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INfLUENŢA SOlULUI ŞI A fACTORILOR PEDOCUMATICI ~

ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI CAUT AŢII SfECLEI DE ZAU AR
IN ZONA BRAŞOV (1)

Z. STĂNESCU, P, ŞTEFĂNESCUşi W. COPONY

.~

CalitaJea sfeclei de zahăr, exprimată printr-un complex de Însuşiri dintre
care conţinutul de zahăr are ponderea cea mai mare, este influenţată În .mare
măsur_ă şi de conditiile mediului exterior.

In principiu, calitatea sfeclei de zahăr este definită de totalitatea Însu
şirilor fizice, chimice mecanice, .morfologice, biochimice şi fiziologice care
determină comportarea acesteia în procesul de fabricaţie a zahărului, precum
şi de cantitatea de zahăr alb cristalizat ce se obtine În urma prelucrării ei.
Aceste Însuşiri trebuie să fie În aşa fel încît din acelaşi conţinut de zaharoză

s5 se obtină o cantitate maximă de zahăr cristalizat (Ve r har t şi O 1 d·
fIe 1 d, 1962).

In ti mpul perioadei de vegetatie, o serie de faelori naturali (fertilitatea
solului, cantitatea de umiditate din sol şi atmosferă, temperatura etc.) şi arti·
ficiali (măsurile agrotehnice) afeelează În mare m5sură calitatea sfeclei de
zahăr, ceea ce influenţează cantitatea de zahăr extras (H e n r y şi colab.,
1962; Stă nes cuşi colab., 196B).

Numeroasele experienţe aU stabilit cerintele sfeclei de za'hăr faţă de
temperatură, cantitatea de precipitaţii, elementele nutritive, lumină etc.,
precum şi influenta acestor faelori asupra calităţii tehnologice şi a creşterii

rădăcinii. Astfel, este stabilit că, pentru a da productii mari de rădăcini şi

de zahăr, sfecla are nevoie de 2 400-2 BOO grade calorice repartizate pe toată

perioada de vegetaţie, de cca l 400 ore de strălucire a soarelui (D rac h o v
s k a şi Sa n d era , 195~), de aproximativ 400 mmprecipitaţii pe întreaga
perioadă de vegetaţie (L ii d e c k e, 1961) şi de anumite cantităţi de elemente
nutritive. Aceste date nu dau Însă o imagine clară asupra variaţiei calităţii

tehnologice sub influenţa condiţiilor de mediu schimbabile.
De aceea, În lucrarea de faţă s·a urmărit stabilirea influenţei unor fac'

tori pedocli matici şi a faelorului soi, (c~re acţionează concomitent) asupra
f1ueluaţi~i unOr indicatori ai calităţii tehnologice, precum şi asupra produc
tiei de rădăcini. In ceea ce priveşte temperatura, s-a urmărit influenţa sumei
temperaturilor medii zilnice în aer, pe sol şi În sol la 15 cm adîncime.
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Tabelul 1

Abaterea ·1 ProcenteMedia standard

Tabel~t analizei variatiei
Nr. obsefvaţii 48 Nr. variabile ilO

pellumirea variilbile

REZULTATELE OBŢINUTE

i lTţ" t h l ~ice cu cea mai mare abatere
Indicatorii de evaluare a ca 1."U fo~ts6iul din sucul celular (62,0%),

standard, de cea mal mar~ fluctuatţle, ~~" inii ('470%) potasiul din suculraportul greutatea frunzel/greuta ea ra ac "

METODA DE CERCETARE

Experimentarea În cîmp a constat In studiul comportării soiurilor româ
nesti R Poli 7 (plurigerm de tip N), D 1053 (monogerm de tip N), D 189t *)
(plurigerm de tip Z) şi a soiului polonez AJ Policama (plurigen

n
de tip ZZ),

pe trei 'âgrbf61Jduri cu o graduare pentru 'azot (128 kgs,a.lha)şi eueite douii
graduări pentru fosfor (zero şi 108 kg s;a.lha)şi potasiu (zero şi 80 kg s.a.lha),
luate în trei repetiţii. Pentru identifiCilre la calculatorul electronic, fiecare
soi a fost reprezentat în calcul printr-o cifră care caracterizează digestia medie
a soiului respec,tiv (AJ Policama = 18,0, D 1891 = 17,8, R Poli 7 = 17,0
şi D 1053 = 16,5). S()lul a fost bine aprovizionat cuP şi K. Aşezarea expe
rienţelor s-a făcut după nietoda experienţelor polifactoiiale in paccele sub
divizate. Recoltarea parcelelor S-a îăcut la 95, ]]6, 149 şi 206 zile de la se
mănat (4 aprilie), la fiecare epocă recoltindu-se o suprafaţă de 20 m', pentru
care S-au executat analize de laborator. Densitatea a fost de 100000 plante/ha.
Pentru îndepărtarea'erorilor datorate goluri lor, producţia"de rădăcini S-a co
tectat in funcţie de numărul acestora folosh1d formula i lui Heinrichs, trans-
formată de C o i ce v şi colab. (1960): '

*) Ulterior denumit R Poli 8i

18,87 2,03 10,7
!G,97 2,30 140
14,63 2,44 17,0
13,44 2,18 16,0

1949,24 844,12 43,0
293,92 182,12 62,0
252,14 29,82 12,0
1l3,96 45,89 40,0

1379,92 245,90 18,0
5184,04 2112,25 40,0

85,76 3,32 4,0
94,26 1,64 2,0

4284,15 1221,55 28,0
86,24 3,50 4,0

1192,95 480,42 40,0
2077,08 280,00 13,0

32,20 12,88 40,0
1,99 0,93 47,0

8,91 1,86 21,0
11,77 2,43 21,0

141,50 42,36 30,0
53,33 38,11 71,0
72,00 51,45 71,0

461,30 96,28 21,0

2021,20 567,70 28,0

2137,07 645,32 30,0

°C 2352,00 742,51 31,0

653,05 196,00 30,0ore
2,50 0,88 35,0

,~S/% sf. lD 1,70 0,Q7 4,0

mm

'C

°C

g/% .. sfeclă
g!%J sfeclă

'S
"S

mg/IOOoS
mg/IOOOS
mg/IOOoS
mg/IOOoS
mg/IOOoS
mg/IOO'S

%
%

mg/IOO'S
%"'S

mg/IOOoS
mg/IOOoS

t/ha

lq~ sfeclă!
kgZE
% sfecl5

nr. zile
kg P,or,lha

'I'g R,O/ha

1 Substanţa uscată toiah! "
2 Substanţa uscată ~olubila

3 Polarizaţia su~ulut normal
4 DigestIa sfeclel
5 Potasiul din sucul celular
6 Sodiul dinsucul celular
7 Calciuldin sucul celular
8 Azatul aminic
9 Betaina

10 Cenuşa solubnă .
] 1 Puritatea sueulul normal
]2 Puritatea zemei de carhonatareaa II-a
13 Valoarea de impuritate
14 Zahărul extras
15 Aminoacizii
16 Zaharurile red~dî,~o.ar.e , ,
17 Producţia de radactnt v u •. "

18 Greutatea frunzei/greutatca~radaclnll
19 Consumul· specific de sfecla

20 Zahărul extras .
21 Zilele de vegetaţle

22 Ingrăsămîntul cu fosfor.
23 Ingrăşămîntul cu potastU A " ~
24 Suma precipitaţiilor de la 1flSamll1ţ'are

pînă la recoltare . . ~
25 S ma temperaturilor medii zilntce In aer

Ude la ÎnSămînţaTe pină !? r~co!tare e
26 S ma temperaturilor medu ztlntce p

llsot' de la insămînţaTe pînl:~ la.re~o1ta:e
27 Suma h:mperaturilor medh z11111ce A 1~

sol la 15 cm de la însămînţare pina
la recoltare l . d

28 Suma orelor de strălucire a soare Ul e
la răsărirea plantelor pînă la recoltare

29 Germia
.30 Cod ul soiu.! ui

z

100 -z
2

z+
1(,

în ca.re k reprezintă coeficientul de transîormare, iar z procentul de rădăcini
recoltate din numărul total de rădăcini recoltabile pe parcelă.

Metodele de analiză, Anaiizeles-au executat în GOhformltate cn "Instruc
ţiunile de analiză aplicate în îabricile de zahăr"şi acceptate de ICUMSk
Estimarea calităţii tehnologice a sîeclei a fost îăeută după 20 indicatori dintre
care menţionăm: conţinutul de cenuşă (mg/100' S); conţinutul de zahăr al
sîeclei (digestie) In 'S; zahiirul extras (%/100"S) ; conţinutul de betaină
(mg/IOO'S); consumul speciîic de sfeclă, (kg sfeclă/kg zahăr) şi producţia de
rădăcini (I/ha) ca indicator indirect al calităţii sfeclei.

Zahărul extras a îost calculat cu ajutorul relaţiei lui Paar (Staticescu,1971):", "

ZE %oS = 100 II QJI .JOO~Qnl' D-PT;
l 100-QM Qn, D

în care Qn reprezintă puritatea zemei decarbonarea a II-a calculată cu for
mula Car rut h e r s şi O Id fie l d (1962) in funcţie de valoarea de
impuritate, QM este puritatea melasei normale şi a îost ,luată cu valoarea
62,0%, p" '- 0,55% ,reprezintă~pierderile de zahăr datorate procesului teh-
nologic de fabricare a zahărului, iar D digestia sfeclei (in OS). '

, Metoda de calcul. Rezultatele au .Iostprelucrate cu ajutorul unui cal
cu1atorelectronic după metoda corelaţiilor mUltiple, calculîndu-se pentru
fiecare indicator de calitate ecuaţia lineară frifuncţie de 7-'-'8 factori de cre:l~
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1,80

Tabellli 2

1

3

364,7

863,7

d r' de rădăcini la sfecla de zahăr

1461,7

3393,1

SOI~L ŞI Cll.Ll'l"ATEA $FECLEI DE ZAHAR

1310

3009,6

1295,4

2797,8

I 08 A ('1· " 87 "rOI dill v'Jrbjill substlll1tei u5c:de (trepilta O, Iactoru _ .lmpr.-sblllja uscată, factorul 28 exp lea , I fO

5

indicatori ai valorii tehno1ogice şiuliupra pro tiC Iei

Caflletciiştici de s()i
Suma temperat.u- Suma teJnp('rnl~l. Suma QTelorSum~ tempe.

rilor medii zilllll:'e de str~lucirc

COlîtinuttl~
ratţlrilor medii rilar medii zihuce

în soli;;! 15 em a sOllrclui de
mediu de ~

zilnice în aer la suprafnta solu·,
la riisiirirelui de In 1nsămiu· adincime de la

pînii la Germin znltăr.11 "
de In insfimln·

tare pinii ta ÎnsămÎnţare pinii
recoltare soiului

tarepină la
la recoltorc

"S
recoltare recoltare

"C 'c'C 'C

X 29 X 30X '27 X 28X 25 X 26

\ 1 O/ 1. 1.I I O L O OI 1. O 1.1. O

(1) 87,7 (2) 91,0 (5) 92,1-(7) 92,2 - - -
94,5 - - - (6) 95,2 (2) 919(1) 91,8 (3) -

'94,195,2 - - - (4) 95,1 (2)-(1 ) 91,2 (7) -
94,2 (8) 94,4 (6) 94,4 (2) 93,2(1) 90,1 (7) 94,4 (4)

(5) 94,3 (2) 91,4(Î) 94,4 - -- - - -
(1) 80,8 (4) 88,S (7) 89,1(6) 89,7 - -- -

(2) 46,7(S) 60,4 (3) 54,2(6) 60,3 - -- -
12,1 (1) 5,9(6) 33,0 - - (8) 33,5 (:1)- -
12,1 (1 ) 5,9(6) 33,0 - - (8) 33,.5 (3)- -

6.5,:)(1) 46,3 (7) 82,7 (2)(.5) 80,9 - -- -
94,6 (2) 92,085 14 (6) 9,1,6 (.5)- - (8) 94,6 (1 )

77,5(2) 71,0 (4) 74,7 (7)(3) 72,9 - -- -

(6) 9(i,7 (7) 96,9(1) 95,g - -(4) 96,7 - -
(1 ) 74,6 (7) 83,4 (2) 80,2- -(6) S:),3 - -
(1) .5S,S (7) 80,7 (2) 67,0- -(5) 80,6 - -

(1 ) 58,9 (7) 80,8 (2) 67,3- - -(5) 80,7 -
73,1(1 ) 65,9 (7) S4,6 (2)- - -(5) 84,5 -

92,5 (2) 89,1- - - (1 ) 85,4 (6)(5) 92,4 -

(5) 9:),1 (3) 91,9 (4) 92.7- - -(6) 93,3 -

(2) 80,785,2 (7) 85,3(1) 74,7 - (6)

1,65

4

361,0

592,1

8

80

o
108

ŞI COLABORATORII

95
206

Limita de vClriaţje a factorilor minimij

independenti luaţi În calcul Dwxirnă

NOTA: L = Jocul fuc!orului În ecu;jjjc dupii pOndere;) lui asupra indicelui studi:lt.
D "'''' uetcrmillaji<l lIluitipJ1l (iu proccnk) pentru fiecurc treapUi. Exemph.l: pentru sub

unii cu factorul 29 llxplică 9] % (treapta 2), factorii 28, 29 şi 23 imprelllJii explică 91,8%. etc.

, unor factori
i (Ii.. zoit. lIraşov şi a

I soi asupra ~nor
. ' .

lngrlişJi. 1nrrr1işi;. Suma precipj.
tu! iHor de 111

Coefj. Nr. mîntuI cu mîntui eu
insiJmînlllrceient 2!Je dl~ fosfor potasiu

pînii la
de de. vegeta1ie Jig kg

recoltare
Denumirea variabilei termi.

P~O~/hn 1\20 Jha
rom

natie
totalii

% :x 2l X22
X24

.
X 23

1./ O LI O 1. I O 1. I O

Substanţa uscată totală
92,2 - - (4) , 92,0 (3) 91,8 (6) 92.1Substanţa uscată soJubilă 95,2 (5) 95,2 (4) 95,1 (7) 95,2 - -P~larizaţia sucului normal 95,2 - - (3) 95,0 (5) 95,2 (6) 95.2Digestia sfecIei

94,4 - - (3) 94,0 (5) 94,3 - -Potasiul in sucul celular 94,4 (1) 83,9 (3) 93,4 (6) 94,4 (4) 94.2Sodiul din sucul celular 89,1 (8) 89,1 (2) 86,2 (5) 89,0 (3) 87.5Calciul din sucul celular 60,4 (1) 35,6 (5) 60,2 (7) 60,4 (4) 59.2

'.'
Azotul aminic

33,5 (4) 12,8 (2) 9,2 (7) 33,5 (5) 30,1Aminoncizii
33,5 (4) 12,8 (2) 9,2 (7) 33,5 (5) 30,[Bet<1Înil
82,7 (8) 82,7 (3) , 75,9 (6) 82,3 (4) 78,9Cenuşa solubil.1
94,6 (7) 94,6 (3) 94,4 (4) 94,5 - -Znhmurile reducătoare 77,5 (8) n,5 (5) 75,9 (ti) 77,5 (1) 12,4Productia de rădăcini 96,9 - - (2) 96,3 (5) 96,7 (3) 96,5Puritatea sucului l10rmnJ 83,4 (5) 81,6 (3) 8J,2 (4) 81,4 - -Vel/oarea de impuribte SO,7 (4) 75,2 (3) 74,6 (6) 80,7 - -Puritate<1 zemeÎ de carbonitarea

1I,a
SO,8 (4) 75,5 (3) 74,9 (6) 80,8 - -Zah;lrul extrt:ls (% CS) 84,6 (4) SO,1 (3) 79,6 (6) 84,6 - -Consumul specific de sfecUî 92,5 (4) 90,8 (3) 90,5 (7) 92,5 - -Gfcutate2 frunzeî/greutntea

Irădăcinii
93,4 (1 ) 89,5 (7) ; 93,4 (2) 91,2 - ~

ZClI1.!lrul extras (~~o sfeclii) 85,3 - ~ (5) I 85,2 (4) 84,7 (3) 82;7



~ '<lf r)· functie de suma temperaturilor medii zilnice ale aerului
Digestia ~Ie~:el. ( S/100~ gy S, eea I'tnr. (X~5) de natura soiului (XSO) şi de cantitatea de ingr~~re) de la lnsammtare plOa a recoa ... _ , .. \

'şămînt cu fosfor (kg 1',0, Iha) administrată în sol (X22) ".

Tabelul 3

0,968

X22

0,00523
2,48171 ~,

94,0

X30

1,12489
4,75230***
93,2

X25

Y = 0,00305 (X25)-1-5,34583 (;';:30)+0,0523 (X22) 3,30591

SOIUiL ŞI CALITATEA SFECLEI DE ZAHAR

Eculltlil de regresie In. treapta a 3'[1:

Eroarea standard il coeficientului de
esle 0,00014

regr. " 9578834***Valoarea testulUl "T _ I

Coeficientul de determinatie parţial (%) 90,1
Coeficientul de determinaţie totală (1%)
Coeficientul de corelaţie multiplă COfei>

tat pentru gradele d,e libertate

*) Ecuaţia de regrcsie il fo ;tcalculată Cu \'''110\ lIc continutttlui mediu de zahăr sX 10~1.

7

Continutul mediu de
Cantitatea de îng"ril- Di~sti:lSuma temper:lturllor zahilr al soiultti

sămInt cu fosfor skclţiSoiul medii zilnice în (codul sOÎului)*) " J,g P~Ojha oSner QC , QS

1 295 16,5 O 10,24D 1053
108 10,66

1 295 i7,0 O 10,51R Poli 7
108 10,92

1295 17,8 O 10,94D 1891
108 11,35

1295 18,0 O li 04AJ Police.rna
IOS 11,46

2 798 16,5 O 15,72D 1053
IOS 16,14

2798 17,0 O 15,99R Poli 7
IOS 16,41

2 i98 17,8 O 16,42D 1891
108 i6,84

2798 i8,O O 16,52AJ Policama
iOS 16,95

6

mai mică
n"rit"!<," 0""',)''; normal

stand,ard 16%,
17,0% (ta-

cea mai ridicată abatere standard a
(71 iar cea mai ~căzută suma precipitaţiilor

temperaturilor medii zilnice în aer (28,0%), în ceea ce pri
abaterea standard a fost în medie de 4,0%.

v/nn'e cei 20 indicatori studiaţi, au fost influe~ţaţi cel mai mult de
f""/ornl soi şi de factorii pedoclimatici următorii (tabelul 2): producţia de

(coeficientul de determinaţie totală 96,9%), substanţauscată solu
(95,2%), polarizaţia suc.ului normal (95,2%), cenuşa solubilă (94,6%),

digestia sfeclei (94,4%), potasiul din sucul celular (94,4%), raportul greu-
tatea frunzei/greutatea rădăcinii (93,4%). Indicatorii: azot aminic, amino
acizi,} calciu din sucul celular şi zaharuri reducătoare, au coeficienţii de
determinaţie cei mai mici, ceea ce dovedeşte cii ei sînt influenţaţi şi de alţi
factori neluaţi în studiu.

Cea maî mare influenţă asupra indicatorilor calităţii tehnologice o
are factorul soi, care a influenţat toţi indicatorii dintre care 15 foarte puter
nic, ~ituîndu·se pe locurile 1 şi 2 în ecuaţiile de regresie. Urmează Suma ore
lor de strălucire a soarelui care a influenţat 15 indicatori, dintre care 9 foarte
puternic. Factorul îngrăşămînt cu fosfor pe fond de azot a influenţat toţi
indicatorii dintre care 4 foarte puternic, iar suma temperaturilor medii zilnice
în aer a influenţat 12 factori, dintre care 4 foarte puternic. Ceilalţi factorî
de vegetaţie cercetaţi au influenţat puternic numai 1-3 indicatori. Suma
precipitaţiilor a avut O influenţă foarte scăzută deoarece acestea au cazut
În cantitate mare Înaintea primei epoci [le recoltare, dovadă fiind abaterea
standard scăzută (21,0%).

Este interesant că o serie de indicatori importanţi, printre care conţi
nutul de substanţă uscată solubilă, polarizaţia sucului normal, digestia şi
zahărul extras (raportat la % sfeclă) sînt: inlfuenţaţi puternic de aceiaşi fac
tori şi anume suma temperaturilor medii zilnice În aer _ un element al
epocii de recoltare - şi natura soiului. Producţia de rădăcini, în cazul celor
4 soiuri apropiate din acest punct de vedere, este influenţată de 7 factori,
dintre care foarte puternic de Suma temperaturilor medii zilnice la 15 Cl1)

În soj şi de îngrăşămlntul cU fosfor. Conţinutul de cenusă solubilă este influ'
enţat de 6 factori, dintre care foarte puternic de suma 'temperaturilor medii
zilnice In sol la 15 cm adincime şi de natura soiului. Conţinutul de amina.
acizi este corelat In general cu 8 factori, dintre care foarte puternic cu natura
soiului şi Îngrăşămlntul cu fosfor. Betaina este strins corelată cu suma orelor
de strălucire a soarelui şi cu natura soiului.

în lucrare se prezintă, influenţa soîului şi a unor factori pedoclimatici
asupra tendinţei de variaţie la numai 6 indicatori de calitate tehnologică
şi de producţie şi anume: digestia sfeclei, conţinutul de cenuşă, conţinutul
de betaină, zahărul extras, consumul specific şi producţia de rădăcini.
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Ecuatia de regres!c la tn~apt<; [] 3'1; Y O,OJ210(X2i)
O,OZIOZ{X0Z) +O,03825(XZ.1) 12,77172

la toate soiurile cînd cantitatea de P,o, creşte de la zero la 108 kg/ha. Pe
primul loc se situează AJ Policama, urmat de D 1891, R Poli 7 şi D 1053.

Producţia de rădăcini este influenţată mai puternic de suma tempera
turilor medii zilnice În sol la 15 cm (95,9%), ÎngrăşămÎntul cu fosfor adll)i
nistrat şi suma precipitaţiilor de la ÎnsămÎnţare pînă la recoltare, care:Îm
preună, ridică determinatia la 96,5% (tabelul 4). Mai au influentă asupra
producţiei: suma temperaturilor medii zilnice în aer, cantitatea de Îngră

şiimînt cu potasiu administrată şi natura soiului.
Producţia de riidăcini manifestă O tendinţă puternicii de creştere cînd

suma temperaturilor medii zilnice la 15 cm în sol se ridică de la 1 462'C la
3 393'C, precum şi o oarecare tendinţă de scădere cînd îngrăşarea cu fosfor
ajunge la 108 kg/ha P,o,. Producţia de rădăcini creşte puternic cînd suma
precipitaţiilor se ridicii de la 361 mm la 592 mm.

Trebuie subliniat faptul că cei trei factori care au influentă mai puter
nică asupra producţiei de rildiicini sînt diferiţi de factorii care influJ;;nţ~ază
digeslia şi că factorul soi nu se evidenţiază în acest caz.

Conţinutul de cenuşă solubilă în sucul celular (mg/IOO'S) care măreşte

solubilitatea zaharozei în procesul de cristalizare din fabricile de zahăr, este
influenţat în primul rînd de suma temperaturilor medii zilnice la 15 cm în sol
(85,4%), de natura soiului şi de cantitatea de îngrăşămînt cu fosfor admi
nistratii. Aceşti trei indicatori explică împreună 94,4% din variaţiile con·
ţinutului de cenuşii solubilă (tabelul 5). D influenţă mai mică exercitii can
titatea de Îngrăşămînt cu potasiu, suma orelor de strălucire a soarelui, numă

rul zilelor de vegetaţie şi suma temperaturilor medii zilnice la suprafaţa

soluluI. .
Conţinutul de cenuşă solubilă manifestă o tendinţă foarte pronunţată

de scădere cînd suma temperaturilor medii zilnice în sol la 15 cm creşte de
la 1 462 la 3393°C. Acest factor influenţează tot aşa de puternic, dar în sens
invers, producţia de rădăcinI. La aceiaşi sumă a temperaturilor medii zilnice
şi la îngrăşarea cu aceiaşi cantitate de P sînt diferente între. cele 4 soiuri,
conţinutul cel mai ridicat fiind la soiul D 1053 si cel mai scăzut la soiul AJ
Policama. Îngrăşarea cu fosfor provoacă O tendillţă de scăd~re a conţinutului
de cenuşă solu bilă în funcţie de soi, tendinţa cea mai puternică de scădere

fiind la soiurile zaharoase jAJ Policama şi D 1891) şi cea mai slabă la soiu
rile R Poli 7 şi D 1053, Intre primele două soiuri este o diferenţă foarte
redusă.

Conţinutul de belaină (mg/100'S) are o influenţă negativă considerabilă

asupra cristalizării zahărului în procesul de fabricaţie. Variaţiile acestui
indicator al calităţii sfeclei de zahăr pot fi explicate în proporţie de 46,3%
de suma orelor de strălucire a soarelui de la răsiirirea plantelor pînă la recal·
tare, de natura soiului (65,3%) şi de cantitatea de îngrăşămÎnt cu fosfor
folosit, care explică împreună 75,9% din variaţiile conţinutului de betaină

(tabelul 6). Cantitatea de precipitaţii, suma temperaturilor medii zilnice la
suprafaţa solului, cantitatea de îngrăşămînt cu potasiu folosit şi lJumărul

zilelor de vegetaţie influenţează conţinutul de betaină în măsură mai redusă.

Coeficientul de determinaţie totală (pentru toţi factorii studiaţi) rela
tiv redus (82,7%), dovedeşte că acest indicator este influenţat si de alţi

factori nestudiaţi în această lucrare. '

0,982

96,9

X24

0,02311
1,65476

96,5

0,00947
~2.21999'"
96,3

X22X27

Sllm[l lempi.'.
S!~lml precipita.r<l!urilor medii Cantibltc dezilnice 1n sol 11l10r de 111 în-

la ll(lîncimca sămilitare pînă ingril.5iilllîllt cu Productia de
de 15 em la recollare fosfor riidikini

"C mm kg P20i/ha Uha

1462 361 I O 18,72
108 J6,45

1462 592 O 27,56
108 25,29

3393 361 O 42,09
108 39,82

3393 I 592 O .00,93
108 48;66

ţ /)iies~a/fecleide zahăr, exprimat~ în grade de zaharoză ('S), este influ.
en a.a , e. ,acton, ,pond~rea cea mal mare avînd-o suma temperaturilor
medţ!l f ll:l'ce

