezirii. O grijă deosebită

trebuie acordată aplicării unei cantităţi suficîente de ingrăşăminte

fosfatice deoarece după cum rezultă din observaţiile noastre, lipsa
fosforului reduce mult ritmul de creştere a plăntuţelor în primele
faze de vegetaţie, mărind astfel perioada de sensibilitate ridicată a
acestora faţă de agenţii patogeni ai putrezirii plăntuţeloL De aseme
nea, trebuie acordată atenţie şi incepute studii pentru stabilirea rela
ţiilor dintre ciupercile care produc putrezirea plăntuţelor şi unele
specii de nematozi (Ditylenclls dipSClCii, DorylClimlls llniformis) iden
tificaţi la peste 30'/0 din plăntuţele putrezite, recoltate din zona Tg.
Mureş, Luduş şi Bod in anii 1970 şi 1971. După D i t t m a n n (1963).
rănile provocate de nematozi la pătrunderea lor in rădăcini reprezintă

porţi de intrare pentru diferite ciuperci parazite sau saprofite, care
pot provoca putrezirea plăntuţelOL tn acest fel s-ar putea explica în
parte apariţia in masă a fenomenului de putrezire a plăntuţelor Îll
anii cu umiditate ridicată in perioada de răsărire a plăntuţelor în
zonele de cultură ale fabricilor Tg. Mureş, Luduş, Bod şi Bucecea,
deşi la însăminţare au fost folosite seminţe tratate cu Tiradin sau alte
fungicide.

CON.ClUZII

1. Sămînţa de sfeclă de zahăr poaie fi tratată concomitent cu
prelucrarea, tratamentele avînd eficacitate în combaterea putrezirii
plăntuţelor, fără a influenţa negativ germinaţia.

2. Dintre produsele încercate, cele mai bune rezultate s-au obţi

nut prin folosirea produsului Tiradin 70-0,8010.
3. Tratarea semInţelor cu Tiradin se poate face cu cca 5-6 luni

inainte de semănat, primele cantităţi de semînţe fiind dirijate spre
zonele dîn sudul ţării. tn zonele din Transilvania şi Moldova de Nord
(infectate cu pythium) trebuie dirijată săminţa proaspăt tratată.

4. Păstrarea seminţelor in condiţii de umiditate ridicată reduce
germinaţia seminţelor tratate ca şi a celor netratate, reducerea fiind
mai intensă la seminţele netratate.
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ASPECTE DE EPIDEMIOLOGIE ŞI COMBATERE A CIUPERCII
CERCOSPORA BETlCOLA SACC.

ANA CODRESCU şi CRISTINA RAICU

Umiditatea şi temperatura mediului sint factori limitanţi ai pro
ceselor de diferenţiere şi germinare a conidiilor şi de producere a in
feetiilor sfeclei de zahăr cu C. beticola. Dintre aceşti factori rolul ho
tărîtor îl are umiditatea, iar in ceea ce priveşte temperatura, C. beti
cola manifestă o adaptabilitate pronunţată la variaţiile termice
(R a i cuşi A v ram, 1970).

Pentru realizarea unei infecţii puternice sînt necesare 3-5 zile
în care umiditatea relativă să fie peste 900/ 0 sau 3 zile consecutive
in care roua sau ploaia să persiste pe frunze 10-12 ore zilnic
(M ari e, 1969). Dezvoltarea bolii sub formă de epifiţii este legată

de precipitaţii abundente de peste 200 mm, înregistrate în cursul
lunîlor iulie-septembrie şi temperaturi zilnice pentru perioada respec
tivă în jur de 20°C (M ari e. 1969).

Cercosporioza este citată ca o boală speciLcă climatului umed
şi cald (K o c h şi S c h r;; t e r, 1970).

In ceea ce priveşte combaterea acestei boli cercetările efectuate
se referă în principal la stucliul eficacităţii diferitelor preparate fun
gicide. In acest sens este aproape una, im recunoscută eficacitatea
pronunţată a produselor pe bază cle săruri cle staniu şi a celor cu
acţiune sistemică pe bază cle benomil şi thiabendazol (B o n g i 0

vanni, 1970; Koch şi Schri:iter, 1970; Marie, 1969; Raicu
şi colab., 1970; Rap par i n i şi Ben e v elI i, 1970; S c h jl a k a
kis şi colab., 1970; SaleI, 1970; 1971; Stallknecht şi Cran",
1969; Sta II k n e c h t şi Cal p o u z o s, 1968). Sînt limitate încercă

rile cle a stabili o metoclă de avertizare a tratamentelor (H ris t o v a
şi Aleksandrova, 1964).

In lucrare sînt prezentate date cu privire la factorii care concli
ţionează apariţia şi dezvoltarea bolii şi criteriile care stau la baza
avertizării tratamentelor.

REZULTATELE OBŢINUTE

S-a urmărit dezvoltarea bolii in funcţie cle condiţiile cle preci
pitaţii şi temperat.ură, în anii 1967-1970 la Braşov şi Băl'easa-Bucu

reşti. S-au luat in consir1c-rare lunile iunie-august.
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Din anii analizaţi (fig. 1) atac redus de cercosporioză s-a înregis
trat in i967 ia Braşov (7,40/0) şi 1968 la Băneasa-Bucureşlj (3,7%), Can
titatea de precipitaţii înregistrată în aceşti ani în lunile iunie-august a
fost de 193 şi respectiv 172 mm. In ceea ce priveşte însă repartizarea
pe luni, precipitaţii abundente s-au înregistrat în îunie şi august 1967
şî în îulie (77 mm) şî august 1968 (101 mm).

Tabelal 1

Influenţa tratz.mentelor asupra atacului de Cercospora beticola la sfecla de zahăr la Braşov

Grad de atac (%) Producţia

Varianta

I l"mniL "d,dni I "h" %
% dU.

q/ha J dif. ·]semnif. qJha I dif. Iscmnif.
zahăr

16,5
16,5
16,8
16.0
16,1

15,7
15.0
15,0
15,8
15.7

t7,4
17,5
17,1
17.6
16.3

1969

1970

1968

V, -- TEl (2 tratamente) 7,0' -47, 1 000 417 840 "i'*'" 68,0 15,3 ***
V2 - Brestan (2 tra tamen te) 15.5 -38,6 000 388,2 552 *** 64.1 10,5 ***
V, - TEl (3 tra tamen te) 3.2 -50,0 000 424,0 910 *** 71,5 17.0 ***
\/4 - Brestan (3 tratamente) 8,3 -45,8 000 418.0 850 *** 70,7 17.1 ~,* i"

\15 - netratat (i""lt.) 54,1 - 333,0 - 53,6 -
DL 5% 3,67 20 4,7
DL 101 5,00 40 6,,1"DL O, 1~·il 6.02 55 8,8

v, - TEl (2 tratamente) 1.7 28,8 000 561.2 17,6 88,4 2,7
V2 - Brestan (2 tratamente) 2,0 28.5 000 567,6 24,0 00,2 4,6
V, - TBl (3 tratamente) 2.t 28,4 000 556,4 12,8 88.8 3,2
V4 - Brestan (3 tratamente) 2,7 27,8 000 567,6 24,0 00,0 4,3
\15 - netratat (M,t.) 30;5 - 543,6 - 85,6 -

DL 5% 5,07 48.8 6,1
DL 1% 8,37
DL 0,1% 11,83

V, - TEl (2 tratamente) 10,5 -26,0 000 408 76 *** 71,0 16,8 **';;
\1') - Brestan (2 tratamente) 11.5 -25,0 000 433 101 *** 75,0 21,7 ***
V; - TEl (3 tra tamen te) 1J, 7 -25,7 000 412 80 *** 70,8 16,6 ***
V4 - Brestan (3 tratamente) 8,0 -28,5 000 423 OI **'1" 74,6 20,4 ***
V, - netratat (ML) 37,4 - 332 - 54,2 -

DL 5% 3,26 31.7 424
DL 1% 4,49 42,3 584
DL 0,1% 6,18 58,2 803

13d/
.Do

/

103,6
171

8rd1şoV

/
J{!jJfl7i7 11Y/!YZ7 15'Y/IY!7 }:1 Y/IJ5'/1 1'7Wygl Y/ WJ7ff

/,9(57 /5'M,·. /5'69 1$70 1!J58 1968

1- Precipitatiile care influenţează dezvoltarea atacului de cercosporioză
la sfecla dp. zahăr.

i - Rainfalls influencing the development of Cercospora outbreaks in
sugar becL
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Temperatura medie iunară a fost de 15,3-18,7°C la Braşov şi

20,3-21,9°C la Băneasa-Bucureşti în anul 1967 şi de 16,1-17,3°C
în 1968 la Braşov. In condiţiile anului 1968 intensitatea atacului a
crescut tirziu spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie. La începutul lunii
septembrie gradul de atac era de 7,80/0, iar la sfirşitul aceleiaşi luni
de 30,50/0, datorită ploilor deplasate spre a doua jumătate a lunii
august, care au contribuit la dezvoltarea bolii sub formă de epifiţie.

Deşi diferenţele de atac intre variantele tratate şi martorul ne
tratat sint foarte mari (tabeiul 1), diferenţele de producţte sînt foarte
mici datorită faptului că dezvoltarea bolit sub formă de epifiţie a avut

loc la sfîrşilulperioadei de vegetaţie, influenţind numai asupra pro
ducţiei de frunze.

Anul 1969 se caracterizează, pentru perioada luată in conside
rare, prin precipitaţii excedentare in luna iunie (163 rom la Braşov

ŞI 206 mm, la Băneasa) şi abundente in luna iulie (91 mm şi respectiv
89 mm) ŞI temperatura medie lunară de 15,4-18,04°C la Braşov şi

18,2°-21,5°C la Băneasa. Atacul manifestat de timpuriu a avut o i1l
tensi~ate mare incă la sfîrşitul lunii august; 37,50/0 la Braşov şi 77'10
la Baneasa. Aceasta s-a reflectat şi printr-o reducere foarte evidentă

a producţiei de rădăcini şi a conţinutului de zahăr (taberele 1 şi 2).



132 ANA CODRESCU ŞI CRISTINA, RAlCU 4 5 EPIDEMIOLOGIA ŞI COMBATEREA LA C. BETICOLA 133

Tabelul 2

Influenţa tratamentelor asupra atacului de Cercospora beticola la sfecla de zahăr (Bucureşti

Băneasa, 1969)

Grad de atac Preducţia 1 o

Varianta I I..mnit.
r'dădoi I "hăr ~"za ar% dif.

q/ha I dif. IsemniL q/ba I dif. Iscmnif.\

TEZ (2 Ira tamen te) 52 -25 000 549,0 92,2 *- 89,2 20,7 *** 16,25
Brestan (2 tratamente) 64 ~13 000 505,,5 48,6 80,3 11,8 *** 15,88
TEZ (4 tra tamen te) 39 -38 000 584,3 127,4 ** 94,4 25,9 *** 16,16
Brestan (4 lratamente) 43 -34 000 594.1 137,2 ** 95,2 26,7 *** 16,02
MI. neiratat 77 - 455,9 - 68,5 - 15,00

DL 5% 5,99 75.6 3,7
DL 1% 8,25 104,1 5,1
DL 0,1% 11,36 143,3 7,1

Un atac foarte intens de cercosporioză cu influenţă puterlCică asu
pra producţiei s-a inregistrat in anul 1970 la Braşov datorită precip.i
taţiilor excedentare din luna iulie (134 mm). Temperatura medie In

această lună a fost de 18,6°C, In aceste condiţii gradul de atac a fost
de 54,10/0, iar diferenţele de producţie faţă de parcelele tratate au
fost foarte mari.

Temperaturile medii in lunile respective au oscilat intre 15
25°C, la Băneasa şi lO-20°C la Braşov. Se constată că intensitatea
atacului in cazul epifiţiilor de cercosporioză a fost mai mare in con
diţii de temperatură mai ridicată, cantitatea de precipitaţii şi repar
tizarea lor fiind relativ aceleaşi in timp (Braşov, 1969 comparativ cu
Băneasa, 1969), ~., . . . '

Din cele expuse reiese că factorul hotantor In apanţla unei epl
fiţii de cercosporioză este cantitatea de precipitaţii, in mai mică mă

sură influenţează temperatura. S-a stabilit, de altfel, in experienţe

anterioare, că cerinţele ciupercii C. beticola faţă de temperatură sint
reduse - formarea conidiilor şi germinarea acestora are loc în limite
largi de temperatură de 10-32°C (R a i cuşi A v ram, 1970).

De asemenea, din datele obţinute reiese că precipitaţiile abun
dente (peste 100 mm lunar) din lunile iunie şi iulie determină atacuri
timpurii şi grave care, la rindul lor, determină reducerea producţiei

(anii 1969 şi 1970).
Comparind datele din anii 1969 şi 1970 rezultă că intensitatea

atacului este mai mare în cazul cind cantitatea de precipitaţii este
mai mare în luna iulie (1970) decit în luna iunie (1969), Acest fapt
este legat desigur şi de temperatura mai ridicată din luna iulie (24
zile temperatura medie a fost de 15-20°C), care a influenţat asupra
intensificării procesului de infecţie cit şi de faza de vegetaţie a plan
telor; în luna iulie vegetatia este avansată astfel că rîndurile sint

bine încheiate, iar intervalul dintre rînduri este acoperit de frunziş,

care menţine mai mult timp umiditatea.
O cantitate mare de precipitaţii căzute in luna iunie (1967 

Braşov) nu favorizează dezvoltarea bolii, căci plantele fiind mici cul
tura este bine aerisită, iar temperaturile medii fiind joase (intimplător

au coborit sub 10°e, iar 15 zile au oscilat, între 10 şi 15°C), chiar
dacă au loc infecţii perioada de incubaţie se prelungeşte foarte mult.

Precipitaţiile reduse din lunile iunie şi iulie (30-40 mm) intir
zie foarte mult apariţia bolii, intensitatea atacului fiind foarte mică

(1968, la Băneasa).

In anii in care luna iunie este secetoasă (31 mm, 1968 - Bra
şov), iar iulie şi mai ales august sint ploioase (77 mm şi respectiv
101 mm) apariţia atacului este mult întîrziată avînd o intensitate mare
spre sfirşitul perioadei de vegetaţie.

Paraiel cu studiile de epidemiologie a boni şi legat de aceasta
s-au stabilit criteriile de bază pentru avertizarea tratamentelor. S-au
luat in considerare următorii factori: sursa de inocul, umiditatea at
mosferică, precipitaţiile şi temperatura şi data ultimului tratament.

[n anul 1968 (Braşov) apariţia primelor pete pe frunzele coti
ledonale nu a fost luată in considerare, pe frunzele adevărate petele
au apărut la 10 iulie.

Primul tratament, incluzind toate variantele, a fost avertizat la
24 iulie după o perioadă de 6 zile in care s-au înregistrat 41,6 mm
precipitatii. iar temperatura medie a fost cuprinsă intre 12-17,20 C
(fig. 2).

In zilele de 27-31 iulie au căzut 18,5 mm precipitaţii dar, ţinînd
seama că de la tratamentul precedent nu au trecut decit 7 zile, nu
s-a avertizat al doilea tratament. Acesta s-a efectuat la 13 august
după o zi cu 7,5 mm precipitaţii şi a inclus numai variantele 3 şi 4.
Al treilea tratament, respectiv al doilea pentru VI şi V 2' s-a avertizat
pentru ziua de 22 august, după 3 zile (19-21 august) în care s-au în
registrat 57,3 mm precipitaţii. Ultimul tratament, respectiv al treilea
(pentru V3 şi V,,) s-a efectuat la 30 august după o perioadă de 3 zile
cu 27,5 mm precipitaţii.

In conditiile respective, gradul de atac, notat la sfîrşitul lunii
septembrie, a fost cuprins între 1,7 şi 2,70/0 la variantele tratate faţă
de 30,50/0 la martorul netratat, diferenţele fiind în toate cazurile foarte
semnificative (tabelul 1).

Gradul de atac in cazul aplicării a două tretamente (V, şi V
2

)

sau trei tratamente (V.3 şi V,,) nu indică valori diferite, rezultîncl că
în condiţiile anului 1968 la Braşov două tratamente erau suficiente.
Foarte bine plasate in timp apar primul şi al treilea tratament şi
inutil al doilea.

Rezultă că în condiţiile cind există sursă de inocul in cultură,
faza de vegetaţie a plantelor este înaintată şi după ce au trecut 10-
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14 zile de la tratamentul precedent, avertlzarea tratamentului trebuie
să urmeze unei perioade de 3-4 zile in care zilnic să se înregistreze
peste 10 mm precipitaţii. Ploi de o singură zi sub 10 mm nu justifică

tratamentul.

şi V, (patru tratamente) a fost mult redus faţă de primele variante, ceea
ce se reflectă şi intr-o producţie mai ridicată. Este posibil ca exclu
zînd tratamentul al treilea, care a fost plasat la numai 5 zile după

precedentul să se fi obţinut rezultate asemănătoare pentru V3 şi V'o
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În anul 1970 (Braşov) apariţia primelor pete de cercosporioză

s·a înregistrat la 22 iunîe, îar primul tratament s·a avertizat la BO
iunie pentru toate variantele (tabelul 1, fig. 2). Pentru al doilea tra
tament condiţiile au fost îndeplinite în primele zile ale lunii iulie
(7 Iulie) : 62,9 mm precipitaţii şi temperatura medie zilnică de 18,1 
19,4°C. Datorită faptului că de la tratamentul precedent au trecut
numai 7 zile nu s-a avertizat un nou tratament. Acesta s·a efectuat
la 20 iulie, după o perîoadă de 5 zile in care s-au înregistrat 38,4 mm
precipitaţii. Al treilea tratament pentru Vs şi VI, s-a efectuat la 8 au
gust, după 3,8 mm înregistraţi în ziua precedentă. In această situaţie

Fig. 3 - Avertizarea tratamentelor la sfecla de zahăr la Băneasa-Bucureşti în anul 1969.

Fig. 3 - Warning for treatment application in sugar beet. at Băneasa -Bucharest, in 1969.
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Fig. 2 - Avertizarea tratamentelor la sfecla de zahăr Ia Braşov in anii 1968 şi 1970.
Fig. 2 _ Warning for treat01ent application in sugar beet crops, at Braşov, in 1968

and 1970.

În anul 1969 (Bucureşt1-Băneasa) primele pete de cercosporioză

s·au semnalat la 1 iulie, iar primul tratament s-a avertizat la 14 iulie,
după O perioadă de 5 zile cu 58,5 mm precipitaţii şi temperatura me·
die zilnică de 15~20oC (fig. 3). Următoarele tratamente s-au efectuat
la 30 iulie, 5 august şi 22 august.

Rezultatele prezentate in tabelul 2 scot in evidenţă faptul că în
condiţiile anului 1969 două tratamente (VI şi V2) au fost insuficiente
pentru prevenirea epifiţiei de cercosporioză. Gradul de atac ta V3
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nu apar diferenţe evidente între V j şi V2, care au primit două tra
tamente şi Vs şi V" care au primit 3 tratamente (tabelul 1). In con
diţiile respective al treilea tratament se dovedeşte inutil.

In ceea ce priveşte eficacitatea celor două produse TBZ şi Bres
tan, folosite în experienţele de avertizare a tratamentelor, a reieşit
superioritatea produsului sistemic TBZ. Aceasta se datoreşte mai
curind insuşirii de sistemicitate a acestuia, care permite prelungirea
perioadei de timp dintre două tratamente. Rezultate asemănătoare

s-au obţinut şi in experienţe speciale de testare a eficacităţii produ
selor (tabelul 3). Se remarcă produsele sistemice şi dintre acestea în
primul rînd produsul Benlate, care a dat diferenţe semnificative în
ceea ce priveşte reducerea gradului de atac şi creşterea producţiei
faţă de martor cit şi faţă de celelalte produse.

Tabelul 3

Eficacitatea unOf produse chimice în combaterea cercosporio:zei sfeclei de zahăr (Braşov- 1970)

Grad de atac Producjja
Denumirea produsului

I i.om"il'
%şi canti tatca fobslbl ,ăd5c;,,; I "h'k(glha) % diî.

1 dif. ·!somnif. q/ha I diJ, Iscmnn.
zahăJ

q/ha

Benlate 0,05% (400) 0.8 -54.4 000 472 78 "1'** 78.0 1.390 *** 16.5
TBZ·90 0.05% (400) 2.3 ~52.9 000 456 62 *** 74.9 1.080 ** 16.4
Duter 0,3% (2 400) 15,1 -40.1 000 464 70 *** 76.6 1.250 *** 16.4Z. bordeleză 1% 38.2 -17,0 00 419 25 67,6 350 16.1
Netra!a! (Alt.) 55.2 - 394 - 64.1 - 16,2

DL 5% 10.32 2.770 619
DL 1% 14.0) 3.820 839
DL 0,1% 18.72 5.750 I.l23

DISCUŢII

Semnalarea primelor simptome de cercosporioza 111 culturile de
sfeclă de zahăr are loc obişnuit în luna iunie, de unde rezultă că pri
mei.'" Infecţii se realizează în decursul lunii mai .- prima decadă il

IU;lJl lUme. Creşterea numărului de pete este relativ înceată şi numai
la sfîrşitul lunii iulie-inceputul lunii august intensitatea atacului este
mai mare.

În condiţiile ţării noastre epifi\iile de C. beticola sînt influenţate
el" c.antitatea de precipitaţii din lunile iunie şi iulie. Infecţiile ce au
lo.c.m l';lna a,:gust. nu influenţează marcant asupra producţiei de 1'''''
dac1111 ŞI zahar; smt afectate puternic numai frunzele. In alte con
diţii. apariţia epifiţiilor de cercosporioză este determinată ele canti
tatea de precipitaţii inregistrată în lunile iulie-septembrie (11 ari c
1969). '

Pentru avertizarea tratamentelor de combatere a cercosporiozei
trebuie să se ţină seama de existenţa sursei de inocul, faza de vege
taţie a plantelor şi de condiţiile de climă. In acest sens o perioadă

de cel puţin 3-4 zile în care se înregistrează zilnic peste 10 mm
precipitaţii îndreptăţeşte avertizarea tratamentului dacă de la ulti
mul tratament au trecut 10-14 zile. Ploi de 1-2 zile sub 10 mm
nu justifică repetarea tratamentului. Ţinînd seama de aceste consi
derente, apar necesare 1-2 tratame;,te în condiţiile de la Braşov şi

2-3 tratamente in condiţiile din sudul ţării pentru anii favorabili dez
voltării cercosporiozei (precipitaţii abundente în lunile iunie şi iulie).
Tratamentele trebuie să inceapă înainte de 15 iunie in cîmpie şi 30
iunie în regiunea submontană fără a se prelungi după 15 august res
pectiv 30 august.

In condiţiile efectuării tratamentelor la avertizare produsele sis
temice sint de preferat; sînt foarte active în concentraţii reduse, au
acţiune curativă, sînt adsorbite rapid de ţesuturile vegetale şi deci
rezistă la spălare (Rapparini şi Benevelli, 1970).

CONCLUZII

1. In condiţiile ţăriî noastre, epifiţiile de C. beticola sint influ
enţate de cantitatea de precipitaţii din lunile iunie şi iulie.

2. In prezenţa sursei de infecţie, cînd se înregistrează zilnic timp
de 3-4 zile o cantitate de precipitaţii de peste 10 mm, se avertizează

tratamentul. Dacă de la ultimul tratament au trecut cel puţin 10-14
zile se avertizează tratamentul următor.

3. In condiţiile din sudul ţării pentru anii favorabili dezvoltării

cercosporiozei (precipitaţii abunde::te în lunile iunie şi iulie) sînt ne
cesare 2-3 tratamente; în anii mai puţin favorabili, precum şi în
celelalte zone, sint necesare 1-2 tratamente.
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IN}'LUENŢA UNOR PREPARATE CHIMICE ASUPRA CIUPERCII
CERCOSPORA BETICOLA SACC.

CRISTINA RAtCU. ANA CODRESCU şi "IARIA AVRAM

în timp, s-a demonstrat toxicitatea a numeroase preparate faţă

de ciuperca Cercospora beticola Sacc., care produce pătarea frunze lor
de sfeclă. Dintre acestea, cel mai frecvent întîlnite au fost cele pe
bază de cupru, iar în ultimul timp cele pe bază de săruri de staniu
(K O c h şi S c h r o t e r, 1969; Rai cuşi colab., 1965; Sta Il le n e c h t
şi Cal p o u z o s, 1968).

În anul 1966 a lost evidenţiată o grupă de preparate noi cu ac
tiune sistemică şi cu insuşiri superioare faţă de produsele vechi. Pri
mul produs de acest fel este Thiabendiilzol-ul (2-4-thiazolyl-benzimi
dazol), care a dovedit un grad ridicat de toxicitate faţă de C, beticola
(D ar p o u x şi colab., 1966; K o c h şi S c h r 6 t e r, 1969; Rai c u
şi colab., 1969; Rap par i n i şi Ben e v e 11 i, 1970; Sta 11 le n e c h t
şi era ne, 1969) şi apoi Benlate (methyl 1-(butyl carbamoyl)-2-(Ben·
zimidazolcarbamat) (R a p par i n i şi Ben e ve 11 i, 1970).

Începînd dîn anul 1967, experienţele noastre au fost îndreptate
spre studîerea acestor produse, prîmele rezultate fiind obţinute în
anul 1969 (R a î c u şî colab., 1969).

în lucrarea de faţă prezentăm rezultatele suplimentare ce se re
feră la modul de acţîune al produselor Thiabendazol şi Benlate, com
parativ cu produsul pe bază de trifenil acetat de staniu (Brestan-60),
care, în experienţele anterioare (R a i cuşi colab.. 1965), a manifes
tat un efect inhibitor puternic faţă de C. beticola.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele s·au efectuat în condiţii controlate de laborator şi seră. Au fost folo·
site conidii de C. beticola obţinute pe mediu din extraet de frunze de morcov-agar. Culturile
de la care au fost recoltate conidiile aveau o vechime de 4 zile. la 25°C.

S·a studiat comparativ. influenţa produselor ThiabendazoI·50, Benlate şi Brestlln·60
asupra germinării sporilor de C. beUcola atît in vitro (folosind metoda includerii produselor
în mediu de cultură şi metoda rondelelor de hîrtie de filtru), cît şi in vivo (pe frunze de sfeclă).

In acest scop plantele au fost tratate cu produsele respective, apoi au fost inoculate cu suspen
sie de conidii şi plasate la cameră umedă. La intervale de timp diferite după inoculare,a
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fost stabilit la microscop numărul de spori germinaţi pe unitatea de suprafaţă (cm:!), precum
şi numărul de pătrunderi. Clarîficarea ţesuturilor s-a făcut în Iactofenol încălzit la 80-85C>,
iar colorarea. cu bleu cotton în laetofenol, timp de 15-20 minute.

Experienţele în seră S-aU efectuat pe plante în vîrstă de aprox:mativ 2 luni. După

inoculare, plantele au rămas 48 de ore la cameră umedă pentru a creea condiţii de germ:nare
a sporilorşi de pătrundere a filamentelor de infecţie. Observaţiile s-au făcut pe fiecare frunză

separat, stabilindu-se numărul de frunze infectate şi numărul mediu de pete pe frunză. Pen
tru studiul pătrunderii substanţei active în ţesuturile frunzei de sfeclă, plantele au fost tra~

trate cu produsele respective, iar după două zile frunzele au fost spălate riguros prin ţinerea

sub un curent de apă. Un lot din aceste plante a fost inoculat cu suspensie de conidii, urmărin
du-se apoi apariţia infecţiei. La restul de plante s·a extras sucul din frunze şi s-a probat taxi.
citatea acesteia faţă de sporii de C. beticola prin metoda rondelelor de hîrtie de filtru.

a experienţă suplimentară a fost executată pentru a demonstra pătrunderea şi difu
zarea substanţei active a produselor cu acţiune sistemică în toate direcţiile în ţesuturile frun
zei. În acest sens, pe o parte a frunzei a fost pulverizată suspensie de conidii, iar pe cealaltă

s-a pulverizat soluţie din produsele testate sau apă (la martor).
Persistenţa produselor s-a urmărit tratind grupe de plante la fiecare trei zile (pînă

la 21 zile), după care au fost inoculate toate plantele odată şi puse în condiţii optime pentru

producerea infecţiunii.

REZULTATELE OBŢINUTE

Inclus in mediul de cultură, produsul Brestan a manifestat ac
ţiune fungicielă puternică chiar la doze foarte mici de 0,01-0,020/ 0
(tabelul 1). Conidiile care au reuşit să germineze în cazul produselor
TBZ şi Benlate au format numai germeni apicali care au rămas foarte
mici (10-41 rt faţă de 416-717 It cit au măsurat germenii la mar-

tori). La doze de 0,05'10 şi mai mari, toate substanţele au inhibat com
plet germina ţia sporilor.

In cadrul aceleeaşi experienţe (tabelul 1), folosind metoda ron
delelor de hirtie de filtru îmbibate in soluţie de fungicid, TBZ şi
Be'.'late au pMruns in mediu şi au acţionat pe o rază incomparabil
mal mare: 1,3-1,5 cm, (1,5 fiind maximum pentru dimensiunile de
cutii Petri cu care s-a lucrat) faţă de Brestan (0,2-0,9 cm).

