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PRaF, DR ANTONI FILUTOWICZ

La 24 octombrie 1976, s-a stîns din
viaţ'l ProL Dr. ANTONI FILUTOWICZ,
director al Institutului de cercetări pentru
cultura sfecIci ele zahăr din Bydgoszcz
(Polonia) în urma unui tragic accident de
automobil.

Născut la 13 iunie lH14 în localitatea
Trzemeszno, Prf)f. Dr. A. Filutowicz şi-a

făcut studiile superioare la Facultatea de
Agricullură şi Silvicultură din Poznan, exer
citînd funcţia de asistent prepara lor chiar
din timpul studenţjei.

în anii 1036~ 1o:n a lucrat Ia Sta
tiunea experimentală din Konczcwice, iar
de la începutul anului 1D38 pînă la declan
şarea celui de al doilea război mondial, a
ocupat func-ţia de asistent la Staţiunea experimentaHi a Institutului agricol
din Bydgoszcz. În auul 1939 a participat la luptele împotriva cotropitorilor
fascişti, iar in timpul ocupaţiei a lucrat la Sttlţjunea experimentală de la Po
zag de Ungă Pulawy, unde H început cercetările de pioniera l referitoare la
poliploidia sfcclei de zahăr.

Duprl război, reintors la Bydgoszcz, a organizat şi condus Laborato
rul de citologie şi genetică, De la inceputul annlui 1063 şi pină la moartea sa
tragică, a exercitat funcţja de director al Institutului de sclectieşi aclimati
zarea plantelor din Bydgoszcz, Timp de mulţi ani a ţ.inut prelegeri la Şcoala

Superioară din Olsztyn şi apoi la Universitatea "Nicolas Copernic" din Torun,
ProL Dr. A, Filutowicz a pllhlicat 00 lucrăr' ştiinţifice, fiind, în acelaşi

timp, coautor la 8 manuale. A fost promotorul unui mare număr de dizertaţii

şi a efectuat recenzÎa multor lucrări de doctorat şi ştiinţifice.

Lucrările ştiinţifîce ale Praf. Dr. Filutowicz în domeniul cercetărilor

au cuprins, mai ales, probleme de poIiploidie şi heterozis la sfeclă, precum şi

hibridări între sfecla de zahăr şi specii sălbatice ale genului Beta,
Cercetările sale asupra speciilor sălbatice au contribuit mult nu numai

la revizuirea teoriei de formare a anumitor specii dar şi la alcătuirea unei
colecţii de specii şi ecotipuri de care nu dispune uici o instituţ.ie ştîinţjfică

din lume,

~ IN MEMORIAM ~
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".. Cercetătorii ştiinţifiei ai ICCS Br " ,
raru sfeclei de zahăr pierd 'III . "aşo\ dm domelllul culturii şi amelio-
d b' pelSoana Praf Dr r", t ' .

eose It ?c stimat coleg. . '. ~l U OWICZ un apropiat şi

Pnn lucrările sale ,ştiin tifice c ," ',' " _., '_.
goszcz de către cercetătorii .' _ ; ll, OCdZW :'lzltarll InstItutului din Bvd

Braşov, Praf. Dr Fil'ltO\"I'CzlaOl~anI~ Pt~e,cum ŞI cu ocaz.ia vizitelor la I(CS
y • ' " , ", ţ' lmpal"'aslt c' }. -., - . ' ,~ ,

cercetatonlor români aduc' 1 ',LI (laga mIlllncunostmte1t' s'llp

f ţ " , , '" lll( o valoroasă contr'b t', ,," . ,,' ,-
ee "lonarea lor stiin'l'fl'ca" I'n d ' l' ţ 1 1I,le a preuătireasi PCI'-

, '", ~,omenJU a r .-" " .... "
la sfecla de zahăr. ' 'IllC 101 anI ŞI producerii d~ 5ftminţ5

LUCR, ŞT. I,C,C.s, SFECLA DE ZAHAR, 1977, VOL, VII.

mumZl SIN'l'ETICI },1\ SFECLA DE ZAHĂR

V. CODRESCU, ANA CODRESCU, MARIA BARSAN

În primele decenii ale secolului XX, sub influenţ.a succeselor obţ:inute

în crearea hibrizilor dubli de porumb, numeroşi cercetători au efectuat lu

crfrr1 de consangvinizarc (autofccundarc) la sfecla de zahăr. Dar, din cauza

rezultatrlor ?i părerilor contradictorii, precum ~i datorîUl greutăţilor in ob

ţinerea seminţelor la auLofecundflrile efectuate, aceste lucrări au fost practic

părăsite in Europa. În ultimele două decenii, lucrările de consangvinizare

(autofecundare) la sfecla de zahăr au fost reluate în străinătate de numeroşi

cercctătarimen'ţionatiinlucrări anterioare (C o i c e v, 1965; Cod r e s c li,

1070, 10n, H>7<1, C o tI l' e s cuşi colab" 1073),

în prezenta lucrare sînt expuse unele aspecte privind obţinerea, ca

pacit.atea de producţie şi schema producerii seminţei la hibrizii sintetici

Braşov şi Stupini 2 1VI, creat;i, pc baza de linii consangvinizate, la Le.C.S.

Braşov,

l\laleria[ şi metoda de cercetare. Prin lucrări de autofecundare au fost \

create, la nivel diploid, linii consagvinizate practic stabilizate (I6~ 18), Liniile

componente ale hibridului Braşov au fost obţinute din soiuri plurigenne,

iar cele ale hibridului Stupini din soiuri monogerme şi plllrigerme. Tehnica

de autofecundare şi de determinare a capacităţii de comhinare a liniilor a

fost dcscrisă în Incrări anterioare (C o d l' e s c u 1970, 19n, 1074; C 0-

d r e 5 cuşi colah" 1973). În hDza acestor cercetări şi lucrări au fost cre-

aţi hibrizii Braşov şi Stapini 2 1\'1 .~i claboraUl o schemă de producere

a seminţei pentru hibrizii sintetici F 2, creaţi pe bază de Hnii consangvinizate.

Rezultate şi discuţii, Potrivit dutelor din tabelul 1, hibridul Braşov,

in medie de 3 ani (1 073~ lmS), în condiţiile de la Braşov, u dat o producţie

de <10,3 tiha rădăcini, cu 5,7 t/ha (13%) mai mult decît soiul R Poli 7, Cn

tot acest spor de producţic, conţinutul de zahăr biologic (17,8°S) şi cel extras

OS,OOS) este chiar mai bun dccit alsoinlui R Poli 7. îu consecinţf., producţia de

zanăr biologic şi efectiv extras este respectiv 8,76 şi 7,30 tlha, sporurile,

faţă de soiul R Poli 7, fiind respectiv de 1,05 şi 0,0 t/ha.

In baza acestor rezultate, cît şi a celor obţinute la centreleHărman,

Galda şi Luduş ale Comisiei de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor

(T o r j e şi P o p, 1075), hibridnl Braşov a fost omologat în anul Ig75'/1
urmînd a fi cultivat în Transilvania.
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15HIBRIZI SINTETIC! LA SFECLA PE ZAHAR

Hibridul Braşov are o formă a aparatului foliar şi a rădăcinii asel11 ăllă-1toaTe vechiului soi diploid CT-34, din care provin majoritatea liniilor componente. Rezistenţa la cercosporioză şi la Iăstărire sint la nivelul soiului
R poli 7.Hibridul Stupini 2 M, potrivit datelor din tabelul 1, in medie pe 3 ani J(1973~ 1975), în condiţiile de la Braşov, a dat o producţie de 48,9 tlba rădăcini, sporul, faţă de soiul R poli 7, fiind de 5,3 tlha (13%). Conţinutul de zahărbiologic (17,56'S)şi extras (14,33'S), este apropiat de al soiului R poli 7 \(17,62 şi 14,65'S). Drept urmare, producţia de zahăr biologic (8,58 t/ha) şiefectiv extrasă (7,01 tlha) este superioară celei a soiului H poli 7 cu res-
pectiv 0,9 t/ha (11,9%) şi 0,52 t/ha (10,7%).Pe baza acestor date, cit şi a celor obţinute la centrele CIOS (T o r j eşi P o p, 1976), hibridul Stupini a fost preomologat şi admis la inmulţire, il
urmînd a se cultiva în jumătatea de nord a ţării. "Hibridul diploid monogerm stupini are forma aparatului foliar şi a \ 1rădăcinii intermediare între soiurile diploide .şi cele poliploide, Rezistenţa laI \
boli şi Iăstărire este apropiată de a soiului R poli 7.

În figura 1 este prezentată schema producerii seminţei la hibrizii sin
tetici creaţi pf? bază de linii consangvinizate pseudoautoincompatibile. Această
sC.hcm{l prevede:

Anul 1. Producerea seminţei pure a liniilor (baza "superelil't") prin
autofecnndarea unor plante din liniile componente (10-15).

Aflul 2. Folosind sămînţa din anul 1. se produc rădăcini pe linii. cese utilizează atît pentru producerea- semin'ţei "superelită" a liniilor în anulurmătc~. cit şi pentru reproducerea (mentinerea) liniei (obţinerea. din nou.
a seminţei pure a liniilor din anul 1).

Anul 3. Se produce s"minţa "superelită" pe linii prin metoda SIB,
în condiţii de izolare în sere compartimentate sau în spaţiu.

Anul 4. producerea butaşilor "superelită" pe linii saU în amestec.
Anul 5. Se produce sămînţa 1", (eliU,), utilizindu-se un amestec de

butaşi "superelită" anul 4.
Anul 6. Se produc buta'ii elită.
Anul 7. Se produce sămînţa hibridă F 2 pentru culturile de sfeclă

destinate prelucrKlrii in fabricile de zahflr.Hibridare" 1", (practic 100%) a liniilor in anul 5 se realizează datorită fe-nomenului de pseudoautoincompatibilitate (C o d r e S c u, 1971, 1974; C 0d r e s cuşi colab. 1973), precum şi datorită numărului relativ ridicat al liniilor componente. Procentul de hibrizi (fără participarea fenomenului de
pseudoautoincompatibilitate) este dat de relaţia (n-~100 (G i o s a n şi
Şăules cu , 1969; Knapp, 1958; Manol;U şi colab., 1965).In anul 7, în faza producerii seminţei hibride F2 • proporţia ridicată ahibrizilor şi gradul ridicat al hcterozigoţ,iei se realizează pe seama număruluimare de combinU'ţii între hibrizii FI' datorită poligeniei caracterelor cantitative agroproductiveşia probabilei înlănţuiri a unora din genele implicate în
determinarea acestora.
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CONCLUZII

în lucrare sint expuse aspecte privind obţinerea, capacitatea de productie :;;i schema

producerii seminţei la 2 hihrizi silltetici de sfeclă de z~hăr (~n~ş~v. -5i. StuPini~ 2 IVI) creaţi p~

(ază de linii consangvinizatc. I-Jihrizii creaţi au producţIi de radUC}lll Ş.l de zahar cu lO~15. \}o
'5 ~ fi t{ha rădăcini şi 0,7~1,0 t{ha zahăr) mai ridicate decît soiul cultIVat. Producerea seuuu
('.ci se efectuează pc baza unei scheme de 7 ani, utilizindu-se linii consangvÎnizate stabUizatc.

HIBRIZI SINTETICI LA SFECLA DE ZAI-IAR

Rc:umu!

1. Prin metoda autol'ecundflriiau fost create linii consangvinizale
stahilizate.

2. Prin încrucişarea unor linii consangvjnizate au fost creati hibrizii
sinLetici Braşov şi Stupini 2 1\1.

3. Capacitatea de producpe. a hihJ:izilor Braş,o~ şi SLupini 2 M este
superioarăcll 10-15% fatrl de sowl cultIvat Ii poh 1..

L1. Producerea scmin[:ei hibrizilor sinLeLiei Bra.';H)\' ~l Stnpini 2 IVI, din
Loal.e verigile (superelita, elita şi originaLi) se face dU});'1 o schemă relatÎ\'
uşoarii, Cll o duraE\ de 7 ani.