9
bnl~?r din penoa?a de ,vegetaţie, cu coeficientul de determina(ie

par .la a, e , 10, .n~t1Jra sOluluI Impreună cu suma temperaturilor medii
zllmce. m a~r, ce ndlca determinaţia la 93,2% si îngrăsămÎntul cu fosfor
~~~Vllsg:~el~1 sgj: care împreună cu primii doi f~ctori are determinatia de

În condiţiile lipsei de îngrăşare CU fosfor, digestia are tendinţa de cres
ten~ de la 19,245 (la sOIUl monogerm D 1053) pînă la 1652'5 (1' '1 AJ
fol~c~~~bcg'd .suma temperaturii medii zilnice din aer ~reste d~ ~~lt~ 295
t=rii digesii i eC~i}empetrftu!at aerului are.o inf!uenjă hotărîtoare asupra cres
d'g r j.', d eren ee m re cele 4 SOlun smt evidente, cea mai ridicată

I es !e re.a lzm U-se la sOlul AJ Policama, urmat îndeaproape de D 1891

~e~f;l d: )~ afg,'6g~~s~f~?l~0~3g)r~~aJ;~a9sd,I5uIU(SiOCI,uuII
A
O
J
8 Ip,gO/lhl'a P,D," digestdi.~

ţ iil t", .' cama) m con l
e creş eru s~mel t~mperatunlormedii zi lnice În aer de la 1.295 la 2.798'C.

, La, acelaF suma a t~mperaturilor medii zilnice În aer, digestia creste
m.funcţle de SOI ŞI de cantitatea de fosfor administrat. Valorile digestiei cresc

Tabellll 4
Productia de rădăcini (i/ha) În f t" d t .
adincin'lea de 15 cm· (X27) de ca'::;i~·l; ..~ s~ma u e"m~eraturllor medii zilnice CC)în sol la

În sol (X22) şi de SUHl~ preciPitatii~:r.(en:;g)r~şa~lJ~t;u ţos/for (~g ,?:J05/h<l) administrată
... ea msamlO,are plOa la recoltare (X24)

Eroarea. standard il coeficientului de
regr~le . O 00300

Valo.a~ea testul ui "T" 4'03620** *
Coef~c~el1tuJ de determinaţic pmţiaJ (%) 95:9
Coef!c!entul de determi!lilţie total (%)
CoefiCIentul de corelaţiemultiplii cerce.

tat pentru gradele de libertate -
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Tabelul 7
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Tabelul 8

Zahărul extras (% OS), În funcţie de suma orelor de strălucire a soarelui de la răsărirea plante' Of
pînă la recoltare (X28). de natura soiului (XaO) şi de cantitatea de ingrăşămint cu fosfor (kg

p,oslha) adminislral În sol (X22)

Ecuajia de regresie la treapta a 3-a: y = O,OU51(X28) +13.li[i00(XJO) +O.02338(X22) +53.11710

'consumul speciiic desîeclă (kg sreclă/kg zahtlr extras) in fUflctie de su.ma ?relor de. strătucir.ea soarelui de la răsărirea planteJor pînă. la recoltare (X28), de natura SOlulUi (X30) ŞI de cantI~
tate:1 de ing"răşă.mint cu fosfor (kg P20;,.Jha) administrată in sol (X22) .:

~, ",fi5Uri'"EClIOl\Îll de rcgrcsÎc[a treapta a ;{.a: Y = - 0.00878(X28) -5.05831(X30) -O,00580(X22)

Eroarea si and<lrd a coeficient ul ui de
regresie 0,00044 1,20853 0,00227

Va10ârca testului "T" _19,91568***-4,18553**~:-2,56165*
Coeficientul de determinaţie parţial (%)85,4 89,1 90,5
Coeficientul de determinaţje total (%)
Coeficientul de dcterminaţie multiplă,

cQrectat pentru gradele de libertate

X28
Eroarea standard a coeficientului de

regresie 0,00122
Valoarea testului "T" II ,92999***
Coeficientul de determinaţie parţial (%) 65,9
Coeficientul de determinaţie total (%)
Coeficientul de corelatie multipUi,

corectat pentru gradele de libertate

X30

3,33539
3,95006'*
73,1

X22

0,00625
3,73770**

79,6
84,6

0,887

X28 X30 X22

90,5 ~~

0,949

Suma orelor de stră- Continutul mediu delucire a soarelui de la zahăr al soiuluÎ . Cantit;lte;l de ingrji~ ZahărulSoiul rllsiirire plallteJor (Codul soiului) ş.limlnt cu fosfor c:dra~pînă la rccoltare oS !>g P~O~/ha %"50'"

D 1053 365 16,5 O 80,14
108 82,67

I~ Poli 7 365 17,0 O 80,81
108 83,33

D 1891 365 17,8 O 81,86
108 84,39

AJ Policama 365 18,0 O 82,12
108 84,65

D 1053 864 16,5 O 87,39
108 89,91

Il Poli 7 864 17,0 O 88,05
108 90,57

D 1891 864 17,8 O 89,10
108 91,63

AJ Policama 864 18,0 O 89,36
108 91,89

l).. - Ecuatia de rcgresie a fost calculată cu valorile contillutului mediu dezahllrx 10.- 1

Suma orelor de strii- Conţinutul mediu de Cantitatea de îngru-
Consumullucire a soarelui de zah<1r al solului specific de

Soiul Iii răsiirircil plnntelor (Codul solului) şămIn! cu fosfor sfccJii, kg
plnă la recoltare 'S kg P~O~/ha sfecVl/kg ZE

ore

D 1053 365 16,5 O 12,00
!O8 1l,38

R Poli 7 365 lÎ,O O II ,75
108 .1l,12

D 1891 365 U,8 O 1l,34
!O8 10,72

AJ Policama 365 18,0 O 11,24
108 10,62

D 1053 864 16,5 O Î,62
!O8 6,99

R Poli 7 864 17,0 O 7,37. ,

!O8 6,74

D 1891 864 17,8 O 6,96
108 6,34

AJ P6Jicama 864 18,0 O 6,86
!O8 6,24

1) Ecu.:ljia de regre'.sle a fost calculată cu valorile conţinutului de zahilr ;< 10--
1



Conţinutul de betaină manifestă tendinţa de scădere pe măsură ce
creşte suma orelor de strălucire a soarelui de la 365 la 864 şi pe măsură ce
cantitatea de fosfor folosit ca îngrăşămînt, creşte de la zero la 108 kg PoO Iha.
JDintresoiuri, AJ Policama are cel mai scăzut continut de betaină, urin:t în
ordine de JD1891, R Poli 7 şi D 1053, Ca şi la alti indicatori, diferenţa este
foarte mică între primele două soiuri.

Zahărul extras (% S) reprezentînd cantitatea probabilă de zahăr alb
ce se obţine în fabrica de zahăr, a fost influenţat de factorii studiati în mai
mică măsură, coef;cientul de determina tie .totală fiind de 84,6 %. Cea mai
puternl.ca ;nf~uenţa .au m~l1lfest~t-o factom: suma orelor de strălucire a
soareluI (60:9:0)' natlira SOI~}Ul.ŞI cantlt~tea ~e îngrăşămînt cu fosfor folosit,
car~ explica llll)'reuna 79,6,0 din v~f1aţllle mregistrate (tabelul 7). O influ
enţa mal redus.a au l;Jamfestat numarul zI/elor de vegetaţie, suma tem era
tunlor medII zI/nlce 111 aer ŞI cantitatea de îngrăsămînt cu pota'i ( Pf d
de azot 128 kg s.a.lha). ,"u pe an

Zahărul extr~s manifestă o tendinţ,l ?e creştere puternică atunci cînd
suma o;elor. de stra lUCire a so~relUl creşte oe la 365 la 864. Între soiuri sînt
~Iferenle ml11lme, totuŞI pe p~lmul loc se situează soiul AJ Policama urmat
:nde~P!o~pe de JD 1891. Zaharul este Influenţat pozitiv si de cantitatea de
mgraşam:nt ~u )o~for ,folosită, crescînd destul de evident 'odată cu ridicarea
dozel de mgraşammt ae la zero la 108 I,g P,O"/ha.

, Consumul s!ecific (kg sfeclă/kg zahăr extras) este în strînsă legătură cu
zabarul extras. El ~steO'Infiuenţat destul de. puternic de suma orelor de stră
lucii e a .soarellil"(80,4,0), de ,;at,ura SOlulUI ŞI de cantitatea de îngrăsămint
cu fosfOi folOSita, care, explica Impreună 90,5% din variaţiile inregistrate
(tabelul 8); O Influenta mal redusă au manifestat durata vegetaţiei suma
ţempe~atunlor mediI zI/mce in aer si cantitatea de ingrăsămînt Cil ' ot .loloslta. . . p aSlU

Consumul specif~c m.anifestă Ote~ldinţă de scădere accentuată pe măsură
c.e suma orelor de s.traluclre a soarelUI creste de la 365 la 864 't ..fOO d d'f t f t '. , , 111 re sOlUn
,lin ,1 erene oar e miCI, ~eea ce doyedeşte calitatea lor superioară. O in-
~Iuen.ţ~ c~va mal pronun,tata cm,alllfesta ~ant!tatea de îngrăşămînt cu fosfor
t~lo~lta, consumul speCIfIC scazmd pe masura ce creste cimtitate d ' '_
şammt cu fosfor. ' a e mgra

soiul AJ Policama .(cel _mai zaharat), ur.,mat înde~proape de. so~ul D 1~91
(de asemenea zahărat). Intre aceste doua S01:Jrl ~I cel~lalte aoua. care smt
de tip N (R Poli 7 si D 1053), este o dIferenţa eVIdenta. La sOlunle zaharate
AJ Policama si D 1891 indicatorii de calitate s-au menţinut la nivel superior,
indiferent de' natura si intensitatea influenţei factorilor pedoclimatic).
Aceasta poate fi o dovadă a condiţionării calităţii tehnol~gice de căt:e factori,i
genetici şi de interacţiunea 31cestora cu unele ~o~ldI111 de medIU, 111 pnmu1
rînd acelea care favorizeaza aSlmllaţla clorofIlIalla (Suma temperatUrIlor
medii zilnice în aer si în sol si suma orelor de str{tlucire a soarelui).

Îngrăsarea solului cu P ~i K exercită de asemenea o influenţă asupra
tuturor indicatorilor studiaţi, insă mai puţin intensă, ocupînd de cele mal
multe ori locurile 4-8. Influenţa acestor două elemente chimice este în
etrinsă legătură cu acţiunea dăunătoare pe care o are cenu~ă în ,general asupra
cristalizării zaharozei în procesul de extracţIe. Este stabilIt ca temperatura:
exprimată în suma mediei gr~delor caloric~ din ae~ are în general o 1I1f1u"~nţ~
asupra unor însuşiri tehnologIce ale sfeclel de zahar. Dm tabelul 2, reIese. ~a
temperatura cerului influenţează.foa~te p;,terlllc substanţa uscata solu~lla,
polarizaţia suculUI normal, dlgeslla, ŞI. zaharul .extras, la: cenuşa.solubJla
indicat()f foarte important al calltaţll - este mfluenţata puternIc de suma
temperaturilor medii zilnice în sol la 15 cm adîncime. De aeemenea, acest
factor influen.ţează şi producţia de rădăcini.

Comparind modul de variaţie a digestiei şi a greutiiţii rădăcinii se con
stată că fiecare din acesti doi indicatori este influenţat de alţi taelorI. Pro
ductia de rădăcini este"foarte puţin influenţati, de factorul soi şi foarte pu
ter~ic de suma temperaturilor medii zilnice în sol, de îngrăşămintul cu
fosfor şi de suma preCIpitaţiilor de la semănat pină. Ia ,recoltare. Digestia este
influenţatil foarte puternic, pe lîngă facl()rul SOI, de suma. temperaturJlor
medii zilnice in aer datorită probabil acţlunll pozItIve a acestuI faclor asupra
procesului de asimilaţie clorofiliană.

Calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr este o totalitate de însuşiri prea
complexă pentru a putea fi expllcată în experienţe execu.!ate într-un Sl11gu,:
an si într-o singură localitate. Jntrucîl, in cele dm urma, calItatea sfeclel
stă 'Ia baza unui indicator tehnologic cu largi indicaţii tehnologice (can
titatea de zahăr extras), ~a va trebui să se .bucu~e în viitor de o mai mare
atenţie, in primul rînd dl11 partea genelIcle11l10r Ş' creatorIlor de sOlun.
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DISCljŢII

Datele prezentate, cdeşi sînt însoţite de coeficientul necesar de siguranţă
trebUIe pnvI!e cu toata !ezerva deoarece o sint obţinute în condiţiile unui
?l11fŞU: an şI 1I1tr-o .sl11gura localItate. JDupa cum s-a menţionat anterior ele
mdlca numaI tendinţa de variaţie a indicatorilor sub influen'a f t"1
prezentaţI. I ac an ar

.. Tre~uie subliniaţă infllie!1ţa mare pe care o exercită soiul asu ra varia-
ţieI calItaţll tehnologIce. l'!"ICI unul dintre indicatorii studiaţi mi a rămas
nemflyenţ!,t de factorul sol. Raportul dintre ?oiuri s-a menţinut în toate
caZUrIle, mdlferent de natura celorlalţI facton, pe primul loc situîndu-se

CONCLUZII

1. Faclorii pedoclimatici şi factorul soi au o deosebită influenţă asupra
producţiei şi calitiiţii sfeclei de zahăr.

2, Dintre cei 10 factori studiaţi, factorul soi şi cantitatea de îngrăşă:
minte cu fosfor si potasiu influenţează toţi indicatorii de calitate ai sfeclel
de zahăr, precun; şi producţia de rădăcini.

3. Nici unul din indicatorii studiaţi nu a rămas neinfluenţat de factorul
soi, raportul între soiuri menţinîndu-se indiferent de natura şi gradul de
inlluenţă a celorlalţi factori.



Rezumat

INFLUENŢA SOlULUI ŞI A FACTORILOR P,EDOGLIMATICI ASUPRAPRODUCŢIEI ŞI CALITAŢII ,SFECLEI DE ZAHAR IN ZONA BRAŞOV

4. La soiurilezaharate (AJ Policama şi D 1891), indicatorii de calitates-au menţinut la nivel superior, indiferent de natura şi intensitatea influenţeifactorilor pedoclimaticii, dovedind condiţionarea calităţii tehnologice defactori genetici.
5, Comparîndu-se modul de variaţie a digestiei şi a greutăţii rădăcinii,se constată că productia de rădăcini este puţin influenţată de factorul soi şifoarte mult de factorii climatici (temperatura solului, cantitatea de precipitaţii, etc.), în timp ce digestia sfeclei (conţinutul de zahăr) depinde în primulrînd de factorul soi şi 'lpoi de factorii c1imatlei, care contribuie la o bunăfotosinteză, .. , 11 Il und auslăndischen-wurde1 ""o sarten _rumaOlsc e . . .Das Verhalten von vier Zuc {crr~ e~~limsaktoren 7.U verschicdenen Rod~ngtermtnet~_ 11;' 'gkeit van 10 Boden-un . f . r ortschaft und eIn Jahr ba:n:;~~~~~:~~O~:O~~~:I~:e~:r~~:~~~::S~~=~~~~SF:~~:~~~~:~~n~rt~~~:ovui,~~~a:~:~~sor;t:J;;zleilo bel den eizelnen Zllclterriibensor ten vedrfo gell~t' .. t merkmale vom Faktor Sorte abh~.w

maC t Et l' un Quatas.· Il' t'clicn
werden dass alle untersllch eu r rags- '"5 der Rilbenerfrag mehr van \: tIna}s ..gen. Bemerkcnswert ist noch N~:~e~~:I~~:~n:I~;e 1ISW.) abhângt, wahrend der ZuckergehaltFaktoren (B~dente~np~ratu~ald~rSorte bedingt ist.in erster Relhe von em

,
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ZusammenfaSSllTlg

ŞI ....."-LI'I't"'TEA S1"ECLE.I DE ZAHARsOtUL '-' .

D EINIGER BODEN UNDDER EINFLUSS DER SORTEER~~AGUND DIE QUALITATKLIMAFAKTOREgE~~~ ~~ER ZONE BAŞOV.
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S~a studiat comportarea a patru soiuri de sfeclă de zahăr, româneşti, şi străine,înfuncţie de 10 factori agropedoclimatici. Ia epoci de recolt<Jfe diferite. Deşi datele prezentatesînt însotite de o oarecare rezervă, ele il~nd obţinute într.tm singur an şi într~o sÎngura localitate, se indică totuşi tendinta de variaţie a indicatorilor de producţie şi calitate ai soiurilorde sfeclă de zal1ră sub influenţil factorilor prezentaţi. In condiţiile zonei Braşov se constaHică toţi indicatorii de producţie şi calitate studiaţi sint influenţaţi de factorul soi. Se remarcăde asemenea că producţia de rădăcini este influenţată mai mult de factorii climatici (temperatura solului, cantitatea de precipitaţii etc.), în timp ce continutul. de zahăr al sfecleidepinde în primul rînd defacforul soi.

BJlI151HHE

PeJloJIC

lNFLUENCE OF ~OIL AND CERTAIN PEDOCLIMATIC FACTORS ONYIELDS A)'ID SUGAR BEET QUALITY

Summary

The \vork which is based an t.lle experimental dab of a singIe yC<.lr (1972) subjeetedto a computer processing, concerns the influence of certa in pedoClimatic and genetic fadorson the yieJds and qua/Ity of sugar beei. Behaviour of a number of four romanian and foreignsugar beet varieties as a fundion of 10 agrieulturaI - pedaclimaticaI fadars at differentJlarvcsting periads, was followed. Althaugh the presented data have to Le regarded with certain reserves, as obtained an a single yeaT and in a single Iacation, the work cvidences a variation trcud inyicld andquality indexes of sugar beci varieties under tlIe influence of the abovementioned fadars. It was uoted that under the conditions of Brnşov zone ali yieId and quaJityindexes \vere influenced by, beet varieiy. Also, c1imatic fadors (soil tempera ture, rainfalland.otherfaetoŢs) r:xhîbited a stronger influence on the root yield ,<vhile fhe sugarcontent of roots-was especially under the influence of variety"

(1979) rO)lJ ilO Ko;.lnJlel:;-bliblX Ji.fHlHbtX O;l,HOro - . 'PaooTa, OC,iOBailHa51 ua 31(CnepIIMeIlTa.~. t', Ho.nbJlHlGIliTe.fJbIlOii r,tJlllll!1L1, 3aHll!lmeTCnCIIO OOpJGOTallHblX upn nOMouU13.rleI\Tp~lIl-IQU cr~~lreTt!4cCI\llX epaKTopOB Ha npollyKTHDUOCTlllIerOTOPhl X nOllnOKJIlll<taTtlllCCKHX IlBJlUHHHeM \' . 5pull1ona
"'

II KalJeCTElaCaXapHoii cnel(lILl aOubl. ", 101"1:\ Il 1l1lOCTpaHllblX BHJWI) caxapllOH. b lJeTbtpex P\MhlI \,.. {j 'U
l)bllJa nCCJleAOnaBJ IlbIHOC.rtIHlOCT .' ',. (JmI"TOPOI~ Il pn3.1WllIYIO IlOpy y Oph!O arponO'IBOI\.TJlIl\taTlllJeCI\IlX ,"CBeKJILI il 3annCHMOCTII DT
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CONTRIBUŢII L'; STABILIREA UNEI METODE DE PROGNOZĂ PENTRU\
PRODUCŢIA DE SfECLĂ DE ZAHĂR IN fUNCŢIE DE CONDIŢIILE

CLIMATICE AGROCHIMICE AGROflZICE ŞI DE TEHNOLOGIE

I. POPOV(CI, MARGARETA POPOVIC1, W, COPONY
şi GH. PAMFIL

Cerinţ~le aC,tuale ale agriculturii practice impun cercetării agricole sll
găsească posibilităţi şi metode de prognoză din ce în ce mai eficiente şi mai
8,propiate de realitate, Acest lucru nu este posibil dacll nu se aduc îmbunătă

ţiri sistemului de experimentare şi interpretare uzual in cercetarea agricolă,

deoarece nu se va putea prevedea efeclul unor măsuri luate în praclica agri
colii atît timp cît nu 'e cunoaşte acţiunea unui număr cît _mai mare de factori
care acţionează şi care determină realizarea producţiei. In privinţa aceasta,
S c h i I I e r (1965) prezintă citeva idei clare şi de mare actualitate privind
problematica cercetărilor acluale în agricultură. El arată că, în raport cu
dezvoltarea producţiei, cercetările agricole au rămas conservatoare şi se mai
conduc adesea şi astăzi după principiul vechi: să Se varieze un singur factor,
menţinîndu-i constanjipe ceilalji, Acest principiu se bazează pe o ficţiune,

Chiar dacă reuşim să menţinem constantă, de exemplu, cantitatea unui anumit
element nutritiv, totuşi nu putem impiedica ca influenţa acestuia asupra
plantei să se schimbe odată cu variaţia cantitfLţii unui alt element. Adesea
se insistă. pentru o cercetare "polifaclorială", dar ,e fac numai comparaţii de
perechi. Aceasta este una din cauzele'principale pentru care cercetarea agri
colă încă nu a dat raspuns la multe probleme acluale ale producţiei.

În această privintl', W a g ner (citat după S c h i I 1e r, 1965)
se întreba încă din anul 1883 dacă este normal ca după 25 ani de cercetare
să se mai execute aceleaşi experienţe fără a: se putea trage concluzii sigure.
Cu 80 de ani mai tîrziu, în anul 1961, B r a e d fie I d (citat după S c h i I
le r, 1965) aprecia că, se studiază mereu şi mereu aceleaşi probleme ale ferti
lităţii solului deoarece sîntem puşi în i,mposibilitatea de a prevedea efeclul
anumitor măsuri, ca ur,mare a faptului că procesele allioc cu par~iciparea unui
numărprea~mare de parametri, ,pe care însă nu-i ,putem identifica, măsura şi

interpreta, In anul 1964, Fer rar i constată că cercetările ,pedologice '-au
Împotmolit în calcularea mediilor şi a semnifi<;aţiilor acestora.

Faţă de această situaţie, în faţa cercetării agricole, trebuie să stea astăzi
Întrebarea "de ce" în loc de "cum". Încercarea făcută în această lucrare urmă
reşte găsirea unor răspunsuri cauzale în baza unui model matematic der;rognoză,
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Tabelul :1

Media, abaterea standard şi coetidenţii de deterltlinaţie parţială ai factorilor luaţi în studiu
w

Factorul Mcdia
\

Coeficicntul de
Abatera standard determil1âţie pârţială

83 0.1
157 5,7
93 0.3
7 0,4

12 28,9

35,4%

181 kh Nlha
187 kg p,o,ha
113 kg K,Olha

5 tlha
88 miilha'- ----'- _

Contributia factorilor tehnologIei ia variatia productiei

Doza de azot
Doza de fosfor
Doza de potasiu
Doza de gunoi
Densi tatea plantelar

3,6%

Greutatea volumetrică 1,4 glcm' 0,4 0,0
7~12 Capacitatea de cîmp pentru apă 31 % 7 2,6
cm Coeficientul de fU tra\je 664 Iim' 718 0,1

Coeficientul de penetrare 44 kgUcm' 28 0,0

Greutatea volumetrică l,4 g/cm:J 1 0,0
35~40 Capacitatea de cîmp pentru apă 32 (~iJ 24 0,0

cm Coeficientul de filtraţie 619 Iim' 705 0,2
Coeficientul de penetrare 49 kgflcm' 33 0,7

- - - .
Contributia factorilor de fizica solului Ia variatia producţiei =
pH în H,O
Fosforul solubil-în AI
Potasiul solubil in AI
Calciul solubil în AI
Hidrogenu!' schimbabil
Carbonul total

Contributia factorilor de chimi<l solului la variaţia producţiei -

Suma precipitaţiHof pe an
Suma precipitaţiilor mai - iunic
Suma precipHaţiilor iulie ~ septembrie
Suma precipitaţiilor pe an, media mulUanuală

Suma gradelor calorice aprilie - septembrie
Suma gradelor calorice mai ~ iunie
Suma gradelor calorice iulie - septembrie
Suma gradelor calorice IV-IX media muliianuală

Contributia factorilor de climflla variatia produc\iei=

Conlributia celor 27 factori luvariaţia productiei =

6 3 0,0
8 mg/100 g sol 8 0,0

27 mg/lOO g sol 22 3,2
19 mellOO g sol 7 1,7
5 mc/IOO g sol 2 0.6
2,2%. 1,2 1,7

7,2°6
673 mm/m~ 121 2,8
218 mm/m:! 71 7,6
21i mmhn2 67 7,0
618 mm/m2 98 1,6

28.'39 grade calorice 216 E,i
981 grade calorÎCe 98 2,3

1585 grade caloriee III ' 7,6
2849 grade ca10rke 191 0,2

~~4,8% :::
81,0%
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Tabelul 3

factorii din tabelul 2) folosindu-se metoda ecuaţiilor de regresie multiplă
în trepte (stepviise regr'ession). Pentru fiecare facto: s-f! deterlnit;at coeficien
tul de regresie (tabelul 3) si coeficient~l de determmaţIe parţlala. (tabelul 2),
care indică în procente reducerea sumei, patrate~or asupra dlsperslel .valorilor
p.n.vm~ producţia de rădăcini. Aceasta mseamn.a. exphcarea vana.!lel produ?
ţlel pnntr-un anumit factor în proporţia Indicata de coeficientul ete
determinaţie.

llEZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

În tabelul 2 au fost trecute valorile medii şi abaterea standard pentru
fiecare kctor cercetat în 1.372 parcele. Abaterea standard, cara~terizînd dis
persia valorilor factorilor studiaţi în cele 1.372 'pa~ce!e, arata ca pentru doza
medie de 181 kg N/ha 6827% din doze vanaza mtre 98 ŞI 264 kg N/ha
(181 ±8::l), restul de 31,73~~ din valari fiind în afara a.cestor limite cu pînă

la de două ori abaterea standard.

Atunci cînd valoarea unui anumit factor, la. unele parcele a fast zero
(de exem,plu zero tone gunoi, zero kg K,p, etc.) mărimea abaterii standard
a' fost apropiată sau chiar mai mare ca media, ca în cazul factorului "doză

de gunoi "sau "coeficient de filtraţie", .pe~tru care valorile au oscilat în.limite
foarte largi. ' ,

Interpretind în aselaşi mod limita de variaţie pentru toţi factorii, rezult~·
că ecuaŢia poate fi aplicată pentru. prognoză în limitâ de vari'lţie a fiecărui
factor. Ecuaţia are o valabilitate de aplicare în condiţii de climă, sol si teh
nologie foarte variate, deoarece domeniul de variaţie pentru fiecare 'factor
este larg. Există totuşi o restricţie şi anume constelaţia factorilor care nu
poate fi extremă, deoarece asemenea situaţii sînt foarte puţin probabile în
realitate şi nu au fost întîlnite în nici una din cele 1.372 parccleprelucrate.

Ecuaţia din tabelul 3, în care sînt redaţi coeficienţi! de regresie în q/ha
rădăcint pentru variaţia cu unitatea de măsură a fiecărui factor, are pro)Ja
bilitatea maximă de reproducere pentru constelaţiilede factori ale căror,valori

variază în jurul mediilor din tabelul 2 (vezi rezultatele din tabelul 8). Cu cît
valorile se abat mai mult de la aceste valori medii, cu atît valoarea calculată

are o probabilitate mai mică de reproducere. După coeficientul multiplu
de determinaţie, probabilitatea medie de reproducere este de 81 %.

Potrivit valorilor coeficien.\ilor de regresie, pentru 1 kg de azot, fosfor
sau potilsiU (substanţă activă) ilplicat la hectar, producţia de rădăcini a crescut
(în lI1edie pe cel€ 1.372 parcel~) cu 5, 16 şi respectiv 8 kg. Pentru o tonă de
gunoI sporul de producţie a fost de 140 kg. iar pentru cresterea densităţii

cu o mie de plaqte/ha de 102 kg etc. Aceste valori trebuie înţelese ca tendinţe
ITIedii. In cazul azotului şi potasiului, valorile coeficienţilor de regresie, res
pectIv sporurile de producţie, sînt mici, deoarece au existat experienţe sau
vanante unde efectul acestor îngrăşăminte a fost negativ. Valorile cceficien
ţilor d~ regresie relativ lI1ari pen.tru gunoi şi desime indid o tendinţă medie
pozItIva a acestor facton la maJontatea parcelelor studiate. În legătură cu
ecuaţia tiniară, este de subliniat importanţa acesteia pentru urmărirea ten
dinţelor medii generale pe zone mari, ecuaţia yretindu-se mai puţin pentru
recomandări de îngrăşare în anumite unităţi. In acest scop se folosesc alte
ecuaţi! care iau în considerare ~i interacţiunile cu factorii de sol, climă, mod
de cultură etc., ecuaţii care .pot scoate în evidenţă efectul diferit al îngrăsă-

mintelor în fupcţie de variaţia condiţiilor ecologice. '
. Influenţa fiecărui factor în parte, precum şi a grupelor de factori, poate

fI urmărită în tabelul 2 după coeficientul de determina ţie parţială. Dintre
fact~r~1 de tehnolc~ie, ponderea cea mai mare (28,9%) asupra variaţiei pro
ducţIei o are denSItatea plantelor. Dintre îngrăşămintele aplicate, numai
fosforul are o pondere ceva mai ridicată (5,7%); restul îngrăsămintelor au
fiecare o determinaţie sub 1%. Dintre factori! agrofizici (pe cele două adîncimi)
numaI capaCItatea de cîmp pentru apă de la prima adîncime explică ceva

variaţia producţiei; restul factorilor, practic, au o importanţă redusă.

mod similar se prezintă şi situaţia la factorii agrochimici, unde potasiul,
Ş.I humusul din sol au determinaţii peste 1%, restul factorilor fiind

puţin Importanţi. .
este complet schimbată la factorii climatiei, în cadrul cărora

din prima jumătate a perioadei de vegetaţie (mai-iunie) şi

:

--.,;3,09
O,lli
0,01
0,33

0,73
~U,51

0,64
3,30
0.66

-6,22

-2,11
3,62
2,71
1,32
1,9t

-0,3l
---:1,09

0,18

~5,52

~1,15

0,01 j
-0,12

0,05
0,10
0,08
1,40
1,02

Cot'ficientul de
regresie

q/lm

.
-3198,54

Coeficienţiide regresie ai ecuaţiei lineare

Doza de azot, kg' N/ha
Doza de fosior, I,;,t P"OJlw
Doza de potnsiu, kg l<;b/ha
Doza de gunoi, Uha
DensÎtatea. mii plante/hn I

pH·ul solului în H.O
rug P,O" solubil irl Al/IOO g sol
rug K,O solubil iuAI/100 g sol
me Ca solubil în AI/IOD g sol
me H schimbabilflOO g sQl
90 carbon total În sol

Factorul

Suma precipitaţiilor pe ml
Suma precipitaliilor mai.iunie .
Suma precipitatiilor iulie·septembrIe . ~
Suma precipitatiilor pe an,. r.nedia mult.wnuala
Suma gradelor calorke apnlte.septembne
Suma gradelor calorice mai-iunie.
Suma gradelor calorice iulie·septemb~le . ~
Suma gradelor calorice IV:-IX, meeIIa multwnuala

Greutatea volumetricii, g/cnr
1

v tIi

35-40 Capacitiltea de cîmp pentru npa'",Q din YO,lum
cm Coeficientul de filtraţie, I a~ifm.~

Coeficientul de pene!rnre. J.;gr cm-

Greutatea yolumetridi, g/cm;J ~ o'
7-12 Capacitatea de Cîmp pentru apa,,, ,0 din volum

cm Coefic-ientu! de filtra ţie, 1 apa/n::~
Coeficientul de penetrare 1,gr1cm M

6
7
8
9

10
II
12
13

1
2
3
4
5

14
15
16
17
18
19

Ne. ",.1

28 Constanta ecuaţiei

20
21
22
23
24 .
25
26
27
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le revin cite 7% din .ponderea privind
iulie~septembriele revin tot cite 7%.

'~,~6if~;~icideeli explică variaţia producţiei în proporţie de 34,8%,
1:'I"tol'ii a în proporţie de 35,4%, iar cei de sol în propprţie de numai

cum s-a .mai amintit, cu această ecuaţie e posibilă prognoza
sfeelă pentru zonele studiate cu O probabilitate medie de 81 %.

Tabelul 4

Variatia medie a producţiei de rădăcini sub influenţa dozelor de îngrăşăminte minerale şi a
densităţii plante lor

l,a N/ha o o O 100 I 100

l(g pa Iha O o 100 o I .100

Kg K O/ha O 80 O O 80

Productia (q/ha) la densitalea de:

75 roti pL/ha 339 346 335 344 367

100 roti PL/ha 364 371 380 369 392

Pentru a putea uI:mări variaţia medie a producţiiior de rădăcini sub
influenţa unor grupe de factori, S-aU variat factorii respectivi în limitele lcr
din experienţele prelucrate (restul de factori fiind consideraţi'constanţi) ~i

s-au introdus în ecuaţie cu valorile lor medii din taaelul 2. Astfel, au rezultat
datele din tabelul 4, în care se poate urmări efectul mediu al îngră~ămintelcr

minerale la densităţile de 75 ~i 100 mii piante/ha. Fără îngră~ăminte minerale
se obţin 339 şi respectiv 364 q/ha rădăcini. Pentru 80 kg K.o, sporul mediu
este practic egal cu cel pentru 100 kg N/ha şi anume de 7'-5 q/ha răd'icini.

Perttru 100 kg P,o" sporul mediu este de 16 q/ha rădăcini. Menţionăm încă

odată că aceste cifre reprezintă valorile medii obţinute pe cele 1.372 parcele,
ele putînd fi mult mai mari sau mai mici pentru anumite condiţii de eli mă.

In tabeiul 5 sînt redate variaţiile producţiilor de rădăcini sub influenţa

nivelului şi repartiţieiprecipitaţiilor. Tabeiui conţine trei nivele (550. 670
şi 750-790 mm apă/m'), iar în cadrui fiecărui nivel cite şase combinaţii

pentru cele două părţi aie perioadei de vegetaţie. Pentru prima parte s-au
luat precipitaţiiiedin iuniie mai-iunie, iar pentru a doua parte cele din lunile
iulie, august şi septembrie. Vaioriie.producţiilor variază în limilele mediei±
abaterea standard pentru fiecare factor, adică în zona cu probabilitatea maxim'l
de reproducere a ecuaţiei. Restul factorilor din ecuaţie s-au introdus cu va
lorile lor medii din tabeiui 2. In discutarea rezultatelor s-au foiosit aprecie
rile: "puţin", "mediu" şi "mult", în raport cu cantitatea de precipitaţii dis
tribuite în cele trei perioade luate în consid~rare.

Pentru 550 mm apă în 12 luni (octombrie-septembrie), producţiile pot
varia în cadrul celor şase constelaţii pentru prima şi a doua parte a perioadei
de vegetaţie de la 248 la 619 q/ha rădăcini. Pentru situaţia A" cînd in perioada
octombrie-aprilie cad 230 mm precipitaţii, în prima parte a perioadei de vege
taţie sînt precipitaţii puţine (100 mm), iar în a doua parte multe (220 mm),
se înregistrează, pentru condiţiile medii ale celorlalţi factori, 248 q/ha rădăcini.

Tabelul 5

Inlluenţa nivelului şi repartizării precipitaţiilor asupra producţiilor de sfeclă de zahăr

Precipitaţii pe 12 luni 550 mll1/m~ 670 rnm/m~ 7!10(A)- 750( B);"

X-IX
mm/m! . I

I I , I 3 I I 2 I I I
,

3 I , 3

V-VI 100 160 220 150 220 290 200 280 360
A:X-IV = 230 VII-IX 220 160 100 290 220 150 360 280 200

mrn/m2 ----
producţia. q/ha
:rădăcini 248

~ 347 367 430 493 485 557 629 .

V-VI 150 210 270 190 270 330 230 310 390
B:X-IV = 150 VII-IX 250 190 130 330 250 190 370 290 210
mmlm~ --------------

productia, q/ha j
rădăcini 510 565 619 620 292 746 704 776 849

DUerenta A - B q/ha rădăcini 262 263 262 253 262 253 219 219 220

!"eJ;tru constelaţia A" cu. ploi multe. În mai .~i iunie (220 I1jm) şi puţine în
lulle-s~p.tembrIe.(100 mm), jJroducţla creşt,e cu 100 q/ha faţă de constela
ţla A" emd c?n!Itat~a de plOI în cele două părţi ale perioadei de vegetaţie
este apro?"i.matlv egala, se obţin 302 q/ha rădăcini. Această situaţie în favoarea
constelaţlel 3 este generală pentru orice altă serie de combinaţii din tabel.
. Nivelul producţiilor creşte cu cantitatea anuală de ploi şi, În consecinţă,

ŞI SjJo;,ul pe~tru repartIzarea "mult" primăvara - "puţin" vara faţă de
"puţIn prImavara - "mult" vara. Astfel, pentru nivelul anual de 670 mm,
acest spor este de 126 q/ha, iar pentru 790 mm/an de 144 q/ha.
. Pentru situatia. B, CÎnd în timpul iernii cad puţIne precipitaţii (150mm),
Iar Ţestu! de ap" pma la cele 3 nivele anuale din tabel se repartizează în cadrul
perIoadeI de vegetaţie, se .Înregistrează sporuri şi mai însemnate faţă de situaţia
A, de 272 q/ha pe~tru 11Ivelul anual de 550 mm, de 253 q/ha pentru nivelul
anual de 670 mm ŞI de 220 q/ha pentru nivelul anual de 750 mm.
. Din acest tabel rezultă evident că producţiile de sfeclă sînt foarte mult
Influenţate d~ nhrelul precipitaţiilor anuale, Îns'i mai ales de repartizarea
ac~st9r p~ecJpltatJl Fe cele 3 perioade mari din cursul anului: toamnă-iarnă,
pr.lmavara Şi. Vara. In funcţie de această repartizare a precipitaţii lor, produc
ţiile pot vana de la simplu la dublu, la acelaşi nivel anual de precipitaţii.

.Influenţa temperaturilor t.in cursul perioadei de vegetaţie asupra pro
ducţIIlor este prezentată În tabelul 6. Valorile din tabel reprezintă grade calo
rIce care. S-au ~alculat prin Înmulţirea temperaturii medii lunare cu numărul

dezlle di~ lu~a .. PerIoada de vegetaţie, considerată din aprilie pînă în septem
brIe, s-a JmjJarţlt În trei părţi, prima parte -luna aprilie, partea a doua 
lunIle.mal ŞI Iunie ~i partea a treia -lunile iulie, august şi septembrie.
_ In tab~1 s-:: urmărit variaţia producţiei cu creşterea temperalurilor din
mtreaga p~rJoada de vegetaţie, precum şi cu repartizarea diferită a tempe
;atUrJlor dmprImăvară şi vară (în cadrul unei anumile sume constante pentru
Intreaga perIoadă de vegetaţie). Pentru fiecare nivel de grade calorice din
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*) Tempcraturilc s-au exprimat ca suma gradelor calorice: temperatura medie lunară Îl1multiUi cu
numărul de zile din lumi.

În tabelul 7 s-au simulat cîteva situaţii de repartizare aprecipitaţiilor

şi a temperaturilor pe lunile de primhvară şi vară. Pentru cazul 1, cînd pri
măvara plouă puţin, temperaturile fiind mai ridicate, şi vara plouă mai mult,
temperaturile fiind mai scăzute, 'e pot obţine 479 q/ha rădăcini, pe un sol
mediu cu o fertilitate medie (valorile ,medii din tabelul 2). Dacă pri-măvaţa

precipitaţiile cre'c cu 20 mm şi vara cu 10 mm faţă de cazul 1, temperaturiI~

rămînînd identice (cazul 7), producţiile cre'c cu IOD q/ha faţă de cazul 1.
Situaţia este similarii şi pentru cazurile 2 cu 8 şi 3 cu 9. Ccmparînd situaţiile

1, 2, 3 Sau 7, 8, 9 între ele se constată că prin creşterea precipitaţiilor pri
măvara concomitent cu scăderea temperaturilor şi scăderea precipitaţiilor

vara concomitent cu creşterea temperaturilor, producţiile scad. Dacă com
parăm situa,ţiiJe 1, 2, 3 cu 4, 5, 6, ele se deosebesc numai prin temperaturile
din vară, acestea fiind constante la 1.700 grade calorice pentru cazurile 4,5, 6
şi varîabile de la 1.480 la 1.800 pentru cazurile 1,2,3. Se obmvă că în cazul
unor veri călduroase (4, 5, 3) producţiile sînt mai mici decît în cazul )\nor
veri răcoroase (1,2,6). ' ..

Din aceste cîteva cazuri se poate constata complexitatea legăturilor

dintre factori, precum şi influenţa mare pe care unii dintre ei O au asupra
producţiilor. Urmărirea influenţei şi a interacţiunii factorilor este aproape
imposibilă făr{l intermediul unor relatii matematice cantitative care permit
simularea oricărei situaţii reale,
. Pentru a vedea in ce măsură ecuaţia prezentată reuşeşte să redea situa
ţia reală din cîmp, în tabelul 8 se compară producţiile realizate pe 17 parcele
experimentale luate la întîmplare din patru localităţi cu cele calculate prin
introducerea în ecuaţie a valorii factorilor pentru cele 17 parcele din tabel.
Din această verificare rezultă că ecuaţia rel.lşeşte destul de bine să aproxi
meze, pentru situaţii foarte variate, nivelul producţiilor la care ne putem
aştepta,

Rezultatele simulărilor efectuate, prezentate în tabelele referitoare la
diferitele constelaţii ale unor factori de vegetaţie, sugerează ideia că, în peri
oada actuală, judecarea unor rezultate experimentale numai prin prisma
cîtorva factori de vegetaţie capătă valori practice din ce în ce mai restrînse.
Un rezultat obţinut într-o experienţă, fiind atît de mult inlluenţat de factorii
climatici şi de sol, nu are aplicabilitate decit pentru o situaţie identică cU
aceea în. care s-a realizat; or, o asemenca situaţie are o şansă foarte 111ică de
a se r~Pfoduce. ţinînd Seama de numărul de factori care intervin. In felul
acesta, experienţele au o valoare mare pentru trecut şi numai o valoare mică

pentru viitor, deoarece pe baza lor se poate prevedea cu greu ce se va întimpla
în cazul unei noi constelaţii de factori. Din această cauză s-a încercat să se
obţină relaţii cantitative cu un număr minim de factori, astfel ca relaţiile

să fie aplicabile pentru condiţii cît mai variate cu care apoi se pot faceprog
ll~ze pentru noi constelaţii de factori,

Ecuaţia prezentată în această lucrare este o astfel de relaţie pentru
sfecla de zahăr, fiind desigur numai un prin pas pe calea obţinerii unei for
mule de prognoză cu valabilitate generală pentru toată ţara şi CU un grad
de probabilitate suficient de ridicat pentru a se putea aplica fără ri~c în
practică.

O
O

6

o
)

O

647

3

,

250
1 150
1 600

87

175

280
880

1480

80

COl1stelatia factorilor

Producţia,

q/ha răd.

Apă, mm/m~: I
2201X~IV 220 230 2201 220 230 190 190 19

V-VI 150 220 300 150 220 300 170 250 33l
VII-IX 300 220 150 300 220 150 310 230 15-------------

Suma gradelor calorice:
V-VI 1 080 980 880 1080 980 880 1080 980 88

VII-IX 1 480 1 58011 800 1 700 1 700 1 700 1480 1 580 170------
Producţia, q/ha rădăcini' 479 437 328 240 307 437 579 573 54

Tabellll 7

Influenta repartiţiei precipitaţHlor şi tem.Jeraturilor asupra producţiilor de sfeclă, de zahăr,

la un nivel constant de 670 m:n a;>ă/m:l pentru lunile octombrie-septembrie şi 2.580-2.780
grade calorice pentru lunile aprilie-septembrie.

perioada de vegetaţie s-au simulat cîte trei situaţii diferite de repartizare a
temperaturilor, şi anume: temperaturi joase primăvara şi ridicate vara, tem
peraturi medii primăvara şi vara, temperaturi ridicate primăvara şi joase vara.

Din tabel rezultă că producţiile sînt foarte puternic influenţate de nivelul
gradelor calorice din perioada de vegetaţie, crescîna foarte mult cu creşterea

temperaturil. Intr-o măsură ceVa mai mică influenţează repartizarea tempe
raturilor pe cele două perioade alese. În cazul a 2.640 grade calorice pentrtl
întreaga perioadă de vegetaţie, prodtlcţia se dublează practic (de Ia 80 la
175 q/ha) dacă raportul temperaturilor pentru primăvară-vară se schimbă

de la temperaturi joase-ridicate la ridicate-joase. Această tendinţă se poate
observa şi la celelalte nivele ale temperaturilor pent~u întreaga perioadă de
vegetaţie. Producţiile nu se dublează ca în primul caz, dar sporul care se
înregistrează, pentru o primănră mai călduroasă şi o vară mai răcoroasă,

este de aproximativ 200 q/ha la un nivel iniţial de 300-400 q/ha rădăcini.

Din acest tabel rezultă importanţa mare pe care o au nivelul şi repar
tizarea temperaturilor din perioada de vegeta ţie.

Tabelul 6

perioadei -de vegetaţie asupra'produc
zahăr



10 11 PROGNOZA PRODUCŢIE:I SFECLE! DE ZAHAR 39

Tabelul 8

Producţia realizată, q/ha

Producţia calculată, q/ha

Diferenţa, %

7
9

ealculate cu ajutorul ecuaţlei liniare multiple

Secuen i 1971 I Lo\'rin 1971 I Braşov 1971
• ' i-',

J,4 1,7 1,6 1,7 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 1,2 1,3 1,2 1,4
29 21 22 18 29 38 36 28 33 28 44 35 40 2

174 170 1406 1672 26 251 334 67 1854 251 300 1002 309 34
48 78 72 80 40 55 40 53 32 63 17 29 23 32--------------------- --
1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,3 1,2 1,2 1,4
28 19 28 27 24 28 28 25 29 25 36 39 40 28

522 O O 2763 191 221 221 I 139 51 102 1275
,

167 255 ~553

42 67 46 40 72 139 154 89 72 167 32 32 25 27---- --------------
6,1 5,8 6,2 6,1 6,1 7,0 6,0 6,0 9,0 7,0 6,2 6,7 6,7 6,5

7 4 3 2 4 4 1 30 2 8 7 15 20 II
O" 26 21 22 28 42 34 39 39 150 23 100 99-o 52
15 15 14 14 17 27 25 28 26 21 23 27 27 24
5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 6 5 5 6

I,G 0,9 0,9 1,0 1,4 3,0 2,0 3,0 2,Q 3,0 2,8 3,4 3,1 3,5
77 77 75 76 85 86 84 85 84 84 80 85 85 81----------------------------

592 592 592 592 592 459 459 459 459 459 696 696 696 696
176 176 176 176 176 122 122 122 122 122 182 182 182 182
197 197 197 197 197 126 126 126 126 126 351 351 351 351
529 529 529 529 529 569 569 569 569 569 747 747 747 747

2951 2951 2951 2951 2951 3140 3 140 3140 3140 3140 2590 2590 2590 2590
1091 1091 1 091 1091 1091 1 101 1 101 I 101 I 101 1 101 908 908 908 908
1584 1584 1584 1584 1 584 1 706 1706 1706 1706 1706 1427 1427 1427 1427
2919 2919 2919 2919 2919 3241 3241 3241 3241 3241 2634 2634 2634 2634-------- --

300 300 100 100 300 100 200 200 100 100 300 300 300 300
300 100 70 70 600 70 70 70 140 210 300 600 600 300

O O O 200 300 100 200 100 100 100 300 O 150 300
O O O O O O O O O O O O O O

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.---------------------
415 417 421 461 466 473 490 492 509 542 620 640 677 684

431 394 394 445 478 477 489 507 534 551 549 639 631 632

-H -6 -5 -3 +2 -1-1 O -1-3 +5 +12 -12 O -7 -8

Oradea 1970

6

1,2

52

1,6

31

374

24

65
52

1,4

32

84

13

5,3

6

10

7

276

266

-3

705

221

120

635

3028

998

1712

3 196

181

187

113

3
95

de rădăcini obţinute, cu 'cele

408

403

-1

I

32

619

49

6

8
27

19

5
2

79

I

31

664

44

673

218

2i7

618

2839

981

1585

Media
villorUor

Greutatea volumetrică, g/cm3

Capacitatea de cimp, % H20 din volum

Coeficientul de filtratic, lapă/m2

Coeficientul de

volumetrică, g/cm3

% H20 din voi UIn

Co"ficienltul de fillraţie, 1 apă/ro'

de

35-40
em

pHcul solului în H,O

rog P,05 în AI/100 g sol

rog K,o in AtllOO g soi

roe Ca in AI/100 g sol

roe H schirobabil/100 g sol

% carbon total în sol

de în

Suma precipitaţiilor lunile X-IX

Suma precipitaţii10r lunile V-VI

Suma preeipilaţlilor lunile VII-IX
Suma precipitaţii10r pe an, media mulUanuală

Suma,grarlelor calorice lunile'IV-IX

Suma gradelor calorice lunile V-VI

Suma gradelor calorice lunile VII-IX

Suma calorice

kg N/ha

1lg p,o;,/ha

kg Ki1O!ha
Gunoi. Uha

mii
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perccntage of 35.4 an the basis of agrotechnicai factors (N, P, Kand manure leveIs <ls.w'eii as
stands), in <l percentage of. 3.6 an tlle basis of agrophysica1 factors considered ai iwo soiI-"depths
(bulk .density, ficld capacity,. jiHratiol1 andpermeability coefficients), in a percentage of
7.2 on lhe basi, of agrochemical faclors (pH, P,P,(Ai), K,O(Ai), Co(AI), Hand lolal-C)
and in a perceniage of 34.8 on the basis of cJimJtic fadors (the sum oi rainfall and ,tempe~

raiure per year as well as in the periods betwcenM.']y-June and July-Septemoer). The reIa!
tionship was used in ordcr to simulate the yie1d variations asa fundion of different ranges""
of dimatic and agrotechnicfactors; it was noted that roat yield increases as a functionaf
<umuaI rainfall and especially as a funetion of rainIal1 during the growing pedod. Rainfall
repartitionon the three major periods of the year, Le.: autumn - winter, spring and sum'mer
exhiba a stronger influence as compared io annual rainlall and tempera ture. The Il.ighest
:yields are obtained when high spring rainfall is cornbined with high tempera ture aud medium
~)r high summer tainfall is combined with low iemperatures. Average yie1d increase is 1 q/ha
in case'of the strands containing 1000plants mare, in the range of 75,000-100,000 plants/ha.

)

LA STABILIREA UNEI METODE 'DE PROGNOZĂ

PRODUCŢIA DE SFECLĂ DE ZAHĂR ÎN FUNCTlE DE CON
DIŢIILE CLIMATICE, AGROCHIMICE, AGROFIZICE ŞI DE

TEHNOLOGIE

de acest gen - ecuaţiile lineare multiple - au un caracter
anullle: ele indică tendinţa generală medie pentru fiecare factor

pentru a face prognoze pe teritorii mari în funcţie

Formule de acest gen nu se pretează pentru indicarea
agroi.ehnic:e În anumite condiţii de sol Sau climă, de exemplu,

•~j;J:r~~;•.~L~~J1~t~(r~;~~~~de efectele de interacţiune Între factori. Pentru astfel~cuaţiile pătratice, care conţin termenii de interac-
se poate prevedea influenţa aiferitelor forme şi doze
producţiei, în funcţie de condiţiile pedoclimatice

Rezumat

" I

: Results of a l1umber of21 experiments conduded beiween 1959-1971 with dIfferent'
fertiJţzers, at diff~rent stands on a number o'f 1372 plats in 6 ~6c~tions, were subjecţe~{ ta
statîsţical evaluation by step J;egression. A linearequation with,27fadarsoi growth, explai
,ning 81% of root yidd variatlons, 'vas' obtained. The yield variations may be explained:in a

CON'fRIBUTlONS TO ELABORATION OF A METHOD FOR PREDIC
TING THE SUGAR BEET YIELD AS. A iFUNCTION; OF CLIMAJIC,
AGROCHEMICAL AND AGROPHYSICAL CONDITIONS AS WELL AS

OF TECHNQLOGY

~~z!1~tatel~. <) 21 experienţe c~, îngrăşăminţe şi densităţi montate pc 1.372 parcele în
6 10caiJ.taţl m anll.19~9:--J,~71 au fost prelucrate statistic prin metoda de regresie îlLtrepte,
S·a ~b.lmut ~ e~u.a1.le llne~r;:~ pentru 27 factori de creştere care explică 81% din variaţiile pro·
dUCţtel de ra?ac~I1l, V~naţtaproductiei este explicaW de factorii agrotehnici (doz'e1e de
N.~,15, ,gunoI ŞI densitatea plantelor) în proportie de 35,4% de factoriiagrofizici pe 2
3.dmcJml (greutatea volumetrică, capacitatea de :cîmp pentru apil, coeficientul de nltraţie

ŞI cel de pen.etrare) în proporţie d~,3,6%, de fa~torii agrochimici (pH, P 20fi(Al), K 20(Al),
qa(AI), H ŞI C tota~) in proporţ,.e de 7,2% şi de factorii de climă (suma precipitatii10r
ŞI suma gradelor ~alonce pe un an şI;pe perioadele mai-iunie şi iulie-sepiembrie) în proporţie

de 34,81;~: R~ela!nl a fost fol.osit~ pe~i,ru simularea variaţiei producţiei sub influenţa unor
c~n~i~l~ţll dlfente. de facton chmattcI şi agrotehnid, pe unde a reieşit că productiile de
radaCini cr~sccu!1lvelul anual de precipitat ii şi mai ales cu suma temperaturjlor din perioada
de vegetaţIe ..Mal mult decît nivelul de precipitaţii şi de temperatură influenţează însă tep~rti

zar~a.a~estora pe ('t;le tr~i perioa.de vmllri: ioamna:i~rna." prir.năvara şi vara. producţiile cele