Procentul de spori germinaţi (tabelul 2) pe frunzele plantelor
tratate cu TBZ şi Benlate este mai mic (33-72) decît la plantele
martor netratate (83-97), dar mult mai mare decit la cele tratate
cu Brestan (0-16'10). Germenii sint insă mici şi deformaţ!. iar fila
mente de infecţie nu se formează, ceea ce are ca rezultat lipsa totală

de pătrunderi. La martor, după 96 ore de la inoculare s-au înregistrat
două pătrunderi pe cm' de frunză.

Tabelul 2

Influenţa produs~lor TBZ, Benlale şi Brestan asupra germinaţiei

conidiilor de C. beticola (pe frunze de sfeclă)

•
~

"
Spori germinaji/cm2 Numilru/ de piHrunderijcm2

::;,- o % de frunzii
- o~

g;-:::: -=
~eG~ TSz'1 Ben IBm'l TBz-1 Ben, I B''''I.... 1:::0'- 50 late t [In Mt. 50 late tan Mt.=:=,.::2. (0,15%) (0,05%) (0,1.50/0) (0,15%) (0,05%) (0,15%)

24 41 33 O 83 O O O O
48 72 38 O 97 O O O O
72 67 56 10 84 O O O 1
96 62 63 16 90 O O O 2

") Metoda illcluderii în mediul de clJitură,

"'''') Metoda rondelelor de hirtie de filtru.

Tabelul I

produselor TBZ, Benlate şi Brestan asupra germinaţiei

conidiiJor de C. beticola (pe mediu de cultură)
Influenţa

0.0
0,01
0,02
(1,05
0.10
0.15
0.20
0.30

84
35

O
O
O
O
O

39
20
O
II
O
O
O

1
1
O
O
O
O
O

99
1.3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5

1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,.\
1,5

0.2
0.4
0,5
0.7
0.7
0.8
0,9

O

Aplicate în doze diferite pe frunzele plantelor inoculate cu 48
ore înaînte, produsele Benlate şi TBZ au protejat foarte bine frunzele
ele infecţia cu C. beticola la doze minime de 0,01-0,020/0 (tabelul 3).
Petele de pe frunze, in număr extrem de redus (1-2)', erau foarte
mici, asemănătoareunor înţepături.

. r~ ,ceea. ce priveşte Brestan-ul, valorile obţinute sint simţitor
mal ml'CI deCIt la produsele sistemice. Acţiunea Brestan·ului nu S·â

manifestat asupra agentului patogen stabilizat deja în ţesut, valorile
procentuale de frunze infectate fiind date de pătrunderile care au avut
loc înainte de tratare. Abia la concentraţii de 0,2'10 şi mai ales 0,30/0
Brestan-ul reuşeşte să influenţeze ciuperca ce se atră in tesuturil~
superfici ale. .

Produsele sistemice se diferenţiază faţă de Brestan atunci cind
sînt aplicate !a. inte::vale diferite după inocularea plantelor (tabelul 4),
Tre.bme speclf1ca~ In c~zul acestei experienţe că după două zile de
la ll10culare, deşI spori! au fost germinaţi, pătrunderile au fost rare
(cu totul întîmplătoare). Pătrunderi numeroase au fost înregistrate În
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Raza I Frunze I Nr. mediu
Produsul de inhibare· infectate . de pete

cm % pe frunză

Tabelul 5

Pătrunderea substanţei active În ţesuturile frunzei de sfeclă

Eficacitatea prelungită a produselor TBZ şi Benlate se datoreşte
pătrunderii substanţei active in ţesuturile frunzei de sfeclă, Pe fruJ.l
zele de sfeclă tratate, spălate şi apoi inoculate, procentul de mfecţle
este zero la TBZ şi Benlate şi 540/0 la Brestan, sucul din frunze inhi
bînd creşterea ciupercii pe rază de 0,7 cm şi respectiv O cm (tabelul 5),

Tabelul 3

Atacul de C. beticola pe frunzele de sfeclă În funcţie de produs şi doza folosită (În seră)

TEZ-SO BenJ<'ite Brestan Mt.

Doza frunze ne. frunze nf. frunze nr. frunze ne.
foksită infe c - mediu infec- mediu infec- mediu infec- mediu

% tate de pete t;lte de pde tate de pete tate de pete

% pe % pe % pe % pe
frunză frunză frunză frimză

O - - - - ~ - 77 24
0,01 10 2 5 1 51 6 - -
0,02 12 1 3 1 42 6 - -
0,05 7 2 O O 42 5 - -
0:10 3 1 O O 45 4 - ~

0,15 O O O O 44 4 - -
0,20 O O O O 26 4 - -
0,30 O O O O 19 2 - -

TBZ·50 (0,15%)
Benlale (0,05%)
Brestan (0,15%)

0,7
0,7
O

O
O

54

O
O
4

zilele a 4-a, a 5-a şi a 6-a, iar primele simptome, sub forma unor
înţepături, au fost vizibile în ziua a 9-a la plantele netratate (martor).

Prodnsele sistemice au efect curativ, acţionînd nu numai asupra
sporilor de pe suprafaţa frunzei ci şi asupra miceliului din ţesnt. Ca
urmare, frunze infectate apar în număr redus (5-29) numai la varian
tele la care tartamentul s-a efectnat după apariţ.ia primelor simptome
(tabelul 4).

Brestan-ul fi fost eficace numai cind a fost aplicat la donă zile
dnpă inocnlare, în care caz, deşi sporii erau germinaţi, pătrunderile

au fost practic inexistente. Procentul de frunze infectate, precum şi

numărul mediu de pete pe frunze cresc însă pe măsură ce ne depărtăm

în timp de data cînd plantele au fost inoculate, de la 25-70010 frnnze
infectate şi respectiv 3-9 pete pe frunză, rămînînd totuşi sub valorile
martorului (81'10 şi respectiv 15 pete),

Atacul de C.

2
4
6
8

10
12

Tabelul 4

beticola pe frunzele de sfeclă în funcţie de momentul de tratare (in seră)

TBZ"DO Benlate Brestan
(0,15%) (0,03%) (0,15%) ML

Supraf frunzei
rrunze infectate (~)

Nr, mediu de
Super. Inf'er. peleI frunză

II 1? 1

II C 50 25

I~ m 20 2

I 6? 18

m II 9 il

11 2

!li ~ 4? 12

lllI!i Infectat

Illlll Tralat cu TBZ

D Siropit cu apJ

Fig. }- Scăderea infecţiei cu. C. betic~la datorit~ difuzări~
substanţei active a produsulUI TBZ In ţesutunle frunzei

,de sfeclă.

Fig. 1 _ Reductian of C. beticola infectians due to the
distributian of TBZ active ingredient in sugar beet leaf

tissues,
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Difuzarea în ţesut a substantei active a produselor sistemice se
face rapid şi in toat~ dire:ţiile prin. membraneie celulare (fig. 1).
Stropind cU TBZ numaI o faţa a frunzeI sau numai jumătate din frunză

{cealaltă parte fiind infectată artificial) se obţin diferente evidente în
ceea ce priveşte procentui de frunze infectate şi numărul mediu de
pete pe frunză faţă de martor la care s-a stropit cu apă. Procentul de
frunze infectate la variantele tratate este de 9-20, iar la martori de
57-67. La fel numărul mediu de pete pe frunze este de 1-3 şi res
pectiv 12-25.

Superioritatea produselor cu acţiune sistemică (TBZ, Benlate)
comparativ cu produsul Brestan constă şi în faptul că odată pătrunsă

în ţesuturile plantei, substanţa activă işi păstrează însuşirea de toxi
citate faţă de C. belicola pe o perioadă de cel puţin 3 săptămini

{tabelul 6).

Tabelul 6

Persistenta produselor sistemice TSZ şi BenIate in ţesuturile frunzei de sfeclă

ŢB2-50 Benlate Brestan AH.Nr. de zile (0•.15%) (0,05%) (0,15%)
de la

tratare ieun" In'. m,diu icun" Im. mediu i'um, In'. m,diupînii la ieu"" In,o m,diuinocularc infectate . de pete infectate de pete infectate de pete infectate . de pete
% pe frunză % pe frunză % pe frunză % pe frunză

3 O O O O 7 2 - ~

6 O O O O 18 2 - -
9 O O O O 35 3 ~ -

12 O O O O 30 3 - ~

15 4 1 O O 41 4 -
18 16 1 O O 50 6 ~ -
21 26 4 2 1 54 5 - ~

- - - ~ - ~ , - 67 1 16

DISCUŢII

Dacă ne referim la procentul de spori germinaţi, la doze foarle
mIcI (0,01-0,020/0), reiese (tabelul 1 şi 2) că produsul Brestan are Un
grad de toxicitate mult mai mare. De altfel, trifenil staniu (sub formă

de oare de hidroxid) inhibă total germinaţia sporilor de C. beticola în
cantitate de 1 ppm (Stallknecht şi Crane, 1969).

in ceea ce priveşte produsul TBZ, dale din literatură indică

inhibarea totală a creşterii la doze de 5 ppm (S ta 11 k n e c h t şi

Cal p o uz o s, 1968). Deşi la doze chiar mai mari, în experienţele

noastre am obtinut un procent de spori germinau relativ mare (35-84),
putem spune că datele concordă cu cele din literatură deoarece
germenii erau mici şi deformati şi au rămas în forma aceasta în

continuare. Indexul de germinaţie, ca criteriu de apreciere a toxici
tătii produselor fitofarmaceutice, imaginat de autorii Sta 11 k n e c h·t
şi C r a n e (1969) ar releva şi in cazul nostru că TBZ şi Benlate af;l
o toxicitate ridicată şi la doze mici, ceea ce este confirmat, de altfel,
de rezultatele obtinute in vivo cu privire la gradul de infecţie in
funcţie de concentraţiaprodusului (tabelul 3).

Metoda rondelelor de hirtie de filtru redă o situatie mai reală

asupra toxicităţii celor două grupe de produse: intre valorile razei
de actiune la TBZ şi Benlate şi la Brestan, in diferite concentraţii

(tabelul i) şi procentul de frunze infectate (tabelul 3) există o core
latie negativă senmificativă.

Intre cele două produse cu acţiune sistemică, produsul Benlate
este superior fată de TBZ, confirmindu-se prin aceasta datele obţinute

In Italia in experiente de cîmp (R a p par i n i şi Ben e ve 11 L 1970).
In ceea ce priveşte produsul TBZ se afirmă uneori că, in condiţii de
temperatură şi mai ales de umiditate rirlicată, cînd plantele cresc
repede, iar agentnl patogen are perioada de incubaţie scurtă, acesta
nu este superior fată de Brestan (K o c h şi S c h 6 t e r, 1969).

CONCLUZII

1. Toate produsele testate prezintă un inalt grad de toxicitate
[aţă de ciuperca C. belicola.

2. In combaterea ciupercii C. beticola produsele cu actiune sis
temieă TBZ şi Benlate s-au dovedit net superioare produsului cu
actiune de contact Brestan-60.

3. Folosirea produselor sislemice TBZ şi Benlate in combaterea
ciupercli C. beticola contribuie la mărirea intervalelor dintre două

tratamente. Pătrunderea substanţei active a produselor TBZ şi Benlate
In ţesuturile frunzei produce inhibarea dezvoltării ciuperci!, in de
cursul intregii perioade de incubaţie. Faptul că substanţa activă pă

trunde şi difuzează in tesuturile frunzei prezintă şi avantajul că,

indiferent pe care faţă a frunzei ajunge produsul, efectul său se face
simtit in toată frunza.

4. Produsele TBZ şi Benlate pătrund in circuitul plantei, au o
actiune curativă actionind asupra ciupercii deja instalată in ţesutul

vegetal', persistă in plantă şi îşi păstrează însuşirile de toxicitale
3-4 săptămîni nefiind impiedicat de conditiile atmosferice.

5. Produsele TBZ şi Benlate, in concentratie de 0,05-0,1'10 pot
fi folosite cu succes în combaterea clupercii C. beticola, aplicate prin
stropiri foliare la interval de 3-4 săptămini in funcţie de ritmul de
creştere al frunzelor.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL MORFOLOGIEI ŞI BIOLOGIEI
CIUPERCII PERONOSPORA SCHACHTII FUCK.

ANA CODRESCU şI MARIA KOVATS

In ultimul deceniu, ciuperca Peronospora schachtii Fuck., care
produce mana sfeclei de zahăr, prezintă o răspindire crescindă in
numeroase ţări (Darpoux şi Dourgeat, 1962; Pojar şi Tis
ce n k o, 1969, B y for d şi Huli, 1967, Z dar s k y, 1969). Frecvenţa

şi intensitatea acestei boli a crescut şi in ţara noastră, existind
pericolul unor payube pentru cultura sfeclei de zahăr, in special
in zonele producătoare de săminţă. De asemenea, sint de prevăzut

pagube odată cu introducerea in cultură a formelor monogerme, ce
par să posede o sensibîlîtate mai pronunţată faţă de această boală.

In România, mana sfeclei de zahăr a fost menţionată pentru
prima dată de Să v u 1 e seu şi colab. in anul 1929; nu există insă

studii privind biologia şi combaterea acestei boli in condtţiile ţării

noastre.
In vederea stabîlîrii măsurilor de prevenire şi combatere a

manei sfeclei de zahăr, precum şi in scopul creării unor soiuri şi

hibrizi de sfeclă rezistenţi la această boală, s-au intreprins cercetări

privind transmiterea bolii, gradul de sensibîlîtate a plantelor in di
ferite faze de vegetaţie, influenţa atacului asupra producţiei, germi
narea conicliilor, formarea şi gernlinarea oosporîlor.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Transmiterea manei sfe:lei prin seminceri a fost urmărită folosindu-se rădăcini bol·
nave recoltate toamna şi plaJ1tale primavara; s~au controlat apoi semincerii sub aspectul
îmhoJnăvirii. De asemenea s·a st<lbilitfrecvenţa plantelor manate în culturile din vecină·

tatea semincerilor <Itacaţi în funcţie de distanţa faţă de sursa de infecţie,

Transmiterea bolii prin sămînţă a fost studiată în experienţe de cîmp, însămînţate

primăvara la diferite epoci. A fost folosită sămînţa recoltată de la plante sănătoase şi de la
plante cu simptome de mană.

Gradul de sensibilitate la mană a plantelor în diferite faze de vegetaţie a fost stabilit
în condiţii de infecţie artificială prin infect<lrea vîrfului vegetativ al plantelor cu suspensie
de spori sau prin aşezart:a pe vîrful de creştere a unor porţiuni (cca 1 em2) de frunze cu frudi·
ficaţiile ciupercii. .
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Evaluarea pierderilor provocate de mană la sfecla de zahăr s·a făcut prin determi-
narea calităţii producţiei de rădăcini şi zahăr Ia plantele sănătoase şi atac~t.e. .. .

Stabilirea dimensiunilor şi germinaţieiconidiUor s-a făcut pe fructIfIcaţl,l provenite
atît de la plantebolnave din cîmp, cît şi de la cele cultivate în vase de vegetaţie.

Formarea oosporilor în CÎmp a fost urmărită la seminceri şi la plante,le de anul I. în~eu·
pînd cu apariţia primelor simptome. Pentru punerea în evidenţă a oo:pofll?f a fost folosita
metoda fierberii frunzelor atacate (necrozate) în soluţie saturată de hldroxld de K sau Na,
timp de 3-4 minute, urmată de observaţii microscopice. Germinarea oosporilor a fost sta
bilită în extract de gunoi de grajd cu apă de ploaie, pe lame de sticlă acoperite cU lamele şi

lipite pe 3 laturi cu ceară.

Mediile măsurătorilor executate asupra conidioforilor, conidiilor şi oosporilor au fost

obţinute la 200-300 observaţii individuale.

REZL LTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Datele prezentate în tabelul 1 arată că în cult<:rile de sfeclă
industrîală învecinate cu semîncerii de sfeclă de zahar mfectaţl cu
mană în ~roporţie de 100/0' frecvenţa plantelor contaminate scade
proporţional cu mărimea distanţei faţă de sursa de mfecţle. Astfel,
în anul 1967, frecvenţa atacului a fost de 16,30/0 la distanţa de 5 m, (I~
2,7% la 100 m şî 0,10/0 la 1000 m. Rezultă că in condiţiile ţării
noastre semincerii infectaţi cu mană reprezintă principala sursă de
răspindire a bolii in primăvară.

După cum rezultă din tabelul 2, primele plante atacate au fost
observate la sfîrşitul lunii mai, in parcelele provenite din săminţă

Tabelul 1

Frecvenţa atacului de mană in funcţie de dis·
tanţa de la sursa de infecţie (seminceri atacaţi

in proporţie de 10%)

Distanţa cl'1tt.:rii de Plantealoca!e
Amtl sfeclă anul f de la %

seminceril .fnfectati

IDOl 9.3
20 m 8.4

1965 30 m 5.8
40 m 3.1

1000 [fi 0.1

5m 16.3
25 [fi 10,7

1967 50 m 3.0
100 m 2,7

1000 m 0.1

Tabelul 2

Frecvenţa plantelor rnănate in funcţie de epoca de insămînţare şi de provenienţa seminţei

Procentul pl<lPtclor atacate Ia:

Epoca de Duto semănatului şi

1 1 I
Numiirul

1nsămînţare răsăririi
29.V 7.VI 24.VI

plontehr
12.VI putrezite

Sămînţă provenitâ de la plante infectate

1 J.IV~19.IV 1,8 3,6 15.6 33,9 6
Il 6.IV-23. IV 0.0 3,3 16.8 30,2 2
]Jl 12,IV-29.IV 0.0 4,3 27.2 51,5 4
IV I9.1V- 3.V 0.8 3,5 23.0 48.6 4
V 25,IV- 8.V 0,0 2,6 24.3 47,0 4
VI 30.IV~14.V 0.0 1,6 20.6 27.0 O

Saminţa proDenitâ de la plante sâniitoase

1 J.lV-19.JV 0,0 1,8 1,8 6,0 O
Il 6. IV-25.1V 0,0 1.4 1,4 4.8 O
]Jl 12. IV-29. IV 0.0 1.2 4.3 9.9 O
IV 19. IV- 3. V 00 2.0 2;6 9,4 O
V 25. IV- 8. V 0,0 1,3 2,6 1I.9 O
VI 30.JV-J4.V 0,0 5,3 5.3 6.3 O

de la plantele atacate, La numai citeva zile au apărut simptome de
boală şi la plantele provenite din glomerulele semincerilor sănă

toşi. In continuare, frecvenţa atacului a crescut la plantele ambelor
categorii, insă ritmul de creştere a fost mai mare in cazul plantelor
provenite din glomerulele semincerilor bolnavi. Astfel, la 24 iunie,
procentul de plante infectate a ajuns la 27-51.5% in parcelele se
mănate cu sămînţă provenită de la plante mănate şi la numai 4,8
11,9'/0 la parcelele semănate cu glomerule provenite din semincerii
sănăt?şi. In primul caz nu au existat (în perioada de vegetaţie) plante
complet putrezite din cauza atacului de mană, iar în pareelele se
mănate cu săminţă de pe semincerii mănaţi numărul plantelor total
putrezite a fost de 20 (1,66'/0), Datele obţinute reflectă rolul semin
ţelor în transmiterea bolii, semnalat de Lea c h (1931), după care
această transmitere are loc prin miceliu sau oospori.

Rezultatele prezentate in tabelul 3 demonstrează că cea mai
mare sensibilitate la idecţii1e cu mană o prezintă plăntuţele de
sfeclă de zahăr imedi:at după răsărire, iar pe măsură ce cresc acestea
devin !ilai rezistente, fapt constatat .şi de O a r p o u x (1962),

Om tabelul 4 rezultă că plantele mănate realizează faţă de cele
sănătoase numai 83'10 din productia de rădăcini şi 740/0 din productia
de zahăr, Calitatea producţiei de rădăcini provenită de la plantele
atacate de mană, faţă de aceea a plantelor sănătoase, este mai slabă

deoarece are un conţinut de zahăr mai mic (15,4°5 faţă de 16,9°5)
şi un procent de cenuşă mai ridicat (0,42 faţă de 0,340/0). Ca urmare,
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Preducţia de riidilcini Productia de zahiir ContJnutul În: Fac.

VarIanta

1 \
""b- 1 1cen"ş'

torull;omn;- I"mn;- mclasii
q{ha % ficatia q/ha % ficat/a stanta zahiir zahăr

uscată

la prelucrarea sfeclei randamentul de zahăr este mai scăzut, fapt
reliefat de valorile factorului melasigen (18 la plantele sănătoase

faţă de 26 la plantele atacate). Rezultate asemănătoare au fost obţi

nute în anul 1967, ele confirmînd pe cele relatate de Dar p o u x
şi Dur g e a t (1962), S t e van o v i c şi Rad e (1967) şi B y for d
(1967).

Pe lîngă reducerea producţiei şi calităţii rădăcinilor de sfeclă,

mana produce pierderi şi la butaşii pentru săminţă, insilozaţi; aceştia

au putrezit in anii 1966, 1967 şi 1970 in proporţie de 14 şi respectiv
30 şi 50% , Pierderi sint înregistrate şi in cufturile de semlnceri. Astfel,
in anii 1969 şi 1970 au pornit în vegetaţie numai 64 şi respectiv 80'/0
din butaşii atacaţi de mană, faţă de 96,5 şi 98010 cit s-a înregistrat
la butaşii sănătoşi.

Rezultatele privitoare la observaţiile biometrice sint prezentate
in tabelul 5. Conidioforji de Peronospora schachtii Fuck" proveniţi

de la plantele din cimp, au lungimea cuprinsă intre 153-783 ~l,

cu o medie de 309,46 + 10 ft. Lungimea conidioforilor formaţi in
laborator a fost în medie mai mare cu 88,88 ft, fiind cuprinsă între
225-900 fI (cu o medie de. 398,34 + 12 ~I), Numărul de sterigme
a fost cuprins între 5 şi 37, cu media de 16,58 + 0,44. Lungimea
conidiilor este de 21,05 ± 0,40 fI (cu limitele între 12-27 ft)
pentru cele provenite din laborator şi 22,39 + 0,34 fI pentru cele

Influenţa atacului de mană asupra producţiei de sfeclă':"de zahăr

Fig. 1 - Conidii de PCrGl1(J.'i!JD/,{{ sc!wclIfii FucJe gCfminn{e

Fig. 1 -- Gţ>fmÎnilUng conidiil of PcrnlJOs/1oNI sc!/llchtii fuck.

Fig. 2 __ Oospori de Pernnos.nora schachtii Futk. (in pori iUI1 Î de frunze fîerte
in hidroxid de 1\).

Fi!!:. 2 Oos:wres of P. schachtii Fuc].;:. (011 porlJons of leDves boiJed\vitlJ
polassill111 hy'dro\ide).

Tabelul 4

1961

17,2
8,3
3,6
1,4

1

21,6 116,91 0,34\ 18
20,6 15,4 0,42. 26

1966

68,0
55,0
36,0

Procentul plante lor mânate in:

1
42,11 IOD I
31,4. 74

1001
83 o1

246,31
205,0

Tabellll 3

Gradul de sensibilitate a plantelor de sfeclă la mană În
diferite faze de vegetaţie

Faza de vegetatie il plante lor

Co tiI edoane
2 frunze adevărate

4 frunze adevărate

10-12 frunze adevărate

Plante sănătoase

Plante cu mană
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Tabelul 5

Fj~. tJ - OosporJ de Pt'mll()S,I)Ofll sdmc/itii gt'fillin:qi.
Fig. 8 - - Germjlliltil1~~ ()QSPUfl'S of P. srlwc!ilii.

1

Dimensiunile conidioforilor, conidiilor şi oosporilor de Prronospora schachtii Fuclc.

Materialul provenit din Vase de Materialul provenit din cimpvegetatie
Specificare

I I I I
limite j{

sX limite j{
,j{" " " "

Lungimea conidioforilor 225-900 398,34 12,0 153-783 309,46 10,0Număr de sterigme 5- 37 16,58 0,44 - - -Lungimea conidiilor 12- 27 21,05 0,40 18-28 22,39 0,34Lăţimea conidiilor 15- 22 17,81 0,30 16-27 19,19 0,11Diametru} oosporilor în

0,27
ma t. fiert - - - 18-41 30,72Diametrul oosparilor în
secţiuni de frunze - - - 22-45 33,27 0,11

din cimp (cu limitele intre 18-28 ~I), Lăţimea conidiilor a fost de17,81 + 0,30 fI (cu limitele intre 15 şi 22 ~I) pentru cele provenitedin l'aborator şi 19,19 + 0,11 ~ (cu limitele intre 16-27 ~I) pentru cele din cimp, Rezultatele noastre sint apropiate de cele obţinutede Lea c h (1931) in America şi Z dar 5 k y (1969) in R, S. Cehoslovacia.
Germinaţia conidiilor se face prin 1-2 tuburi germinative (fig, 1).Cel mai mare procent de conidii germinate (82,6%) a fost obţinutla 6°C; la OoC şi 28°C germinaţia n-a mai avut loc. In nici unadin incercările noastre, conidiile de Peronospora schachtii Fuck. nuau germinat prin zoospori, cum menţionează Vo g 1i n o (citat deLeach,1931).
Formarea oosporilor a putut fi pusă in evidenţă, in condiţiilenoastre, abia in annl 1969, pe frunzele recoltate in toamna anuluiprecedent şi păstrate in laborator. Urmărind dinamica formării oosporilor de la primele simptome de boală apărute, atit la seminceri cit

şi la butaşi, s-a constatat că perioada de formare a acestora diferăde la un an la altul. Astfel, in anul 1969, primii oospori au apărutin frunzele plantelor semincere incă din luna mai, iar la 25 iunie aufost identificaţi şi la plantele tinere provenite din săminţă. In con
diţiile de umiditate mare din anul 1970, formarea oosporilor a avutloc mai tirziu, primii oospori fiind identificaţi abia la la august.

Observaţiile biometrice asupra oosporilor (in secţiuni de frunze,fig. 2) arată că aceştia au l~n diametru intre 22 şi 45 1" cu omedie de 33,27 + 0,11 fI (tabelul 5). Diametru! oosporilor proveniţidin porţiunile de frunze fierte in hidroxid de K sau Na a fost cuprinsintre 18 şi 41 ~I, cu media de 30,72 ± 0,27 fI. Datele obţinutesint apropiate de cele relatate de Lea c h (1931).
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Germinaţia (fig. 3) a fost obţinută in anui 1970 după multe
incercări, atit la oosporii păstraţi .în condiţii naturale cit şi la cei
păstraţi in laborator Oosporii au germinat prin 1-2 tuburi germi
native, procentul mediu de germinaţie variind in funcţie de virsta
acestora. Astfel, in anul 1970, oosporii proveniţi din anul 1967 (frun
zele cu oosporii au fost păstrate in laborator in pungi de hirtie)
au germinat după 10 zile in proporţie de 3,3%, Cei proveniţi din
anul 1968 (păstraţi in aceleaşi condiţii) au germinat in proporţie de
12,3%, iar cei formati in 1969 (păstraţi in condiţii naturale) au ger
minat în proporţie de 20%, După 15 zile, procentele respective au
crescut la 5 şi respectiv 24 şi 29%. in alte încercări, separate, după

15 zile au fost obţinute procente de germinaţie de 30%, pentru
oosporii proveniţi din anul 1968 şi peste 37'10 pentru cei din anul
1969. Rezultatele obţinute diferă de cele relatate de P o jar şi Ti 5

ce n k o (1969), care au obţinut doar o germinaţie de 1,4-1,9%.
Considerăm că diferenţele pot fi atribuite şi metodei de lucru, autorii
respectivi ţinînd frunzele cu oospori sub apă curgătoare timp de
6 zile apoi în cameră umedă la 18-20Q C timp de 24 ore.

Deoarece oosporii sînt capabili să germineze într-un procent
ridicat, chiar după ce au trecut mai mulţi ani de la formarea lor,
presupunem că au importanţă in transmiterea bolii de la un an la
altul. Totuşi, incercările noastre de a transmite boala prin oospori
(plasaţi fie in sol odată cu sămînţa, fie pe frunzele plantelor tinere
în perioada de vegetatie) nu au dat rezultate pozitive, cercetările

trebuindcontinuate în această direcţie.

CONCLUZII

1. Mana sfeclei se transmite de la un an Ia altul atit prin să

minţă şi maialesprin seminceri.
2. Plantele de sfeclă prezintă cea mai mare sensibilHate Ia

atacul parazitului imediat după răsărire, perioadă în care plantele
trebuie protej ate prin tratamente chimice.

3. Parazitul influenţează atit producţia de rădăcini. cit şi cali
tatea acesteia.

4. S-au identificat· pentru prima dată în ţara noastră oosporii
ciupercii, obţinindu-se şi germinarea acestora· in condiţii de laborator.
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CERCETĂRI PRIVIND FOLOSIREA REGLONULUI CA DESICANT
LA SEMINCERII DE SFECLĂ DE ZAHĂR

N. ŞARPE. A. ŞTEFANESCU. ILEANA GABRIŞ,

A. NICOLAU şi O. SEGARCEANU

Datorită particularităţilor biologice, maturizarea semincerilor de
sfeclă de zahăr este foarte neuniformă, Pe aceeaşi plantă sint glo
merule care au ajuns la maturitatea fiziologică, iar pe lăstarii late
raii mai sînt încă flori. Pentru aceste considerente, recoltatul semin
cerilor de sfecla de zahăr se incepe cind aproximativ 300/ 0 din glo
merule capătă o culoare brun-gălbuie. Dacă se intirzie cu recoltatul
se inregistrează pierderi mari prin scuturarea primelor glomerule
maturizate (cele mai valoroase), iar elacă recoltarea este prea tim
purie se obţine cu germinaţie scăzută. Avind in vedere aceste par
ticularităţi ale fenomenului de coacere, Stă nes cuşi colab. (1968)
recomandă ca reeDItarea semincerilor să se execute în 2-3 zile, cînd
majoritatea glomerulelor au ajuns la maturitate.