SamÎn!a".pura"allh,;lor 77
(.Baza s,?,erel/M'1

SamÎn!a" sUflereli/ape
lin!i ]7 o6f!/)ufa-prin
metoda 5/8

Q

n

Ames/ec radăc/n/

h st/jJer6'IJla "

Iii;I~ I~ I~ ~----W
.1 1 1 1
123 4
Q Q Q Q

Q+Q

:2

S'C.'ţ/6MA P~OOI'.lCl:.'R1I rrA,IIIlJ'Tn LAI-IIBRIZII SINT/;TICI

OI; ZAHAR CREATI PE BAZA OI; LINII
CONSANCVINIZAT/;

J

2

J

5
SamÎn/a- Il/or/d§ t:,

r:e1ikij

SYNTHETICS HYBRJDS OF SUGAR BEET

Slllmnary

6

The papel' prcscnts somc Hspccts of thc productîon, yiclding ability and .sced multî
plication scheme of hvo syntetic sugar bect hybrids (Braşo~ and Stupin~) based ou inbred
lincs. The root aud sugar ylelds of the hyhrids were lO-lv per cent hlgher as compared
to the .standard (5~6 tjha roots aud 7~l,O tjlHl. .sugar).

The seed multiplication is based on a scheme of 7 years utilizing stabiliscd
inbred lines,

7
Samla/a hi6aoa ,cE

(" onjina/a:J SYNTHETISCHE HYBRJDE DER ZUCKERRUBE

Schema producerii seminţei la hibrizii sintetici de sfeclă de zahăr creaţi pe bază de linii
consangvinizate.

Seed multiplication scheme of sugar beet synthetic hybrids based on inbrcd lines.

Schema prezentată este mai scurtă cu 4-6 ani decit schemele relatate
de Knapp (1958), Eichholz (1962), Heinisch (1958). Simplitatea
schemei se datoreşte faptului că sămînţa supereUtă se poate produce numai
la Uniile componente stabilizate şi in cantităţi suficiente pentru mai mulţi ani.

Zusammen{aSSlllIg

Die Arbeit enthă.lt Aspekte der I-lersteUung, Ertragsleislung und dass Samenerzeu=
gungsschema von 2 syntctisehen ZuckerrUbenhybriden (Braşovund Stupiui 2M) die auf Il.~zucht7

liuien bestehen. Die I-lybride haben um 10-15% grossere RUben uud Zuckerel'trage ais
ilie augebaute Sorte. Die Samcnerzeugung wird auf Grund eines 7-jahrigen Schema ausge
fiihrt, wobei stahilisierte Inzuchtlinien verwendet werden.

2 - LUCRARI ŞTIINŢIFICE
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Cf'1I1TETFll{ECKI1E n16PI.J,lJ,bI CAXAPHOYI CBEKJlbI

PC31O,1!C

6 LUCR ŞT, eCC,8, SFECLA DE ZAHAR, 1977, VOL, VII.

B pa60T(, IIPIIBO,ClflTCfl acnCI\Tbl HO.TJ}"IC'llllfl, np01l3110,uHTe.TIblJOIi crroco6110CTlI HC:X(,~lbI

npOllJllO,:]CTU<l cNlml cIHITeTIllJeCJ,JIX rJl6pun:ou caxapHofI cueKJjbl (Braşov-Stupini 2 ;\1), C03

:~,HlI)!X Ha atHQne c3I\100t1hIJleHl-JbIX JIHHlrii. C03ll.<lHllbIC' rn6pllJl.bl ;raloT ypo:tl\aii Kopileii II c60p

CHxapa Il<! 10-13% (5-6 ,Jru Iwplleii II 0,7-1,0 Tlnl caxapa) 60JlblJIC' (10)1,1 BblpaUUJIlflClIIblil

COpT.

CCill€IHl npOIl3lJ01UJ1TlI rIO CCilJIlJICTllei) CXC'ilIe, lICIlOJlb3ylOT C 31'01'! nCJIIJlO CT<lGnm1311po

U<lIIliblC' C(l1ll00Jibl.:lC1-Jll],le illllJII.

13JBLlOG13AFIE

Cod r l~S e u, \'., n),O, Gapacilafw comlmlivel a lmOl' linii consallglJini:::ale la sfecla de :ahiir.
Analele Le.C.S. Braşoy, Sfecla de zahăr, 2, 17~22.

Cod r c 5 C 11, V., 1971, Die lVirkung da Sclb,~tbefriicillung und dcI' Ilybridisicl'lIng da Linien
aur CÎne panlllictiscile Populalioncn der Zuchcrl'iibe, Z, PIlanzt.'llzilchtg., (;(;, 175~lSG.

Co d r e se li, V., Hii·!, Ef{el de la selec/ioJl el dc l'llybridation des lignfcs cOllsQnguines pseudo
auloincompaliblcs cilc::: la Bcllerave a mcrc, Z. PIlanzenzuchtg., 72, 9~25.

C O el r c seu, V., P.ş t c r ii Il e s C lI, A n fi. Cod r e 5 elI, 1973, Efectul aulofecundăl'ii,

capncifafca dc combinare şi gradul de sfabili:are a liniilor consallgvini:alc Ia~I5 la sfecla
de :ahilr, Anale 1.e.c.s. Braşov, val. IV, 11~26.

C o i c c v, V., 1965, Dinamica crcşlcrii producţiei şi pcrspccliuelc consallgvinizării t11 amelio
rarea s{eclci dc:ahâr. Teză doctorat, Tust. Agron. "N. Bălcescu" Bucureşti.

Ei elI 11 01 z, "'V., 1962, [{dm hclerozisnala sclckţia pri =-ahaI'llofo .tveklo i predlojcnia :a pona
ialăşllo salrudniccsllJo. Izd. na Balgărscato Academie na Naukiti, Sofia.

G i o 5 fi n, N., S îi li 1 e S c li, N" 1913D, Principii dc genetică. Edit. Agro-SiIvlcă Bucureşti.

Hei ni s c lI, O., 1958, Dic keim{l.illigkeil des Zl1ckcrriibensaatgl1tcs iilrc Bcdeulung und di,:
sic beeinflussendcn Fa/dorm, Z. fOr dic Zllckerindllstrie, 2~:}, 63~67.

K nap p, E., 1958, Bela-l'iibcn. In Jiandbuc/J der P{lanzenzilcMl1ng, VerlagPaul Pnrey, Berlin
ulldHamhurg, Bd. 3, Hl6~284.

Manoliu, M., Dracea, 1., Crăciun, T" Pamfi!, C., 1%5, Genetica, Edit. Did.
şi ped" Bucureşti.

Tor j e, D., P o p, L., Hl75, Documentaţie privind oll!ologarea ,~i duiQrizarea unor soiuri de
planle agricole, M.A.LA" C.I.O,S,

Tor j e, D., P o p, L" 1976, Soiuri noi de planle agricole propuse pentru omologare şi aulori.
zare, Ii'I.A,I.A. ş.i C.I.D.S.

VABIATIA PIWnve!'mI DE ZABAI: EXTllACnBIL LA UNELE
SOIUII HOlUANEŞTI IlE SFECLA DE ZABAn îN CONDIŢIII,E

I'I;Il(lCUThlATlCE IHI\' ZONA BllAŞOV

p. ŞTEFANESCU, Z. STANESCU, CONSTANTA CHIPER şi GI-I. PAMFIL

Aparilia şi extinclereDlll culli,n:J ~.1 11110r noi soiuri româneşti de sfecEi de
zah5r reclam;j analizarea comporLflfii lor in diferite condiţii pedoclimalice
pentru stabilirea zonc'lor şi conditiilor pcdoclimatice carc asigurt! punerea in
valoare :J poLcn[-iall1lui ]01' prodl1eLivşi ealitativ.

Unele 1uc1'[i1'i apflruLe anterior (L ii el e c k e şi Nit z s c h e (19GG),
S t fi nes cuşi cobh., HJ74-1U76; Ş te f tl nes C 11, (1976) ~111

cviclenliat LlpLul efi productia dc zahfll' extractihil al sfcclei şi consumul
spceifie ele .";[ecI::'i reprczintfl principalii indicatori sintetici ele estimare
a valurii tehnolugiee. deoarece aeqtiainglobea/;f1 atît aspectul productiv
(produc[i;, sfec1[l) ciL şi cel calitativ {conţinutul de znhflr alb cristalizat, cal
cnl<:1l în functie de compozHi~l chimic[l a s[cclei).

în lucrarea de falIt urtd{tm varin(.ia p1'odl1c[iei de zah[l1' extracLihil
a unor soillri rom uneşti de sl"cclJ de za]][l!' cllHivuLe în cC)Ileli[.iile pedoclimatice
din zona 131'a,)o\';;i Sl:lhilill1 toLodati'i p1'incip[llclc.:: cauze ale variatiei ncestui
indicator cnre c:,,:primi:i valoarea tehnologic[t.

Jlolcrialul, metoda şi conditiile de cercetare. Experienţ.a care a stat In.
haza prezentului referat a cuprins mai multe soiuri de sfeclă. Pentru unnii
rirea -innllcn~ei l1utritiei cu P şi K asupra producţiei de zahăr extractibil,
soil1rilc ele sfeel[j au fostcultivale în trei agrofolleluri diferiLe: N12SI\osKso'
N 12s1\os, N1:2şl{ro' În lucrare sînt analizaLe numai soiurile Polirom (Z~l\-Tl\J-3x.),

D-10;:lo (N-mm-:h) şi R Poli 7 (N-Ml\I-ejx), BetaHarea ,-8 [[,eul la " epoci
diferite (tabelul 1), suprafata recoltahiW a parcelei Ia o epocă fiind de 10 m:.!..

Solul a fost În general bine ~lprovizionat cu P şi K În toţi aniî de c::,:,
perimen tare (tabelul 2),

Producţia ele zahI1r cxtraetibil l'cprczintfl cantitatea de zahăr alb eris~

talizat care poate fi ohţinutfl din sfeela cultivatil pe suprafaţI\ de un hectar.
Ea este produsul dintre productia nelă de sl'ecH't .şi continutul de zahăr extrac~

tibil calculat la rîndul stIU cu următ.oarele relntii matematice (Ş t e f 11 n e oS C ll,

1976; Stă nes C li şi colab., 1975);
ZA =O,971D~(O,008K+O,OllNa+O,007Ca-I-O,004NBL) ~O,090 pentru

sfecla recoltabilă în to·ţi anii la epocile 1,2 şi;)

2'
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Anul

Canti tatea de precipitaţii(m111) din perioada de vegetaţie(sumă-fmediazilnicfl)

Condiţiile dimat1ee tIin ZOUII Hra,:ov şi tlurata lJeJ.'iol.ldeî tic \'Cuclape a sierJci
in unii H)72~Hl/:1

Tabelul .1

ZA = 0,D7'1D- (O,OODK+O,llllNa-HJ,OOSCa+O,OOJNBL) -0,079
pentru sfecla reeolUdJi15 În anul 1D7:-3 la epoca el Il-a

ZA ~ 0,aG4D-(Il,IlIlSK+O,011Na+O,00\JCa-i-O,004 NBL)+0,OS7
prnt-nl sfecla rccoltaUl in anul HJ72 ~i lD7-J la epoca a ,1-a, in care:

ZA esle continutul de zahil!' exLradihiJ al sfeclei (gjlOO g sfeclă)

D reprezintil con!inulul de zaharozil (CS/lOO g sfeclă), iar Ca, Na, K
~i NBL eon("inuLurilc de potasiu, sodiu, ealdu ~i respectiv azot vătămător

din sfec1{l (mg!100 g sfeclă).

Rezulta/eşi discutii. Analiza slatistk5 a variantei (tabelul 3) a arJrlat eri
principalele cauze ale \'ariabilitfl~ii productiei de zahăr cxtraetilJil au fost:
condiţiile dimaUce elin perioada de vegeta\,ie, condiţiile climatice anuale şi

interacţiunea dintre ele, tipul ele soi precum şi interacţîunea dintre conditiile
climulice anuale şi ferLilizarea cu rosrnr~i pot::lsiu.