~a.l fldlc~te se reahz<:a~a cI,~d pfJ,r.navara cad preClpltaţll mal multe, temperaturile fiind mai
T1dJcate, la,r vara preCJpl!aţll medu spre multe, combinaie cu temperaturi joase. Sporul mediu
de.productJe pentru densItate este de, 1 q/ha pentru 1.000 pl<mte in plus, în intervalul 75-100
n~ll plante la hectar. '

BEITRĂGE ZUR FESTSTELLUNG EINER PROGNOSENMETHODE
FOR DIE ZUCKERROBENPRODUKTION IN ABHANGIGKEIT VON
DEN KLIMA, AGROTECBNISCHEN UND AGROCHEMISCI-IEN VER-

HALTNISSEN SOWIE AUCH VON DER TECHNOLOGIE

Die Ergebnisse van 21 Expcrimenten die mit Dlingemitteln und Pilanzendlichten aUÎ
1.372 Parzellen wăhrcnd don Jahren 1969-1971 in ti Ortschaften. durchgefuhrt wurden,sind
staiistisch mittels dcr schviUwefsen Rcgressions methode verwertet wordcn, Es wurde cine
lineare Gleichung fUr 27 Wachstumfaktoren erhJlten clic 81% der \Vurzelproduktion erk1ărt.
Die Produkiionsănderung ist durch agrotechnische Faktorcn (N-. P-" K- und Dunger
dosis und PflanzendichtheH) im Verhâltnis van 35,4%, durch agrophysîs'che Fakioren auf 2
Bodentiefen, (volumetrisches Gc\vicht, FeldkapaziUit fiir\Vasser Sick~rverJusJ-und Dur
chJ5ssigkeitkoeffizÎCnt) im VerhăItnÎs von 3,6%, durch, agrochemische' Faktoren. (pH, P20 ;;
(Al), KzO (Ai), Ca (AI), gesamt H uud C) im Verh5ltnis von 7.2~,o, und durch Klimafaktorell
(Summe der Niederschliige und Summc dcrWănnegrade fur ein ganzcs Jahr sowie auch fUr
dic Zcitraume Mai - Juni und Juli _ Seplembcr) im Verhăltnis van 34,8% erklărt. Dic
Gleichungwurdc fiir dîe Simulaiion der ProdukUonsănderungen unier der Einwirkung vers
chicdener agroiec1mischenr und Klimafaktorenkonstellationenangewandt und cs wurde fcsi
gcstcllt class die \Vurzelproduktiol1 im Verhăltnis zurn Jahresniederschlagni"eau uod haup
tsikhlich im Vcrhălinis zur Temperatursumme in der Wachstumzeit zunimmt. Doch grasser
als die Einwirlwng des jiihrlichen Niederschlag - ulld Wiirmeniveaus, ist dic Einwirkung
der Vcrieilung derjenigen auf die drei grosscn Zeitraume; Herbis - Winler, Fnlhjahr und
Sommer. Die hikhste Produktion wird in jcnen Jahren erzcugt in dcnen im Frlihjahr mehr
NeiderschHige fallen, und die Tcmperatur h6her ist, wahrcnd im Sommer die NiederschHige
mitte! bis stark sind und mit nîedrigen Temperaiuren kombiniert werden. Die mittleve
1umachsvate als Folge der Pflanzendichie, beiriigt 1 d:r.lha fUse 1.000 Pilanzen mehr 2 ahI im

Intenval von 75-100 tausend Pflanzen/ha.

ZlIsammcnfassllflg

',';
S~mmary
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TIPOfH03HPOBAHH5I TIO TIPOH3BOLLCTBY

r~~'~tl~~;~~~~l~~~~; OT K.nHMATH4ECKHX, AfPOXHMH-
~ EXHO.nOfH4EHICKHX yc.nOBHO

Pe:3y."bT<1Tbl 2131<CIfep111lle1lTa C y.uoCipenll5IMH li C rycToToi1 ţI CT05IHHfi paCTellllii Ha

napll",TnOD 06 HaCeJIef~:ILIX ITYUI<TOB il ITepno,l( J969~19Îl, 6b1JIlI CT3TIlCTlI~leCt{H 06pa·
IT CTeoeIiIlOli perpecclIH. TIOJl)f1l11J10Cb JIJUleihlOe ypaIluenue ,U.JHI 27 $aKTopoB

IWTopoe OO'b5ICIHleT 81 % H3 rrepeMellbl npO.u.yKulIii IwpHeiL IlepeMeua IT OJl ·KUHU

00'",.."'""'(:. arpoTexHHlleCK11l\lll epal<TOpaMll, (.Q03LI 11, P, K H 1Ia803a li rycToTa cTO~Hn~ ac
TenUl!) B rrponopUHII 35,49'0. arpo<pH3nlJ:eClm~U1 rpaI<Topa1'.1H Ha 2 fJlYOI1Hh! (06LeMllblii Bec Pno~
JleB<ln B.lwroeMK,OLTb r03r\'UUlleHT ,f, • ' '" ,,'• , 'i', 't'IlJILTpalJJIlI Il rrpOHlur.aeilmCTlI) B rrponopUIH 360.'
XHMB'leCIOIl'Ifll (paKTOpaMli (pH P..O- (Al), K O (AI) C (AI) H ' ,1 , ,0, arpo·~ ?O' • - ",' 2 ,,3, , " II C B ueJlOM)a rrporropUfHl
',~JO II KJllli\13TI[lleCl{ll~1Il epaKTopaMII (CYi\IlII<'I 3TMOCrt-e '. • ' .CTenelHl Ha r ' ''' 't' pl-lhlX OC3»'1,08 II CyMlI1a KaJlOpJllleClwil

, 0Il:tl 11<1 OepllOJlltl M3H-HIOHb II iII0Jlb-CeBTHUpl» Il npOItOp"lIll 3'1 8(1' Ca T
rlHe 6bl'lO IlCrtOJlb30B .. . . .. ....... ,. ,o. o Howe
(iIlHHUlI;I I<JlII fl~H10 IlJnI cIIMy"15IUlIU nepe~l.IeIlbI npoAyKu;lllI OOJl flJUlS1HUel\1 pa.:mb1x J{QM~

· .... .. MaTIl~leChlIX li arpoTexlIHllecKlIx epaKTopon, oTI~Y;!J;a BhlTel<aeT qTO n o le
hoplleu paCTeT il 3flJ3l1CHMOCTlI OT fa3QBorO ypOBIIS1 aTillocqlepIlblx OC<lIlKOB li OC06eH~I:~T~ij~
l'Ill\lbI Te:-.mepaTyp B nepuo)J, BereTaU fi . II TeMn~pa .. 1111 ... OJlltUle 'teM r01l06oi'1 ypoBeHb aTMocqJepllbl OCalll(Of3

, T~P~I. BJIJI~.eT pacn~eJleJI:efllJe H:X: Ha Tp" OOJ1LllIflX nepnOAaT oceHb-3I1Ma, neclla It

'\~CeTO, Ca~II'1H nO.ilbWOlJ ypOlfi;aH ocyUteCTnJHIeTCfl, KorJ~a neclloii I)blI1allaIOT OOJlbUJeOCa,D;roa B

· .'IOBlH1X nOIlLlrueHblX TellmepaT.....p n '• , . • J. ' a . eTOM cpeWHle K nOJ3blWeHnblM oca.Ql\aM B j'CJlOBH5IX

I101111JI~eHl1bIX l'ei'lmepaTyp Cpe;!J;HlIn p , " ". . . . li HDec ypO)f;;an IlJUI rycTOTbI 5IBJlReTCn 1 Ir./ra ro 5I 1000
AonO..l11IlTeJlbllbIX paCTeIluii B npe.QeiIax 75-100 TblCfll1 pacTem!i'1 lIa rel~Tape. II
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CONT~IBUŢII CU PR.IVIR.E LA EfICIENŢA UNOR. DOZE MAR.I DE ~
INGR.ĂŞĂMINTE LA SFECLA DE ZAHĂR.

AL. NlCOLAU, l. POPOVICI, MARGARETA POPOVICl
şi O. SEGĂRCEANU

I

Sfecla de zahăr, după cum se ştie, este o mare consumatoare de substante
llutritive. Producţiile mari de rădăcini şi mai ales conţinutul lor în zahăr
sînt determinate de prezenţa în sol a elementelor nutritive într-un raport
optim (Reichbuch, 1970; Avram, 1968; Popovici şi colab.,
1970).

Experienţe anterioare, executate de A v ram (1968) pe cernoziomul
freatic umed din judeţul Bihor, au evidenţiat aportul superfosfatului la spo
rirea producţiei de rădăcini şi mai ales la ridicarea conţinutului acestora de
zahăr, care a crescut cU O,6"S. In acelaşi timp, autorul a constatat căîngrăşă
mintele cu potasiu nu au avut nici o eficienţă.

Rei c h b u c h (1970), lucrînd pe un sol cernoziomic levigat cu tex
tură luto-argiloas'l, a observat că raportul N:P:K cel mai lavorabil a lost
1:0,8:0,8. Acest raport a mărit conţinutul de zahăr din rădăcini cu O,2-0,9"S.
Atunci cînd În experienţă s-au folosit doze ridicate de azot, conţinutul de
zahăr al sfeclei s-a redus cU O,I-O,2"S.

P o P o v ici şi colab. (1970) au stabilit o serie de rapoarte optime
între azot, losfor ,şLpotasiu pe dilerite tipuri de sol din ţară, dar au lucrat
cu cantităţi mici de îngrăşăminte.

In scopul cunoaşterii comportării sleclei de zahăr la doze ridicate de
îngrăşăminte, s-au iniţiat o serie de cercetări pe cîteva soIuri situate în prin
ci paiele bazine de cultură a sfeclei de zahăr din ţara noastră.

METODA DE CERCETARE

Ingrăşămintele au fost administrate În diferite rapoarte. Cantităţile folo
site au lost mari: 100,200 şi 300 kg/ha N; 70, 140 şi 210 l<g/ha P, 100 şi
200 kg/ha K, substanţă activă. Aţeste îngrăşăminte au fost aplicate în a~eleaşi
rapoarte si pe un teren lertilizat cu 20 t/ha gunoi de grajd. Experienţele au
lost execu,tate la LC.C.S. .Braşov şi la staţiunile ej\perlmentale agricole Se
cuienl şi Lovrin. La Lovrin nu a lost utilizat îngrilşăinîntul organic.
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Tabelul 1

l~cr~f~~I~r ~de . zahăr
minerale şi organice asupra productiei de rădăcini

\ (Braşov, media 1970~1972)

V"W"'" Rnporlul
-1 F"''' '".'0'''",',,[ o,.,,"k C.. • o'g"nic

N p 1\
N:P:I(

Uha " "iL I""'"'I.! t/h;l % dif. I"",,,iL."

O 1:0.7:0 37,6 100.0 ~ 41.1 109,3 3,5 **
70 100 1:0,7:1 40,6 107,9 3,0 ** 41,6 110,6 4,0 ~,**

200 1:0,7:2 39.6 105,3 2,0 * 42.6 113.3 5,0 '" **--- ----- --- --- --
O 1:1,4 :0 38.5 102,4 0.9 39,5 105,0 1,9 ,

100 140 100 1: 1,4: I 40,1 105,6 ? - '" 40,7 108,2 3,1 **_,o

200 1:1,4:2 41,:) 109,8 3,7 *** 42,8 113.8 5,2 **":--- ----- --- ---
O 1 :2,1 :0 38,2 101,6 0,6 40,9 108,7 3,3 **

210 100 I :2,1 : I 38.7 102,9 1,1 43,5 115,6 5,9 ***
200 1:2,1 :2 40,6 107,9 3,0 ** 42,6 113,3~ ** ..:---- --'------- --

O 1:0,4:0 38,6 102,6 1,0 40,6 107,9 3,0 **
70 100 1:0,4:0,5 39,8 10,5,8 2,2 * 41,6 110,6 4,0 i'*".

200 1:0,4: 1 41,9 111,4 4.3 **'" 41,9 111 ,4 4,3 ..'**--- -- --------------
O 1:0,7:0 40,2 106,9 2,6 * 38,5 102,4 0,9 I

200 140 100 1:0,7:0,5 40,3 107,2 2,7 :~ :1: 40,7 108,2 ,i<*3,1

200 1:0,7:1 40,1 106,6 2,5 " 41,2 109.5 3,6 * ..'-- ----------- ---
O 1:1,1 :0 41,3 109,8 3,7 **.* 40,8 108,5 3,2 **

210 100 1:1,1 :0,5 41,3 109,8 3,7 *** 41,5 110,4 3,9 t;'**

200 1: 1,1: I 42,8 113,8 5 ? **:/1 41,6 110,6 4,0 '!'''''''---- ,----------- -----
O 1:0,2:0 39,2 104,2 1,6 37,8 100,5 0,2

70 100 1:0,2:0,3 40,2 106,9 2,<3 '" 39,9 106,1 • ,2,3
200 1:0,2:0,7 42,3 112)5 4,7 **:ro 41,9 ~ 4,3 '1"1:*

-- ---- --,-
O 1:0,5:0 38,3 101,8 0,7 39,9 106, I 2,3 *

300
140 100 1:0,5:0,3 40,2 106,9 2,6 :~ f:i::i:41,9 111,4 4,3

200 1:0,5:~ 41,6 110.G 4,0 *** 42,1 ~
:iI

i'**4,5-- ---------- ---
O 1:0,7:0 38,6, 102,6 I~Q 40,2 106,9 2,6 "

, 21.0 100 1:0.7:0,3 40,8 1108,5 3,2 *'" 40,9 108,7
,

'ie\!,3,3,

I 200 1:0,7:0;7 41,6 110,6 4,0 :1: *~,.i' '42,5 113,0 4,9i ""1':1:

',' ' :', , ,

1: '

Tabelul 2

Efidenta unor doze mari de ingrăşăminte minerale şi .organiceasupra producţiei de zahăr la
sfecla de zahăr (Braşov, media 1970-1972) " .

N P IZ q '" , ' . " '.
72,5 114,1 9,0 ~:*'"

, O 1:0,7:0 63,5 100,0 -
108,2 ** 74,5 117,3 11,0 *~, *'

•

70 100 1:0,7:1 68,7 5,2

~
", 74,8 117,9 11,3 **'

200 1:0,7:2 68,2 4,7 -- ----------
104,4 69,3 109,1 5,8 *.f.

O 1:1,4:0 66,3 2,8

108,8 ** 71,3 112,3 7,8 ***
100 140 100 1 :1,4: 1 69,1 5,6

200 72,7 114,5~
*~:* 75,2 118,4 11,7 *.:t;~:

1:1,4:2 --------------
65,0 102,3 1,5 71,0 111,8 7,5 ***

O 1:2,1:0
66,9 105,3 3,4 75,1 118,2 11,6 *' *~:

210 100 1:2,1: I

~ 7,3 *** 75,9 119,5 ' 12,4 "'*t:
200 1:2.1 :2 70,8 ----------

~----
100,9 0,6 69,1 108,8 5,6 "'oi'

O 1:0,4:0 64,1

104,4 2,8 71,3 112,3 7,8 **~:

70 100 1:0,4:0,5 66,3

~
- - '" ,I'~' 72,4 114,0~

~.'* *
200 1:0,4: I 71,0 ~ ----- --

O 1:0,7:0 67,1 105,6 3,6
, 63,4 99,8 -0,1

'200 107,5 4,8 ** 68,9 108,5 5,4 **
140 100 1:0,7 :0,5 68,3

105,8 3.7 " 70,3 110,7 6,8 ***
200 1:0,7: 1 67,2 -- -----

---

69,4 109,3 5,9 ** 68,8 108,3 5,3 **
O 1:1, I :0

106,9 4,4 * 71,0 III ,8 7,5 **i:

210 100 1:1,1:0,5 67,9

70,9 111,6 7,4 *** 69,4 109,3 5,9 ~, *
200 1:1,1 :1 -- ------------

I O 1:0,2:0 63,8 100,5 0,3 62,5 98,4 -1,0

~I
100 1:0,2:0,3 66,0 103,9 2,5 66,0 103,9 2,5

110,8 6,9 *** 69,6 109,6 6,1 ,1' *
200 1:0,2:0.7 70,4 -- ----- --....-

O 1:0,5:0 62,0 97,6 -1,5 65,3 102,8 1,8

300 104,9 3,1 70,1 110,4 6,6 **
140 100 1:0,5:0,3 66,6

108,3 5,3 ** ~ 110,0 6,4 **
200 1:0,5:0,7 68,8 -- ----------

O 1:0,7:0 63,0 99,2 -0,5 66,6 104,9 3,1

67,5 106,3 4,0 • 68,1 107,2 4,6 ***
210 100 1:0,7 :0,3

69,3 109,1 5,8 *.* 71,8 113,0 8,3 **
200 1 :0,7 :0,7

DL5% = 3,51 q/ha; 1% == 4,81 q/h<J; 0,1% = v,GG q/hn.
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TabeluL 3

I
P 70 I P 140 I P 210 I Media N

K oJl( 1001K200 J( O Il(, 100JK200 K O Il( 100lK200 t/ha I (,,~

DL

îngrăşăminte la sfecla de zahăr-(Braşov, 1970~1972)

A2 ~ Cu îngrăşămint organic

NIOO 41,1 41,6 42,6 39,5 40,7 42,8 40,9 43,5 42,5 41,7 100 -

N200 40,6 41,6 41,9 38,5 40,7 41,2 40,8 41,5 41,6 40,9 98 ~0,8

N300 37,8 39,9 41,9 39,9 41,9 42,1 40,2 40,9 42,5 40,7 97 -1,0

Media tlha 41,0 40,8 41,6
P

o.' 100 99 101,0

-/
Dif. tJha - -0,2 0,5 ' ,

Semnif. I

Media 1 tlha 39,9141,3 42,1
K

100 \ 103 !OS"',"
Dif_ tlha -I~ 2,2

Semnif. I i~,!,:~ ***

1,3

0,9 I

0,5

40,0

101

:ISl'lJlllil.
i

DiI.
titl<L

Productiile medii de riidăcini În funcţie de dozele de

100

0,1

40,0

Uha 38,9 40,2 41,3--------

1(0

Fără îngrăşărnînt organic

NIOO 37,6 40,6

N200 38,6 39,8

N300 39,2 40,2

Semnif.

Dif. Uha

Oii. tlha

Megia l_tl_ha_I -"3::9,~9__ i

% 100

MedÎa
K

F;1ri1 ingrăşilfi1înt orgAnic 40, I

Cu ingrilşămint orgi:Ulic 41,1
100

102 l,a

l""(l!
,).0

1%
0,19&

0,7 1,5 0.7 0,5
0.9 2,1 0.9 0,7
1,4 2,8 1,2 0,8

1 O-~~ Braşo:, s-~ lucrat pc un s?l humico-semigleic, cu apa freatic" la
, '" m, bine aploVlzlOnat cu lodor si llOtasiu (N 'ot 1 = 0"43°/

P 0- ~ O 16°/ 1( O t t I CI90")" la, ,o ,fi,z ~ - , ,fi" .2 o a = , " ŞI cu un pI-l În extras a os de 6 8 La
Staţlu~ea Se5U1en1 S-a lucrat pe un sol brun de pădure cerno~iomic, ~l;" a
frealIcd la 1::>-17 m, cu ,un conţinut de humus de 2 8% (N tot 1 ~ O 14.B
P,05 = 0,12%, 1(,0 mobil =. 17,0 mg la 100 g sol) si 'cu un ph În"1(Cl d' /~,
Lat Stltl~1ea_ Lovfln s-a experimentat _pe un sol f1!eatic umed cu fertiTir~{~
na ura. a una, cu.3:7% humus, bine ~prGvizionat cu potasiu (22-28 mg/IOO g
sol), "lab aproV I Z1onat cu fosfor mobil (13-22 mg P.O'II00 g '01) ,
un pJ-I CUprins Între 6,6 si 6,9, " 2 o • ŞI cu

1 În toate ldoca}ităţ!l~ ·s.-a luat ca martor varianta care a primit dozele
ce e ma', nUci e lJ1gr8SamInte (N P_)- , . . 10U .((J •

f 1
LUdcrărilhe. de Întreţinere au fost cele previizute În agrotehnica culturii

s ee el . e za ar.

REZULTATELE OBŢINUTE

Pe solul humico-semigleic de la 1.c.C.S, Braşov s-a constatat (tabe
lele 1 şi 2) că, atunci cind s-au administr2\t numai îngrăşăminte minerale,
cele mai bune producţii au fost date de dozele NIQO P"o 1<2011, care au realizat,
faţă de martorul e:-;perienţei (N,oo P70), un spor de 920 kglha zahăr. Aproape
acelaşi spor de producţie s-a realizat şi in varianta N,oo P70-l-20 Uha gunoi
de grajd, În care S-au redus cantităţile de Îngrăşăminte minerale cu 270 kglha
substanţă activă şi s-au Încorporat în schimb Îngrăşămintele organice, De
asemenea, datele obţinute mai arată că producţia de zahăr la ha poate creşte

cu încă 200 kglha (realizÎndu-se un spor total faţă de martor de 1JOO l;g)
dacă pe lîngă Îngrăşămintele din varianta precedentă se mai dau Încă 250 j(g
de sare potasică (varianta 20 t gunoi de graja -1- N,oo P 70 1('00)'

Pentru a analiza felul În care fiecare îngrăşămÎnt administrat influenţează

asupra producţiilor de rădăcini şi zahăr la ha, s-au fntocmit tabelele 3 şi 4.
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Tabelul 4

I P iO P HO P 210 IMedl, N %
Dif. mediu

11\0 IK100/ K 200 1( 01 K 1001 I( 200 1( OII( 100 IK 20°1 q/ha t %
q/ha, c de

~ zahilr

"'
N100 63,5 68,7 68,2 66.3 69,1 72,7 65,0 66,0 70,8 67,91100 ~ 17,23
N200 64.1 66,3 71,0 67,1 68,3 67,2 69.4 67,9 70,9 68,0/100 0,1 16,70
N300 63.8 66,0 70,4 62,0 66,6 68,8 63.0 67,5 69,3 g;,3 97 1.6 16,4"

Media q/ha 66,8 67,5 67,8
p

% 100 101 101

DIf. q/ha ~ 0,7 1,0

Semnif.

% mediu
de zahăr 16,74 16,87 16,78

Media q/ha 64,9167,4 69,9
K

--------
% 100 104 108----

DIf. q/ha - 2,5 5,0

Semnif. *** ***

116,68

----
% mediu
de zahăr 16.76 16,92

A - Fără ingr~îşămÎnt organic

Meclld

Producţiile medii' de zahăr În -funcţie -dedotele de

1,PNA
OL

q/hq ·1 Q/ha IQ/ha q/ha
. '.

SOl 1.2 2,6 1,3 0,9il)

1°/ 1,7 3,5 1,8 1,2"O, 1~i) 2,5 4,6 2,3 1,6

ingrăşăminte la sfecla, de zahăr (Braşov, 1970-1972)
~ Cu ÎI1ITrăsămtnt ordanic- o '.'

P iO P HO P 210 I11edia N u' ;.'

DiL .;;: me~iti

IK 1001 K 200 I( (lI K 1001 K 200 l( o 1 K 100II( 200 q/ha I %
Q/ha de ,

1(0 ~ l1lhăr

"'
I

NIOO 72,5 74,5 74,8 69,3 71,3 75,2 71,0 75,1 75,9 73,2 100 - 17,55

N200 69,1 71,3 73,4 63,4 68,9 70,3 68,8 71,0 69,4 69,4 95 -3,8 " 16,%

N300 62,5 66,0 69,6 65.3 70,1 69,9 66.6 68,1 71,8 67,7 92 -5,5! 000 16,63

Media q/ha 70,3 69,3 70,8
P ,

% 100 98,5 101 '.,

DU. q/ha - -1,0 0,5

Semnif.

o.' mediu'o
de zahăr 17,14 16,98 17,01

Media q/ha 67,6 70,7 72,1
K

----
o/ 100 104 107" ----

Dlf. q/ha - 3,0 4,.5--
Semnif. *** ***----

% mediu
de iahiîr 16.94 17,11117,12

16,83

17,08

%mediu
rJc zahărse""1niL

***

DU. Iq/ha

2,7

%

100

104

'1/1111 )

I67,5

I 70,2

A

Fără îngrăşămînt organic
Cu îngrăşămint organic

La [nterp:etarea lor trebuie .să ,e, ţină ,eama că, c~frel~ !espective repre
Zinta medn din mal multe vanante 111 care dozele din mgrasamîntul respectiv
~înt .administrate, a!ătur.i de alte tjpuri de îngrăşăminte d~te la rîndul lor
m dlfente c,:nll!a!1. IlU] tabele ,e co:,stată că, pe solul humico-semigleic,
~omblnaţule mtre mgraşa!"mteleorf5,aDlce ~' mInerale au fost superioare celor
m car~ s-au apllcat numaI acestea dm urma. Mal este de observat că gunoiul
de grajd a adus un spor medIU de l tonă/ha rădăcini si a ridicat în medie
conţinutul de za~ăr al sfeclei din întreaga variantă cu 0,25°S. Îi, acest fel:
.producţla de zahar la ha a crescut în medie cu 0,27 Uha.

În ce priyeşte comportar~a azotului tidministratîn caritităti,qe: pjjs\e
100 kg/ha se ob,ervă că el nu aduce sporuri de producţie asigurate, Iar 'atuncI
cînd se aplică p~ fond de gunoi. de grajcj Se const"1tă. o tendinţă. d.e sc~dere a
producţiei de rădkinila ha: Scăderea devine asigurată cînd se analizează

producţia de zahăr. Explicaţia este liceea că procentul de zahăr S-a redus
dela 17,55'S (NIOO) la16,63'S(N,oo). ,

În privinţa comportării fosforuluiseconstatăcă acesta; acjministrat. în
cantităţi de peste 70 kg/ba, condiţionează, în medie pe experienţă, în mIcă

măsură buna valorificare a celorlalte îngră~ăminte:Situatia, este. identică
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Eficienta unor doze mari deirigrăşăminteminerale şi organice asupra producţiei de rădăcini
la sfec1a de zahăr (Secuieni, media 1970-t972)

I

... Fi:ir4 lngrnşămînt organic . ·1 Cu Ingrl1ş:':inJîllt org~l)îc. '. i;
q/ha I % I dif / scmnif qJha I % I dU. I"cmnîi. \.

Raportul
N:P:Kp

VOlri::llltOl

N

Tabe/1I1 6

Eficienta unOf doze mari de Îngrăşăminte minerale şi organice asupra productiei de zahăr la
sfecla de zahăr (Secuieni, media 1970-1972)

I
° 1:0,7:0 63,6 100,0 - 67,0 105,4 3,4 ***

70 100 1 :1l,7:1 64,4 101,2 0,8 69,6 109,4 6,0 ~, *'t

200 1:0,7:2 67,2 105,6 3,6 *** 69,5 109,2 5,9 ***-- -- ---

° 1:1,4:0 65,7 103,3 2,1 ** 66,5 105,1 2,9 ***
100 140 100 1:1,4:1 66,4 104,4 2,8 *:1:* 66,3 104,2 2,7 ~,.*

200 1:1,4:2 68,4 107,5 4,8 :!::!::!: 69,4 109,1 5,8 I.::..~--

° 1:2,1 :0 66,3 104,3 2,7 ** 66,3 104,2 2,7 **
210 100 1:2,1:1 68,8 108,1 5,2 *:~ * 69,0 108,4 5,4 **

200 1:2,1:2 68,6 107,8 5,0 **:~ 70,5 110,8 6,9 ***---- -- --

° 1:0,4:0 60,5 95,1 ~3,1 000 66,6 104,7 3,0 ~'**

70 100 1:0,4:0,5 64,7 101,7 1,1 68,2 107,2 4,6 ;,**

200 1:0,4:1 65,9 103,6 2,3 ,~ :~ 69,3 108,9 5,7 1'**
-- -- --

° 1:0,7:0 65,1 102,3 1,5 67,2 105,6 3,6 **.*
200 140 100 1:0,7:0,5 66,4 104,4 2,8 ** 68,7 108,1 5,1 ~'''' *

200 1:0,7:1 68,1 107,0 4,5 *** 69,8 109,1 6,2 ***--- --- ----- -- --

° 1: 1,1:0 63,0 99,0 ~0,6 68,2 107,2 4,6 1;**

210 100 1:1,1 :0,5 67,5 106,1 3,9 **'1: 71,3 112,1 7,7 ***

200 1:1,1:1 67,4 105,9 3,8 *** il,Q 111,6 7,4 :i'>:::I:

---- -- ---
° 1:0,2:0 63,2 99,4 -0,4 65,4 102,8 1,8 "

70 100 1:0,2:0,3 63,7 100,1 0,1 66,2 104,1 2,6 **
200 1:0,2:0,7 65,0 102,0 1,4 65,6 103,1 2,0 *-- -- --

° 1:0,5:0 62,5 98,2 -1,1 66,1 103,9 2,5 **
300 140 100 1:0,5:0,3 65,5 102,9 1,9 * 66,1 103,9 2,5 **

200 1:0,5 :0,7 68,9 108,3 .~ **'" 68,4 107,5 4,8 1'**-- -- ---

° 1:0,7:0 63,2 99,3 -0,4 65,9 103,6 2,3 *'~

210 100 1:0,7:0,3 64,3 101,1 0,7 68,7 108,0 I 5, I l' ~'*

200 .1:0,7:0,7 67,9 106,7 4,3 :/I:!:'" 70,1 110,2 6,5 ***

Tabelul 5

I

Fiiră îng'riişămînt organic·1 Cu îngrăşiimint organic
Raportul .

N;P:K Uha I % I dif. Isemnif. tlha % I dif. Isemllif.KIp I
Varianta

N

I

O 1:0,7:0 38,4 100,0 - 40,4 105,0 2,0 "
70 100 1:0,7:1 38,9 101,3 0,5 41,0 106,8 2,8 "'*

200 1:0,7:2 39,7 103,3 1,3 42,3 110,0 3,9 ""1'*
-- -- --

° 1:1,4:0 39,4 102,6 1,0 40,6 105,6 2,2 *
100 140 100 1:1,4: I 40,2 104,5 1,8 * 40,6 105,4 2,2 '"

200 1:1,4:2 41,0 106,6~
'1'* 41,4 107,8 3,0 **

-- -- -- __o --- --

° 1:2,1:0 41,0 106,6 2,6 ** 40,7 105,9 2,3
.,

210 100 I :2,1 :1 41,7 108,4 3,3 .*** 41,2 107,2 2,8 **
200 1:2,1:2 41,4 107,6 3,0 *** 42,5 110,5 4,1 ***

--- -- -- -------
O 1:0,4:0 39,5 102,7 1,1 40,4 105,1 2,1 *

70 100 1;0,4:0,5 40,6 105,5 2,2 :1: 41,7 108,5 3,3 **,~

200 1:0,4:1 42,1 109,5 3,7 *** 42,7 110,9 4,3 ***-- -- ----

° 1:0,7:0 40,6 105,6 2,2 * 42,0 109,2 3,6 *,;,*

200 140 100 1:0,7:0,5 41,6 108,2 3,2 *** 42,8 111,3 4,4 ,** :1:

200 1:0,7:1 42,5 110,5 4,1 *** 43,3 112,5 4,9 ",**
--- -- -- --

O 1:1,1 :0 40,4 105,1 2,0 * 42,2 109,6 3,8 ~,.**

210 100 1:1,1 :0,5 42,2 109,7 3,8 :~* * 43,3 112,6 4,9 ~,* "

200 I :1,1: 1 42,5 110,4 4,1 :t:** 43,3 112,5 4,9 1'**
----- ----------

° 1:0,2:0 40,5 105,2 2,1 * 40,9 106,3 2,5 0;:*

70 100 1:0,2:0,3 41,9 108,8 3,5 **:~ 41,7 108,6 3,3 ***
200 1:0,2:0,7 41,1 106,9 2,7 ** 41,2 107,2 2,8 * ~:

--- -- --

° 1:0,5:0 40,8 106,0 2,4 :1'* 41,4 107,6 3,0 '*
300 140 100 1:0,5:0,3 41,5 107,9 3,1 *** 41,7 108,6 3,3 *:j'*

, 200 1:0,5:0,7 42,9 111,6 4,5 *** 42,9 111,6 4,5 **'*-- -- --- ---

° 1:0,7:0 . -4{),8 106,1 2,4 *'" 41,7 108,4 3,3 *' 1"1'

210 100 1:0,7:0,3 40,8 106,1 2,4 ** 42,2 109,8 3,8 ~,~, ",.

200 1:0,7:0,7 42,7 111,2 4,3 *** 43,2 112,5 4,8 8'!' '1:

DL 5%'; 1,77 tina; 1% =2,36 Uha; 0,1% = '3.05 tlh<l DL 5% = J,6 q/lHl; 1% = 2,1 7/l1a;0,1%=2,8 q/lla



52 AL.-NICOLAUŞI COLABORATORII 10
II DOZE 1'I'!ARI DE 1NGRAŞAŢdINTELASFECL.'\ DE z.....\.HAR 53

Tabelul 7

Al - Fără ingrăşămtntorganic

I

Dlf. ,1 Som-'
t/ha nU I

"

I
2,6 1,2 0,9 I 0,8
6 I 1,8 1,3 1,1

19:6 2,7 1,8 1,5

I fi. I N I P I K
.~~~~

I P 100 I P 140, i P 210 IM,dia N

K.O !KIOO/K200 KO/IUOOII(<)OO K.O jI{IOO/K'lOO t/ha I ~

DL

5%
1%

0,1%

ngrăşăminte la sfecla de zahăr (Secuieni, 1970;-::1972)
A2 - Cu ingrăşămînt organic

- - •
:

NIOO 40,4 41,0 42,3 40,6 40,6 41,4 40,7 41,2 42,5 41,1 100 -
N200 40,4 41,7 42,7 42,0 42,8 43,4 42,2 43,3 '13,a 42,4 103 1,3 •
N300 40,9 41,7 41,2 41,4 41,7 42,9 41,7 42,2 43,2 41,8 102 0,7

Media t/ba 41,3 41,8 42,2
P 1·

% 100 101 102
~I

Dif. t/ba - 0,5 0,9 .
Semnif.

Media t/ba 41,4 41,8 42,5
1\

~.'o 100 101 102----

Dif. t/ha - 0,4 0,9--

Sf:mnif. •

Sem.
!lif.

Oii.
t/ha

0,9

l/ha %

40,9 100

41,8 102

Producţiile l11~dii de rădăcini În funcţie de dozele de

fi.

I
PlOD I P 110 I P 200 I Mecii" N \ DiLI S,m·

KolKloojI(000 K.O jKIOO!K200 KO /KIOOIK.200 t/ha 1 % Uha niL

Fără Jngdişărnînt organic
Cu îngrăşămînt org<mic

-
39,4140,2141,0

I

NIOO 38,41 38,9 39,7 41,0 41,7 41,4 40,1 100 -

N200 39,5 -. 40,6 42,1 40,61 41 ,6\42,0 40,4 42,2 42,5 41,2 103 1,1

40,5141,9 103 1,3 :~

N300 41, I 40,8 41,5 42,9 40,8 40,8 42,7 41,4

Media tlha 40,3 41,1 41,5

P 103% 100 102

DU. tlha ~ 0,8 1,2

Semnif. "

Media t/ha 40,1 41,0 41,7

K
% 100 102 104
.---- -~

Dlf. t/ha - 0,9 1,6

Semnif. " *** 1

atît la producţia de rădăcini cit şi la aceea de zahăr la ha. În.ce priveşte conţ~
nutul de zahăr, acesta este puţin influenţat de dozele man de fosfor admI-
nistrate..' .'

Potasiul este elementul cat:e aplicat alături de doze mar.1 de azoty fosfor
a asigurat creşterea pro~ucţiei de rădăcini şi în special a celeia d~zahar la .ha,
realizindu-se sporuri insemnate, Deasemenea, conţInutul de zahar s·a ndlcat
in medie cu 0,01-0;17°S. .

Analizindu-secomport~rea sfeelei. de zahăr intr·o zon~ ,maios:,c~toasă
si cu vinturi frecvente (Staţiunea SecUlenl), s-a constatat ca· mgraşamIntele
au avut o comportare diferită. Astfel, din tabelele 5 şi 6, oîn ocaresint prezen
tate producţiile de rădii.cini şi de zahăr la ha, se. observ~ coa,. aco)o, unde !!u
fost aplicate numai tr®"ăşălTIinte' minerale, sporunle de radac!ill ŞI !il specI.al
acelea de zahăr, sint!.iSiguratefaţă demartoruIN,oo~70; ~reşţerea producţiei
a fost si mai mare atunci cind s-a intervenit SI cu .cantitaţl ndlcate de potasl u
(l\20ol'sau de fosfor (dozele de P2bO~dnUnistrate pe fond, de ']\/100)' C)ndaceste

ultime două ingrăşăminte au fost aplicate impreună, s-au obţinut producţii
mai bune, ca de pildă, în varianta N,oo P 70 1(200' care a realizat, faţă de martor,
un spor d~ 360 kg zahăr prin administrarea in plus a circa 500 I<g/ha sare
potasică. In cazul în care unitatea dispune de multe îngrăşăminte cu fosfor,
se obţin bune rezultate cu varianta N100 P210 care dă faţă de martor un spor
de 500 kg/ha zahăr prin aplicarea in plus a circa 900 kg/ha superfosfat si 250
kg/ha sare potasică, '

Atunci cind îngrăşămintele minerale s-au aplicat împreună cU cele orga
nice se constată că producţiile realiza,te au fost mai ridicate. Faţă de varianta
N,oo + P,o + 20 tlha gunoi de grajd s-a obţinut un spor asigurat de 260 kg/ha
zahăr cţnd s-au administrat in plus 100 kg/ha (N,oo P,o 1\'00 + 20 t/ha gunoi
de grajd.

Analizind şi pentru această localitate cOmPortarea fiecărui ingrăşămint
administrat în prezenţa altor îngrăşăminte date la rindul lor in diferite doze,
se constată (tabelele 7 şi 8) că gunoiul de grajd are tendinţa să ridice producţia,
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Tabelul 8
îngrăşăminte la sfecla de zah~r·(Secuieni. 1970-1972

,IL - Cu îngdişămint organîc-
P 70 P HO P 210 Media N '%;;

Oif. '" mediu

K 011\ 10011\200 K OII<: 10°11\200 K OIl( 100 11\ 200 q/ha! %
q/ha E de "<.

• zahăr

"'
NIOO 67,0 69,6 69,5 66,5 66,3 69,4 66.3 69,0 70,5 68,2 100 - 16,59
N200 66,6 68,2 69,3 67,2 68,7 69,8 68,2 71,3 7\,0 68,9 101 0,7 16,25
N300 65,4 66,2 65,6 66,1 66,1 68,4 65.9 68,7 70,0 66,9 98 -1,3 16,00

.Meditl qlha 67,4 67,6 69,0
P ,!% 100 100 102 '.

Dil. qlha - 0,2 1,6

SemnU. I •
% mediu
de zahăr 16,31 16,17 16,35

Media q/ha 66,5 68,2 69,2
K

o' 100 102 104,o-------1-----
Dlf. qlha - 1,7 2,7

SUilnif. ** ***------- :1% mediu
de zahăr 16.06 16,31

Producţiile medii de zabăr În funcţie de dozele de
Fără îngrăsamint organic.. 1 , ,

P iO P 140 P 210 Media N %.
Dif. '" mediu

1(0 IKIO~IK200 Ko1K10o!K200 KIOO\1\200 q/h, I%
q/ha

"
de

KO • zahăr

"'

Nl00 63,6 64,4 '67,2 65,7 66,4 68,4 66,3 68,8 68,6 66,6 100 16,60

N200 60,5 64,7 65,9 65,1 66,4 68,1 63,0 67,3 67,4 65,4 98 -1,2 15,67

N300 63,2 63,7 65,0 62,5 65,5 68,9 63.2 64,3 67,9 64,9 97 -1,7 15,67

Media qlha 64,2 66,3· 66,3

P
103o' 100 103

'"
Dif. qlha - 2,1 2,1

Scmnif. •• **

% mediu
16,13 15,97de zahăr 15,93

l\'1edi a qlha 63,6 65,7 67,4

K
% 100 103 106----

Dil. qlha - 2,1 3,8
--

Semnif. *** ***--1--

% mediu
16,02116,16de zahăr 15.86

A
Media

q/ha 1 %
DL l AI N I P I 1,

q/ha q/ha q/ha· q/ha

fără ingrăşămînt organic 65,7

Cu ingrăşămînt organic 68,1

100

103 2,4

16,06

16,29

~Oi

i) ,0

1%
0,1%

3,4 8,0
7,8 11.6

24,9 17,5

1,3 1,2
1,8 1,5
2,5 2,0

în special pe aceea de zahăr} făr~ însă ~ă "e obţină sporuri asigurate .. În medie
pe experienţi' se re~l,zeaza o ~Ifer~nţa In plus de 0,24 ttha. ConţInutul de
zahăr creşte, în medIe pe expenenţa, de la 16,06 la 16,295, .

Îngrăşămintele cu ~zot2 ~eş! în un7le situaţii par să condiţio.neze!? ~u.nă
valorificare a celorlalte Ingraşammte prmtr-o creştere a prodl;lcţlel de ra~aC1nI
(N,oo obţine un spor asigurat de 1,1 tlha faJă d.e N,oo), au !endl~ţa de a mlcşo~a
producţia de zahăr. Acest lucru se explIca pnn faptul ca conţInutul de zahar
a scăzut foarte mult (de la 16,60 la 15,67'5.

" . Din contră, fos!orul asigură o valorificare superioară a celorlalte îngră
şam,Inte. Astfel, faţa de P70, s:au realizat sporuri asigurate de 210 kglha
z~har la dozel~ de P140 ŞI ~2'O' Cmd fosforul a fost aplicat pe un fond de îngră
şan;lIlte organIce, producţia de zahăr a crescut mai puţin la dozele amintite
mal.. sus. Sporurile obţinute deyin asigurate abia la P2lO , cînd cantitatea de
zahar ia ha a crescut cu 160 kg. In ce priveşte conţinutul de zahăr din rădăcini
se constată că acesta este puţin influenţat de dozele de fosfor administrat~
şi că el este ceva mai ridicat în variantele care au primit îngrăşăminteorganice.
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Tabelul 9

Eficienta unor doze mari de Îngrăşăminte' minerale şi organice asupra producţiei de rădăcini
la sfecla de zahăr (Lovrin, media 1970.:,.-1972)

l'
Fildi îngriişi1mînt organic

/1
Raportul
N'P'Kp

Vnrilil1ta

N . \ q ,HI 1, ". semnif!
,

';~~1 I I
,

O 1:0,7:0 78,9 100 -.

70 100 1 :0,7:1 , 79,6 ' 101 0,7

200 1:0,7:2 80,6 102 1,7
'.,.

~,i
O 1:1,4:0 ._, 84,7 107 5,8 "'**

100 140 100 1:1,4:1 84,5 107 5,6 :It*'"

200 1: 1,4:2 81,2 103 2,3 I,

"

O 1:2,1:0 83,2 105 4,3 ***

210 100 . 1:2, 1: 1 84,4 107 5,5 ***

200 J :2,1:2 I
,

84.4 107 5,5 ***

O 1:0,4:0 82,2 104 3,3 "'*
70 100 1:0:0,4:0,5 84,1 lOG 5,2 "'**

200 1:0,4 :1 82,4 104 3.5 **
,

O 1:0,7:0 83,4 106 4", ***
200 140 100 1:0,7:0,5 87,3 III 8,4 ***

200 1:0,7:1 79,7 101 0,8

O 1:1,1 :0 85,1 108 6 ? ***,.
210 100 1 :1,1 :0,5 89,1 113 10,2 ***

200 1: 1,1 : I 8,5,9 109 7,0 ***

O 1:0,2:0 80,6 102 1,7

70 100 ) :0,2 :0,3 79,8 101 0,9

200 1:0,2:0,7 77,fi 98 -1,3

O 1:0,5:0 78,7 99 -0,2
300 140 100 1:0,5:0,3 80,7 102 1,3

200 1:0,5:0,7 82,3 104 3,4 .*"''''

O 1:0,7:0 84,0 106 5,1 ***

210 100 .L:0,7:0,3 __ 84,9 108 6,0 "'''''''
200 1:0, 7 :0,7 83,9 106 5,0 "'''''''

Tabelul 10

Eficiţnţa,,"Qor doze mari de îngrăşăminte minerale şi organice asupra producţiei de zahăr la
sfecla de zahăr (Lovrin, media 1970-1972)

1 semnifOI dU

Fără îngriiş5mînt org;mic

t/hrl

Raportul
N:P:I(KIp

Varianta

N '"
,

O 1:0,7:0 44,1 100 -
70 100 1:0,7:1 45,6 103 1,5 **

200 1:0,7:2 45,5 103 1,4 ,~

- ,
O 1:1,4:0 48,2 109 , 4,1 ***

100 140 100 4: I :1i 1 48,9 111 4,8 ***
200 1:1,4:2 47,7 108 3,6 ***

O 1:2,1 :0 46,0 104 1,9 *'"
210 100 I 1:2, 1: 1 48,1 109 4,0 ***

200 i 1 :2, 1:2 47,9 109 3,8 ***.

O 1:0,4:0 49,1 III 5,0

70 100 1:0,4 :0,5 49,7 ,113 5,6

200 1:0,4:1 49,0 III 4,9 "'i

I IO 1:0,7:0 48,7 110 4,6 ***
200 140 100 1:0,7:0,5 50,2 114

1,
G, I '"*'"

200 1:0,7:1 49,0 III 4,9 *:1'*.' .
I

O 1: 1, 1:0 49,6 I12 5,5 *'*:1' ,

210 100 1: 1, 1:0,5 51,1 *** "116 7,0

200 1: 1,1: I 50,) 114 6,0 **.*

O 1:0,2:0 48,7 IlO 4,6 ***
70 100 1:0,2:0,3 48,9 III 4,8 ***

200 1 :0,2:0,7 48,6 IlO 4,5 ***

O 1:0,5:0 47,6 108 3,5 '" *~,

300 140 100 1:0,5:0,3 48,9 III 4,8 ***
200 1:0,5:0,7 51,1 116 7,0 *.**

O 1:0,7:0 50,9 liS 6,8
I

**.*

210 100 1:0,7:0,3 51,4 I16 7,3 **,1'

I 200 1:0,7 :0,7 50,9' IlS I 6,8 I **"1'

DL 5%= ],2 Uha; 1% = I,G Uha; 0,1% = 2,0 Uha, DL' 5% = 2,5 q/ha; 1% = 3,3 q/ha; 0,5% = 4,3 q/ha.
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Producţiile inedii de rădăcini inJuncţie de dozele de îngrăşăminte la sfecla de zahăr (Lovrin,
1970-1972)

1,4

1,9

2,4

--P--I I~~"
N

DL
Uha tlhi'l.

"Of 2,2 1,4v/o

1% 3,1 1,9

0,1% 4,2 2,5

Tabelul 12

Productiile medii de zahăr În functie de doze le de Îngrăşăminte la sfecla de zahăr (Lovrin,
1970-1972)

P 70 P l,tO P 210 Media N

'~
%

Dif. mediu

l( O IK10011\200 Ko1K'oo1K200 K OII( 100 IK 200 t/ha I%
Uha de

" zah~r

'"
84,4 84,4 82,4 100

I 17,55NIOO 78,9 79,6 80,6 84,7 84,5 81,2 83,2

20 IN200 82,2 8·j,1 82,4 83,4 87,3 79,7 85,1 89,1 85,9 84,4 102 17,01

N300 80,6 79,8 77,6 78.7 80,7 82,3 84,0 84,9 83,9 81,4 99 -1,0 16,37

Me~ia Iqlha 80,6 82.5 85,0

j % 100 102 105 ~:.

.DU. qlha - 1,9 4,4

Semnif. • ***

% mediu
de zahăr 16,89 16,87 17,13

!\-Iedia q/ha 82,3 83,8 82,0
K

o' 100 102 100'" ----

Di!, qlha - 1,5 -0,3

Semnif. •------
% mediu
de zahăr 17,11 17,03 16,76

Ingrăsămlnt substanţă activă, s·a obţinut un spor de 840 l<g zahăr la ha. De
asemenea, s·a mai evidenţiat şi varianta N2lO P2lO K)oo.~ la c~re a~~In,tstrlndu·se
In plus, faţă de martor, 440 kg/h~ substanţa activa de l!1graşaml!1t, a fost
realiza,t un spor de 120 kg/ha zqhar. .

Analizind comportarea diferitelor cantităţi dintr·un Ingrăşămlntapbcat
în prezeii-ta celorlalt~ tipuri deJngriiş,inlinte, s·a constatat c{1 ~e solurt~e !r~a:
tice umerle, unde eXista o buna aprOVIzionare cu apa, prcducţllle d,e radaclnt
cresc la dozele de N,oo şi N~oo cu sporuri asigurate de 2,7-2,8 tlha, In schimb,

Tabelul 11

0,7

0,9
1,1

-_P_-/ ti:"
N

Dl-
t/ha(/ha

'0' 0,9 0,8v,o
10/ 1.3 1,0"

0,1% 1,8 1,3

NlOO 44,1 45,6 45,5 48,2 48,9 47,7 46,0 48,1 47,9 46,9 lOD -
N200 49,1 49,7 49,0 48,7 50,2 49,0 49,6 51,1 50,1 49,6 106 2,7 ** ~:

N300 48,7 48,9 48,6 47,6 48,9 51,1 50,9 51,4 40,9 49,7 106 2,8 ***

Media Uha 47,7 48,9 49,6--
P

o' 100 lO2 103,o

Dif, tlha - 1,2 1,9

Semnif. •• ***

Media tlha 48,1 49,2 48,9

K --
o' 100 102 102'" --

Pil, - 1,1 0,8

Semnif. - ** •

I P 70 I P 140 I P 210 I 'Ied;" NilDif. Sem·
1( OiI\. IOO!IC:?OO K O II( 100/1(200 I, O II<. 100/K200 tJha I %qJha nif.

Potasiul este elementul care contribuie In mai mare măsură Ia cresterea
. producţiei la ha, In special a celeia d~ zahăr. Doza de 1("0 a sporit asi'gurat
producţia de zahăr cu 210 kg/ha pe terenul negunoit şi cu 170 kg/ha pe cel
care s·a aplicat şi Ingrăşămlnt organic, Cind s·a dat K,oo' producţia de zahăr

a crescut asigurat cu 300 kg/ha In primul caz şi cu 270 kg/ha In cel de al
doilea, In ce priveşte conţinutul de zahăr, acesta s·a Imbunătăţit paralel cu
mărirea cantităţilor de potasiu administrate.

Pe solul frea.tic umed de la Staţiunea Lovrin Se constată că producţiile
de rădăcini şi zahăr la ha In numeroase variante au dat sporuri asigurate
faţă de martorul N"o Pi,. (t'lbeIele 9 şi 10). Dintre acestea S·a remarcat combi.
.naţia N,oo P140 K"o, In cazul căreia prin administrarea In plus a 270 l(g/ha
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producţiile de zahăr la ha nu au realizat sporuri semnificative deoarece con
ţinutul de. zahăr d!n sfeclă s-a diminuat de la 17,56' S dt a fost la martor,
la 17,91 ŞI respectIv 16,37'S (tabelul 12).

In legătur~ cu eficienţa fosfor!,lui se constată (ţabelele 11 şi 12) că faţă

d~ ~'9' la P140 ŞI P,,~ s·~u realIzat,.m pnmui caz, un spor de 1.,2 tone/ha rădă·
ClnI ŞI 190 kg/ha zahar, Iar in al dOIlea caz de 1,9 tOne/ha răclăcini si 440 kg/ha
zahăr. Deci, produc'ţia de zahăr la ha creşte. si mai mult atund cînd sînt
admin~strate cantităţi mai ridicate De fosfor. Se rema,rcă fa.ptul că la aceste
doze ndIcate de fosfor conţinutul de zaMr din sfeclă a crescut,de la 16,89'S
cît era la P,o la 17,) 3'S la P"o' '

Potasiul, re aceste soIuri, are oacţiune favorabilă numai cînd se aplică
în doze de maXImum 100 I,g la ha, în care caz au fost realizate sporuri asi-
gurate de 1,1 tone/ha rădăcini şi 150 kg/ha zahăr. '

CONCLUZII

Din administrarea îngrăsămintelor minerale la slecla ·de zahăr în dife
rite r.aporturi şi îndoze r!dic~te d~ azot (100, 200 şi 300 kg/ha), losfor(70,
140 ŞI 210 kg/ha) SI potasIu (100 sI 200 kg/ha) substanţă activă se desprind
următoarele concluzii:' ,

_ 1. Pe s?lul humico-s:migleic de .Ia. I.c.C.S. B~aşo.v, producţia cea mai
buna S-a obţInut atuncI cmd s-a admmIstrat combmaţIa N100 P14o I<"oo, iar
!n cazul în care terenul a primit şi 20 t/ha gunoi de grajd, varianta NIOO P,o.
In c?mporta!ea diferit~lor doz~ ale "elor trei elemente studiate, potasiul
condIţlOneaza o valonficare mal bună il celorlalte îngrăsăminte aplicate in
doze mari. ' '

2. Pe solul b:un de, păd~re c.ernoziomic de la Staţiunea Secuieni se ob'ţin
~por~r; d~ producţIe la combInaţlIle N,oo P,o K,oo sau N,oo P210 K,oo, iar cînd
mgraşammtele.mInerale se dau pe un fond de 20 Uha gunoi de grajd la varianta
N,oo P,o K,oo' In c.ondiţiil,e d~ la Secuieni, la doze mari de îngrăşăminte, pre
zenţa fosforulw sI potasIUlw aSigura valOrIfIcarea superioară a celorlalte
îngrăşăminte. .

3. Pe cernoziomul freatic umed de la Staţiunea. Lovrin, variantele
N200 P149 K100 şi. N200 P210 K100• realizează, fa,ţă de martorul N,oo P,o, un spor
de 840 iii r.esp.ectIv 1~20. kg zahar !a.ha. Pe as~menea soIuri, procentul de zahăr
se ~I mInU1aza atunCI c~nd se ~~IIca doze mal mari de azot, iar producţia de
zahar la ha creşte odata cu manmea dozelor de fosfor.

CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA EFICIENŢA UNOR DOZE MARI DE
ÎNGRĂŞĂMINTE LA SFECLA DE ZAHĂR

Rezumat

Administrarea îngrăşărnintelor minerale în doze mari aduce sporuri economice de
producţie. Astfel. pe solul humicosemigleic de la Le.C.S. Braşov s-au evidenţiat variantele
N100 P gO 1(200 şi N!llil P,;o + 20 t/ha gunoi de grajd. Pe solul brun de pădure cernoziomic

de Ia Secuieni s-au remarcat variante1e"N100 p~o K200 : N10(l P~10 1(100 şi N[oo P70 1(100 +20
t/ho gunoi de grajd, iar pe solul freutie umed de la Lovrin variantele N250 PHO K100 sau N200

P210 K100.

CONTRIBUTIONS Ta Tl-!E STUDY OF HICl-! FERTILlZER LEVELS
EFFICIENCY IN SUGAR BEET

Summary

Application of mineral fcrtilizersin high lcvels resulted in ~yie1d increases of good eco
nomic valuc. an the humic half·g!c:ycsoilof Reşc;:Jfcl1 JnşHtutc for Beet Grmving-BraşQv,
the best results ,vere obtained in case of the following treatments: N 100 P 140 K 200 and
K 100 P 70-\~20 t n:. n)H fer hcJn. en H~e 5ccuilili brewn fOTest chernozEm the treitments
N ICO P 70 K 'ca, N ICO P 'ca K ICO 'cd NICO P 70 K ICO+'O t mnnure/hn'gnve out,
tonding results, whHe the .':< me .':Iluatien \V2S truc for lhe gret:nd wateT soil of Lovrin in case
~f N 200 P 140 K 100 or N 2CO P 210 K IDO treatments.

BEITRGĂE BETREFFEND DEII1 WIRKUNGSGRAD DER ANWEN
DUNG HOHER DDNGEtVlITTELDOSEN IM ZUCKERRDBENBAU

Zusamlllcnfassullg

Dic Anwcndung cle[ Mineraldungcr in hO[\('11 Dosen hat eine 6konomische Produkti·
onszunahme zor FaJge. Dcrart imbcn sich, <Juf dem Halb-Gleyboden van Forschungsinstitut
Hir Rubenbau Braşov cÎC Varhmtcn N 100 P 140 K 200 und N 100 P 70+20t/ha Stalldung
heWfihrt. J\uf dem tschernosenarligen braunen \Valdboden von Secueni zeichneten sich dic
Varian!cn N 100 P 70 K 200, l' 100 P 210 K 100 llnd N 100 P 70 K 100-i-20t/ha Slal
ldunger, und auf dem fcuchten Grund\\-asserboden von Lovrin dic Varianten N 200 P 140
1\ 100 oder N200 P 210K 100 aU5.

BKJlA!l TIO PACMOTPEI-llIlO 9(~<!JEKTI1BHOCTI1 50JlbIlll1X !l03 Y!105PEHHfI
X\JliI CAXAPaofl CBEKJlb\

PacnpeJl,eJIellue lIlHHepa.ilbHblX y)l,oopellllit Il (iOJlbUIIIX .n;03ax .n;aeT UO."bIUOil npupacT

npO,ll..yl{TJlBHOCTH. TaJ{lIM oopa30M. Ha OOJIyl{.'IeiiKoryMycolloii OOliBe Il y.tI.Y..C. BpalllOBe

ObIJIH nMllllJIelibI napuallTLt li-IDO, P-140, K-200 "Il H-I00 P 70 + 20 TIra U3B03a. Ha
UyphD( Qepn03eMlIh1x nOf.J:aax Il CeKyeuh naOJIlOJ~allllcb IIllpnaUTbl H 100 P 70 K 100, b IOD
P 210 K IOD II H 100 P 70 K 100+20 Tira llallQ3ll, a Ha BJlaJimoil n01me il JIoapnHe Ba·

p'laHTb! H 200 P 140 K 100 "-'III H 200 P 210 1\ 100.
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,
REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND EfECTUL UNOR ERBICIDE IJIi,

COMBATEREA BURUlENILOR DIN CULTURA SfECLEI DE ZAHĂR

Arealul de cultură al sfeclei de zahăr este în continuă extindere datol-ită
nevoilor crescînde de zahăr ale populaţiei (S t ă nes cuşi R i z es cu,
1972; S c h w e i zer si D a w s o n, ]970 ; W i c k s si A n d e r s o n,
]970).' ,

Volumul mare de muncă manuală pentru întreţinerea culJurii sfeclei
de zahăr, ca parte integrantă a actualei tehnologii, este în contradicţie fla
grantă cu reducerea populaţiei active din agricultură şi extinderea s4prafe
ţelor cultivate cu sfeclă. In consecinţă, în lucrările de întreţinere a culturii
se impune înlocuirea forţei de muncă manuală cu mijloace mecanice, iar în
ultima vreme şi cu mijloace chimice (F ied le r, 1972a, 1972b; Ni c o la u
şi colab., 1972; S u Il i van, 1971; W i c k s şI An d e r s o n, 1970).

Combaterea chi mică a buruienilor din cultura sfeclei de zahăr a făcut

un salt spectaculos în ultimii 10-15 ani, ca urmare a sintetizării unor Ple
parate cu o acceptabilă selectivitate faţă de plantele de sfeclă. Numărul pre
paratelor recomandate de literatură depăşeşte 30, fără a include combinaţiile

dintre .ele. Eficienţa a~estor preparate în combaterea buruienilor şi gradul
lor detoxicitate pentru sfeclă diferă mult în funcţie de condiţiile pedcclimatice_
Intrucît majoritatea erbicidelor sînt recomandate a fi aplicate în sol sau la
suprafaţa acestuia, natura terenului precum şi precipitaţiile căzute joacă roluri
de mare importanţă în determinarea eficităţii erbicidelcr, f~pt ce impune
efectuarea unor ample cercetări ale eficacităţii acestora în diferite condiţii.

Scopul prezentelor cercetări a fost acela de a identifica comportarea
unora dintre cele mai frecvent recomandate erbicide pentru sfecla de zahăr
în condiţiile soiuri lor brune din zona umedă a ţării. .,'

Cîmpul experi mental a fos,t amplasat la Tg. Mureş, .pe un sol brun de
pădure slab podzolit şi puternic pseudogleizat, aVînd un conţinut de 1,7%
materie organică, un pH de 5,7 (H,O) şi 44% argilă în orizontul 0-45 cm.

Experienţele au fost executate după metoda dreptunghiuJui latin, în
4 repetiţii, cu suprafaţa unei parcele de 25 m' (2,25 ori II). S-au folosit cJouă

parcele martor (întreţinut obişnuit şi nelucrat),

20

BIBLIOGRAFIE

62



2 3 EFECTUL E$BWIDELOR LA SFECL_o\.. DE ZAHAR 6564

ItEZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Pentru anul 1969, producţiile de rădăcini, notările şi cantităţile de buruieni (calculate în. masa uscată) sînt prezentate în tabelul 2. Producţia de rădăcini, de 33 Uha ,înregIstrată la varianta martor (prăşit obişl1uit), a fost rea
lizată în proporţie de.32% la trata.mentul cu.~yramin --1- TCA şi în proporţiede numai 10-14% la tratamentele cu Treflan, Murbetex, Betanal, R 119-13--1Ro-Neet, Herbon-gqld sau Betanal --1- Murbetex.

De, remarcat că gradul de îmburuienire al culturii nu a fost redus denici un erbicid. Fenomenul 'e ~xplică prin evoluţia îmburuienirii 'In variantamador netratată (faţă de care se face compMaţia). La această variantă, înprima fazil de vegetaţie a domInat specia Sinapis arveTlsis, care a Inhibat
vegetaţia celorlalte buruieni; numai în a doua parte a verii (dupi' uscarea
muştarului) au început să cre.ască şi celelalte specii de buruieni, dar acesteanu aU realizat o masă atît de abundentă ca în variantele unde au dominatspecIile cu perioada de vegetaţie mai lungă.

Combaterea gra mineelor anuale este realizată în cea mai mare măsurăde tratamenfe cu Ro-Neet, TiIJam şi Treflan, în timp ce preparatele Herbongold ~i Murbetex distrug în special dicotiledonatele anuale.
O foarte puternică toxicitate asupra plantelor de sfeclă a exercitat preparatul Venzar chiar la doza cea mai. mică încercată, de 1,5 kg/ha, care practica eradicat şi întreaga vegetaţie cu excepţia bUruienilor perene cu înrădăcinare adîncă (C;rsillm, COllvo!7.JllIIIS) şi a cttorva fire de Amarantus. PreparateleTreflan şi Gatnon au manifestat şi ele un efect asupra sgeclei de zahăr, reducînd desi mea culturii dar în mai mică măsură decît produsul VenzaL
In 1970, producţIile de rădăcini realizate la tratamente cu o mai bunăcombatere a buruienilor au fost cuprime între 30 şi 60% din masa producţieimartorului întreţinut prin pra~ile manuale (tabelul 3). .
Gradul de combatere a buruienilor a fost cuprins între 20 ~i 60%. Lagrami.neele anuale s-a înregistrat o bună combatere prin tratamentele cU

In anul 1971, condi ţiiJe de vegetaţie au fost favorabile culturii sfeclei,
deşi precipitaţiile la. începutul sezonului au fost reduse. In prima lună, după
semănat, au căzut 28,3 mm, iar în întreaga perioadă de vegetaţie 349,3 mm.Btiruienile predominante aU fost, în ordine: Echinochloa erus galli, SinaplsarveTlsis, Citenopodilllfl albulfl, Setaria sp., Galiulll aparine, Am2rantlls sp.:,R,oripa silvestris, Cirs;lIm arvense şi Sonchlls arvensis. •In anul 1972, în prima lună după aplicarea tratamentelor la sol, preci
pitaţiile au însu mat 61,7 mm, majoritatea lor fiind înregistrate după răsărireasfeclei şi. înainte de germinarea seminţelor de buruienL Speciile de buruienidominante au fost dicotiledonatele anuale din genurile: Sillapis, ChenopodiufIl,POt!Jgot!lIlfl, RapltatlllS şi în mică măsură gramineele anuale sau specii. perene.. Cîteva din datele agrotehnice şi c1imatice ale experienţelor cu erbicidela sfecla de zahăr sînt prezentate în Jabelul 1.

Deoarece tralamenteie au diferit mult de. la un an la altul, rezultatele
obţinute. sînt analizate pe ani. '.

23.111
2S.I11
4.V

183"

Taie/al·]

Nl~O PIOO;

Xl. 1971

·~Ţ:W
6.V
25.1X

X. 1970 , '
26.111
. 2.IV
13.V
23.IX

30.111
2.IV

14. V

26,3 :, ,

349,3,
"'i '1

., IZ4"

20.1V"
23.1V
23.V

XL1969.
25.I.ll

. 22.IV
2:\'1

30.IX

160 •.

. S.III
25.][[
lUV ,
14.V·
18.IX

S;,lV
11.1 V
IZ.V

- '. ':minfele aplicate
lngraşa ă'" lucrărilor'Data efcclu rtl .
'7:' arătura ;
~.·grăp?tul
_ semănatul
_ răritul

- reeoltarea te10f cU crbicldc
Data Iratamen "t
_ înainte de: s~.Ff!,a~ta

~ inte de rasari- dU ~ răsărit . ','
~p"" ;jU P,.3ta:ţii "dela scmanat.. ~aree p ) '" 21,4,
p;~~~pltl;ţill~;laS~rnqraţla" ,3~{O
,~ r~9!t~re::'f'·'deJ-Ia'sem.Numă1'ul' qc.: ZI e, -.: .
':-'ăI1nt:li'" '
_ recoltare

. . . id administrate sînt .raportate la p:odus~l co~erclal.Dozele de elble
b· 'de nuauprimit nie! o lucrare de IntreţlJ;lere In afaraPareelele tratate cU el' ICi ,