Tehnologia clasică de recoltare a semincerilor ele sfeclă presu
pune tăierea ramurilor cu secera, legarea în snopi şi uscarea la
soare în glugi mici timp de 7-8 zile. După uscare snopii se treieră

cu batoza sau cu combina in staţionar. Acest sistem ele recoltare
necesită faarte multe braţe ele muncă (20-30 zile om/ha), iar prin
manipularea snopilor cu ocazia treieratului se inregistrează piereleri
însemnate de săminţă, apreciate de Ziv o j inşi colab. (1966)) ]a
7,4'/0' In situaţia cind intervin ploi şi este nevoie ca q]uqile să fie
desfăcute pentru uscare, pierelerile sint şi mai mari. Recoltatul cu
combina elirect din lan nu este posibil deoarece în momentul matu
rităţii tehnice a q]omeru]elor, plantele semincere au frunze şi ]ăstari

verzi, a căror umiditate este ele peste 60-700/ 0,

Dificultăţile de recoltare a eemincerilor sint eliminate cu aju
torul Reglonului folosit ca desicant. Prin stropirea semincerilor cu
soluţie de Reglone, substanţa pătrunde in ţesutul plantelor, intre
rupînd complet metaboJismuJ. Este intreruptă ele asemenea circulaţia

sevei, iar organele p]antei care au venit în contact cu soluţia de
Reqlone se usucă complet, permiţinel recoltarea elirect elin ]an cu
combina.

Efectu] Reg]onului ca elesicant la culturile semincere ele sfeclă

a fost cercetat in Iugoslavia ele Ziv O j inşi colab. (1966), care arată
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Notă: Vo=netratat şi neseCerat; V,=nctratat şi secerat; V~=tra:at cu 31jha Rcg\one; Va=tratat cu
5 J/ha Reg'IJne; V~= trat<lt cu 7 J/ha Reglone

Tabelul 1

Influenţa tratamentului' cu Reglone asupra umidităţii din gtomerule şi tulpini Ia sfecla de
zahăr de seminceri la Le.c.p.r. Fundulea

v,

76
50
18

79
60
44

76
56
19

79
60
45

mm/m

76 I61
22

79
66
56

UmidittJ,:ea in tulpini,%

v,

Allul 1968

Uniiditnteil in glomerulc, %

Data

3. VllI

I
54

1

54

1

54

I
53

I
54 67

I
67

1

67 67 67
7. VllI 52 39 34 34 31 65 54 53 55 51

11. VllI 48 25 27 24 24 53 25 23 21 21

Temp. medie in perioada de la tratament la recoltare: 29j4°C
Precip.căzute în perioada de la tratament la recoltare: 23,0 mm/m

Annl 1970

Aflul 1969

2~:~nl I ~~ I ~6 ·1 ~~\ .~~ \ ~6 I ~~I ~~ .\
9.Vlll 59 19 20 18 18 68 30

Temp. medie în perioada de Ia tratament la recoltare: 23,loc
Precip. căzute în perioada de la tratament la recoltare: 20,3

~g:: I ~~. I ~ş 1 ~ş 1 ~~ I ~~ I ~~ I ~~ I
1. VIII 59 20 20 19 16 73 33

Temp. medie în,perioada de la" tra tameni la recol tare:, 20,QoC
Precip.căzute în perioada de la tratament la recoltare: 4,6 mm/m

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pen trudeterminarea eficacităţii Reg]onu]Ui cadesican t la sfecla de zahăr pen iru sămÎntă

aufcstefeetuate cercetări în 4 zone pedoclimatice, deosebite din punct de vedere al tempe.
raturiişi precipitaţiilor (Fundulea, Secueni, Braşov şi Lovrin).

Tratamentul cu Reglone s-a aplicat în 3 doze de 3, 5 şi 7 IIha(V2' y3 ~iV4) produs
comercial, folosind500~1 000 ] apă,în funcţie de aparatura folosită. La BraşovşiSecuieni
tratamen tul s-a efectua t la3 epoci: epoca 1 ---.,. cu cea 7~lO zile inain te de inceperea recol
tatului manual cu seceri!; epoca a II-a - în momentul recoltatului manual cu secera; epoca
a III~a - cu 7-10 zile întirziere faţă de epoca a II-a.

La FunduJea şiLovrin tratamentul cu Reglones-a efectuat la o singurăepocă, adică

în momentul cînd în mod obişnuit se începe recoltatul manual cu secera. În ziua tratamen
tului şi apoi periodic s-au recoltat probe medii de glomerule şi tulpini lacare s-a determinat
procentul de umiditate. Dup~i recolta re s-a determinat facultateagerminativăa glomerulelor
şÎ masa a 1 ooa de glomerule.

Reeoltarea s-a făcut cu combina tip FergusQo sau Gloria, direetdinparcelelavarian
tele tra ta te cu Regloneşi in staţionar la varian ta martor, netra ta fă şi secera tă manual (VI)'

Suprafaţa pareeiei tratate a variat între50şi 100 m2• iar numărul repetipilorafost
de 4.

că din 3 produse folosite ca desicanţi (Reglone de la firma Plant
Protection, Defolia de Murphy şi Creosanul produs de Zorka - Sabac),
cele mai bune rezultate s-au obţinut cu Reglone in doză de 4~6 l/ha.
Rezultate pozitive in folosirea Reglonului ca desicant au obţinut şi

K o n ing (1967) in Olanda, G a 11 w i t z (1966) în Republica Fede
rală Germania şi K u k o w ski (1970) în Polonia. Avind în vedere
importanţa economică a recoltării mecanizate a semincerilor de sfeclă

direct din lan cu combina, au fost organizate şi in ţara noastră expe
rienţe privind efectul Reglonului asupra semincerilor de sfeclă, ale
căror rezultate sint expuse în prezenta lucrare.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Rezultatele obţinute la LC.C.P.T. Fundulea in perioada 1968~1970

(tabelul 1) arată că umiditatea seminţelor de sfeclă la variantele
tratate cu Reglone (care in ziua tratamentului era de 54-63'10) s-a
redUS la 16-27'10 în decurs de 7-10 zile. În aceeaşi perioadă, umidi
tatea glomerulelor de la plantele netratate şi. nesecerate (Vo) s-a
redus numai la 48-59% (respectiv cu 3__6%), De. asemenea, s,a
r~dus in mod evident şi umlditatea din tulpini, de la 67-79'10 in
zIUa tratamentului la 18-56% după 10 zUe de la tratament. În ace
laşi timp, la plantele netratate şi nesecerate, umidilatea a scăzut

in decursul aceloraşi 10 zile la 53-730/0' adică cJoar cu 6-14'10.

Un ritm mai intens de reducere a umiditătii s-a inregistrat la
V4 (tratat cu doza de 7 l/ha Reglone). La variantele tratate cu Re
gIone, precum şi la .v" secerată· manual şi lăsată in poloagepe
teren, nu s-au inregistrat diferenţe evidente de umiditate. În condi
tiile de stepă din sudul ţăriLtemperatura ridicată de peste 20°C şi

lipsa prec1pitaţiUor in decursul celor 7-10 zile au contribuit la
uscarea relativ rapidă a tulpinUor şi glomerulelor.

În condiţiile climaticedela Braşov, reducerea umiditătii din
glomerule şi tulpini la variantele tratate cu Reglone in anul 1968
a fost studiată şi in funcţie de epoca de aplicare. În situatia trata
mentului aplicat in prima epocă (15.08), reducerea umiditătii din glo
merule şi tulpini (tabelul 2) a fost mai lentă datorită prec1pitaţiUor

(19.8 mm) căzute in această perioadă. Pentru. aceste considerente,
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oiii: V t = netratat; v~ = tratat cu 3 l/ha Regbne; V3 = tratat Cll 5 I/ha Reg1Jne; V~ = tratat cu 7 I/ha
Reglone

Temp. medie in perioada de la tratament la recoltaTe: 7,Soc
Precip. căzute în perioada de Ia tratament la recoltaTe: O mm/m

Temp. medie in perioada de la tratament la recoltaTe: 12,BoC
Precip. căzute în perioada de Ia tratament la recoltaTe: Omm!m

Tabelui 2

Influenţa Reglonului asupra umidităţii din glomeruleşi tulpini la sfecla de seminceri,
la Le.C.S. Braşov in anul 1969

Epoca a Ill-a, tratat ia 3.lX

3.IX 31 35 30 32 34 73 59 65 64 63
5.IX 44 38 26 31 26 69 58 62 67 64
7.1X 12 13 10 9 8 22 34 24 29 26

10.IX 25 21 20 17 13 41 20 19 15 13

Umlditntea in glomerule, % UmidHatea in tulpini, %

Data

I I I I I IV. V, V, V, V. V. V, V~ V. v.

Epoca 1. tratat ia 14.V!l1

14. VIlJ 45 63 53 59 54 61 62 62 66 55
17. VlIl 50 20 41 32 27 66 41 60 56 52
19.VlIl 53 20 33 15 15 69 34 57 42 25
20. VlIl 44 19 37 23 19 65 29 60 40 29

Temp. medie în perioada de la tra tament la recolta re : 15,1 °C
Precip. căzute în perioada de la tratament la recoltare: 3,1 mm/m

Epoca a 1J·a, tratat la 21. VIII

21. VlIl 40 48 43 50 45 68 67 69 72 71
26. VlIl 47 56 40 47 45 70 69 70 69 72
27. VlIl 57 51 42 37 34 70 64 69 66 66
28. VIlJ 36 50 22 19 12 73 69 65 65 52
29. VlJI 35 33 15 14 13 65 57 50 41 41
31. VIlJ 37 25 II 11 12 69 46 39 29 21

1.1X 34 17 14 13 11 69 41 38 32 28

Temp. medie în perioada de la tratament Ia recoltare: 15,SoC
Precip. căzute în perioada de la tratament la recoltare: 51.4 mm/m

Notii: v. = netratat şi nesecerat; VI = netratat şi secerat; V 2 = tratat cu 3 ]Jha Reglone; v~ "",tral,11 'u
5 Uha Regbne; V(= tratat Cu 7 lJha Reglone

Tabeiui 3

Jnfluenţa Reglonului asupra umidităţii din glomerule şi tulpini la sfecla de seminceri la
I.C.C.S. Braşov În anul 1970

În anul 1970, rezultatele obţinute (tabelul 3) la tratamentele
cu Reglone (efectuate la trei epoci) arată că umiditatea din glome
rule şI tulpini a scăzut în mod semnificativ. În glomerule la epoca
1 umiditatea s-a redus de la 54-590/0 la 19-230/0, in variantele tratate
cu 5 şi 7 l/ha Reglone. O reducere substanţială a umidităţii s-a Inre
gistrat şi la tulpini. Lipsa de' precipitaţii în perioada ce a urmat tra
tamentului cu Reglone (la epoca 1 şi a II-a), a permis ca recoltatul cu
combina să se execute după 6-7 zile. În schimb precipitaţiile de
51,4 mm, care au căzut după tratamentul efectuat la a II-a epocă

Temp. medie în perioada de la tratament la recoltare: 14,2°C
Precip. căzute în perioada de la tratament la recoltare: 9,5 mm/m

Umiditatea În tulpini, %Umiditatea înglomerule, %

recoltatul s-a efectuat după 12 zile de la aplicarea Reglonului. Dar
chiar în aceste conditii nefavorabile pentru uscarea seminţelor, la
variantele tratate cu Reglone, umîditatea din glomerule s-a redus de
la 68,50/. la 9,4 - 10,00/0, iar din tulpini de la 74,50(, la 11,0 - 12,60(,
(adică cu peste 580/0 în glomerule şi 620/0 in tulpini). În aceeaşi

penoadă, la plantele nesecerate şi netratate, umiditatea din glomerule
s-a redus numai cu 100/0, iar la tulpini numai cu 10(,. În varianta
unde plantele au fost secerate manual şi au fost lăsate în poloage pe
teren, reducerea umidităţii din glomerule şi tulpini a decurs in ace
laşi ritm ca şi la plantele tratate cu Reglone. O reducere substan
ţială a umidităţii s-a înregistrat şi la tratamentele efectuate la epoca
a doua (22.Vlil) şi a treia (l.IX).

Data
V, V, V, V. V1 V, V, V•

Epoca 1, tratat ia 15. V!ll

15.VHI 68.5 67.0 77,0 69.5 74,5 74,5 73,5 75,0
20. VHI 60.9 48,9 44.9 48,6 71,0 63.6 62,8 66.7
22. VlJI 51,2 27.7 29.0 25,6 65;9 53.4 26,9 21,7
27.VHI 11,9 9.4 10,0 9.7 13.0 11,4 12,6 11,0

Temp, medie in perioada de la tratament la recoltaTe: 12,8°C
Precip. căzute in perioada de la tra tamen t ia recoltare: 19,8 mm/m

Epoca a !l-a, tratat ia 22. VI!l

15.VHI

I
66,0 68,0 69,0 71,5 75,0 ÎÎ,S 76,0 77.0

22.VHI 59.4 6I.2 57,7 60,6 69,5 75.4 72,4 72,]
27, VlJI 14.6 26,4 24,1 24.1 13.1 14,0 15,3 12,9

Epoca a lll-a. fratat la I.IX

15. VHI 66,5 68,5 69,5 72.5 75,5 76,5 74,0 72.5
22. VlJI 62,4 58,7 56,2 60,9 74,6 72,5 72,0 72,3

I.lX 53,9 56, I 55,0 52,9 72.7 72,2 71,7 70,3
I I.lX 14,3 19,0 19,1 20,1 12,7 15,4 15,0 14,6



Notă: VI =- netr<itat şi secerat; V~ =- tratat CII 3 I/hll RC!tlone; V1 = Iratat cu 5 1/l1n Regloue; V, = tralat
CII 7 I/ha Regiune

Temp. medie În perioada de la tratament la recoltare: 16,1 "C
Precip. căzute în perioada de la tratament la recoltare: 0.1 mm/m

Tabelal 5

Influenţa Reglonului asupra umidităţii din glomerule la sfecla de seminceri (1971)

Reglone a avut o eficacltate bună ca desicant ŞI m conditiile
clîmalîce dIn Moldova. Rezultatele obţInute in perioada 1969-197t
la Secueni (tabelul 5) arată că umidilatea din glomerule s-a redus
de la 72,3'/. la 11,4'/v în decurs de 8 zile de la tratament.

161

43
25
17
15

V,

39
27
19
15

Tube!lll 4 (continuare)

42
29
20
15

Umiditall;(l 1n tulpini. %

o
]

J
)

V,

29
18
13
14

\',

31
20
13
14

Epoca a [[[-a. tratat la 1./X
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28
21
1.3
15

Umiditntca il} g]omeruie, %

V,

30
25
19
19

(28.VIII), au determinat o dinamică mai lentă a scăderii umidilăţii,

ceea ce a făcut ca recoltatul să se inceapă după 10 zile de la tra"
tament.

Rezultatele obţinute la Braşov, in al treilea an de cercetare, sint
prezentate in tabelul 4. Analiza acestora duce la concluzia că Re
glone este un desicant bun pentru semincerii de sfeclă. Astfel, umi
ditatea din Sflomeruie a scăzut de la 620/ 0 la 12-18'10 in variantele
tratate cu 5 şi 7 l/ha, recoltarea efecluindu-se după 10 zile de
la tratament.

Data

7

Statiunea Sccuieni Statiunea Lovrln

Variant~ în ziua I~ recoitare in ziua la rcco]lare
tratamentului (2i.VII) tratamentuJnÎ (2i.VH)

(19,VIJ) (22,YII)

V1 - netratat 72.3 . 10,4 26.0 16.5
V" - Reglone, 3 l/ha 72,3 11,4 27,5 13,6
V; - Reglone, 5 l/ha 72.3 11,4 26.1 13.1
V, - Reglone, 7 l/ha ~ - 27,0 12.7

I.lX
2.IX
3. IX
4.IX
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Tabelul 4

Influenţa Reglonului asupraumidităţiidin gtomeruleşi tulpini la sfecla semiceri. la
I.G~C.S.· Braşov În anul 1971

Vmiditalea 1n glomcrule, % Umidita'ca în tulpini. %

Data
V, V V, V, VI V~ V, V,,

Epoca 1. tratat la J4. VII J

14.VIII 63 62 60 64 65 64 62 64
16. Vli [ 48 45 44 43 55 53 50 48
17.VIII 45 50 40 38 41 48 45 43
18. VII! 55 47 40 38 37 43 40 37
19.VIII 50 42 35 33 33 39 37 35
20. VIII 45 37 33 30 31 35 30 30
21. VIII 35 35 30 27 30 30 27 26
22. VIII 30 30 24 23 27 25 22 22
23. VIII 20 27 22 18 25 30 28 29
24. VlII 31 22 18 18 35 40 37 36
25. VIII 37 18 18 18 45 45 43 44
26. VlII 35 17 17 16 45 45 43 44
27. VlII 30 17 15 15 53 30 29 27
28.VIII 27 16 16 15 39 29 28 27
29. VIII 30 22 20 19
30.VIII 25 16 15 14 25 20 18 16
31.VII! 19 15 15 13 20 17 15 15

I.lX 19 15 14 13 19 17 15 15
2.IX 19 15 13 13 17 15 15 20
3.IX 18 17 12 12 17 15 14 15
4. IX 16 16 14 14 17 20 19 20

Temp. medie în perioada dela tratament Ia recoltare: 17,9°C
Precip. căzute în perioada dela tratament larecoltare: 46,8 mm/m

Epaea a II -a, tratat la 20. V II I

20. VIII 50 51 48 49 66 64 63 60
21. VII! 45 40 41 39 58 55 57 53
22. VIII 40 39 37 35 53 50 52 48
23. VIII 35 31 27 25 48 45 43 41
24. VIII 40 30 27 23 41 39 36 34
25. VIII 43 30 27 24 55 45 41 39
26. VII! 39 27 25 21 58 40 46 33
27. VIII 35 21 20 18 57 35 38 29
28. VIII 30 18 17 15 50 35 36 31
29. VII! 33 18 17 15 52 33 34 29
30. VIII 27 15 14 13 48 27 29 25
31.VII! 22 13 12 12 45 25 26 21

I.lX 20 13 12 12 41 21 22 21
2.1X 20 13 12 Il 37 21 18 19
3.IX 19 13 Il Il 35 19 18 19
4.IX 18 15 13 13 40 21 20 22

Temp. medie în perioada de la tratament la recoltare: 15,goC
Precip. căzute în perioada de ia tra tament la recoltare: 9,9 rnm/m
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Tabelul 6

Producţia de sămînţă la sfecla de seminceri tratată cu Reglone la l.e.C.p.T. Fundutea

Producţia de seminte Producţia de seminţe

Varianta
"glh, I

Sernni-

kglh' 1

Scmni-I d;r. ficatie I diL ficaţie

% kgjhn % lq~"/ha

Vi ~ (Mt.) netratat 2055 I toO - I 575 tOO
V2 - Reglone 3 IIha 2685[ 13t 630 *** 1 460 93 -115
V, - Reglone 5 IIha 2695 131 640 *** I 950 123 370
V, - Reglone 7 IIha 2780 135 725 *** I 900 121 325

DL5% 183 576
DLI% 263 828
DLO,I% 387 I 218

Vi - (Mt.) netratat 2175 toO - I 935 100 -
V2 - Reglone 3 I/ha 2540 117 365 ** 2228 115 293
V, - Reglone 5 IIha 2152 131 670 :;:** 2499 129 564 **
V, - Reglone 7 IIha 2870 132 695 *** 2517 130 582 **

DL 5% 198 3to
DL 1% 286 459
DL 0.1 % 420 675

o reducere importantă a umidilăţii din glomerule la varian
tele tratate cu Reglone s-a inregistrat şi in Banat. În experienţele

de la Staţiunea LO,"Tin, umidilatea din glomeruJ'e s-a redus de la
26-27 % in ziua twtamentului, la 12,7-13,5 % in decurs de 4 zile
de la tratament. .

Rezultatele privind producţia de seminţe obţinută la Fundulea
in perioada 1968-1970 (tabelul 6) arată că la variantele tratate cu
Reg'lone şi recolbate direct cu combina Ferguson, s-a re,aliZiat in medie
pe 3 ani un spor de producţie de 293-582 kg/ha faţă de varianta
martor, unde recoltaiul s-a făcut manual cu secera şi apoi s-a treierat
in staţionar cu combina. Producţia mai scăzută de la varianta martor
se datoreşte pierderilor de seminţe care se produc in timpul sece
ratului, aiş'ezăriii în poloag'e şi ,ap'Oi ,cu m'anipul,ar;ea în timpul trei.er,a
tului.

Sporuri semnificative de producţie la variantele tratate cu Re
qlone şi recoltate cu combina Gloria au fost realizate şi la Braşov.

Din cifrele prezentate in tabelul 7 se constată că tratamentul efec
tuat fa epoca a II-a a dat in medie pe 3 ani un spor de 400-416 kg/ha.
La variantele tratate la epoca I, adică mai devreme cu 7-10 zile
faţă de începerea normală a recoltatului, tratamentele cu Reglone ali
redus in mod evident producţia de seminţe. Producţia de seminţe s-a
redus şi la variantele tratate cu intirziere, adică la epoca a III-a
(1-3 septembrie). Scăderea producţiei se datoreşte scuturăriî glome-

Media pe 3 ani

Anul 1969Anul 1968

Anul 1970

Notă: la V2-V{ reeoltntul s-a efectuat cu cQmbina

Tabelul 7
Producţia de sămînţă la sfecla de semiJlceri tratată cu Reglone la Le.C.S. Braşov

1970

productia de seminte
Epoca şi data Varianta

I I
semnUi-

l\gjha % cljL
cntie

Epoca 1: Vi (Mt.) netratat I 200 100 50
V, - Reglone 3 IIha I 300 113 150 **

14.VIlI 1970 V, - Reglone 5 IIha I 750 152 600 ***
14.VIlI 1971 V, - Reglone 711ha I 572 137 433 ***
Epoca a lJ-a: Vi (Mt.) netratat 1 150 100

V, - Reglone 3 IIha I 633 142 483 ***
21. VIIl 1970 V, ~ Reglone 5 IIha 1 783 155 633 ***
20. VIIl 1971 V, - Reglone 711ha I 616 140 466 ***
Epoca a f1J-a: Vi - (Mt.) netralat I 033 90 117 o

V, - Reglone 3 IIha I 417 123 267 ***
3.1X 1970 V, _ Reglone 5 I/ha I 216 to5 66
I.IX 1971 V.I _ Reg!one 7 IIha I 100 95 60

DL 5% 100
DL 1% 135
DL 0,1% 178

1971 Media 1970-1971

productia de seminte producţia de seminţe

I I
semnifi-

I I
semnifi·

J,gJha "' dif .
cutie

kg/ha % da. cutie

"
1 220 68 ~570

000 1210 82 260 00

1 140 63 ~650
00 o 1 220 83 -250 00

I 237 64 -553 00 o I 493 101 23
1 465 81 -325 00 1 519 103 49
I 790 100 - 1470 100 -
I 695 94 - 95 I 664 113 194 *
1 990 III 290 * I 886 128 416 *:1:*
2125 118 335 ** 1870 127 400 ***
I 937 108 147 1 485 .JOI 15 ~,

2212 123 422 ** I 814 123 344 ***
1 812 101 22 I 514 103 44
I 707 94 -83 I 403 95 67

238 169
321 228
430 304
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Tabe lll/ 8

Influenţa Reglonu lui asupra calităţii seminţelor de sfeclă

lDG9 1970 1971

EpoCQ şi varianta
facultatea facultatea facultatea

germina tiv!;
l'Iu\'\8

germinativii MMB
germinativii J\\l'.m

.,) I ") '1 I **) '1 1 "1

f.C.C.S. Braşou

(1) V, - (!\IL) 69 68 28 92 26 81 26
V2 - Reglo11e, 3 Uha 75 68 26 88 25 83 27
V, - Reglone. 5 I/ha 71 68 31 84 27 84 27
V4 - ReglOlle. 7 1/ha 72 69 26 88 25 85 27

----------------
(II) V, - (!\IL) 71 75 28 87 29 85 29

V, - Reglone, 3 IJha 76 78 27 92 28 87 27
V, - Reglone, 5 IJha 71 80 29 89 30 88 27
V, - Reglone, 7 IJha 72 75 30 92 23 87 26

~--------------

(III) V, - (!\IL) 78 82 28 89 26 81 28
V, - Reglone. 3 I/ha 75 77 28 85 25 85 29
V3 - Reglone, 5 l/ha 72 75 27 92 26 86 26
V, - Reglone. 7 l/ha 79 80 27 89 25 81 29

f.C.C.P. T. FUlldlllea

V, - (!\IL) 72 91 28 79 87 29
V, - Reglone. 311ha 74 89 27 77 89 28
Va - Reglone, 5 Uha 76 90 27 78 87 29
V, - Reglone, 7 I/ha 77 89 38 77 88 30

Staţiunea Secuieni

V,- (!\IL) 69 78 32 77 30
V2 - RegIone. 3 IIha 53 77 32 84 35
V, - Reglone. 5 I/ha 59 79 29 88 35
V, - RegIone, 7 I/ha 56 77 31 82 35

S iaţ illlzea Laurin

V, - (!\IL) 95
V, - Reglone. 3 IIha 94
V, - Reglone, 5 I/ha 95
V. - Reglone, 7 I·ha 95

*) Facultatea germinat!vă s·a determinat toamna după recoltnre
U) Facultatea germillativăs-adeterminat primăvara inainte de >semănat

rulelor pină la aplicarea tratamentului şi mai ales in timpul recol
tării. Pierderile mari de seminţe se datoresc uscării pronunţate a
plantelor, ceea ce duce la scuturarea unui procent mai mare de glo
merule şi chiar a unor porţiuni din ramuri in momentul recoltărîî cu
combina. Aceste constatări ne duc la concluzia că pentru a realiza o
nniformizare a coacerîî semincerilor de sfeclă de zahăr cu ajutorul
Reglonului, o importanţă primordială o are epoca tratamentului. Timpul
optim pentru tratament este in momentul cind majoritatea lăstarilor
şi glomerulelor au culoare gălbuie, iar glomerulele de pe mijlocul
lăstarilor principali incep să fie uscate (in acelaşi timp virfurile lăs
tarilor au încă seminţe necoapte şi chiar flori),

La recoltarea mecanizată, reducerea pierderilor depinde foarte
mult de reglajul combinei şi adaptările speciale pentru semincerii
de sfeclă, Aşa de exemplu, la Lovrin, prin recoltatul manual (la tra
tamentul cu Reglone in doză de 5 l/ha) s-a obţinut o producţie de
2 130 k,j seminţe/ha, realizindu-se un spor de 200 kg/ha faţă de
martorul netratat. La aceeaşi variantă (5 l/ha Reglone) dar recoltat
cu combina, s-au inregistrat pierderi de 310 kg/ha.

Pentru determinarea influenţei tratamentelor cu Reglone asupra
calităţii seminţei. s-au făcut determinări privind energia şi facultatea
germinativă, precum şi valoarea masei a 1000 910merule (tabelul 8).
La Braşov in toţi cei trei ani de experimentare (1969-1971), valoarea
acestor indici de calitate ai seminţei n-a fost influenţată negativ de
aplicarea tratamentelor cu Reglone la seminceri. Rezultate similare
privind calitatea seminţelor s-au obţinut şi la 1.C.C.P.T. Fundulea şi

Staţiunea SecuenL

CONCLUZII

l. Eficacitatea Reglonului folosit ca desicant la semincerîî de
sfeclă de zahăr se manifestă după 5-6 zile de la aplicarea trata
mentului (in condî\îî de zile senine). In situaţia cind intervin zile
ploioase şi temperaturi mai scăzute, uscarea plantelor şi a glomeru
lelor decurge intr-un ritm mai lent, recoltatul putindu-se face după

8-10 zile.
2, Epoca optimă de aplicare a Reqlonului este in momentul cind

majoritatea glomerulelor au ajuns in faza de maturitate.
3, Prin aplicarea Reglonului în doze de 3-7 l/ha, umiditatea

glomerulelor s-a redus de la 50-650/0 (in ziua tratamentului) la
10-18°10 după 5-10 zile de la tratament.

4, Calitatea seminţei (germinaţie, MMB) nu este influenţată prin
aplicarea ReglonuluL



166 N. ŞARPE ŞI COLABORATORII 12 AN. l.C.CoS., SFECLA DE ZAHAR, 1973, VOL. IV

. 5. Po--Plicarea tratamentelor cu Reglone face posibilă recoltarea
semmcer!;lor d." sfecl~ cu combina direct din lan, fapt ce presupune
o corecta echlpare ŞI reglare a combinei, pentru ca pierderile prin
scuturarea glomerulelor să fie minime.
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DINAMICA CREŞTERII PLANTEI ŞI ACUlVlULARII
UNOR SUBSTANŢENUTRITIVE LA SFECLA FURAJERA

N. ARFIRE, E. BALTHAZAR şI R. PARASClIIVOIU

Creşterea efectivelor de animale şi sporirea continuă a produc
ţiei acestora este condiţionată, in primul rind, de asigurarea unei baze
furaj ere complete in tot timpul anului, din care nu trebuie să lip
sească masa verde in perioada de păşunat şi furaj ele suculente in
perioada de stabulaţie.