Tabelul 1

205
162
In,

188

G9G/:1,51
37'1/2,:'31
5·1012,74

1,IH
142
143

1-"1

,156/:J,08
:Hi-4/2,5(j
496/3,'17

de 10 inslimln ~are)

11G
120
12U

118

32412,79
341/2,Scl
'101j:3,:H

(nr. de zile

95
n2
98

95

307/3,23
281/3,OG
350/3,57

"1972
197:1
197'1

Durata de vegetatie a sfeclei

1972
1973
197,1

1\-'letlia

Tell1pcwturll medic a aerului (OC) din perioada de "cgct'-t\ÎP (sunlfl/medic zilnÎc{I)

:;\'Iedia
Cauzele vuriabiHtiiţii prothH'ţici tlcl.aluir cxtractihii (zona dhnaticfl Rrnşo\', anii

1fl72~1974)

A Il U I

?lIedia
1972 1973 1974

7,8 7,6 8,0 7,8
25,6 24,2 24,7 24,8

{;antitatea de fosfor şi potasiu {lin sol

(g/100 g sol)

a strălucirii solare (sumă/medic zilnict1)

Cau;:ck \'ariahiliiăţii
Suma Grade dc

Varianţnpo",lr il jdor libertate

A (an) UOl)l8880 2 4530n440

S (soi) 217:37:328 4 54:1·1332

AS 5876d82 8 7345GO

E (per. de vegetatie) 24:381478·1 3 812715\):-:1

AE 76,H3,108 6 127405G8

SE 78752300 12 6562692

ASE 14056800 24 585700

G (ngrofond) 330653 2 165:326

AG ,1579656 4 11·1'1914

SCi- 1095728 8 136966

ASQ ·j5,11372 16 283835

EG 556134 G 92689

AEG 7027610 12 585634

SEG 5946483 24 2.17770

ASEG 6402271 48 133381

Tabelul 2

2708/13,21
2-H::l/15,08
2658/13,'1\1

1015/-1,\15
\J7G/6,02

1120j5,63

10:-;7/5,50838/5,82

SlSlo,;'"):;
825/5,81
875/6,18

2255/15,GG

2217/H,%
215:3/15,16
2::395/10,75

60,1/5,21
651/5,-12
G25/5,21

G27/5,31

165G/H,28
1874/15,12
1012/15,9:3

17~H/15,:JO

HU/4,73
'1261'I,G3
4621'1,71

HG/4,69

1288/13,56
1155112,50
1383114,11

1275/"13,42

l\Tedia

I'vIcdin.

1972
107:1
1974

Durala (ore)

1972
1973
Ul7'!
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Media anuală (AE) 10,3

Media multianuală (E) 8,3

In cei trei ani de cxperimcntare comporl;\rea cea l1lai hunii a ;Jvul-o
soiul zaharat Polirom, care a produs în medie :W,2 kg zah[n' vxtractihilJha·
zi, urmat de soiurile D-I053 cu 24,8 kg z.e./lw zi ~i l~ Poli 7 cu
24,6 kg z.e./11a· zi.

Comportarea soiurilor il fost depcndent5 ins[l ~i de concli~iile climatice
anuale. Aşa de exemplu, În ~llliî lD72 :;;i HJ73 producţiile zilnice cclc mai ri
dicate de zahflr extracUbil (25,;) şi re:specliv 24,5 kg z.e.flla· zi) au fosL date
ele soiul Polirom, iar Îll anul 107:j de soiul hibrid D-10;")0 (2.'1,1 kg Z.f:/ ha · zj).

Dupfl 188 zile de vegetatie, produc tin medie zilnic[i de z8hIir exLrac
tihil realizaUl ele cfllre cele trei soiuri e fost de 35,G kg ZAjhn . zi (cu g,5°/~ mai
mare fal:ă de martorul H Poli 7) la soiul Polirom ~i de ;~3.0 kg z.c·fha ·zi (e\1
;3,30/0 mai mult ftq-ll de martor) la soiul monogerrn J)-1053.

Conditiile dimatice din perioada de \'egf'ta\i(~ cHI influentat. de asemenea
în moc1 semnifîcati'.', produc pa zilnicLl de zah[lr extractibil. S<:.~ ohservfl din
Labelul Il efl aceasta a inregistrat erc'7teri import,ul.te. n1<1i ales în pcrio~ldH
cuprinsă între U6 ~i 118 zile de \"t'gcta\ie. Productia zilnic;-j de zahi'll'cxtrac
Lihil a crescuL In lllcdie cu 10,7 kgfha o zi (12?)~/~)in inter\'cdul cuprinsiutre
O:J şi ] 18 zile de Yegeta\"ie, eu 8.;)kg)hu· 7-i (d·V%) în unn[iloarcle 2G zile de
'Vegetatie şi cu 0,3 kgjha ·zi (22,{)l>'~) in perio3d~1 cuprins:) JOnl:re 144 şi 1,')8 zile
de vegetatie. Prin Unnc\lT, intlllen\a concli(ijlor climaLice din perionda ele ve
getatie S-H manifestat diferit asupra productiei zilnice de:ulhrlr cxlradibil,
în raport de stadiul de creştere '-11 sfcdei. Aslfel in pC'lionda ele creştere a frllll~
zelol' şi de îIlgro*~1l'e el rfH1<'lcinilor (dnel prodllcUa de zuhrlJ' i.'xLrnetihil este
conditional:Tl in cea mai m~HC parLe de producţia de rrieWcîni), -valori mai
ridic<,lte de, precipitaţii au aetion~\t Ll':orabil ~lsupra productiei de zah[n'
extractihil. în acest t;cns este revelatoare sUlla\ia ;lIHllui 1\)7:3. dnd dl1p~\ O;) zile
de vegetaţie dat.orită Unor c<.IntiL?tţi lTduse ele precipitatii C2.81 mm salI :LOG
111111/Zi), productia zilnidl de Zahril" extl'(H.:Lihil n fost de numai ;),1 kglha zi,
fuţ!l de 10,5 kg z.e.fha· zi cît s-a obţinut la 307 mm ~i respectiv 3;")0 nnn pre
cipit.a\ii In 1 n72 şi 1D74.

Dl1pi:i 118 zîle de vegetaţie, cc[\ mai ridicat~i proelllc\ic zilnicCl de zahTlr
exLracLihil a fosL ob\inutii in 81lul lDTJ, in conditiile unor valori ridicate ale
cantitrlţii de preeipita\ii şi ale duratei zilnice a strZllucÎrii solare (401 mm
in toLal sau 3,3<1· mmfzi, respectiv 1120 ore în tot(1} sau 's.ng ore/zi) :;;i numai
atunei c'ind temperatura medie a aerului a fost de 15,~)3"CÎzi (lIJ12"C în total).

în perioada de acumulare intensivfl a zah~Hozei, dupfl aproxirnativ
1t14 zile de \'cgetu\ie,eca mai ridicaLă productie zilnicfl de zahiir extraetihil
il fost realizat,[l în eondi\iile anului 1ni:), în condiţii de prceipitaţji reduse
(:JM mm sali 2,5G mm/zi).

In Iaza de maturitate tehnologica a sfeclei, valorile moderate ale prin
cipalilor factori climatici (cantitaLea medie zilnică de precipitaţii 2,8 mm,
durata zilnicti a strlilucirii solare 5,7 ore şi temperatura medie a aerului 13,5°C)
au contribuit [[lvorabil la creşterea producţiei de zahflr extraetihil, care a fost
in medie de 38,9 kg/ha zi vegetaţie.

Producţ.ia zilnică de zahăr extractîbil a fost de asemenea condiţionată
de interacţ.iunea dintre tipul soiului şi condiţiile climatice din perioada de
vegetaţie ~i dintre tipul soiului şi condiţiile climatice anuale. Spre exemplu,

Epoca dc reeDItate
:'Ilr,dîa :'Iledia
arr,u aL) ml(ltj'\1l\1;dj

(;\ SI 1SI

16,0 26,1 32,2 2:-:1,5 2,1,0

10,4 24,7 30,5 'J'J ,~ 2-1,8--,,)
10,6 28,7 32,2 25,2 26,2

17,:3 26,5 31,5 2a,7

18,5 28,5 31,4 2;'1,0

16,8 28,1 30,4 22,1

20,1 29,~J 34,1 2·1,5

18,5 28,8 32,0 23,0

24,9 28,3 :H,9 26,8

22,4 28,1 41,2 28,1

23,3 28,2 40,5 24,3

23,5 28,2 38,9 2iJ,1

19,·1 27,9 34,2 24,9

5% 1% 0.1%
0,333 0/440 0,569

0/595 0,787 1,017

0,688 0,909 1,175
0,954 1,314 1,810

1/350 1,859 2,559

5,1

5,5
5,3
4,7

10,5

0,8

10.4
11,3

10,7

8,6
11,7

Hpoli 7
D-1053

PoHrolll

DL

ASE
AE
E
AS
S

varia'ţiaproducţiei zilnice de zahilr extraetihil in fUIlC~ic

anuale şi cele din perioada de vegelatîc (tabelul 4),
condiţiile climatice ale anului 197fl, duprl aproximati\" 1:10
afoEt ob'ţinută o productie zilnică de zahflr exLraetibil ele

cu 2;7*** .şi respec'Liv:3,2*I'* kg/ha zi, 1l1<"Ii mare decît prodlle~ja

acelaşi număr de zile, in condiţiile climat-iee ule anilor

R PoU 7

D-I053
Polirom

R Poli 7

D-1053
Poli rom

VarJaţia producţiei de zahăr cxtractlbll (1~!l/ha .zi) Il UIIor soiuri

rorul.neştl de slecl:1, In Iuncf.ie de comliţiile cJim,lficc anuale

şi din pcrhmda de ve!lehlţh!

1972

1973

Media anuală (AE)

1Iediu anuală (AE)
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la soiul Poli rom ,de tip zahar~lL, produc!ia zilnică

În perjoad~l de vegetatie analizaUi cu 20,9 l~g/ha.

climalice medii ale eelorlnlli ani,caraeteriza'[i prin
rC:H",cti, 1,9 mm/zi, tempenlturi medii de 18,I{°C respectiv

strălucirii solare de 7,8 ore respectiv fi,7 ore/zi,
zilnice de zahăr exlraetihil ale aceluiasi soi au fost de

şi kg/ha . zi. .

ucţ:ia de zahăr extractibil a soillrilor de s[ecW a avut de asemenea
raport cu conditiile climatice din perioada de vegetatie. Astfel.

caa la soiul D-I0;);-J, cu HI,G kgIlla. zi în anul 1H72, cU 25,'1 l\g/ha. zi
ÎnanullIJ73 şi Cli 32,lJkgjha. zi In anul lH74. Este deci evident ei). da~:l con
ditiile ('limati('e din perioada de vegetatie a anului 1072 UlI fost l'avornhile
creşterii productiei de z8hflr extractihil la soiul Polirom, ede ak (J_uului 1974
au ~lsigurat o creştere maXiIl1[1 la soiurile H Poli 7 şi D~105:1.

Influenta fcrtilizfJrjj cuP ~i K 8supra productiei ele za11[;r extractihil
s-a m::mifestat mai pu lin -vizibil "in conditiile unui sol hine aprovizionat Cli

P şi K. TC:lbellll 3 .11'<11[1 cd numai intl'racliunea dintre conditiile elim.1Uce
?nl~alc şi fer:Lilizar~a ClI P şi K a nWl1il'estat o' oarecare innlJe~ţ:fl ~sllpra ~le~stlli
lIlehcator al v[llorn tehnologice a sreclei.

Urmftrind în tabelul 5 v~lriaţia productiei de zahiir În fUllcl-ie de inter
acţ:iune il dintre ferlilizarcH cu Pşi Kşi conditiile dimalice' anuale. se
observ~l C[l agrofondul N12SPlosKEO a ~lsigurat în medi~, ceH mai mare proclu-eţie
de zahilr e~{LI'[lcLihil.