răritulu i manuaL'1 f tuate s-a urmărit gradul de toxicltate a erbiclde10rIn observaţll e ~ .ee i radul de combatere a buftlieniloL Notările s-aUfaţă de sfecla de za~aJ;ş e~ind cu prima lună de la data răsăritului. Pentr~făcut din 30 in30 ZI e lRWRCde la t la 9.In sinteză se prezintă o sij)gura
noţiiri s-a. folosIt ~ca~u fost prelucr~te statistic Jlumai per;tru producţia d~notă medie.. Da~e e ţ' tui de zahar al sfeclel nU a fost Influenţat de trarădăcini, întruclt con lnU ,
tamente. • sul perioadei de vegetaţie a sfeclei de zahăr, au căz~tIn annl 1969,.:nJi~ care 21,4 mm in interval de 30 zile de la data sema397 mm preclpltaţ~, ta aplicării erbicldelor incorporate in sol. Terenul ocupatnatulw, ~esp~etlvfo~ uterrilc infestat cu burUIeni anuale monO-şl dlcotJle:de experienţa a. ,. mfsură cu buruieni perene. SpecIIle. dominante. au fost.donate şi in mica alli Selaria sp., Chenopodillll! albllm, Ch. po/lsperfll!'n,Echillochloo crlls g IS' Sinapis arvells;s, PolYEŞotlll1ll convolvl/llIs, P. aVICI!Amoral/tus re/roflexl '(buruieni anuale) si Cirsillfll arpellse, Sone/llis arvellS'S

H'b' cus /{lOllUm , .Iare, 1 IS ilS (buruieni perer,e). . . . _ 'şi Agropyr.oll. repf eorologice ale 'anului 1970, îndeosebi în luna nlal,au !OstCondlţllie m~t. 'lp'ltaţ'lilor foarte abundente în acel an. In,llltervai. d tOflta prec - . "t ţ« 1 stneobisnulte a . tul culturii au căzut 17l ,2 nlm preclpl a IL n ace ,ede 30'zile de la ,emmtiorei sagitale a fost' asemănăJoare c~ cea a anuluI p[econdiţii, compone~~iferelor anuale (Sinapis) şi cu o domll1are ,accentuata ~cedent, CU lipsa c
d

' III 4maHlnlus, PolygoTlIIIll, Echll!ochloa .ŞI .Şetarta..I r Ghellopo tll " ,.genufl °
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Tabelul 2
şi 'a principalilor grupe de buruieni (1969)

Buruieni

I . Anuale ,

pl./m;2
fitotoxÎ- lIota C:1I1tltnten 1\ Grad general
citatell generlllii totnlii dÎcotÎ~

perene

(EVJ(C) (E\VRC) t/hn
graminec ledona{e

t/hll de eumbnlere
Uha

,..
Uha "

11,6 1 3 0,3 0,2 0,0 0,1 96
II ,li 1 4 0,3 0,1 0,0 0,2 95
7.4 , 1 9 6,1 3,9 2,2 il- O

9,6 I 8 5,6 1,1 5,1 0,4 7
11,3 1 9 7,8 3,3 2,9 1,6 (l )
9.7 1 8 5,6 0,5 4,4 0,7 '7

11,5 1 8
.

6,1 2,6 2,1 1,4 (l
10,4 1 9 8,8 6,2 1,4 1.2 Il

10,4
-

I 8 8,7 3.2 4,1 1,4 O

-----
12,5 1 9 6,5 2,4 3,3 0,8 O
11,5 1 8 6,9 2,3 3,3 1,3 O

O 9 4 1.2 O O 1,2
O 9

80
3 0,2 O O 0,2 9'

9,0 2 9 7,8 6.1 1,2 0,5 O
8,7 2 9 8,9 5,6 2,9 0,4 Il

9.7 3 7 8,6 4,0 2.0 2,6 O
5,6 4 7 5,5 1,1 3,8 0,6 10

11,2 I 9 8.6 3,9 4,4 0,3 (l
10,3 1 9 8,7 5,9 2,3 0,5 O
11,5 I 9 9,0 6 ? 1,5 J,3 O.-
11,1 I 9 9,9 5,4 3.1 1.4 O
10,7 1 8 8,8 7,2 0,7 0,9 (l

11l,4 1 8 12,8 8,,5 3,1 1,2 O

11,7 1 6 8,9 3,5 4,4 1,Il (l

10,4 1 8 8,0 3,9 3,7 0,4 O
11,5 1 8 7,2 3,3 3,7 0,2 O

O 9 fi 2,0 O 0,1 1,9 68

O 9 3 0,2 O 0,1 0,1 97

7,3 3 8 11,2 9,7 1,4 0,1 O

1,5
2,0
2,6

Efectul tratamentelor cu erbicide asupra 'sfedei

DL 5~o
Dt Il!&
DL 0,1%

- Sfcdii

.. Productia '1:1~

Modul de ilplicarc
. r~drlcin(

Erbicidul Doza

tii", I ~'"

Mt. prăşit de '1 orî
33,0 100

Mt. .prăşit de 2 ori
22,3 68

hit. .neprăşit
0,8 2--.

Ho-Neet 5 I/ha jncorpof<Jt În<lintc de semănat 1,0
o..

8 Jlha 1,0 .,
12 Ilha 2A 7--

R 119-13 5 tg/ha lncorpor:lt inainte de scm~inat 2,2 (i-n

3 kg/ha 3,0 9--
R 119-13 + Ro-Noet 5 Ilha Incorporat înainte de ~('m;jnat 3,2 10

:J kg/hrl ----

Tillam 8 Jlha lncorpor;:lt inainte de semănat 1,5 5

12 I{ha 3.0 9
--~

Venzar 5 kg/ha lncorporal înainte de sem~llat O (l

8 kglha O O--
Gatnon 6 l(g/ha încorporat îmlÎnte de sem~hHlt 1,8 :")

!O kg/ha 1,3 4

Treflan 3 l/lw IIl,:,orporat Îlwintc de semilnllt 4,7 14

5 Ilha 1,7 5- .. -

Herbon·gold 6 I/ha apliclit dup:i scrn[mat 2,0 fi

8 I/ha 2,9 9

12 J!ha 3.8 Il--
]...\urbetex 6 Jlha aplicat după semiinal 2,8 9

12 Jlha 3,8 12 .
--

pyramin 6 1/110 aplicat după semiinat 2,9 9._-
pyramin + TeA 6J1hB+ <lplic3t după sC01iinat 10,5 32

10 kg/ha

Betanal R.F,G_ !Il Uha pc vegetaţie 3.1 9

20 Uha 4,0 12---
BcbJn;:J1 + Gl/hn pe vegetatie O O

Venzar 1,5 Uha
Behmal + 10 1/113 O O

Venzar 3 kg/l13
Belanal.J[- 6 Uha 3,9 II

]\\l1rbet'O).x 10 Ilha
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Tabelul 3

Efectul tratamentelor cu ubicide, asupra, sfeetei<,
SfecW.

,

productia de

Modul de aplicare
rădăcini

Erbicidul Doza

Uha I ""

MI. prăşit de 3 ori 37.6 100

MI. neprăşit
1,3 3

Ro-Neel 5 !lha, încorporat înainte de semiinat 10,9 29
8 Ilha 12,0 32

, 12 !lha 22.8 61--

Eplam 4 I/ha încorporat înainte de semănat 11.2 30
8 Ilha 12.8 34

12 !lha 16,4
,

44--

Venzar 1 kg/ha încorporat inainte de semănat 8,3 22
3 kg/ha 18,5 49
5 I,g/ha 18,5 49--

Gatnon 6 kg/ha încorporat înainte de semănat 2,6 7
10 kg/ha 5,0 13--

Pynimin G I/ha ap lieat după semănat 7,5 20--

Burex 6 I/ha aplicat după semănat 7.2 19
12 I/ha 13,4 I 36

--

Hcrbon gold fi l/ha aplicat după sem~nat ,f 1,4 4
12 !lha 2.4 6

Cp. 52.223 3 !lha aplicat după sem[mat 10,7 28----

Gramoxone + Pyramin 3-1-6 aplicat după semănat 10,5 28--

Cp. 15.935 4 kg/ha aplicat dup~i semănat 3,6 10
8 I,g/ha 15,5 41

Betanal 6 I/ha pe vegetaţie 1,2 3
8 I/ha 1,6 4

şia principalelor 'grupe' de' buruieni'"(1970)

Buruieni

1llwolc ,
filoto::,;i· "11ota cantitatea

,
pereile /!ftld general

pl./m~ citaten gtmer:J1li totalii grJ1minec dicotilc- t/ha de combatere
(EWRC) (EWHC) t/lm t/ha donate %

I
t/ha

10,9 1 2 0,5 0,3 0,1 0,1 94
4,9 1 9 8,4 6,4 1.8 0,2 O

9,8 1 6 4,9 2,0 2,7 0,2 43
B,8 1 5 4,6 0,9 3,2 0,5 45 _(

10,1 2 4 "4,7' O 4,0 0,7 44

10,1 1 7 6,9 1,3 5,4 0,2 18
10,0 1 6 6,6 0,1 4,9 1,6 22
9,5 1 5 4,8 0,1 4,4 0,3 43

9,6 I 7 5,9 3,9 1,9 0,1 30
10,5 2 4 4,2 1,8 1,4 0,9 50
'7,0 3' 3 3,3 0,1 3,_1_ 0,1 61

7,0 1 8 6,8 4,9 1,\ 0,8 19
8,4 1 7 9,0 6,2 1,9 0,9 O

8,1 1 '6 ' '6,8 3,8 1,2 1,8 19

'8,4 1 7 6,2 4,4 1,4 0,4 26
9,6 1 6 5,6 3,1 0,9 1,6 33

5.4 1 8 6,7 4,5 2,0 0,2 20
5,9 1 '7 i 9,2 5,3 2,7 1,2 '0

9,4 1 li 6,7 . 0,9 2,8 3,0 20

9,2 1 6 4,9 4,3 O 0,6 38

'6,3 1 7' 6,5 5,7 0,4 0,4 23
7,6 4 4 4,6 0,7 2,1 1,8 45

4,0 1
:1

9 '7,9 6,4 0,5 1,0 6
5,1 1 8 '7,'5 5,7 1,5 0,3 II

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

4,3
5,8
7,5
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Tabelul 4

şj, a"principaJilor grupe de buruieni (1971)

.. . Buruieni

mlUale, ,.,
filotoxi_ nota C::lIlWn[ca

,
pl.!m~ citatea ~encrlllă lotulă dicollle-

perene Itrad ~cl1eral

(EWRC) (EWRC) Uha
graminee

donate
Uha de combatere"

Uha Uha
%

H.2 I 2 0,5 0,2 0,2 0,1 94
10.2 1 9 8,5 4.1 2,0 2,1 O

12,3 1 fi 4,7 O 2.7 2,0 45
11.7 2 5 3.0 0.1 0,7 2,2 65,~
11.0 5 5 3,2 0,6 1,2 1,4 '63

9.8 4 7 4,5 0.4 2,1 2,0 47
6,0 8 7 4.7 O 1,5 3.2 45
5,4 9 6 2,4 O 1,3 1.1 72

11.6 2 8 8.3 7.3 0.2 0.8 2
W.O 3 5 4,4 1.2 1.2 2.0 48
13,4 7 3 1.9 0.8 O !,J 78

9,9 3 8 5.5 2,0 2.5 1,0 35
9,5 2 9 8.1 3.9., 3.1 1.1 5

6.3 4 7 7,0 1.5 5,0 0.5 28
4.8 6 8 7.9 0.6 6,4 0.9 7

12,1 1 5 5,1 3,6 0.4 1.1 40

,
"ii

12.9 I 4 4.3 3,1 0.2 1,0 49
11.3 2 3 2.7 1,5 O \,2 68

11.7 2 8 8,0 5.0 0.4 2.1 6
!l.2 2 7 G,O 4,2 0.1 1.7 29

10.3 2 8 6.8 5,8 0.2 0.8 20
10.7 2 9 9,2 7.9 0,2 1.1 O

Efectul tratamcntelor cu erbiddc- asupra sfec1ei
Sfeclă

'·Producl ia -

Erbiciulil Doza . ; Mo{tlll de aj)IIcarc
de riidliclllÎ

!lha I %

MI. J. prăşil
35,6 100

MI. 11. nepr~işi t 2.6 7

--

Ro--Neet 5 Ilh" aplicat înainte de semhnat şi 12.8 36
8 Ilha încorporat cu motofreza 14,4 40
12 Ilha 18,7 52

•

--

Eptam
!

4 Ilha aplic.at inainte de semănat şi 10,7 30
8 I/ha încorporat cu motofreza 4.7 1:1

12 Ilha 5.5 15
--

Venzar 0,5 I<g/Iw I aplicat înainte de semănat şi 10.0 28
1.5 kglha încorporat cu motofrcza 22.7 64
3.0 kglha 24.9 70

--
Than 81 10 I(glha aplicat Înainte de semănat şi r:"."" 16.),'

15 kglha incQrpornt cu motofreza 6.3 18
---i

Ei 3411 30 !lha aplicat inainte de semănat şi 4.4 12
60 IIha· încorporat cu motorl-eza 4,5 12

--

Pyramin . 6 I<glha aplicat dupii scm~inat 14.1 40
i --

Burcx 6 kglha aplicat după scm~inat 27,1 76

. 12 I<glha 33.2 92

!
Bdanal !l.r.G. 6 III", aplicat după riisărirc cî~1(t bUfu- 7,5 21

8 I/ha ienile ~lU 2-3 frunze ' 11.9 34
I

Bctanat G.l1enica
i

61/1Ia aplicat după, răsărirc cind buru~ 12.7 36
8 Ilha icnile au: 2-3 frunze 11.4 32

DL5%
DL 1%
DLO,I%

5,2
6.9
8.9



72 AT".CIORLAUŞ ·ŞIL. CIORLAuş 10 Il EFECTUL ERBICIDELOR LA "S:FEtL'A DE ZAHAR .73

Tabelal 5

Efectul tratamentelor ctJerbicide asupra sfeclei

... Sfccl11

productia dc
Erbil;irlul DOZil .Modul de aplicnrc r~dijcilli

" t/h, I %

Mt..prăşil de 3 ori 36,1 100
Mt. neprăşit . 10,7 32---
Ro-Neel 5 Jlha încorporat Înainte de semănat 23,3 64

81/113 27,4 76
12 Jlha 32,7 9t

.. , --
Venzar 1 kg/ha încorporat înainte de semănat 33,5 93 .

·3 kg/ha 34,3 95
~ kg/ha 36,7 102--

Than 10 kg/ha încorporat înainte de semănat 18,5 .51
. . 1.5 kg/h 14,6 40--

Bi 3411 30 I/ha inear-pofilt înainte de semănat 13.5 37
60 I/ha 12,7 35

. ---
NOftrau 10 Jlha încor-porat Înai-nie de semiinat 22,8 63

15 l!ha 18,9 53
20 Jlha 26,8 74

Nortran -:-1- 10 kgllia -+ încorporat inainiede semiinat 37,7 104
Venzar 2 kg/ha

--
Nortran+ . 10 l\g/ha + încotporat inainte de semănat 33,5 93

Pyramin 4 l/ha -_....-
RN 58+ 10 \{g!ha .'- încorporat Înainte de semănat 37,9 105,

Venzar 2 kg/ha --
RN 58+ 10 kg/ha .'- încorporat înninte desemiinat 33,5 93,

Pyramin :.c 4 Jlha... --
Pyramin . 6 kg/ha aplicat după semănat - 29,0 80

Burex 6 kg/ha apliţ;:Jt după semiinat 31,Î 88--
Nortran+

,
10 kJfha -1- aplicat după semănat ~ 33,4 93

Betanal 6 1 ha
----

BetanaJ R.F.G. 6 IIha aplic~t după semănat 27,2 '';':r.:
;'P

BetanaI Galenica 6 IIha 26.2 ... 73
~ . ~

şi .aprincipaJelorgrupe de buruieni (1972)

Buruieni

anuale ~", ,
fîtcîtoxi~ 110ta cantit~ltt~a pe"felle IZfadgenerat

pl./:n~ c~tatea lZenera];1 totală gramillee rJicotile t/ha i.le-combatere"
(EWRC) (EWRC) Uha do'illite ut/ha ~

t/ha
,0

I ,"

,. u, 1-:
II I 2 0,4 0,3 0,1 O ~2
9 I 8 5,2 0,6 4,4 0,2 -

11 3 6 . 2,8 0,1 2,6 0,1 46
10 3 6 . 2A 0,1 1;6 0,7 54'" ,
9 3 4 1,S}"" O 1,3 0,6 64.1

. < •

10 2 4 2,2 ~" 1,6 0,2 ,0,4 58 i. 9 3 '3' 1,9 0,7 0,6. 0,6 64
7 4 2 IA 0,8 O 0,6 73

.

'9 2 7 4,6 O 4,3 0,3 11
9 3 7 2,8 0,6 3,0 0,2 46

.
5 6 4,2 0,,5 0,58 3,2 20

'7 6 7 ·5,5 0·;6 4,0 0;9 O
. '

9 3 5 5,2 1,0 4,2 O O
,.10 2 6 4,4 2,4 1,9 (), L 16
10. 2 5 2,8 0,2 1,6 1,0 46,
··9 2 3 0,7 0,3 O 0,4 86"·

.' ,.., .

Il 2 4 3,3 0,9 2,'0 0,4 47, ;;

11 ..& 3.. 1;5 0,2· 1,0 0,3 71 'I:'

: '.
10 2 3 2,1 0,4 1,2 0,5 60., .

11
",-.

"2',6
.:

2 5 1,0 1,4 0,2 ,50

10. . 2 :, 4 1,9 .. 0,5 1,0 , 0,4 64

". " 4 2 1,0 0,8 O 0,2 81
;,'.' ,

8
, , ...

9 2 5 2,3 ~ ;'1,4 0,6 0;3 56
II,

~ . 2 "" 5 2,3, 1,0 1,0 0,3 56 "::

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

6,5
8,6

11,3
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Ro-Neet, Eptam, Venzar, CP 52.223, şi CP 15.935. La unele erbicide şi doze
(Ro-Neet 121, Eptam 81 şi 121 şi Venzar 5kg/ha) s,a atipso cQmbatere tota.Iă

a buruienilor. Cea mai bună combatere a buruienilor dicotiledonate anuale
a fost obţinută prin trata.men.tele cu Betanal, Burex, Pyramin, Venzar şi
CP 15.935.

În'condiţiile anului 1970, efectul toxic faţă de sfeclă al unor tratamente
cu Venzar şi CP 15.935 s-auianifestat în mai mică măsură, datorită levigării
mai intense a erbicidelor ca urmare a precipitaţiilor foarte abundente din
luna mai.

In anul 1971, datoril[! unui efect bun in distrugerea buruienilor, la unele'
tratamente gradul de combatere a buruienilor s-a ridicat la 60-70%, iar
producţiile de rădăcini au atins 70-90% din nivelul variantei martor între
ţinută obişnuit (tabelul 4). Cea mai mare producţie s-a obţinut la variantele
trataJecu Burex, Venzar, Ro-Neet Pyramin şi BetanaL Cea mai bună com
batere a buruienilor s-a realizat cu preparatele Venzar 3 kg, Eptam 12 1,
Burex 12 kg, Ro-Ne.et 8 si 121, iar cea mai slabă cu Than si Bi 341 L Orami
neele ,anuale au fost combătute radical prin tratamentele cu'Ro-Neet şi Eptam'
şi au fost reduse în mare măsură prin tratamentele cu Venzar 1,5 şi 3 kg/ha,
sau Bi 3411 şi mai puţin cu Burex şi cu Pyramin. Efectul cel mai distructiv
asupra buruienilor anuale dicotiledonate l-au avut preparatele Burex, Betanal,
Venzar şi Pyramin şi în mai mică măsură produsul Ro-Neet.

Datorită secetei, în anul 1971 efectul toxic al preparatelor asupra sfeclei
s-a manifestat mai evident la multe din preparate, reflectîndu-se în reduce
rea desimii plantelor cu pînă Ia 50% (Eptam 8şi 121, Venzar 3 kg şi Bi 3411
ambele doze).

În anul 1972, efectul preparatelor a fost cel mai ridicat din toţi anii
şi s-a datorat condiţiilor'meteorologiceoptime (preclpitaţii suficiente şi bine
repartizate, temperaturi mai ridicate decît în mod obişnuit), Un bun grad
de combatere s-a înregistrat cu preparatele Venzar, Burex, Pyramin, Ro-Neet·
şi Betanal (tabelul 5). Preparatele Nortran, Bi 3411 şi Than au fost cele mai
puţin eficace. O combatere foarte bună s-a obţinut la combinaţia unor ert-i
cide ca Nortr.an + Venzar, Nortran + Betanal şi RN 58 + Venzar. Efectul
combaterii buruienilor s-il reflectat bine în producţiile ridicate de rădăcini

care, la unele tratamente, au ajuns la nivelul celor ale martorului întreţinut

obişnuit.

Efectul toxic al. erbicidelor asupra sfeclei S-a făcut mai puţin simţit

în acest an datorită precipitaţiilor abundente. Totuşi, preparatele Ver,zar
şi Bi 3411, la dozele mari, au redus desimea culturii cu peste 30%.

O sinteză a -,omportării principalelor erbicide încercate este prezen
tată în tabelul 6. In medie pe perioada de experimentare, cea mai bună com
batere a buruienilor s-a realizat cu preparatele Borex, VenZar, Pyramin,
Betanal Ro-Neet şi Eptam. Preparatele Burex, Venzar şi Pyramin au avut
o sferă de acţiune mai mare în combaterea buruienilor, pe cîtă vreme prepa
ratul Ro-Neet este un excelent antigramineic. ErbiciduI Betanal este un
antidico~ledonic bun pentru aplicare imediat după răsărirea buruienilor, cînd
acestea SlJ1t în faza de cotiledoar.e pînă la două frunze adevărate, sfecla tre
buind să fi depăşit stadiul de cotiledoar:e.



76 14 15 EFECTUL J:;RB:Ic.IDELOR LA SFECLA DE ZAHĂR 7.7

Zusammcllfasstlllg

REZULTATE EXPERIJ\\ENTALE PRIVIND EFECTUL UNOR
. ERBICIDE IN COMBATEREA BURUIENILOR .DIN CULTURA

.SFECLEI DE ZAHAR.

. EXPERIMENTAL RESULTS ON THE EFFECT OF CERTA.IN
HERBICIDES APPLIED FOR WEED CONTROL IN SUGAR BEET

CR9P.S

Rezumat .
.... "

Wahrend den Jahren 1969-1972 wurde ein I-Ierbizidensortiment fUr clie Bekămpfung

des Unkrautes im Zuckerrilbenbau studiert. Eine befriedigende Bekămpfung gewisser jiihr~

lichen Unkrautgruppen wurde durch Behandlung mit Burex, Pyramin, Venzar, Ro-Neet und
Betanal erzielt. Die Zuckerriiben haben in ailen Jahren die Behandlung mit Burex, Pyramin

DIE ERGEBNISSE DER EXPERIMENTE BETREFFENDDIE WIRKUNG
EINIGER HERBIZlDE AUF DIE BEKAMPFUNG DES UNKRAUTES

IM ZUCKERRDBENBAU.

Summary

A number of wecd Idllers were studied betwcen 1969-1972 in order to establish ilieir
cfficiency in sugar beet crQPs. A satisfadory control of c('rtain annuaI weeds was noted in case
of Burex, Pyramin, Venzar, Ro-Neet and Betalpl treatments. Sugar beet pIants exhibited
il geod tolerance ta Burex. Pyramin, Ro-Neet and Betanal treatments. Venzar treatments
provcd ta be effident in beet crops especially in dry years.,when_ applied in levels exceeding
l:kJ<g/ha. Trcatments applied before sowing (by incorporatillg the:weed killers intoJbe soiI)
gave beHer results as compared ta those applied after the emergyllce of beet plants and weeds.
Be~t results\'{ere noted whencombining the treatments espe~iaIIy In the yearswith satjsfac~

tory rainfall during the period of 30 daysafter sowing; The control of perenniaLweeds can
be.,condueted efficiently only by mechanicaLormanual methods.

In anii 1969-1972 'a fost studiat un sortiment de ~rbidde'pentrlî combaterea b-uruic~
niJor din culturile de sfeclă de zahăr. O combatere satisfăcătoare a unor grupe de buruieni
anuale s~a realizat prin tratamentele cu Burex, Pyramin, Venzar, Ro~Neet şi Betanal. Sfecla
a tolerat bine in toti anii- tratamentele cu Bure;.;:, PyramJnt Ro-Neet şi BetaTIşL Produsu.
Venzor s~a manifestat toxic pentru sfeClă, "mai ales în anii"secetoşi, la doza de peste 1,5 l:;g/ha
Tratmuentele aplicate înainte de semănat prin incorporare au dat rezultate mai bune decît
cele efectuate dUprl răsărirea sfeciei şi a buruienHor. Combinaţiile de preparate au dat cele
mai bune rezultate, mai ales în anii cu ploi suficiente în interval de 30 zile de la sem~nat.

COI):lb~terea buruienilor perene nu poate fi rea)izptă.În mod satisfăcător decît p~ cale. mecanică
sat!- manuală.

CONCLUZII -.

J. Combaterea tuturor speciilor de buruieni în culturile de sfeclă de
zahăr nu este posibilă cu nici unul din preparatele încercate, utilizate în mod
si milar. ..

2. In condiţiile de la Tg. Mureş , pentru combaterea ambelor grupe de
buruieni anuaJe(monocotiledonate şi dicotiledonate) se impune combinarea
unor prepar'lte carbamatice cu piridazon sau leI1~cil (Ro-Neet-I-Pyramin,
Ro-Neet+Venzar, etc.).

3. Combaterea buruienilor perer.e nu se poate realiza cu erbicidele ac
tuale de aceea se impune distrugerea lor pe cale mecanică (în special prin
lucrările de pregătire a t~renului În toamnă) sau manuală şi mecanica, în
timpul perioadei de vegetaţie a sfeclei.

4. Jncorporarea în sol a. unor erbicide 'sistemice ca Bure,x, PyramÎn şi

Venzar are o mai bonă eficacitate în comba'terea buruienilor decît aplicarea
lor după semănat la suprafaţa solului.

5. Compoziţia f10ristică a buruienilor şi natura fizica-chimică a solului
aUToluri preponderente în alcgerea adecvată a erbicidelor ce urmeaz" a fi
utilizate în cultura sfeclei. Pe SOIurile 'brunetu conţinut redus de materie
organică şi alte soIuri asemănătoare s·ar putea recomanda cu mai multă sigu
ranţă (indiferent de regimul preeipitaţiilor) preparatele Burex, Pyramin
împreună cu Ro-Neet Sau alt antigramineic. .,

6. .In condiţiile utilizării erbicîdelor trebuie realiZaţi la cel mai inalt
nivel şi ceilalţi par~metrii agrotehniei, fiind .accept~t ·un oarecare risc de
reducere a ·desi mii plantelor cu pînă la ·20----'30%.

7. ·Gradul de eficacitate a erbicidelor experimentate impune efectuarea
cîtorva praşile mecanice şi a uneia manuale (concomitent cu rărirea defini
t ivă) pentru combaterea buruienilor perene .şi a acelora apărute în cursul
verii. .

8. Iri condiţiile zonei unde s-a experim~ntat, datorită .răsăririi eşalonate
a unei game largi de buruieni şi din cauza condiţiilor cl'imatice variabile din
primăvară,. erbicidele aplicate pe vegetaţie prezintă mai puţină garanţie în
combaterea buruienilor decît cele încorporate în sol.

Dintre preparatele menţlonate c:el mai puţin tolerat de sfeclă este pro
dusul Venzar, celelalte preparate fiind suportate la doze mult mai mari decît
cele necesare pentru .combaterea satisfăcătoare a buruienilor. 'Acest fapt. ş-ar

putea datora conţinutului'redus în masă organică a solului pe care s-a experi
mentat. Efectul fitotoxic al Venzarului s-a manifestat cu ·mai multă inten
sitate în anii cu precipitaţii mai puţine şi la dozele cu eficacitate slabă în
combaterea buruienilor. .
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Ro·Neet und Betal1111 gut vertragen.' Das' Erzeugilis\l~lfîar ha:t ;sich fur ZllCkerdibenhaupsii
chlic11 hi' den troc1{enen Jahrim. in' Doscm' voit liber'. J,5 ,·kg/ha, ,bewiihrL Die
engewanten Behandl,ungen (durch. ;-ţ:hl,l\ilrperUJ;lg) haben bessere Ergehnisse als diejenigen
dic nach dem Auflaufen der Riiben- und des Unkrautes angew8ndt wurden,. bewieşf[L Die
Priiparatenkombinationen haben dic besten Ergebnissc, hauptsiichlich În den .Je:Jgren als es
im 30 Tagezeitmum nach dem Săcn geniigcnd regrlete, erzeugt. Dic Beldimpfung des mehr~

j:ihrigen Unkrautes kann befriedugend Hur mechanisch ader von H:md vorgenommen wenten.

3KCDEPHMEHTA.nbHbIE PE3YJlbTAT<I> OTHOCHTEJlbHO 3<I><I>EKTA
fEPBHl(H,[(OB B BOPbBE' C COPH51KAMH CAXAPHOI1 CBEKJlbl

Pe;J10.1Ie

B nepllO,u. 1969-19i2 r. uLUI HccJle)tOl;lan COpT repulIUII).la no (iOphl::C CCOpIHIK[l'MW n
1\.Y~lbTypax caxapllofl CBCI{.TIbJ. YAOBJleTlWpIlTeJlbB<l'J !'iopbCa npo'flJB rpynnhl C03}l,aHllhl;'; Cop

HflI{OB CJLIJla ocymecTBlleHa npH nOllloUUl oCpaooTIUi XJH.IHJ\lna~1H Bure.x Pyrtlmin. Yem:al'l
Ro·Neet u BetanaL eBeR.TIa Bocnpllllll.111 XOpOlllO Il Te4emm Bcex .lIeT oCpaGoTli:Y XII~mK,1Tarl1f

Bure:.;, Pyramin, Ro-Neet li BetanaJ. Xlllln!J~aT Venzar HMeJi UJJaropplHlTllce n.rJlHllH',e IW

CBel{JlY ocoGeHHo' n rOALI 311CyXlJ Il A03ax (joJlee IleM 1,5 l{r/ra,: QGpaGOTlW,:~htno,l11tel~Hnr.:Jm
I10ceaa (aa.n.eJll\oil y,a.oGpeHlln) ,aB.ll! llylHlme peaYJlbTaTbl lleM oCP'lC;oTlw, BbmOJHlellltaH~:)c.il~
IlOHBJleHiIR pOC'fJ{OD CBel{Jlbl Il copHmwH, I(OllllJlIHBlUlII llperwpaToB 1I.ll.~11l caMble XopCIl!1l-:e

pe311.:lbTaTbl oco(ÎeuHo B rO).l61 c oGIWbllLlMll )l.O)K,!I,mm il rrpOl.l€')Kyn:e :30 11,lleÎl OT HocellH
Bapb(~n "POTIIB ·lllllorou'leTHlIX COpHHKOB MomeT C61Tu pea,11l301l<l1l<l Y;l.OI~JleTBopIITe.1bIlO TL'JU.I(I)

pyllllOÎl 11,,111 :'le.'GlBlltJeCIWn npOUQ:JKOÎI.
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~ELATIA D1NT~E CONSUMUL DE APĂ ŞI P~ODUCŢIA DE ~ĂDĂCINI,

ŞI DE ZAH Ă~ LA SfECLA DE ZAH Ă~

GI-l. ŞIPOŞ, MARIA VASILlU şi RODICA PÂLTlNEANU

In vederea unei folosiri raţionale a apei este necesar să cun9,aşfem
felul În care reacţionează planta cultivată la cantităţile crescinde de apă,

precum ~i relaţia dintre consumul de apă şi producţie. La sfecla de zahăr,

unde scopul cultivării este În primul rînd producţia de zahăr, este necesar
Si' cunoaştem şi relaţiile dintre cantităţile d8 apă şi conţinutul de zahill'
din rădăcini, pentru a putea estima producţia de zahăr la hectar. Scopul
acestei lucrări este de a contribui la cunoaşterea relaţiei dintre consumul
de apă al sfeclei de zahăr şi producţia de rădăcini ~i de zahăr real izată. Pe
baza acestor cunoştinţe se vor putea determina mai bine cantitllţile optim~

de apll de irigare În vederea maximizllrii producţiilor de zahiir sau de mdă

cîni, precum şi în vederea optimizării unor indicatori economici.

METODA DE CE RCETARE

În vederea studicrii relaţiei dintre consumul lotal de apll al sfeclei
de zahllr (evapotranspiraţia) şi producţi de rădăcini şi de zahăr au fost fo
losite rezultatele obţinute În experienţele cu regim de irigare efectuate la
I.C.C.P.T. Fundulea În perioada 1952-19i2 şi la Staţiunea experimental"
Brăila În 1955-1971 (Şipoş şi Păltineanu, HJ73). Evapotranspiraţia (ET) a
rezultat din Însumarea cantităţii de ap" consumată din rezerva de umiditate
a solului În timpul perioadei de vegetaţie, a celei căzute în perioada de la
semănat pînă la recoltare şi a celei administrate prin irigare, ~i sCllderea
cantităţilor de apă pereolate în adîncime. S-au obţinut astfel valori totolc
ale ET care, în funcţie de tratamentele aplicate, au variat inţre300 şi 900 mm.
Producţiile de rădăcini Înregistrate au variat atît În funcţie de regimul de iri
gare aplicat, cît şi de nivelul de fertilizare realizat. Au fost utilizate pro
ducţiile din parcele'e neÎngră~ate ~i din cele Îngră~ate la nivel mediu (N
100-120 kg/ha şi P 20, 40 kg/ha) sau la nivel superior (N 200-240 I,g/ha
~i P 20. 80 kg/ha). Conţinutul de zahăr din rădăcini a fost determinat pe
cale polarimeitrcă de de către laboratorul de analiză al I.c.C.S. Braşov.

Prelucrarea datelor s-a fllcut prin calcularea corelaţiei liniare dintre
producţie şi ani şi a relaţiei curb:liniare de gradul doi dintre evapotranspi
raţie şi producţie.
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Tabelul 1

Tendinte in evolutia producţieide sfeclă dezahăr sub influenta irigării şi a fertilizării

(Fundule. 1962-1972)

În conditii de irigare corelatia dintre ani şi productie este ne~emnifî
calivă, fiind în acelaşi timp negativă în cazul parceîelor neîngrăşate. Aceasta
indică faptul că sporul de producţie determinat de irigare s-a micşorat an de an.
Diminuarea sporului de productie obtinut prin irigare poate fi explicată

prin regimul de ploi mai favorabil din partea a doua a intervalului. Calculind
relatia dintre cantitatea de ploi căzută In lunile de vară şi sporul de producţie
realizat prin irigare (fig. 3), se constată a corelaţie negativă (r = -0,77).
Graficul prezentat In figura 3 demonstrează că fiecare mm de ploaie (căzut

în lunile aprilie-~eptembrie) diminuează cu 88 kg/ha rădăcini sporul de pro
ducţie obtinut prin irigare.

Producţia de rădăcini a sfeclei de zahăr, sub influenta conditiilor c1ima
tiee din anii de experimentare şi a irigaţie, a variat între 24 şi 90 tlha (fig. .1).

Evolutia producţiilor de sfeclă obtinute fără irigare în experientele
de la Fundulea (perioada 1962-1972) arată o creştere sistematică de la an la"
an. Această tendintă este exprimată valoric prin corelat ia liniară. dintre
ani şi productie, care In cultură neirigată este de 0,62 pe parcelele nelngrăşate

'li de 0,86 pe parcelele Ingrăşate (tabelul 1). Această partieularitate a evolutieI
productiilor poate fi explicată prin modificarea caracterului vremii şi prin
efectul cumulativ al Ingrăşămîntului. In intervalul 1962-1973, lunile de
vară au avut în prima perîoadă (1962-1968) un caracter_mai secetos, iar In
perioada a doua (1969-1972) un caracter mai ploios. Intre cantitatea de
precipitaţii căzute şi ani se observă o corelatie pozitivă (r = 0.68), indid.nd
o creştere a precipitatiilor din perioada de. vară cu 22 mm an de an (fig. 2).
Acest fapt nu dovedeste o tendinţă de modificare a climatului, ci reprezintă

un fenomen care caracterizează mersul vremii din perioada studiată. Efectul
pozitiv al regimului d~ ploi mai favorabil din perioada a doua a iiltervalului
este accentuat şi de influenta cumulată a îngrăşămintelor aplicate. Creşterea

sistematică a fertilitătii solului în urma aplicării Ingrăşămintelor imprimă

o corelatie mai strînsă ani-producţie (tabelul 1) în condiţii.- de fertilizare
(r = 0,86) decît fără aplicarea Ingrăşămintelor (r = 0,62). tngrăşămintele

aplicate au îmbunătătit valorificarea apei din precipitatii, cei doi factori
(îngrăşămintele şi cantitătile crescînde de ploi) imprimînd caracterul as-
cendellt al producţiilor. .

·3

Neirigat Irigat
Indicatorul Slntistic

neingrăşat Îngr1işnt neing-r;lş;]t ingriişnt

" CoreJaţia dintre numărul de ani şi
prodllcţie (r) 0,62 0,86 ~0,14 0,30

Cc,didentul de ngresie, q/ha 21,9 4,1 -0,5 0,8

Coeficientul de variabilitate, Q' 27,9 29,3 20.0 12,5;Q
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Fig. S·- Relatiîle dintre ploile căzute în timpul verii şi sporul de producţie realizat
prin irigare lil sfecla de zahăr (rezultate de la Fundulea şi BdiiJa).

Fig. 3 -:. Sugar bect yieJd increase due toirrigatîon as related to tlle stlmmer
rainfall (Fundulca und Brăila)
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Fig. 2- Relaţia dintre precipitaliHe căzute în perioada. }062-1972 la Fundulea şi
succesiunea anilor.

Fig. 2 -Rclation between the rainfall in 1962-!972 andyear succesiol1 at FUl1du!e~.
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Din datele înregistrate în perioada 1962-1972 rezul!ă că evapotran
spiraţia cumulată pentru sfecla de zahăr (de la semănat pînă la I octombrie)
poate fi reprezentată printr-o curbă în formă de S (fig. 4). Curbele care repre
zintii ET în condiţii de neirigare şi în condiţii de irigare merg paralei pînă

în a doua parte a lunii iunie, după c~re se despart. Curba ET la sfeda irigată
are un caracter liniar între 25 iunie - 10 august, perioada cu consumul
maxim de apă. Tocmai în această perioadă curba ET la sfecla neirigată ră

mîne sub nivelul celei irigate şi se înd~părtează tot mai mult de aceasta,
datorită f~ptului că aporiul umidităţii din rezerVa solului si din precipitaţii

nu poate "coperi integral cerinţele de apă ale plantelor. '
Relaţia dintre ET şi producţia de rădăcini poate fi reprezenbită printr-o

ecuaţie de gradul doi de tipul y = a -1- b x - cx2• Reprezentarea grafică a
acestei relaţii reprezintă o parabolă cu un maxim (fig. 5), ceea ce înseamnii
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Fig. 5 - Re~a1ia dintrec~nsumul de apă şi producţia de rădăcini la
sfecla de zahar: A - Fundulea, 1962-1972; B - Brăila, 1966-1971.

Fig. 5 - Beet yield in relation with water consumation
A - Fundulea 1962-1972; B - Brăila 1966-1971 '
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Fig. 4 _ Dinamica consumului de apă la sfecla de zah~ir
(Funfulea, 1962-1972),

Fig. 4 _ Evolution ofwater consumption in sugar beet
(Fundulea 1962-1972).
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că, din punct de vedere biologic, consumul crescînd de apă pină la o anumită
limită (la care se reali'lează producţia maximă) determină sporirea producţiei,
după care creşterea ET provoacă scăderea recoltei.

Semnul negativ al termenului a al relaţiei exprimă faptul că o primă
parte a consumului de apă se realizează pină la inceperea acumulării produc
ţiei prin ingroşarea "rădăcinilor.

, Al doilea termen al relaţiei (parametrul lui x), prin mărimea sa, deter
mină ritmul creşterii Hniare a rădăcinii la aportul unei unităţi de apă, Este
important şi caracteristic faptul că sporul de producţie obţinut sub influenţa
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Fig. fi ~ Relatia dintre diminuarea consumului de aph (îatiî de cel nCC(';-;nf ob\inerii
producţiei maxime) şi scăderea producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr.

Fig. 6 - Sed ':îeld decrcase in rel<1tio11 with \Valer consumption decrease {dcvi~
alion froiil the optimurn consumptioIi nccessar for thc maximum yic\d}.

aportului de apă, exprimat prin valoarea parametrului lui x. este cu 63-75%
mai ridicat pe parcelele fertilizate de la Fundulea şi eu 37% pe cele de ta
Brăila comparativ cu parcelele nefertilizate,

Caracterul relaţiei dintre ET şi productia de riJdăcini la sfecla de za})ăI'

permite să sefad şi un,ele gen_er~lizăr~ cu concluzii practice,. Da~!i se expnmâ
ritmul scădeni productIeI de radaclI;' 111 funct'e de rItmul sc~\d,:,r!l ET (fIg. 6)!
se ob'ervă eil reducerea EI cu tO~\I reduce producţIa de radaCini cu numaI
1% iar reducerea EI cu 20% diminuează nivelul producţiei cu numai 6%,
Astfel, în zona producţiilor maxime, deci a regimului de irigaţie considerat
ca optim, sfecla reacţiOliează cu o sensibilitate redusă la modlfica:eacan!l;
Uitii de apă adăugată prin irigare sau pe cale naturalii, Acest fapt eVldel:ţlaz:,

() importanUl posibili tate, de econ'?!1!isire 3 ~pel ,de Irigare, care se maI1lf,:,sta
prin menţinerea nIvelulUI producţIeI de radaCinI nellcat, aproape de maXIm,

300 #JD4 500 600 700 600

~ va'por,ra/Js,P//a,tla (mm)

Fig. 7 -- Influenta consumului de apiiusupra continutului de 7~J11<IJ' din f.:idii('iri.i
(FulldulcD. 19G2~lfJ72).

fig. 7 - Influel1('e (lf w;iler consU!llpiio.l un sugar cOlltcnt (Fuodule,l J962~19Î~\

chiar ,~i atunci dnd 'e reduce cantitatea de apă consumaU> de către sfecla de
zah"r cu 10-20% faţă de valoarea considerată ca optimi;,

Din ~ele expuse 'e ,poate deduce încă un aspect important pentru iriga
rea cu1tunlOL }n expenenţeleo~u culturi de cîmp, în mod curent, valoarea
d'ferenţel Itmlht la nn'",:1 d,e 9? 10 este de 5-8%, ar, din carae#rul relaţiiler
41~,ntI,te ,(fIg. 6) re~u1ta ca, dIferenţe de, producţie .de 5-8% (deci diferente
statIstIC .asIgurate 111 condItIIle tehnIcII ap!lcate !il expenenţele de cîmp)
se obtlJl In expenenjele cu regIm de Irigare la abateri ale consumului total
de,,~pii (fată, de valoarea, necesară obtineriipr?ducţiei maxime) de peste 18
22"" Ma)ontatea, exp~[\enţelor cu regIm de trIgare urmăresc influenţa uneI'
~baterI ale acestuI regIm fată de}1ivelul r;ecesarobţinerii producţiilor maxime
111 Jurul sau sub aceste valori In mod frecvent, între diferitele variante de
regIm studIat,:, nu ,se obţin diferenţe st~tistic 'emnificative, Acest fapt poate
It explicat alrt pnn van,aţla reglI!'ulUl de pre~Ipltaţll, cît ŞI prin aceea că
reactIa plantelor)a modIfIcarea regImulUI de apa - pîna la anumite limite _
este r,elatlv,lenta, moderaţă, C;a urmare, în conditiile experientelor cu regim
<le Ingare, Influenta eXerclti\ta asupra recoltei de diferente între normele de
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Fig. 9 ~ Eficienţa valorifidîrii apei la sfecla de zahăr în funcţie de cantitatea de ap[\
cOllsumatăşi nivelul de fertilizare aplicat (Fundulea, 1962-1972).

Fig. 9 - Efficiellcy of WElter utiJizatioll in sugar bect as relaied in the ilI110unt of
i\vater'consmned <lI1d to file 1e\'e1 of fertilJzatiOI1 (Fundulea 1962-1972).

considerabil, efectul negativ al cantltăţilor mai mari de apă fiind intensificat
de dozele mari de îngrăsăminte cu azot.

Curbele care e"Primă producţia de zahăr biologic obţinut la hectar în
funcţie de ET (fig. 8) au valorile maxime şi ritmul creşterii valoril'or (pînii
la atingerea punctului maxim) respectiv al scăderii lor (după depăşirea acestui
punct) mult mai distincte 'decît în cazul producţiei de rădăcini, Aceasta se
poate atribui faptului că efectul negativ al valorilor ET excesiv de mari
(constant în cazul producţiei de rădăcini) este accentuat prin scăderea conţi

nutului de zahăr din rădăcinile de sfeclă cu consum ridicat de apă.

Starea de umidit'lte ridicată a solului şi influenţa aportului de apă prin
irigare, care au determinat valorile mari ale ET, au determinat probabil
la sfecla de zahăr intensificarea proceselor de creştere şi reducerea ritmului
proceselor de acumulare. Dominarea proceselor de creştere, de formare de
frunze noi etc, au frînat ritmul acumulării zahărului în rădăcini, ducînd la
realizarea unui conţinut moderat de zahăr la rădăcinile formate pe parcelele
irigate mai frecvent.

U)1 indicator util al felului în care sfeela de zahăr vaJorifietl apa dată

prin irigare este dat de relaţia:

Eficienţa valorificării apei (kg/lTIm) = spor de producţie obtinut prin irigare (kgjha)

norma de irigare (mm) utilizată pentru obţinerea sporului

Relaţia consum apă - producţie, în cazul sfeelei de zahăr, după cum
S-a arătat, poate fi exprimată printr-o ecuaţie pătratică. Din acest caracter
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Ftg. 8 -:- Relaţia dintre consumul de apă şi producţia de zahăr (Fundulea, 1962~1972).'

Fig. 8 - Sugar viclJas related ta water consumrtion (Fundulea 1~G2-1972): i

irigare de 10-20% faţă de nivelul neceSar obţinerii producţiilor maxime
poate fi cu greu determinată experimental. Acest fapt este necesar să fle luat
în considerare în proiectarea experienţelor de irigare a sfeelei de zahăr.

Creşterea consumului de apă al sfeclei de zahăr influenţează şi con
ţinutul de zahăr din rădăcini. Pe măsură ce valoarea ET creşte de la 300
400 mm la 600-800 mm, se observă o tendinţă de reducere a conţinutului

de zahăr din rădăcini de la 16% pînă la 14-15% (fig. 7). Urmărind modi
ficarea conţinutului de zahăr în funcţie de nivelul fertilizării cu azot, se con
stată că prin aplicarea unor doze de îngrăşăminte cu 120 kg/ha N şi, mai ales
cu 240 kgfha N scăderea conţinutului de zahăr din rădăcini se accentUlază
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al relaţiei rezultă fenomenul bine cunoscut al randamentelor descrescînde
obţinute în urma aplicării unor doze crescînde de apă de irigare.

Niv~el~l ~plicării celorlalţifactori influentează ritmul _scăderii sporului
de recolta, msa nt; poate p:evem manlfe~tarea fenomenului. Jn cazul .plicării
uno~ n.0~lT~e ~.rescmde. de IrIgare se o.~ţlll 'poruT! descre'cînde de pre ducţ ie
de radacinI (ug. 9). RItmul descre'jterll producţIeI este mai rapid atunci cînd
nu au fost aplicate ingrăşămintechÎmice saLI organice si mai lent cînd ~cestea
au fost aplicate. '

Pu~ţem vorbi de O eficier:ţă marginală realizată prin irigare, care apare
atuncI cmd valoarea ~porullll de prcductle este egală cu costul normei de
udare care l-a determinat. Aplicarea unor udări in continuare duce la un efort
<economie nefavorabil, sporind 1ntr-o măsură mai mare creltuielile de pro
ducţie decît venitul realizat.

~ Scăderea efici~l*i valorificării apei pe măsura creşterii cantităţiJor de
apa aplIcate prin IrIgare are un caracter liniar (fig. 9). Se observă că această
diminuare treptată a eficienţei valorificării apei are loc atit in condiţii de
fertiliwre cît şi 1n lipsa fertilizării. De remarcat că in condiţii de fertiJizare
ce obţine intotdeauna o eficienţă superioară.

CONCLUZU

" 1: ~<:laţia dintre consumul total de apă (evapotranspiraţie) şi productia
de radaCl!11 I.a s[ecla de zahăr poate fi ex,primată printr-o relaţie patraticii,
frecve:rt u!lllzata in caracleTlzarea actiunii unor factori de vegetaţie in agri
cultura. Ca urmare, metodele de calcul folosite pentru stabilirea nivelelor de
fertilizare optimă 1n vederea obţinerii producţiilor maxime sau economic
optime se pot aplica şi in cazul stabilirii nivelului optim al consumului de
apă la sfecla de zahăr. -

2. In felaţia consum apă - prcducţie inter,·ine insă modificarea reac
ţiei plantei la insuficienţa apei ilduncţie de faza de vegetaţie. Cresterea con
sumulUI de apă la sfecla de zahăr este legaHI de reducerea con\1I1utului de
zahăr din rădăcini.

" 3 .. Efie~er:ţa va!orificării apei, exprimată prin 'per ele prcell:cţ"e de
z.ailar ŞI de r"adaCl11l (111 k~) la creştl1rea ccnsumului de apil cu 1 mm/ha, ,cade
1111Iar pe masura creş.terl! consumului de apil.

RELAŢIA DINTRE CONSUMUL DE APA ŞI PRODUCŢIADE RADACINI
ŞI DE ZAHAR LA SFECLA DE ZAHAR

RaII/net

Rezultatele obţinute in experientele cu regim de irigare la sfecla de zahăr, executate
in perioada 1962-1972 la Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea
~i la Staţiunea experimenta li! Brăila, dU servit la calcularea relaliei dintre producţia de rădă-

dni şi cea de zahăr şi consumul total de ap~i (evapotranspiratia). A rezultat tii relatia dinlre
comumul de apă (x) şi producţia de riidăcini sau productia de zahăr la hectar (y) poate fi
cJipr;maUi cu o bunii aproximaţie cu ajutorul unei ecuatii patrafice de tipul y ,::~ a + bx _ cx2 •

Aceasta a dus la concluzia cii metodele de calcul utilizate in stabilirea dozelor optime de ingră~

~amiJlte pentru obţinerea productiilor maxime sau economic optime pot fi folosite şi încazyJ
<:lpej de irigare. Rezultatele aU demonstrat c~i eficienţa valorificării apei de către sfecla· de
zDhăr (spor de producţie de rădăcini, in kg/ha, la 1 mm/ha apă) scade liniar pe măsura creşteriÎ'"

cant1t5\ii de apă consumate. Conţinutul de zahăr din rădiicini are deasemenea o tendinţă de
scădefe pe miisura creşterii cantităţii de apă consumate.

RELATlONSHIPS BETWEEN WATER CONSUMPTlON AND ROOT
YIELD IN SUGAR BEET

Stllllmary

Results of ihe experiments conduded during 1962-1972 with sugar beelllndcr irri
galion, al thc Fundulea Research Institute for Cercals and Tcchnical Plants and Braila Expe
riment Station were llseeI ta evaluate the relationship behveell foot and sugar yieldand total
\Valer consumptlon (evapotranspiration). The relationship between \Vater comumpUon (x)
and root or sugar yiel d per hectar (y) may be expres,-cd ~ wi tII a good dcgree of aproximation 
hy a quadratic equation of y = ::1 + bx - exa type. This leads ta the conclusion that eva~

luation methods used forestablishing the optimum Jertilizcrlevels necessary to obtain ilIe
highest or economically sntisfactory yields may be also in case of irrigation \vater. Rcsulb
evidenced a linear decrease of \Vater usc efficiency in sugar bed (root yield increasc in kg/ha,
per 1 tUrn water/ha) with the incrcase of water consumption. Root sugar cantcnt evidences
<:Jiso il decreasing trend with tile incrcase of water consllmption.

DAS VERHALTNIS ZWISCHEN DEM WAŞSERVERBRAUCI-I UND
DIE WURZEL-UND ZUCKERPRODUKTION BEI ZUCKERRUBEN

Ztlsammcllfessl1t1g

Die Ergelmissc der Experimente, unter Id.instlichcn Bcwiisserung (;cr Zllch?rriibell,
dic im Zcilmum 1962-}972 heim Forsdlungs- Institut fUr Getrdde und technische Pilunzcll
PtlJ"!.dulcs sowie auch bei der experimcntelIen Anstalt Brăila durchgeflihrt wurde-Il, bildetcn
,dic Gru nfl<.lge der Bere-chnung der Bezichung die z\vischcn der Wurze I - Zuckerprodul\zicl1
und dem gc;;arntern Wasserverbrauch (EvapotraHspiration) besthL Es ergab sud! dass clie
Bezichung ~zwischen dcm \Vasserverbrauch (x) tind dic Wurzel - oder Zuckerproduldioll (Y)
mit cincI' guten Anniî1Jerung mittels cineI' Gleichung der Typc y ,= a + bx - cx~ ausge
driickt wcn!en Imnn. Dics fiihrtc zur Schlussfolgerung dass clic angc\\'::lIldten Rechmmgsmet~

hodcn fUr die FcsteIlul1g der Optimaldosen der Dungemittel 1101 die hochste ader die olwno
misc-h beslc Produldion zu erzeugen, <J.uch im FalI des Bew~isscrungswi.lsscr angcw<lndt werdcn
ldjnncn. Die Egebnissc hi.lben bcwiescn dass dic EffektiviUit der Wasservcrwcrtung seitel1s
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den Zutkerriiben (Zunahnie 'der' \Vur'zelprodnktibrt in' kg!ha je 1 mm/ha \Vasser) linear. Îm
yerhii11~is zur Erh6hung der' verbrauchtenWasser<menge. herabf51lt. Der \Vass-erinhaUder
\VurzeÎn -zeight ebenfaJIs eine 'Vetrninderungsn~iguI1g im -VcrhâItnis zur 'verbrauchten- \\'35

settnemie.

OTHOIllEHI1EJilE)KilY PACXOJJ,OJilBO,Ubl H npOlJ,Y!\I~HEI1 !\OPHEI1 H CAXAPA
B CAXAPHOn CBEKJlE'

PcaYJIbTaTbI, rrOJly"eIlI1~e :',~3J~CITep~Il)lellTa~ C, pea~if~m'''1 Opourellll51 caxapiIoii CiJeKlIbI,

BblijOJllleHHhle il }962-1972 f. B liaY'Ulo~'liCCJleAODaTeJlbCI{O~f lIucTIlTyre 00 aepHOBbI1I1 II Tex

I1UlJeCJ{JIM KyJIbTypaM - C1>yllJl$UI II ua 3/\cnep3:'1leHTJ.TIbHOii CronUHH BP31W3 TIOCJIy,IUIJlH )I,JU{

paC1Iera OTHQUleHlIll !vteilqy npO;WKUlleii IwpHeii Il caxapa, H 0611J,U!\1 paCXO){O"'I aO,!J;bl (ucnape*
Hlle·IIOTeune). BLITeKUeT, lITO OTHOllleUue Me){(n.y pacxo,!J;o:\1 BO){bl (x) il rrpo,n;yKUlleii Impneii
llJlU I1P~].lYli:u,!Ieii Cflxapu Ha relFape (y) 1IfJ)K'.W BhIpa311Tb C XOpJllle;'( npnu.w3UTeJIb'liOcrno
np~I nOIlIOlll.1I tleTBepTlJllliOrO ,ypalllleHHH" Tl1Ila y ,= 8,+ BX - cx2.9TO rrplme.TlO K BbIBO,n;y,
'JTO MeTO)I,bl paCHeTa, lICIIo.lJl:>30nRHHhIC B ycrauoBJleHUU OIITUlItaJIbUblX ~Il:03 y,!.lo6peui'{ ){J151
IIo.'lylIemUI l'ItaKClI!llaJIbllOii npO.ll.yl{U,Ull IfJIII 3KOH(}il-lll1l-eCKH -OnTJlM<1JlbIlLIX }J,03 lIlOryr Oblb" xie.
TIOJIb3QnaHhI II B c.TIy1rae opowaellmîi IlO)l.bL Pesy.llbTaThl rrOii:a3a.r1ll, lITO 3eprlleli:TIlBHOCTbIlCrlO·

.IIb30aanHH aO.ll.bI caxaplloii CBeJ{)IOil (npllpo'CT np'O,!.l)'ltulin lwpilel;i Il Kr/ra Ha 1 ?IIM/fa n6Abl)
JIlmeiiHO II8){aeT IlO Mepe pOCTa Ii:O,HlltJeCTBa Hcno.1b30n8lJ]-lOii nOJJ;bI. CocTaB caxapa Il Kopdnx
TalCil\e na)J;aeT no Mepe pOCTa, )(Q.IIuqeCTBa I1C~b.IIb30IlaIllJOii BOALI.
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INfLUENŢA SOlULUI A. SI'AŢIULUI DE NUTRIŢIE ŞI A ADINCIMII DE
UMEZIRE A SOLULUI ASUI'RA I'RODUCTlEI SI CAUT ATlI TEHNOLO
GICE A SfECLEI DE ZAHAR IN CONDIŢiiLE DIN SUDUL' QLTENIEI (1)

P. STATlCESCU, GI-l. RIZESCU, MARIA ZMIFlRESCU, ELEONORA MIHUŢA,

ELE),lA MOISlU ,i D. VASILE

Producţia de zabilr al b extras la bectar în ţara noastră este încă la un
nivel nesatisiiicător. Condiţiile pedoclimatice, ca şi dotarea tehnico-mate
rială a agriculturii noastr,:, permit dublarea şi chiar triplarea producţiei

actuale de zahăr la hectar. In acest efort de sporire a producţiei de zahăr alb
la unitatea de suprafa.tă, un rol important revine irigării.

Cercetările efectuate în ultimii 10 ani de către Ion e s c u- Sis est i
(1964,1972), Hulpoi (1968). Sipoş şi Păltineanu (1971),
Bol' a (1965). N a g y (1967). Neg o mir e an u şi colab. (1967),
P fi t l' ă şco i u şi colab. (1968) şi Cea u Ş u (1972) au dus la stabilirea
regi mului de irigare şi Ierti Iizare pentru numeroase zone de cultură a sfeclei
de zahăr din ţara noastră.

Cu toate acestea, cultura irigată a sfeclei de zahăr ridică încă nume
rOase probleme, în special aceea. a menţinerii calităţii tehnologice a sfeclei
la un nivel ridicat.

În privinţa calităţii sleclei de zahăr obţinută în regim irigat şi a ate
nuării scăderii conţinutului de zahăr, numeroşi cercetători (E l' i m b e t o v
şi B u se v, 1971; M li Il el', 1971; Bar o c k a şi colab., 1972; K u