Prin capacitatea lor mare de producţie (A r fir e şi colab.. 1970,
Ar f,i r e, 1970, 1971), noUe soiuri poliploide româneşti de sfeclă fura
jeră sint in măsură să acopere o mare parte din necesarul de masă

verde .şi furaje suculente. Conţinutul ridicat de proteină in sfecla fu
rajeră (A r fi r e şi colab., 1972; M o g a şi colab., 1971) şi coefi
cienţE de digestibilitate mari (M o g a şi colab., 1972) scot de ase
menea in evidenţă calităţile multiple ale culturii sfeclei furajere şi

perspectiva ei intr-o agricultură intensivă.

In lucrarea de faţă ne-am propus să studiem dinamica creşterii

rădăcinilor, a acumulării unor elemente ale productivităţii, precum
şi efectul recoltării timpurii a frunzelor asupra dezvoltării ulterioare,
avind in vedere tendinta folosirii pentru furaj are a acestei plante o
perioadă cît mai iungă din an.

METODA DE CERCETARE

Experienţa il fost executată timp de trei ani (1969-1971) la Staţiunea experimentală

agricolă Lovrin, pe un sol cernoziom freatic umed, fer ti liza t CU 600 kg/ha azota t de amoniu
şi 500 kg/ha superfosfat. Anii de experimentare au fost tipici zonei Cîmpiei Banatului. Astfel
(tabelul 1), anul 1969 a fost favorabil obţinerii producţiilor mari de rădăcini şi puţin favora·
bil acumulării substanţeIar nutritive. din cauZa excesului de umiditate din lunile iunie-au
gust. Anul 1970 a fost puţin favorabil pentru sfecla furajeră din cauza perioadei de vegetaţie

scurte şi a excesului de umiditate (semănatul ş-a putut efectua cu o lună mai tîrziu decit in
ceilalţi doi ani). Anul 1971 a fost favorabil creşterii plantelor şi acumulării substanţelor
nutritive.

Suprafaţa parcelei experimentale a fost de 10 m2 , respectiv 100 plante recoltabile.
folosindu-se patru repetiţii. Dinamica creşterii plantei şi acumulării substanţelor nutritive.
s-a determinat prin recoltarea în patru epoci (Ia interval de 30 zile începînd de la 25 iulie).
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REZULTATELE OBŢINUTE

Produc\ia de rădăcini (tabelul 3), redată pe epoci, a crescut de
la 58,8 t/ha in epoca 1, la 130,4 l/ha în epoca a IV~a, realizindu~se

în epoca 1 numaI 45,1'1, din produc\ia epocii a IV~a şi rezultind o
pierdere de 71,6 t/ha. Produc\iile epocilor următoare au fost de ase
menea mai mici, cu 34,7 t/ha la epoca a II-a şi cu 13,0 t/ha la epoca
a III-a, comparativ cu epoca a IV-a (diferen\ele fiind foarte asigurate
statistic).

Producţia de frunze (tabelul 3) a fost cea mai mare in epoca 1
(44,8 t/ha) , a scăzut in epocile a II-a şi a III-a din cauza uscării par
ţiale a aparatului fali ar in luna august şi a crescut din nou in luna
oclombrie (16,2 t/ha).

Producţia totală, rădăcini plus frunze (tabelul 3), a crescut de
la 103,5 t/ha in epoca 1, la 146,6 Uha in epoca a IV-a, inregistrin
du-se piereleri foarte asigurate statistic el" 43,1 tone in epoca 1,
2.0,6'/0 şi 16,7% in epocile II şi III comparativ cu "poca a IV-a.

Tabelul 1

Condiţiile c1imatice de la Lovrio, exprimate ca abateri faţă de media pe 2? ani-
Abaterea fată de media pe 22 ani

Luna preCipitaţii 1Jware

I
temperatura medie zilnică

mm 'C
)969 I 1970 I 1071 HJG9 I 1970 I 1971

Ianuarie ~14,5 + 3,5 +16,9 ~1,9 -j-O,7 ~0,3
Februarie +56,6 +33,8 -35,0 -0,2 -1-0,4 ~1~2,4
Martie +- 5,4 +15,7 , 3,8 -0,5 0,0 -2,1
Aprilie T

~14,9 • 3,8 ~14,7 ~0,6 ~0,4 0,0-,
Mai - 8,9 +54,1 , 5,1 +3,3 ~2,2 +1,6Iunie

-,
+33,5 + 5.4 ~ 0,4 ~2,1 ~0,5 ~2,0

Iulie + 0;1 , 9,8 -12,1 -1,9 ~l,l ~1,2
August

T
+ 4,6 + 8,2 ~14,7 -1,8 ~I;3 +0,2Septembrie -19,4 -20,5 +35,0 -0,3 ~1,6 ~4,1

Octombrie - 7,8 + 1,5 ~ 7,8 0,4 ;- 0, 1 0,1
Abaterea medie +3,1,7 ~I~ 105,3 -23,9 -0,64 ~0,59 -0,55

Tabelttl 3

plus frunze la sfccla
Mai:rialui luat !n studiu consUi din soiul fUffljer omologat PolifuHlj 26 şi soiul sintetic diploid
Seml~aharat~. Schema experienţei este dată in tabeJul2. Determinarea substanţei USCilie

~-a facut pnn met~da refraetometrkă, conjinutul de proteină brută prin metoda Kjetdahl,
Iar substanţele 1111l1erale (cenuşa) pe cale conduetometrică.

Producţiile?~ rădăcini, rădăcini plus frunze, precum şi producţia de substanta uscată
au fost calculate ŞI mterpretate după metoda analizei varian1ei (5 ă u 1 e s cu, 1967).

Dinamica producţiei de rădăcini, frunze şi rădăcini

furajeră, Uha (1969-1971)

Media
soi % Dii.

Producfia de râdlicini

Tabelul 2

Factorul A - epoci de recoltare

Schema expcrienţei

FocloruJ B - llibrizi

Polifuraj 26 63,5 109.7 131,8 147,9 113,2 IOD -
Semizaharata 54,1 81,7 103.1 112,9 87,9 77.6 -25,3
Media epoci 58.8 95,7 117.4 130.4 100.6 ~ -

'" 45.1 73,4 90.0 100.0 - - -/0

Oif. -7l.6 -34.7 ~13,0 - ~ - -

OL 0,1% (epoci) 6,2 OL 0,1% (soi) 3.6

Epoca 1-25 iulie

Epoca a 11-3·-25 august

Polifuraj 26 (fumjer, forma ovaIă, culoarea
roză)

Semizaharata (furajer-zaharat, forma ovală.
culoarea albii)

Polifuraj 26

Producţia de frunze

Pol ifurai 26 50,2 25,0 12.8 18.0 26.0 100 -
Semizah'arata 39.3 17.5 12,0 14,4 20,8 80,0 -5,2
Media epoci 44.8 21.2 12.7 16.2 23,4 ~ -

"' 276,5 130,8 76,5 100,0 - ~ -"
SemÎzaharata Productia de râdiicini plus frunze

Epoca a III-a-25 septembrie

Epoca a IV-a -25 octombrie

Polifuraj 26

Semi7.aharata

Poliluraj 26

Sem izaha ra ta

Polifuraj 26 113,7 134,7 144,6 165,9 139,7 100 ~

Semizaharata 93.4 99,2 115,1 127,3 108.7 77,7 -31,0
Media epoci 103,5 117.0 129,9 146,6 124.2 - -

% 70,6 79,8 88,6 100,0 - ~ -
Oii. -43.1 -29,6 -16.7 - - ~ ~

OL O, I % (epoci) 7,8 OL 0, 1~!J (soi) 5.8
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Dinamica acumulării producţiei de substanţă uscată in rădăcini, frunze şi in
totalul plantei (rădăcini plus irunze) la sfecla furajeră, t/ha (l969~t97J)

In ceea ce priveşte soiurile, se constată că soiul Polîfuraj 26 a
dat o producţie de rădăcini mai mare cu 25,3 tjha rădăcini şi 5,2 tjha
frunze faţă de soiul Semizaharata,

Conţinutul de substanţă uscată in rădăcini (fig. 1), la prima
şi a doua epocă de recoltare, la soiul Polifuraj 26 a fost de 7,90/0, J:-libridul I Epooa I Epo'a I Epooa I Epooa I Modia I1 II III IV soi

Tabelul 4

DiL

la epoca a III-a, de 8,70/0, iar la epoca a IV-a' de 9,50/0. La fel, la soiul
Semizaharata, conţinutul a rămas staţionar în primele două epoci:
9,40/0 şi 9,60/0, crescind la 10,20/0 în epoca a Ill-a şi 11,4'/0 in epoca
a IV-a. Frunzele au un conţinut de substanţă uscată mai mic decit
al rădăcinilor, cu excepţia epocii a IV-a, cind conţinutul de substanţă

uscată în frunze se apropie de cel al rădăcinilor. Astfel, conţinutul

de substanţă uscată 'îUi frunzele soiului Polifuraj 26 la epo
cile l-IIl a fost de 7,90/0-8,70/0, fiind mai mic decit al rădăcinilor

cu 1,5-1,9 (18-260/0), iar la epoca a IV-a a fost mai mic numai
cu 0,3 (3'/0). Frunzele soiului Semizahamta au avut la epocile I-lll
conţinut mai mic decit al rădăcinilor cu 2,3-2,6 (reprezentind 20
270/0). La epoca a IV-a conţinutul de substanţă uscată a fost de ase
menea mai mic cu 1,,4 (reprezentind 12 %). Aceste date demonstrează

că frunzele au un conţinut redus de substanţă uscată (Cl! excepţia

ultimei epoci) şi că deşi la epoca 1 se recoltează o cantitate foarte
mare de frunze (44,8 tjlla) acestea nu conţin multă substanţă uscată.

Producţia de substanţă uscată determinată in rădăcini (tabelul 4)
a crescut, pe măsura inaintării in vegetaţie, de la 5,29 tlha la epoca 1,
la 8,54; 11,08 şi respectiv 13,57 tjha in epocile următoare. La epoca 1
s-a înregistrat 39,00/0 din producţia maximă de substanţă uscată rea
lizată la epoca a IV-a luată ca martor, rezultînd o pierdere de 8,28 tjha.

-RJc!.fc!hi ---- Fru!7zeIts,u.

Producţia totalâ de substanţă uscatii

Producţia de substanţă uscată în rădăcini

Producţia de substanţă uscată în frunze

Poli furaj 26 8.40 10.38 12.45 15.65 Il. 71 100.0 ~

Sem izaha fa ta 8.04 9.62 11,40 14.31 10.84 92.6 -0.87
Media epoci 8.22 10.00 11,92 14.97 11.27 - -

% 54,9 66.8 79.6 100,0 ~ - -
DU. -6.75 -4.97 -3.05 - ~ - -

DL 0,1% (epoci) 0.59 DL 0.1 % (sol) 0,52

La epoca a Il-a pierderea: a fost de 5,03 tl!Ja, iar la epoca il IIl-a de
2,49 tjha comparativ cu epoca a IV-a (diferenţele sint foarte asigu
rate statistic). Rezultatele sint asemănătoare cu cele obţinute de
Stănes cuşi colab. (1967) la sfecla de zahăr, la care s-a constatat,
de asemenea, creşterea continuă a producţiei de rădăcini şi acumu
larea zahărului pină la sfîrşitul lunii octombrie.

In frunze cea mai mare producţie de substanţă uscată (2,93 t!ha)
a fost obţinută la epoca 1 (datorită cantităţii foarte mari de frunze
in luna iulie) şi reprezintă 350/0 din producţia totală de substanţă

uscată, La epocile următoare, producţia de substanţă uscată a fost
de 0,84-1,46 tlha (de 2-3 ori mai puţin) şi reprezintă numai 7-15'/0
din producţia totală de substanţă uscată totală (rădăcini plus frunze).

Analizind producţia totală de substanţă uscată (rădăcini plus
frunze), constatăm o creştere de la 8,22 tjha in epoca 1 la 14,97 t!ha
in epoca a IV-a. In prima epocă s-a realizat 54,9'/0, rezulttnd o pier
dere de 6,75 tjha comparativ cu epoca a IV-a, cind s-a obţinut pro-

Poliluraj 26 5,31 8.74 11,62 14.24 9.98 100.0 -
Sem izahara ta 5.28 8.34 10.54 12.90 9.26 92.8 -0,72
Media epoci 5.29 8.54 11,08 13.57 9.62 - -

% 39.0 62.9 81,6 100.0 - - -
Dlf. -8.28 -5.03 -2.49 - - - -

DL 0.1 OI (epoci) 0.48 DL 0,1 % (sol) 0.41/0

Polifuraj 26 3.09 1,64 0.83 1.39 1.74 100.0 ~

Semizaharata 2,76 1.28 0.86 1.41 1.58 90,8 -0.16
Media epoci 2.93 1.46 0.84 1.40 1.66 - -

% 209.3 105,0 60.0 100.0 - - -

1 - Conţinutul de substanţă uscată la
soîurile de sfeclă furaj eră studiate.

1 - Drv matter cOlltent in the fodder beet
varieties uoder study.
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Fig. 3 - Conţinutul de proteină brută (A) şi de substanţe mine-
rale (B) la soiurile de sfeclă furajeră studiate.

Fig. 3- Raw protein (A) BHd mineral substance (B) content in the
fodder beet varieties under study.

mulărll substanţei uscate, Ritmul cel mai intens de acumulare a sub
stanţei uscate în frunze a fost in luna octombrie la maturitatea sfe
clei (24,0"/0),

In ceea ce priveşte producţia totală de substanţă uscată se con
stată o acumulare redusă in primele lunI (54,9"/0 in cinci luni:
LlIl-25,VIl), Ritmul de creştere a producţiei de substanţă uscată

este ridicat in august-seplembrie (cu 11,9"/0 şi respectiv 12,8"/0) dato
rită sporirii productiei de rădăcini (in aceste luni rădăcinile au cres
cut cu 28,3'/0 şi respectiv 16,60/0)' Un ritm intens de acumulare a pro
ducţiei de substanţă uscată este in luna octombrie (20,4'/0), datorită

creşterii continutului de substanţă uscată atît în rădăcină cît şi în
frunze,

Aceste date evidenţiază ritmul intens de creştere a rădăcinii in
lunile august-octombrie ,şi ,a'l ,acumulării substanţei uscate in rădăcini

şi frunze in lunile septembrie-octombrie.
Influenţa factorilor experimentali asupra producţiilor poa1e fi

urmărită in tabelul 5 pe baza probei F. Epoca de recoltare a in
fluenţat distinct semnificativ producţiil'e studiate, Soiurile au influen
ţat semnificativ sau distinct semnificativ producţiile,

Conţinutul de proteină brută (fig. 3). exprimat procentual din
substanţa uscată, creşte in rădăcini incepind cu epoca a Il-a, pe mă

sura înaintării in vegetaţie, Astfel, la soiul Polifuraj 26, in epoca
a IIl-a este de 12,5'/0, iar in epoca a IV-a de 13,50/0' Frunzele au un
conţinut de proteină mai mare decît al rădăcinilor: 16,60/0 in epoca
a Il-a, 22,5'/0 in epoca a IIl-a şi 23,80/0 in epoca a IV-a. Conţinutul
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2 ~ Ritmul lunar procentual de creştere a rădăcinii şi acumularea sub.
sbnţei USGlte în medie la sfecla furaj eră,

Fig. 2 - l\lonthl:y per cent rate of root growth and dry matter accumulation in
fodder beet (average).

o

tO

Creşterea rădăcinii şi acumularea conţinutului şi producţiei de
substanţă uscată sint reliefate de ritmul lor lunar de creştere (fig. 2).
A,sUel. se constată că rădăcina a crescut mult în luna august (28,30/0)
şi in septembrie (16,60/0), Procentul de substanţă uscata. in rădăcină

a rămas staţionar in august şi a crescut in luna septembrie (7,0"/0)
şi octombrie (9,5'/0). Producţia de substanţă uscată in rădăcină a fost
acumulată in proporţie de 23,9<'/" in luna august şi de 18,70/0 in sep
tembrie, fapt datorat ritmului intens de creştere a rădăcinii in aceste
două luni. In luna octombrie creşterea (de 18,40/0) s-a datorat acu-
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ducţia maximă. In epoca a II-a pierderea a fost de 4,97 tlha, iar in
epoca a III-a de 3,05 tlha (diferenţele sint asigurate statistic).

Dintre cele două soiuri, Polifuraj 26 a dat sporuri asigurate sta
tistic de 720 kg/ha substanţă uscată conţinută in rădăcini şi de
870 kg/ha la producţia totală (rădăcini plus frunze).
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Fig. 4 - Producţia de proteină (A) şi de substanţe minerale (E) la soiurile
de sfeclă fur,,!jeră studiate.

Fig. 4 - Protejn (A) aud mineral substance (B) yield in the fadder heet varie
ties tlnder study.

14,5 q/ha (epoca a III-a) şi cu 18,8 q/ha proteină (epoca a IV-a).
Pierderea de proteină din recoltările timpurii faţă de ultima epocă a
fost de 4,3-10,8 q/ha. Producţia de proteină in frunze a fost mai
mare in epoca I (5,3 q/ha) şi s-a redus in epocile următoare odată cu
pierderea parţială a frunzelor (1,9-3,3 q/ha). Se constată că la sfîr
şitul vegetaţiei la sfecla furaj eră se obţine o producţie mare de pro
teină totală (in rădăcini şi frunze), de 22,1 q/ha. Soiul Semizaharata
a dat o producţie mai mică de proteină (20,9 q/ha) , datorită produc
ţiei inferioare de rădăcini.

Curbaconţinutuiui de substanţe minerale {fig. 3B) in rădă!cin~,

la soiul POlifur,aj 26, a avut un mers ascendent incepind din epoca
a II-a pină la maturitatea sfeclei (0,79-0,98% din sfecla proaspătă).

Conţinutul de substanţe minerale al frunzelor a fost mult mai mare
(1,4-1.70/0) decit al rădăcinilor. Ca şi la proteină, conţinutul de sub
stanţe minerale a fost mare in epoca I.

Producţia de substanţe minerale (fig. 4 B) in rădăcini, la soiul
Polifuraj 26, a crescut de la 6,3 q/ha (epoca 1) la 14,5 q/ha (epoca

de proteină brută in rădăcini este mult mai mare in epoca I (15,0% )

faţă de epocile. următoare.
Producţia de proteină brută (fig. 4) in rădăcini a crescut paralel

cu acumularea ei şi cu creşterea rădăcinii. Astfel, la soiul Polifuraj 26
aceasta a crescut cu 8,0 q/ha (epoca 1), 10,1 q/ha (epoca a II-a),
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Tabelul 7

a IV-al. Cantitatea de substanţe minerale în frunze a fost mai mare

în epoca 1 (8,2 q!ha) şi mai mică in epocile următoare de recoltare

(2,5-3,7 q!ha).
ReeDItarea timpurie a frunzelor, experimentată un an, a avut

efect negativ asupra dezvoltării ulterioare a planteî (tabelul 6). Astfel,

varianta cu frunzele tăiate la l iulie a dat o producţie totală mai

mÎ'Că cu 17,1% rădăcini plus frunze şi cU 21.3% mai puţin substanţă

uscată comparativ cU varianta cu frunzele netăiate. Efectul negativ

al recoltării timpurii a frunzelor s-a resimiţit asupra creşterii rădă

cinii (deficit de 47,7 t!ha), a frunzelor (14,3 t!ha) şi a conţinutului

substanţei uscate (deficit de 0,6 al procentului de s.u.).

Costul producţiei (tabelul 7) este mai mic la sfecla recoltată

tîrziu (49,8 lei!t la epoca a IV-a, 57,0 lei!t la epoca 1). De asemenea,

costul unităţii nutritive este mai mic la sfecla recoltată tirziu (0,39

lei!U.N.), faţă de sfecla recoltată timpuriu care are un preţ de cost

mai mare cu 46'/0.

Coshtl producţiei sfeclei furajere

4. Proteina brută in cantitate mare r ele 22,10 qjha, se acumu

lează pro~Jresiv pIna la maturitatea sfeclei in luna octombrie. La

epocile timpurii se obţin W-74% din producţia de proteină a epocii

a IV-a.
S. Conţinutul în substante minerale creşte pină în luna actom..

brie, la epocile timpurii obţinindu-se numai 12-910/0 din substanţele

minerale acumulate pînă în ultima epocă.

6. Tăierea timpurie a i:rllnzelor are efect ne~jativ asupra creş

terii ulterioare a rădăcinii şi acumulării substanţei uscate.

7. Preţul de cost al sfeclei recoltate timpuriu este mai mare cu

5-14"/0 şi cu 18-460/0 pentru 1 lJ.N.
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146.6
7300

49,8
100%

Q,W}

100%

I
Ep,,"
a IV-a

129,9
6800

52,3
l05~'o

0,46
118%

117,0
6500

55.5
111 %

D,52
133%

Epoca
a II-a

Epoca
1

103,5
5900

57,0
114%

0,57
146%!

Specificnrc

Producţia de rădădni + frunze, t/ha
'Cheltuieli directe/ha fără însilozare, lei
Cost tonă rădăcini + frunze, lei
% fată de epoca a IV-a (cost rădăcini -I~ frunze)

Cost U. N.. Iei
% faţă de epoca a IV-a (cost U. N.)

CONCLUZII

1, Experimentarea timp de trei ani, în condiţiile Cimpiei Bana

tului, a dinamicii creşterii in greutate şi acumulării unor substanţe

nutritive, arată că actualele soiuri de sfeclă furaj eră ajung la capa

citatea maximă de producţie in luna octombrie şi nu se pretează la

recoItarea lor timpurie, care produce pierderi de recoltă.

2. Prin recoltarea timpurie se realizează, in funcţie de epocă,

numai 45,1-90% din producţia de rădăcini a epocii a IV-a (octom

brie) şi 70,6-88,6% din producţia totală (rădăcini plus frunze), dato

rită creşterii intense a rădăcinilor in lunile ,august-octombrie.

3. Substanţa uscată se acumulează în ritm intens in lunile sep

tembrie şi octombrie. La recoltăriJe timpurii se obţin numai 39,0

81,60/0 din producţia totală (rădăcini plus frunze) şi 54,9-79,6% din

producţia de s.u. care se realizează in octombrie.



Colaboratorii stiintifici ai programului de cercciarela slec1a de zahUr,
. 'din alte instituţii de cercet.an.'

Of. ing. N. ARFIRE - StiJtiulleiJ experimental!i agricolă Lovrin
Ameliorarea sieclei tl/mjere

Ing. ANA ARFIR.E ~ Sta1iune;1 experimenlală agricolii Lovrin
Agrolehnicii

BiaJ. MARIA AVRAM ~ Institutul de cerceUiri .şi proied5ri hortiviticole, BUL~ureşti

Fdupatologie
Ing. E. BALTI-IAZAR ~- Sl;lţ iunea e,;;perimcn laltl ;Igrkulil Lovrin

.AmL'liorurea sfcclei (urajcre
Ing. I. Bl<'ATU ~ SUdiunea experimenhdii agi"icolCI Lovrin

Agrote!m iell
Ing. N. BIVA ~ Institulu-l de cerceUiri pentru mec<')nizare"J .1gricullurii, Bucureşti

iVI cC(lflizarc
Ing. D. CATARGIU - SteltiLlnea experimenta Iii agrîcohi SUCeilV(l

Agrotchnicd
Or. ing. A. CIORLJ\UŞ - statiunea eXjH.'rimentilHi agricohi Tg. AILlreş

Agrotehnicii - abicidc
Ing. LAURA CIOf(LĂUŞ - Stnţh1nea experimelll,Jliittgricol~i Tg. j\\ureş

AgrotehlliCli
Dr. LUCRETIA DU;'\ITRA,~ - Institutul de protecţia pJanlelur, Bucureşti

Protccfie - lilicozr
Ing,!. DUAtITRESCU - Statiunea experim12ntn!ti ngricohi BrtiiIa

Agroic/llliâi - irigaţii

Ing.!. GEORGESCU - Centrala organiziirii, producerii.şi induslri,Jli:t.<lrii sfeclei de ;:;111iir,
Bucure.şli

Prof. Dr. doc. N. HULPOI - Institutul de ce.rcelrHl pentru cereale ~i planle tehnic,,"
FLlIldulea
Jlgrotehnicil. - irigaţii

Praf. Or. VL. IONESCU-SISEŞTI - Institutul agrO!lolHiC "N. DiilcesCll", Bllcure~li

Agrotc!lIliâi- irigaţii

Dr. ing. ST. lv\ATHE - Stoţiunea experil'nenlJhi <lgricolu Oradea
Jlgrofehniei"i

D1'. ing. ST, A\ARKUS - Stnţiul1ea experimentalii agricolă Tg. A\ureş

Agmtehflicd
Ing, O. MIHUTA ~ Centrala organizării, producerii.şi induslrialidrii sfec1ei de zahiir,

Bucureşti

Ing. AL. NICOLAU - Statiunea experimental;iagrico!â 3ecueni
Agmtehllicii

Ing. MARIA P.ASCU - Sta(iuneileXperilllelltaUi ngricolJ i\l{lrcuJeşti

/igrotehJlicLl ~ irigat ii
Ing. HODICA PALTINEAJ\iU - Institutul de cerceUiri pentru cereElie şi plill1te tehnice

Fundulea
Jlgrotc!ln ieli - trigaiti

Df. ing. C. PINTlLIE - Institutul de cercetiiri penlru cercule.;;i planle tehnice - FUlldtdeo
AUrotchllicd

Ing.!. PICU - Illstitutul de cerceUll'j penlrucerea1c ŞI planle tehnice Fundulea
Jlgrotehtlicâ

Ing. D. PINZAR.U - Staţiunea experimenlală ;lgl'icoJ;:i Podu-Ilnaie
Agmtehnicâ

Dr. ing. R. PARA-SCI-IIVOIU - Staţiunea experimcntaUi ,JgrieoLi Luvrin
J111wliornn.:

Ing. j\\. IV\ŞCANESCU~ Staţiunea experimental;'l ngricuUi S{:'cuelli
Proiectie - micoze

Dr. ing. CRISTINA FAICU - Institutul de eerc{;liifÎ pentnl lt'gWllicuitul'ii \'idra
F iionatologic

Dr. ing. L REICf-lBUCH - Sbl\-iunea cxperimenl,Jli! ilgricoJiiSuce;lv;l
Agrotdwicii ~ ingrdşilllllntc

Ing. GI-T. HIZESCU - Centrala org-<lniziirii, producerii şi indu'slrialîz;irii siecle! de y,alJili·.
Bucureşti

Dr. ing, E. I\OI\l!\ŞCU - Inslitutul de cercdhri pCiltru proh.'(:ţiF) planlelur, Bucureşti

Proiectie - fIIicoze
Ing. ELENA SCURTU - Stnţiunea experimentnUl ilgricoEi SllL'{;,J\'ij

J1gmtdlllidi
Ing. GI-I. SIN - InslilllLLJI de cerceUiri pentru cereale şi pl!lIJle [elmiee - r:ul1dulea

Agmfe!l1licii - aso/alllcntc
Dr. ing. GH. ŞIPOŞ - Institutul de cerceUri pentru cereale şi plante tehnice - FUllduka

Jlgroic!lflicd - iriga/ii
Ing. MA H1;\ SlI(BU ~ Sta tiunea experimenta 1<1 agriro!<i Podu-IJoa ie

Agrotehnicd- Îflgrdşdlllilltc

Ing. O. SEGARCE!\NU - Statiunea experimenlnlil DgricoW LflVril1
/lgmtc/lnidî - erbicidc

Dr. ing. N. ŞAHPE - Institutul de cerceUiri pentru cereale ş! pl<mte tehnice -_ FlIndLden
Agmieltflicd - crbiclde

Ing. GH.ŞTEFAN _ Stntiil pilot pentru ndluri irigale. Biinea:5a-Oiurgiu
Agroichl1 ied ·'-'-iriga/ii

Ing. OLGA ŞTEFAN - Staţia pilot lH;'lltru culturi irigaie, RineElsa-Giurgiu
Agrotdmicâ ~ irigatii

Ing. I\\ARIA VASILIU.-Statiunea e,'\perilllentaL'i agrh:olii Briiil<l
Jlgrofchnicd -- irigafii

Dr. ing. GH. VINEŞ -~ Stnţiulle<1 experil11entalfJ ngricolă ;\\,'irculeşti

Agmtchnicâ - irigatii
Ing. A. TIA NU - In~titutuJ de cerceliiri pentru cereale şi plante tt'J1llice - FUI1dub1

Agmtchllicd - irigat ii



Redactor ele carte: lLEANA MUREŞAN
Tehnoreclactar : ION GIUCA

Corectori: ANETA MATEESCU, ALMA
GIURUMIA

Dat la. cules: 24.04.197:1. Bun de tipa~',: 15.Q8.197.1.
Timj : lQ20 exemp~. broşa te. Forma~ . IO()>;:"lOOO!16~
Hirtie velilUt sens l/A de 80 a/m-. COlI, edltg
rlale: 17. Co/.i de UpaJ' :11,25:\-1,.75 :A: 8120/19/:1.
C, Z. peNtru bibliotecile mart ŞI mICI: 6.1 (05),

Lllcr~re executată ~ub cel. 272 la 1. p. '1'iparu~
~tr, Fabrica de ChibrÎt.llr~ 1?-r. !l-~L. BllCUre!;\tl

Republica Saclal1st~t RornanJ;l,

CODRESCU V., ŞŢEFANESCU P., CODRESCU ANA

1973, Efectul autofecundării, capacifatca de combinare şi gradul de sfahilizare a liniilor
COl1sar:gvinizaie '3 - '5 la sfecla de zahăr, Anale!1; I.c.C.S. Bfi:l~CV, yol. IV, Sfecla dl;
zahilr, p. 11 - 25.