Tahdul 5
Varia!ia llrflllIlcţ1eÎ tIe Z:lhi\r (~xtrat.'tibil (l'fllim) a unor şoiuri rOlIlllneşti

de sIecl.i, in ruport CII iertiIizarea eu l' şi K (zona Hra~ov)

:\ grofolldlll D.L.

e\ UliI Soiul :-<128 :-< 128 :\' 128
PI08 1'108 j{80 5 '>:, 1% 0,1 '%K80

H Poli 7 ,1335 3358 3250 9,1 12,0 1J,41972 D-105:3 ,H04 3444 2982
Poli rom 3498 ,3386 3764

Media anuală 3312 3:~g{j 3:l32 4,1 5,3 6,9

H PoIi 7 ~H94 2931 2780 9,1 12,0 15,419n D-l053 3052 2G8G 2828
Po1irom 3370 3020 3077

A-Iedia anuală 3205 2870 2804 4,1 5,3 6,9

H Poli 7 :3620 3852 3752 9,1 12,0 15,41974 D-l053 :::1725 3833 4207
PoIirOIll 3879 '1161 ~J925

l\Iedia anuală 3741 3050 3961

Media multianuaIă 3419 3408 3396 2,3 3,1 4,0

In condiţiile elimaLice ale :lI1ului Hl72 (cantitatea de precipitaţii

:3,16 mm/zi, temperaLura medie a <.wrului 1::~,95cC/zişi durata zilnidi a stră

lucirii solare 5,11 ore), agrorondul din core a lipsit potasiul el dat în medie,
dup[l. 141 zile de vegetatie, o producţic de zahăr exLractihil de 3396 kg/ha,
cu 84 kg/ha mai mare decît cea ob'linuHI în agrofondul N12ŞPlOSKSU şi eu 64
kg/ha mai ridieatu decfL producţia realizate1 în agrofondul 1'51'<\ fosfor. Soiu
riie R Poli 7 -5i D-I053 au a\'ut de Hsemenea comportarea cea m~lÎ hună în
acelaşi agrofond, în timp ee soiul Pnlirom a \'8lorificat mai hine agrofondul
NL2SKso·

Conditiile c1imalice ale anului 1973 (2,31 nun precipita\iijzi, tempe
ratura medie 1-1 aerului 14,3GD Cjzi şi ;),:)7 ore strălucire solară) au asigurat
valorificarea supcrioad, de cMre 10aLe soiurile, a (Igrofondului N12SPlosKso'
în acest fel, dupfl 129 zile de vegetaţie, productia rnl'clie de zahăr extraetihil
a fost în acest agrofond de 3205 kg/ha, cu peste 32G ***kg/ha mai mure decît
eea obţ.inutrl în agrofondul f'tlrfl potasiu şi cu 311 J~gfha mai ridicnt:1 decît
productia duEl de agrot'onclul N12SKso'

În anul 1974, caracterizat în medie de cantitatea zilnică de precipita \,ii
ele :3,22 mm/zi, temper~rLt1ru zilnic[l a :Jcrului de 15°C, iar clurata zilnkă a
str{llucirii solare de 5,5~1 ore/zi, soiul monogenn D-I0;J:3 a avut cea mai ridicată

productie de zahăr extraetibil (4207 kg/Iw) În [lgrofond N12SKsfl' in timp ce
soiurile Polirom (cu 'lIGI li:gfha) şi Ii Poli 7 (cu :3852 kgjha), au valorificat
mai bine agrol'ondul N 12t.J\Cf!"

Hezultatele experimentale cuprinse în tabelul 5 ne înc1reptIlţesc sa
afirmăm eri fertilizarea cu potasiu şi 1'osfor, în condiţiile pedoelimalice din
zona Braşov, a inf1uenţ:at relativ puţin (în raport cu factorii climatici şi de
soi) productia de zahflr extrac'Libil, ponderea de influenţ.[t [jind la rindul
său dependentă de condiţjile elimati ce şi de natura genetidl a soiului.

(;()Nf:J... UZIl

1. Productia de zahfJr exlraetihil, c[llculattl în functie de producpa
de rădăcini şi compoziţia ch1midl a sfcclci, reprezint.ă un criteriu potrivit dc
estimare a valorii tehnologice a sfeclei.

2. Cauzele principale ale variaţiei produc'ţiei de zahrlf extracLibil
in condiţiile din zon[l Braşov au fost următoarele: condiţjile climatice din
perioada de vegetaţie, condi'ţiile climatice anuale, interacţ.iunea dintre ele,
tipul soiului şi interacţiunea dintre condi-ţiile climatiec anuale şi ferLilizarea
cu P si K.

'3. Factorii climatici care au influenţat cel mai mult producţia de
zahăr extractibil au fost: cantitatea totală şi zilnică de precipitaţii, tempera
tura medie zilnidl a aerului şi durata totaEI şi zilnică a radiaţ.iei solare.

4. DinLre cele trei soiuri analizate, comportarea cea mai bună a avut-o
soiul de tip zaharal Polirom, care cu o produc-\:ie zilnică de zahăr extractibil
de 26,2 kg ZAjha· zi, a dep"şit soiul R Poli 7 cu 6,5%.

5. Îu condiţIile climatice ale anului 1974, soiul monogcrm D-I053 a
realizat, dupli 197 zile de vegetaţie, o producţ,ie de zahăr extractibil de 41,2 kg
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IAH!A'fIA PI\ODuqIm !lE ZAHAn EX'nL~Cn!ln LA lJN),U,
SOH;m HOMANEŞTI DE SFECLĂ !lE ZAHAII, IN CONlHTULE

I'EIJOCUMATICE DIN ZONA JHUŞOI

Dm ],XTIIAGSSCHWANKUNGEN DES EXTHAHImWAREN
ZUCKEIIS BEI mNIGEN HUMANISClIEN ZUCKElUHlIlENSOHTlcX
UNTEl\ DEN PEllOKL1lIUTISCHEN BEDINGUNGEX mm ZONE

BIIAŞOV

ZuwlIltJ1enfnssuuţ,;

In der vorlkgendcll Arbcit wunlen dic Erlrag""chWUllkllngen dcs cxtrr;ltierboren :tucl~ers

einigcr rumiinischen ZuckerrUbensorll,n lll1tcr den pedoklimalischen Bediogungen der Zone
Braşovver[olgl. Es ,venlcn die wichtigsten Fal~lorell cler Erlragsschwankungen dcsextrahier
barcn Zuckcrs hcrvorgehobcn: dic kUmalischen .Bediugungen în elcr Vegetationsperiode die
jahrlichen ldimatischcn Bedingungen Hod ihr gegeuscitiger EinHun, dic genctischc Natur der
Sar te nud dic \Vechsclbczielnmg zwişchcn den jăhrlichen Klimabcdingungcn uud der Dungnng
mit P nnd K.

Yon den drCi anulysiertell SOl'tcn hat die zuckel'l'cichsle Sorle Polirolll in dcr Epoche
dcr tccl10010gischen Reifc Ginen Illitllcren Ertl'ug vou extrahicrbarc111 Zuckcr mit 8,5 %
gro{Jcr al:; dic zur Zeit angcbaulc Sorle H Poli 7 nud 1111t 5 % graBeI' als cler El'trag von
cxtrahierharcm Zucker der monokarpcn Sorte D-1053 cl'geben. Unler elen KIimabediugungen
des .lahrcs 197·! hat die monokarpe Sorte D-105:3 dcn griiBten l;:rtrag von cxtrahierbarcl1l Zuc1~cr

41,26 kg ZA/Tag gegcbcn.

CICIllCIl Lelor
"cgeta\ie al

soiurile de s[ecU! analiza le, a
fost dependent[] de stadiul de
de tipul soiului.

ZA~ha.zi,. cu 1,7°(~ respecti\' 18% mai mare decît producţia realizată de soiurile
Pohrom >71 TI Poh 7.

. G: 1.n_perioada de maturitate tchnologic~ a sfeclei de zah5r, productia
medIc z~ll1lC? de zah~r extractibîl a fost de ;-:L),G kgjlw . zi, Ia soiul' PoHro~n
c~a r~ahza~a de soiul D~1053 de 34,0 kg!ha zi, cu 2,8 respecljy 1,2 krr/hn.'
ZI mal man ca productia soiului H PaU 7. :-;"

7. ~~ertilizarea ~u fosfor şi potasiu ÎIl eondiliiIe solurilor de la ICCS
B~aşo\:_.(~l1le Uyl'o:'izionale :11. P şiK) a avut o innuen~ă mai redus{t asupra
pl~)dllc\lel de zahar extraetrbll. Cu tO:'lLc accsten, agrolonduJ N" P K
aSlfYurat ' r 1 . - . - 1..8 lD8 80 a"b -' ' mnlCC H~, proeuc\ia de zahtlJ' cea mm mare. SOIul R Poli 7 s~a com-
por.lat. mai hine în acest agrofoncl, iar soiurile PoliroI1l şi D~1053 an valorificat
mai bmc agro fOl1 ci ul .N12SKSO.

S. Valorificarea de ditrc
de ntr~ri[je puse la dispozi\:ie, il

planlTI, ele condqiile elimotice şi

Re:wnat

. . ,. În luer31:ca prCzentată a fost urmărită variaţia produetici de znhăr extrnetibil a uuor
S.~lUll r~m~neşh de sfeclă, cultivate tn condiţiile pedoclima~ice ale zonei Braşov. Sint cviden
~l.atc p~ll1clpalele cauze. ale variabilităţîi produe(îei de zahar cxtractibil: condiţiile eUllwliec
~I.u: pelJ~a?a de ,:cgetalIc, condiţiile climatice anuale şi interacţiunea dintrc ele, tipUl SQil1lui
~l ~n~era~!lU~ca dUI.tre condiţiile climaticc anuale şi fcrtjJjzarCa cu pşj K. Dintre cele il soiuri
<U1~I:zat.c, ~O,~ul de tll~ zaharat PQlirom a asigurat la epoca de maturitate tehnologică o Pl'oduelic
~nl'dlC .zl1~lq de .z~lH:r c::-.::truetibil cu 6,5% moi mure în roport eu Cea rcalizubl dc soitll cxiste;lt
l1l .cullUHl ~ P?h I ŞI ~1:5 % mai ridicată decit producţia de zahăr cxtractihil a soiuJl1i tl]ono
geltJ~ 0-10n3.. In condIţIile cIirnatice alc anului 1974, :ioiul lllonogcnn D-l05~~ ;'1 avut ec'-\ Ulai
illare ProdUC!IC de zahăr extractibil (41,2 kg za/lID. .zi).

~,-!~mATlO~"OF,EXTIIACTlIlLE BUriAn YII,U) IN S(l1l'm lWlIlANIAX
,,1J GAR RElcI ii AIUEIIES IN 'filE I'EDOCLIl\IATlC CONmT!OI\JS OF

BRAŞOV mWION

Summary

H3MEI-JEI-lHE CEOPA H3 BJIEKAEMOro CAXAPA
]-IEKOTOPbIX PYMbIHCKHX COPIOB CAXAPI-lOP] CBEK.JIb]

B flO l IBEI-Jl-lOKJIY]MATv]1-lECKYlX YCJIOBH51X
EPAIllOBCKOH 30I-lbI

PC:JIO ..11C

B npcllcTBu.'lellllof! pa60Tc uuomo.1<l.'10Cb H3~leHeUHC c60pa 113B:IeKaC"lOro caxapa y
UC1\OTOPb1X PYi\lbIllCJaIX CQPTO[) caxapl-loii CBeJ,,"lbJ, 13031Ie.TJblBaCMbIX B nOQnCU1l0K.'!UMaTIl'JeCJ{lIx
yCJIOIlH;;JX Bpa1110DCJ\Oij 30H!>l.

OTlIlC'lCHbJ T>1KiKC OCllOBUblC npll';Hl-IbII13l>leUeHlHI coopa 113B.TJCl.;aeMoro caxapa: l"llH

i\laTJfqeCJme ye.rlODlUl U llepnOll 13erCTallllIl, rO;~013ble I~.'1H~laTH'lCCKHe yCJIOUIlH li l>3aJlilIOAel'iCT'
tlHC i\lC;'I';Jly lIlI/I1ll, reHCTlILJeCI\aH nepllo.ua copTa 11 B3aa;>lO.D.cficTJlUC Meal:.D.\' rOilOllblMH ICTJHl'I18.

Tli'leCKIIMll yCJIOBllHMH If y.u06pCTIUCM (jlOCijJOpOMH l\3JllJClI'I (P II K).
Cpe,u:Il TpC'\ 1J3Y'leHfJl.>lx CGIHOU, COPT nOJlUpOM o6eCne'IIIJJ Il llepllO,u: TCXlloaafH'ICCKOfl

:lpeJlOC"rJl,CPC..'lHHl"1 CyTO'IHIoJCic60p caxapa Ha 8,50/0 BblJlle IlO CJJaBueHUlO co C60pOM caxapa
y D03}J,e.'lbIBaeMOro HblHe COpTa R. Poli 7, H Ha 50/0 lJbIUle c6apa caxapa copTa Jl.-1053.

B KJlIIMBTJI'leCl\HX YC.'JOJ3JUlX 1974 rO,'l,a COpT )1-1053 }.I)J.iJ Cai\lblii Dblcolmfic6op caxapa
(:11,2 Er/ra. /.leub).