per s, 1972; Z w i c k e 1',1970; Ne 1 s o n, 1969; N o v i kov şicolab.,

1972; O r y cot t şi W e 1 b, 1971 ; O o b r o t v a e t e v a, 1972;
Z ami i r e s cuşi colab., 1968; Ş te fan, 1968) recomandă aplicarea
îngrăşămintelor în raporturi echilibrate care să satisfacă cerinţele fiziologice
ale sleclei, realizarea unor densităţi de 90000 - 100000 plante/ha, udarea
prin aspersiune joasă, cultivarea unor soi.uri de sfeclă adecvate condiţiilor

de iriga re etc.
În scopul determinării producţiei şi calităţii tehnologice a sleclei iri

gate au fost efectuate cercetări în.zona labricii de zahăr. Corabia, în perioada
1969-1972, ale căror rezultate sînt prezentate în lucrarea de laţă,



Tabeflll 1

Experienţele au fost efectuate la C.A.P. Glrcov - Corabia, pe un cer
noziom degradat levigat, cu fertilitate, textură şi structură mijlocie. Plan
tele premergătoare au fost: grîul de toamnă în 1969 şi 1972, porumbul în t970
si fasolea în 1971.
.' Lucrările de bază ale solului au fost cele obisnuite din tehnologia de
cultivare a sfeclei de zahăr, iar îngriişămintele s-au d~t în doze de Ni" P G4 K,•.

Semănatul s-a făcut în decada a II-a şi a II l-a a lunii martie, la distanţa

de 50 cm între rînduri, iar răritul plantelor a fost făcut la 50 >(30 cm(60 000
plante/ha), 50>;25 cm (80000 plante/ha), 50><20 cm (100000 plante/ha)
şi 50>( 16 cm (120000 plante/ha).

Împotriva gărgăritei sfeclei, a omizilor de Ma/Jleslra brasicae, Plusia
gama şi Agrolis sg,egeI1l171 au fost făcute prăfuiri cu Heclotox şi Duplitox.
Pentru combaterea cercospriozei s-au fiicut 2-3 strop iri cu Brestan 0,4 %.

Experienţa a avut patru variante cu adîncimi de umezire a solului şi

anume: 0-25 cm, 0-50 cm, 0-75 cm, 0-100 cm, plafonul minim de umi
ditate fiind menţinut la 50% din i.u.a.

Cercetările au fost făcute cu patru soiuri de sfeclă:Bod 165 (diploid),
R Poli 1, R poli 3 şi R Poli 7.

banul 1969, primăvara şi toamna au fost secetoa5e, iar Vara ploîoasii.
În perioa<:Ia aprilie-octombrie au căzut448,4mm pre~ipitaţiL .' . ,

'Anu11970'a fost caracterizat printr-o primăvară ploioasă, vara şi'toamha
fiind secetoase. Precipitaţiile din' perioada de vegetaţie au insumat 436,7 m'\'.

Primăvara şi vara anuluI 1971 au fost deficit'are in precipita.ţii, iar
toamna cu precipitaţii normale. In perioada aprilie-octombrie au căzut

429,8 mm precipitaţii.

În anul 1972,. primăvara şi vara au fost deficitare în precipitaţii, iar
toamna foarte ploioasă. Din aprilie pînă în luna octombrie s-au înregistrat
410,0 mm.

Momentul optim al udării a fost ales în funcţie de provizia de apă din
sol, stabilită pe baza determinărilor efectuate decadal la. adîncimileal'ătate

mai sus. Normele de irigare pentru fiecare varianlil în parte sînt prezentate
în tabelul 1.

Recoltarea sfeclei s-a făcut în prima decadă a lunii octombrie, determi
nîndu-se producţia de rădăcini, compoziţia chimiei; şi calitatea tehnologică

după Vukov (1963), Dedek (1958), Drachovska 'ii San
dera (19,55), Carruthers şi OI dfiel d (1961).
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METODA DE CERCETARE

P. STATICESCU ŞI CO'LADORATORII94

Normele de irlgnre şi udare a sfeclei la C.A.P. Gircov În anij 1969-1972

Norma Norm;\ de mlnre (rn"liw)

Anul
V<lrÎ- de
an!;]"') irigure

media J I I I I I sept. Im' <JpL mni iunie iulie llllgust oct.

1969 111 I 360 340 280 300 O 320 460 O O
<12 I 520 507 420 .520 O O 580 O O
:la 1 800 600 530 610 O O 660 O O
~ 2020 675 600 700 O O 780 O O-- -- -0-

1
-0-

1970 "1 1000 333 O O 320 347 333
<12 I 104 550 O O O 548 ;)20 O O
8:) 1 540 770 O O O 900 G40 O O

~ 2064 1032 O O O 1024 1040 O O-- ----- ---
1971 "1 2970 370 250 400'*) 400 450 1 170'!'**) O O

<12 3470 580 250 600 600 5GO I 4GO'*) O O
:la 4620 770 250 800 800 700 2070**)

~ 5750 960 250 1000 1000 900 2600**) O O--- ----- --
1972 (1) 1 970 285 180 210 420'*) 5GO';'*) GOO**) O O

<l", 2 500 420 240 280 5GO 700**) 720 O O
8;1 3010 G02 280 350 700 840 840 O O

~ 3 GOO 720 320 480 840 980 980 O O-- ----- ----
:j\ledi a "1 1630 330 200 250 200 340 640**) O O

fl;! 2 150 514 230 340 300 460 820**) O O
<la 2770 G85 270 440 400 (ilO 1050 O I O
a, 3390 84G 300 550 ·1GO 730 1350 O O

~) Il, = 0~25 CII1, 2~ = O-SOem, a~ 0-.0. 0-75 em; ll. = 0-100 CI1l
"") (jollu udiirj

*;, ") trei Ill.liiri

REZULTATELE OBŢINUTE

Pe baza rezultatelor obţinute s-a întocmit tabelul de analizii a varianţei

pe cei patru ani experimentali pentru producţia de rădăcini (tabclul 2). Din
date rczultă că adîncimea de umezire nu a influenţat semnificativ producţia;

în schimb soiul şi desi mea plantelor au exercitat O acţiunc foarte puterr!icil
asupra producţiei de rădăcini. S-a constatat o interacţluce între salun /
ani si desi mi >~ ani.

, Influenţa adînci mii de umezire a solului si a soiului dc sfcclă asupra
producţiei de rădăcini esle prezentată în tabelul 3'. Analizînd producţiile medii
de rădăcini obţinute in funcţie de adîncimile de umezire a solului, reiese că

acestea au fost de 50,4~51,9 Uha, diferenje!e de 0,2-1,5 Uha faţă de adîn
cimea de 0-25 cm nefiind asigurate statistic. În schimb, soiurile poliploide
au dat sporuri de producţie de 2,3~2,5 Uha faţă de soiul Bod 165, foarte semni
ficative din punct de vedere statistic. Această constatare duce la concluzia
că prin cultivarea de soiuri poliploide (R Poli 1, R Poli 3 şi R Poli 7) se pot
obţine sporuri de peste 2 Uha sfeclă, ceea ce reprezintă, la 80000 ha ce vor
fi cultivate în regim irigat în viitor, o producţie suplimentară de cca 200 000 t
sfeclă.

Din datele prezentate în tabelul 3 rezultă de asemenea că toate soiurile
au asigurat producţiile cele mai mari de sfeclă la plafonul de umiditate de
0-25 cm, în timp ce la plafonul de 0-100 cm toate soiurile au dat producţiile
cele mai mici; face excepţie soiul R Poli 7, care a ieşit în evidenţă prin faptul
că la plafonul de umiditate de 0-100 cm a asigurat producţii de sfeclă mal
ridicate comparativ cu plafonul de 0-25 cm. Dintre soiuri, Bod 165 a dat
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TabcltllS

Influenţa adincimii de umezire şi a soiului asupra productiei
de rădăcini (t/ha)

producţiile de rădăcini cele mai mici la toate cele patru variante de umezire
a solului, înregistrînd o depresiune evidentă la adîncimea de 0-100 cm,

In tabelul 4 se prezintă influenţa soiului si a desimii plantelor asupra
producţiei de rădăcini obţinută în regim irigat. 'Din date rezultă că desim~a
de 60 mii plante/ha a asigurat producţia de rădăcini cea mai mică, d.e 49,~
tlha. Prin mărirea numărului de plante la,80-100 mii/ha s-a obţinut o pro
du~ţie supli mentară de 1,7 tlha, iar la 120 mii plante/ha sporul de recoltă
a fost de 3,1 tlha,. Se poate deci afirma că, fără a face vreo investiţie de muncă
suplimentară, în zonele de irigare se poate obţine un spor de.producţie de
cea 248"'t (80000 ha X3,1 tlha) prin sporirea numărului de plante/ha la
100-120 mii.

Dintre soiuri, depresiunile cele mai mari de producţie la desi mea de
60 mii plante/ha le-au înregistrat soiurile Bod 165 şi R Poli 3. Se remarcă în
mod deosebit desi mea de 120 mii plante/ha, la care toate cc:1e patr1.\so1uri
experimentale au asigurat producţiilecele mai mari de sfeclă, Intre variantele
cu 80 şi 100 mii plante/ha sînt diferenţe mai mici decît între cele cu 60 şi
80 mii plante/ha. S0Î1-!1 Bod 165 a dat producţiile de sfeclă cele mai mici dintre
cele patru soiuri experimentate, la toate desi mile de .plante,

Producţia de zahăr polarizabil nu a fost influenţată decătre adîncimile
de umezire a solului; în schimb, soiul şi desimea au exercitat acţiuni foarte
semnificative (tabelul 5), De asemenea, interacţiunea dintre desimi x ani
s-a. manifestat foarte semnificativ, în timp ce interacţiunea dintre factorii
adîncimi de umeiire X desimi )< ani şi aceea dintre soiuri X desi mi 'X
ani au fost semnificative.

În tabelul 6 sînt prezentate producţiile de zahăr obţinute în funcţie de
adîncimea de umezire a solului şi de soiul de sfeclă, Producţiile de zahăr
obţinute în funcţie de adîncimea de umezire au fost cuprime între 78,9-81,1
q/ha, diferenţele de 1,11-2,16' q/ha faţă de adîncimea de 0-25 cm nefiind
asigurate statistic.

Soiurile de sfeclă au dat producţii de zahăr de 76,8-81,5 q/ha. Cele
trei soiuri poliploide au dat producţii de zahăr cu 3,8-4,7 q/ha mai mari
decît doiul Bod 165, sporurile fiind asigurate statistic, .

, Toate soiurile de sfeclă,' cu excepţia soiului R Poli 3 aU asigurat cele
mai mari producţii de ~ahăr la adîncimea de umezire a solului de 0-25 C!l1'
Soiul Bod 165 a înregistrat cele mai mari depresiuni de prod,ucţie la adînci
mile de 0-75 şi 0-100 cm, Producţiile maxime de zahăr au fosl date de soiu,
riie R Poli 7 şi R Poli I.

Influenţa soi ului şi a desimii plantelor asupra producţiei de zahăr este
aratată în tabelul 7, Producţia de zahar la varianta cu 60 mii plante/ha a fost
de 76,2 q/ha faţă de 79,8 q/ha la 80 mii plante/ha, 80,9 q/ha la 100 mii plante/ha
şi 82,9 q/ha la 120 mii plante/ha, Sporurile de producţie cbţinute au fost
de 3,7-6,7 q/ha, ele fiind asigurate statistic. Aceasta înseamnă că numai
pe seama măririi numărului de plante/ha de la 60 mii la 120 mii se poate
obţine o producţie suplimentară în zona irigată de 53600 (80000 ha X 6,7)t
zahăr polarizabil sau 46400 t zahăr alb.

Intre liledille
Interacţiunea

Illtre mediile
DL adil1cililîi de soiurilor

comparaţiicompara1ii \umczire
pe orizo"ntali:i • pe verticalii

5 5,76 ),44 1,87 1,77
10/ 12,24 1,90 2,67 2,75,0

Soiul
Adincimea
tic umezlre

I I I R Poli 7 I Mediaeli) Bod 165 R. Poli 1 R. Poli 3

O~ 25 50,3 53,1 51,8 52,3 51,9
0~50 49,3 51,5 51,8 49,8 50,6
0- 75 49,0 51,9 52,6 51,4 51,2
O 100 48,2 49,7 50,6 52,9 50,4

Media 49,2 GI,5 51,7 516 ..

Ţabelul 2

A'natiza variao"ţei privind producţia derădăcini din seria de experiettţefpoHfaCto~iale.pe 4 'ani,
cu adîncimi de umezire soiuri si desimi deptante la sfecla 'de zahar" ,

Proba F

Cauza variabiJitii1 ii sp GL s
1 ruFi de inter ac punefatii de eroare

,

Ani 57905 3
Parcele mari (45238) (50)
Blocuri 5834 )2

0,957 (3,85)A (adîncimi umezire) 349 3 110 0,113 (2,84)
A x l:l11i 1085 9 120 0,117 (2,12)
Eroare (A) 35970 35 1027

Parcele mijlocii (15384) (192)
367 5,319'" ** (2,57) 4,588* (3,85)b '(soiuri) 1 100 3

bX ani 720 9 80 1,159 (1,94)
AXb 541 9 71 1,029 (1,94) 0,6311 (2,25)
AXbXani 3036 27 112 1,623 (1,54)
Eroar'c (b) 9'887 144 59

Parcele mici (18 533) (754)
422 20,095"'" ,', (2,60) 4,63i* (3,86)c (desimi planle) 1 265 3

c X ani 822 9 91 4,33:~** (1,88)
AXe 188 9 21 1,000 (1,88) 0,111 (2,25)
AXcX ani 520 27 19 0,905 (1,46)

(2,25)b X e 2,53 9 28 1,333 (1,88) I,on
bXcXani 770 27 25 1,238 (l,45)
AXbXe 651 27 24 1,143 (l,46) 0,857 (1,60)
A"X"b X c X ani 2246 81 28 1,333 (l,28)
Erâare '-(e) II 817 576 21
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Tabe/ul6
" Influenţa adîricimii de umezire şi a soiului asupra producţiei

de zahăr polarizabil (q/ha)

j\dincimen de Soiul
umezire

Bod 1651 I I RPOlî7!
om

R Poli 1 R Poli 3 media

0- 25 78,2 82,2 81,6 82,4 81,080- 50 77,8 81,5 81,7 78,9 79,970-100 75,4 77,7 80,0 82,7 78,92
Media 76,80 80,86 81,47 80,63

Tabelul 4

Influenta 50iului!jÎ adesirriii plante lor asupra producţiei
de rădăcini (t/ha)

Dc~jmea plantelorJha

Soiul

I I 100000 I 120 000 I mediil60000 80000

Bod 165 47,6 48,7 49,6 50,9 49,2
R Poli 1 50,4 51,0 52,0 52,7 51,5
R Poli 3 49,0 52,6 51,6 53,6 51,7
R Poli 7 50.4 51,9 51,3 52,8 51,6

Media 49,4 51,1 51,1 52;5

"'Il terac1 i unea
Intre mediile I ;-__~-

dCJiimjj de 1- . I
pl,lnt;;lre comp<lrajiipc comparp.\ iivpe

oriZontală verticala

DL

5%
1%

Intre mediile
soiuri lor

1,44
1,90

0,85
1,16

1,87
2,67

5,48
7,25

Inter:lctiullea ,(Intre mediile Intre mediile ,,DL ndînCimii de soiuri/arumezire
comparatii peIcomparlltii pe

orizont:llii berticală

5°1 3,99 2,18 2,25 6,93
,.

1% 5,12 2,87 2,98 9,13

2,94
3,90

2,16
2,84

lnter:lctiunea
Intre m(>diile I__~__, ~

desimilor j- I
comparaW pe comparatii pe

orizontal ii vertic.dii

2,18
2,87

Intre mediile
soiurilor

Tabelul 7

Influenţa soiuJui şi a desimii palntelor asupra producţiei
de zahăr polariza! (q/ha)

DL

5%
1%

-
Desimea piuntelorJll1l

Soiul

I I I I60000 80000 100000 120 000 medin

Bod 165 72,6 76,0 77,8 80,8 76,80R Poli 1 77,4 79,9 82,0 84,1 80,86R Poli 3 76,4 82,3 83,0 84,2 81,47R Poli 7 78,4 81,1 80,5 82,5 80,63
Media 76,17 79,83 80,86 82,89

Toate soiurile au dat producţiile cele mai mari de zahăr la desimea de
120000 !,lante/ha. Pe locul al doilea se situează varianta cu 100 mii plante/ha,
iar pe locul al treilea aceea cu 80 mii. Varianta cu 60 mii plante/ha a înregis
trat producţiilede zahăr cele ,mai mici.

Eficienţa ~conomică' a irigării sfeclei de zahăr în zona Corabia _ Olt
reiese din faptul că cheltuielile efectuate cu combustibil, lubrefianţi, amOr-

TafJeftÎl 5

Ana1izavarianţei privind producţia de zahăr din seria de experienţe polifactor~aIe, pe, <4 ani,
d- . . de ezire soiuri şi desimi de plante la sfecla de zahar

Er ( )

cu a IOCIInI UITI ,

Proba F

C1UH\' variabîlitiitii SP GL S~

1 f.aţă de lntcr acjiunefată de ero<)rc

Ani 122405 3
ParceJe JIlari (40475) (60)
Blocuri 19203 12

(2,84) 0,594 (3,86)umczire) 605 3 202 0,413A (adincîmi
3065 9 340 0,695 (2,12)A X ani

Eroare (A) 17602 36 489

Parcele mijlocii (38093) (192)
I 153 7,391***(2,67) 3,581 (3,86)b (soiuri) 3459 3

2900 9 322 2,064" (1,94)b X ani
1 794 9 199 1,276* 0,94) 0,726 (~~25)A" b

1,756' 0,54)
>,

7398 27 274A X b >< ,mi
22542 144 156Eroare (b)

Pnrcele mici (47594) (768)
2026 48,238** *(2,60) 4,472" (3,86)c (desiJ!1i planle) 15077 3

4078 9 453 10,786* ,',' (1,88)oX aJ1l
667 9 .74 1,762 (1,88) 0,602 (2,25)AX o

3327 27 76 2,923* (1,46)A ::< c :< ani
686 9 116 1,809 (1,88) 0,655 (2,25)b >< c

3 137 27 116 2,657* (1,46)b Xc >~ ani
I 282 27 47 1,119 (1,46) 1,000 (l,60)A::< b X c
3834 81 47 1,119 (1,28)A X b )< c X ,lI1i

24506 576 42oare o
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tismente, manoperă, alimel}ţare "cu apă etc. 'e ridic~ la 1350 lei/ha. Srorul
de producţie obţinut în medie faţa de cultura netrlgatH fiind de 20,5 t (52,0 t 
32 O t), valoarea producţiei suplimentare de sfeclă la preţul de ba~ă este de
6 150 lei (20,5 t X 300 lei). Venitul obţinut în plus este de 4 800 Jel (6 150-

1 350). " " .
S-H considerat ca toate celelalte lucrarI se fac la fel ca şi la culturile

neirigate.

CONCLUZII

1. Adfncimea de umezire a solului nu a infli.\enţat producţia de sfeclii
obţinută la hectar. ... o .

2. Soiurile poli ploi de au dat sporurI de 2,3-2,5 t/ha faţa de s?lul Bod 165:
3. Prin mărirea nUluărului de plante la hectar de la 60 mtl la 120 mtl

s-au obţinut sporurI de producţie de rădăcini de 1,7-3,1 t/ha.
4. Producţiile de zahăr polarizabil. HU fost de 76,8-81,5 q/ha, ele

nefiind influenţate de plafoanele de umezlre a soluluI.
5. Soiurile poliploide au asigurat producţii de zahăr cu .3,8-4,7 q/ha

mai mari faţă de soiul Bod 165. ... ..
6. Mărirea numărului de plante la hectar de la 60 la 120 mu contribUie

la obţinerea de ?poruri de pro~ucţfe. de ~a~lăr de 3,7:-6,! q/ha, ceea ce repre
zintă o producţie supltmenJara obţInuta In zona lfigata de 46400 ot anual.

7. Prin irigare producţia de rădăcltl1 a cre~cutcu 20,5 t/l~a f~ţa de cul
tura neirigată, ceea ce asigură o creştere a veniturIlor gospodarIei cu 4800
lei/ha. 1 .

8. În zona Corabia irigarea trebuie să se facă pe o adîncime a so ultn
de 0~50 cm folosindu-'e o normă medie de irigare de 2 100-2200 mZ/ha.

9. Pen,tru a obţine producţii mari de rădăcini este necesar să se realtzeze
o desime în jur de 100,-120 mii plante/ha. .' '" ..,

10. În regim irigat soiurile R. Poli 7 şi R. POlt 1 aSlgUrH producţlt marI
de rădăcini si de zahăr.,

INFLUENŢA SOLULUI, A SPAŢIULUI DE NUTR.lT1E ŞI A ADINCIlvl1I
DE UMEZIRE A [SOLULUl,iASUPR.A PR.ODUCŢIEI ,ŞI CALITAŢII
TEHNOLOGICE A SFECLEI DE ZAHĂR. ÎN CONDIŢIILE DIN SUDUL

OLTENIEI (1)

Rezumat

Se prezintil influenţa SOlului, il spaţiului de nutriţie şi a adîncimi! de umezirc a
solului, asupra producţiei de rădăcini şi de zahăr. S.,a constatat di o influenţă hotărîtoare
aSupra' prpd,Ul:;ţlei de rădăcini şi de zahăr o ~u soiul de. sfeclă şi n~rnăruI ~e u p.la~te. la
hectar. Soiurile poliploide au asigurat sporun de producţie de 2,3-2,Q Uha radaclOl ŞI de
3,8~4.7 g/h zahăr faţă de soiul diploid Bod 165. Prin sporirea densităţii plantelor la hectar
de la 60 mii la 120 mii s-au obţinut sporuri de producţie de 1,7~3,1 t/ha rădăcini şi 3,7~6,7

q/ha zahăr.

EFFECTS OF VAR.IETY, SPACEAVAILABLE FOR. PLANT NUTR.ITlON
AND MOISTENED SOlL DEP.TH ONBEET YIELDS AND TECHNOLO
GIC QUALITIES OF THE YIEL)) UNDER. THE CONDITlONS OF souni

OLTENIA (1) "
~

SUlllmary

Influence of variety, space availa,ble iar plant nutrition and moistened soil depth an
tlie roat yield aod sugar content of sugar beetis presented. Beet variety and number of p{;:mts
per hectar strongly influenced roat yield and sugar contert of beet. PolypIoid rvarieties gave
root yield increases of 2.3,-2.5 t/ha and sugar cantent increases of 3.8-4.7 q/ha as l]gainst
dip10id varietv Bod 165. Root yield increases of 1.7.;...,.3.1 t/ha and sugar cantent iilcreases
of 3.7~6,7 q/ha 'vere obtained by the increase of phmt number per from ha 60,000 ta 120tOOO.

'.

DER. EINFLUSS DER. AR.T DES ER.NĂHRUNGSR.AUMES, DER. )3EFE
UCHTUNGSTlEFE DES BODENS, AUF DIE PR.ODUKTlON UND DIE
TECHNOLOGISCHE QUALITAT DER. ZUCKERR.OBEN UNTER. DEN

BEDINGUNGEN DIE IN DER. SUD-OLTENIA HER.R.SCHEN. (1)

ZlIsammenfasslIng

Es wird der Einfluss der Art, des Ernăhrungsraumes und der Befcuchtungstieic auf
clie "\Vurze! ~ und Zuckcrprodukiion, dargestellt. Es wurde festgestelIt, dass die Zuckcru
benartunddie Pflan zenzahl je Hektar, einenentscheidenden Einfluss auf die \Vurzel - und
Zuckerproduktion, bewirkt. Die Arten, die palyp!oide sind, haben Produktial1szunnhmen
van 2,3-2,5 tlha \VurzeJn und 3,8-4,7 q/ha Zucker im Verglaich mit der diploiden Art Bad
165 gesichert. Durch Erh6hung der Pilanzendichte je Hektar, van 60 tausend auf 120 hwscnd,
\Vurden Produktionszunahmen ven 1,7-3,1 tlha \Vurzeln und 3,7-6,7qlha Zucker, erzeugL

BJlH51HHE COPTA, CB060IJ.HOfI TIJlOW.AIJ.H 1J.J151 TImAHH51 :PACTEHutl.
rJlY6HHbI BJlAll(HOCTI1 TIOl.JBbl HA TIPOIJ.YJ<.THBHOCTb 11 iTEXIIWIECl\OE

KALJECTBO CAXAPHOfI CBEKJlbI B YCJlOBI151X IorA omEHI1U (1)

Pe31O,lle

TIpeACTaBJlellO BJlelHUllie copTa, CBOlJO',r~HOil ITJIOma,ll,u A.'UI rrnTaBJlJI pacTemli'l f.>'lyOHIlhl

BJJa1KHOCTII ITDtIDhI Ba npOAyKTUBlIOCTb Koplleii II caxapa.
Bbl~10 yCTaHon...1eHo, llro pemalOUJ;ee BJIliJililie Ha npo)J,yI{TIlBHOCTb Iwplleîr II caxapa HMeeT

COpT CBeK.TJl,I n Ko ...1IJlleCTBO pacTeuuii Ha feRTape. TIOJIUIlJIOUAllble capTa o6eCne1!ll.'Ill npnpocT
npo;nyRTHBHoCTil 2,3 - 2,5 T/ra Iwpv.eii II 3,8 - 4,7 u/ra caxapa Ha cpaBHeHlIIa c) Alm.rIOH,!UIO
COpTOM COA 165. llpn paCTQM rycToTbI pacrenull Ha feRTape OT 60 TbICnq ,ll,0 120 ThICij11 no.'1Y
'llllJIH npHpacT npOJlYKll.i:II 1,7-3,1 T/ra KopEeij H 3,7,-6,7 u/ra caxapa.
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în care:

MZ - ~elasa tip ,50 rezultatăla 100 kg zahăr alb (%); D ~conţi.
nutul de zahar al sfeclel (%); c - conţinutul de cenuşă al sfeclei (%),



104 P. STATICESCUşr COLABORATORII 2 3 lNFLUENŢA UNOR FACTORI ASUPRA .PRODUCŢIEI SFECLE! (Il) 105

Totodată s-a estimat cantitatea' de zahăr care trece în meJasă după

relaţia stabilită de V u k o V (1963): Analiza-variatiei, privind continutul ,de zahăr al sfeclei irigate

Tabelal 1

Cauza variabiJitiljii SP OL Proba F

în care:

Z", - zahăr în melasă (%).

,Cantitatea de zahăr alb obţinută la hectar s-a calculat după formuh,:

Za =Zp - (Z", + P,),

în care;

Za = zahăr alb (q/ha); Zp = zahăr poJarizabil (q/ha); Z", = zahăr în
melasă (q/ha); P, -pierderi tehnologice = 1,2 (%). '

Valoarea de impurificarea a zaharozei s-a determinat după relaţia sta
bilită de către Carruthersşi al dfiel d (1961); Val. imp. =
2,5 I( + 3,5 Na + 10 N-o: -amiho + B,

în care:

Val. imp. = valoarea de impurificare a zaharozei (mg% zahăr); lI( ~
cahtitatea de potasiu (% zahar02a)]; [Na = cantitatea de sodiu(% zaharoză)];

[B= cantitatea de betaină (% zaharoză)].

REZULTATELE OBŢINUTE

Conţinutul mediu de zahăr al sfecIei irigate a oscilat între 15,50 şi 15,84%.
S-a constatat cii în anii 1969 şi 1972 conţinutul de zahăr a fost mai scăzut
datorită atacului mai intens de~.ercosporioză, iar în anii 1970 şi 1971 acest.'
indicator de calitate a avut valori mai ridicate. .' "

Analiza varianţei pentru valorile conţinutului de zahăr este prezen
tată în tabelul 1. Atît adincimea de umezire a,solului cit şi soiul nu au avut
o influenţă semnificativă asupra conţinutului de zahăL În schimb, spaţiul·
de nutriţie şi interacţiunea dÎ11tre adîncimea de umezire a solului şi spaţiul
de nutriţie au avut o influenţă foarte semnificativă asupra conţinutului de
zahăL

În tabelul 2 este prezentată influenţa adinci mii de umezire a solului
şi a desi mii plantelor la hec,tar asupra conţinutului de zahăr alsfecIei irigate.
Conţinutul mediu de zahăr este cuprins între 15,50 şi 15,84%. Se observă
o creştere a conţinutului de zahăr al sfecIei pe măsura micşorării spaţiului
de nutriţie, respectiv a mărirîÎ numărului de plante/ha. Diferenţele între
mediile variantelor cu 100 şi 120 mii plante/ha şi ale celor cu 60 şi 80 mii
plante/ha sînt asigurate statistic. De asemenea, există diferenţe semnificative.
dacă se compară valorile pe orizontală şi verticală, precum şi între combi:
naţiile celor doi factori studiaţi. Se remarci( influenţa favorabilă a desimilor
de 100ş.i. 120 miJ plante/ha.asupraconjinutului de zahăr al sfeclei irigate"

,
, ,

"Tolal 200 255 - -

ParccJe mari (121) (15) - -

Repetiţii )13 3 - -
A (adîncimi umezire.) 1 3 0,33 0,42(3,06)

Eroare (a) 7 9 - - ,

Parcelemijlocii (20) (48) - -
b (soi uri) O 3 O - ,.
A. b 2 9 0,22 0,44(2,84) "

Eroare (b) 18 36 0,50 -

Parcele mici (59) (192) - -
C. (desimc plante) 5 3 1,67*** 6,68(2,67 ;3,91)

A.c 6 9 1,67*** 2,68( i ,94 ;2, 14)

b.c 2 9 0,22 0,88(i ,94 ;2, 14)

A.b.c 10 27 0,37 1,37(1,94 ;2, 14)

Eroare (e) 36 144 0,26 -

Tabeliil 2

Influenta adincJmii de umeZire a solului şi a desimii planteJor
asupra coeficientului de puritate (l}O)

)\dincimca
Dcsimea plalltclor/ha

de umezirc ,
t I

MeUia
em 60000 80000 IOD 000 120000

0- 25 15,89 15,59 15,49 15,62 15,65

O~ 50 15,37 1.5,52 15,95 .15.8·1 15,67

o~ 75 15,35 15,47 15,65 15,91 J6,60

0-100 15,39 15,69 15,94 J5,97 ' 15,75

.i\'1c:d ia 15,50 15,57 15,76 15,84

Intre mediile Intre mediile
InteractiunÎ

DL adîncimîlor desemi10r
comparatii pc 1 comparatii pede umezire

orizolltllHi . vcrticaJii

5% 0,48 0,17 0,18 I 0;12 .,
JOI 0,87 .0,22 0,33 0;26.0
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Tabel"l 3

Pcoba FIsiGLse

Tnlre
lnteractiuni

mediile" Tntre
DL lldincimilor mediile 'omp"'lii I comparatii

de umellre deslmltor pe ori2:ontulă pc verticală

5% 0,62 0,46 0,52. I 0,64

1% 0,86 0,74 0,76 0,92

I
Dcsimca plantelor/ha IAdincimea Media

de umczire I I ICITI 60000 80000 100000 120000

0,.- 25 88,3 87,3 87,5 88,7 88,0

O..., 50 87,3 87,3 88,3 88,3 87,8

O~ 75 87,6 87'7 88,5 88,1 88,2

O 100 87,4 87,6 88,7 89,l 87,9

Media 87,7 87,5 88,0 88,8

Tabelul 4

Influenţa adincimii de umezire a solului şi a desimii plante lor
asupra conţinutului de zahăr al sfeclei (9'0)

Analiza variaţieiprivln, coeficientul-de puritate a sucului normal

( )

Cauza variabiltătili . ,
'.

Total 512 191 - -

Parecle mari (105) (Il) - -
J<epetiţii 6G 2 - -

A (adînc imi umezi re) 4 3 1,33 0,23(4,76;9,78)

Eroare (a) 32 6 5,83 -
Pan:de mijlocii (92) (36) - -

b. (soiuri) 4 3 1,33 0,41(3,01 ;4,72) 3
10 9 1,11 0,34(2,30;3,26) ,.

A.b.

ErO;;Jre (b) 78 24 3,25 -
Parce1e mici. (315) (144) - -

c. (desimi plante) 49 3 16,33 8,42**'(2,70 ;3,98)

A.e. 18 9 2,00 1,03 (1.97;2,59)

b.c. 12 9 1,33 0,68 (1,97 ;2,59)

A.b.c. 50 27 1,85 0.95 (1,57;1.89)

Eroare 186 96 1,94 -
c

Analiza· varianţei rezultatelor experbhentale .privind coeficientuL de
puritate a sucului normal este prezentată în tabelul 3. Se constată că, dintre
cei. trei fadori studiaţi, spaţiul de nutriţie a exercitat o acţiune foarte senJt1i ..
ficatiyă . asupra coeficientului de puritate.

In tabelul 4 este arătată influenţa adîncimii de umezire a solului şi a
desimii plantelor asupra coeficientului de puritaţe. Se observă că valorile
coeficientului depuritate, datorită jocului celor doi factori, au fost cuprinse
între 87,3 şi 89,1%. Diferenţe asigurate statistic s·au înregistrat între va·
riimtele cu 100-120 mii plante/ha şi cele cli 60-80 mii plante/ha.

Conţinutul în substanţe reducătoare al sfeclei irigate a fost cuprins
între 0,326--:'1,678% zahăr în anii 1969 şi 1970, 0,825-1,286% zallăr în
anul 1970 şi 0,720-1,316% zahăr în anul 1972. Analiza varianţei rezultatelor
obţinute este prezenţată în tabelul 5. Din aceste date rezultă că soiul a avut
o influenţă semnificativă în timp ce desi mea plantelor, acţiunea dintre adîn·
cimea de umezire şi desime, acţiunea dintre soi şi desime, precum şi aceea
dintre adîncimea de umezire, soi şi desime, au exercitat o influenţă foarte
semnificativă asupra substanţelor reducătoare din sfeclă.

Influenţa adîncimii de umezire a solului şi a soi ului asupra conţinutului

sfeclei în substanţe reducătoare este arătată în tabelul 6. Se observă că sub·
stanţele reducătoare au variat sub acţiunea celor doi factori între 0,784 şi

1,082% zahăr. Desi între variantele de adîncime de umezire a solului nu sînt
diferenţe asigurate statistic, totuşi Se remarcă f?ptul că la varianta cu urne·
zire la 0-25 cm cantitatea de substanţe reducătoare a fost de 1,014% zahăr,

faţă de celelalte Variante care au înregistrat valori mai mIci (O,900~O,842%

zahăr). Este posibil ca un anumit grad de deshidratare a ţesuturilor să. 'Jcti·
veze invertaza. De altfel, ş·a constatat că în timp.ul păsţrării sfeclei deschi·
dratate substanţele reducătoare cresc foarte mult. In privinţa acestui indice,
se mai observă că între mediile soiurilor 'există diferenţe asigurate statistic,
valorile cele mai mari fiind la soiul R Poli I (1,018% zahăr) şi cele mai mici
la soiul R Poli 7 (0,875 % zahăr).

Influenţa soiului şi a desi mii plantelor asupra substanţelor reducătoare

este arătată în tabelul 7. Se remarcă faptul că variantele cu 100 şi 120 mii
plante/ha au avut un conţinut de substanţe reducătoare cu 0,024-0,097%
zahăr mai mic faţă de variantele cu 60 şi 80 mii plante/ha.

Conţinutul de cenuşă solubilă al sfeclei irigate, determinat conducto·
metric, a oscilat între limite relativ mari (0,454-0,555%, tabelul 8). Se
remarcă faptul că la plafonul de umezire de 0_25 cm cantitatea medie de
cenuşă a fost de 0,535%, faţă d", 0,477% la 0-100 cm. Diferenţele dintre
variante sînt asigurate statistic, Intre mediile soiurilor nu au fost diferenţe

semnificative. .
Cenuşa solubîlă prin componentele ei principale, potasiul şi sodiul,

fiind melasigenă, conţinutul de potasiu şi de sodiu constituie un criteriu de
estimare a valorii tehnice a sfeclei de zahăr. Determinările efectuate în acest
sens au pus în evrdenţă un conţinut de potasiu al sfeclei ct\prins între 0,114
şi 0,190% (tabelele 9 şi 10). Adîncimea de umezire a solului a exercitat o acli·
une semnificativă asupra conţinutuluî de potasiu al sfeclei. Varianta Ctl urne·
zire la 0-25 cm a înregistrat 0,163% potasiu, faţă de 0,131-0,134% la cele·
lalte variante cu adîncimi de umezire mai mari.
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Tabelul 5

Analiza variaţiei privind conţinutul În substanţe reducătoare al sfeclei irigate

I

Total 14,89 191 - -
ParceJe mari (535) (Il) - ~

Repetiţii 3,71 2 - -

A (adîncimi umezire) 0,36 3 0,12 0,57(4,76;7,79)
Eroarea (a) 1,28 6 O,2l

Parcele mijlocii (2,31) (36) - ~

b. (soiuri) 6,57 3 0,19 3,80"'(3,Oi ;·),72)

A. b. 0,44 9 0,05 I1,00 (2,30 ;3 ,26)

Eroare (b) 1,30 24 0,05 ~

Parcelc mici (7,23) (144) - -
C. (desim! plante) 0,25 3 0,08 11,43***(2,70;3,88)

A.c. 0,31 9 0,03 , 4,28*** (1 ,98 ;2,59)

b.c. 0,36 9 0,Q4 ,5,71 ***(1,98;2,59)

A.b.c. 5,62 27 0,21 . 30,00***(1,57;1,89)

Eroare (c) 0,69 96 0,007 -

,,
\,

I D"imoa p1",,1"0,/ha '1
Soiul I I I Media

GO 000 80000 100000 120000

Intre filtre
Interactit,llli

DL mediile mediile comparatii

I
,comparatii

soiurilor desi mi lor pe orîzontaUi pc, vertkaHi

5% 0,08 0,033 0,18 0,12

10 / 0,11 0,044 0,30 0,19'0

Bod 165 0,934 0,981 0,822 0,912 0,912

R Poli 1 0,973 1,078 1,094 0,926 " 1,018

R Poli 3 1,019 1,020 0,917 0,922 0,970

R Poli 7 0,912 0,875 0,909 0,805· b,875.

Media' 0,960 0,988 0,936 0,891'

Tabelul 7

Influenţa solului ~i adesimii plante lor asupra- conţinutului' sfeclei
in"substanţe reducătoare (% zahăr)

prolHI' FGLSPCauza variubiJitiijii

Tabelul G

Influenţa adincimii,de umezire-a solului şi 3'soiuluiasupra
conţinutuluisl'ecleiins'ubstanţe reducăto'are (% zahăr) Tabeltll 8

Influenţa adînCimii de umezÎre a solu1ui şi asoiului asupra
conţinutului de cenuş al sfeclei irigate (%)

Adincimen :1 Solul I
de t~~zire I~Od 1651 R poli 1 I R Poli 3 IR Poli 7 ·J\ledin

0- 25 0,515 0,521 0,549 0,555 0,535

0- 50 0,496 0,497 0,485 0,481 0,490

0- 75 0,475 0,485 0,488 0,'l84 0,483

0-100 0,484 0,484 0,485 0,454 0,477

Media 0,'l92 0,497 0,503 I 0,492

DL pentru mediile adîncimilor de umezire: 5% = 0,021%;
1% = 0.036%.

DLpentru mediile soiurilor: 5~io=0,018%; 1%=0,028%,

Intre
Jlltcrnctiuni

mediile Intre
DL ndincimilor mediile

comp""l" I comparatii
(Jeumezire soiurilor ' pe orizontaHl, pe verticală

5% 0,26 0,08 0,21 I 0,16
1%1 0,40 0,11 0,44:- 0,28

Adincimea I Soiul I
de umeZir'e' '" l' , l\\edia

cm Bod 1G3 H. Poli 1 R Poli 3 r R Poli 7 '

0- 205 1,014 1,042 1,082 '0,920 1,014
o~ 50 0,991 1,008 0',960 0,807 0,942
0-- 7,) 0,861 0,962 1),910 0,869 0,900
0-100 0,784 1,060 .(),927 I . 0,905 0,919

Media' 0,912 1,018 '0,970 0,875
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Tabelul 9

Influenţa adincimii de umezire a solului şi a soiului asupra
continutului de potasiu al sfeclei irigate (%)

}\uincimea I Soiul I
de I1me~ire I I I Media

cm Bod 1651 RPoli 1 R Poli 3 H. PoB 7

0- 25 0,151 0,190 0,184 0,128 0,163
0- 50 0,144 0,119 0,141 0,152 0,134
0- 75 0,131 0,114 0,152 0,137 0,134
0-100 0,136 0,125 0,130 0,136 0,131

Media 0,142 0,136 0,157 0,133

DL pentru mediile adîncimiJor de umezire: 5% = 0,021%;
1% = 0,035%.

DL pentru mediile soiurilor: 5%=0,023%; 1%=0.037%.

Tabelul 10

Influenta adincimii de umezire a solului şi a desimii plante lor
asupra conţinutului de potasiu al·sfeclei,irJgate (~,îl)

Adincimen 1 Deşimea plantdor/ha I
de umezire [' . . MeJia

cm 60000 BO 000/ 100000 [ 120000

0- 25 0,176 0,162 I 0,164 0,150 I 0,163
0- 50 0,162 0,118 0,121 0,136 0,134
0- 75 0,138 0,132 0,144 0,121 0,134
0-100 0.140 0.144 0.135 O.lOfi 0.131

Media I 0,154 0,139 0,141 0,128

DL pEntru mediile tidint:imilor de umezire: 5%;= 0,021(,),):
1%1 = O,035?·o

DL pentru medîile desimilor: 5% = 0,019; 1% = O,033~'iJ.

Tabelul 11

InUuenţa adincimii de umezi re II solului şi a soiulu i asupra
conţinutului de potasiu al sfeclei irigaJe (%)

.·\<1incimt'::l I Soiul I
tleumezire "'" '" I I I Meui<l

cm Bod 105 J~ Poli l' R Poli 3 I~ Poli 7

0- 25 0,047 0,068 0,080 0,032 0,057
0- 50 0,038 0.030 0.038 0,039 O,03(i
0- 75 0.032 0,051 0,029 0,036 0,037
0-100 0,038 0.028 O,OH 0,050 0,041

Media 0.039 0.04'1 0.048 0,039

DL pentru mediile adincimilor de umezire: 5% = 0,018%;
1(% = 0,026%

DL pentrumedjiJe soiurilor: 5~'o=Oj022%; 1%=0,032%.

Dintre soiuri s-au remarcat R Poli 7 şi R Poli I printr-un conţinut mai
mic de potasiu decît celelalte soiuri (tabelul 9). Desimea plant!,lor a exer
citat o influenţă semnificativă asupra conţinutului de potasiu al sfeclei (tabelul
10). Varianta cu60 000 plante/ha a fost cea mai puţin favorabilă sub acest
a~pect, avînd 0,154% potasiu faţă de 0,128% lavarianta cu 120000 plante/ha,
diferenţa de 0,026% fiind asigurată ,statistic. '.

Conţinutul de sodiu al sfeclei irigate a variat între 0,028 şi 0,080
(tabelul Il). La plafonul de umezire de 0-25 cm conţinutul de sodiu a fost
de 0,057% faţă de 0,036-0,041 % la celelalte trei variante. Dintre soiuri
s-au remarcat Bod J65 şi R Poli 7 printr-un conţinut mai mic de sodiu.
Desimea plantelor a avut o influenţă mai redusă asupra conţinutului de sodiu
al sfeclei.

Cantitatea de azot total din sfecla irigată ara,tă într-o măsură aprecia
bilă calitatea tehnică a acesteia, deoarece 40-50% din azotul total este.alcă

tuit din forme solubile care în timpul fabricaţiei zahărului nu sînt eliminate,
contribuind la formarea melasei. Din datele obţinute prin analiza varianţei

rezultă el, factorii studiaţi nu au influenţat semnificativ azotul din sfeclii.
Totuşi, s-a remarcat tendinţa de scădere a azotului la adîncimile mai mari
de umezire şi la desi mile mai mari ale plantelor (tabelul 12). Conţinutul de
azot total al sfeclei irigate a variat între 0.118 şi 0,153%. La adincimea
de umezire de 0-25 cm conţinutul de azot total a fost de 0,140% faţă de
0,126-0,133% la restul variantelor. La desi mea de 120 mii plante/ba azotul
total a scăzut la 0,127%, faţă de 0.131-0,136% la celel'alte trei variante.

Conţinutul de betaină al sfeclei iriga te a fost în general ridieat, variind
între 0,398 şi 0,443% (tabelul 13). Dintre factorii studiaţi, desi mea plantelor
a avut o influenţă semnificativă asupra betainei din sfeclă. La desi mea de 60
mii plante/ha conţinutul de betaină a fost de 0,437%. faţ" de 0,404-0,413
la variantele cu 120 mii şi respectiv 100 mii plante/ba. Soiul de sfeclă nu a
influenţat conţinutul de betaină al sfeclei irigate.

Cantitatea de marc. a variat între 4.12 şi 4,70%, ceea ce arată că în
regim irigat se poate obţine o sfeclă de zahăr cu un marc favorabil prelucrării

în condiţii optime. Nu s·au observat influenţe semnificative exercitate de
către soi, adîncimea de umeZÎre a solului şi desi mea planlelor asupra canti
tăţii de marc din sfeclă.

Cantitatea de coloizi din sucul normal n fost cuprins între 0,796 şi

1.574% (tabelul 14). Factorii soi şi adîncime de umezire a influenţat semni
ficativ cantitatea de coloizi. In această privinţă, soiul Bod 165 S-a situat
pe primlll loc cu 1,047% suc, iar pe ultimul loc soiul R Poli 3 cu 1,261 % suc.
De asemenea, varianta de umezire a solului la 0-25 cm a avut o cantitate
de coloizi de 1,283 %, faţă de O,963~1,54% la celelalte variame cu plafoane
de umiditate mai mari. Spaţiul de nutriţie a avut o influenţă mai mică asupra
cantităţii de coloizi din sucul normal.

Valoarea faclorului MZ a fost semnificativ influenţată de desi mea plan
telor (tabelul 15).

Influenţa soiului şi a desimii plantelor asupra valorii factorului MZ
este arătată în tabelul 16. Factorul MZ a variat între 29 si 34%, înregistrîn
du-se în med.ie diferenţe de J-3% între variabtele cu desimi de 100 şi 120 mii
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Tabelul 12

Influenta adinchnii de umezire şi a desimii plantelor asupra
conţinutului de azot al sfeclei irigate (~'i'I)

Analiza variaţiei privjnd valorile factorului mz

Tabelul 15

DL pentru mediile adincimilor de umezIre: 5% = 0,016%.
DL pentru mediile desimilor: 5% = 0,012%. . .

",,proha F 'GLSP

I .. Desimea plantelor/ha I
Soiul" 6~ 000 1· 80000 1· ·100 000 I 120000 Media

Interactiune
Intre Intre

DL mediile mediile
'omp"'"I;; I comparatiisoiurilor desimiloi pe orizQntală pe verticală

5% 4,50 1,68 7,40 7,801% 6,62 2,22 8,80 9,20

Tabelul 16

influenţa soiuliuşi a desimii plante lor asupra valorii factorului
MZ(%) ,

.
Bod 165

I
32 32 30 30 31

[{ Poli I 33 33 31 "30 32
[{ Poli 3 34 33 32 30 32
[{ Poli 7 31 33 31 29 31

.Media 33 32 I 31 30

Cauza yariabilib1(ii

.
Tolal 12651 191 - -
Parcele mari 9 154 (11) ~ -
[{epelitii 7664 2 - -
A (adinc imi umezire) 591 3 197,0 1,31 (4,76 ;9,78)
Erome (<1) 899 6 149,8 -
Parcele mijlocii 634 (36) - -
b. (soiuri) 52 3 17,3 1,27 (3,01 ;4,72) .!

"
A.b. 255 9 28,3, 2â,08 (2,20 ;3,26)
Eroare (b) 327 24 13,6 -
Parcele mici (2 863) (144) - -
c. (desimi plante) 146 o 43,6 2,85*(2,70;3,98)o

A.c. 240 9 27,0 1,58 (1,9712,59)
b.e. 620 9 25,0 1,46 (1,97; 2,59)
A.b,e. 220 27 23,2 1,36 (1,57; 1,89)
Eroare (e) 1637 96 17,0 -

Adîncime:! I Soiul . I
de urtlezire 1 I I I Mediacm Dod 165· R Poli 1 R Poli 3 R Poli 7

Tabelul 13

Influenta adîncimii de umezi re a solului şi a desimii plaotelor
~supra conţinutului de betaină. al sfeclei irigate (%)

Adîncimea l' .. Dcsimea plantelor/ha . '1
ci .' . Media

e Uc~zlre . 60 000 I 80 000 I 100 000 I 120 000

Adînciml"a I Dcsimea plantelor/ha l'
dc l~~ezjre I 60000' I 80000 I 100000 I 120000 "bledia

0- 25 1,126 1,122 1,574 1,309 0,283
o~ 50 1,311 0,180 1,180 0,961 1,073
0- 75 0,956 1,170 1,447 1,044 1,154
0-100 0,796 1,204 0,841 1,012 0,963

Media 1,047 1,084 1,261 1,081

0- 25 0,433 0,427 0,417 0,407 0,421
0- 50 0,436 0,432 0,410 0,398 0,419
0- 75 0,443 0,428 0,419 0,402 0,423
0-100 0,433 0,422 0,406 0,411 0,418

Media 0,437 0,427 0,413 0,404

0- 2fi 0,140 0,132 0,150 ' 0,136 0,140
0- 50 0,130 0,124 0,137, 0,117 0,128
0- 75 0,153 0,123 0,122 0,135 0,133
0-100 0,120 0,144 0,121 0,118 0,126

Media 0,136 0,131 0,133 0,127

Tabelul 14

Influenţa adîncimii de umezire a solului şi a solului asupra cantitătii

de coloizidin sucul normal (%)

DL pentru mediile adîncimiler de umezÎre: 5% = 0,0229'0 ;
Hu = O,0369·il.

DL pentru mediile desimHor: 5% = 0,028%; 1%=0,042%.

DL pentru mediile adîncimi lor de umezire: 5% = 0,132%;
1% = 0,226%.

DL pentru mediile soiurilor:5%=0,156%; 1%=0,244%.
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;,,
•I

Desimeaplalltelor/ha I
- .Medin

60000 I 80000 1 100000 I 120000
Saitll

Jnicrucjillllc

DL
Intre mediile Intre mediile

soiurilof desimilor comp,,"1U I compara1 ij
pc orizontuL:! pe verticuUi

G% 2,18 1,18 2,16 2,94
1(1/ 2,87 1,61 2,84 3,90/u

Bod 165 56,66 59,i9 61,18 63,79 60,40

R Poli I 60,41 62,85 64,69 66,48 63,60

R. Poli 3 59,82 64,71 63,91 66,15 64,10

R Poli 7 61,56 63,80 63,13 65,02 63,40

Media 59,60 62,80 63,70 65,40

Tabelul 19

InfJueof'a soiuJui şi a desimii plantelor asupra cantităţii de zahăr

alb (q/ha)

JNFLUENŢA UNOR FACTORI ASUPEA PRODtl'CŢIEI SFiEiCLEI (II)1313

Tabelul 17

desimiiplantelor asupra cantităt ii de zahăr
a d' elasă (q/ha)

Tabelul 18

mOt

Desimea plantl:'lor/ba
Media

soiul
60000 I 80000 I 100 000

1
120 000

10,23 10,37 10,67 10,90 10,50
Bod 165

10,94 10,93 1l,27 11,30 1l,1O
R Poli 1

10,70 00,28 10,91 11,62 11,10
R Poli 3

10,79 1l,07 1l,21 1l,14 1l,00
R poli 7

10,7 10,9 1\,0 1\,2
}.·1edia

Influenţa soiului şi

114

Soiul

Adîncimea Media
de umezlre

Bod 1651 R poli ,I RPOli3! R Poli 7
om

61,20 64,21 63,78 64,44 63,40
0- 25

61,29 64,25 64,61 62,34 63,10
0- 50

59,66 64,81 65,06 61,49 62,70
0- 75

59,36 61,16 63,15 65,34 62,20
0-100 -

60,4 63,6 64,1 63,4
Media

Tabelul 20

Influenta adincimii de umezire a solului şi a desimii plantelor
asupra impurificării zaharozei din sfecla irigată (mg % zahăr)

Adîncimca I. DcsimCaPI:lntCJQfJha'l
de umezlrc I /lledia

cm 60 000 80 000 l: 100 000 I 120 000

0- 25 87,46 81,94 71,21 76,52 81,28

0-,50 77,67 71,93 69,68 62,52 70,45

0- 75 79,65 72,25 68,87 64,08 71,21

0-100 79,80 73,91 67,78 59,17 70,17

Media 81,15 75,01 71,38 65,58

InteractiUlle

Intre mediHc Intre mediile
DL sdincimilor soiurilor

como""jii 1 cQmpa~atii..
de umezirc pe orizontaJâ pc verttc,ala

5% 2,18 2,25 6,93

5,12 2,87 2,98 9.13
1%

Interactiune 'lJ:
Intre mediile Intre mediile

DL ndînclmilor clesimllor comp""tii poI compnratii
de umezire

orizobtaIă.*., . pe verticulă
.~

5% 6,50 5,66 8,60 5,20
iOl 12,08 11,80 14,36 10,60'o
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,.,,,

7,50
13,26

compnfatii
pe verticală

Interactiune

8,20
14,80

comparalii I
pe orizontalii

'-----
7,66

11,80
680

12,40

I
Dl'silllca plnntclor/ha I

. Media
fiO 000 I 80 0001 IDO 000 i'l 120000

Intre mediile Intre mediile
şoiurilor deşimilor

Tabelul 21
Influenţa soiuh~i şi a desimii plantelor asupra impurificării

zaharozei din sfecla irigată (mg 9'0 zahăr)

Soiul

DL

5%
1%

Bod 165 80,92 76,94 70,51 61,41 72,44R Poli 1 78,01 73,62 72,23 66,11 72,50R Poli 3 82,72 76,74 73,08 71,08 75,91R Poli 7 82,92 72,75 69,69 63,69 72,26
Media 81,15 75,01 71,38 65,58

WFLUENŢA UNOR FACTORI ASUPRA PRODUCTIEI SFECLEI (II)
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plante/ha faţă de acelea cu 60 şi 80 mii plante/ha. S'a mai observat că la
plafoanele mai mici de umiditate factorul MZ a fost mai mare cu 4% faţă
de variantele cu adîncimi de umezire mai mari.
- Cantitatea de zahăr din melasă a fost cuprinsă între 10,2 şi 11,6 q/ha.
Intre variantele studiate nu au existat diferenţe semnificative, ceea ce practic
înseamnă că la cantităţi de zahăr alb mai mari S-au obţinut, proporţional,
cantităţi egale Sau mai mici de zahăr în melasă. .

Influenţa soiului şi a desi mii plantelor asupra cantităţii de zahăr din
melasă este arătatii în tabelul 17. Se observă diferenţe mici şi nesemnificative
între mediile soiurilor şi cele ale desimilor de plante.

Cantitatea de zahăr alb a oscilat între 60,4 şi 64,1 q/ha (tabelul 18).
Soiurile poliploide au asigurat sporuri de zahăr alb de 3,0-3,7 q/ha faţă de
soiul Bod 165, diferenţele fiind asigurate statistic. Deşi între mediile adînci
milor de umezire nu există diferenţe semnificative, se observă totuşi tendinţa
de scădere a cantitiiţii de zahăr alb la variantele cu umezire mai mari.

Influenţa soiului şi a desimii plantelor asupra cantităţii de zahăr';;ll;
este prezentată în tabelul 19. Se remarcă influenţa foarte puternică exerci
tată de către factorul desime asupra producţiei de zahăr la hectar. Sporurile
de zahăr alb obţinute pe seama măririi numărului de plante au fost de 2,2
5,8 q/ha, Inseamnă că la 80.000 ha ce se vor cultiva în viitor în regim irigat
se va. putea realiza o producţie suplimentară de zahăr de 46 400 Uha, ca urmare
a realizărIi unei desimi de 120 mii plante/ha .

In figura 1 se prezintă grafic producţiile de rădăcini, zahăr po1arizabil,
zahăr alb şi zahăr din melasă, în funcţie de. adîncimea de umezire a solului
şi desi mea plantelor. S~ remarcă diferenţele mari între variantele cu 60 şi
80 mii plante/ha şi cele cu 100 şi 120 mIi plante/ha privind cantităţile de
zahăr polarizabil şi alb.
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Valoarea de impurificare a zahaŢozei sfeoclei irigaţe a fost ,:uprinsă între
5917 si 8746 mg% zahăr. O mare Influenţa asupra ll1)pu~lftcarlt zaharoze~
a exercitat-o desi mea plantelor (tabelele 2~ şi 21); Impurtflcarea zahareze'
a crescut la variantele cu desi mile de 60 ŞI 80 mit plante/ha (7501-8 115
mg % zahăr) faţă ne cele cu 100 şi 120 mii planJe/ha (??58-7 138 mg %
zahăr). Totodată, se remarcă faptul că la plj1fonul de umldlta6te de ?-25 cm
s-au înregistrat ~ 1~8mg% z.ahăr, ~aţă de 7.017-7121. mgYo za!,ar la .va
riantele cu adîncImI de umeZlre mal mart, dlfer.enţele dlJ.1tre v.a~l~nte fltnd
asigurate statistic (tabelul 20). Influenţa soiulul ~supra ImpurIftcarlt zaha;
rozei s-a resi mţit mai puţin; diferenţele între SOIUrI au fost de 6-365 mg~o
zahăr, fiind nesemnificative (tabelul 21).

CONCLUZII

1. Conţinutul mediu de zahăr al sfeclei irigate.a osc.ilat intre 15,50 şi
15,84%, desimea plantelor i~fluenţîf!~ foarte s~mnlfl.catlv 11Ive)ul acest~~
indicator. La desi mile de 100 ŞI 120 mit pla~te/ha, conţinuţul me~lu de zahal
a fost cu 0,19-0,34% mai mare decît la vartantele cu 60 ŞI 80 mit plante/ha.

2. Coeficientul de puritate al sucului normal .a fost de 87,5-88,8%}
fiind cu 0,3-,1,3% mai mare la variantele cu 100 ŞI 120 mit plante/ha faţa
de cele cu (l0 si 80 mii plante/ha.

3. Conţi~utul în substanţe reducătoare al sfec.lei irigate a fo?t cuprins
între 0,784 şi 1,982% zahăr, fiind :nai m!7 la deslmJ1e. de 100 ŞI. 120 mit
plante/ha faţă de variantele cu 60 ŞI 80 mll oplante/h.a. Sotul R Polt.7 a av~t
cantitatea cea mai mică de substanţeJeducatoare, Iar sotul R PolI. 1 cantI