Se prezintărezultilteiestudiilor întreprinse în <mii 1959-1971, privind efectul autofecundiirii
<lsupra capacităţii de producţie a unei popu1aţîi panmiclice la sîecb de zahăr, precum şi date
privind grildul de hibridare a liniilor prin metoda policross. Autofecundarea timp de 3 gene
raţIi, deşi a înliiturat biotipurile oL1foincompatibilc, nu a avut efeetasupra caj)ilciUil)i medii
de producţie il populaţiei panmietice rezultaUi din încrucişmea liniiIor 1:). Upsn efcdului
<lutofecundării se dotoreşte frecvenţei scăzute il biotipuri!or autoincompati,biie şi capncilăţii

de producţie medii egale il hibrizilor aceslor biolipuri. I-Jihridarea hnii!or autocompatibile se
dato;-eştc fenomenelor de pscudoautoi.ncompatibIlitate şi de selectivitate a polenului. Feno~

memJ1 de pseudoautoincompatibilitate, împreună cu corelilţia pozitivii dintre procentul de
hibridare a liniilor şi capacitatea de producţie a bibrizilor, permîte selecţia indirectă a liniilor
p3eudoautoincompatibile valoroase în condiţUk metodei policross. UnUle consangvinizate
13 şi 14 nefiind suficient destabilizate în ce priveşte indicii de producţie şi calitale, este necesară

continullren lucr{]riior de ,qutofecundelfe pînă in generaţiile 16 ~ 17 , Cap3citatea de producţie

a unor hibrizi între linii consangvinîzate diploide, depoşind cu 1O~25(;~o producţiile de rădă

cini şi zabărale soiului poliploid R. Poli 7, (:ovecleşte perspectivele consangvinizării in ame
I iorilrea sfec1ei de zahăr.

CODRESCU v., ŞTEFANESCU P., CODRESCU ANA

1973, Efectul autofecur:durîi, capacilaiea de combinare şi gradul de stabilizare a liniilor COfl

sangvinizate 13 - Iil la sfecla ~e zahăr, (Se/ring cUcei,'!, combining abildy Qnd stability dcgrcc
of 1:1- IfI illvred line" in sugar bect), Analele I.c.C.S. Braşov, vol. IV, Sfecla de zahăr.

p. 11-- 25.

Thls is an flccount of studies carried out betwecn 1959 and 1971 concerning tlIe eHects of seliing
C:1 tbe )'ieldi115; ability of a panmidic popu11ltion of sugar beci. Data me a180 given on tlie
degree of line hyhridization by the polycross method. Although self ing for 3 gellEfatîons
eliminated tlIe self-illcompatible hiotypes, it haJ no e[feds an the <lverage yi.elding capadty
-of t11e pal1lni.cii.c population resLl1ting hom crosses between 1:) Hnes. The lack of seliingeffeds
is due tu the lo\\' frequency of self-incompatib1c biot~ypes and the equal avcrage yiclding ability
of the hybrids from such biotypes. The hybridizlltion of sclf-compatible lines is due to the
ps~udo-self-incompatibiHtyand seleetivity phenomeI1<l in pollen. Tho pseudo-self-incompa
tibility phenomenon, togelher \\'ith thc positive correlation between the per cent bybridization
of Jines and thc y~e1ding abUity of hybrids 2110\\'s the indirect selection of valuab1e pseudo·sclf
incompntible 1ines under the conditions of the polycro5s method. Due to thc insufficient stn
biliz<ltion of thc 13 <md 1'1 seHed lines, as far 3S their yielding and quality indexes are concerned,
selfing will be continued up ta the 1,,-1 7 gellerations. The yiclding ability of some hybrids
between diploid selfeu lines exceeded by 10-25% the root and sugar yields of the polyploid
variety R, Poli 7, a fad demollstrating the prospects of selfing in sugar beet breeding.



CODRESCU V., ŞT:EFANESCU P., CODRESCU ANA,

1973, Efectul autofecund1rii, capacitateQ de combinare şi gr<!dul d.e stabilizare a lir:iilor

consangvinizate '3,-15 la sÎecla de InhAr. (Dle \Fir/wng der Sclbstbcftllc/rtung, Kombirw

t iOllsverlllogen 111ld Bestiindig/\'eîtsgrud der JIJZHc!Itlinien 1:1 -- J5 bei der Zl1ckcrrii be), Analele

r.C.C.s. Bf[I~OV, voI. IV, Sfecla de zahflr, S. 11-2â.

Es werden Ergebnisse der Zeitspanne 1959~1971 beziiglich Wirkung cler Selbstbefruchtung

auf das Ertrogsvermăgeneiner panmiktischen Population tler Zuckerrilbe E.owie cler I-lybri~

dierungsgrad der Linien durch die Policross-Methoje besproc::hen. Obwohl dk sich nicht

selbstbefruchtel1den Biotypen beseitigt wurden, hatte die Selbstbefruc:htung wiihrend drei

Generalion,;,n l,einc \virJ,ung auf die mitt1ere Ertragskapazit5t cler panmikUschE11 Fopulation,

diesich durrh Kreuzung der Linien 13 bilc1ete. Das FEhlm einer Auswirkullg der SElbstbc

fruchtung ist auf das seltene Vorkommen cler sich nicht selhstbeîruchtendell BiotYPEI1 und

der glei-ehen durchsc\lnittlichen Ertrag,sl\apazitiit der Hybdden aieser Biotyp(T) zuri.ickzl1

fiillren. Die Kreuzung der sich nicht selbstbefruchtenden Linien beruht auf Ps~udoautoIn

l\Ompati,bilitiit undauf cler Pollenallswalll. Die Pseudoautoinl-:ompatibilHiit llnd die j:o:3itivc

Korrelnlion zwischen dem Hybridierungsprozentsatz cler Linit:n als auch clie Ertragsk<lpa

zitiit der Hybriden erm6glichen di_e tndirekte Allswahl cler pselldoinko:11~atiblen Linien,

wekhe unter den Bedingungcl1 der Palicross-j\lcthode wcrlvoII sind. Da dic InzuchtliniEn Ia

Llnd I.ţ ungeni.igend besUindig simt bezLiglich Ertragsindex und Qualitiit muss aic Selbstbe

fruchtung bis in die Generationen 10 ~ 17 fo:-tge,sctzt werden. Die Erlragskapazitiit eintger

I-Ivbriden der diploiden InzuclJtlinien iibertrifft mit 10--25?{) clic \\funel- und Zuckcrertriige

de~ poliploiden Sode R. Poli 7. ein Beweis fUr dic Perspekth'en der 1nzuch! bei der Verbes.

serung der Zuckerrilbe.

CODRESCU V., ŞTEFĂNESCU P., CODRESCU ANA,

1973, Eicetul autofecundării, capacitatea d~ combinare şi gpdul d~ st.aJilizarc a liniilor

cO:1S<lngvi:lizate 13 -15 la sfecla d2 zahlr (9[/i;!,J(:J;/II, ca.l~O()n.I(JDonul:!fJ('IIIIH,Iw.1I6a/{ulţllOlt/{(lX

clloco611ocmb li anel/Cllb ClIJa611.lu:Jallllu WI!{!)X/II /tl/II II ii, 13 - 15 !J ('{{xaplloli ClJeJ••lbt;.

Analele I.c.C.S. Bra,şov, vaL IV, Sfecla de zahăr, CTp. 11 - 2~;.

TIpIlBO,IUITCH pe3y.'lbTar.bl !13Y'lellllii npeil:nplllt,1TbIX H 1959-1971 IT, J\<::CfllCll~;lxcn 3lj:rl;eI\Ta ca·

/IIJon.'lOl~OTBOpeilll51 Ha npO}~YKTllBllYIO cnocOUllOCTb naHIIIllKTIlc:eCKoii nonyJlmllll1 y caxapl';oii

crH~l';.Tlbl,a TI1l(iKe }laHHhte o CTellelllj r]l6pII,TI,E3E1llllll JIlllllJii ;qeTo,rr,Olll "noJ1l;J{pocc", Call100lIJlC

,u,oTuopeilre B Te\lel-l1Ie TpeX nOlWJleHllii, XOi51 Il YCTpaH\l.TlO call1OEeCOEl\:EC111i\lbre 6liOHlllbl, l€

OIW33.TJO BJIIOjUlll1 Ha cpe,u,HlolO nponyKTll BllylO cnoCc6ilOCTb n3H?\1I1KTlllWClwil nCllyJI51UlJIl,

flOJly'leHI:oii 1:3 CKpeIlJ;Jl~aH1:51. JIl1llui'I 13 . 3{j:{ţ;eKI' Call1OOI;.TJOAOlECrElill51 oTCyTCT.f;yET 6JJaro~

J~ap51 nOIIIl/J';J~Flllci'I l]3CTOlbI C<lMOlleCOEM€CTl;,'l:bIX 6JIOTJ~nCI3 11 paEEcii cpe,II,Eef! npo,u_YlmlBHo ii

cnocoPlloCTII fll6pJ1Ji.oU 3TIlX GllOTI1I10B. fu6pIlIIllSaW;;51C{'lIlIOCOn;ecTI:;\ihIX .rJlHlhi'1 HE.nm;='TC51

peS)'.nbTaToM 1l13.1Iellllii nCelJ)I,cGlMouecolJl\~eCTlIl\JOCTl\ 11 Cr€r.ellJl CeJlell:\lBJ-IOCTll Obl.nLUhl, 5!UJle

Hlle l'ICeU!lOCal'lIOEeCOB;\ieCTlIIIlCCTIl, COIJIIleCTHO C IIO.llO:HOl1e.nbl:oii JwppeJl5luLEli i\le)K.uy npcueJ:

TO;\1 fll6pJl,Il.,llSi:JUlIll Jll11l11ii 11 llpO,Il.,)lI\TlIBHOii cnoco611oCTUO fll6pllAoB n03EO.'J51JGT !mCEemtYlo

C€J1{':'I,UI1l0 ueHllbIX nceB,TI,Ocar.lOLeCOBllieCTlDtbIX mlHllii 13 yCJIQEIl51X i>jeTo,rr:a "nc.1Jlmpccc". 1"h-:

UY'XTilllHllll 1:\ li 1'151I3.TJ5151Cb .)-le,!i,0cT3TOIIHO CT26IJ.TJll311pOEaHHhl/llll B QŢJ{cllJ,eHllll np0I13EO)lCT

BeUl1hIX Il 1":JlleCTEellEbIX I10J';3sare.neii, He06xo,TI,IJIIIO npo,rr,omKIITb pa60Tbl IlO cal\JoorJ.T;O!tOTBOpe~

UlllO !W nOI\OJlellldi 10 - 1,. f1pO,7J;yI\TllBHaf[ cnoco6HoCTb HelWTOpLIX rH6pll):.oB 1I1eiKAY

~1J,llnJ1OlIJl,HLIMIl IIJluyxT.TJ;IIlHmlll. np23bUlan Ha 10 -- 25?,() npo:I;330,u,CTLlO KopHei'l 11 caxapl

nomnmO(lJl,I-lOrO COpTa R Foii 7, ,Il0IGI3bIBaeT nepCnel\TJ:Ebl JlllltyxTa npll cemU;UlHI c;;xc:pFoi~

Coel\.TJbI.

RIZESCU GH., MIHUŢA D., GEORGESCU L.

1973, Dinamica creşterii rădăcinilor, aaeumulării znhărului şi emluţia prh1cipalilor indici

aicalîtăţii tehnologice la sfecla de zahiir, in ar,ii 1\;70-- 111/2, j\n31ele LC.C.S. Brnşov,

val. IV. Sfecla de Zill1ilr, ]1. 27 _ <6.

Se prezinth sintez<l rezultatl:lor obţinute ].;1 sfecla de zahhr la nivelul întregii ţiiri, pe ZOne de

culturii. Creşterea în greutnte a riidăcinilorşi îrul1zelor ele sfecHi de zahăr a inregistrat ritmuri

diferite În [mii 1970-1972, determinate atît de tehnologia de culturii. ap1ÎcilW eft şi de condi

ţiile c1im:1Îice specifice fîediruian şi fJedlrei zone. Di11amic8 8CLlt11lrlurH z8h~irului şi evoluţia

principalBor indici ai caliUi\ii tehnologice au variat de asemene il În cei trei ani. de cultură,

in anul 1971 înregistrlndu-se cel mai ridicat conţinut de zilhur şi o calitate tehnologidi supe

rioadi celorlalti doi imi. Tehnologia de culturii aplkaUi sfec1ei de 2ah[lrîn anul 1972 a marcat

o sensibilă ÎmbunăI<:lţire faţA de anli 1970 şi 1971, asigurînd culturiI cundiţii superioare de

vegetatie şi obţinerea U110r producţii de ffi(ifîdni mai m8ri îaţii de ceilalţi doi ani.

RIZESCU GlI., MIHUTA D .. GEORGESCU L.

1973, Dinamica creşlerii rădăcinilor, a acumulării ;;:ahUlului şi evoluţia rrindplilcr indici

ai caliUiţii lchnnlogice la sfecl,l de zahlir în anii 1970- iB72 (D!fllamicsof noi growill arul

sugur tlCC/llIIll!ution, a/ld CCJOllltiOfl of the maill ttehnological ifl101ity illdcxcs of sugar occt

r!uring 197f) --- 1972). An.Jle'le I.c.C.S. Br;:;şov, voI. IV. Sfecla de zohăr, p. 27 ~~ 46.

This is an [Iccount of the rcsults obt"ined în the sugar beet gro\\'ing (lreas of the countr\'. Bc

tween 1970 and 1972, tile increasc in root and leaf weigl1t oi sugar beet plants showed different

trends, and \Vas determilled by both the cultivation practices and the weather conditiol1s spe

cific ta eilc!J year anci area, The d}'TWmics of sugar accumulation and the evolution of the milin

technolo.gical quality indexes \vere a1:::o differcnt during these three years; thus, as compnred

to the other years, in 1971 tlle highest sugar content \Vas recordcd, os wel1 as an improved

tcchnological quality. Thc cultivation praclices used in sugar beet fields during 1972 provided

better vegetation conditions to t11e crops and resulted in higher root :yields, as compared ta

t he previous years.



RIZESCU GfI" MJHUŢA D., GEORGESCU L.

197:3, Djnamicn crcşteJii rădlcinilor, a aCl1fllul1îrii zahiiruluişi evolutia principalilor
indici ai calit:!ţ]] t:hnologJc~ la sfecl'l de za:1Jr în anii 1970-1972 (Oie' \'(!nc!Jstllli/sdy
IH/fllik der \'V'urzdll, die Al1rcichcrlIng ,-'011 Zucher /Ind die Elliwicldllllg dcrwic'fliigslen tcc1J~

Iwh'g/schc!l Eigctl5c!to/'tcn bei ZuckerriilJe in dCI1 JlIflrcn 19ÎO-19i2), Analele I.c.C.S. Sra
~OV, voi. IV, Sfecla de zahăr, S. 27 - 4G.

Es wenÎen di.e Ergebnisse bei Zuckerri-ibe uus dcm ganzcn Lun1 nach Zonen besprodH"l1. Dje
G2wichlszunabmJ cler Wurzcln un:1 Bliitter dor Rilbe hatte verschicdene \Vede in den Jal1ren
1970·-197:2 und ist sowo~ll von der angewandten Tedll1ik als auch von den Klinwbedingun
gen in jedem Jahr un1 von dem Gebiet abhăngig. Die j\nreicherul1gsdynamik van Zucker und
dle Entwicklung der technologischen Eigenschaften war ebenfalls vcrschieden in den 3 Jah"
rcn. Ira Jahre 1971 wurde der grăsste Zuckergehalt gemesscn und cine erhăhte tcc\mologi.sche
Qua!itiit (m Vcrgleich Zil den andcrell 2 Jahren festg2slellt. Die im Jahre 1972 angewandte
KI1Hurtechnik \Var um viele$ besser als in den Jahrcn 19701-111:1 1971, llnJ gewiihrlcistete sehr
Gute Wachstumsbedingungen und eit1en grăsseren Wurzclcrtrag als in den an.1cren 2 .1ahren.

RlZESCU GfI., MIHUŢA D., GEORGESCU L.

1973, D:nnmica creşterii ridăcinHor, a acumullirii lah~lrllltll şi eVQluţi;~ pril~cjpalilorInlici
ai caliUţii tchcologice la sfecla de zahăr În anii î970 ~ Hi72 (lfllHa.1tIU'{/, pOCIiUl HOplIea,

lW/<OII/U'/{l1Jl Cllxapa Il Pil38lu!/.ne ~itall/tlJ~X n/luera'(J1l It m?XIW,O.10;?U'UCIW20 1;;{['{Ccnwa y
cllxaplloi'i CliC",'!!>!), Anale:le I.C.C.S. Braşov, val. IV. Sfecla de zahăr, Crp. 27 ~'-:G.

npllIJO,IlIlTC51 t'J1Ii1eS resyJJbTJTOB nO,11YI:em':h1x 110 cax8pEcfI CEC 1\,j'] 2 Ira )'pou:e Bceii CTpallbl
Il LLe.'IO~l, no SOHiDl ELlpaU~IIE,ml:5I. 8ecoEci'1 npl1poC'r IwpJ:cii li .'IW'TLee C8X<JPllOii Cl3eKJILI
BbUlBllJI paS}]Jl\/l1L12 T;:~mbI LJ 1970-El72 IT., 06yC;I::'lI3f::'IIlIh1e IW;Z [jP;DI::H512~lDii T(;'XilO)IOflleii
K~'",'lbTllBllpOBaHlI51, TCK II Y<:'TIOBIH1~1li K1IHlaTa, cncUII(I)IIIIeCI';I1~lll IW;1\;1,::nly ro.:!)' ]] l.;a:tKl~(':-i

30i-le. 111l11aMIl"a EalWnllel11151 caxapa II jW3BIlTile !"Jla)lllhIX 111-1.J.!~"CIB Ti::'Xno/I'JI'lllJeCKorO l\a
lJ2CTBa Tal\il.;e 1I3~181lHJlIICb n TEII21JllII TpCX .'leT I;lbljlill.l\11IHHlWT, li 1971 1'. C'Tl\IC'Io1JICb H<1II(;O!1ee
Ebl~olwe CO,TJ,epiKaIlIle caXJpa II TeXI10JlOrIl'ICcI\O~ l\<I'IECTeo ,i!Y'Illle tl0,1 Il OCŢ;:}'ibHh!X lWYX
rOJ~ax. TeXEo,'lorml 1":Y,'lbTI1IHlP0l1<I;fit5l npll~I;H7L'l\I,Hl A'W caxapUDii cueKclh[ e 1972 r, OT~le

TIl.lla 31IatlllT8.'IbilOe yJlyllJeJllle B Cpa31lellllli C 1970 1l 1971 rr., 062ClIelJ'll3. ::lToii l\y.'Jblype
!lblCIlIl!e lll'l'eTaIUlOHHl,IC YC/IOBIl51 li nO,rly1leHIle 6OJlbIlllfO BbIXO,'J,a 1-;0plleii lJeM B npQ;J"I.1)'u~l;e

ro)]."!. BblCOI';llii jJIJTI\1 BeCOBora pocTa KOlmeii D. 1972 rOLLy 13 60.tlblreii Here CTt~~liKilfT

eJJllHII1le 6.JIarOnpU51THL1X K.JIIli\laTJltlec"IIX (!n:II\TnpOB.

SI).! GI-L, PINTILIE C.

1973, Cerceiări privim} influenţa asolamen(uluî la cultura sfeclci de zahăr, Analele Lc.C. Ci.
Braşov. voL IV, Sfeclil de zahăr, p. 47~57.

Cercetiirile s-au efeeluat pc un cernoziom levig8t moderat la FLl1ldulea În perioada 1966-1971.
Datele obţInute arată di producFa sfeclei de zahiir se diferenţiază în funcţie de planta premer
gMoare, cea mai mare producţie obtinindu-se după maziire (358 q/ha), după griu (343 qiha)
şi porumb (342 q/ha). Cea mal mică recoIW,s-a obtinut 1<'1 sfecla dupii sfeclă, cu 83-109 q/ha
mai puţin decît după celelalte premerg,1toare. Producţia de sfeclii mai variad cu durata ro
taţiei; cel mai ridicat nIvel se înregistrează în asolamentele de 4-6 ani (3,53-362 (U'ha) ~i

scade eu 73-90 q/lJa in cele de2 ani şi cu 126- 148 qllm în tnonocultură. Rezerva de apii din
sol, in prim~varii, depinde de planta premerg;Jtoare şi antepremergătoare, fiind mal. mare dupi:!
maznre, grîu şi porumb şi HlIlÎ micii după floarea-soarelui şi sfecl[\' Rezerva de apă din .':01
influenţează direct producţia de sfeclă, cu coeficienţi de corelaţie asiguraţi statistic. Gradul
de atac dr cercosporioz{l este diferit în funcţie de rotaţie, înregistrîndu-se valori de 60,0
85,2% în JllOllo:::ulturn şi 6,9-14, l?iJ În asolamentul de 5 ani. Relaţiile stabiHte Între produe
ţi"', di,nnmka umldiWţiI solului, şi starea fitasanitarii a culturii de sfeclă de zahăr evidenţiază

necesitate[J respectiîrii unui asolament în care sfecla să revină pe acelaşi 10::: după ccl putin
4 ani. Conţinutul de zalliir din rndilei.ni a fost mai mare cu 1,7-2,0% 10 sfecln dupii griu,
porumb, fIoarea-s:oarelui şi maz~ire, faţă de sfecla după sfeclă. Asocierea aCEstei diferenţe cu
variaţia producţiei de rădăcini " determinat o diferenţ{l a producţiei de zahăr de 17,6 -20.1 qiha.

SIN en., PINTILIE C.

1973, Cercetări privind influenţa asolameniului la cul(ura sIeclei de lahilr (Studies on t!le ef

fect.'> ofcrop ruiaiioll in s/lgarbcel). Analele LC.C.S Braşov, val. IV, Sfecla de zahiir, p. 47 - 57.

From studies carrieel out between 1966 anei 1971 on a medium~leached chernozem soil, at the
Researdl Institute for Cereals and Technical PLants, Flltldulea, it resulted that lhe sugar beet
yields become differentiated in terms of the preced ing crop, the highest yields being obtnined
following pe<1S (358 q/ha), wheat (343 q/ha), and corn (342 q!ha). The lowest yields, that is
83-109 q/ha less than wilh the preced ing crops mentioned, 'Ivere recorded WiUI sugar beet
grown following sugar beet. Sugar beet yields alsa var ied in terms of 1he durilUon of 1"ot<:Jtion:
the highest levels were ob1ained in 4 to 6 yeilr rota1ions (353-362 q/ha); in the 2"year rotations
the yields diminished by 73-90 q!ha and în monocropping by 126-148 q!ha. During spring,
tlle 'Ivater reserve in the soil elepellds on the preced ing crop and the one prior to this, thus it
is higher following peas, wheat and corn and lower aHer sunflmver and sugar beet. The \\'"ter
reserve i)l the soi! exerts a direct influence on the sugar beet vields, witll statistically signHi
cant correlation cocfficients. The severity of Cercospora leaf·spot <ittacks v<1ried in terms of
the robtion adapted, the values recorded ranging between 60.0-85.2% in the case 01 mono,
cropping, and between 6.9-14.I?ii in tlIe 5-)'ear crop rot<1tions. The relatlonships between
yields, saH moisture dynamics an:! health state of sugar beet crops emph8size the importance
of maintaîni.ng a rotation in which sugar beet is io be planted on file same field <1t least every
41h year. An increase of J.7 -2.0% of ilIe sugar contcnt in the roots \Vas recorded in the sugar
beet grown after wheat, corn, sunflower anJ peas, as compared to monocropping. This difr'er
ence associated to root yield variations resulted in a differenee ranging betwccn 17.G and
20.1 q/ha of tlIe sugar yield.



SIN GH., PINTILIE C.

1973, Cercetări privind influenţa a:;oiam:ntulul la cultu~a sfeclei de zahlr (Beitrage ZIIJIl

Einfluss der /{ulturfolgc I1l1f die Z/lI::kerriibe), /\n:dele r.c.C.S., Bra~ov, val. IV, Sfecla de
zahăr, S. 47 - 57.

In der Zei tspannc 1966 - 1971 wurdcn in Fundulea Vcrsuche aur einern miissiggleyschen Sc!nvaf%
boden unternommen. Die Ergebnisse zeigen, U<lSS der Zuchrrlib;:0112rtr[l:'Z von der Vorlmltur
abhi:ingîg ist. Der gr6sste Edrag wurde na:h Crbse (3:)8 dz/ha), naclJ Weizen (343 dzihi;)
llndMais (342 uz/ha) erzic1t und der J~kinste Ertrag, wenn RubEIJ nach Ru1JOl gepflanzt
wurdm, um 83~ 109 dz/ha wmigcr als bei den nndercn Vorl,ulturen. Der RijlJCn2drag ist
8uch von der Dauer des Kulturwechsels ablJangig; der grăsste Edrag wurde bei einem KuJ
turwechsel von4-(j Jahren (353~362 dz/lw) errcicht llnd fiillt mil 73-90 dz/lw in zwei~

jiihrigen und mit 126-·!48 (Iz/ha in dEn Mono\wJlurEll. Der W"lsservOiTat des Eo:lc/ls im
Fruhjahr ist von cler vorherigen und vor·vorherigen Kullur abhiingig un'.1 zwargrasscr \\'en11
Rube aUI Erbse, Weizen unei Mais und hlcincr W(lln Rlibe i~uf 5.onnenblume unei Riibc
folgt. Der Wasserhaushalt des Bodens beeinflusst direkt elen Riih<:llcrtrag und zwar mit dern
Korreliltionsquozienten statistisch gesichert. Der Befn[lsgrild durch Cercospom ist verschieclen
nnd abhiingig von der Fruchtfolge und verzcic:hnet \Verte von GO,O-85,21J[) in MOllo:·.;ulturen
tind G,9-14,1% in eincr Fruchtfolge von 5 Jahrcll. Dic Bczichungcn zwischen Ertr8g.
Bodenfeuchtigkeitsdynamik ulld Gesundheitszuslond cler Zuckerriibcnl;:ultur hcbcn die
Notwendigkeit derWechselkulturen h('rvor, so dass die Zuckerrilbc ersi naclJ ti JnhrEll wieder
auf dcnselbcn Bodcn angcbaut wird. Der Zuckergchalt cler Wurzeln \Var um 1,7-2,OII)fJ
grăsser be·i Rilbe nach Weizen, l\'1ais, Sonnenblume und Erbse im Vergleich zu Rlibc nach
Riibc. Diese Dif[erenz vcrbundEn mit cler Ertr2gsstcigereng der Wurzdngab cinEn ZU\\'8chs
van 17,G-20,1 dz/ha.

SIN GH., PINTILIE c.

1973, CercEtări privind influenţa asolam~ntulujla cultura sfeclt'i de zah?ir (flcc.u()O(lallll:r

IwcaJoujueCJ~ cceoo6opollla 1] Clltpallju(j((I(I/Il ca.mpllol'i cee/,.tN), :AnaJe:c).c.c'S. Bfil~;OV,

val. IV, Sfecla de zilhfir, CTP, 47 - :17.