·J:h~. cx:p?rjmcnt.~evealedthe main causes of the variation of extractiblc sugar yield
~ue:l,::Is: cl~matJc cOlldlhons of thc vegetative period, climutie conditions of thc ycar aud the
Intel ?~hons among thcm, the genetic hasis of Ule varicty and the interuetion hctween climatie
condltJons and P and K fertilizntioll.

tib1 T~~c Z-t.ypc v~riety Polirom showcd, at the technologicalmaturity, a daily meun extrac
1 - le SU",ur ylCld wlth 8,5pcrccllt hlgher thall variety R-Poli 7 and with 5 per cent
ng lcr than D-l053 (Monogerm). .

412 l' In, the elimatic conditions of Hl74, D-l053 prodllccd thc highest extractibIe sugar yield:
. ,~g ha,· day.

BlBLlOGHAFIA

L li d e c k e, H" Nit z 5 cite, M., 19G6, Raportul greutatea {rumei/greutatea rădăc.inii şi

('oe{ic.ienLul de acumulare a za!IăruLui ln diferite condiţii meteorologice (1959-1965),
Zuckt'.r, lU, 16, 421-427.

Stănescu Z., Codrc'scu V., Ştcfăncscu P., Gherman 1., 1974, Influenta
unor factori genetici şi ecologici asupra caUtăţfi sfeclei de zahăr, Probleme de genetieă teo
retică şi aplicată vot a, 582-602,
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LUCR. ŞT. I.C.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 1977, VOL. VII.

S t :1 nes c uZ., S t efă nes CliP P f . 1 GI . . . .
.' " .. am. l L, 1974, L'lnjlllcncc de la aanelc en inlcr-

acllOn avee le climat la rcrli["~ r '1 1 ... '. /La IOn e a penode de veyClalion sur la poids Jlloycn de fa
racme sur la rcndcmell[ CII :,;ucre bl " 1
3 ' . . . une e sur Il compo.~ifioJl chimiquc de la belfcraue, le

_ 8-e Congr. d l11ver de LI.R.B. Bruxelles rap. 2.6.
S t n il e 5 C Il Z., S t efă nes ClIP C '. ~_ . . .. ..' .., o p o Il y \V., 19/0, Influenla sowllll Şl a {actorilor
. ~ pedocllmatici asupra calităţii s[eclci de caMr (/), An. LC.C.S. Brasov vaL 5, 11-28.
~ t a 11 e S C II Z., S t e f ii nes C H p. C \U '. . ;. ' ., ,o p o n y ,y., 1976, Influenta SOlU!JH S/ a unor

faclol'l pedoclimalici Willpra caliti'i/ii ·~fcclci de :alulT (II) L . -l 1 r C' S B" .
Yol. 6, 11-22. . , uel. Ş, . h .". f<l~O\i

S t e Ui nes c u P S tă nes' uZI' [' 1 '1' . ., . c .". a I)l. l G 1.,1975, Mclode de estimare a valorii fc!/[/(J-
~:!~e36a unor soiuri româneşti de s{ecfi;"i, Prod. Veget. _ Cereale~i plante tehnice, nI'. 10
~I .. .

Ştefănescu P., 1976 Calitat( 'f 1 '1 -1'"
~. , . CI S ee el (e ""a ItJl ŞI metodele de defo·minare a acesteia la hibri;ii

ele .~"fecla cu perspectivă de cultivare in Iara noastrii (teză de doclorat).

EFECTUL GUNOlUI,U! DE GRAJD LA SFECLA DE ZARĂH CULTIVATA
PE SOLUL BHUN DE l'Ă])UllE SLAB PODZOLIT DE LA ORADEA

j, B01~A

Folosirea unni sistem ele ferLilizafC n solului arc o mare important.il
in sporirea producţ.iei la s(ecla de zahilr (lI era şi T r i b () i, 1967), Cercetă

rile experimentale au demonstrat c[l pentru sfecla de zah[u este necesară o
îngrăşare completă şi echilibrată cu cele trei elemente de bnz~\ (Pa p o vie i
şi colab., 1970; IVlarku,s 1974, Segarccanu 1965), iar Luclecke şi

Nil 5 e h c (1064), P () il o vie işi colab, (1972), demonstreazil că dozele mari
de azot--a'plicate unilaLeral~provoacLlscaderea conţinutului în zahăr.

Creşterea suprafet~ei cultivate cu sfecE\. de zahăr, in cîmpia de vest a
I:ării, oblig[l la cultivarea acestei plante şi pc soIuri mai pu'ţin favorabile,
cum sint cele brune de pădure cu grade diferite de podzolirc. Găsirea mijloa
celor prin care aceste soIuri S[t asigure o productie buutl ele sfeclă, constituie
o problemă importanUlpentru cercetare şi producţie.

Condiţii {ii metoda de cercetare. Cercetările au fost făcute în perioada
1973~H174 la Staţiunea de cercetări agricole Oradea pe un sol brun de pă

dure slab podzolit. Gradul ele saturaţie in baze (V%) este de 76-80% la
supraîaţă, crescind pe adincimea profilului (80~90%) la 80 em, Textura
solului este luto-argiloasă, iar conţinutul în humus variază între 2,O~2,25°/o'

cu tendinta de sc<1dere in profunzimea profilului, ajungind la mai puţin de 10/0
la adincimea de 70-80 cm, PI+ul este de 6,55 (J-lzO) şi se menjiuc la acelaşi

nivel pe profilul solului.
Aprovizionarea eu P20, şi K 20 mobil este slabă (2,3-5,3 mg/lOO g sol)

şi respectiv slab-mijlocie (9,4-15 mgjl00 g sol),
Adincimea apei [reatice este de 10-15 m. Ca o caracteristică a aces

tor soIuri este formarea pinzei de apă suspendată în profunzime (l50~250 em)
în timpul perioadelor cu precipitaţii abundente.

Experienţa a fost executată după metoda parcelelor subdivizate, ÎIl

patru repetitii, fiind încadrată într-o rotaţje grîu-sfec1ă-porumb-mazăre,cu
snprafaţa recoltabîJă a parcelei respectiv de 20 m',

Factorul A (doze de N P) a avut următoarele gradnări:

al~NoPo; a2=NoP50; a3=N50P50; a4=NIOOPIOO;
Factornl B (doze de gunoi de grajd);

b i =0; b2=20 t gunoi; b3=40 t gunoi; b.=60 t gunoi,
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În anii 1973-1974, condiţiile climatice au fost diferite. Anul 1973
poate fi considerat, pentru sfecla de zahăr, ca mijlociu spre slab. De menţionat
că în lunile iulie, august şi septembrie au căzut numai 97,4 mm, cantitate
cu totul insuficientă pentru obţinerea unor productii bune.

In anul 197tJ',ÎIl perioada de vegetaţie a sfeclei de zahllr, cad preci
pitaţii suficiente, dar cu o repartizare defectuoasă, astfel că şi acest an
poate fi considerat ca mijlociu pentru sfecla de zahăr (Fig. 1).

DL 5;{=a8
EJL!j( =/.1
DL4f:(=~O

Di 5;;' '" 3,0
DL IX'" 5.5
DL QfX~7,j

I d hăr pe nivele N.P.Fig. 2 - Efectul gunoiului la srec ae za ..

2 - Effect of manuring on sugar beet grown on different levels of N and P.Fig.

_ .!~ C[ e;;;'~/7~j~495 1
l~i7,~/j., = 6.5;:"

-- ~ _/q~7'.'l ,r..~.~ PO "':'/f. 59i?; 9

60 70<'30

"7
/

<..

Fi,q, 1 - Pluviograma anilor lQ72-1974 la Oradea.
Fig. 1 - RainfalldiagrulI1 during 1072-1974 al Oradea.

2C 30 4-0 50

Vii

V!fI

LUNILE

Rezultatele obJinllle. Analiza varianţei privind producţia de rădăcini,
cit şi cea de zahăr, arată că atît gunoiul cît !}i îngrăşămintele chimice reali
zează sporuri semnificative de producţie În toţi anii, iar interacţ.iunea lor
este semnificativă. În tabelul 1 şi Fig. 2 se prezintă influenţa gunoiului de
grajd asupra producţiei de rădăcini. Analiza datelor scoate în evidenţă Co
relaţia pozitivă între producţia de rădăcini şi cantitatea de gunoi de grajd
administrată: cu cît creşte doza de gunoi de la 20 la 60 tlha, sporeşte şi
productia de rădăcini de la 30,21'1 39,1 tlha. În coudiţiile anilor experimentali,
producţia a crescut şi la 60 tlha rădăcini, dar sporul intre 40 şi 60 tlha este
nesemnificativ. Trebuie menţionat faptul că producţia de rădăcini din anul
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Ta.belul 1 Tabelul 2

Eiectul gunoiuluI Ile !lrajtl Hsul'ra producţiei

dc rădăcini Ia sfecla de zahăr S.C.A. Oradea 1973-1974

l/11a (EL semll. 1/11;(

Tabelul 3

DL 5'}{,=0,7
J)L 1%=1,0
DL 0,1%=1,3

1974 Media

t/ha dîf. senrn. t/ha dif. ~emll.

5,'1 4,8

6,0 O,G ~' ..' 5,8 1,0 +

G,G 1 " *** G " 1,.l ;:.*;:.,-
G,9 1,5 **0:. 6,'1 1,G **;:.

DL 5 ll,l"=O,H
DL 1%=0,5
DL 0,1 %=0,7

DT. 5%=O,G
DI.. 1%=0,9
DL 0,1 %=1,4

Efectul {lunoiulul de urajd asupra producţieide zahăr In S.C.l\. Oradea 1973~ 1974

Cantitatea do
1[l7:1

r'\r.
erL gu noi de .grajd

dif.t/lla semn.

1 Fără gunoi
de grajd 4,2

2 20 tjha
gunoi 5,5 1,3 ;;·f,

3 40 tll1"
gunQi 5,8 1,6 **;:.

4 60 t/ha S,U 1,7 *;;;;

gunoi

]l,ledia

[(ha

30,2

*** 35,9 5,7 **

*** 37,6 7,4 ***

i'** 39,1 Q,n **"

DL 5%=3,4
DL :1 %=5,0
DL 0,1 %=7,:;1

dif.

DL 5%=1,9

DL :1%=2,8
DL 0,1 %='1,1

37,2

,12,0 4,8

43,7 6,5

45,8 8,G***

DL 5%=3,6
DL 1%=5,4
DL 0,1 %=8,1

23,2

2\),7 6,5

31,5 8,3

32,3 0,1

:1 Fără gunoi
de grajd

2 20 tjha
gunoi

3 ,10 tjha
gunoi

4 60 t{ha
gunoi

NI'. CaniitatGIl de
ert. gunoi (le grajd

Efectul illfJr.;'işl'imintclor chimice asupra producţiei de znhăr la S. C. A. Oradea 1973~ 1974

Efectul iU!lri'işămIlltelol'chimice la sfecla de zalllir aSlfllnl proilllcţiei de rădăcinI, S.C.A. Oradea

HI73~197'1

lO7:;
NL

Doza N l'crt.
IJha dif. semn.

1 N o Pa 6,3
2 Ne P so 6,5 +0,2
3 N50 P SD 6,9 +O,G •
4 NlooFIOO 7,2 +0,9 ***

1 N o Po
2 N o PoD
3 Nso P so
4 N;tQOP;LOO

7:-

+:.

***

1,5
4,4
7,7

tllm tliL semn.

G,3
6,4 +0,1
6,8 +0,5
7,3 +1,0

Media

(/ha dU. semn.

3G,1
37,G
40,5
43,8

Tabelul 4

Media

DL5%=2,5
DL 1%=5,5
DLO,1%=7,3

DL 5%=0,4
DL 1%=0,6
DL 0,1%=0,8

***

2 '),-
5,1
8,8

l[}i4

t/ha cUi. semn.

6,2
G,3 +0,1
6,7 +0,5
7,4 +1,2

DL 5%=3,4
DL 1 %=4,1
DL 0,1 %=5,5

38,4
dO,o
43,5
47,2

t/ha dH. ~e)1l11.

197,1

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

0,9
3,7
6,5

t/ha dU. semn.