tatea cea mai mare. Irigarea cu canfităţi mici efe apă a mărIt conţInutul de
substanţe reducătoare al sfeclei.

4. Cantitatea de cenuşă din sfeclă a fost ~e 0,45~-0,555%, plafoanele
mici de umezire a solului influenţînd nefavorabIl conţinutul de cenuşa.

5. Conţinutul de potasiu a fost de 0,114-0,190%, fiind mai scăzut la
desi mea de 120 mii plante/ha.

6 Azotul total nu a fost influenţat semnificativ de factorii studiaţi.
7: Betaina s'-a găsit în cantităţi mai mari l~ varian.tele cu 60 şi 80 mii

plante/ha şi în cantităţi mai mici la cele eu 100 0şi 120 mit p1ante~ha.
8. Coloizii au fost influenţaţl'negaliv de catre plafoanele mici de ume

zire a solului.
9. Calitatea tehnologică a sfeclei, judecată prin pris'.ua factorului MZ,

a cantităţii de zahăr în melas(' şi de zahăr alb, precum ŞI l?Ţin valoarea. d~
impurificare, a fost superioară la varianţele cu 100 ŞI 120 mit plante/ha raţa
de cele cu 60 şi 80 mii plante/ha. . '

10. Pentru zona Corabia, cel mai potrivit plafon de umezlre a solulUI
este de 0-50 cm. ..

11. în culturile irigate trebuie să se menţină. ? desi:ne ~le 100-120 mit
plante/ha. în acest mod pe 'cele 80 mii ha ce vor ft Iflgate 111 vlttor se va putea
ebţine o producţie suplimentară de zahăr alb de 46 000 t anual. ,

INFLUENTA SOlULUI, A SPATIULUI DE NUTRIŢIE ŞI A ADîNCIMII
DE UMEZIRE A .SOLULUI ASUPRA PRODUCŢIEI [ŞI CALITATII
TEHNOLOGICE A SFECLEI.DE ZAHAR îN CONDITIILE DIN (SUDUL

OLTENIEI (II) ,,
~

ReZI/mat

Se prezintă fezul.tatele cercetărilor efectuate in anii 1969-19i2 privind compozitia şi

C<lli13tea tehnologidi a sfeclei de zahăr. S-a constatat di continutul de zahăr şi coeficientul
de puritate <Iti fost mai mari cu 0,19-0,34% şi respectiv 0,3-1,3% Ia variantele cu desimea
de 100-120 lTIii plante/ha. Conţinutul de cenuşă, potasiu şi betaină au fost mai mari la va·
rhmtc:lc cudesimea de 60~80 mii plante/ha. Valoarea de impurificare a zaharozei a fost mai
mare la variantele cu desimi mici de plante. Cantitatea maximă de zahăr alb s-a obţinut la
variantele cu desimi mari de plante. .. "'~, .

EFFECTS OF VARIETY, SPACE AVAILABLE FOR PLANT NUTRITION
ANO MOISTENED SOIL DEPTH ON THE;YIELD ANO TECHNOLOGIC
QUALITIES OF SUGAR BEET UNDER THE CONDITIONS OF SOUTH

OLTENIA (II)

Summary

Results of the rcscarches conducted during 19C9--19i2 on the composition and teeh·
lloJogic qualHics of sugar beets are presented. Sugar eontent and purity coefficient proved
ta increase with 0.19~0,34% rmd 0.3-1.3% respcctively In the stands of lOO,OOO-120,OOO
planL'i/ha. Ash. K and bctaine cantcn!.') were highcr in tile variants with stands ranging bet~

ween GO,OOO-80,000 plants/ha. Impurification value of sllcrose was highcr with smi:dler shmds.
Al;l);imum amonut of whitc sugar Was obtained 1,,,ith higher stands.

DER EINFLUSS DER ART, DES ERNAHRUNGSRAUMES UND DER
BEFEUCHTUNqSTIEFE DES BODENS AUF DIE PRODUKTION UND
DIE TECHNOLOGISCHEQUALITĂTDER ZUCKERRDBEN UNTER
DEN BEDINGUNGEN DIE IN DER SDD-OLTENIA HERRSCHEN (Il)

Zusammcflfassllflg

Es 1,verden dic Ergebnisse der Forschungen die wiihrend den vliihrend den-Jahren 1969~

1972 betreHend der Ztlsammensetzung und der Technologischen Qualităt der Zuckerriiben
vorgenommen 1,vurJen, dargestellt. Es wurde festgestellt, dass der ZuckergehaH und der Rein~

heitskoeffizient um 0,19-0,34% und bzw. 0,3-1,3% bei den VarÎanten mit einer Pflanzen~

dichtc von 100-120 tausend Pflanzen/ha, grosser ''laren. Der Aschen~, Kalium-und Betain~
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'geÎ1aIt war bei den Variant€ll mit einer Pflanzendichte von 60~80 tausend Pilauzen/ha, h6her.
Der Unreinigungswert cler Saccharose \Var bei den Varianten mit kleinenm Pflanzendichten.
h6her. Die grăsste \Veis5zuckermEnge wurde bei Varianten mit hoher Pflanzendichte erzeugL

BJII151HHE COPTA, CB050LlHOB TIJlOIl.\ALlH LlJl51 TI!1TAHH51 PACTEHHft rJlY
B11Hbl BJlMKHOCT11 TI01.JBbl I-IA TIPOLlYKTl1BI-IOCTb 11 TEXI-IH1.JECKOE

KA1.JECTBO CAXAPI-IOfi CBElmbl B YCJlOBH51X IOrA OJlTEI-IHH (11)

PeslO.ue

I1peJt.craBJleUhI pesyJIbTarbl BbIOOJIHeHHhlX IlCCJlcJt.oBamlii B nepno,n; 1969~1972 fo.n.a.

no caeTauy II TeXHOJIOnlll.eCJ{OMy KatteCTBY caxapl-loii CBeI{.llbI. BblJIO ycraHOBJIellO, IIro cocras
caxapa II K03tPtpUu.ueIIT tIUCTOTbI Gww CiOJIhllle ua O,I9~O,34% II COOTBeTCTBemlO O,3~1,3%

e eapnaHTax CrycToToii 100-120 TblCJllJ pacTeullillla reg;Tape. COCTan 30Jlbl, IW.']JI51 II oeTallHa
UI;.r.Tm (io.TJbIlIe n napnaHTax C ryc.TlOTOii 60~80 TblCRtl paCTeHllii Ha relnape. BeJlII'IHlIa HeOllU
U.lemlOCTJI Caxapuoii cnel(JlhI ObI.TIa 60.TIhUle il BapuaHTax C HeOOJlbwoii rycToTbl pacTeJlnii. MaK
CIfllm.1JbllOe KO.'JHlJeCTBO CeJlOro caxapa OLJ.TlO nO,,)'lleHO nplI BapuallTax C oO.1Jbllloii rYCTOToil
paCTeI-lIlii.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL REGIMULUI DE IRIGARE A SfECLEI DE

ZAHĂR IN CONDIŢIILE DIN CIMPIA DE VEST A ROMĂNIEI

1. STEPANESCU şi 1. BOIl,A

• ~fecla.d~ zahăr este una din plantele care consumă cantităţi mari,\le'hpă,
msumIJ1d p111a la 40-50 m3/ha zlhllC Si 7000-90000 m3/ha într-o perioadă
de vegetaţie de 180 zile. '

Regimul de irigare a sfeclei de zahăr a fost studiat în mai multe locali
tăţi din ţara noastră de către Hul P o i si colab. (1968), f o nes c u
Sis e şti V L A D (1954, 1957, 1971), B o ~ a (1965), Bot z a n (1967)
ŞI alţii~ R.ezultatele obţipute de a~tmi amintiţi dau indicaţii privind plafonul
umldltaţl1 solulUI, numarul de udart Si norma de udare.

Regimul de irigare la sfecla de zahăr a fost studiat si în alte ţări de către
Bit i u k o v şi Dor o j o (1957), B uda (1960): etc., care arată că
producţiile maxime de rădăcini se realizează cu o suprafaţă foliar{t maximă
obţinută printr-o irigare raţională. '

Conţ.inutul de zahăr este, după majoritatea autorilor, diminuat într-o
măsură mai mare sau mai mică în funcţie de condiţiile naturale, agroteh
nica aplicată şi regimul de irigare.

In lucrarea de faţă sînt prezentate unele rezultate privind regimul de
irigare a sfeclei de zahăr în condiţiile din Cîmpia de Vest a ţării.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările au fost făcute în perioada 1968-1970 la Staţiunea experi
mentală agricolă Oradea (Centrul experimental Giriş), pe un cernoziom levi
gat de silvostepă, cu un pH slab acici. Ca însuşiri fizico-chimice, solul are o
textură granulometrică lutoasă la suprafaţă (0-10 cm) şi luio-argiloasă pînă
la 100 cm. Solul este normal aprovizionat cu elemente nutritive, are un pro
cent de humus total cuprins între 1,50-1,80 şi o porozitate cu valori saJis
făcătoare pînă la adînci mea de 20 cm şi mai puţin satisfăcătoare în profun
zime. Principalele însuşiri hidrofizice ale solului sînt următoarele: capaci
tatea de cîmp 25,00, coeficientul de ofilire 9,35 si intervalul umidităţii acce
sibi!e 15,65. Agrolehnica aplicată a fosl cea re~omandată pentru condiţiile
de Irtgare.

Condiţiile climatice din anii experimentali pot fi consideraţi ca mijlocii,
cu excepţia anului 1970 care a fost foarte ploias.
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Tabelul 2

Dinamica creşterii rădăcinilor (gr/răd) de sfeclă de zahăr (Oradea, 1968-1970)

Vijriilnla
Data cfectuiirii
rnăsnriitorilor

I I lI~bl I I 1l3b~ I o;)b;) I Iwirig"Jta~bl a~b~ 8"l1 l

15 mai 2,4 3,0 3,1 2,5 3,4 2,4 2,7

1 iunie 10,3 12,4 12,5 10,4 12,9 12,3 flA
15 iunie 23,5 29,7 30,4 24,5 :30,5 30,4 2:),4

I iulie 48,7 54,5 57,8 48,7 ·59,G 58,3 42.0

15 iulie 160,7 185,4 195,4 100,:J 193,4 197,5 105,4

1 august 250,5 280,6 300,5 265,4 259,7 302,4 117,5

15 august 375,6 397,5 398,5 385,7 387,4 387,5 187,5

I septembrie 487,5 542,5 565,7 496,fi 496.6 578,5 275,4

15 septembrie 568,7 589,7 598,5 575,8 580,4 600,:J 325,7

1 octombrie 685,4 697,5 685,4 695,4 097,5 680,4 415,7

Irigarea s-a făcut prin brazde, urmărindu-se umiditatea pentru fiecare
var.iantii,potrivit structurii acesteia şi regimului de irigare prezentat În tabelul 1

Au fost determinaJe conţinutul de zahăr În pulpă (po1arimetric) şi sub
stanţa uscată solubilă din suc (refractometric). Procentul de azot vătămător
s-a determinat pe cale colori metrică. Au mai fost determinate conţinutul

de nezahăr, coeficientul de puritate, cenuşa şi valoarea tehnologică.

REZULTATELE OBŢINUTE

La creşterea rădăcinilor există deosebiri mari Între variantele irigate
şi cea neirigată, deosebiri nu numai În ceea ce priveşte creşterea În greutate
a rădilcinilor, ci şi ritmul de creştere (tabelul 2). Astfel, varianta neirigată
a avut ritmul de creştere condiţionat de precipitaţiile căzute, iar variantele
irigat~ de cantitatea de apă primită.

Intre variantele irigate cu reg~m diferit există deosebiri În ceea ce pri
veşte sporul de greuţate În ,timp. In general, varianta irigată cu 70% din
intervalul umidităţii accesibile, la adîncimea de 85 cm, a avut ritmul cel mai
intens de creştere a rădăcinilor.

Conţinutul de zahăr a înregistrat, În medie pe trei ani, valori cuprinse
Între 16,0-17,9'5 (tabelul 3). Cel mai mare conţinut de zahăr s-a înregistrat
la varianta neirigată, diferenţele faţă de variantele cu diferite regimuri de
irigaţie fiind cuprinse Între 1,1 şi 1,9'5. '.

Analizînd acumularea zahărului ,pe ani, se constată că aceasta diferă

de la an la an, În funcţie de factorul apă şi de ceilalţi factori care influenţează
depunerea zahărului În sfeclă. Din analiza acumulării zahărului reiese că
irigaţia raţiona1ă face ca procentul de zahăr să scadă uşor; în schimb, creşte

mult producţia de rădăcini. Scăderea conţinutului de zahăr face ca şi producţia
ele zahăr să scadă, faţă ele aceeaşi cantitate de sfeclă neirigată.

Dadl am calcula proqucţia ele zahăr pe baza valorii tehnologice, dife
renţa între varianta neirigati!, şi variantele irigate, la aceeaşi cantitate de
sfeclă, ar fi mică (tabelul 4). In cazul valorii tehnologice, diferenţa între va
rianta neirigată şi cele irigate este mai mică decît În cazul conţinutului de
zahăr. La variantele irigate puritatea zemei este mai ridicaU, decît la varianta
neirigată din acelaşi an.

Ur mărindu-se bilanţul apei în sol se constată dl rezerva de apă din sol
la adîncimea de 1,5 m, la însămînţare, a variat între 3750 şi 4350 m'/ha
(tabelul 5). Din aceste date reiese că în condiţiile cîmpiei din vestul ţării
nu se simte nevoia de a se face udări de aprovizionare.

Consumul de apă În anii exp,erimentali a variat între 3 990 şi 4623
m'/ha la varianta neirigală şi între 4 503 si 6675 m'/ha la variantele irigate.
De remarcat că la varialltele irigate consumul este diferenţiat în funcţie de
cantităţile de apă primite. Acolo unde s-a menţinut plafonul minim la 70%
din intervalul umidităţii accesibile, cu adîncimea de umezire la 1,20 m,
consullJU1 a fost mai mare, apa fiind valorificată mai neeconomic.

Datele cu privire la consumul total de apă pe variante pot servi ca orien
tare pentru determinarea necesarului de apă la sfecla de zahăr În condiţiile

Tabellll 1

Regimul de irigare

Plafonul Adincimea Norma deminim
Nr. ele udari(C-Co) de umezin~ Anul irigajie

% m

1968 4 2608
b1 ~ 0,50 1969 3 1978

1970 2 1050

<)2 = 50 1968 1 1492
b, ~ 0,85 1969 2 2220

1970 2 1270

1968 2 3 128
b, ~ 1,20 1969 2 3060

1970 2 1575

1968 6 2523
b1 = 0,5? 1969 3 1709

1970 3 900

1968 5 3425a, = 70 b2 = 0,a5 1969 2 1663
1970 2 975

1968 4 4 145
b" ~ 1,20 1969 3 3190

1970 2 1 340

,.,
1•
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Tabelul 6

Sinteza rezultatelor privind productia de rădăcini şi de zahăr din experienta cu regim de irigare
la sfecla de zahăr

din vestul ţării, Din datele prezentate în tabelul 5 se vede că există o corelaţie

între consumul de apă, şi producţia obţinută, dar - aşa cum am amîntit 
acesta nu este un indice rigid, deoarece el poate fi modificat de conditiile eli
matice diferite, În general, coeficientul de valorificare a apei este mai mic
la variantele irigate, valorificarea. apei făcîndu-se mai economic. Variaţia

coeficientului de valorificare a apei de la an la an se datoreşte condiţiilOI'.

de vegetaţie diferite, determinate de precipitaţii, temperatură şi atac de boli,
Rezultatele obţinute la producţia de rădăcini şi de zahăr sînt prezentate

în tabelul 6, Analizînd producţia de rădăcini, se constată ,că sporurile de pro
ducţie obţinute prin irigare au fost de 200,0-270,0 q/ha, Intre plafoanele
de 50 şi 70% din intervalul umidităţiî accesibile nu există deosebiri prea mari,
dar producţia cea mai bună s-a obţinut la adîncimea de 85 cm.

Urmărindu-se eficienţa economică (tabelul 7), se constată că la variantele
irigate preţul de cost a fost mai mic faţă de varianta neirigată. La ace,\stă

variantă preţul d<o cost/q rădăcini a fost mai ridicat cu 45%. ~, -

5

Tabelul 4

I neÎdgat

1 llcirignt

Varianta

Varianta

I. STEPXNESCU· ŞI i. BORA

Dinamica acumulării zahărului eS)

I ob, I o,b, I

Conţinutul de zahăr. puritatea sucului şi-valQarea tehnologică

Specificare

Data analizei

124

- -
1 iulie 10,8 10) 10,5 10,4 10,41 10,2 t2,5
1 august 12,3 12,5 12,3 12,0 12,0 11,8 13,4
1 septembrie 16,3 16,4 16,0 16,0 16,1 16,5 17,8
1 octombrie 16,8 16,7 16,5 16,2 16,2 16,0 17,9

. . - -
Conţinutul de zahăr oS 16,8 16,7 16,5 16,2 16,2 16,0

I
17,9

Puritatea sucului(%) 86,7 86,5 86,4 86,7 86,4 86,5 83.0
Valoarea tehnologică ('5) 14,5 14,4 14,2 14,0 13,9 13,8 14,8

Tabeiul i
Sinteza rezultatelor privind efidentaeconomicădin experienta cu regim de irigare la sfecla

de zahăr

ycnit

Ici/ha

Pret cqst
lei/qTotal chelt.Prod. riid.

q/haVLlri.mta

'"
..

Ncirigat 347,7 6047 17,4 6 122 100,0
aZb1 583,3 7125 12,2 13290 217,1
aZb2 585,5 7245 12,3 13247 216,8
Cl2h3 574,0 7345 12,9 13745 224,5
8;1b1 596,4 7750 12,9 13\24 214,3
a;lb,2 548,7 7850 13,1 13094 213,8
83hS 575,6 7.975 13,9 12J67. 198,7, ,

Combinatia:
Productia de rădăcini Producţia de zahăr

pl,lfon minim (%); adîncimi

I I I Ide umezirc (ml .'~ q/ha clif, scmnif. q/ha di{, semniL.
','" ,

Neirigat 347,7 - 61,1 -
al =50; b1 ~ 0,50 583,3 235,6 *** 94,0 32,9 "''''Il'
ti:! = 50; b, = 0,85 585,5 237,8 *** 93,9 32,8 *.*.*
al = 50; b;I= 1,20 574,0 226,3 *** 93,4 32,8 ***
a;l= 70; b1 = 0,50 596,4 248,7 *** 94,7 33,6 ***
<lj.l= ÎO; b, = 0,85 598,7 251,0 *** 96,4 35,3 ~::;: *
<I;!= 70; b3 = 1,20 575.5 227,8 0;''''* 92,1 31,0 ***

DL 5% 101,0 10,4
DL ,1% 124,5 12,5
DL 0,1% 125,5 13,5

Tabelul 5

Bilantul apei înso! pe variante si ani

Rezerva
,

Precipita- Totol ap;; Cantitatea
de apă Norm;J de upă în COnSllmu! Pro· Coeîlcjen-

din sol la ţii în peri- în sol in de iri- sol la rc- total de tlucţia tul de \'<l.
Anul sem;;!)at Dada de perioada tIe Varianta i;fnre: ealtare la apă al de riî- lor1ficare

lil 1,5 ITI vegetnţie vegetatie ma/ha J,5 m culturii dăcini 11 ;Hwi
m'/ha ma/ha ma/ha mVha mJ/ha a/ha ma/ha

I

I
1]2\)1 2608 4250 5523 607,2 9,1
(J2b2 1492 4 150 4503 609,2 7.6
d2ba 3128 4475 5818 598,5 9.7

1968 3750 3415 7165 1]3b1 2523 4250 5438 608,3 8,9
33b2 3425 4450 6 140 614,4 9,8
1]3b3 4 145 4525 6675 581,6 11.5
neirigat - 3175 3990 337,1 11,9

1]2b 1 I 978 3975 5801 59Î,6 9,8
<J.2b2 2220 3996 6 122 599,0 10,1
1]2b3 3060 4125 6633 579,9 11,4

1969 3980 3818 7798 <1 3h1 1 709 3240 6267 594,5 10,5
a.'lb2 1 663 3340 6 121 597,5 10,2
l]ab3 3 190 4350 6638 570,4 11,6

-- ncirigat - 3 175 4623 354,6 12,8

<l2b1 1250 4250 5475 545,0 10,0
1]2b2 1470 4350 5595 556,0 10,0
<l2ba 1 775 4380 5870 543,7 10,8

1970 4350 4 125 8475 <lab1 1906 4050 6331 586,5 lQ,8
<lab2 1 975 4 150 6300 584,3 lQ,7
I]aba 1 640 4380 5933 574,5 10,3
neîrigat - 4007 4465 349,9 1I,7
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Dacă pretul de cost a scăzut la variantele irigate, venitul adus de aces
tea a crescut mult comparativ cu varianta neirigată. Venitul la varianta nei
rigată a fost de 6 122 lei/ha, faţă de venitul maxim de 13745 lei/ha înregis
trat la una din variantele irigate.

CONCLUZII

I. Prin irigare, la sfecla de zahăr se obtinşporuri de producţie cuprinse
între 50 şi 74 %.

2. Adîncimea de umezire a solului care dă rezultatele cele mai bune,
în special în faza de creştere a rădăcinilor, este de 80 cm.

3. Norma de irigare, pentru condi tiile în care s-au efectuat experientele,
este de 2 000-3 000 m3/ha, cu 2-3 udări în faza a doua, o udare în faza a
treia şi o udare în faza întîia, în primiiverile secetoase. Norma de udare este
între 450-700 m'/ha. Udările de aprovizionare nu sînt necesare.

4. Consumul de apă, în condiţiile experimentale date, este cuprins
între 5000 şi 6 500 m'/ha.

5. Coeficientul de valorificare a apei este mai mic în condiţii de irigare
decît. in cultură neirigată.

6. Datorită sporului de producţie, irigarea sfeclei de zah"r prezintă
eficient" econOmic" ridicat". .

CONTRIBUŢII LA STUDIUL REGIMULUI DE IRIGARE A SFECLEI
DE ZAHAR ÎN CONDHIILE DIN CÎMPIA DE VEST A ROMANIEI

Rezumat

Se prezintă rezultatele obţinute la Staţiunea experimentală Oradea, În (mii 1968-1970,
privilld regimul de irigare la sfecla de zahăr. In condiţiile din vestul României, sfecla de
zahăr dă, prin. irigare, un spor de producţie de 50-'-70%, cu o normă de irigare de 2 000
(3000 m3/ha. Rezultatele obţinute arată ciîudărHe de aprovizionare nu sint necesare. In
conditiile de la Oradea, consumul de apă al sfecJei de zahăr este cuprins între 5000 şi6 500
m'l/ha.Coeficientul de vtllorificare a apei este mai mic în conditii de irigare decît in cultură

neirigată. Datorită sporului mare de produc1ie, irig<lrea sfeclei de zahăr prezintă !şi o eficientă

economică ridicată.

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF IRRIGATION REGIME OF SUGAR
BEETS UNDER THE CONDITIONS OF ROMĂNIAN WESTERN PLAIN

Summary

Resull, obt.ined at Oradea Experiment Station between 1968.-1970,on tile irrig~l!on
regin~e of sug3r beets are presented. Irrigation ratesof 2,Ooo-3 1000m3/ha resulted in sugar
beef yield increases of 50-74% under the·conditions of \Vestern parts of Romania. 'rIie resuIts

showed that the irrigations foraccumulation of water sllpply in the soiI are nut nccessary.
Sugar beet \Vater conşumption ranges between 5,000-6,500 m:J/ha under the conditions of
Oradea. 'Vater cfficiency coefficient \Vas smaller under irrigation as against unirrigated shmds.
Sugar beet irrigatiol1 proved to he a highly cfficient method, as it resultcd in l1igh yicld in-,
creases. . .,

\.

BEITRAGE ZUM STUDIUM DES BE;WĂSSERUNGSREGIME DER
ZUCKERROBEN UNTER pEN BEDINGUNGEN DER WESTEBENE

RUMĂNIENS

Zusanuncl1faSSl/flg

I
Es werden die seitens der experimcntellen Ansia1t Oradea, wăhren den Jahrcn l'9G8~

1970 erziclten Ergebnisse in Bezug auf das Bewasserungsregime der Zuckerriiben. dargestellt.
Unter den Bedingungen die in \Vestrumanien herrschen hat dic kiinstliche Bew5sserung der
Zuckerriibe cine Produktionszunahme von 50~74%, faIIs c1ie Bcwasscrungsnorrn 2.000-3.000
rn3/ha betragt, zu Folge. Die' erzeugten Ergebl1isse zeigen, dass die Versorgungsbenetzung
nicht erforderlich ist. Untcr den Bedingungen, die in Oradea herrschen, betragt der Wasser
verbraUl:h der Zuckerriibe von 5.000 bis 6.500 m:l/ha. Der Verwertungskocffizicnt des Wassers
Ist in Hewiisserungsverhăltnissenkleiner als im Hicht bewăsserten Zucl\Crriibenb~u.

Infolge der hohen Produldion beweist die Bewasserung der Zuckerriiben cîne holle
okonomische Effektivităt.

BKJlAAbl B HCC~EIlOBAHHE PEJKI1;'\A OPOillBHH51 CAXAPHOfl CBEKJlbl
B YCJ10BI151X 3AI1AIlHblX 110JlEB PY;'IHHHH

TIpe,Il,CnWJlellhl peay.'lbTaTbl, rrOJly1lcHHble lHl 3KCnepIJMeliTaJlbIlOii CTtilfllllJl OpaAn B

J968~1970 rOAbI, nolpeiKHMY opoUlemw caxaplloÎl CBCI<Jlbl, B YC.1JQDIUIX aana)U1oii PyMbHlllll
caXapHB.l'l: C6Clwa ,ll,aeT npupocT npO,ll,yKuHu ,uo 50-75 f1u nplI opomeHlIII 2000-3000 t<(.l/ru.
TIo.JlylJeUllble Pe3Y"'bTaTbl nOK<lSbIBHIOT, tjTO ,Il,OnO,1J1l.I-lTC.fl.bUhIe opowelmn I;e neS1J!lOTCn lleoGXO

)l,HMhu,m B YCJIOBiHIX Opa)l,lI pacxo,n; DO,n;ht caxapHoii (cnelWOrl COCT3DJlJfCT OT 5000 11 6500
ya/ra. l(03$PlJllHCIIT uCnOJlb30naUun DO,ilbI MellbUiC B YC~10BIUIX opouJCuml, Qe:-'1 B HeopomeuuofI
J{y.rlbType. bJlaro.n.apn 6o.'lbIllOMy rrpnpocTy npO)I,yKullU, opomerme caxapHoii CDeJ<vlbl npeJ~

C'fflBJUleT DbICOI<yIO 3KOHoMlltjecl<ylo $teRTHBJlOCTh.
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EfICACITATEA UNOR PRODUSE fUNGICIDE IN COMBATEREA
CIUPERCII CERCOSPORA BETICOLA SACC.

LUCl(ETIA DUMITl(AŞ şi ANA CODl(ESCU

f,
\,

)
Cercosporioza sfeelei sau pătarea frunzelor produsă de ciuperca 'Cercospora beticola Sace, este prezentă în fiecare an în toate regi unile ţării undese cultivă sfeclă de zahăr sau furajeră, boala avînd intensitatea mai mare saumai mică în funcţie de condiţiile climatice. Precipitaţiile, fie chiar slabe,corelate cu temperaturi mai ridicate sînt deosebit de favorabile pentru apariţia

~i manifestarea bolii. În culturile de sfeclă irigat" prin aspersiur\e, condiţiiledevin în mod permanent favorabileparazitului. In acest caz boala se insta
lează în culturi de timpuriu, iar evoluţia ei fiind mai accelerată, ataculproduce uscarea aproape completă a frunzelor. Extinderea culturii sfeclei de
zahăr în sudul ţării, în special în condiţii de irigare, impune măsuri de combatere a acestei boli prin tratamente chimice.

Cercetările efectuate în alte ţări de 111 ari c (1956) Fin k ner ~icolab. (1966), W alI inşi B u c h hol t z (1971), în ţara noastră deRai c u ~i colab. (1967), au subliniat influenţa mare a .tratamentelor cufungicide pe bază de cupru ~i staniu asupra gradului de atac şi asupra producţieisfeelei. Alte cercetări, cum sînt cele ale lui Dar p o u x şi colab. (1966),
arată eficacitatea ri dicată în combaterea cercosporiozei a unei noi grupe deproduse, aceea a fungicidelor sistemice (Benomyl, Thiabendazol, Thiofanatetc.).

În ţara noastră, problema eficacităţii unor astfel de produse în comba.terea parazitului, în conciIţii de irigare, a fost puţin abordată pînă în prezent(D urni t r a ş, 1974). In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinutecu privire la efectul tralamentelor asupra gradului de atac, şi asupra produc
ţiei de sfeclă de zahăr,folosind cîteVa fungicide sistemice comparativ cU unelenesistemice, aplicate în culturile irigate prin aspersiune din sudul ţării.

MATERIALUL, METOlJELE ŞI CONlJ1ŢIILE lJE CEl(CETARE

În anii 1971 si 1972 au fost încercate 10 fungicide sistemice si nesistemice în combatere~ cercosporiozei la sfecla de zahăr cultivată în condiţii deirigare prin aspersiune la staţia pilot pentru irigaţii Băneasa-Giurgiu si încondiţii de cultură neirigată din cîmpul exp.erimental al LC.C.S. Br~şov.
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0,54
0,73
0,97

0,25
0,33
0,45

2,05
2,77
3,69

REZULTATELE OBŢINUTE

Aşezarea experienţelor s-a făcut î11 blocuri randomizate, p§rcelele avind
suprafaţa recoltabilă de 20 m', cu un număr de 4-5 repetiţii. In vederea unei
diferenţieri nete a eficacităţii produselor încercate, au fost efectuate infecţii
artificiale, variantele fiind comparate cu martorul infectat şi netratilt. '

In funcţie de condiţii, la 20 zile după infecţia artificială s-a apli~at
primul tratament, iar următoarele două la intervale de 18 zile. S-a folosit
la fiecare tratament o cantitate de soluţie de 800 IIha. Au fost efectuate 3
notări pentru stabilirea frecvenţei şi intensităţii atacului, folosind note de
la O la 6. Efectul tratamentelor a fost exprimat prin compararea gradului de
atac şi a producţiilor de rădăcini şi de zahăr din variantele tratate cu cele ale
martorului netratat.

In cei doi ani în care s-a experi mentat, condi ţiile climatice naturale au fost
deosebit de favorabile pentru atacul de cercosporioză, la Băneasa- Giurgiu
adiiugîndu-se şi efectul condiţiilor create de irigaţia prin aspersiune. Breci
pitaţiile în special cele din anul 1972, au favorizat atacul nu atît pri'ri canti
tatea lor cît mai ales prin durata lor în timp, ceea ce a întreţinut vreme înde
lungată umiditatea ridicatii pe frunz~_şi în jurul plantelor.

Din rezultatele 9bţinute în anul 1971 cu privire la eficacitatea fungi
cidelor sistemice şi nesistemice în combaterea parazitului, reiese cii o foarte
bună protecţie a plantelor de sfeclă la Băneasa-Giurgiu a fost asiguratil, în
ordine, de produsele sistemice: Topsin M, Benlate, Tecto 40 şi Tedo 60, care
au redus gradul de atac cu 96%, 95%, 93% şi respectiv 84% faţii de martor.

." •.II.li~~
ct.-·:"Vjţ;Wtr~,~J!~~ Tabelul 2

- "".~ ......-
Influenţa tratamentelor impotriva ciupercii C. belicola cu dHeriteproduse fungicide asupra

productiei de rădăcini şi de zahăr (Băneasa-Giurgiu, 19i1)

Producţia de ri:idiiCÎnÎ Productia df' ~1.lhilr
Procenlul de zahi:irt/hal (t/ha)

Prostlsu!

I 1"m·
1 IV"'/ val.

oii. V"' I val.
dif. I"m. vo' In, dif. 1"m·obs. reI. nU. abs. reL niL abs. rcl. nif.

1 Infectat si
netra! al' (MI.) 30,3 100 - 4,56 100 - 15,12 100 -2 Benla!e 45,0 148 14,7 *** 7.32 163 2,87 *** 16,27 107 1,15 ***3 Tapsln M 49,0 161 18,7 :~ '" '" 7.87 175 3,40 *** 16.07 106 0,95 *'"4 Teda 40 41.0 135 10,7 *** 6,38 132 1,48 **'" 15,57 103 0,455 Teda 60 35,5 117 5,2 *** 5,74 125 1,11 :~ "'~. 16,19 107 1,07 ***6 EL 27 34,5 114 4,2 "'** 5,19 114 0,62 *** 15,07 100 ~0,057 DU-TER 38,0 125 7,7 *** 5,63 129 1,30 *** 14,84 98 ~O,288 Bres!an 60 38,0 125 7,7 "''''''' 5,91 136 1,63 .,** /15.57 103 0,459 Dithane M 45 32,7 108 2,4 " 5,11 109 0,41 ** 1.5.64 103 0,5210 PEI 136 33,0 109 2,7 " 5,00 106 0,28 '" 15,17 100 0,05
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Tatle/lI! 3 -~
Influenta tratameutelor impotriva duperdi C. beficola tu diferite produse fungicide asupra productieI de rădăcini şi

de zahăr (Braşov, 1971)

Produsul

producţia de rădăcini Producţla de zahăr

I
(t/ha). (Uha) IP

\ I I I I I
[glcd~'

val ,'al . . vnl vnl zahărah3·. . rei: . diI. seltmii, Ub5·. rel: dU... semnH.

Cantl·
tatea

d,
cenuşii

\

Z,hhml ,Ib
Runda. Fado·mentul rului 1-------

\ MZ I/h, \ dlf.

".
n
g
'"'"'"g

F"

~
~
t;
i'1

6,33 10,17

6,77 I 0,61

6,76 I 0,60

7,09 I 0,93

7,05 1 0,89

21

20 I 7,13 I 0,97

20 I 7,05 I 0,89

21

21

21

21

22 I 6,16

17,2 10,4061 15,2

17,3 I 0,40G 1 15,4

17,1 10,401 \ 15,2

16,9 10,401 I 15,0

17,2 10,410 I 15,3

16,9 10,4181 14,9

"'*

'**

H. I 17,2 \ 0,407 \ 15,2

102 I 0,15

114 I 0,99

109 I 0,62

107 I 0,52

Il5 1 1,08

114 I 0,97

100' -

7,19

7,04

*** I 7,96

*** 1 7,G6

*** I 7;56

*** I 8,12

**,.1 8,01

101 I 0,3

112 I 4,9

108 1 4,4

108 I 3,2

109 I 3,7

112 1 5,0

112 I 5,0

100

41,7

4G,3

45,8

44,6

45,1

46,4

46,4

41,4

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-'-'-'-113 0,92 '* I 17,3 0,397 15,4

,---,---,---,----,---,---,---,---,----'---'---'---'---.---

8 Zeamă bordeleză

7 Brestan conC.

6 Breslan 60

5 Tecto 60

4 Tecto 40

3 Topsin M

2 Benla!e

,----,---,---,---,----'---'------------\ ,--,---,-_.--'--'--

I Infecta! şi neirala! (Mi.)

---c------I-I--I-I-,-"1-
8

,0-3,---,-,-,--,-,-'-'--'-

________________1 ,--,--,------,---,---,---,----,---'---'----'---'---'---,---

---------------1-----'---,----,---'---'---'---'---'-'---,---,---,---'---

,----,---,---,---,---'------------1--'--'--'--'--'--'--'--

DL 5%
1%

0,1%

1,43

1,93

2,54

0,65

0,88

I,IG ...

Tabelul 4 CJ1
Eficacitatea unor produse fungicide slstemke şi ucslstemicc (exprimată prin gradul de atac)îl1 combaterea ciuperciiC. betieo!a - 1972

Gadul d~atac

Băneasa - Giurgiu BraşovProdusul Su.stUl1la activă

CO'""I G.A. I I dir. I"",nir.

1
ci ii. I"mnii."' 00'"',1 GA'I %% %/ '" % %

1 Infe,tat şi netra!a! - - 74,8 100 - - GO,3 100 -(MI.)

-- ------------- ,---- --2 Ben!a!e mctil·l-hutil·carbami 1-
benzimid azoI-carbal11at 0,05 7,5 10 -G7,2 000 0,04 11,0 18 -49,3 000

3 Fundazo! WP 50 l11etil~l·butil-carbamoil·
be1lZimidazol-carbamat 0,05 II,G 15 -53,0 000 0,04 - - ~------ --_.... -- --- ---'----4 Topsill l>I tiofal1at-metil 0,05 9,G 13 ~65,2 000 0,04 23,8 39 -36,5 000

5 Tecto 40 tiabcndazol.(2. tiazolil)-
benzimidazol O,OG 11,0 15 -53,8 000 0,04 25,4 42 -34,9 000

6 Tecto GO tiabendazo!·(2- ti azo!il)-
benzimidazol 0,05 12,9 17 -GI,9 000 0,04 - - - --7EL 273 (2-3·diclorfeni l),fen!! -5·
pirimidinmetanoI 0,2 18,2 24 ~5G,6 000 om 46,G 77 -13,7 000

8 DU·TER trifenil hidroxid de staniu 0,3 ~ 2G -54,5 000 0,07 35,3 58 -25,0 000
9 Hrestân 60 trifenil acetat de staniu 0,3 17,G 24 ~57,2 000 Oj07 35,'\ 58 -24,9 000--,--10 Dithane III 45 cUlcu bisditiocarbamat complex

de Zn şi J\\n 0,4 67,8 91 - 7,0 o 0,25 46,2 76 -14,1 oII PEI 13G ox:iclorură de cupru 0,4 G7,9 91 - G,9 o 0,25 54,6 90 ~ .. 5,7 --12 Tiradin TMTD - - - - -, 0,25 52,3 86 --S,O o

~
~
(;

~
!it

~
tJj

'"~
~

~
n

i
S

DL 5% G.17
,

G,14-,........
1% 8;32 8,59 '.0,1% 11,0'1 11,34

,-
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'"
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Tabelul {;
fU11lgicide asupra producţiei de rădăcini şi de zahăr (Băneasa Giurg" 1979)IU, .

Prodzc{ia de zahi1r
Procentul de zahilrel/ha) ,

, Venitul

I
val.

I I I I I
IlCZ ,

Vill. abs. reI. clif. semllif. vnI abs. val reI. dU.
lei/h;} ~

semnif.

4,30 100
,

- 13,55 100 -
7,20 157 " 2,90 *.~:~, 15,08 110 1,43 :I:~: * 3000
6,25 145 r 1,95 *** 14,97 109 1,32 ** 2092i
5,70 155·· 2,40 *** 14,42 105 0,77 3502
5,91 137 1,51 ~'* 15, Il 111 1,45 ** .,
G,31 145 2,01 *"'* 14,72 107 1,07 ;1: ',2422
5,21 121 0,91 13,89 102 0,24 ~

5,19 120 0,89 15,10 111 1,45 "'oi' -
5i31 145 2,01 *** 15,55 115 2,01 :1: *~, 1 743
4,83 112 0,53 13,77 101 0,11 248
4,30 100 0,00 13,30 97 0,35

Influenta tratamentelor împotriva ciupercii C. beticola cu diferite produse

Productia de radiicini
(tlha)

Produsul

I I Ival. ahs. vaL reI. dif. scmnif.

1 Infectat şi neiralai (~\t.) 31,4 I 100 -
2 Beiliate 47,5 15i 15,1 ***
3 Fundazoi WP 50 41,8 133 10,4 **
4 Topsin 1\\ 46,5 148 15,1 ***
oS Tecta 40 39,1 124 7,7 ~:

5 Teda 60 42,9 137 11,5 ",.*

7 EL 273 37,5 120 6,1

8 DU-TER 34,4 110 3,0

9 Brestan 60 40,3 128 8,9 .1:

10 Dithane l\l 45 34,5 110 3,2

11 PEI 135 31,7 lOi 0,3

DL 5%
11%

0,1%

7,0'[
9,48

12,59

1,00
J,35
1,79

0,91
1,23
1,53

De asemenea, produsul nesistemic Brestan 60 a redus gradul de atac cu 83%,
ceea ce corespunde cU datele din literatură (R a i cuşi colab., 1967), Rezul
tate bune au dat şi produsele DU-TER şi EL 273, reducînd gradul de atac
cu 82% şi 79%.

La Braşov, produsele Topsin M şi Benlate au redus gradul de atac in
proporţie de 94 % şi 88 %, Tedo 40 l-a redus cu 72 %, iar produsele nesistemlee
Brestan 60 şi Brestan conc, cu 76 % faFI de martor.

Eficacitatea aceloraşi produse se reflec}{t şi în sporul de produ~ţie de
rădăcini si de zahăr obţinut faţă de martorul netratat. Astfel, la Baneasa
Giurgiu, prin tratamentele cu Topsin M şi Benlate S-aU obţinut sporuri de
18,7 şi 14,7 tlhâ rădăcini şi 3,40 şi 2,87,Vha zagăr faţă de martor (tabelul 2).
Sporuri foarte semnificative au fost obţinute şi în cazul tratamentelor cu
Tedo 40, Tedo 60, El 273, DU-TER şi Brestan 60, atît la producţia de rădă

cini cît si la cea de zahăr. Procentul de zahăr însă a fost mai mare număr în
cazul tratamentelor cu Benlate, Tedo 60 şi Topsin M, la celelalte variante
diferenţele fiind nesemnificative.

La Brasov s-au obţinut rezultate concordante cu cele de la Băneasa

Giurgiu ca pioporţionalitate între variante, deci şi ca grad de semnificaţie,
însă sporurile de producţie faţă de martor au fost mici (tabelul 3). ProducţIa

de zahăr alb a fost superioară celei a martorului cu cca I 000 kg/ha în cazul
tratamentelor cu Benlate, Topsin M şi Brestan.

In anul 1972d la Băneasa-<;Jiurgiu, fungicidele sistemice Benlate, Topsin
li}, Fundazol WP vO, Tedo 40 ŞI Tedo 60 au dat rezultate excepţionale redu
clJ1d gra_dul de atac cu 90%, &7%, 85% si respectiv 83% faţii de varianta
netratata (tabelul 4l~ Dintre fungicidele nesistemice produsul Brestan 60 a
~edus gl adul ge atac mproporţle mal mare şi anume cu 76 %. Rezultate foarte

ulle au dat ŞI tratqmentel~cu EL 273 ŞI DU-TE;R. Reduceri mici ale gradului
de atac au fost obţInute prIn tratamentele cu Dithane M 45 şi PEI 136.

. E~te de remarcat că eficacitatea acestor fungicide a fost verificată în
COndlţlll~ a~1Ului 197.2, deose~it de fayorabil pentru atacul de cercosporioză.
UJ) IndiCIU In aceasta prIvInţa a fost Infecţia naturală, care a depăsit gradul
de atac de 50%. '

In condiţiile de la Braşov, rezultatele cele mai bune S-au obţinut, de
aSemenea, prIn tratamentele cu produsele sistemice Benlate, Topsin M si
Tedo 40, care au redus gradul de atac cu 82%, 61 % si respectiv 58% faţ'ă
de martor. '

.lnfl!:1enţa prpduselor sistemice "supra atacului a fost vizibilă si după
o perIoada de 20 Zile de latratament~ Inparcele netratate inţensitatea ~tacului
a, cre:cut foart,e mult din cauza plOllor din prima decadă a lunii august, pe
clJ1d In par~e.1ele tratate cu produsele Benlate, Topsln si Tedo atacul nu a
progresat IlICI dup~ 4-5 săptămîni de la ultimul tratament. 'Această con
statare este va!abda atît pentru Băneasa-Giurgiu, cit şi pentru Brasov, unde
S-3 observat ca, ve plantele tratate cu produse sistemice, germinapa coni-
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Tabelul 6

Influenta tratamentelor împotriva ciupercii C. beticola cu diferite produse fungicide asupra
, productiei de rădăcini şi de zahăr (Brasov, 1972)

diilor si pătrunderea hifelor în ţesuturile frunzeI OI' , în cazul cînd acestea,
sporadi~, mai germinau, erau oprite pe o perioadă de cîteva săptămîni.

Diferenţele realizate la producţia de rădăcini sînt, în majoritatea cazu
rilor, în concordanţă cu reducerea gradului de atac. Astfel, la Băneasa-Giurgiu,

cu produsul Benlate s-a realizat faţă de martorul netratat un spor de producţie

de 16,1 Uha, cu Topsin M de 15,1 Uha, iar cu Fundazol WP 50 şi cu Tecto
60 de 10,4 ţi respectiv 11,5 Uha; în cazul tratamentelor cu Brestan 60, sporul
de producţie a fost de 8,9 t/ha (tabelul 5).

Produc{inde riîdlicini Proclucfin de zohilr Procentul de z[lhiir
(t/h<l) (t/hn)

Produsul

I I I;om-

I I I;om-

I
val. val.

elif.
val. val.

dU.
val.

Iv'" eli{. I;om-abs. reL niL abs, reI. niL nbs. feL niL

I
1 Infectat şi ne-

tratat (Mt.) 27,5 100 - 4,08 100 - 14,80 100 -
2 Benlate 42,0 152 14,5 *** 7,02 172 2,94 *** 16,70 113 1,90 ***
3 Topsin M. 36,2 131 8,7 *** 5,87 143 1,78 *** 16,20 109 1,40 ***
4 TectQ 40 33,7 122 6,2 *:j:* 5,17 126 1,08 *** 15,29 103 0,49
5 EL 273 29,9 108 2,4 4,45 108 0,36 * 14,84 100 0,04
6 DU-TER 36,9 134 9,4 *** 5,88 143 1,79 *** 15,90 107 1,10 *.* :1:

7 Brestan 60 38,4 139 10,9 *** 6,05 148 1,97 .*** 15,74 106 0,94 ***
8 Di thane ~~\ 45 30,5 110 3,0 :;: 4,53 110 0,44 ** 14,82 100 0,02
9 PEI 136 29,6 107 2,1 4,36 106 0,27 14,68 99 -0,12

10 Tiradin 30,5 IlO 3,0 * 4,57 112 0,49 ** 15,00 101 0,20

În ceea ce priveşte producţia de zahilr, sporul cel mai ridicat, de 2,90
t/ha, s-a realizat tot cu produsul Benlate. Tratamentele cu Topstn M, Tecto
60 Brestan 60 si Fundazol WP 50 au dat sporuri de asemenea foarte semnl·
fic~tive, de 2,40 Uha, 2,01 Uha şi respectiv 1,95 Uha. Producţie semnificativ
sporită faţă de martor, cu 1,61 Uha, S·a obţinut şi prin tratamentelecu Tecto 40.

Procentele de zahăr realizate în experienţele de la Băneasa-Giurgiu

în anul 1972 au fost în general mai scăzute faţă de cele din 1971. Totuşi, faţă

de martor s·au obţinut diferenţe fgarte semnificative prin tratamentele cu
Benlate şi Brestan 60 şi diferenţe semnificative prin tratamentele cu Fun·
dazol, Tecto şi DU-TER.

Producţii mai ridicate decît la martor au fost obţinl.)te şi la Braşov.

Astfel, la producţia rădăcini s-au realizat sporuri d~ 14,5 Uha în cazul trata·
mentului cu Benlate, 8,7 Uha In cazul celui cu Topsin M şi 10,9 Uha In cazul
celui cu Brestan 60 (tabelul 6).

La producţia de zahăr, diferenţele au fost de asemenea foarte mari,
ajungînd la 2,94 Uha, adică un spor de 72% faţă de martor, în cazul trata-

Tabelul 7

Biineas:l-Glllrgiu Braşov . "

Produsul fildo-
zilhiirulalb

fado-
zilh~rul alb '.rillJd:l- filnda_

mentul rul

I I
mentul ,,1

I I
M.Z. Uha "' dif. M,Z. Uhu "' dif.'" '"

1 Infed<1t şi ne-
tratat (Alt. ) J 1,77 36 3,69 100 - 14,49 33 3,15 100 -

2 Bcnlate 12,74 :l3 6,05 164 2,36 14,65 23 6,15 195 3,00
3 Fundazol ,VP 50 11,27 35 -1,71 127 1,02 - - - - -
4 Topsin 1\1 12,92 28 6,01 162 2,32 14,09 25 5,10 162 1,95
5 Teeta 40 11,63 33 4,55 123 0,86 13,19 26 4,44 141 1,29
6 Teeia 50 10,44 42 4,48 121 0,79 - - - - J-
7 EL 273 11,74 37 4.40 119 0,71 12,74 28 3,80 120 0.65
8 DU-TER 10,72 39 3,69 100 - 13.82 25 4,99 158 1,8+
9 Brestan 50 10,27 43 4,14 112 0,45 13,70 25 5,26 167 2.11

10 Dithane·]ll 45 9,77 48 3,38 91 -0,31 12,56 30 3,83 121 0,68
11 PEI 136 12,87 29 4,08 110 0,39 12.47 28 3,69 117 0,54
12 Tiradin - - - I - - 12,83 28 3,91 12+ 0,76

Influenta produselor fungicide folosite la combaterea ciupercii C. beticola asupra randamentului.
factorului melasigen şi zahărului alb (1972)

mentelor cu Benlate. Sporuri foarte semnificative aU dat şi tratamentele cu
Brestan (1,97 Uha), DU-TER (1,79 Uha) şi Topsin M (1,78 Uha), r~prezentînd

48%,43 şi respectiv 43% în plus faFI de martor. Produsele EL 273, Dit
hane M 45. PEI 136 Tiradin au avut un efect slab.

La Braşov s-au obţinut diferenţe mari şi în ceea ce priveşte procentul
de zahăr. ,Rezultatele cele mai bune le-au dat variantele tratate cu Benlate
(16,70'S), Topsin M (16,20'S), DU-TER (15,90'S) şi Brestan 60 (15,74' S),
comparativ cu varianta martor la care S-a înregistrat un conţinut de zahăr

sciizut (14,80'S).
În tabelul 7 sînt prezentate rezultatele privind randamentul, factorul

melasigen şi zahărul alb, obţinute la Băneasa-Giurgiu şi Braşov In anul 1972.
Se constată si In accst caz efectul favorabil al tratamentelor cu Benlate, care
au dat cel mai mare randament, cea mai redusă cantitate de zahăr în melasă
şi cel mai mult zahăr alb. Varianta tratată cu Topsin a dat de asemenea rezul
tate foarte bune.

Din tabelul 5 se constată cii şi în privinţa eficienţei economice produsele
sistemice, în special Benlate şi Topsin M, sîn.t cele mai indicate pentru com
baterea cercosporiozi, realizîn,du-se prin folosirea lor venituri mari la hectar.

Rezultatele prezentate au scos în evidenţă o lnaltă eficacitate a produ'
selor ftUlgicide în combaterea parazitului C_ belicola şi în realizarea unor
sporuri de producţie de rădăcini şi de zahăr_ Acţiunea complexă a, produselor
fungicide sislemice, fie pe caJea stimulării rezistenţei plantei gazde, fie prin
neutralizarea toxinelor patogenului Sau prin toxicitatea lor directă asupra
ciupercii, anihileazii aproape în totalitate efectul parazitului, unele dintre
produse aVind chiar un efect stimulator vizibil asupra dezvoltării plantelor.

0,28
0,38
0,50

2,45
3,29
4,34

DL 5%
1!!6

0,1%
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Necesitatea aplicării tratamenteJor lmpotriva cercosporiozei, folosind
produse cu eficacitate lnaltă, devine obligatorie pe toate suprafeţele culti.
vate cu sfeclă de zahăr 111. toate zonele din sudul şi vestul ţării, 111. special pe
cele irigate. Se evită astfel desfrunzirea plantelor ln august·septembrie ca
urmare a atacului parazitului şi se asigură dinamica normală a proceselor
fiziologice şi 111. consecinţă dinamica normală a acumulării producţiei de
rădăcini şi a conţinutului de zahăr.

CONCLUZII

1. Cele mai bune rezultate 111. combaterea cercosporiozei sfeelei de zahăr
în condiţii de cultură irigată şi neirigată s·au obţinut cu produsele fungicide
sistemice Ben1ate, Topsin M. şi Teeto 60, care, chiar 111. condiţiile anului
1972, au redus gradul de atac cu 84-96%.

2. Combaterea cercosporiozei prin tratamentele cu produse sistemice
"duce sporuri de producţie de rădăcini de 48-61 % faţă de martorul netratat.
In acelaşi timp, sporurile de producţie de zahăr slnt de 56-75% faţă de
martor.

, 3. Tratamentele cu produse sistemice împotriva cercosporiozei slnt
deosebit de eficiente pentru menţinerea calităţii ,feelei la un nivel ridicat,
ele determinînd obţinerea unui conţinut de zahilr mai mare faţă de martorul
netratat.

4. Eficienţa foarte ridicată 111. COmbaterea parazitului, numărul mic
de tratamente, cantitatea redusii de fungicid necesară, precum şi sporurile
de producţie foarte semnificative ce se obţin prin folosirea fungicidelor siste·
mice menţionate, permit realizarea unOr venituri suplimentare apreciabile
(lntre 2422 şi 3 800 lei/ha).

ne iriga te, sporurile de productie cele mai mari se obţin cu aceleaşi produse (BcnJate şi Topsin
1\1), care sint cele mai bune şi prin cfectul stimulator pe carc-l au asupra plantelor de sfeclă.

Venitul net care se realizează prin folosirea fungicidelor Benlate şi Topsin M este apreciabil
şi mult superior f(ltă de cel realizat prin folosirea celorlalte fungîcide. ",

'.

EFFICIENCY OF CERTAlN FUNGICIDE,S APPLIED IN THE CONTROL
, OF CERCOSPORA BETICOLA SACC.

Sllfllmary

Efficicncy of ccrtain systemic Llnd non-systcmic fungicicles \Vas studied behveen 1~71

1972 under irrigation <Ind Iack of irrigation, at B<lneasa-Giurgiu <Ind Braşov. Sc;yerity of
C. beticala infect ion was diminished with 84%-96% in case OI Bcnlnte, Topsin M, Tecta 40
and Teeto 60 appllcatiOlls both dur ing the years with conditionsextremely f:avaurable ta this
inkctîan and under sprinkler irrigation conditions. The highest yield increases as against
unlreatecl control \Verc obtained with Benlatc and Topsin M trcatments, Le. 4B-61~o root
yieId Încreases undcr irrigntlon and 56-76% sugar content increases. Thc decrease in sugar
content notcd under irrigation (owing ta the highest severity of the infcction) may be reco
vered by treatments with sysÎC'mic fungicides resulting in a 5-15% incroase of sugar as against
tlle control. Highest yield in.cre<Jses under tlIe Iad: of irrigation may be obtained \Vith the
same trcatments (Benlatcand Topsin M) exhibiting alsa a stimulation eHeet on beet plants.
The net income obtainecl ;]fter Benlatcand Topsin /Il applications was cOl1siderablc and much
highcr <:lS against the income ohtained with the <:lpplication of otlter fungicidcs.

DIE WIRKSAMKEIT EINIGER FUNGIZIDE IN DER BEKĂMPFUNG

DES PILZES CERCOSPORA BETICOLA SACC.

EFICACITATEA UNOR PRODUSE FUNGICIDE IN COMBATEREA
CIUPERCII CERCOSPORA BETICOLA SACC. ZlIsammmfasslIlig

Rezumat

În perioada 1971-1972, s-a cercetat În condiţii de irigare şi În conditii obişnuite,

la Băneasa-Gimgiu şi Braşov eficacitatea unor fungicide sistemice şi nesistemicc. Gradul
de atac al ciupercii C. beiicola este diminuat în proporţie de B4?'()-96% în cazul in care se
folosesc produsele Benlate, Topsin 1\1, Tecto 40 şi Tecta 60, chiar in anii cu condiţii foarte
favorabile atacului, precum şi in condiţii de irigare prin aspersiune. Sporurile de producţie

cele mai ridicate faţă de martorul nctratat se obţin În cazul efectuării tratamente lor cu fungi
cidcle Ben late iii Topsin M: la r~idflcini în culturf, irigată 48-61 %, iar Ia zahăr 56-75%.
Sdiderea conţinutului în zahăr care se înregistrează în condiţii de irigare (din cauza at;:lcului
mai pronunţat al parazitului) este recuperabiHi prin tratarrie'ntele cu fungicidc sistemice, în
carccaz se constată a creştere a procentului de zahăr cu 5-15% faţă de martor. In culturile'

Im Zcitraum 1971-1972 wurden untcr Bâwasserungsbedingungen (md gmvohn1ichcl1
Bedingungen, in Băneasa Giurgiu tind Braşov, dic \Virksamkcit ciniger systemischen tind
nicht systemischen Fungiziden unterstlcht. Der Angriffsgrad des PiIzcs C. belicola hat sicli
im Verhăltnis von 84%-96% veringert, faUs dic Erzeugnissc Benlate, Topsin M, Tecta 40
und Tecto 60 eigesctzt wurden und diesauch in den Jahren clic fur den Angriff sehr gunstig
warcl1. sowic auch unter Bcwăsserungsbedingungcn durch Bercgnung. Die h6chste Produk4

tioJJ.5zunahme im Verglcich zum nicht behandelten Zeugen wurde im FalI der Bchandlung
mit den FUJl.gizidcn Bentale und Topsin .M erzeugt: 48-61 % bei \VurzeJn im be'văsserten

Bau, tind 56-75% hinsichtlich des Zuckers. Die Zuckerinhaltverringerung dic tlnler den
Bewasserungsbedingungen (wegcn dem sUirkeren Angriff des Parnsiten) festgeste1lt wurde