I1cC)le;lOBaIHI51 np0I30.!J,1IJ1HCb Ha cpe,uHel\1 Bbr1U;eJlOl:leHIlCl\[ l,epH02.eY.e il eilyH,u)')le, il nepllO,.u:
1966~ 1971 rr. nOJIY'j(~IWble ,.u:.aHHble nO"il3bIEiJlGT, llTO npOlISEQ;D,CTEO cax2plicii CEt')\libl .D.uj(!:e
peHUJipyerc51 B 3al3llClll\lOCTjl or npe.,L'I.UECŢE€E1i1ll\iL HilI;OC.TU.llU;i"[ yţoj·;<-:ii rc.'ly'-;EH nCC"Jle
ropoxa (358 u/ra), llI..U;eHIIUbl (,'343 uha) 1\ Ky"ypy'3bl (342 u/ra). HamlclHolllldi ypo)l,ai"[ CBelUILI
nO.TlyraeTCJl rlOC.'ie Cf,eIUlbl. fa 83-109 ulra l\:eIume l:le~[ !iOC'.Jle ,npyfJlX n[:e;:mE:CTEeIlHllI\OB.
f1poIl3BOACTEO CE€l\m,[ 3ilEI;C!';T II OT i'}IllTC.TJbEOCll! eeEoc(cf,0Ta; I'Llnudi yţOULh On.:E' leerC51
npll 4~6 JleTi-!I1X ceEc06opOT2X (353-262 ulra) II 3810I CHUI';:<:fŢCH HO 73-90 nira niJil ,Il,Byx
.'leTHIlX ceBoo6opoTax Il Ea 1:;:6~148 II/ra nplI l\:GEOl()'J1hlyre. EcceHIIldi sanac BO,II,bI il no'me
3aBIlCI1T OT npe.illllecneIlIll1"a II OT npe,Il,hl,.u:ymero npe,cmCCTEemHlIW, J1EJI5l.5ICb OC\TJltI:I11l1 ncc.r;e
ropoxa, I1IlleHllUhl, Il WY"YPY3LI Il l\leHl:11lIIi>I ncc.r;e nO}l.CCJIEEllEi:IW 11 ·~CE€IIJ'bI. T1CllEeIilLIii 3a~

nac BO)]..bI Henocpe,.u:CTf:eHIIO E..'!lIF.eT Ha np01l3DO~C1E0 CECE.';bT, ;c CT3n:CTliL:t:C]\!1 cCccnel;eHHbIIIlI!
]Wppe.'IJIUllOHEhl:'>HI nOI(il3ine.'151l\JII. CTeoellb nOBpe)K)]..CIlH51 uepIWCnOpI!030l\1 3aill1Cl1T OT ce~

Boo60pOT<I, OTl\Iett3JICb 3Ilallenl1H OT 50,0 Jl,O 85,2% orI! 1IIOIlOI,YJlhType II OT 6,9}l.0 14. 1% nVIl
051TIlJI2TllEl\1 CE'J:006JpOTe. CoonlOWeIlIl51 yCTallOl3,;JeHHbIe illei1{i1y np0I1:;1Il0Jl,CTBO~I, ,'l,llll<l1lIllXO!l
Iwa:;KHOCTlI IlO'IBhl Il (/mTCC<lIHITapPI,IM COCTC5IllFeIlI J:h1pC::UJJIE.aJlEJI caxapilcii cEeliJ1L'l: ELI5lIJ.'lJIeT
Eeo6xo,'l,llIIIOCTh cC6mO,II,el!ll5I Tal:OrO ceEco6opoTa, fi Ii:OTOPCl\1 CEeKJla C]lOEa LhlpElli.I'E2J!ilCb
(jhl lIa Tml )1,e Y'l<lcŢ[,e Ee palluue lleThIpeXJJ(~T){erOnpm,le)KyTlm. COJI;ep)KaHlIe caxapa B IWpH5IX
Ha I,7-2,O(!b 60JlLllle y CEel(.llh[ lJOCJle I1IllEHlllILI, I\)'''YP)'3bI, no,.u:COJIHe'!HI1]W J1 ropoxa, liEl\1
oOC.'IC CEel\Jlhl :il\e. COlleTam;e 3TOii pa3H1:uLI C !":311:el:e11l:El\1 npoAYI\ilIllI Iwpl-:ef[ c6ye.TIOBH)IO
P3SHlIUY np0,II,YI~U1l11CaXapa il 17,6~20, J u.lra.

CLOTAN GH., pOPOVICI L SIN GR, PINTILIE C., CATARGIU D., MAR1~US ST"
N1:COLAU AL., SIRBU MARIA

1973, Influenţa nivelării arăiurii de tcamnă as~pra callti.Hi~ patului germinaUv pentru
sfecla de zahăr, Allillele I.c,C,S. Braşov, voI. IV, Sfecla de zahar. p. 59 ~ 65.

S . ;. '\' d',fer,·te cordilii de climă si ~ol influenţa lucHlrilor ~oJLIlui din t0811miî şi pri-.(} urmdfl III· .. '. . , '. u .-. • b ' u.,

m~ivară asupra cO:1servării apei din~ol, răsăririi plantelor de sfe:la (~e zahar ~l .1l~ ,uru!enar!~

-terenului dupfl semănat. Rezult8telc obţinute au.dus!a con~luzI8C: ::nt.ru d,led\~za/ll Pfl~
, ' p'\ germ"'Jfltiv de C"llitate ~olul trebUie gfiljwt (nIvelat) IIICil dlll tOdmnd. Agrcg8mavaraun". ·C .. ' " .... • "t· ·t.l·

tele de Upulcombinatorului + tiivălug inelar au dat rewltate supenoare 18 prega Ifea pn u Ul

germinativ fat:;l de grapele cu discuri.

CLOTAN GH., pOPOVICI I., SIN GH., pINTILIE C., CATARGIU D., MARKUS ST.,

NICOLAU AL., SIHBU MARIA

• u" •• d t • upra calitătii lJatului germinativ pentru1973 Influenta nIvelarll arăiurtI C oamlla as . , .. .
-siecl~ dezahă'r (T!le ÎII!lIlCf1CC of SlIloot!lillg t!le fa!! ti!!ed soil OII tire qual.:tlj of ~!lc s~~d bed

, . .\, I I t C C S Bmsov voi IV Sfecla de zohar, p. 59 - 60.prepared tor sugal" lux/), r nu ee. J. ,. . < '.' ' .. ,

The influente oî f811 and spring soi! cultiv8tion on the cons~rvation ?l 5011. moisture: su~~r
beet seedlin0 emergente and wecd infesblUoll following seeo1l1g was 1.nvcstIgated. unoer :(l
riolls climat; nnd soi! conditions. The results showed ihat soil harrowlTl~ (srn~oth1Hg) dU~lIIg
the preceding fali is necessmy in view OI obtaining top-quality r:eed beds !n sprmg. /\ggrcgdte:
oi the combinator + ring roller typc \vere highly sllccessful In preparHlg the sced bed, a:>

against the disc harrow.



CLOŢAN CH" POPOVICI 1., SIN CII., PINTILIE C., CATARGIU D., MARKUS 5'1'.,
NICOLAU AL., SlRBU MARIA,

197:.\. fnl1uCIiţa nivcltirii arHurii c~e tc,m1l1ă <lwpra ciilit:q.ii patului gClmim:tiv PEntru
~fEcla de Lilh1r (Das Eggcfl der Hervs(nckcl"lIng rtnd desscn Einf!uss Ollr dic Qualitiit des
/(ciIliL-citcs del Z/:ckariibc), Analele r.c.C.S., Bril~:ov, voI. IV, Sfecla de zahăr, S. 59~G5.

Unter vcrsc11iex;f.llen Klima- unt! BoJtnverhiiIlnissul wurele cler Einfluss uer I-Ierbst- t:nd
Frlihjahrsbearbeitungen des Bodcns auf den \V,'lsserhausl1alt, das .Auflaufen cler Zuckerru~

henpflanzen und das VCf1lnkrauien des Feldes nadJ der Saat vcrfoIgt. Die El'gebnisse fUhrten
w der Schlussfolgerung, dass der Bo.:1en im Herbst gccggt werelen muss, UITI ein gutcs Keim

bett im FriilJjalJr ZLI crhalten, Die Geruie Komhinalor·+ Ringwalze bcdingten besserc El'
[ebnissc nls die 5cheibenegge,

CLOl-'AN GH" POPOVICI L, SIN GfL, PINTILIE C., CA'1'ARGIU D., MARKUS S'1'.,
NICOLAU AL .. SIHBU MARIA,

1J73, Influ~nţa nivelării adturii de ioarnnJ a.,upr;j, ca[it1ţji patului gcnnillat:v Pll1tru
~f(c1a de la1Jtir (B.cLUJ/Ii/II: C/J/p(l(JlIlluallUH (lc(?lIlieii (·clla/(lrtu. I/a 1,1l'II?C}}WO noi"zvmoer.n

atlpoiJ(Mj(,e8V~1) C.w:t (jAN cro:apnrJll cat!J>.H,t), Anale'o LC.C.S, Bra~o\', \'01. lV, Sfcc!<1
de zahiir, CTp, 59 ~ 6,5,

B IW3;Ill'iHbIX yCJJOBIJ5IX KJJ]l!llaTJ Il nO'lBhIJlCCJIC;J,OB<l,!IOCheml5IlII:e 351GJleJ;oft )l EcccllI;ei"t ou

paGoTJW n0 11[lbi 11<1 cOXpaneHIJe BQ~LI H nOlme, Ha ECXOii\,ECTL pacTeIllJii caxi:pI:ciicJ;el>:J1LI II

Ha 33copenllOCTb nOJl5I 1l0c.'le Cemlll5I. DO.'lyl;em:bYe pe3YJlbTalL1 1J]1lllC.'11I 1>: I:brEO,il,y, llTO tvm
ocym;eCTBJlelJll51 nblcOl(Ql\alleCTBeI-!HOrO npOp,lCT<lICllJ,cro JrmlW u'cl-:oij, Eeo6xo,I:(IIl\:O 2aCopo·

IlIlTb (13LlpaIlHIITL) nO'll3Y eIIl,e c aCelll1, Arţeran" TlInC) li:CMtJEI:aTopa-I{C\I!1:<l<.lTCro 1,21-:1<1 J'.'lIIJ

Jly'lIi]EC pe3y,!ILTaTLI npJJ 1l03,rOTOEj{e npopaCT<J1am;ero JIO,l\a 'lel\! }~I!CIWl3b;e CarOH!>r.

PO?OVICI 1., eLOT AN GH., POPOVICI MAHGARETA, ŞCURTU ELENA, BR.A-TU 1.,
N1COLAU AL., MAI1KUS S'T.. MATHE S'1'.

1973, Contribuţii la îmb,-wă1ăţirea (ehnicii de seJnllnat a sfeclei de lahi1r, An:deJe I.c.C.S.

BnJşc\'. vaL IV, Sfeeln de Zi~htir, p, 67 --79.

Se prezlnifi rezultatele obţinute cu privire lZi iehnica sClTl~jnatulul de precizie, în experiente
o;gnnizate in () !o;::nliifiţi din \<11'5 (Bl'a~ov, Tg, Aiureş, Sucenv[l, Secueni, Oradea şi Lovrin).

Sea consiatat erI scmiiniJiul 1;15 CJll între glorfH::rule trebuie gCllcrnlizat, iar aeo:o unde cotan:;]

tehnică asigurii o pregiiiire foarte hn5 ~ paiului germinaUv se poate deelua s(mfinatu!
la djslan15 mai mare l:C 5 cm, dar nu l11<1i Jllare de 12 (Inl. Trcbuie si! se 2il;5 în vedere valoarea

culturală a seminţei, folos,indlH;e seminţe dIn cele mai bunc. Drnjarea seminţei se va impune

ointii cu introducerea seminţei mor:ogerme gcnetk.

POpOVICI L CLOŢAN C~L. PO?ovtCI MAHGARETA, SCURTU ELENA, BHATU 1..
NICOLAU AL.. MARKUS 51'" MA'1'HE ST.

1973, Con(ributii la Îmbunt:iăHr;:a (ehnici i de semănat a s[eclei _'ce zahăr (Colltribu tiofls lo ilie
illlprOL'ClIlcnt oi [!le drilling t{'Cillliqllc of sugur btci) , Anale'/e I.CC.S., I3ril{OV, val. IV, Sfecla

de zahiir, p. G7 -- 79.

Trials were conducied in six lo:alities (Bl'[l~ov, Tg. Ahrrcş, Suceava, Secueni, Orildea ,mei
Lovl'in) on the pl'ccisiol1 drilling iechniqlle, It was found that drilling at fi 5 cm spacing be

twecJl the dusters :;l1oulcl be gU1Cralized arul that, even when thc equipmcnt provides nn 3de
quatc seed bed prepnr[ltion, dl'illiJlg can be mnde at distanccs of nl lei1st ,5 cm, but these slrould

not exceed 12 cm. T11e cultural value oi t11e seed is imj;ortant and, therefore, only top qU<l1ity
seed shollld be med. COilcurrent1y with lhe introcluetion oi monQJ;;Erm SUgilf beet sced, seecl

pclleting \ViII be ac.:optcd.



~O?UVICI 1.. CLOTA:\F GrI,. PO?OVICI MAllGARETA. S::;URTU ELENA
~ICOLAU AL., MARKUş ST., NIATHE ST.. . .. .BRATU 1.,

ŞARPE N., POPOVICI MARGAREŢA,şEGARCEANUO., NICOLAU AL., MATHE ST., ClORLAUŞ A

[973, Contributii la Îmbull'aitirea tehnicii de
VabcssCfllllg d~r AIISjCWtiC~";ltlii( dct Zllc!;:ern"ii;c) ,
de zahtlr, S. 67 - n.

semănat a sfeclei de zahăr, (Beitrag zlIr

Analele LC.C.s. Braşov, vaL IV, Sfecla

197:3. Cercetări privind eficacitatea erbicidelor asociate in combaterea buruienilor din cuHura

sfecle-i de zahăr, Analelc l.c.C.S, Braşov, voI. IV, Sfecla de !zilăr, p. 81 -·97.

Es werden die Versuchsergehnisse bezuglicll AussaattechnJk aus () OrtschafiEn dES L'2ndes
(Bra~o:!, Tg. Mur?ş, Suceava, Secueni, Oradea und Lovrjn) besprochcn, Es \rurele festgestellt,
dass clIC Aussaat 1m Abstand von 5 cm verallgemeinert werden muss unei \vo die TeeImi!, eine
sehr gute .yorbereitul1g des Kelmhcttes ermăglkht, I,ann dic Aussaat in cinem grosseren Ab
stand als b cm aher nicht grăsser als 12cm eriolgen. Es muss clie GiHe des Saatgutes beachtet
werden unu nur guter Sar-nen sol1 zur Vef\vendung k0111111en. Gleichzeitig mit der Einfil!lrulvJ
des monogermen Saatgutes \Vird auch die 1nkrnstierung des Saatgutes notwendig sein. '"

In diferite zonc ale ţiirii, la I.C.C.P.T. FUIJciulea, I.C.C.S. Braşov şi stnţiunile experimmlale
LovrJn, Oradea şi Tg. Mureş s-a urmărit cfeetulcîtorva cornbinaţ.ji de erbicicie asupra comba
terii hurujeni10r la sIecl,l de zahăr. Eficacitaten cea mai bunii s-a realizat la cornbinoţia de
numitii Ruven (Cidoate', Lell3cil) care acomb{Itut buruienile cu peste 90t!u, avînd in acelaşi
timp şi o iH,'.ţiune mult mai prelungitrl decit a altor crbicide. Rezultate bune il dat şi combinaţia

P.inaven (Pyrazon -1- Lenacil) precum şi Pyranest (Pyrazon -;- TCA). Cu simptome fitotoxicc
se rEmarcii Venzarul (Lenacil) Cilre s-a loveeita fi CEl mai Ltoloxic din toate erbicidelc În-

cercale.

POPOVICI 1.• CLOTAN GI-L, POPOVICI MARG.ARETA, SCURTU :ELENA, BRATU L,
;'JICOLAU AL., MARKUS ST.. MATHE ST.. .

1973, Contribuţii

lIU3X/lI/J<1I nocCI/(l

Crp. 67 -79.

la îmbunătăţirea tehnicii de sem1nat a sfeclci de zahăr (H !/'lJj'UltC/lUW

caxaplfoii ClJel<.'UJI), Analele J.C.C.S. Braş,:v, val. IV, Sfecla de z<1hiir,

ŞARPE N .. POPOVICI MARGARETA, SEGARCEANU O" NICOLAU AI~., MATHE ST .• CI0RLAUŞ A.

1973, Cercetări privind eficacitatea erbicidelor asociate in combaterea buruieniler din cultura
~feclei de zahăr (Sfudics on file eftcetiL'cllc,'ls oF flSSOChl{;;d hcrbicides in tlle control of 'U-'i'cds i/1

slIg{//' beci), Analele LC.C.S. Braşov, val. IV, Sfecla de zahilr, p. 8! - 97.

TIpltBO;U1TC5I p(3)'/lbTaTbl nQ.'ly'lelluble npn npIlllleEeHllIl TeXHII]{1! TO'lj-iCro [bICeEa, B OI:blTax

~~ratIII30BaI-I~bIX Il I.J..J;eCTI! H~ce.'leI-II-IblX nYHJ\TaX cTpauhlj'Ep<lIUOB, Tblpry MypEI.J..J;, CY'I<W<l, Ce
~~YI,~eHb,.?pan51ll nOBpIIll/.~CT'lHolJ.'IeI-IO,llTO J-le06XO,QllllIO 06060IIJ;IlTb noceUbl Ha paCCTC5IHllIl

~) :"1 Mejk~Y K.'1y6o 'mJI\IIl, .fi Ta:\1 r.ue TeXU1I11€CKoe CI-Ia62l{elIJle o6ecne i ilIIlaeT BeCI:W! XOPCIUYIO

1l0l(rOToBhy npopaCTalomero .TJO)l,a M02KlIO npOIl3EO}IJITb nOCEEbI Ha paCCT05IIU:II OO.II1U1e 5 CM,

HO ne npeBblU(aloru;ee 12 C:\I. He06xo,1l,1I1\10 mleTb BBIl,uy K)'JIbTj-'P)-'lO€ KJllCCTEO CeM5IU, npI1MC

H515I CiL\lble.rryl:lUlne ce:\Iella. OnuoBpeMeHUQ C BBenelm€M relreTlll]eClm O.'lI-:cCOl5IIfI;cii CI el\",;bl,

tloTpe6ye-rc5I nplli\IeU5ITb .n.pJ21{11pOBJlllle -cel\l5Tt!.

The dfeds of several herbicidal fOmbilwticI1s in the ::ontrol of weeds infesting sugnr beet
crors wcrc studied 8t the Rese8rch Institute ror Cereals aad Technical P[ants, Fundulea, tlle
Rcsearcll Institute for Potata and Sugar Beet, Bra~ov ,md at the Exp~riment Stations Lovrin,
Oradea and Tg. Murcş, The highest cffectivencss was that uf Roven (Cic1oate + Lenacil),
as Ulis (ontrollcd more than gO~i) oi the weeds and \VilS mOje persistent than tbe olber her
bicides. Good resu[ts were al!;';o obtained with Pinaven (Pyrazon + Lenacîl) and Pyranesl
(P yr<lZon -1- TeA). Phytotoxic symplo111s appeared in the plants receivingVcm:ar (LHWcil),

this being the mo::;t phytotQxic of ali the herbicides tested.



ŞARPE N" POPOVICI MARGARETA, SERGĂRCEANUO., NICOLAU AL., MATH:E; ST.. C10RLAUŞ A.

]97:~, C:.'rcetciri privinu eiicacitatea erbidd"']or ilsociate În combaterea buruienîlor dIn
~~!t[J;a sfcclci de .. zahăr (l'orscllungen il/;'Cl' clie 1Vi1'kung clcl' Herbizidmischungen

')Cl der UnfmHltf;ckamp[lIllg in da Zllc1wrriifJr:n!wltllr) , Analele Le.C.S. 13ra.'îov. val 'IV
Sfecla de zahăr, S. 81 - 97. . ,

In versclJieoc11el) L~Uj1ell u'e' L"j'j' b' l' d I B " ,
. ., .(1 ues el un u e<l, . ra~ov uncl Qen VersuchsstatiOl]en Lovril1

O~iJ(lca unr! Tg. Mureş wurde clie \VirkLHlg einiger HerhlzLdmischungm bei der Unkrautbe~
kampfun~ 111 der Zu.ckerrLibenkultur verfolgt. Die beste \Virkung wurde durch clie sogcnmmte
R.oVEl::j\\lschu~~ (Cl.clonte +- Lenncil) erlnl!ten, clic clas Unkraut 90% bekiimpfte uud aucIl
e l

.
ne Iange~c \V Jr'kung a!s <ll1dere I-Ierbizide Jufwies. GlIte Ergebnisse wurclen allCh mit der

~.I:l,<lVen,-M~scJ:ung (P)-Tazon +- L~ni:cil) und PyranesL (Pyrazon -[- 'reA) erzielt. PhyLoIo
xl~clJe Ers,-hc~ll.L1ngen wurden bel Venzar (LenaciI) beobachtet, w0Jches sich von aIlen ge~
lc::>teten HerbIzlden <lIs am meistcl1 phytotoxisch cf\vics.

ŞARPEN., POPOVICI MARGARETA, SERGARCEANU 0'" NI COL_A U .\L"
,.... MATHI':; 5'1'., CIORt,i\UŞA.

1')~3, Ce"cehf.i privir.d cficadtdca crbicidelor a~cciate În coml:aterc<\ I:uruicnilor din
~ul.ura sfeckl de. zah ir (Hcc.uDoe(llwJl IUlcawuţucCJl :Jif)(fiCloni!(l/{ocma CO'lcmanWl t'ep-

Il/UJUrJOtl IIpU ,lj1l1l'lJIlOJICRIlUU COP'UtlWIJ (1 c(Jt'H.~o(iuDcmlJe) A'T"!e! 1 C C S B' , !
Sf 1 d

· , '-'c.... 1 BSOV, '\0 IV.. ee Q e zahăr, Crp. SI- 97, . .,

~. ~23J1)1lJ!lbr~. 3011ax crpa1-1 bI, Il HaYll110-IICC1e;wuaTb'lbCIWi\I l:l;CTlayIesepI-:oEblX Il TeX11l1llec,
IdX paCTel-lilll (]))'II)J,)'."51, H I-raY'IHO-ECuIC':'lOEaTe.!lbC"Oi\ll/IiCnTVTe l,apTc,!_C'.TJeECljCTra Il CEE)',
'l01()"CTBa· Ei •. t-< .•. ~

., ~ <. 13 ,~c:mJ,oIHO II mI OnbmlhIX CT811JJ:lJ5IX Jl0BplJ!-I, Cpa)J,H /1 Tblpry Mypeul (I,VIII npe~
~l1P/l)!~TW Il,c~:Ie2!,OB.~Jm51 Ha,]; 3(j4el\TClI11.eIWTOphJX I\Ci\:(lIIHaUJ;i'1 rep6j~U1J)l,CB )lJJ5I yEI;l;rC)I':ellll7l
L,JplIHhOB CJ"apIlOIl CIXK.'lbl. I-IaHBblCUHl5J Eltjlcj:el';TJ1lJHOCTh ccylll;E'eTt'.TJeE8 IJDH nprIlTI'e)lI'll
ho.\I6rmaUIlII no,]; IHl3F'IH'e p. (e' 1 ., . - .'

. ... . h .1. ~I OH'II lC oaie -~ Lcnacil), YHJltlTOJJ\JlI3ll:cdi oO.'lee 9DW cop,
1151hOB IDICH 13 Ta Te Fpe~r r. . . (l

., , '". " :l .51 HaW:IOro uO.'lee npOJl,OJDI\IlTeJIbIJOeJleikTBl'e llei\I 2lpyrl)e rep61l-
UI.:(ClI. XopOW;,le pe3y.'lhTaThl lJ,i1JIa 1/ KO!\1611IlaUJl51 ITlHIaeell (Pvrazon _1_ Len"'cil)', "
IT 1')]Il"CT (P 'r'1z I TC-4.) el:> .. . . .. '- ,< Taldh.e

,! ~ .• J < oa -- .. JlTOTOI\CIH;eCJG:e npl!3H8JW llaU.rJlo;;aJJIlCh y BeU3apa (le11i:lcîJ)
OKd3f1BllUlIlC51 Halj60llee r/lilTOTOI\Cw;ecm:lIl li3 'lH'Jla ECnbITa)]PbIX rep6uw,U,olJ.

ŞIPOŞ OB.. pALTINEANU lWDICA

1973, Regimul de irigare şi prognoza udărilcr la sfecla de zahăr, 1\l1a1('le I.c.C.S, Braşov,

val. IV, Sfecla de z[lh;'îr, p. fi9-I09.

EX[2rien\eîe cxecutate la l.C.C.P.T. PUJJ:ilJlea in perioada 19;5~·-1971 ClI privir(, In rq::;irnul de
iri,:;are a sfcclei de zahăr şi p03ibilibten pro~::noz.ijrii dateî iJd~rilor araUi ctl În tn('(;ic pe 10 imi
producţia sfeclei de zahăr în urma irigiirii a crescut la 55·~72 t/ln în fClle\ic{;c îngrij~ijmintele

aplicate. PertiJizareil a mărit sporul de proJuc(ie c;rterminat de iri:;;are de la 15 la 21 Chil.
Sfecla de zahiir a i1Siguf<lt Q bun;'i valorificare a npei de irignrc, 1 mm de apiî daUi prin irigare
sporind recolta cu 31-72 kg/lw r{ld~icini. Pe soIuri cu texlurăşi permei/bilitnte bunJ pentru
i1]J6 este indicaUi umnirCI} ~oltllui prin irigare pînă Ia adincimea de 80 crn. Pentru aceasln pc
cerno:domuri cu text\!r~i asemc:lmHoare telei ele la Fundu1ea esle n'Jccsnr<l şi o;ltlmii o no:-mii
de udare de 60-80 mm,Evnpoiranspirnţiam2dic' zilnicii a sleclci C:c z8hi1r iriga te, cdculaUi în
medie pe 10 ani, se inscrie pe o curbil simetricii asemfinil(oare curbei lui Gauss cu maxima
corespunzind jU01ăUiţii lunii iulie. In <1CC<1stii lun5 se înregistre3ziişi consumul zilnÎc maxim
de G,4mm. S-a constatat eli se pante stab il i daL1 udiiri i cu suf icîent6 precizie pe bazi} bit an ţuhli

rezervei de apă din sol fhrtl il recurge 1<1 deterrniniiri gravim2trîcc ale umiditilţii .solului, costi
sitoare şi greoaie. In acestsco) 512 pot folosi valor ile evapotranspira! iei med ii multi afl\wl e sali
datele evapora\îei milsuri/ie în unitate, precum şi precîpitaliile inregisiratc.

ŞIPOŞ GR, PÂLTINEANU ROPICA

1973, Regimul de irigare şi prognDZJ. uJlrilor la sfecla de za~lăr (lrrigatiol1 regill/C and watcring
forecast {Il s!lgar b~'{:t), Analelc LC.C.S. B:'8ŞO\', va!. IV. Sfecla de z<1115r, p. 99-109.

Trials condueted at the Re3earch Institute îor C:;rcals ilod Teclll1lcal Plants, fUlldulea, during
1932 ta ]971,showd tlJat following irrigation thc sugar becI .y·ields incrcilsed tu 55-72 t/ha,
on a ten-yenr Dverage, dep:on:ling on thc fcrtililers used. Due to icrtililaiion, the yield
im:rcase dcterrnined by irrigatioll raiscd from 15 to 21 tlIla. The irrigation water \Vas ade
quately used !Jy t11e sugar beci planls, that is I 111!11 of irrigation waicr incrcilscd tl1c rcot
yield by 31-7;} l"g/l13 . .soils wiih ti gowl tcxture an(j waier permeability should bc moistenecl
by irrigatioll down ta ti depth of 80 CUL Therefore, onchernol,cms witl1 a texture simîlilf tu ihat
Lo:n Funduîca, water rates b~lw'2c;n 60 and 80 mm arc nccessary. In thc irrigi/ted sug,lr bcct,
h'2 clail)' mcanevnpotranspiration esiimatecl for a Hl year average fol1ows il symmctrkal curve
sirnilar ta Gauss' curve. with the peal; corresponding to thc middle of July. Tlie maximuIi1
daily cOllSumption attaining 6.4 mm is recorded cluring this month, too. It WilS iOllnd that
hc watering tilU8 can beestnblished accurately cnougll onthc basis of the \Voter reserve b~ll·

a:1Ce in tllesoil, c1imin{lting thus the expensive and timc,Collsuming gravirnetric detcrm;;1i1
tions of saH moisturc. For thi5 purposc, tlse can be made of thc average lUuHip!e-year eva
pohanspiraiion vnlue..;;; or thc data of evap.oraIJon ITl2asurcdin units anel the rainfal1s recordcd.



ŞIPOŞ Gli., pALTINEANU RODICA

lJi3, Fq:(mul de iriga:-c şi prognoza udărilor la sfecla de zahăr (lFasscrho/lslw!t /Ind
lJcwiisscnlll.f;'sprO!!o,'JlcsC de,. Zuclccrn'lbc) , Analele r.CC.S. Braşov. voI. IV, Sfecla de :zah~lr,

S. 99·-109,

Die in (:cr ZEitsp,mne 1962-1971 untcrnommcncll VersucÎ1c im Forscbungsinstitut fur Ge
tr('ide UllJ technische Pflanzen bezuglich \Vasserlwushalt der Zuckerrube ~1I1:1 die i\li.igli.chkeit
der Zcitbestimmung der BC\viisserung zeigen, dass im Laufe von 10 ,JahI'en cler ZuckerriibeJl
ertrag bei bew~isserkt1 Klllturen im Durchschnitt VQn 55-72 1,/h3 gewaclJsen llnd abh~ingig

vo:n ungE;\\'':llldten Dungemittel ist. Die DGngung erhi:ihtc den durch Be\viisserung crhaltenen
Ertr<Jg voa 15 auI 21 t/ha. Die Zllckerrube gewiihrl'2istete ein2 gute Nutzung des \Vassers.
1 mm 011rch Bewiisserung ver;li)rekhtesWasser erh6:'lte dic Erntc um 31-72 kg \Vurzeln/iJa.
Anf Boden mit guter Textul' und Perm;:abillt~it empfielt man clie Bewiisserung des Sedem
bis zu einer Tiefe van 80 cm. Desh(Jlb isi auf S:::hwaI'zb6Jen mit ~ihnlicher Textul' wie clic des
Bodens aus Fundulea cinc Bew5sserung von 60-80 mm niHig. Der durchscl1nittliche \Vas~

serverlust der bew~isserten 1(11 ltUfl:n fur 10 J ah re kllnn iluI cine symmetrische Kurve cingescbric
ben werc1en iihnlich der van Gauss, wabei das Maximum der Mittc des A\on;Jts Juli entspriclJt.
111 dicsem A\onat wird auc1J der grasste Togcsverbr<luch GA mm gem2ssen. Es wurde fest
gestellt, d<Jss der Zeitpunkt der Bewiisserun::; mi.t gct1Ligender Gcnauigh::eit auf Grunc1 des
W'1sservo:-ratgleichgewichtes des BoJcns bestimmt w2rden kann o:lIlC kostspielige gravime
tflschc Untcrsuchungen. Filr diesen Zweck 1,;:0:1I1cn die miUleren \Vede des Wasservcrlllstcs
,lU3 mehrcrcn Jahren ader dic VerdGnstllllg und dic NiedcrschlRge verwcndet werden.