33,8
3'1,7
37,5
40,3

DL ·5%=2,'1
DL 1%=3,3
DL 0,1 %=4,4

DL5%=0,5
DL1%=0,7
DL 0,1%=0,8

Doza N l'
Nr.
\;rl.

1973 a fost mică din cauza umic1iHl("ii reduse fi solului şi a umidităţii relative
atmosfericemai sC8zute, în special în lunile august, septembrie şi octombrie.

Deşi produc"ţia de rădăcini a fost mai micLI in anul 1973, faFt de anul
] 974, producţia de zahăr a fost mai putin influent-aiă, fiind asernăn[ttoare cu
cea din anul 197:1. Deci, conditiile mai puţin favorabîle din a:uul 1973 il-au
influenţat decît în micrt măs~ră zahiirul şi mai mult creşterea rădăcinii.

La producţia de zahăr se vede, ele asemenea, că gunoiul de grajd a
dat sporuri semnificative {pînă la 1,G t/ha), în medie pe aniiexperimentaJi.

Din rezultatele amintite se constată că folosirea gunoiului de grajd,
in condiţ-jjle experimentate, este eficientă, sporul faţă de varianta neîngră

şată ajungind pînă la 9,9 tjha, adică 29,4~/o'

Sub aspectul influent.ei îllgrăşămintelor cu .N,P, în doze şi rapoarte
diferite (tahelele 2 şi 3), rezultil efI atît fosforul, dar mai ales azotul au un
efect pozitiv asupra produc\jei la sfecla de zahăr. Administrarea cIozei de P50

eleterminKt un spor de product.ic de 1,9 tlha, spor nesemnificativ. Aceeaşi

doză, dar de azot (N50L pe fond de P50' duce la realizarea unei creşteri de
recoltă faţă de neingrilşat de 4,4 t11l" (spor distinct semnificativ). Luat faţă

de varianta cu 50 kg P, sporul este de 2,9 tjha, un spor semnificativ.
Dublarea dozei deîngr5săminte de la N 50P 50 la N100P lOO stimulează

realizarea celui mai ridicat ni\:el de produc'[:ie, de 43,8 t/ha. Sporul, fa'ţă
de martorul neîngrilşat, este de 7,7 tlha, adică 21,4% (foarte semnificativ).
Sporul de producţie de rădiicini intre N,oP5o şi N,OOP,OO este de 3,3 tlha
(spor semnificativ),

In ce priveşte influenta interacţiunii factorilor cercetaţ.] (gunoi X
f'.l.grăşămj~te chimice), se cons'tată (tabelul 4) o creştere a nivelulni produc
ţIlIor realIzate prin ingrăşămintele chimice, proportional cu doza de gunoi

3 - LUC.R.A.nI ŞTIINŢIFICE]
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mal puţin procentul de zahăr. Se observă totuşi la varianta cu N100PI00 şi
diferite doze de gunoi de grajd o scădere cu 1-1,4° S a conţinutului de zahăr.

La producţia de zah[lr, diferenţele se menţin ca la rădăcini, sporurile
pentru toate cantităţ,ile de gunoi sînt semnificative şi fOarte semnificative.

Din calculul eficienţei economice, rezultă că venitul net cel mai ridicat
s-a obţinut la varianta unde s-a aplicat N,ooP'oo+40 tlha gunoi de grajd.
De remarcat că la variantele cu îngrăşăminte minerale şi Ia cele cu îngrăşă

minte minerale+gunoi pînă la 20 t/ha, odată cu creşterea producţiei şi a
cheltuielilor, creşte şi vel~illIl cam în acelaşi raport. Mărind cantitatea de
gunoi la 40 lfha, produc[ja creşte dar cresc mult şi cheltuielile. Venitul net
deşi creşte nu. urmează acelaşi procentaj de creştere. Mult mai edificatoare
sint datelc de la varianta cu 50 tlha gunoi, unde producţia creşte la 137%,
iar vcnitul net numai la 118~/o fa ţII de yarianta martor.

Fig. 3 - Efidcllţa economică a lngrăşămintclor organice şi chimice la sfecla de zahăr la S.C.A.
Oradea 1973 -19i4.

Fig. 3 - Economical cfficiency of organic and mineral Icrtilizcrs in sugar heet at Oradea
Exp. Sta. 1973-1974.

ele grajd. Dacii Htră gunoi de grajd 'Valoarea productiei de r{ldăcini a variat
între 28,8 şi 30,0 tlha, pe fondurile de gunoi aceasta a fost superioară,

fiind Între 35,4 şi 45,1 t/ha. De menţionat că, la 20 tlha gunoi, producţia de
rădăcini a variat Între 35,4 şi 43,9 t/ha; la 40 tlha gunoi între 38,5 şi 45,0 tlha,
iar la 50 tlha gunoi intre 39,4 şi 45,1 t/ha.

Indiferent de doza de gunoi aplicată, cele mai mari productii s-au
ohţinut în cazul fertîlizării cu N,ooP,oo (.13,9-45,1 t/ha). Urmează, În ordine,
variantele ferlilizatc cu N50P 50' cu valori cuprinse între 39,9-44·,7 tjha
rădăcini.

Atit fărfl gunoi cit şi pe fond organic, doza de P IiO determină creşteri

de producţ,ie la rftdUeini, dar acest spor este nesemnificativ. Sporul de pro
ducţie este de 1,4-2,9 tlha, fiind maî mare pe fondul ingrăşat organic.

Creşterea dozei de azot de Ia N50 la N100 , păstrîndu-sc acelaşi raport
cu P, sporul de recoltă este mai ridicat pe fond fUră gunoi. Astfel, dacă la
50 tlha gunoi dublarea azotului dc la N50 la N,oo determină o t.endinţă de
sporire a recoltei cu 1,4 tlha, În cazul că îngrăşămîntul organic lipseşte,

creşterea producţiei este de 4,8 tlha (spor semuificativ). Reiese că iufluenţa

pozitivă a creşterii cantităţ,ii de azot la sfecla de zahăr este cu atît mai mare
cu cît fondul organic este mai redus.

Aşa cum s-a arătat, condiţiile climatice din anii experimentali au
fost mai puţini favorabile pentru sfecla de zahăr. Seceta prelungită din toamna
anului 1973 a diminuat mult producţia de rădăcini, iar cantităţile mari de
precipitaţii din vara şi toamna anuluî 1974 au dus la scăderea procentului
de zabăr şi totodată la o micşorare a diferenţei între variante cu tratamente
diferite. în general, dozele de îngrăşăminte fiind moderate, au înfluenţat

COl\i(;LUZll

1. Prin aplicarea gunoiului de grajd la sfecla de zahtu', in condiţiile

solului brun de p[ldure slab podzoIit de la Oradea s~au ohţinut sporuri de
producţie la r[,dăeini de 7,5-10,5 tlha, adică 25,4-35,8%.

2. Fosforul aplicat singur, atît pe un fond îngrăşat organic, cît şi

fărti ingrăşămintc, a dat Un spor nesemnificativ (1,4-2,9 t/ha). Sporul cel
mui mare s-a realizat In varianta cu 60 t/ha gunoi.

3. Prin aplicarea ingr5ş5mintelorgunoi x îngrăşăminte chimice, produc
ţiile la variantele cu Îngrăşăminte chimice au crescut proporţional cu doza
de gunoi de grajd. .

LL Producţiile cele mai economice de rădăcini şi zahăr s~all realizat
la N100PIOO+LJO t/ha gunoi, sporul realizat fiind de 59,30/0 la rădăcini şi
,'enitul net de 55,0% ,

5. Prin aplicarea îngrăşămintelor, sporurile de producţ,ie obţinute la
sfecla de zahăr sint economice la toate dozele şi combinaţiile experimentate,
cu cxccpţja variantei cu fosfor pe fond neingrăşat.

6. Prin aplicarea dozelor de ingriiş[lminte în diferite combinaţii,

procentul de zah[lf scade cu 1~ l,4°S.

EFECTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA SFECLA DE ZAHAR CULTIVA
TA PE SOLUL BRUN DE pADURE SLAB PODZOLIT LA ORADEA

Rezumat

Rez.ultatele unor cercetări efectuate Inlre anii 1972-1974 arată că gunoiul de grajd a
sporit producţia de rădăcini a sIeclei de zahăr cn 26-36% (7,6~10,6 t{11a). Efectul ingrăşă~

mintelor chimice a crescut proporţionalcu doza de gunoi, producţiile cele mai economice reali~

zîndn-se la N100PIOO+401{ha gunoi. Sporurile de producţie cele mai economice sint la aplicarea
tngrăşămintelor chimice In combinaţie cu gunoiul de grajd, deşi In cazul producţiilor mar;
de rădăcini conţinutul de zahăr poate scădea cu 1-1,4 oS.

,.
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INFLUENCE OF MANURING ON SUGAR BEET CULIVATED ON
THE FORREST BROWN SOIL SLIGHTLY LEACHED OF

ORADEA ZONE

Summaru

The results of the experiments carrieel oul in 1972~1974 sho.ved lhat Illalluring incrca
sedtIle root yield by 26-36 per cent (7,6-10,6 To/Ha). Tile efficicncy of chcmical fcrtilizers
increascd proportionaIly with the manure dosos, the most economical yiclds hcing ;:lchicvcd
with NlOO' PlOO nud manurc 40 to per ha. Thc most economical Încrease.') WCI"C rccordcd whcll
chemical fcrtilizers were appIicd in combination wilIt mamure lhough t1H~ sugar contcnt waş

1-1,4 ~s lowcf.

DER EFFEKT DES STALLMISTS AUF DIE AUF SCHWACn POD SOLI
ERTEN BRAUNEN WALDBODEN VON ORADEA ANGEBAUTEN

ZUCKERRUBEN.

Z llsammcn{llsslln[J

Dic Ergcbnisse einiger Unlersuchungen wiihrend der .Tabrc 1!J72 -107,1 zeigcn doJl der
SInUlui.')t den Riibcnertrag Um 26-36% (7,6-10,6 1/113) verbcsşcrtc. Der Effckt des Kl111St
dilngcrs stieg proportionell mit der Mistdosis; dic wirLschaftlichslen t::rtr::ige erzieltc man mit
N 100 P 100+40 t Mist/ha. Die wirtschaftlichsLcn Erll'agsstcigcrungen erziclt man bcim kombi
nicrten vcrwcnden des Kunstdiingers mit dcrn Stallmisl, otl\\'ohl im Falle einc$ gl'()f3cn HiHH;n~

crtrags der Zuckcrgchalt mit 1-1,1 "S sinkcI1 t~~mn .

.uEFlCTBVlE I-IAB03A HA CAXJ\PHYfO CBEI\JTY
nNI EE B03.uEJTbIBAHVlE HA CJTA500nO,Q30JTEHHOvI

5YPOFl JTECijOFl nOYBE

Pe310Ale

HCUleJ:OUaIJJJfl rrpOBeJ~emlbte IJ 1972-197.1 r.r. nOIi:<:133Jlll,'!TO Eliecelltle IliW03il nOI3b1
l[laCT YP0}f\aii Iwpneiî caxapiJoii CneKJIbl Ha 26-36010 (7,6-10,6 T/ra). 3{PlilCWt" XHMIJI!8CKllX
Yl106peHlIiJ nOBj:,jllla.'1Cfl nponOpUHOH<lJIbHO C ;:1;03011 uaB03a; uaIl60JleC.3I{(lIlOlllH'IHbJe YPOiKUH
IJDJly'l<l.'lIlCb npn uliecemlfl N 100 P 100 + 40 TIra 1H1B03<l. (;11111018 BLIC01\lle IljHIpOCTbl ypOlJi:a51
IlOJI)"J310TCH npH BHecemlli XHMHllemu.x y)(oopefllfii COBi\leCTIIO c lJaU0301\l, HO, B CJIY'l.;]0 Bbl
CO;i:HX ypO)KaeU IwpHeif Hao.'IIOI{aeTCH nOI1llÎ1\01111fCO/lep/l\iJHllll caxapa !la 1-1,40/0.
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STUDIUL EPOCII ŞI ADîNCIMIl DE AHAl' COi\II'LEXATE CU
îNGRAşĂ1IHNTE LA SFECLA IlE zAuAn IHIGATA

V, STRATULA, s, DURLA

Problema ar5lurilor de vară pentru ·sfecla de zahăr a preocupat pe
mulţi cercetători. Pînă acum, în terenuri neurale, sau lucrate superficial cu
grapa cu discuri sau cu alte unelte fără intoarcere de brazdă, IlU s-au obţinut

recolte mulţumitoare la sfecla de zahflL

B l' atu (1959) arată că sporul de recoltii la sfecla dc zahăr sc ridicii
la 10-11 tjh rădăcini în urma arfttllrilor de vară executate la 20+10 cm
raţ~l de arătura de vară superficială, S il fi el () i 11 (1973) scoate in evidenţă

influenţa arăturii normale de vară, eafe asigurfl producţii mai mari cu
7 - 9 tjha rădăcini faţă de arătura de primăvară. J o nes e U - Şiş e şti şi

Sta i c tI (1958) subliniază faptul cii in terenul arat vura se acumulează peste
130 kgJha azotaţ.i, faţ.5 de numai 30 kg/ha in parcelele arate toamna.
Str a t 111 a (1959) arată că un teren arat vara se uivcleazrl mai uşor, sc
combat mai hine huruienile perene şi se poate incepe semănatul sfecIei mai
de timpuriu in primăvară.