kann, durch Bchandlung mit systemischen Fungiziden, ruckgewonncn werden; in diesem
Fali \Vird cine Erhohung des ZLlckerallteîls von 5-15'}(j gegenubcr dom Zeugen, fcstgeste1lt.
In der nicht lmnstlich bcwâsserlell Kultur wird die hăchslc Produktiol1szunahme mit denselben



140 L. DUMlTRAŞ ŞI A. COORESCU IZ 'LCCE. ŞT. l.C;C.S., SFECLA DE Z.I\.HAR, 1913, VOL. V 141

Erzeugniss('!1 (Ben laic und Topsin 1\1) erzielt; dicse Erzeugnîsse sind auch wegen der anregenden
Einwirkung clic sic <Juf dic Zucke:rriibenpflanzen ausiiben, clic besten, dic besten. Der Net·
toge\vinn der durch dic Anwendung uer Fungiziden Bcnlatc und TopsinM, erzeugt \Vira, ist
betrachtlich uod ist auch viei h6her als derjenige cler durch clic Anwendung anclercr Fungiziden
erzicIt \'.'jreL

3{~<!>EKTHBl-lOCTb [HEKOTOPbIX <l>Yl-lfHCHllHbIX l1PEl1APATOB B EOPbEE C
fPHEKOj\\ CERCOSPORA BETlCOL/\ SACC.

Pe31O.lte

B nepJlO}~ 19i1~1972 r, GblJm llCC.1Je,Ll,On3IlLI Il 0POllJ<H;~,[blX li 06WIllblX yCJIOBIl5lX Il

E::m5IC<J-iJ,iKYP;J;iKll)' II I3palllOlJ e , 3QJcPCl\TlIll1l0CTh UCKOTOphIXCIJCTC:-'lIlbIX Il HCCIICTCl\Hlblx (!lYH

f!lCIiĂOiJ. CTenellb3apmKelllnI rplluKa C, beticola Y"'JCHIJWCJl B nponopu,llH 84% ~ 96~\1 B
TOM CJIyIJ<lC, ]{OfAa rrpll1.1CH5110TOJ nperraptlTbl BenJate, Topsin M, Teda 40 li Teda 60, )I,a,Ke B

rO)J.LI C G.i1arOnpll51TllhlMII yCJlOBII5I!lI!I }i.'lfl sapmKeHIlJI, a T8KJJ:(e 13 yCJIOBfUIX )J.O.iKAerWfO opo

IllelljUI. Cm\Juii 6a.'II,moii rrpnpoCT npoÂ}'luUIIl no OTIlorueml10 J( l\o1lTpOJlhHOl'>ly Heo6pa6on.

lIuoMypacTelHIlo nO.'1ylJaIOT rrpl! ·nplHlleHellllll OC;PBOOTJUI C ljlyllfllUll):{alllli Benlate nTopsin 1\1:
IHl KOpU5IX 0pOI1l<1ei'llbIX Ji:y,1bTyp 48~61 !}Il, a Ha cax1.lpuoii CBeli:Jle 56~75%. ITOlJlDKeH ne COl>

TaBa B caX<lpe, KOTopble anle'IalOTC5I Il YC.l0B1l5lX opoweHllH (na JlpH'lHHe 6a,11bllJOra 3apa:i1\.elHjfi

napaşllTa) 110npalJ,'lmOTC5I npll lIm:OU~lI o6paGomll C1ICTeMllbli\11l (IJynrImcJl)J;ai'llll 11 TOrAa H<lu

mo,U,aeTC5I npnpoCT npoue1iT<I C1.lxapa 5~15~lo 110 CpalmCI-llJlO C J<OIITpO.'ibHbll>1 paCTeHH Cii!' B
HeopornaelllLIX KyJII.;oTypax cai-IL-Iii 60.1hwoii npIlpocT IJpO,UyK!llll! ilO.'1yII(1I0T C Te2!i:.elllll il pelld

paT<lnlll (BenIa te il Topsin bl), KOTopLle 5II3JIHlOTC5I cam,Il\!lJ JlylJlUWI!1l II CTUlIlyJlHpylOlUllM 3(j)(]:eli:

TOlll Ha paCTellliH CBel~.'UJI. tIIlCT35I npltCblJIL, nQ.TJy'w.ei-lan npll J1CIlOu'iL3aOamm q>yHflICII,D.OB

(Benlate Il Topsoia 1\\), J11l.H5IeTC5I npenocx:p;ţmUJle JIP cpaBllelllltO no OTllowemHO K rrO.'J)'lle·

HHOMy nrll lIClJOJlb3011JIIIlIl ;J.pyrJIX q)YnuICll,!l.OB.
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;',
UN ELE ASPECTE PR.IVIND fIZIOLOGIA CIUPER.CII PHOMA BETA'E

(OUD) fRANJ(

M. RAŞCANESCU

. Ciuperca Phoma belae produce una din cele mai răspîndit; şi .păgubi
toare boli ale sfeclei de zahăr şi ale sfeclei furajere culti vate. Boala este cunos
cută de mult timp, fructificaţiile ciuperci i de pe frunzele de sfeclă fiind de
scrise pentru prima oară în anul 1877 de către Ou de ma n s şi apoi iden
tificate în anul ~893 de către FI' a n k, care stabileşte că ele aparţin ciupercii
Phoma betae. In anul 1944 B j ii l' 1 ing stabileşte că forma perfe,tă a
dupercii Phoma belae este Pleospora belae, din grupul ascomicetelor, pe care
a studiat-o şi descris-o.

Dacă în ceea ce priveşte biologia şi morfologia ciupercii există date în
literatură, fiziologia ei a fost mai puţin cercetată (N i k oIi c şi Mar sic,
1964).

In lucrarea de faţă se prezintă unele aspecte de fiziologie a ciupercii
Phoma belae şi anume creşterea şi dezvoltarea acesteia la diferite temperaturi,
pe diferite medii de cultură naturale si sintetice, pe substrate cu anumite
surse de carbon sau azot. Cercetările au fost întreprinse pentru a determina
condiţiile de creştere şi dezvoltare a ciupercii şi capacitatea ei de a folosi
diferite elemente nutritive din substrat. .

METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost executate în laborator (în condiţii sterile), deter
minîndu-se în primul rînd temperatura optimă de cteştere şi dezvoltare a
ciupercii cultivată pe mediu cu extract de cartof - glucoză - agar şi ţinută

la diferite temperaturi. Restul experienţelor au fost executate apoi la tem
eratura optimă. Creşterea şi dezvoltarea pe substraturi diferÎtse a fost stu
diată prin cultivarea ciupercii pe medii de cultură cu extracte naturale şi

pe medii sintetice. Med.jile de cultură naturale şi cele sintetice s-au preparat
după reţetele cunoscute.

Pentru determinarea capacităţii ciupercii de a utiliza zaharuri cu o
compoziţie chimică diferită (monozaharide, dizaharide, polizaharide) S-a
folosit ca mediu de bază mediul Czapek, la care zahărul obţinut - glucoza
a fost înlocuit cu diferite zaharuri. ta fel s-a procedat pentru determinarea
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fructifică, temperatura optimă pentru fructificare fiind de 22-24'C. A~a se
explică faptul că in condiţii naturale, cînd ciuperca participă la putregaiul
plantelor de sfeclă, se găse~te numai miceliu vegetativ. Fructificaţiileapar
pe frunzele de sfeclă din anul I sau Il abia in luna iulie. "

In ceea ce prive~te influenţa mediilor de cultură naturale asupra cl;e
sterii si dezvoltării cfupercii Phollla betae, rezultatele observaţiilor referi
(oare fa masa de miceliu, dimensiunile picnidiilor, modul lor de grupare,
sint date in tabelul 1. Ciuperca a crescut cel mai bine pe mediul cu extracl
de sfeclă de zahăr, pe care s-a obţinut cea mai mare greutate a ciupercii. Pe
celelalte medii naturale de cultură ciuperca a crescut mai slab.

În ce prive~te dimensiunile picnidiilor ~i modul lor de grupare sint
diferenţe mari de la un mediu de cultură la altul. Cele mai mari fructificaţii

s-au format pe mediile cu extracte de făină de porumb ~i morcov, iar cele mai
mici pe cele cu extract de mazăre ~i de sfeclă de zahăr. ,(

Examinind diferenţele de greutate a ciupercii crescute pe diferit'e medii
de cultură naturale, pe baza testului Duncan (tabelul 2), reie'e că ele sint
semnificative, ori care din mediu ar fi luat ca martor ~i s-ar compara cu cele
lalte. Sint totu~i citeva cazuri la care datele sint apropiate (între mediul cu
extract de sfeclii de zahăr ~i cel de morcov; intre mediile de porumb, maziire
~i malţ; intre cel de fasole ~i cel de cartof).

Rezultatele privind influenţa mediilor de cultură sintetice asupra creş

terii ~i dezvolt"rii ciupercii sint prezentate in t;:belul 3. Ciuperca a crescut
cel mai bine pe mediul Vollenweber (pe care a produs o pislă foarte densii)
~i cel mai slab pe mediul S2bJuraud IL Pe aceste medii ciuperca nu a fruc
tificaL Pe mediul Czapek ciuperca a fructificat bine, insă fructificajiile nu
au putut fi măsurate fiind foarte aglomerate.

Capacitatea ciup,ercii de a utiliza zaharuri reiese din tabelul 4, Se con
statii că ciuperca este mare consumatoare de zaharuri, ordinea in care le
preferii fiind: amidon, glucozii, pectinii, maltozii, lactoză, ramnoză. Pe mediul
fără zahăr ciuperca a crescut şi a fructificar foarte slab, fructificaţiile fiind
de 2-3 ori mai mici ca pe mediile cu diferite zaharuri ; pe acest mediu s-au
inregistrat diferenţa mari in ceea ce prive~te mărimea fructificaţiilor, modul
lor de grupare, felul şi culoarea miceliului. Pe mediul foarte acid ciuperca
nu a fructificaL

Comparind prin testul Duncan date privitoare la greutatea ciupercii
(tabelul 5), se constată că sint diferenţe semnificative intre variante, in afarii
de citeva cazuri care au valori apropiate (intre amidon ~i glucoză; intre pec
tină, maltozir ~i bctoză; intre mediul fără sursă de carbon ~i cel cu acid
tartric) ,

Rezultatele observaţiilor privitoare la capacitatea ciupercii de a utiliza
diferite surse de azot sint prezentate in tabelul 6. Ciuperca a crescut ~i a fruc
tificat bine pe mediile de cultură cu anumite surse de azot (azotat de sodiu,
asparagină, albumină, uree, peptonă), precum ~i pe mediul fără sursă de azoL
Atunci cind in mediul de culTură s-a inclus ionul amoniu, ciuperca a crescut
~i a fructificat foarte slab. Sursele de azot au influenţat in mod diferit mărimea
fructificaţiilor ciupercii.

282/t-20IlS128

Fig. 1 - Di<lmetrul coioniei ciupercîi P/Zoma betac crescută pe mediu de culturii
cnrto-fglucoză-agar Ia diferite temperaturi.

Fig. 1 - Diameter oi Phoma betae colony on a potato-glucose-ogar medium
at different temperatures.
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Rezultatele observaţiilor privind influenţa tempe~aturii asupra creşt~rii
si dezvoltării ciupercii PholIla beiae sint prezentate in figura 1, dlI\ ~are rerese
că odată cU cresterea temperaturii pină la 24'C dia metrul col011lel creşte,
pentru ca apoi, ra tempera.turi mai ridicate, acesta să scadă..Astfel s-a sta
bilit că temperatura optima de cre~tere ~I dezvoltare a clupercll PlwlIlabeta.e
este de 22-24'C, temperatură la care aU fost făcut~ toate celela!te expen
mentări. De asemenea, s-a observat că pină la IO°C ~I peste 30'C cIUperca nu

capacităţii ciupercii de a folosi diferite surse de azot, inlocuind azoţatul de
sodiu din mediul Czapek cu diferite alte substanţe ce conţIn azot.

În toate cercetările s-a folosit ca inocul o cantitate exactă de miceliu,
fără fructificaţii. Observaţiile, cîntăririle ~i măsurătorile au fost executate
la un număr fix de zile de la inoculare. Datele au fost Interpretate folos.'n.d
comparaţiile multiple ale lui. Du n c a n~ (1955); a existat astfel posibI
litatea de a se lua ca martor oncare vananta.



Tabellli 1
Greutatea şi c1imensiunHc iruc{j[icajiilor dupcrcii PflOlJ1a betae crescută pe medii de cultură naturale

~......
Dimensiunile picnidiilor(zlua fi 28-a)

Varianta

Greutatea
ciupercii În

ziua il

21-1I gr.
lindteJe

"
Mtm

"
observaţii

1 . Extraet de sfeclă de ztlhăr

2 Extraet de morcov
3 Extract de făină de porumb
4 Extraet de mazăre

5 Extraet de malţ

6 Extract de fasole
7 ExtPlet· de cartof
8 Extrnd deprune

0,3239
0,2951
0,2942
0,2915
0,2903
0,2513
0,2378
0,1763

65,56-147,51
147,51-262,24
147,51~245,85

49,17-131,12
114,73-196,68
114,73-196,68
131,12-213,07
98,34-180,39

98,34±3,13
194,71±3,94
195,37+3,76
82,60±4,06

152,10±2,32
162,26±3,22
153,73±5,44
142,26±2,57

izolate sau asociate 2-3
dese, asociate .a-5
izolate, rare, mărimi f. diferite
rare, izolate
izolate, dese
Lf. dese, asociate sau izolate
Lf." dese, asociate
asociate coraliform

1'abl'/aI2
Examinarea pe baza testului Duncan a semnificatiilor diferenţelor de greutate a ciupercii PllOl1la betae .crescută peliledii de

cultură naturale
Diferenta faiii de varinnta de pe locul:

Greuttiten

I I I I
Clasificareâ Varianta ciupercii VIII VII VI V IV Imi IIg (O, H:63) (0,2318) (0,2513) (0,2903) (0,2915) (0,.2942) (0,2951)

1 sfeclă 0,3239* 0,1476* 0,0861 * 0,0726* 0,0336" 0,0324* 0,0297 0,0288
II morcov 0,2951 * 0,1188* 0,0573* 0,0438" 0,0048 0,0036 0,0009 -
1lI porumb 0,2942'" 0,1179* 0,0564* 0,0429* 0,0039 0,0027 - -
IV mazăre 0,2915" 0,1152* 0,0537* 0,0402" 0,0012 - - -
V malţ 0,2903" 0,1140* 0,0525* 0,0390* - - - -
VI fasole 0,2513" 0,0750* 0,0135 - - - - -
VII cartof 0,2378" 0,0615* - - - - - -
VlII prune 0,1763* - - - - - - -

Diferente semnificatiVe pentru testul DiJncan

Intervale decomplirare , 3 5 fi 7 8

DS 5% 0,0289 0,030'l 0,0313 0,0320 0,03~5 0,0329 0,0332 ...

Tabelul 3

Greutatea şi dimensiunile fruetificatiiJor duperdi P/Zoma betae crescută pe mcdii dc cultură
sintetice

'"

Dimensiunile picnidiiJor (ziua fi 28'::1)

Vari;lll!a
Grcllt:J!en

ciupercii În
ziua n 21/a

"
limitele

"
A\±m

l'

MediulWollcn\vebcr
Alcdiul Czapck
Mcdi ul Czapck modificat
Mediul Sahouraud II

0,5415
0,3338
0,2812
0,0717

Nu a frudiiicat
Nu s-au putut miisura
9~,70-170,46

Nu a Iruetificat
125,38 :1:2, 77

".

'"

Tabelul -1

diferitGreutatea si dimensiunile lructUicaţiilor ciupercîi P/lOma betae crescută pe medii de cult u

-
Greutalea Dil11(,l1~itlnHej)lcllidiiJor(ziua a 28"a) pH

VJlfÎanta cJupercii În

I I I
ziua de 21-a limitele M±m 1J1nillte tie în zill:] ti" l' l' oIJservn!ii sterilizare 28·a

1 AmIdon ,
0,3638 75,76-123;11 I

D9,81±l,57 micelill f. f. dell..", caIcnhi
fruclifica1ii miti izolate 6,8 (i,42 Glucoză 0,3338 Nu s-a putut miceliu gms;marol1 j gIo-

milsura mcrule de fruetificaţii 7,6-7,8 7,.13 Pectină 0,2831 Nu a fructificat mÎCeliuiJlb-roz 3,2 2,G4 librtoză 0;2676 lM,17-189,40 150,95±2,84 rniceliu miJron închis, fruc-
tific<.iţii negre asociate 7,5 7,5-7,75 Lactază 0,2486 97,70~J51 ,52 112,12:j:2,34 miceli u roz, fr ud ificai ii
izolate tfem 7,2-7,-1 7,2.61\Jmnoză 0,1677 85,23-123,58 104,~7± 1,89 miceliu alb, f. dens fructi-
Iicatii izolate, rare 7,5-7,7 7,47 Fără S:ţţfsădţ CMbop 0,0390 37,88-66,29 52,84± 1,00 miceliu ca un gel"fr.udifi.

"... "'<'7,{)CJlii de mărimi diferite 7,5-7,78 Acid tadric 0,0200 Nu a fructificat - 2,8 '> 2,6



Examinarea pe baza testului Dunca"

Tabelul 5

asemnificatHlor diferentelor de -greutate a ciupcrcii Phoma belae crescută pe medii
diferite zah '

....
O>

Diferenta fată de varianta de pe locul:
Greutatea

I I I I
Clasificarea Varianta ciupercli VIII VII VI V IV \mi ll• (0.0299) (0,0390) (0,16ii) (0.2486) (0.26i6l (0,2831)· (0.3338)

I Amidon 0,3638 0,3438" 0,3248" 0,1961* 0,1152* 0,0962* 0,0807' 0,0300

II glucoză 0,3338 0,3138' 0,2949' 0,1661 ' 0,0852" 0,0662* 0.0507* -

III pectonă 0,2831 0,2631" 0,2441" 0,1154* 0,3150 0,0155 - -

IV maltoză 0,2676 0,2176' 0,2286" 0,0999' 0,0190 - - -

V lactază 0,2486 0,2286* 0,2096' 0,0809* - - - -

VI ramnoză 0,1677 0,1177* 0,1287'1' - - ,- - -

VII rară carbon 0,0390 0,0200 - - - - - -

VIII acid !artric 0,0200 - - - - I - - -

Diferenta semnificative pentru teslul Dul1can

Intert'alc de comparare I 2 .~l 3 I 4
__1 5 1 " I 7 I s- .~- ----

I IDS 5% 1 O,034Î 1 O,036E, 1 0,0377 1 0,0384 I 0,0390 0,0395 0,0398
O>

-J

Tabelul 6
Greutatea şi dimensiunile fructiflcatiHor dupcrcii P/Zoma bclae crescută l'C medii de cultură cu diferite surse de azot

Dimensiunile picnidiilot (ziua a 28"11)
Varianta

Greutatea
ciupercii In
ziua ii 21-a

g
limitele

~
M.::!;IT1

" ohserv<:tjii

pH

înaintl.'! de 1 În zIua a
sterilizare 28.a

Nu s-au putut masura 11GO,80±O,G2

Nu s-au putut măsuraj 44.70±1.OO

1 Azotat de sodiu

2 Asparagină

3 Albumină

4 Fării sursă de N

5 Uree

6 Pcptonă

7 Azotat de amoniu

8 SulIai de amoniu

0,3338

0,3076

0,3001

0,2656

0,2525

0,2392

0,1106

0,1122

Nu s-au putut
măsura

56,82-75,76

170,16-265,16

L ~ 17,35-85,23
I ~ 23,67-56,82

142,05-189,10

Nus-au putut măsura

fructificatiilcin glomerulc,
miceii u dens, gros

61,02±O,96I fruclificaţii de'e izolate,
crem

210,80 ±3,28! miceliu dens gri-roz fruc
tificaţii asociate

6G,29±2,42 I frucWicaţii rare, ovalc
negre

miceliuI. f. dens. b~un

micdiu dens, roz frudi
ficatiiizol.1te sau aso
ciate cîte 2"'-3

fruetiiicatii în gIomerule
f.i. miei

fructificaţii în ~glomerule
f.f. mici ,

'o~

7,6-7,8

7,5-7,7

7,1

7,5 -7.4

7.2

5,2-5,3

7,0

7,7

,~

7,4

6,8-6,6

6.2

6,4

5,6

4,0

2,8

2.7

"'"~l
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Rezumat

CONCLUZII

1. Temperatura optimă pentru creşterea şi dezvoltarea ciupercii Phoma
betae (Oud) Frank este de 22-24D C.

2. Ciuperca este consumatoare de zaharuri, c_eea ce explici! într-o anumită

miisură prezenţa parazitului pe sfecla de zahăr. In lipsa lor, creşterea şi dez

voltarea este foarte redusă iar fructificarea foarte slabă.

3. Lipsa azotului nu stinîeneşte creşterea şi fructificarea ciupercii in

aceeaşi măsură ca lipsa zaharurilor, probabil datorită sintetizării azotului
din atmosferă,

4. Pe mediile foarte acide, ca şi pe cele in care este prezent ionu1 amoniu,
ciuperca creşte şi fructifică foarte slab.

5, Ca şi alte ciuperci, Phoma betae acidifiază mediul pe care creşte.

Datorită faptului că pe unele medii de cultură (azotat de sodiu, azotat

de amoniu, sullat de amoniu) fructificaţiile erau asociate, ele nu au putut fi

măsurate. Dintre cele care s-au putut măsura,.cele mai mari fructifica ţii S-au

format pe mediul ce a avut ca sursă de azot albumina, urmat de mediul,cu

peptonă. Deşi la mediile ce aveau prezent ionul amoniu fructificaţiile'nu S-'aU

putut măsura, fiind asociate, S-a constatat că ele erau extrem de mici comp'a
rativ cu celelalte medii de cultură.

Din datele privind pI-!-u1 mediilor de cultură reiese că ciuperca in toate
cazurile, a acidifiat mediul pe care a crescut.

Comparind cu aîutorul testului Duncan, datele privitoare la greutatea

ciupercii (tabelul 7), se constată că sint diferenţe semnificative intre variante.

In cîteVa cazuri valorile sint apropiate, diferenţele nefiind semnificative

(intre azotatu1 de sodiu şi asparagină; intre asparagină şi albumină; intre

mediul fără azot, uree şi' peptonă; intre azotatul de amoniu şi sullatul de
amoniu).·· _,

UNELE ASPECTE PRIVIND FIZIOLOGIA CIUPERCII PHOkIA BETAE

(OUD.) FRANJ\:

Se prezinW rezultatele cercetărilQr rprivÎnd creşterea şi dezvoltarea dl1percii PIlOnle!

bdae la diferite tempefnturi, pe diferite medii de cultură naturale şi sintetice, pe substrate

cu anumite zahnruri sau Sllfşe de azot Temperatura optimă de creştere şi dezvoltare este de

22-24°C. Sub lOQC şi peste 30°C ciuperca nu fruetifică, temperatura optimi! pentru frucfî*

ficare fiind de 22-24
c
C.lCultivînd ciuperca pe diferite medii de cultur~, cea mai mare masă

de miceliu s*a obţinut pe mediul cu extract de sfec1<1 de ZJhfir, dintre mediile 118turale şi pe

mediul \VoIlenweber, dintre cele sintetice. Ciuperca este mare consumatoare de zalmruri,

lipsa acestora stînjenind creşterea şi dezvolhlrea sa. Lipsa az-Qiului are o influenţă mai rc{(US'!.

}.\edii1e de cultură foarte acide C[I şi cele Glre conţin nrnoniu nu sînt preferate de ciupercJ.

Phama belae.
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CERTAIN ASPECTS OF THE PHOMA BETAE (OUD.) FRANK FUNGUS
PHISIOLOGY

Summary

Results of the researchcs on the growth <lnd developmcnt of the fungus Phama betoe
at different temperatures an different natural anci synthetic growing media, aş well as ton
supports containing certain sugars or nitrogen SQurCes arc presented. Optimum temperaure
for funguş growth aud development proved ta be 22-24°C. No fmiting badicş appeared under
lOoCand above30°C as the optimum tempera ture for the formation of fruiting bodies \vas
22-24°C. Thc highest mycelium amount obtained whcn the fungus was grown an dHfercnt
media was noted with the rnediurn containing sugar b~et extraet atnQng the natural media.
and with \Vollenweber merlium amol1g fhe synthetic substrates. The fungus proved to be a
high sugar consumer as lacJ~ oI sugar generated disturbanccs of Hs growth and development.
Lack of nitrogen exhibited a smaller influence. Highly acide media as weU as ammonium-cQn·
taining media are not suitable for the growth of PllOma bctac fungus.

ASPEKTE BETREFFEND DIE PHYSIOLQGIE DES PIL.zES PJ-lOMA
BETAE (Oud.) FRANK

ZlIsamfllcrtlassullg

Es werden' clie Ergebnisse der Forschungen in Bezug auf das \Vachs1um und clic Enf
wicldung des Pilzes Phoma betae in verschiedenen \Varmeverhăltnissen auf verschedenein
Kulturmedien, auI Unterlagen mît gewissen Zuckerarten ader Stickstoffquellen. dargestellt.
Die beste Wachstum-und Entwieldungstemperatur betriigt 22-24°C. Unter lOoC und uber
30°C fruchtet der PUz nicht; clie giinstigste Temperatur fUr clie Franchtbildung betr[igt 22
21'-'(, Ais der Pilz auf verschiedenen Kulturmedien bebaut gewescn, wurde clie grăsste i\lyzel-"
ITI8sse, bei Kultur auf nattirlic.:hen Medien,auf denjenigcn mit Zuckerriibenextrakt, und bei
Kultur auf systemischen Medien, aui dem\Vollemverbermcdium, er:zcugt.Der Pilz ist cin
grossere Zuckerverbrauchcr und cler Zuckennenge1 hindert dus \Vachstum sOlvie auch clic
Entwick1ung des Pilzcs. Der Stickstoffmungc! iibt einen minderercn Einfiuss <lUS. Die hoch
saurcn Medicn sowie auch die mit Ammoniumgehalt sind nicht seitens dem Pilz Phoma betni!

bcvorzugt,

HEKOTOPblE ACl1EKTbl OTHOCmEJlbHO <l>H3HOJlOnm rPH6KA
PHOMA BETAE (OUD.) FRANK

f1pe.n.CTi:JI3JIeHbl pesyJlbTaTbl llCCJle~TJ;OBaiinii no pOCTy Il pasBliTlIlo rpnOIi:a, Pbama betae
npu posmltlHoiITellwepaType, Ha pasj1JJllHoii cpe,Ile uarypa.TJ.blloii li cllHTeTIlQecI\oii: KY.1bTyphI,
Il.a npocJToiiImx C onpe.n.e;'leHllbtMIl caxapaMIi IlJlIl UCTOIJHIIKi:JMIl asora. OnTIIMallbllan TC:\lne-

p;:JTypa pocTa II pa3BIlTHJI ar 22_24°, I-hnKe !O°e II BblllIe 30°C rIJHuoI\ He BbI3penaerT li" o _
~li~~l<J.!jbllmI Tellll1epaTypa OT 22-24°C. KyJlLTnnHpySI rpu(joI~ un pa3.nIlQUoii cpe~e I~ "Jl~T' ;,
~a"I:)C (iOJlbl1IOe K~:1JltleCTBO IIHlL{em!5I 6wJQ nOJlyqeHO Ha Cpc,U,e:::lKCTpal(T<I caxaPHon

1CBe~~LI
. pC.U! H<ITyp<I.7J.bIlOH =pe~hlll na epe,Ite Wollenweber ,CpeAIi CHIlTeTlJlJeCImX cpe,It. rpnUOK 5IBJl51e~

~C"n GOJlbWIJM nOTpeUIlTeJIe!ll. caxapOB, lIX OTcyTcTBIle 33MCJ{JlHeT pOCT JI pa3BUTlle rpholi"a. >0r
~j'T~:BlJe 330T8 .~ll'lleeT lIjel-/bWee B.fnUIIIue. Olfeub IC/lCJlble cpe,U,bt Iq'"JlbTypLI H Te, KOTophle ~O.
"lf'pkaTarlIMOHllll Ile 5IB.'I5t10TC5I npe.nn01ITUTe.i1blIbnm ):Vm rpllUIG3 PllOflla botar.
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NEMATODUL HETERODERA SCHACHTII Schmidt, UN DĂUNĂTOR ~L

CULTURILOR DE SfECLĂ DIN ROMÂNIA •

E. ROMAŞCU, ANA CODRESCU şi A. DEHELEANU

De la prima semnalare a nematodului Heierodera schachiii, In Germl'nia,
In anul 1859 (citat dup'l De c 1, e 1', 1969), dăunătorul a fost identificat în
numeroase ţări europene, ca Franţa, Finlanda, Olanda, etc., la sfîrşitul seca·
lului XIX (citat după T hor n e, 1961). In S.U.A. specia H. schachiii
a fost depistată In anul 1915 (citat după T hor n e, 1961), iar In Maroc
şi Tunisia In anul 1925 (citat după S cot toL a M. a s s e s e, 1961). Actual
mente, nemalodul este cunoscut ca un dăunător periculos al sfeclei de zahăr

şi furaj ere în majoritatea ţărilor de pe glob, înregistrîndu·se o uşoară tendinţă

de exţindere a arealului, mai ales în zonele specifice acestei culturi.
In literatura noastră de specialitate, deşi nematodul H. schachii! este

citat frecvent printre principalii dăunători ai culturii de sfeclă (P l' ici n ă,

1910; Bordeianu şi colab., 1959; Rogojanu, 1968; Mano·
lac h e şi colab., 1969 ete.), totuşi, cu excepţia menţiunii făcută de către

R ă d u les c u (1937), în nici una dintre lucrări nu există date sau obser
vaţii din care să rezulte indicaţii privind prezenţa parazitului în ţară, zona
afectată sau daunele produse.

Cu ocazia controlului efectuat în vara anului 1972 la citeva culturi de
sfeclă din judeţul Braşov, s·a constatat că unele plante prezintă simptome
caracteristice de atac al nematodului H. schachiii şi un număr apreciabil de
chişti .pe rădăcini.

In lucrarea de faţă se semnalează prezenja nematodului pe teritoriul
Firii noastre si, pe baza observaţiilor din cîmp şi analizelor de laborator efec·
tuate, se fac 'aprecieri asupra gradului de atac şi a suprafeţelor afectate, se
prezintă o descriere sumară a dăunătorului şi Se dau unele indicajii privind
măsurile de prevenire a atacului şi de combatere a dăunătorului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Din culturile de sfeclă de zahăr şi furajeră cu simptome evidente de atac,
s·au recoltat pentru analize, în funcţie de suprafaţa tarlalei şi a vetrei de atac,
un număr variabil de plante (rădăcini cu sol aderentl; fiecare probă, cu o
greutate medie de 0,5 kg, s·a colectat în pungi de plastic, indicîndu·se pe
etichetă data, localitatea, suprafaţa tarlalei şi frecvenţa atacului, destinaţia

culturii (sfeclă de zahăr sau furaj eră) etc.
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În stabilirea intensităţii atacului, respectiva numărului de larve şi dc
chişti din sol şi rădăcini, s-a utilizat metoda clasiciI de sp'llare a probelor in
laborator cu ajutorul sitelor; valorile medii obţinute din cel puţin 3 analize
(repetiţii), pentru fiecare caz in parte (tada, unitate agricolă), s-au raportat
1n final la 100 g probă; Diferenţele cantitative obţinute (număr de larve şi

de chişti) au constituit criteriul de bază in aprecierea gradului de infectare
a solului şi a atacului la plante.

REZULTATELE OBŢINUTE

În anul 1972, deşi atacul s-a manifestat izo!.at şi pe suprafeţe restrinse,
numărul mare de chişti şi 'de larve rezultate din analiza probelor indică exis
tenţa unei rezerve biologice apeciabile a nematodul ui pentru această zonă

şi totodată o sursă de infestare ţmportantă şi pentru regiunile invecinate, in
anii următori (tabelul 1).

Tabe!u! 1

Numărul de larve şi de chisti in culturile de sfeclă din localităţile în care a fost identîHcat
nematodu1 Heterodera sc/lac/ziii Schmidt În judeţul Braşov (1972)

Nr. chişWIOO g riidllcÎni
Suprafata şi sol aderent

Nr. larve/IOD
LocnlitatcJ. Cultura {adulci

I
g sol

ha limitele. media

Rotbav sfeclă de zahăr 10 2692-3786 3285,2 320

I-lă1chiu sfeclă furajerii 8 1 022-3555 2 288,6 399

Fcldioara sfecIiî de zah5r 23 133- 213 177,6 186

PrejmC'r sf ecUi furajerii ti 4~ 28 16,0 -
Bod (saI) sfeciii de zahăr 7 0- 15 7,5 -

Astfel, probele recoltate de pe o suprafaţă de IOha cu sfeclă de zahiir
aparţinind C.A.P. Rotbav au avut un numiir foarte mare de chişti ai nemato
dului H. schachtii si anume intre 2692 si 3786/100 g riidăcini si sol aderen!.
O situaţie apropiată in ceea ce priveşte numărul de chişti a r'ezultat şi din
analiza probelOI: recoltate de la l.AS HăIchiu de pe o suprafaţă de 8 ha cu
sfeclă furajeră. In acest caz, numărul chiştilor a fost ceva mai redus, respectiv
intre 1 022 şi 3555 exemplare; in schimb, efectivul larvelor a fost mai nu
meros, ajungind pină la 399 exemplare/lOO g probă, faţă de 320 la C.A.P.
Rotbav.

O infestare mult mai slabă s-a observat la C.A.P. Feldioara, unde Humă

rul chiştilor a variat intre 133 şi 213/100 g rădăcini şi sol aderent; in ceea ce
priveşte efectivul larvelor, acesta a fost de 186/100 g probă. Cu toate cii
efectivul chiştiIor şi al larvelor a fost mai redus aici comparativ cu unită

ţile Rotbav şi Hălchiu, suprafaţa tarlalei cu sfeclă de zahăr in care s-a depistat
dăunătorul a fost cea mai insemnată in acest caz, şi anume de 23 ha.

În ceea ceprivţşt.e s~prafeţeleoafectate de nematod din localihiţilePrej
mer ŞI B.od (sat)" pe (Imga faptul ca au fost reduse (6-7 ha), ele s-au carac·
terl~atJ' prmtr-.un număr foarte scăzut de chişti/probă, in cultura de sfeclă
furaj era dm Prelmer (ferma ,,10 saci ") numărul de chisti a variat intre 4si
28 exemplare, in timp ce in cultura de sfeclă de zahăr din Bod (sat) efectiv'Lil
acestora a fost cuprins intre O şi 15 chişt!. ~

oSpecia H. sc~achtii a fost identificată pînă in prezent la peste 20 de plante
gazda (cultIvate ŞI spontane) ce aparţIn la 5 familii botanice diferite si anume:
Polygona9€ae, Ch,enopodiaceae, .Caryophyllaceae, Cruciferae şi Labia/ae. Condi
ţllJe 9pttme in dezvoltarea cIclului. biologic alparazitului, cu consecinţe
uneOrI destul de grave pentru producţIe, sint oferite insă de culturile de sfeclă
de zahăr şi furajeră. Dimpotrivă, o serie de. plante (cerealele, cartoful şi
le~umele) nu perrrut dezvolt~rea nematodulul, ceea ce face ca pe suprafeţele
J11lestate numarul chlştllor vlvanţl (plini cu ouă) sii se micşoreze conside~abil
.:hlar dIn prImul an de insămînţare a acestor culturi (C h ris t ma' n n
1961). . ' ,

. Atacul nematodului apare de obicei spre sfîrsitul lunii iunie, pe plante
lZolate sau in vetre. Plantele atacate prezintă simptome caracteristice, şi

Fig. 1 - Rădăcini de sfeclă infestate cu
nematodu! Heterodera schachtii (femeie
ale Ilematodului sub formă de chişti

pe radiccle).
Fig. 1 - Beetroots infested with Hete
rodera schachtii cystes on the radic1es.
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Fig. 3 - Dezvoltnrea post-embrionară la I1Ematodul Heterodera 5chac!ztiJ:
a-ou; b~Iarvă neonată; c,el-stadiile larvare 3~i 4; e-fcrnelă pre-adulta;

f-chist; g,h-stadiile Jarvare 3 şi 4; i-mascul pre-adult; k-mascul.
Fig. 3 - Post embryonic development of Heterodera 5chachtii; a - egg,
b -larva, c,d -larval stages 3 and 4; e - preaduIt female; f --:- cyst;

g,h -larval stages 3and 4; i - pre-adult male, Il - maIe.

ln cursul anului 1972 au {ost depista te])fimele tocare a"le nema fo'dului li. scltac!!iU in România,
în citeva culturi de sfeclă de Zal1iirşi furajeră din judetul Braşov: Datele obţinute prin analize
efectuate la sol şi riiddcini de sfeclă au arătat că există o rezervă biologică apreciabilă de
chişti ai nematodului, mai ales în culturile de sfecHi din localităţile Rotbav şi Hălchiu (intre
1 000 si 3 800 chişli per 100 g rildăcini şi sol 'aderent), ceea ce reprezintă un grad foarte ridicat
de jnf~stare şi totodată un pericol şi pentru alte zone cultivatoare de sfeclă din ţară, tinînd
CQnt de faptul că disemţnarea nemaţ9du1ui.se re.ali~ează in general uşor şirapid prin",trans~or4

tul chiştilor odată cu rădăcinile atacate.' De asemenea, în lucrare se prezintă o scurta desclere
a's;peciei' şi 'cîtevadate privind bio!ogia' parazitului. simptoi;Iele' de atac şi pla~ tel: gazd~, .
precum şi· unele indicatii p-ractice de prevenire a <ataculuhşl de combatere. 11 -daunatorulm.

NEMATODUL I-IETERODERA SCHACI-1TIJ SCI-IMIDT, UN DĂUNĂTOR

, AL CULTURII DE SF'ECLĂ DIN ROMANIA

Rezumat

;:omplel, respectiv din momentul apariţiei şi fixării larve10r pînă la transfor
marea lor în adulţi (fig. 3), este relativ scurtă şi anume între 4 şi 8 săptămîni;

() parte din .chişti pot însă,r~mîne înacti,,:î şi viabi!! pînă în pri~ăvara urmă
toare sau chiar mai mult (pma la 9-10 ant). Masculll, spre deosebire de femeIe,
sînt vermiformi, cu lungimea corpului de 1,3-1,6 mm; larvele au de asemenea
,corpul cilindric -alungit, de cca 0,4 mm. Numărul generaţiilor, ca şi durat."
<:fclului biologic, sînt determinate de o serie de factori, dintre care mai impor
tanţi sînt: temperatura şi umiditatea solului, planta gazdă, tipul de sol şi

pI-I-ul acestuia, sistemele de asolament, epocile de semănat şi de recoltat,
soiul de sfeclă cultivat etc. Astfel, în majoritatea ţărIlor nematodul are 2
generaţii pe an, prima dezvoltîndu-se din aprilie pînă în iunie, iar cea de a
do.ua din iulie pînă în septembrie, inclusiv.

Cu toate că numărul produselor nematocide este într-o continuă creştere

si diversificare, totusi mijloacele chimice actuale nu asigură eficienţa şi renta-
bilitatea necesară pentru a fi aplicate pe suprafeţe de producţie. ,; ,\

Astfel, du,pă C h l' i s t ma n n (1961), dezinfectarea solului cu unul
dintre produsele D.D., Vapam, Dibrometan etc. ar în,emna un consum apre
ciabil de substanţă chimică şi, în consecinţă la un preţ de cost foarte ridical.
Din aceleasi considerente si alţi autori (T hor ne, 1961; De c k e 1', 1969
etc.) apreciază că pentru 'combaterea populaţiilor nematodu1ui H. schachlii
si reducerea atacului prezintă o deosebită Importanţă practică următoarele

Inăsuri: semănatul timpuriu al culturilor de sfeclă; evitarea terenurilor infe5
tate; stabilirea unor scheme de asolamente pe o durată de timp cît mai mare
{pînă la 8-10 ani) cu cereale (porumb şi secară), leguminoase (lucernă, trifoi),
<:artof etc.

In plus pentru a se evita răspîndirea nematodului şi în alte regiuni din
ţara noastră, se impune luarea unor măsuri urgente de carantină fltosanitarii,
privind delimitarea suprafeţelor infestate şi instituirea unui control riguros
asupra transportului de sfecIrL şi butaşi din zonele afectate de dăunrttor, pre
;:UI11 şi elaborarea şi aplicarea unor dispoziţii stricte referitoare la m?dul de
valorificare a deşeurilor şi de purificare Ş apei reZIduale de la fabrtclle de
zahăr.

Fig. 2 ~ VnriatIa în ceea ce pri
veşte forma şi dimensiunile chiş

iilor (femeIe mature) de
Jlctcrodera sc!wchtîi.

Fig: 2 ~ Variation in the slwpe
and slze of the cystes (mature ie
males) of Hetcrodcfn ScllllChtiL
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anume frunzele externe de la bază se ofilesc, apoi se îngălbenesc si în final
se usucă. În zile'le cu temperaturi ridicate, primele, plante care suferă şi se
veştejesc rapid sînt cele infestate. În cazul unul atac puternic, frunz.ele interne
rămîn mici, chirci te şi capătă o nuanţ{l caracteristică verde închis; de ase
menea, în timp ce rădăcinile principale sînt scurte şi subţiri, cele secundare
(radicelele) se dezvoltă foarte mult, căpătînd un aspect de barbă stufoasrl ŞI

încîlcită, pe care Se pot observa mici umflături alb-gălbui, de mărimea unui
grăuncior de nisip (fig. 1). Acestea sînt femelele nematodului (denumlte ŞI

chişti) în il1terioru1 cărora se găsesc numeroase ouă (de la 150 pînă la 3~0).

Dimensiunile şi aspectul chişti10r sînt în general variabile, lungimea lor fund
cuprinsă între 0,4 şi 0,8 mm, iar conturul corpului, asemănător unellămîl,

poate ajunge pînă la cea mai aberantă formă (fig. 2). Durata cic1u1w bIOlogiC
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HETERODERA SCHACHTII SCHMIDT, EELWORM -A PEST OF
BEET CROPS IN ROMANIA

Swnmary

First H. sclwchtii infestation sites in Romania were Jloted during 19Î2 in certain sugar
beci and fadder bed crops in Braşov district. The analyses performed on soil .md teetroo!
samplcs evidenced the cxistence of <Jnimportant biologicsupply ofeehvorm cysts, especio.!ly
in beei crops of Rotbav and Halchlu locatiollS (between 1,000-3,800 cysts/100 g roots llnd
afferent soil; takinginto account the fact that eelworm dissemination by cyst vehicu!atiorl
with plant roots, is generally casy and rnpidc the above mentioned figures correspond to ~t

high infestation degree - ti potential danger for aiher beei croppIngzones. A bricf descrip~

tion of eeJworm species as well as certain date an its biology, syrnptorns of the host plant as
well as cerbin praetîcal methods for preventing the pest <:Ind controling tiie disease, are .n!so
presented.

DER NEMATODE HETERODERA SCHACHTILSCHMIDT, EIN SCHAD
LING DES ZUCKERRUBENBAUSS IN RUMANIEN

ZusammeflfassulIg

lm Jahrc 1972 wurden dic ersten Seuchenherde des Nematodes H. schachtii in Rllmii·~

nieu, in einigcn ZuckerrGben - und Futterrfibenkulturen, im Bezirk Braşov, entdeckL Die
i\ngaben llie durch BodelHll1d Rflbenwurzelnanalye erworhen wurden zeigtell, dass betri1~

chtliche biologische Reservcn an Nematodezysten, I~auptsâchlich in den Riibenkulturcn cler
O:rtschaften Rotbav und H:llchiu (zwischen. 1.000 und 3.800 Zystem je 100 g \Vurzeln und
Mlhaftenden (Boden) vorhanden waren. Dies beweist einen hohen Infektionsgrad sowie auch .clic
Gefahr fiir andere Gebiete des Lnndes in denen der R,iibenbau beUitigt wird, und dies in AnlJe~

tracht der Tatsache, dass die Verbreitul1g des Nernatoden im allgemeil1en leicht und schnell,
gleichzig mit cler Befărdcrung der angegriffenen \Vurze]n, stattfindet. Es werden eben~

fcills,in der ArbeH, cine kurze Beschreibung der Art und einige Angaben in Bczug auf ci1e
Biologie des Parasi ten, dic4"ngriffssyrnptome unddie ..\Virtpfianzc" sowie 3uch cinigc pf[ik~

tischen ~i\1.:'.!ssllahmen fiirdie VQrhetig1,lng des AngriHes und die BelWmpf tind des SchădIing5,

gcschildert.

HEMATO}l,A HETERODERA SCHACHTJI SCHM1DT BPEllHTEJlb
K~'.1JbTYP CBEKJlb1 PYMb1HH11

B Te!JeUIHI 1972 rOAa ULWH Ot'.iIWpy)I\CUbl oCiuapy)J{clIbl nepDbleaCnl.>twKII I1eMHTO,!tbJ li.
sclwc!ltii fi PyMLlIum Ha uecKO.lbKllX 1{y~1bTypax caxaplloii: III<OP;\IOBOf! Cl3el{.'Ih1 ye3).1.a BpaLL(O(l~
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UNII PARAZIŢI OBŢINUŢI PRIN CREŞTERI LA BUHA SEMĂNĂTURILOR

(AGROTIS = SCOTIA SI;GETUM DEN. EI SCHlFf), BUHA VERZEI
(MAMESTRA BRASSICAE L.) ŞI MOLIA SfECLEI (SCROBIPALPA

OCELLA TELLA BOYD.)

MARIA IONESCU şi ADRIANA VĂCARU

Folosirea pesticidelor pe scară tot mai mare în protecţia culturilor a
atras după sine o serie de neajunsuri ca poluarea, distrugerea faunei folosi
toare, acuLnularea de reziduuri nocive în sol şi în produsele vegetale sau ani
male etc. In vederea înlăturării acestor neajunsuri şi în vederea sporirii canti
tative şi calitative a producţiei agricole, în domeniul combaterii bolilor şi

dăunătorilor plantelor cultivate S-a pus în ultimul timp problema stabilirii
unor programe complexe de combatere integrată a acestora. În astfel de pro
grame, în combaterea dăunătorilor este prevăzută utilizarea mijloacelor biolo
gice (în special a entomofagilor) în vederea substituirii treptate a pesticidelor
din schemele de tratamente fitosanitare. Aceasta constituie una din căile de
perspectivă ce se preconizează în viitor pentru combaterea dăunători lor diferi
telor culturi agricole, între care şi dăunătorii sfeclei de zahăr.

În scopul combaterii biologice a celor mai periculoşi dăunători ai sfeclei,
ca Mameslra brassicae, Agrolis segelllm, Scrobi,palpa ocellalella, au fost efec
ţuate unele observaţii asupra faunei care parazitează aceşti dăunători ').
In cele ce urmează sînt expuse rezultatele observaţiilor efectuate în anul 1972
cu privire la fauna ce parazitează dăunătorii menţionaţi mai sus.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru Mameslra brassicae 'li Agrotis s,egetllm au fost colectate, din cul
tura de sfeclă a Staţiunii experimentale Băneasa-Giurgiu, cîte 130 larve de
vîrstele II si III. Materialul a fost urmărit în vase Petri cu dimensiuni de
7;-12 cm în diametru şi 2-3 cm în înălţime. Vasele au fost căptuşite cu
hîrtie filtru umectată, pentru a menţine o umiditate prielnică dezvoltării.

Larvele au fost izolate cîte una în fiecare vas şi hrănite cu frunze de sfeclă.

. I} Pentru ajutorul dat în determinarea paraziţilor mulţumim şi cu acest prilej tov ..
cercet. Ionel Andriescu, şeful Secţiei de Cercetări BioiIogce "Stejarul" - Pîngăraţi(NeamD,
Led. Univ. Dr. Ionel Peteu (Universitatea Iaşi) şi Of. Victor CiochLa (Le.C.S. - Braşov).
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P - reprezintă procentul de larve parazitate,
N - numărul total de larve analizate,
" - numărul de paraziţi obţinuţi.

Aceste creşteri s-aU efectuat în condiţii de laborator la temperaturi variabile
cuprinse între 14 şi 23,5"C.

Pentru Scrabipalpa ocellatella s-au urmărit, în două perioade (27.VllI
28.X şi 15.1X-30.Xl), cîte 100 probe de colete. Aceste colete de sfeclă au fost
infestate cu 1-2 larve/colet în prima perioadă (densitatea medie la colet a
larvelor fiind de 1, 1) şi cu 1-3 larve/colet în cea de a doua perioadă (del15ic
tatea medie fiind de t,4). Probele au fost recoltate de la C.A.P. Găujani

(jud, Ilfov). Caietele astfel infectate cu Scrobipalpa acellatella au fost dispuse
apoi pe hîrtie de filtru cu un strat de vată umectată zilnic cu o soluţie nutri
tivă (1 mg azotat de amoniu lal litru a'pă distilată) si ţinute în pahare Berze
lius (20/10 cm). Extremitate superioară a vaselor B'nelius a fost închisă cu
capace din pînză de evelină. Materialul infestat cu larve de Scrobipalpa acet
latella a fost urmărit în aceleaşi condiţii de laborator cuIe mperaturi variabile
ca şi la Mall1estra brassicae şi Agrotis segetulI1.

Au fost făcute observaţii aSupra apariţiei adulţilor de Scrobipalpa ocel
la/elia, Mall1estra brassicae şi Agrotis segetum, precum şi asupra paraziţilor

acestor specii. Procentul de larve parazitate s-a determinat dupil relaţia

(S ă ve s cuşi colab., 1969):

în care:

P=
Il ;< 100

li

Ancl;. Astfel prin creşterea larvelor de Scrabipalpa acellatella în perioada
~n.\tlIf~28.X S-a obţinut un procent de parazitare a larvelor de 31,2, iar
1I1.penoada 15.IX~30.XI de 29. . ,

. Adul ţii de molia sfeclei au apărut în proporţie de 49% şi respectiv "de
53%. Om creşterile efectuate rezultă că procentul destul de ridicat allan'el~r
de .molla sfeclei parazitate poate constitui o cauză esenţială a reducerii densi
taţli daunătorului in ultimii 2-3 ani.

Paraziţii menţionaţi 'la Scrabipalpa acella~ella şi Agratis segetU/n nu au
fost clt"ţl pînă în prezent în literatura de specialitate din ţal'" noastră.

CONCLUZII

1.. Condiţi~Je de climă şi de sol de la Băneasa-Giurgiu, însoţite de o
bogah~ ŞI Vanata flora spontană, favorizează atil apari ţia în masă a dilllnăto
nlor CIt ŞI apan ţla unor paraziţi ai acestor".

2.. Speciile de p"raziţi semnal"te în ace"stă zonă sînt: Meteorus rubriceps
Rotz_ . ŞI Dtadegma fenestralts la Mamestra brassicae; Tachina larvartllll la
Agrolts segetum; Cyrtoptix acellatellae Andr., Cyrtaptix romaniclis Anelr. si
ChloracytllS mariae Andr. la Scrobipalpa ocellatella. .

3. La Scrobipalpa ocellatella S-a constatat un procent mai ridicat de
parazitare a tarvelor, de 31,2 şi 29, faţă de 5-6 la Mamestra brassicae si 2-3
la Agratls segetufll. '

. . 4 ..Procentu.1 destul de ridi.cat al larvelor de molia sfeclei parazit"te,
constituIe una din cauzele esenţiale ale reducerii densităţii dăunătorului în
Uiti mli am.

Din observaţiile efectuate s-a constatat că flora bogată şi variaU de la
Băneasa-Giurgiu oferă un microclimf\t optim dezvoltării a numeroase populaţii

de specii dăunătoare (agrotine, halticine, curculionide etc.) şi folositoare
(paraziţi, prădători). Acest fapt a rezultat şi din creşterea în condiţii de labo
rator a speciilor Mamestra brassicae, Agrotis segetU/ll, Scrobipalpa ocellatella.
Astfel pe lîngă unele date obţinute asupra biologiei şi ecologiei acestor specii,
s-a observat şi apariţia unor specii ce parazitează dăunătorii sfeclei de zahăr.

De pildă, Mall1estra brassicae este parazitată, în afară de braconidul Meteorus
rubricepsRotz (Ion e sc u, 1965) şi de himenopterul Diadegll1a fenestralis,
fapt nesemnalat pînă in prezent ca frecvent în ţara noastră. Procentul de para
,dtare a larvelor a fo~t însă redus, nedepăşind 5......6 cÎi Meleorus rubricepsşi
2~ cu Diadegma feni'stralis. De asemenea, S-a observat un procent redus ,<,le
parazitare a larvelorde Agralis segetţlm de către parazitul Tachina larvarwn
~~. .. .' .

O frecvenţă mai 1'i dicată a larvelor parazi tate de către unele speci i de
Pteramalidaeş,il obserYat Ia Scrabipalpa acellatella. speciile parazitate fiin~:
Cyrtopti.'; ocellatellae Andr., Cyrtaplix romanicus Andr. şi Chlaracytu.s martlle

UNII PARAZIŢI OBŢINUŢI PRIN CREŞTERI LA BUHA SEMĂNĂTURf
LOR (A.GROTIS= SCOTIA SEGETUM OEN ET SCHIFF), BUHA VERZEI
(MAMESTRA BRASSICAE L.) Şf MOqA SFECLEI (SCROBIPALPA

OCELLA TELA BOYO.).

Rezumat

. s~~ urmă:it. entomoiauna care. parazitează unii din cei mai periculoşi dăunători ai
!'feclel dm RomanUl, ca: Mamestra brassicae, Agrotis segetum şi Scroblpalpa Qeella/ella Din
ma::rialu~ .b~ologic recoltat din cîmp şi urmărit în condiţii de laborator, s-au obţinut ~lrrnă~
tOT11 ~arazltl: la A-~ameslra. brass.icae speciile Meteorus rubriceps şi Diadegma lenes/ratis, la
Agrofts segetul1~ specIa ~(lclWla larvarum şi la Scrobipalpa acel/a/elia speciile Cyrtoptix ocella
tel/ae, Cyrtopilx romafllCIlS şi C/zlorocytus mariae.
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CERTAIN PARASITES RECOVERED FROMAGROSTlS=SCOTIA SEGE
TUM DEN. ET SCHIFF, MAMESTRA BRASSICAE L. AND SCROBI

PALPA OCCELLATELLA BOYA.

Sllmmary

The parasi te entomolQgical fauna of most- da.ngcrous pestsof Leet crops.in ~oIndn~a, \e~
Mamestrabrassicae, Agrostis segetum and Scroblpalp~ ocellatella, w~re ~l.lbJeete" o S d
dic:::. The following parasites were recovered irom thc. flcld sampl~s of blOlogH: ,ma t~rIal a~t.

followed undcr laboratory conditions: Meteorus rubr~c~p.s and Dtad~gma ~cnestraJl~ rr'T .
jZln an Mamestra brassic<lc, Tachina larvarum paraslhzm~on Agrot~s.s~ge Un1 an yr. ap IX
occe11atellae, Cyrtoptix romanicus and Chlorocytus rnaflaC paraSI tmng on Scrobipalpa
ocellatella.

EINIGE PARASITEN DIE DURCH KULIUR BEI AGROSTIS-SCOTlA
SEGETUM DEN. ET SCHIFF, MAMESTRA BRASSICAE L. UND
SCROBIPOLPA OCELLATELLA BOYD ERWORBEN WURDEN

Zusammenfassllllg

Es wurde clic Entomofauna untersucht clic eil1ige der geHihrlichsţen SchiidIinge der
"1 .•. Rm"nien wie' ·Mamestra brassicae, Agrotis segetum und Scroblpalpa oc711atella,

RUl!e;i~~t. ~o; biologis~hen Material der Jm Feld gesamme!t und unt,er L::~J.o:bed~ngungen
~~~~~~uCht gewesen, wurden folgende ParasI ten ~rWOrbe!l: bel :Mamrl~~trd\ bt,a1~Slcl,~e dl!e vArut~