ŞŢPOŞ GI-I., PÂLTINEANU RODIe A

1973, Regimul de irigare şi prag-non u.:l'irilor la sfecla de zahJ:r (Pnc1Ln OpUUUllIU! IL

npo2//o:] 1/O.t/lGUC c(lxapnoii C(Jl:ledbl) , Analele I,CCS. Braşov, voI. IV, Sfecla de zahăr,

CTp. 09-109.

O:lI:.IT:01 rrpo/13/le.l,ellllhIe l-IaY'lHo-IlCCJIe)l.,OBaTe,,·lbcli:ll~1 1l1ICTIlTyTUi\l SepHOI:IilX 11 TeXHl!'leCJ~IIX

paCTelIHH, (llYHJly.1HI, 13 nepllo.'J,e ]962~I971 rr. no Bonpocy peiKllilla OpoI1..J;(,HI!ii caxapltoi!
CBeK!JbI Il 1303:'1l0flmOCTII npOm031lpOEaHJlJI CPOI\EI IIO.TI!/B(JB, rrQK03I,lBaIOT, IITO Il Cpe)l.,Eell1 sa
10 JleT, npOl13130)l.,CTBO CaXflpl-IOi'l CEel'.Ilbl B pesyJIbTaTe OpOI1..J;e1Il1fl BC3pOc.no ,:10 55-72 Tira, D

33BIlClDIOCTIl 01' UHeceHHblX y,llo6peHllÎ'r. J.!)I.,06peHIlJI IIOEhICE.'1l1 npllpaCT ypOiIW51, OGyCJlOB
.'IelmbIiI OpOI1..J;eUIle:>1 OT 15 JJ.O 21 Tira. CaXapHa.5f CBej,JHl oGecne11IIJla xopOIllEe lICnOJIb301'.alllle
0pOCliTe,,IIbHOii BO)l.,bl, 1 MIII nO,llbl nOJ/yqeHlWi-1 nyreill OpCllJ.eH1I5I nOlJbl!IL.a51 ypmKaii Ha 31~72

!<r/ra IwpHeii. Ha nOIJBax xopcllleil Tel\cTypI:.I li RO)l.OnpoHllw:e!'llOCTII p'l\C",:eHJ~)'eTC5J yJJJIa·
JKeUlle rrO'Wbl 0lJO!IL.eHlieM llO r.lJy6I1Ebl 80 C/l-I. C aTaii U€JII;IO, Ha ';epHoşeJ\laX c leJ\CTypoii
1J0.Qo6l-Ioii cyllţeCTHylclIţeii Bet>yH,llYJIe, 1-:eoGxoJU:II:<J 11 orrTI;/l12.'lJ,Ha51 liOP"l<l IlC'.'1HE<J eO-EO eli!,
E:;Ke,u,HeBHaH: cpe)l.,u5I51 3UaTIOTpal-lClIllpaUWI cpeUlae/llOii CEeI<JIb-l Ebl'II;l:'.'l€HE.1,H 13 Cpe,llEeM 3<l
!O .'1eT, BrrIlCl>lBaeTC5I B cw\t/lleTpll'lllylo }<pIlDyJO, rrO)l.C6HyJO I<PilBOii faycca, MaI<CI1MaJlbUJ5I
101/1(3 coomeTcTB)'5I nO.'IOBIII-:e I:lr.'.'I5I. B 3TCIII J\:eC5Ille OTJ\le'lc:eTOI II IIWIi:CL!llC.IlU-ICe CyTCl.)HCe
1I0TpeGJIeHlIe 6,4 "II\!. J.!cnllIOI3JieHO, qTO B031110)KHO cnpe,;::;eJIlITb l.IEC/IO nCJIIlECJ';: C )l.,Cel<lTC'IEOii
TO~lImCTbIO, Ha OCHOEe 6a.'IaJ-lca 3arraC<I BOAbI B nOtlf;e, Ee npllCera51 K rpaBJlMeTplllieCIi:ElIl Ofj
pe.n.eJleHI!5IM B.IIaiKIIOCTII nO'IEbl, JJ.oporCCTor,IIJ;Ul Il rrO:C2,LJ';:UI, C STci'I L,{',,'lUQ lI:oryT npllil-,ll~

I151TIoC5I ).I,<lHIILle Cpe).l,Hei'l IIlHoro.TIen:eii 9UlTI01paJ-:cm:palU:1l t.l1ll ,1!.c:nHL:e EcnaIH:.eMccTII, 3<1
penlCTpllpOBalHlble fa MentloeTII a TEIIOKe Il EbIna)l.,<:el\lbJe cca,ll,lm.

1973, Modificările indicilor de calHate tehnologică. la probele de sfeclă de zahr~r congelat!;',

Analele LG.C.S. Braşoy, voI. IV, Sfecla de zah{lr, p. Ill--116.

Stabilindu-se modifidirile calitative ale pastel de siecUi În timpul c.ongeliirii şI depoliUirII
acesteia la temperatura de _20°C timp de 90 zile, s-a eOllst<Jtat di indicii care dehnesc calitatea
tehn~logjcă, randamentul În zahiiI', coeficientul de purHatc, nu sufed modifidiri semnificative
fa\ii de valorile probelor proaspete. În consecinlă se preconizeaz~1 utilizarea pastei congelate
de sÎeclii la determInarea indicilor ce exprimă calitatea tehl1ologidi a sfedci de zaheir din
CÎmpurile experimentale şi bazele de recepţie ale fahricilor de zah~ir. Se indicii metoda obţinerii

probelor şi congelareil lor In pungi de polletileniî.

ŞTEFANESCU P., STANESCU Z.,

J973, Modificările indicilor Ce calitate tehnologică la probele le sfeclă le zai1ilr congelatc
(C!langcs of t!le tcchnological qllality illdcxcs in dCCţJ'[roZCfl slIgar beci 8(lfllplcs). Anolele
I.C.C.S. Braşov, val. IV, Sfecla de zahiiI', p. lll-llG,

The qualitative changes of sugDr-beet p.:!stc occurring (;uring deep-freezing [Ind storagc ot
_200 for 90 davs 'vere determined (lnd it w?s found th<Jt 2S eomparcd ta the values of tÎle
fresh samples, tile Indcxes for techno!ogical quality, sugar yields, and purity coefficient wefe
not sIgnlfkantly changed. Therefore, It is recommended to USe deep-frozl:n sugm beet paste
in the determinat ion of the inclexes for technological qua1ity oi sugar beet irom experimental
fields and reception statiollS of sugar plants. A descriptîoll is given of the sampling method
anel deep-freezing of s3mples in polyethylfne lngs.



ŞTEFA::-JESCV P., STANESCU Z"

1973,i\'lcdific,trile indicilor de calitate tdmDJoJic.1 la probele {:e decL'i de :ralJ':1r cong-date

(Veriindenmgen des tcchnischen Qualitătsindex bei gefroJ'encll ZuclwrriLbenproben)
AnZlldc Le.c.S. Braşov. voI. IV, Sicc10 de zahiir, S. 111-1 Fi.

Wuhrend einer L1gerung van 90 Togcn hei -20"C wurdm keine Verlindcrungl'IJ cler quali~

Hiisbcsiimmenc1en EigenschaHen, Zud:ergehillt und Reinheitsgrad, festgesiellt. Deslwlb
J\alll1 cler gefrorcne Zuckerriibenbrei zur EnnlttIUllg cler qua!:tiilsbcsiirnrnenden Eigenschaftcn
unl1 Inclexbcstirnrnung c10r ZUc'k0rriiben auI den Versuchsfeldern l!nd Aufnahmfstellen cler
Zuckerfabriken vcrwcndet wcrden. Es wird cine j\kihodc flir PrOb(n':'lli1),lllll1~ tlnd Gefriercn
der ProbeTl in PolietyIUls~Ic1{chcn ernpfoh1cl1.

ŞTE5A:>JESCU P., STANESCU Z.,

1973, IVlodificările indicilor d~ calitate t::l1nologic1 la p;'oin1e de sTerLî d~ zahjr cDngelate
(113.11 en el/. lUI mexnO.W21P[('Cr.:o IZ copmrroClnH 06pa,11/01J 6'~Uf('JlOJIC':'11I1Oa C(lXa[J!IDll Cb'tH.t(>I),

Analele LC.C.S. I3ra-şov, vaL IV, Sfecla de zahăr, CTp. 111-116.

f1Pll yCT<JlIOBJIeHlll! l{il';eCTneHllbIX Il3MeHeHln"1 naCIhl caxaplloii CrelWhl Ea BP~~15l I~Ll!IlOP3}Kll~

BilHll:H Il XpEllleHlHl npll Tel\lllep,nype -2OCC B Ţe1leHllli 90 }~I-lei'l, OTi\le~JeIlO, 'ITO J111;J,el,Cbl o1lpe~

;~e,i15JIOIl.J;f:e TeXIiOJlorll'leCI,Ce l{a1IeCmo, I3LIXO}.ţ C<Jxapa, IW:OIl:(I1]~ll.LeliT In:CTCCOPTI!OCTlf, Ee IlC~

[lhITLIJ3ilIOT 3Ha1llne.1IhJ-lblX 1l3~IelleH!Jij Il Cpal3llellll11 C l,a'leCTB;:1I\1I1 CBe:i1\l1X o6paSUOB. B pe3~

y.1JbTaTe E!TOrO, peJ\O!IIeH;J,yeTC5]: nplll\IelHITb llr,IMopml~elll-1YlO nilCTY CEelOILI n])!! onpe;'ţe.TJClllHi

Illu~e]{cOB I3 blpajKaJoIJJ;IlX TeXflo.'IorlllleCl\ylo COpTI-IOCTb caxapIloii CEeJ'.'1hl c OnLITHLlx V'JaCŢ1{QB

Il npllelllllblX J1ynKToB caxapHblX 3aBO)~oU. YKil3LIUaeTC5I I\IeT0.:l. nOl1y1leJlIIH 060a311013 ;1 IIX BLl
I\I~ piDK!l13allll5I B nom13T1WeH0I3h1X I\lellJ,I'!E.

CODRESCU ANA, MARKUS ST., COPRESCU V., ROjVTAŞCU .E.,ŞTEFANESCU iL,
DUMITRESCU C"

1973, Rezultate privind eficacitatea unor produse În combaterea putreziri i plan! ulelor de sfeclă de
za~ăr prin tralarea seminţei, Analele r.C.C.S. BL"a.şov, voL IV, Sfecla de zahiir, p. 117-127.

In perioada 1969-1971s-au executat experienţe pentru stabilirea eficacităţii şi fitotoxicităjii

unor projuse utIliznte în combaterea putrezirii plfintuţelor prin tratarea semintei concomitent
cu pla1tarea. Experienţele au fost executate in laborator, sedlşi cîmp şi 5-,,11l Încercat produ
sele: Tiradin 0,8%, Panogen 0,4?iJ, Dexon 0,4%, Capian 0,8% şi Dithane ,~l 45 0,8%.
Rezultatele obţinute arată că sămînţa de sfec:lă poate fi tratată odată cu prelucrarea in cadrul
Complex~J1ui de producerea şi prelucrarea semintelor de la Ghimbav, fără a se influenta negativ
valoarea biologică a acesteia. S~auobţinut rezultate bune prin folosire3 produsului Tiri:ldin
În cantitate de 800 g la 100 kg sămînţii.

CODRESCU ANA, MARKUS ST" CQDH.ESCU V., ROMAŞCU E., ŞTEFĂNESCU A"
DUMITRESCU C.,

1973, RezuHate privind eficacitatea unor produse în cQmbaierea putrezirii plan{ulelor de sfeclă

de zahtlr prin tratarea seminţei (Ettcctivcness of sOl/le Îllllgicides ilI ihe control of scedling roi of
sugar beet), Analele LC.C.S. Braşov, val. IV, Sfecla de zahăr, p. 117--127.

Tests werecarri.ed out duri.ng 1969-1971 with a view ta determining the effeciiveness alld
phytotoxicity of several fungicides il1 ihe control of seedling fot of sugar beet, b,Y sced treat~

ments app1ied al planting. Laborator}', greenhollse and field tests werc conducled with the
pL"oducls Ţiradin 0.8~o, Panogen 0.4%., Dexon O.'l?{" Captan 0,8% and Dithane M 45 0.8%.
According to the reSlllts, the seed can be treated simlllti:lneously to ils processing witbin the
Complex for Scod ProJuction and Pro::essing, Ghimbav, ils biologieal valul' being not nega
tively affeete:! by th23~ 0;:J2:ralio:l3, A gooj cO:ltrol \Va, obtained WiUl Tiradin, applied at
lh~ rate of 800 g!IOa kg S2B(L



CODRESCU ANA, MARKUS ST., CODRESCU V., ROMAŞCU 1., ŞTEFANESCU A ..
DUMI'TRESCU C.

1973, Rezultat:.> privind eficacitatea unor preduse in combaterea putrezirii plantulclof de
sreclli d~ lahilr prin tratarea semlnţ:.>i [\f/irlwltgscrgcbllissf eilligcr PÎ!anzcns,::hlltzlllitte! bei
der Be/,Q.!Ilpfullg der Untall- oder VcrlJlchrungşlmll'lkheit ("Sclrwarzbcinig1?eil") der Zac/?cr
rii!JcfI/lfiiinz::hcn âurch Samcnbeizunp,,] An:i1ele r.c.C.S. Bri1~ov, vuI. IV, Sfecla de zahrtr,
S. 117--127.

In der Zeitspanne 1969~1971 wUfdel1 VersLlche unternommi2n um die Wirkung und Phyto
toxiziHit einiger gebrauchlichcr Pflanzenschutzmittel bei der Bekiimpfung der Umfallkrank
heit der Pfliinzchen durch Snmenbeizung Zll testen. Die Versuche \\'urden im Labor, Treib
haus nt1d Feld durchgefijhrt, wabei folgcnde Pflanzcnschlltzmittel getcstet wurden: Tiradin
0,8%, Panogen 0,4%, Dexan 0,4%, Kaptan O,S?u Ilnd Dithane .M 45 0,81%. Die erzieltel1
Ergebnissc zeigen, u<lssdie Bchandhmg des Rtibens<1mens gleichzeitig mit cler Samenbear
beihltlg im Samen1JehandlungsllI1ternehmen Ghimb:av durehgchihrt \Vcrden kann ahne dessC'11
biologischen \Veri zu beeinlrachtigen. Gllte Ergcbnisse wurden mit dem Pflanzenschutzmittel
Ţiradin in eil1·~ r Aufwandmenge V011 saa g/IOO kg Satnct1 erzielt.

CODRESCU ANA. MARKUS ST., CODRESCV V., ROMAşeu :r., ,ŞTEFANESCU A.,
D1}l'iIITRES'::U C.

1973, Rezultate privind eficacitatea uonr produse în C'ombaterea putrezirii plantulelor de
srecl:! de zah1r prin trafaren seminţei (PCJiJ/p,mambt uacaJOllţzu'c!1 :}(firfiU;JllUCIIOCIIW lIerw

mop/JIx cpc{)c/Uc (J npe{)uJHapauJ,{,'ltulf, C2/11W(l/lllJL poel/tlwa Cl1xapltoLl, ('(Je;••'/bl nyme.1t .~e'lellliJL

ce.ltRU), Analele LC,C.S. Braşov, val. IV, Sfecla de zahăr, CTp. 1l7-~127.

3<1 neplw,u, ]969-1971 IT. npOlJ3EeAe11bl OnhlŢbl DO onpenem:l!Il1o zq:qel\TlJE1;CCl11 II q:J;TC1C 1\ "

ClJlJllOCTll IleKOTopLIX CpeJlCTB, npI~iI:eli?:E:lIlLIX B npe,u,OTBparHeHjl11 crHI:IHlE)l51 pCCT1,CB nY1El'I!

o6pa6oT1m cel\UlH O;WOEpelll€llIlO c nOCa}lKolÎ. OnLITbl 6bl.'1ll npenlJ1HiHJlTbl B }Ia6oppaTopllll,
7en.'IIlUe Il IJllOJle Il llCnLlTblBa,illl CJ;en)'IGUlb'e cpenCTra: Tlfpa;UlH U,8%, T1i:I':o}l)CUI 0.4%,
l1el';COH 0,4%, KanTEln O,S!j'o, Il 11IlT3I:e ]\1 ,15 O,8(jo. Ilo.'ly<;eHl-ible ţC3Yll1;TaTblI101,33LIB<l10T,

'1TO cellleua caxapHof'icseIC'lbl ",10)1\110 npaTp<l1~,ili\);aTu o,'J,lloepCl\leHHO c oGj}aO(ntwl! ]) pallllwx
l\cMll.'leKCa no npOIl31~Q;J,CTt3y II ct:paooTIm COI5111 B fllillGaBe, \-:e BJIllH51 oTplJUaTeJlbllO Ha

I-IX 6,lCJIOflPleCKlte I(aL:ecTua, IlOJI)'tJeHbl XOpClll.lle pe3y.'lLTaTbl npll npE!I:el:etJlJll npenapaT<I
TllpallllH, KO.'IHl.JeCTBOM SOO rllOO KL cel'l15lH.

CODRESCU ANA, RArCU CRISTINA,

1973, Aspecte de cpidemiologie şi combatere a dupcreii CercQspora bcticola Sac:e.,
Atialele I.c.C.S. Braşov, val. IV, Sfeda de zahăr, p. 129-138.

La Braşov .~i Banea::u-Bucureşti s-au e::-;>2"::utat in anii 1D(j7-Hl69 ex<perionţe privind
fa::torii care condiţionează apariţia şi dezvoltarea cercosporiozei în ,culturile de
sfeclă, pfC:CUm şi criteriile care stau la baza averMzării Lrat3Jmcntdur. S-a ,constatat
că în condiţiile ţării noaslre epifiţiHe de C. beticola sînt influenţate ele cantitatea
de precipitaţii din lunile iunie -şi iulie. Primele infecţii de cercosporioză se reali
zeaza în decursul lunii mai -- prima decadă a 'lunii iunie, iar vrimele simptome
OJp_'1r ob:,Ş:1uit în lUna iunie. Alacul Sl:;' intensifică la sfîrşitul lunii iulie - începu
t.ul lunii 'august. Infecţiile care :ilPar abia in luna august afectează puternic nurnai
apu:-atuI fO'liar, in timp ce productia de rădăcini şi de zahăr este mai puţin ,influen
ţată. Pentru combatereaccrcosporio;:ei se recomandă aplicarea a 2-3 tratamente
incondiţiiIedin f,udul ţării şi 1-2 tratamente în celelalte zone,

CODRESCU ANA, RAICU CRISTINA,

1973, Aspecle de epidemiologie şi combaicre il ciupercii Cercospora beticola Sace. (Some aspects
of t!le cpidemio!ogy (lIul cOfltrol of Cecospora bcticola Sacc.), Analele 1.C.C.S. Braşov, val. IV,
Sfecla de zahiir, p. 129-138.

Between 1967 and j96gexpcriments were run at Brnsov anci Băneasa-BlIcharcst an the f<lc
tors gQverning the appearance and develcpment of Ce~cosporfl leaf spot in sugar bect crops,
as well as an the crHeria ta ue used for warnings of treaiment applicaUon. Under the c1imate
conditîons of Romania, Cen;ospara epidemics nre influenced by the rainfall amount in June
and July. Early Cercospora infedions oecur during MilY and early .lune, the first symptoms
appearing usually in June, Thcattacl;;s become more severe at the end of .lulv and earlv in
August. Late iniedions occurring in August are affeeting more severcly only tlle foliage: the
root nnd sugar yields being Jess influenceci. For the control of the disease, 2 to 3 applica
tions are recommendcd 1JJ1der the climate conditions of the southern area of the countrv and
I to 2 applicaUons in thc oH1Er areas -



CODRESCU ANA, RAICU CRISTINA,

1973., As~eete de epidemiologie şi combatere a ciu,ercii Cercospora bdicQ:a Sace. (EpidemwloglsC/W Betrachtullgen tlfld Bddimpf:lIlgL'oll Ccrcospora beticoia Sace.), An:l!eleLC.C.S. Braşov, val. IV, Sfecla de zahiir, S. 129-133.

In der Zeitspannc 1967-1969 wurden in Braşov und Biineasa-BucureştiVcrsuche bezug,lich Faldoren, die die EntwickluIlg tind das Auîtreten der Cercospora-Blattfleckenlmmk·
!leit in den Rllbenkulturen begunstigen, durchgehihrt \Vie 311Ch clie Kriteric/l, dic dcn \\Tam·dienst bedingen. In Rumănien \vird die Massenverbreitung von C. beticola van der Nic'
derschlagsmenge ·wii!lrend der Mana te Juni und .Juli beeinflusst. Der erste Bcfall durch Cer·cospora findet lm Alai [lnd Anfang Juni staU! w~ihrend die ersten Svmptome gcwohnjich jm
Juni erscheinen. Der Befall verstiirkt sich Ende Juli bis Anfang '~Ugust. Die lnfeldionen,
die erst im August stattfinden, greifen nul' clie Blatter an, wahrend cler \Vurzel·und Zucker'edrag nur wenig hecintriichtlgt wird. Zur Bel(iimpfung der CacosfJor(l~Blattfleckel1kranl<
!leit empfiehlt man 2-3 Behalldlungen im Slideo des Landes tind 1~2 Bel1andJuJlgen in
den anderen Gebieten des Landes,

CO:ElRESCu ANA, RAICU CRISTINA,

1973, Aspecte de rpidemiologie şi combatere i1 ciuperdi Cercospora beticola Sace. (3/1uDe
.1tZlOAOW'lBc/,lle acnc/;nnl Il yllU'IlJWJlCeTtlle 2]Ju6(l Ccrcospora beticola Sncc.) , Analele
LC.C.S. BffJŞOV, val. IV, Sfecla de zah~ir, eTp. 129-138.

B Epal.l.l,OBe Il 59HJICe-EyxapecT B 1967 - 1969 rr. npOI13I30lJ,IlJll)Cb OnblTLI OTIiOCIlTCJII:.HO
{!13JI:T0P0I3 06YC.'10B.'1IlBaJ01.U;IlX nOJIEJlfllile .Il pil3mlŢj;e oypoii IlHTHI!CTCCTI! ,1jIlCTlen C13e1';.%I, a
TaJGKe l~plJTep!Jii Jle)I.:<lWIIX B QCHOBilHll1I npe,':{ynpeiKJl..ellJlJI 06pa60n::l1. Ycnll-JOB.lJeJ-lO, 4TO
B yc.'1oBIlJlXlJal.l.l,ej·icTpaJ-lhl Ha 3T)mlJIllulJl C. beticola Sacc. n.'l.HeT KOml1leCTHO Qca,IJJWn
BLmanm.IJX B J110He Il lJlOJJe. TlepBbJe 3apa)KemUi uepKOCnOpr0301l! cuelOlbl npOIIXCQ,TJ,1JTI3
TelleHIl!! Ma51 " B nepBoii '!'\el(all,e IlIOH51, il nepEb!e npH31laKII 06blI<Honem-:0 n05IE·n.mGTCJI B' 1lI0He.
Tlopan.;::eHlJe yCHJlJlBaeTC51 l( J\OHUY J1I0,T15I ~ 1!3.tla.lry anrycTa. V,wt,el(UI:n nO.5IIJ.1J5Ilc:mrecn m:l.l.l,b.
fi aBrycTe CUJlbHO 3aTpafJlBaeT 10.%1\0 .1mcToEoi! annapaT, 01(a3blil<l51 MelLU.lI,Ee p,,,TJlrR!lEe ua
np01l3B01l.CTBO 1<opHefl li cax"lpa. DJJ5I Copb6bl C UepJWCllOpl10301ll peKClIleV)lyeTc51 npJ;lIlelUlTbno 2-3 oupa6oTIw n yCJ10BIl51X IOra cTpaHbl II no 1-2 06pa6omll il np)'rllx 30lJax.

HAICU CRISTINA, CODRE3CU ANA, AVRAM MARIA,

1973, Influenţa unor prq:araie ch tm ice asupra ciuţercîi Ccrcos/;ora beiicola Sace. , Analele LC.C.s.
Braţov, voI. IV, Sfecla de zab<'1.r, p. );39-1':16.

S.a testat comparativ toxici!;lteCl L:nCf prepDrnte fUl1gicidc de contact şi sistcmice faVi deciuperca Cercospora beticola. S-a studiat influenţI] produselor TIJ1nbcnd<Jzol·50, Bcnlate şi
Brestan-60, asupra germlnbrii sporilor de C. beticola atit in uitra cît şi iI1L'iL'o, Toate produsele
inhjb~i germinaţia spurilor de C beticola. Dintre Clcestea prudL1suI Brcsbn inhibii tobl ger
minaţia la doze foarte mici (0,Ol-0,02~{)), iar produsele Benhte şi TlIiElbcndazul'50, parj LaI;germenii care s·a1.1 format IEI concentraţli ÎOClrte mici a1.1 fost anormali (foarte mici şi deform.'lţi).
Aceleaşi rezultate S·.311 obţinut şi il! viUQ, Brestanul a fo::;t eficace numai cind s-a Clplicat pefrunze Înainte de pătrunderc,'l miceliului în tesuL Produsele Thlahendazol-f,O şi Ben.)ate au
aV~lt efed curiltiv, ac(ionindasupra miceliului cÎujJercii instnlat în ţesuL Difuzaren substantei
active a produsului Tlliabendazol-50 in ţesuturile frutlzei se facc in toate direcţiile.

RAIeu CRISTINA, CODRESCU ANA, AVRAM MARIA,

1973, Influenţa unor preparale chimice asupra ciupercii CcrcQspora bdicola Sacc. (Tlte iJltlu"cflce of sCL'cral c!lelllicai cOlllpol1llds Ofl Cercospora hciicola Sare.), Analele J.C.C.S. Braşoy,
\'01. IV, Sfecla de "ah;:'ir, p. ]39-146.

Comparative tests were carricd out on the toxicit:y' tu CcrcDspora beticola of scvcr"J1 contact
and systemic fungiciclcs. The effeds of Thiabendazole·50, Ben!ate, anei Brestan-60 an thefn vUro <Ind itI ViUD germination of C be!icola spores arc discL!ssed. TlJe gcrminatio:l of C. bc·ticola spores was inhibitcd by al! the proJucts tested. TlIe gcrmination of spores was inhibit
ed tataliy by Brestan even at very 10w rates (0.01-0.02%), and partially by Benlatc al1:1
Thiabendmolc·50; the germs developed afler tlle appl icalion of very low concentrations wereabnormal (very small anei malfo,med). Similar resLJlts were oblained in .)iOD. Brest,sn was
effedive onl)' if appIied on the Jeaves prior ta tl1e penetrat ion of the mrceliuffi in the ti.ssues.ThiabendazQle·50 (lnd Bcnlatc had a healing eHed "meI ac.terl on the ÎUl;gal mycelium present
in tlle tissues, In the IcaÎ tissues, tlle adive ingredient of Thiabendazole·50 ls distributceI in
al! dircetions.



ftAICU CRISTINA, CODRESCU ANA, AVRAM MARIA,

197:3, Influcrqa ur:or preparate chimice llsllpra ciupercii Cerco;;porn l:dlcola Sacc. (Da

Eil1flll55 eiflig:'r PJlanzL'llschutzmiUcl (luf Cacospo({l beticola Saec), AmJ1ele r.c.C.S.

Bra~ov, voI, IV, Sfecli! (:c zahAr, S, 139-~li6.

cs wurde clie Toxizibit ciniger systelTlisc11er lJ11:1 KO;lla~.;:tfLlngizide fur elen Pilt Ccrcospora

beticola vergleichlich geil;,std. Es wurdc der Einfluss VOI1 ŢhlabefldazoI~W, Bcnlate und

Brcsian-GO auf dic Keimung cler Spo[en von C. bcticola in c'itro unei in c.,'h'o studiut. Al1e

PîlalllenschutzrnHtel vermindcrn clic Kcimung der S,:o:-en von C. belicolo. Von diesen ver~

hindert Bre.:bll (iie Kcimung g;;nz, sd~on bei kleiner Dasis (O,OI-O,02(JiJ), \Vjhrcnd Benlaic

und ThinbcndalO1 die Keimung teiIwcise verhindern. Di~ Keimschliil1che, die sich bei schr

h:leinen KUlllentraUoll.::n bllden W~lrnl Elbnornllll (sehr kleln und verkriimmt). Die gleichen

Ergc1Jnisse wurden ducll in uL'o erzielt. Bn:stan \Var nUf wlrh:sam \VCI1I1 cs auf dje B1iittcr vor

dem Eindringctl des Myzels in das Gewebe ilusgebracht \vurde. Thiabu1(lnzol lind Benlate

hattcn kurahve Wîrkullg aie sich auch ouf das bcreits in das Gewel;e cin:~cdrungcne Piltmyzel

erstrcckh::. Das Vcrleilen der Aktivsuhslilnz van Thfaben:lazol in dem Blattgewcbe erfolgt

nac11 f1l1en Ric11tl1ngen.