N c d e I cuşi colab, (1 \176) constatii ci. inteusitatea fotosintczei cste
mare la dozele moderate de azot asociate cu doze simple ~7i moderate de fos
for şi potasiu, realizîndu-se un spor mediu zilnic de 100-120 rog s.a./dm2

frunz[l.

Cercetarea de faţă a avut drept scop să punr\ În evidentă influenţa

epocii şi adîncimii dc arat, precum şi a dHeritelor doze de ingrflşăminte chi
mice asupra productiei de rădăcini şi de zahăr la sfecla cultivaUI pe cerno
ZiOUlUI mediu levigat, iu condiţii de irigarc de la C,A,P, Catane, judeţul Dolj
Între anii 1973-197:;,

1I1aterial, metodă şi condiţii dc cercetare. Aşezarea pe teren s-a făcut

dupii metoda parcelelor subdivizate in patru repetiţii.

Au fost studiaţi:

Factorul A (agrofondlll) Cll gradllăl'ilc:

al = N100P,;,oK40

U2 = N150PlooKso
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la.r'iilun) ClI yraduările:

20 cm, toamna disc.
30 cm, toamna arat 20 cm + disc.
40 cm, toamna arat 20 cm + disc.

vara, toamna arat 20 cm + disc.
toamna arat 30 eID + disc.

_ . grîu, într-un asolament de tl ani: griu, sfeclă de
zahar, SOIa, reeoltarea grîului, în fiecare an, s-a arat Vara În
b i la 20 cm; _b 2 la cn;şi .în b'l la 40 CITI in agregat cu grapa stelată.
V.ara s-a repetat ~uc~'area de 2 on cu grapa cu discuri in parcelele arate, pentru
dIs~rUgerea burUleIlllor. Toamna, in luna octombrie, s-au arat parcelele din
vanantele b2" b3 , şi~4, la 20 CITI, i~r eele din bs la 30 em adîncime, după
care s-~ luc_r~t p.este tot ct.e-~eurmezIşuIcu grapa cu discuri şi cu nivelatorul.

_ _In~raşamJUtele clumIce cu fosfor şi potasiu s-au aplicat inainte de
aratura, Jar cele cu azot înainte de sem[ll1at.

y Între 15-25 martie, în fiecare an, terenul s-a lucrat cu vibrocultorul
dupa care s·a sem.ănat Cl! SPC·8 Ia distant.e de 50 cm (15 rinduri pe parceh)
de 8 x 20 m), lolosmdu·se soiul R. Poli 1.

:- }n..timpul veş:taţje!, GÎnd plantele aveau 4-6 frunze adevflrate, s-a
facut Iantull~ 20-:2~ cm mtre ele pe rind, asigllrindu'se 80 000 plante la ha.
~a lucrar!. de ITI treţlIlere s:a:1 ~plica-~ 5 praşile, dintre care 3 inainte de ac()pe
nrea._cu fl"unzc ale soluluI ŞI :2 dupa ciiderea unei părţj din frunze. Irioarea
s-a. facut In curs~J lunilor i~.lllie, iulie, august şi septembrie de 6-8 ori, cu
n.Olma de udare ;)00 m3 la 11ecare udare, norma de irigare fiind 4000 -m3 În
fIecare an. ~

" ~ecolt~lrca ~-a Hicut manual în luna octombrie, după ce s-au eliminat
cIte ~ nndun la marginea pareelei.

In 19?5 s--a combătut de 2 ori cercosparioza cu Topsin (0,600 kg/ha)
in 4-00 lfapa, în cursul lunii iulie.

. Solul este cernozio~ n:cdiu levigat cu orizontul A gros de SOcm.
Cantrt.atea de humus 2,-3/'0' Iar pH este 6,7-7,0 iu extract apas. Fosforul
este In medIe 4- - ti mg/100 g sol, iar potasiul asimilabil este peste
12 mg/IOO g sol.

. După ~atele de la stalia meteorologică Băileşti, -temperatura in cei
3 am d~ expenmentare a fost foarte apropiată de media pe 20 ani.

, lu ceea ce priveşte mersul precipitaţ.iilar, anul 1973 a fost deficitar
aVlUd o.u mlUUS de 160,6 mm faţă de media. pe 20 de ani, care a
fost de 626,6 mm. In anul 1974 media precipitaţiîlor a fost mai mică numai
e~ 20,1 mm faţă de media pe mai mulţi ani. Lunile iulie, angnst şi septembrie
cI.n~ sfe~l~ ar~ mare nevoie de apă, au fost secetoase şi a trebuit să se inter~
VIna cu II'IgaţIa, cu cîte trei udări pe fiecare lună.

În aunl 19?5 snma precipitaţiilor a depăşit media pe mai mulţi ani
cn 76,9 mm, do~r lU luna. apnhe a plouat mai pnţin eu 23,2 mm şi septembrie
cn 22,0 mm faţa de medIa pe mai mulţi ani. În restnl timpulni precipitatîile
au fo~t abundente, depăşind luna ,;,ai, eu 8~,.6 mm, iunie cu 16,3 mm, i~lie
Cu .9, .... ~m. ŞI .a?g~st cu 92,8 mm, InCIt udanle s-au făcut numai în cursul
lumIor mme ŞI mhe (cite 3 udă ri a 500 m' apă la ha).

Din cele arătate mai sus rezultfl cii, sub raportul temperaturii, anii
de expcrimentare au fost favorabili, iar în privinţa precipitaţiilor anul 1973
a fost puţin favorabil, annl 1974 a fost favorahil, iar annl 1975 a fost foarte
favorabil cultnrii sfeclei de zahăr.

Datele experimentale au fost calculate după analiza varianţei.

Rezultale şi discuţii. Din tabelnl 1 se ohservă că, in anul 1973, agro'
fondul N150PlooKso a depăşit, la producţ.ia de rădăcini, cu un spor foarte sem
nificativ de 9,2 t/ha pe cea realizaUI de agrofondul NlOO P'OK4O'

În anul 197'1, depăşirea de produc\cie datoritil agrofondului mai puter.
nie (a2) a fost de asemenea foarte semnificativă (3,8 t/ha), iar in1975 sporul
a fost de 5,0 t/ha faţă de prodncţia agrofondului moderat (a,), In media pe
3 ani, agrofondnl a2 a depăşit productia agrofondulni a, cu 6,0 t/ha, depăşire

distinct semnificativ fi.
În anul 1073 (tabelul 2), cea mai mare producţie de rădăcini, şi annme

58,6 t/ha, s·a obţinut in varianta h2 (arat vara 30 em şi arat toamna la 20 cm)
şi care a asigurat un spor foarte semnificaUv de 5,0 t/ha faţă de varianta b1
în care s-a arat vara la 20 cm iar toamna s-a discuit (varianta care s-a luat
ca martor). in pareclele în care s-a arat nUIDai toamna la 20 croşi respectiv
la 30 cm, pierderile de producţie au fost foarte semnificative, cifrindu-se la
10,4 t/haşi respectiv 5,7 t/ha faţă de martor. Arătura de vară la '10 cm nu
se justifică economic, producţia fiind practic egală cu cea a martorului.

În anul] 974, cea mai m[lrc producţ.ie 59,5 t/ha a fost realizaHl tot
de varianta h2, eare a depăşit producţia martorului cu 11,2 t/ha. Arătura

de vară la 40 cm şi de toamnă la 20 cm a asigurat un spor semnificativ de
6,4- tjha faţ.~'i de martor. În schimb, lipsa de arătură de var[lşi executarea
numai de arături de toamuă la 20 şi 30 cm a dns la pierderi de recolUI de 5,7 t/ha
şi respectiv 2,1 t/ha in comparaţie cu producţia martorului.

În UlIul 1975, varianta b2 a depăşit martorul cu un spor foarte semm
ficativ de 12,6 t/ha. Arătura de vară la 40 cm şi de toamnă la 20 cm a reali·
zat un spor semnificativ de 2,3 t/ha. în varianta b.l , in care s-a arat numai
toamna la 20 efi, producţia a fost egală cu cea a martorului, iar in terenul
arat numai toamna la 30 cm s-a obţinut un spor de 2,9 tjha în comparaţie

cu martorul.
Urmărind media pe 3 ani se observă că cel mai mare spor, foarte

semnificativ, de 9,6 t/ha îl deţine varianta în care s-a arat vara la 30 cm şi

toamna la 20 cm. Un spor distinct semnificativ de 3,1 t/ha il realizează şi

varianta în care s-a arat vara la 40 em şi toamna la 20 cm, spor care este ne
economic din cauza arăturii de vară la 40 cm. Cea mai mare pierdere şi anume
5,2 t/ha s-a înregistrat în varianta în eare s-a arat numai toamna la 20 cm.

În eoncluzie, pentru realizarea unor producţii mari la sfecla de zahăr

este nevoie să se facă vara arătura la 30 cm şi toamna să se repete arătura

la 20 cm adîncime. Cînd din anumite motive nu se pOate face arătura adincă

de vară se va executa vara arătura la 20 em care să fie întreţinută vara şi

toamna prin discuiri repetate. în lipsa arăturilor de vară, trebuie să se are
toamna cît mai devreme la 30 cm adîncime, care să fie discuită şi nivelată

din toamnă.
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Din tabelul 3, unde sint expnse producţiile, diferenţele şi semnificaţialor intre 2 medii ale factornlui B (arătnri), la gradnări diferite ale factoruluiA (agrofond), se observă că cele mai road producţii de sfeclă s-au realizatde varianta b
2

unde s-a arat vara la 30 cm şi toamna la 20 cm pe ambeleagrofonduri. Cele mai mici producţii s-au obţinut în terenul neurat vara.Varianta b, (arat vara la 30 cm, arat toamna la 20 em) in fiecare ana dat SpOfUri mari de producţie pe agrofondul a NIOOP70K40 şi anume: de4,7 tjha in 1973; de 10,8 tjha în 19U; de 13,4 tjha in 1975 şi de 9,7 tjha inmedie pe 3 ani, faţf' de martor (arat vara 20 cm, toamna discuit),Vorianta b;) (urat VHra 40 ClU, arat toamna 20 cm) a pro"ocat sporurimai mici pe acelaşi agrofond şi anume: 1,5; G,5; 1,4 t/ha în fiecare an, înmedie pe 3 ani sporul fiind de 3,1 tjha, Lipsa arăturii de vară a dus la scăderimari de producţii. Astfel arătura de toamnă la 20 Cfi a realizat pierderi de10,2 tjha in 1973, de 5,9 tjha in 1974, de zero tjha in 1975 şi de 5,4 tjha inmedie pe 3 ani pe acelaşi agrofond în comparaţie cU martoruL Arătura detoamnă la 30 cm a dat producţii mai mari sau, mai mici în fiecare un, cureîn medie pe 3 ani au ajuns la producţii apropiate de ale martorului. Acestfapt înseamnă cfl atunci cînd nu se poate face arătura de vară, trebuie Ilcnpflrat executată o arăturfl adîncă de toamnă pe agrofond111 moderat.Pe agrofondul a
2

(NI50PIOOKso), varianta b 2 (arat vara 30 cm~ arattoamna 20 em) a dat un spor distinct semnificativ de 5,0 tjha in 1973, de11,7 ti ha in 10'74, de 15,\) tjha in 1975 şi de ] 0,8 tjha in medie pe 3 ani în com
paraţie cu martornl b l (arătura 20 toamna discuit),