. . d D'ade ma fcnestraHs bel AgrotJs segetum .1·e l r ac 11na ar ar .
~~jeb~~Ss~~~~li~erI~~lnocel1~telrl clic Arte~ Cyrtoptix occcilatellae, Cyrtoptix romaniclls tind
Chlorocytus marine.

HEKOTOPbIE flAPA311Tb1, BbIPAUJ:EI-IHbIE B Agroslis~Scotia

segetum Den. et SchUL, Mamestra brassicae L. 11 Scrobipalpa Occll;:ltella

Pe31O.lte
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CER.CEr ĂR.I ASUPR.A COMPOR.T MII UIIIOR. HIBR.IZI NOI DE SfECtA
fUR.AJER.Ă ÎN DlfER.ITE CONDIŢII PEDOCLIMATICE DIN R.OMANIA

N. ARFlRE, E. BALTHAZAR, MARIA BÂRSAN,
LAURA C10RLĂUŞ şi C. TJMIRGAZIU

-\
.--Sporirea producţiei animaliere este strtns condiţionată de asigurarea

bazeI furaj ere în perioada de toamnă şi iarnă. Intre furajele suculente, pentru
această perioadă un loc de frunte îl ocupă sfecla furajeră, datorită producţiilor
mari, valorii nutritive şi digestibilităţii ridicate.

Ca şi în cazul altor plante, producţia sfeclei furaj ere este în mare măsură
dependentă de soiul cultivat. In crearea actualelor soiuri cultivate, obiectivul
principal a constat în obţinerea unei producţii mari de rădăcini. În prezent,
obiectivele ameliorării sleclei furaj ere prevăd crearea de soiuri cu producţie
mare de substanţă uscată (soiuri semizaharate, cu un conţinut mai mare de
substanţe nutritive în acelaşi volum de rădăcini comparativ cu soiurile pro
ductive), soiuri care să fie rezistente la boli (în special la cercosporioză), la
secetă şi la Iăstărire. Asemenea soitlri semizaharate, mai bogate în substante
nutritive decît soiurile productive, au fost create în numeroase tări. Astfel,
după Le Coc h e c (1969), în Franţa şi Danemarca se cultivă soiuri semizaha
rate pe o treime din suprafaţa ocupată cu sfeclă furajeră, iar pe restul de două
treimi se cultivă soiuri productive. În Israel (A mos şi Les c h e m,
J965), fiecare fermier cultivă cîte două soiuri semizaharate, unul precoce
(Capax) şi al doilea tardiv (Oscar).

În scopul măririi sortimentului de soiuri caţe să corespundă condiţiilor
noi de cultură din ţara noastră, au fost' creaţi la Staţiunea Lovrin hibrizi noi
de sfeclă furajeră şi s-au efectUat cercetări asupra comportării lor în diferite
condiţii pedoclimatice din România.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Au fost creaţi trei hibrizi noi (Polifuraj 28, Polifuraj J I şi Polifuraj 2),
diferenţiaţi prin conţinutul de substanţă uscată, culoarea si forma rădăcinii.
Hibridul Poli furaj 28 este de culoare roz, cu forma rădăcinii ovală, si face
parte din tipul semizaharaţ. Polifuraj II este de culoare aIbă, cu forma rădii
cinii oval-alungîtă. Polifuraj 2 are culoarea galbenă şi forma rădăcinii cliin
drică. Familiile diploide şi tetraploide componente au fost obţinute prin metoda
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Tabelul 1

Capacitatea de producţie oi hibrizilor de perspectivă de sfeclă funi.jeră În conditiile
Staţinuii Lovrin (rezultatele medii pe an" 1970 1972) ,

Tabelul 2

Capacitatea de producţie a hibrizilof de perspectivă de sfeclă fUfajeră la diferite epoci de
recoltare (Lovrin 1969 1971)

"
Continutul

Conţi . • .... .,'
Produclia desubstanl1i Producţia de rădiÎcini

llutul -.:J;:! <::'~1

uscată
de substanţă de ce· :§.S

Hibridal uscată nuşă ~~~

% o.
J~]

I
""

I I I I I
~c

t/hn % dif. I"m· Uha "' dif. sem- %
o::i

niL '" % D! ""nil. S.t!. '" "'- o.. t/J"O

Polifura] 26
(Mt.) 11,30 .100,0 - *.*,* 130,5 100,0 - 8,5 100 1,01 21,0000 98,9
Polifuraj 28 12,26 108,5 0,96 103,2 79,0 -27,3 !l,9 132 0,91 31,5 99,0
Polifuraj !l 11,58 102,4 0,28 127,4 91,0 - 3,1 9,0 106 0,97 20,5 98,2
PoJifuraj 2 ;1,(media 2 ani) 11,72 103.7 0,42 123,4 96,1 4,1 9.4 111 0,95 27;'> 98,5--
DL r:Q/ 0,5'1Ll iO 5,4 2.4

1% 0,71 7,1 3,1
O,}'% 0,96 9,6 4',2

, -

Productia de Productia de Conţinut Ll llconl inlllu\
Hibridul

EpOţij de substalllii uscatil riidiicinl Conţinutul
recolhlre

de subst. de protţ'in,]

uscată '1;' din de d~tlllŞrl

Uha I I
% 5.11. %

% tlh<l %

Polifuraj26
25. VIJ 5,31 37 63,5 43 8,0 ~

25. Vill 8,74 61 109,7
-

74 8,0 11,5 0,81
25.1X 11,62 82 131,8 89 8.8 12,G 0,99
25.X 14,24 100 147,9 100 9,5 13.3 1,01

25. Vll 5,48 38 52,0 44 10,f) -
Volifurnj 28 25.Vlll 8,96 62 87,7

-
75 1O,f) 10,9 0,75

25.IX 11,00 76 99,7 85 11,2 11,9 0,86
25.X 14,45 100 117,0 100 12,8 13,1 0,90

25.VII 6,02 42 68,3 49 8,8 -
"Poli furaj 11 25.VIll 9,31 65 106,3

-
76 8,8 12,1 0,79

25.1X 11,54 81 125,5 90 9,2 12,7 0,95
25.X 14,25 100 139,4 100 10,2 13,7 0,96

25. Vll 5,25 40 57,6 44 8,9 -
Polifuraj2 25.VIII 9,12 69

-
101,3 77 9,0 11,5 . 0,79

25.IX 10,88 82 116,8 90 9,2 12,3 0,93
25.X 13,24 100 131,6 100 10,1 13.5 0,97

DL 5% 0,26 3,5
1% 0,36 4,7

0,1% 0,48 6,2

La Staţiunea agricolă Lovrin s-a evidentiat hibridul Polifuraj 28, care
a dat faţă de soiul martor Polifuraj 26 un spor foarte semnificativ de 960 kg/ha
substanţă uscată (8,.5%) şi a avut un conţinut de substanţă uscată cu 32%
mai mare decît martorul (tabelull).. Avînd producţia de rădăcini m.ai mică
cu 27,3 tlha (21,0%), necesită cheltuieli de recoltare, manipulare şi însilozare
mai mici d"cît soiul martOL Producţia de frunze şi păstrarea în siloz sint
egale cu ale martorului. Ca deficienţe se remarcă un conţinut de cenuşă mai
mic cu 0,1% decît la martor şi o oarecare neunîformita,le morfologică (are
6% rădăcini netipice si necesită dislocator pentru scoaterea din sol).

Hibrizii Poli furaJ 11 şi Polifuraj 2 au dat producţii de substanţrl uscatrt
egale cu martorul, avînd un conţinut de substanţă uscată mai mare cu 6-11 %
si o producţie de răd'lcini mai mică cu 4,-9%. I-libridul Polifuraj 2 se recol
(cază foarte uşor, deoarece rădăcinile lui cresc mult în afara solului.

Aceşti hibrizi au fost studiaţi şi sub aspectul capacităţii de producţie
la diferite perioade de recoltarc, pentru a se stabili la care epocă de recoltarc
se pbţincele mai mari producţii. Au fost făcute recoltări la 4 date (25.VII,
25.Vlll , 25.1X şi 25. X), determinîndu-se producţia de substanţă uscată
şi de rădăcini, conţinutul de substanţă uscată, conţlnutul de proteină din
substanţa uscaU, şi conţinutul de cenuşă (tabelul 2). In luna august s-a înre
gistrat o crestere intensă a rădăcinilor (cca 30%), din cu un conţinut redus
de substanţă' uscată. În lunile septembrie şi octombrie ritmul de creştere a
rădăcinii a fost mai redus (cca 10-15%), în schimb s-a acumulat mult"
suhstanţă uscată, proteină şi cenuşă. Rezultă că recoltarea acestor hibrizi
la epoci timpurii duce la pierderi de producţie.

La LC.C.S. Brasov s~ constată un spor foarte semnificativ faţă de martor,
ele 1810 kg/ha substanţă uscată (18,2%), realizat de hibridul Polifuraj Il
(tabelul 3). Acest sp'or se dat?reşte atît producţ~ei mar~ de r.ădăcini (spor ,de
7,5 Uha) cît ş' conţl11utulul rIdicat ele substanţa uscata (ma' mare cu 10~o).

REZULTATELE OBŢINUTE

selecţiei individuale, cu studiul descendenţei. Metoda obţinerii hibrizilor
este similară cu metoda creării soi ului Polifuraj 26 (A r fir e şi colab"
19(2).

Experienţele au fost executate în anii 1969-1972, la Staţiunea Lovrin
(cernoziom freatic umed), la LC.C.S. Braşov (sol humico-semigleic), la
Staţiunea zootehnică Tg. Mureş(sol brun de pădure slab podzolit, puternic
pseudogleizat, cu apa freatică la 5 m) şi la Staţiunea zootehnică Secuieni
(sol cernoziom Iăcovîştit şi condiţii de irigare).

Aşezarea experieIj.ţelor s-a făcut după metoda pătratului latin, în 6
repetiţii, cu suprafaţa recoltabilă a parcelelor de 10 m' (100 plante). Au fost
administrate 600 kg/ha azotat de amciniu şi 400 kg/ha superfosfat. Plantele
premergătoare aU fost cereale sau leguminoase. Conţinutul de substanţij
uscată a fost determinat refractometric, cenuşa conductometric, iar proteina
prin metoda Kjel dah!.
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La Staţiunea experimenhl1ă DgricolU LGvrinau fost creaţi mai mulţi hibrizi de sfeclă

furajerii (polifuraj 28, Polifuraj Il, PoliIuraj 2). Hibridul Polifuraj 28 este semizaharat, cu
rădăcini de lormă avală şi culoare roz. Poiiiuraj 11 are rădă cina albă şi ovaJă. Palifuraj 2
are rădăcina galbenă, de formă cilindrică şi se recoltează uşor. Hibridul Polifuraj lla dat
sporuri de 1,81 t/ha substanţă uscată (18,2%) şi 7,5 t/ha rădăcini (7,6%) la 1.C.C.5. Braşov.

CERCETARI ASUPRA COMPORTĂRIIUNOR HIBR.IZI NOI DE SFECLĂ

FURAJERĂ ÎN DIFERITE CONDIŢII PEDOCLIMATICE DIN ROMANiA

I-1ibri dul Polifuraj 2 a dat O producţie de substanţă uscată egală cu a
martorului, avînd conţinutul de substanţă uscată mai mare cu 8% şi o producţie
de rădăcini, care se recoltează usor manual, mai mică cu 4,3%. .

I-1ibridul Polifuraj 28, care' are cel mai mare conţinut de substanţă uscată
(spor de 21 %), a da,t o producţie de substanţă uscată practic egală cu a ",ar"
torului, producţia de rădăcini, ce se recoltează uşor, fiind mai micii co 19,1>%.

La Staţiunea zootehnică Secuieni s"a evidenţiat hibridul Poli furaj 1,1,
care a dat un spor distinct semnificativ de I 400 kg/ha substm,ţă uscată (16,5%)
şi de 13,3 tlha rădăcini (12,8%), avînd conţinutul de substanţă uscată mai
mare cu 4% decît martorul (tabelul 1). I-1ibridul Poli furaj 2 a dat o produc
ţie la nivelul martorului, avînd conţinutul de substanţă uscată mai mare
cll lO % şi rădăcinile de formă cilindrică, cu recoltare uşoară. I-1ibridul Poli~
furaj 28 a dat o producţi.e de substanţă uscată egală cu a martorului, datorită
conţinutului mai mare' de sub~tanţă uscată (cu 21 %), deşi producţia de
rădăcini a fost mai mică cu 10,2 %. ,J

Aceşti hibrizi au fost în,cercaţişi în condiţiile St'lţiunii z99tel11lice
Tg. Mureş, obţinîndu"se date prţliminare, care arată cii ŞI aici hibrizii noi
dau producţii ridicate de rădăcini şi substanţă uscată.

J. I-1ibridul Poli furaj Il a dat sporuri de 18,2% la producţia de sub"
stanţă uscată şi 7,5 Uha la producţia de rădăcini la LC.C.S. Braşov, de 16,5%
la producţia de substanţă uscată şi 12,8% la producţia de rădăcini la Sta"
ţiunea zootehnică .Secuieni şi a fost egal cu martorul la Staţiunea Lovrin.
Conţinutul de substanţă uscată în rădăcini a fost mai mare decît la martor
cu 4-10%. '

2. I-1ibridul Polifuraj 2, care a dat producţii de substanţă uscată si
rădăcini egale cu ale martorului, are avantajul că se recoltează foarte usor
manual, datorită creşterii rădăcinilor lui deasupra solului. '

3. I-1ibridul Polifuraj 28 a dat un spor de 8,5% la producţia de substanţ"

uscată la Staţiunea Lovrin, iar în celelalte localităţi a fost la nivelul mar"
torului. Producţia de rădăcini a fost mai mică cu 10,2-21,0%, iar conţinutul
de substanţă uscată superior cu 21,0-32,0%.

! Rezumat
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La Sta\iun,:a,,:,:~o.tehnică Secuieni sporurile au fost de 1,40 tlha stlbstanţă uscaHi (16',5%) şi
13',3t/ha f<ldaClO1 (l2,8~'o). Conţinutul de substanÎ~1 uscată în răd~icilli a fost moi m"fre decît
1;] martorul Polifuraj 26 cu 4-10%. Hibridul Polifuraj 2, care a dat productii de substnnţii
uscată şi rădăcini egalecuflle martorului, are avantajul că se reeolteazii foarte uşor manual.
c!;atofită creşt:fii ră(:,iicin~lor lui deasupra solului. HibriduI Polifuraj 28 a dat în plus 0,96
t/lla substanta uscata (8,D%) şi o producţie de rădăcini mai mică cu 27,3 i/ha (21,0%), la
Staţiunea Lovrin.

RESEARCHES ON THE BEHAVIOUR OF CERTAIN NEW FODDER
BEET HYBRIDS IN ROMANIA UNDER DIFFERENT PEDOC,LIMATIC

CONDITIONS

Summary

A numbcr of fodder beei hybrids (Polifumj 28, PoJifuraj 11, Polifuraj 2) wasobtained
at LQvrin Experiment station. Polifuraj 2 is a half~sweet varietywith oval, pink roots, while
Palifur.aj 1.1 is characterized by whîk rcots, oval in shape. The roots of Palifuraj 2 hybrid
<lTe cylmdncal, yellow and eas)' ta harvest. Polifuraj 11 hybrid yielded 1.81 tdry matter per
ha (18,2%) and 7.5) roats/ha (.7.6%) at the Research Institute for BeetGl'owing -..,; Brasov.
At fhe Sccuieni Experiment statian~for Animal Breeding fhe yieJd incrcases were of 1.40 t
dq: ma Her/ha (l6.5%}and 13.3 t roots/ha (12.8~b). The dry [matter content of roots '\Vas 4---'-., lOl}()

higberas ngainst the control, i.e Pblifuraj26,poiHur;Jj 2 hybrid giving file same dry matter
and root yicJd as the control is ~ldvaotageous for its eas}' hand-harvesting qualitv owed to its
roots which grow above the soiI. Poliîuraj 28 hybrid gave yield5 with 0,96 t (irv matter/ha
(8.5~'o) higher,flnd root yields with 27.3 t/ha (21.0%) smal!er, wben crappedat L~vrin Expe
riment sLJtion.

FORSCHUNGEN BETREFFEND DAS VERHALTEN EINIGER FUTTER
ROBEN IN VERSCI-IIEDENENE PEDOI<LIMABEDINGUNGEN IN

RUMĂNIEN

Zusammeflfassllflg

Bei cler experimentcllen Landwirtschaftsan5talt Lovrin wurden mehrere FlItterruben
4

hybridc gesehaffcn. (Polifurflj 28, Polifuraj Il, Polifuraj 2). Der Hybridc Polifurflj 28 ist
!laJb gezuckert Hod hat cine ovaIJ6rmigc, rosafarbige "\Vurzcl, Dic \\Turzel des Poliiuraj Il
15t weissund ovalf6rmig.Polifuraj 2 hat cine geJbe, zylinderformlge Wurze1 und kann leicht
gecrntehverdc. Der Hybride Polifuraj 11 ha t Trockensubstanzzunahmcn von 1',81 t/ha (18,2% 1
undWurzelztJnahmen von 7,5 Uha (7,6~to) bei der Forschungsinstitut ~ fUr Riibenhau, Brasov
erzeugt.Bei der zootechnischen Anstalt Securieni betrugen die-Zunahmen 1,40 tlha' Trock~n~
substanz '(16,5%) und 13,3 t/ha Wurzeln (12,8%). Der Trockensubstanzgehalt der \Vurze.

\Var nur lIm 4-10% hohcr als derjcnige des Zcugen Poli furaj 26. Der Hybridc Polifuraj 2 der
cine gleiche Tracl{cnsubstanz - und \Vurzelproduktion wie diejenige des Zeugen ergab, hat
(]en Vorzug lcich van Hand geerntet zu werden da clic WurzeIll iiber die Bodcnfl5che hcrvor~

HlgCJl. Polifuraj 28 hat bei der Anstalt Lovrin 0,96 t/ha mehr Trockensubstanz (8,5%) und cine
tIm 27,3 t/ha (21,0%) ldeincre 'Vurzelprodul.;tioll, erzeugL

HccnE,UOBAHl151 DO BbmOc.~YIBOCTI1 HEKOTOPbIX HOBbIX f116Pl-lLlOB KOP
MOBOcl CBEKJIbI B PA3J1l14HbIX Knl-l~\ATI14ECIU1X YCJIOBy11lX nOQBbl

PYMbIl-l1111

PiJ31O.1W

Ha ce.lbcKOX03f!i'!cTlleHliOii 31.;crrepnll.lelna.JIbUoii CTalllUlJl JIOBplIH G!Jl,.'lO COJn,allO ,He(>

ltOJlhlW ruGpIIJlOB IWpMOBOii cnelVibl Polifuraj 28, Polifurnj Il, Polifuraj 2), rli{ipllJ!".pol1~

furaj 28 f{B.'l51eTC51 no.rryc'L'i:apHhlM, C KOpl-le1l1 olla.'lbllOi't QJOPl\1b! 11 P03011b1M U\3eTOM. Polifuruj Il
HMeeT oe.llblii II OIHI.lJbHbdi IWpCHb. PolHuraj 2 1I1>ICCT ~Ke.'1Tblii IWpel-lb IUlJI11!l,upwlec1wii tPOP~lbl

11 Y)WOeH npH c6opJ.;e ypO'Kaf!. fuupn)( Polifmaj 11 ,nil.'! npJlpOCT 1,81 r./ra c)'.\:olo COCTaua
{I8,2~;)) 11 7,5 Tira JWIHlefl (7,6%) Il ICCS BpawoB. Ha 300TexllillieCJwii eTamUlll CeF;ye:!!, npu 4

paCT OhlJl 1,40 Tira cy,xoro COCnl!3a (16,5%) 11 13,3 T/ra lwpneii (12,8%). Co,uepn~Dlille cyxoro
-(oeroBa B IWpU5lX OWIO OQ.'Jbwe IIC:\'I y I\O!ITPO!lblloro 1"116p11)].a Polifuraj 2fl Wl 4-JO(;~1. Ci!
·6pn,n Polifuraj 2 I\OTOpblii ,naJl np0}J.Yln~l1lo cyxoro COCTaBa panHylo c JWHTpO.rlbHOii, H ....leeT
TO npellMylll,eCTBO, 'HU era i\!O/l';IlO youpaTlt npY\JH)'lO, G.rraro;J.,apn pOCTa lwpelll,eu lIa nonep~

XlJOLTl! 3e1\IJl11. rllUpllll Polifuraj 28 l-lOJI npUUbl.'Ib Ha 0,96 T/ra cyxoro COCT<\Ba (8,5%) H

npo,a,yl';TllBHQCTb ImpHeii, MeflltrlJylo lUI 27,3 Tira (21,0 1%) lH;t CTaHUllll Jlonpllll.
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