EAISU CRISTINA, CODRE3CU AN A,AVRAM MARIA.

1973, InHucnţ'l unor preparate chimice asupra ciupercii C:rcospofil beticola Sace. (B.w~

JlllUe IteIrOmopl)/X XIl.1W'/'cCI<UX npenapnJJwIJ lia ~p1/.6 CercospOTU bdicola Sacc.), Anale:le

1,c.C.S. Braşov, val. IV, Sfecla L!e zah(lr, eTj1. 1~~9-1~6.

fiPOUO.I:.\UIOCb cpaHHI\Te.TjLHCe 1;Cnhn2B1:e TCKCL\IECC1J1 J-:€l;;G1qJ>:X q] Il] U',!:! L:X J( l'i~ Eli b::X li

Cl\CTe1l1IjjoIX npenap3ToB B OTHCw;eIllIII rpEGa Cercospora betieola. H3Y4iU/OCb BJIiml!Ile

npenapnTOB Tlw6etlA.<l30JIL-50, Eel.'JlaT Il 6pecTaE~(O ra IC\UEeCTb Ci,Cp C. /;C'iitcla ],31\

in viiro, TCl1\ Il i:l viDo. Bce rrpenapaTbl }TLeTaIOT EcxoiKecTb cm;p C. Lelicela. Cpe)Ul HlIX,

EpecTCHl TIG.'1I;CCTLlO yrLeT<:ET LC;\CJl(eC11o npn Ct;t;l.'b C.112.6bl;( rC::~iX (O,Ol-O,G~), il nper,a~

paTbl 6ell.'lilT II Tu<:CeH,TJ.230JIJ;~EO _ IlileTll1lllO; npCpOC1l\11 c6pa,"30fErlllEECJI npll BeCLII:a

He60,!]HUIIX EOEuelnpSI1UIXCWIU I:CHCpll1i'MIoEbI:lIII (ol,ellb IIWJ;eHl_]{j ;Ull] ;uj:CP1l'1T0[:ill:

Hbmn), f10;I.c6IIbIe pe3YlILT31bl nO.'ly1leHbI Il in ,-'h'o. 6peCTaH ObJ.T1 3(1'(1 eETlIEFbllllT(.T/I::EO B

CJ1}"ISe npIL'\IeI:ell51 H<l .1JllCTl:5JX !la npoHlIlOIOEeIlHJI/lllIUe.iJ1I5I Il Tl\allb. nrenapaTb1 TIl5JoeI!':w

30.11-00 Il Eell.TIaTe lIi\leJIII 'leiK6HbIii 3(j:q;e!\T ~eiiCTln'H Ha i\1llUe.rrI1ll rpnGa, KOTq:brij npOlin\ II

TeaHb mICTa. PaenpoCTpaHeIlIle ,leijcfBYlOu~ero EElllECTea npenapilTa Tna(iell;ta3CJll:.-50 II Tl\allll

•1JIICTbell npOIlCXO;J:IIT JID Eeei\! Hanp'l\,jjf;~II1m1l1.

COPRESCU ANA. KOVATS MARIA,

1073, Coniribuţii la sludiul ll1orfologici şi biologiei ciupercii Peronospora schachUi PLlck,

Analele r.c.C.S. Braşov, voI. IV. Sfedn ele zahiir, p. 147-153,

În perioada 1965--1970 :,>a studiat biologi a ciupercii Peronospora schachiii Fuc!:" care produce

mana sieclei de z<lhiir. Rezultatele obţinute demonstrează că transmiterea bolii se iace prin

5ilmînţ{1 şi prîn semincerii ataca!i, crxe constituie în prim~ivadl, sursa de infecţie şi de riispîn

Cire a bolii, SmsibUitatc(I plantelur la aLlcul parazitulul este maxim{l în iaza de cotUedaane

:şi descreşte în urmijtonrele fine de vegetaţie, Influenţa atacului asupra producţiei de riidăcinj

:şi zahăr se manîiEsti:l. prin sdiderea canti tati,vă şi cal itaHvă [1 producI iei. ObservaU i1e biometrice

(lf,1tă că lungil1l\:.1 medie <l conidioforllor [1 iost de 309,46::!: 10 [L, conidiile ,IU avut în medie

{l hmgime ~Qe 2Q,39:!=O,34 [J, şi o lAtime de 19, 19::!:::O,11!J.. Acestea au germinat prin tuburi gn

minative. ln Româniil 5~;]U identificat pentru prima dată oosporii ciuperci!, care au avut în

medie un dimnetru de 33,27::!:::O,11[1. şi au germinat în condiţii de laborator prin tuburi germi

Ilative. Oosporîi de dHerite vîrste (1-2 ani) fiU germinat în proporţie de 3,3-37%.

CODRESCU ANA, KOVATS MARIA,

1973, Contribuţii la studiul 11l0rfologiei şi biologiei ciuiJercii P~ronosJlora schaciltii Fuck

(Stlldies 011, t!le tlW;pllOlo[[y (l~ld bio!oglj of Perollospora s'Jhachtii Filei?,) Analele, J.c.C.S. Bra

şov, voL IV, Sfecla de zah~ir, p, H7~L53.

The biolo,;;Y of PCTOIwspora sch.'1chtii ruele, the agent of do\\rny mildew of sugar beet, was

sturlied b2hveen 1965 (In:! 1970. The dise<lse is borne botll by secd and seed bearcrs which, in

spring, are the source of iniedion [Ind distribution OI the disease. ]v\aximum susceplibillty

of plBnts to infedions by tl1is parasile oecurs in t!le cotylec1on stage; in laler vegetalionstages

the susceptibil ity graduaJly decreascs. The cffect oi attacks an root and sugar yiclds is refleeted

by qualitatively and quantitatively (Hminished yields. According ta the biometric obsef

vations, conidfophores \V2re 309.46:!: 10 11. longanrl conidia\vere 22.39::!: 0.34 (J.long and

19.19:!: 0.11 [J, \Vide; thcir germin(lti.on o::curred by germ tubes. The iirst report af the jden~

tification of the oospores of the iungus in Romania is aba fncluded. Tbese had an average

diameter of 33.27::!:: 0.11 ţJ. and under Iaboratory conditions germin3ted by germ tubes. The

per cent germinaHon of the oospores of various ages (1-2 years old) \Vas 3,3 - 37% .



CODRESCU ANA, KOVATS MARIA,

1973, Contribuţii la 5tudiul biologiei ciu;Jercii P(:ronospora Eclwchtii rueI>. (Beitrag ZlItn

Studillm des PilZ2S PcrorlOspora .'>chaL'Mii FlIc!c.), Analele LC.C.S. Braşuv, \'01. IV, Sfecla
de zah1ir, S. 147-153.

In der Zeilspanne 1965-1970 wurde dic Biulogie des Pilzes Pcrol1ospora sclU/chiii F11Ck., der
Erreger des falsel1en l\ubenmchltaus studiert. Die Ergehnisse zeigten, dassdie Krankheit
durch Samen L1nd befallene Samenpflanzen, clic im Fruhjahr dic Hauptinfeli:tlonsquelte dnr
stellen, verbreitct \Virc\. Im Keimblnttsbdium ist clic Bef<lllsul1pfindlichkeit der Pflanzul
amgr6ssten und fâllt in dcn folgenden Vegetationsphasen. Unter Einf!uss des BefolJs IWI111te
ein qunntiJativer und qualitativer Ri.ickgang der \\lurzel" und ZucJ.;erproduktion festgestelJt
werden. Die bLomehischen Alessungen zeigten, dass die Konidicntriiger cine durchschniUJic! e
Liinge von 309,46:::'::: lOi1, die Konidiel1 -eÎne Lange \'011 22,39 :±: 0:34 [L und cinc BreHe van
19,19 :::'::: 0,1 [J, <lufwiesen. Diese keimten durch KeimschUiuche. Das erste AlaI wurden in
Rumiinien die Oosporen des PUzes gefunden, deren Querschnitt einen .i\littelwert von 33,27-;
± 0,11 I-l auf\viesen und untcr Lahorbedinguogen mit einem KeimschImrch keimten. Dk
vcrschIedm <llten Oosporen (1-2 J ah re) ](eimten zu einem Prozentsatz VOJl 3,3~37%.

CODRESCU ANA. KOVATS MARIA,

19i3, Contribuţii la studiul biologid ciupercii Pernospora sehacl1tii fueli:. (l( llJY'le/iUiO

6uQ.:wwll epu6a Perol1ospora schachtii File!?,), Am/ele LC.C.S. Bra';i8V, voi. iV, Sfec:b de
zal18f, CTp, 147-153.

3a nepllo;J., 1965-[970 rr. 113YQ8JIll uno.'IOfWO qJllGa Pe{Cllosr:ora schaehtii Flld~., BbI3hIIlEl~

101II,ero .TIO)Kllo~rYlmllcTYIO pocy caxapHoii CH'I;;Jlf:,l. Pe3j'!lbTJThl OCl([l3hII"=1I0T, IITO Co.r;e311b nqc
,u,aeTCJl ceMeHa~1l1 Il nOBpe)I,)J,eH!-Ihr;\IlI Bblca,IU\3i1l1r, JlB.'lJllOIIJ;r;1IIllC51 EE'CIWii IlCTClIlHil{CM 3apiDKeEI:Jl
li pacnpocTp:melllIJl GOJle3illT. LIyncTBIITeJlhllOCTb pacTelllTii 1\ lJOpa)I':eullIo nap83HTil }lBJUleTC}I
1118KCml(J.TlhllOii B ce~le,D,OJlbHO)l,1 (lla3lJCe I!CHIHIweTC51 B CJle)J,yJCIlţJIX EereT8UHOI:Ilb!X (1:23J:c2x.
B.'1IIYlUUe nOpalKel-lll51 Ha BbIX0Jl: 1\OpHei'1 Jt caxapa npo5lB..UJeTCJl IWJIII';:eCT[C'llllblill II l\(\lreCTr.el!\'.l>lill
CIIlDKemlC'ill npOIl31'lOJI,CTBa. EJlOl\lCTpll'leCIOle lIo6.'110Il,eHJI51 nQEa3b!l3aJOT, I\TO Cpe3.11Jl5I .ll.nr:)I8
KO:JlIlllleHocueB ~ 309,46 ± 10 iL. a cpe):llIY151 3..'IllIIa KOHII,D,J1ii 22,39::1~ 0,34 [.1, Il.I,lIpllHa ~
~ 19,19 ± 0, l!V-' Olllf nCXOJl:J1.'111 IIopacn;oBoii Tpy6mll\e. BnepEhle OTC1KECTE.Tjelbl B PYl\1hll-:rl1

aOmapb! rpllBJ, CPC'l~lIilii ,D;lla~leTp KOTOpblX 33,27 :LO, Il [J. Jl !lCXO;UWH Il .'1aUOpaTopHblx yc.;;o
DIH!X no pocTlwBoii Tpy6ol]J(e. OOCIIOPbl pa3JIWll!h1X BC3pacŢoH 1l-2 1'0).-:2,1 rCXOi},I'.7li1 n qa
nopUlI1I 3,3-37%

ŞAl'tPE N" ŞTEFĂNESCU A., GABRIŞ ILEANA, NICOL/\.U A., SEGĂRCEANU 0"

1973, Cercetări privind rolo~irea Reglonului ea desicallt la seminccrÎÎ de sfec1{l de :o:ahăr, Ana 
lele I.c.C.S. l3fi1~,OV, voI. IV, Sfecla de zahăr, p. 155··-15:-;.

s~ prczinUi rezultatele experienţelor intreprime În patru centre cxperirn2nlalc (I.C.C.S.
Brnsov, LC.C.P,T. Fundulea si stBţiunile Sccueni şi, Lovrin) cu scopu·j stabilirii epocii şi a
doz;lor optime de aplicElre a R~glonuluj, CEl c1esicnnt pentruuniformizarea cOElcerii semincerilor
de siec1ii de zahrlr, in vederea rccoJUirii, mecanizate a seminţei, Cu combina direct din lan.
Pe baza rewJtEltelor obţinute, s-a stabilit di doza potriv jHi este de 5-7 J/hil Reglonc, apJic,'lt
in momentul cînd majoritatea lăstarilor şi gJomerulclor ali CLdoareEl giUbllie, iClr glomerulel
de pe mijlocul lăsLiriJor principali încep sii fie uscale. Calltntea seminţei (genninaţia, MN1B)
nusc modifidi ca urmare a aplidirii traÎilmentului.

ŞARPE N., ŞTEFANESCU A., GABRlŞ ILEANA, NICOLAU iL SEGĂRCE/I_NU 0"

1973, Contribllţii privind folosirea Reglonului ca desicant la semincerii de ~fec1ă de zahi:r
(Studies with RegIune liscd as (lesiecani in sugar beci secd<bcarer plall!s), Analele Le.C.S. B;aşov,

val. IV, SfeclJ de zoh~r, p. 155-1C0.

The paper deals with the resulls of triaJs carried 0:11 in four experi)nent81 centers (the Rc
search Institute for Potato and Sugar Beet Growing, BrJşov, t11(' Research Institute fa; Ce
L~als and Technical Plants, FundlrJea, emd the Experiment Stalions Secueni and Lovrin)
with il view to establishing tilc timing amI optimum applic8Uon rates of Reglone usecl as
8 desiccant for Ule uni.form ripening of sugar beet secd"bemer planls allcwing, tiws, the mecl1nl1
ical harvesUng of seeu with the combine directi)' in the field. It \vas establishedtlwt tlJe mo"t
convenient rate is 5 to i 1 Reglune/ho, and thnt the applic8tiOns should be made at the mo
ment when most of the sl100ts and glomerules become yellow, ancl the glomerules at tl1e rniddle
of the ma in shooLc; begin to dry. Seed quality \Vas 110t aHecteel following treatment application



ŞARPE N .. ŞTEFANESCU A" G
ABRIŞ ILEANA, NICoLAU A, SEGARCEANU O..

1973, C::rcdlri privind folosi"e'J P gl l' '.'
(Bcitrage :mr Vl.'n.v"lldul) '5 _, • < ,com: (lI ca.ocslcallt la slmincCfii de sfeclă de zahăr

Anal"'le 1 C C S n', /5 <vOIl Rcglo!lc (Ils Destf,'{Jl1t bei S{llI/eflpf!anzcil de: ZlIckl'rriibw)

~'" "', ra.şov, voL IV, Sfecla de zah~'ir. S. 155-150 •

Es werden Versuchsergebnisse ~l1S yj-'r V
tind Lovrin) besprochen' llnl '1· . It:. 1crsud:szelltrrden (Brn~ov, FU1.ldlllca, SecL1cl1i

, , r le op, onae OOSIS uwJ ci Z'I ' It'
mit Reglo112 als D'-'sihll11 j't t II :".' en el, pUll" (Jer Beh,mrilUIl.~

- c. \, es ZllS e en damd elI" etle"1 ;',,' 'e> R "', . ~

cnS,101s11 gewâhrleistet wird line] ! 1 '1' '-.. &. lC lma.,slgc 'cne ocr Ltlckerriib-

der Erge1Jnfsse wurde die Dosis ~, l( ~~(~~ClL"lell1e IllJt'hanlschc.Emtc mo;;lic!I Ist. Auf Grund

wcnn c1ie mCislen Sten a 1 ,e] S 01 LJ, ,.ln R:~loIlC .bestJmmt. Dic An\VcndLln~ erfulgt

der 1-Iauptstenge! zu tr~~'k~~~l; be::~~~lgelb,I,ICh ge:a~bt ,SlJld Ul1d die Samen <1\1.'3 der AiiUl!

nicht beefnflu;sL '-- b '-- L DJI.' QUD.!Jbt des Samens wird von der BehilIdllJl1g

AR7IRE N .. BALTH/l-ZAn E., P/l-RASCRIVOIU R.,

197:3. Dinamica crc5terii pla:-ttei ,5i aCllm:.tl<1rii unor sub:.ianţe nutritivc la sfecla furajerli,

Analele LC.C.S. Braşov. val. IV. Sfecla de zahar, p. lUÎ-l7i.

Experienţaefectuată în ilnii 19(19~ 1971 d ariii<Jt cii creşterea în grC\1I<llc a pL:ll1lci şi acumularea

substantelor nutritive se produc în ritm mal inte:nsîll pc-rioiJ(\a a IV-a de vegc-ta\ie. Astfel,

riidilcina, care, în primele cinci luni de viaţa (1.111-'25,V1 1) re,l1i7-ează numai 45,1 J!ij din

producţia mm..:imâ, creşte în greuti:lte în lunailugust cu ::8,31;iij şi în septembrie cu lG,G(!().

Conţ inutul de SUbSIcll1\i'1 1.!scatil în rildiicinll rDmÎne: staţionar în 3ugllst, dar se <::cllmule;:zil ilj

rilm intens in s'2ptembrie (7,0()O) şi, odombrie (9,E?iJ), Ri.tmul cel mai intens de acullu!me în

frunze a avut 108 în luna odambrie (24,01}6). Conjinutul de S.ll. În frunze este mult mni redus

decît în rădiicini. AclueL1ele soiuri de sfeclă furajeră Eljung la capacitate;) I1HlXimii de productie

în hma octombrie şi nu se pretează In recoltarea tLmpurie, care proJucc pierderi. de rccolt<l.

Proteina brută, în cantitate mare, de 22,10 q/ha ca şi conţinutul de substante min:::ra!e se ilCU

ITIuleazn progresiv pînii în octombrie. Tăierea timpurie a irunzelor arc efect negativ ;l.,:;upra

creşterii ulterioare a răcUicinii şi acuITIuUirii substqnţei uscate. Preţul de (D:ot nI sreclei recol

bte timpuriu este mili lUme cu 5~14(%, cu 18-46 11 (, mai mare pentru 1 U.N.

ARFIftE N., BALTl-IAZAR E., PARASC:HIVOIU R.,

197:3, DinamÎca creşferii pkntei şi acumulării unor substanţe nutritive la sfecla fnrajeril (Dy·

nall1ics of /lIant grOf:i'tr'1 and l1!1tril:,nt sllbsta!1c[' (l!:clllllltlatioll in fodrlcr beci). Analele l.CC.S.

Braşnv, \'01. IV. Sf~c1(] de zahflr, p. 167-177.

1973,.Cercct5.ri privind folosirea Reglonului ca d '. I 1 . .'.

11 . ".. eSlcan a SetTllnl'Cfll de +' F d . h C

'cc.'te--Jo(lal{Uft l;;aC(lI011lueu! IIpU li elI "1111'1 p - .. s ... c a C za ar
... ~ " eJAo/t([. fi ra'LeCrnr.c 0"1

caxap/lor,'i C(J('I~>'IIJl) Analele 1 C CS B . "., f ·_,jWUlnc.'L.H Ce.ll.ltC/lIl/;,Q11

, .. . '.' raşov, voI. IV, Sfecla de zahi.lr, CTp. 152-166.

TIPllBOJ,mC5I pe3YJlbTJibl Onb1ŢCB npe;UipllEJllblX B l'€ 101 'e' C ' >

(I-IaY'lHo-lIcc"e;W/3i:lTCJlbCKllii IIHCTIlTVT InpTcII'e "C'"O "C ' 1 1, x :oJhcLepl:~;Cl:T2.1HLlX llellTpox
" < .' ~j " ~, n,a 11 C[Ej'~OPOI'CT.ErJ E" Il

' lH O-IlCCJle,!l,OnaTc.TJbCKlrli IlHCTIlTVT 3epEo/'blX . __ , .' . _ _ ,," -, ,...... ., B p«liJ,OEe, - ay-

uml Cel\yeHL II JlOBplJll)C nC.'IJ,I~ ofil'c"'e:lell :ITtXJ.~:{,EChHX !\Jmyp (I'J'Eli.yJl 51ll OI:blTFb!e CTall-
J '>--._ lJ~I CpOhd II OllT1lMi' JIL11LlX TIC .'''' P

il ),a1leCTBe OCyUJ,llTCJUl L/..'ln Ebll)ilBFClJl"oCT " "'. . ,~3 BLCh 0lmn cr.'IOEa,
, . . Il CC3!,enaJllI51 Celll5111 caxap 'o ,.

I\leXatilI,311pOBi.1liIlOrO c60I)a Celll51IJ renocl'e"cT"e '6' '. ~ l. Il Cu L::bl, B 1311)J,y

. ' .. , '. • . /-J, "HEO haM aJIliOlll C na 'lSl H' ".
HbIX peSY.'lbT3TOB YCT3H0l3JlellO '!Ta nO"XO""III'" n '. '. • .' .. d CCI'.oLe nOJlyLJeu_

, "" M".ll ",03011 5Jr!JI51eTC51 5-Î '!' p",
1IleHJje:>.loro 13 i>IO/lleUT Jl.Or)la 60JII.11J1IHCT o 6 ,1 Ia. (r.lObl, npg-

, ,"--'-' 13 Ba ,crOB II Iwy6clflWB :ln"ITO'~

6onOi c cepe;UJllbl r.'lanULlx llo6erOB F~ ." .., ~ ..-. L<lTcro I1If1<I, a E.r:y-
. .",LJ l leJeT 2",CblX<lTb Kal-"(CT[O CE

pe3y.TJbTaTe BpllI'llelleHll51 3TOfr 06pa6on.:1L " 'l\-l51H Ee /J3I\1elJ5:eTC51 il

ŞAHPE N., ŞTEFANESCU A., GABRJŞ n~EANA, NICOLAU
A., SEGARCEANU O., Thc dynamics of pLmt growth allci nutricnt substmlce accuITIulation durin,e; fO~lr perioJs, b2

ginning witl1 Juiy 25, \Vas studied fur lhree consecutive yCnfS (1969- J971) in two fo:ider

lJeet vnrietics. Thc rcsults ShO\V2d ih-al th2 111crC8S(' of plant weight and ll1e accumulation oi

nulrients occur more intensely dLlrill[~ the 4tl1 vegetation perio:!. 111:::- liry tnatter (o1'1tent in

the root remains at a standsti\l in August, but is intensely ilccunEJlatcd during Scptcmbcr

(7.0%) 2nd Odober (9.5?o). Th0 most int::llsiv'2 ilcculTlulnUo:l in UlC leav:.:s oecurs during

Odobcr (2'LO%), T110 dry matter (ol1l(11t in t1Jc !caves is eOllsiderably !o'.Vcr ilElI1 in thc rODts.

IlIe maximum yielriing capacit~,' ar thc fod(jer beet varieties grO\\'llat prcscnt i5 iJtbined in

Odobcr; il1l1s, thcy are nol suitcd for C<:Irl)' l1arvesting "s tl1i5 results in yi~lcl l03SCS. 1f 11ar

vcstcd carly, 0111y 39.0 ta 8].(1% of thc total produetion (roots + leaves) Jad 54.9 to 79,9(!u

of lhe dr\' !TIiJiter realized in Odober can bcattaimd. Until Odober thcre i;:; ,1 progressive

accumula'tion of raw protein in con5iderilbl1e <lmounts (22.lO tI,lha) <1nd minernl sllbstances.

During the cari)' pcriods, only 60 ta 70(;0 oi the protein Ilvnilable i11 the4tb perind cari be

obt(lin2d, and 72 to 91?il of thc amount of mineral substances of the latler period. Early' .Qe

foliation 112gativc1v affeets the subseqllent growth oi tlle root, as well as the accumlllation

of dry matter. Th~ cost price of carly harveslcd beet js by 5 to 14(% !ligll€[, and that of

1 U,N, by 18 lo 46%,



ARFIHE N., BALTIiAZAll- E., pARASCI-HVO:rU R"

1973, Dinamica creşterii planteişl acumulării unor subdanţe nutritive la sfecla
iurajeră (Dic \Fdchstllflls:iyllilmik (lmi Anreic!lerul1geiniger Nlihrstofte ill der FlItti'rriibc),Aml1clc LC.CS. Braşov, voI. IV, Sfecla de zahăr, S, ICi/-I77.

Wiihrend circi J ~hrej1 (1969 -1971) wurde d ie "\Vacll$tumsd ynWllik und Niihr::;toffanreichcrLtllginnerlwJb van 4 Zcitperiojen bcginnend am 25. Juli bei z\VeÎ F~ltterr(lben::Drten studiert.Es WlInle festgestclJt, dass die Gewichtswnahme cler PflJ:nze und die NâhrstoffanreicbcrungriJscher in der IV. Veget;Jtionsperiodc crfolgt. Der Gehalt (jn Trockensub::;tanz in elen \\'urzdn bleibt unveriindert il11 August, im Septernbcr und Oldober reichert sie sicli abel' stakan (7,0% bzw. 9,5%). Ein gesteigEfter Anrckherungsrhythmus in elen BJ~ittern fand im 01\tober staU (24~(J). Der Trod::ensubstanzgehalt der BUiUer ist niedrigcr ,Jls in dcn \VLlrzeln.Die gegcrJwi:irtigen Futterriibel1~orten lwben dic gr6sste Ertragsk<lpnziUit im Oktober IlTldcignen sîch nicht fur cine friihe Ernte, da diesC's zu grossen Erntevcriu.sten hihrt. Weni1 fdH\gcerntct wird werden IUlr39,Ql!-() -81,6% des Totalertrages \VurzeJn und Bli:itter und 54,9-79,4I;Îi der Trockensubstanzprodui.;:tion des im Oldobcr gccrnteten Ertragcs erzielt. DasBrutto-Ehveiss und der l\'\inendstoffgehalt rciclJern sich in grosscn i\lengel1 22, la dz/ha bisOktober [l1'L In dcn fr[iherm Perioden werden GO-70% de: Eiweissproduldion L1lld 72-91%der i"Hllcralstoffc crziclt. Das frulJe Sclmeiden der Bliittef hJt ei ne negative Wîrkung (lui dasWachsIum und clic Anhiiufung def Trockensubstanz in ('c'- WUfze!. Der Kostcnpreis cler rriilJgecrntet('n Rilbe ist mit 5-14~;1 biSher, wiihrend der cineI' NE UITI J8-4G~() ste:gt.

ARFIRE; N., BALTHAZAR E.~ PARASCHIVOIU R.,

1973, Dinamica c.reşterii planlei şi acumuliirii unor subslanţc nutritive la sfeclafurajer:i (!(llnn.lwJ>1t pOClll(l paCIilClliUl- Il J[.rUîOIUC/WJl 1l1l111ameJlun/llX aCUllconl1 [1 JWp.uo
(joii Clie/MIII), Anc.'e1e Le.C.S, Braşov, voI. IV, Sfecla de 7:ahă.r, CTp. 167-177,

OIILIT npone,u,eHliblii Il 1969-1971 rr. lJOI.;:a3<.J.1J, tITO Eecoecii npllpcCT paCTellllR II H,mOp.J:el'reI1IlTineJIJ.,l!bIX nell~eCTB npoIlCXO;UIT 60,1lee III1TeIICllUHb!1II TC1lmOl\I U nr-ollI BereTaUIIOHEOI\J nejJIlO)IC. T<lJ\II1I1 06P8301l1, J\Opellb peaJIUsylowllii sa nepllL:e H5lTb illeC5IueB jKII31IJ!/1.lli - 25.Ylll/ mIIII], IJ5,1% iIIaJi:CllllJaJlbHOii np0jl,Yl\Ullil, nOnbIl[laeT Eec 13 anrycTe Ha 28,3% li il cellT5IOpB Ila 16,6'}(1. COjl,ep:rKaH1:e cyxoro eelU,ecTu3 fi EopEe CCTe.CTCJJ nOCToJlb".1\1 ilaJ:lfycTe JIDlla"On,TIJIeTC5I J1HTeHcJlBlIhl!\I Te1lIllmi n CE'ilT5!6pe (7,0%) 11 Il oTJJ6pe (9,5%). Han60Jlee lJIlTeUCJIlH1LIii plIDI H3KOnJleHlIJI Il JIIlCTh5IX npOllsOl.l.le.'1 B oI(T5J6pe (24,0%). CO}~epJJi:alll:e cpuroBelII,ecTuil Jlil;\JIlOro 1\lellbl.ll;e fi JlIlCTb51X, l)e'\l H l\Oplle, COnpe;\lellJlLle capTa I\OPllIOBOii cnel\,rJLI.'I,OXO)UIT )l0 ;\JJKCllll-l<lJIhlJoii np0i-lSHTllEgoii cIlotc6EOCIJl D OKT5J6pe II Le no,u,XO.!l5IT paHHei\IYeGopy, np!J'IJ!H5UI nOTepll ypOJKa5I. Cblpoii CeJIOl\, li GOJlbl.l.lOill lWJIWleCTBe, 22,10 It/l'a, aTaK:fI.;:e CO,'J,ep)l~aHI\0. ;\lHHepa,lbHblX BemeCTil nOCTElIcllllO Har.;:OTIJI5IeTCH ,10 0"T5J6pn. PaHH5I5I
cp231.;a .'I11CTbeB oTpllllaTe.rlbIlo ,'J,eiicTnyer Ha il.a.TJbHCiilUHii pOCT KOpll51 II JW"OTIJlelllle cyxoro nelU,eCTB. CeG;:CTOIlMOCTb paJ-)O coupaHlJOi"1 cr:e".rlbl lIa 5-14% 5-]4~o GnJlbUte.