Varianta b
3

(arat ,'ara 40 cm, arat toamna 20 cm) a provocat o pierdere nesemnificatîy[\ de 0,11 t/ha în 197:1, un spor foarte semnificativ de6,3 tjha in ] 974, un spor semnificativ dc 3,4 tjha in ]975, În medie pe 3 anisporul semnificativa fost de 3,1 t/ha în comparaţie cu producţia martorului h l ·
Varianta b

4
(nearal vara, arat toamna 20 em) pe agrofondul Uz a dusla o pierdere foarte semnificativă de 10,5 t/haîn anul Hl73, la un spor semnificali" de 5,4 tjha in anul 1974, la un spor nesemnificativ de 1,0 tjha in 1975şi de O pierdere distinct semnificativfl de,5,O t/ha în medie pe :3 ani, în compa

raţie cu produc'ţ.ia martorului pe acelaşi agrofond.
Varîanta b

5
(nearat vara, arat toamna 30 em) pe agrofondlll az a realizat o pierdere foarte semnificativf\ de 5,4 t/ha în 1973, un spor nesemnificativde 1,3 tjha in ] 974, un spor foarte semnificativ de 10,6 tjha in 1975 şi unspor nesemnificativ de 1,3 t/ha în medie pe 3 ani faţ,ă de martorul ill pe ace-

laşi agrofond.
În concluzie, pentru varianta hz (arat vara 30 em, arat toamna 20 em),sporurile de producţie se ridică de la 9,7-10,8 tjb a pe cele 2 agrolondnrÎ,Aceste sporuri coboară la 3,1 t/ha cînd se adînceşte arătura de vară la 40 cm,cu aceeaşi arătură de toamnă la 20 cm. în schimb cînd se execută numai oarăturl\ de toamnă la 20 cm, pierderile de productie se cifrează la 5,4,-5;0 t/hain comparaţ.ie cn producţia martorului b l (arat vara 20em', toamna diseuit).Producţii egale cu ale martorului se obţjn cîud se ară numai toamna la 30 cm

adîncime pe cele 2 agrofonduri.
Tabelul 4 cuprinde producţ,iilc'de sfeclă 'r[\dăcini în variantele cuaceeaşi arătură pe agrolondnri diferite din care despriudem faptnl că pe
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agrofondul a
z

(N150PlOOK80). varianta b, (arătura 20 toamna disc) a asigurat
în anul 1973 un spor foartc mare semnificativ de 6,7 tlha, in anul 1974, un
spor semuificativ de 3,3 tlha, îu anul 1975 uu spor semnificativ de 3,5 tlha,
iur În medie pe 3 ani un spor distinct semnificativ de 4,5 tlha în comparaţie

cu producţia de pe agrofondu! a, (N'OOP,oK,O)'
Pe agrofondul a

2
, varianta b2 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm) a

dat sporuri mai mari de recoltă în fiecare an şi in medie pe 3 ani şi anume:
in 1973 sporul a fost de 7,1 tlha, iu1974 de 4,2 tlha, în 1975 6,0 t/ha. In medie
pe cei 3 ani de experimentare, sporul a fost 5,8 tlha in comparaţie cu pro
d ucţia obţinută de aceeaşi arătură pe agrofondul al'

Pe agrofondul a
2

, varianta b3 (arat 'vara 40 Cll1, arat toamna 20 cm)
in comparaţie cu agrofondul ap aduce sporuri mai mici de producţie şi anume
5,0 tlha in anul 1973, 3,1 tlha in 1974,3,4 tlha în 1975, iar in medie pe 3 ani

3,9 tlha.
Comparind agrofondl1l pentru varianta b'J (arat toamna 20 cm) se

observă ef, s-a obţinut in anul J973 un spor de G,6 tlha, iu 1974 de 3,8 tlha,
in 1975 de 4,5 tlha, iar in medie pe 3 ani sporul s-a ridicat la 5,0 tlha in fa
yoarea agrofondului mai puternic.

Varianta b,') (arat toamna 30 em) pc agrofDndul a2 sporurile au fost
mai mari şi anume in 1973 de 7,6 tlha, in 1974 de 4,7 tlha, in 1975 de 5,2 ti ha
iar în medie pe 3 ani de 5,0 t/ha în comparaţie cu producţia de pe agrofondul

moderat.
De aici se poate trage concluzia că. atunci cînd sfecla de zahăr se cul

tivă după plante care se recoltcază tirziu, arătura de toamnă să se facă la
30 Cfi adincime, iar agrofoudul să fie mai puternic (N150P looKso)·

La producţja de zahăr, din tabelul 5 se observă că toate arăturile au
dat, pe agrofondul a

2
, un spor nesemnificativ de 0,25 tlha in 1973, sporul

s-a ridicat în anul 1975 la 1,07 t/ha, jar în medie pe ce.i 2 ani de experimţntare
sporul a fost de 0,6G tl11a faţă de prodncţia realizată de agrofondnl a"

Varianta b, (arat vara 30 şi toamna la 20 cm) a .dat (tabelnl 6) cel
mai mare spor de zahăr in annl 1974 şi anume 1,48 t/ha. In anul 1975 sporul
s-a ridicat la :3,95 t/ha. iar media pe cei 2 ani s..a cifrat la sporul distinct sem
nificativ de 2,21 t/ha, în comparaţie cu varianta b1 (arat vara 20, toamna
disc) care s-a luat ca martor.

Celelalte variante, mai ales cele cu arilturî numai de toamnă, au dus
la pierderi sau sporuri de zahăr nesemnificative faţă de martor.

Tabelul 7 privind prodncţia de zahăr ca efect al arăturilor pe acelaşi
agrofond arati, că varianta b2 (arat vara 30, arat toamua 20) pe agrofondul
a, (N,OOP70K40) a asigurat, iu anul 1974, nn spor foarte semnificativ de
1,69 tlha. In anul 1975 sporul 2,12 tlha, iar iu medic pe 2 ani, sporul s-a
cifrat la 1,90 tlha in comparaţie en producţia martorului.

Varianta b
3

(arat vara 40 em, arat toamna 20) a realizat pe agrofon
dul moderat in anul 1974 Un spor de 1,07 tlha, in annl 1975 0,43 tlha , iar in
medie pe 2 ani 0,75 tlha faţă de martorul b, . Pe acelaşi agrofond, arătura
de toamnă la 20 respectiv la 30 em a dns la pierderi de producţie in anul
1974 de 1,25 respectiv de 0,81 t/ha.
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PtodlH~ţme, dUerellţele şi

Tabelul 5

semlliUcalla lor intre 2 melHi ;ilefaetorulul A (aurolondurl).

".

'"

1 9 7 ,],

Prodllcţia zahăr brut tlhaCbmbinaţîa

factorilor

3.:3- al

l'rodlH"ţia

8,57 -8,32

1 9 7 5

Dil. Sem. j'rot!ucţia Dit:

0,25 - 11,43 -10,36 1,07

Media 19H'-197s

Spm.ProducFa DiL Seril.

10,90-9,31 0,66

0,26 0,62 0,440,47 1,14 0,801,05 2,52 1,79

"rod. DiC !'iPllI. Prbel. bir. Sem.

12,25 .Mt 8,85 Mt
12,25 3,05 ** 11,06 2,21 ••10,24 0,84 9,75 0,90
8,96 -0,3-1 8,02 -O,S:->

10,67 1,37 9,13 0,28

2,n
1,.15

:1,71
1,98

,1,97
2,65

O:>

DL 5%
DL 1%
DI. 0,1 %

b1 Aral vara 20 t. disc
ba Arat Vara 30 arat t.
h:J Arat vara 40 aral t.
b4 Arat toamna 20
b5 Arat toamna 30

DI. 5%
DL 1%
DI. 0,1%

ProduclHle. diferenţele şi .<;eumifleaţiH lor intre 2

1 !J 7 4

Frud. Dil. S('lIl.

8,40 Mt
2U 0,88 1,48 ***20 9,26 0,86 ***

7,10 -1,30 000
7,59 -0,81 000

0,18
0,25
0,:3:3

.ÎIledii ale fuetorului n (artlturl).

l'roducţiillah"r hnlt 1/11'1

1 !l 7 :'i

Tabelul fi

Media 1974--1975

:'

j
i!1
~

~

~

Tabelul 7 ca

Producţllle, diferenţele şi semnificaţia lor Intre 2 medtl IlIe fUlltornlui n (arăturl) la fjral1nărI diferite ule fachlrului A (tiIlrofI1Iul).

Tabelul 8

ProductHle, cllferentele şi semuliicaţIa lor Intre 2 medU alefactorUor A (ligrofoluI) In flrlliluări tUferite ale factorului B (arăturl)

1 9 7 4 19 7 5 Media 1974-1975
Combinatia
factorilor

.Producţia Dil, Sem. ProduDţia niL Sein, Producjia Dil. Sem.

alba~albl 9,87-8;18 1,69 ••• 11,42~9,30 2,12 10,64-8,74 1,90
tlIh 3 -111 b l 9,25-8,18 1,01 *** 9,73-9,30 0,43 9,49-8,74 0,75
aIb,,-aIbl 6,93-8,18 -1,25 000 8,03-9,30 -1,27 7,4.8-8,7'1 -1,26
Utbs-albl 7,37-8,18 -0,81 000 10,33-9,30 1,03 9,85-8,74 0,11
uaha-uahi 9,90-8,61 1,29 •• 12,09-9,36 3;73 10,99-8,ml 2,00
a2h~-a2bl 9,25-8,61 0,64 •• 10,75-9,36 1,39 10,00-8,99 1,01
aab1- a2b l 7,26-8,61 -1,35 000 9,90-9,36 0,54 8,58-8,99 0,41
â2br;~aabl 7,82-8,61 -0,79 000 11,02-9,36 1,66 9,42-8,99 0,43

DL 5% 0,26 3,86 2,06
DL 1% 0,35 5,25 2,80
DL 0,1% 0,17 7,03 3,90

Comhinaţia

factor.ilM

3.2b l- al b :J
U ah:i- tll b4

3 ab3-81br;
a2b" -albI
a2b i - al b ll

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Producţia

8,61-8,18
0,90-9,87
9,25-9,25
7,26-6,93
7,82-7,73

1 9 7 4

DU.

0,43
0,03
O
0,33
0,45

0,27
0,38
0,52

Sem.

•

Producţia zahăr brut tjha

1 975 Media 1974-1975

Producţia DiI. Sem. ProdUCţia Dil. Sem.

9,36':"" 9,30 0,06 8,99- 8,74 0,25
12,09~11,42 0,67 10,99-10,64 0,35
10,75- 9,73 1,02 10,00- 9,49 0,51
9,90- 8,03 1,87 8,58- 7,48 1,10

11,02-10,33 0,69 9,'12- 8,85 0,57

1,53 0,90
2,12 1,25
2,95 1,73
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Îu auul 1975, arătura de toamnă la 20 cm (b,) a provocat o pierdere
de 1,27 tjha, iar in medie pe 2 ani pierderea se cifrează la 1,26 t!ha. Arătura
de toamnă la 30 em, in auul 1975 a provocat un spor de 1,03 tjha şi in medie
pe 2 ani un spor nesemnificativ de 0,10 tjha, in comparaţie cu martomi b,
(arat vara 20, toamna disc).

Pe agrofondul a2 , varianta b, (arat vara 30, arat to~mua 20) a dat,
iu anul 1974, uu spor de 1,29 tjha, iar in anul 1975 uuul de 3,73 tjha. Med,a
sporului pe cei doi ani a fost de 2,00 tjha in comparaţie cu varianta b, luată

ca martor.
Varianta b3 (arat vara 40, arat toamna 20) asigură un spor de produc

ţie de 0,6'1 tjha in anul 197<1, de 1,39 tjha in anul 1975 şi in medie pe 2 ani
de 1,01 tjha faţă de martor.

Variantele 4şi 5 cu arătură de toamnă la 20 sau 30 efi dau minusuri
sau sporuri mici în auiî 1974 şi 1975, precum şi in medie pe 2 ani faţă de martor.

Se desprinde concluzia genera1{l că pentru a obţine recolte mari de
zahăr este nevoie să se execute arătură de vară la 30 eID şi de toamnă la 20 efi
pe orice agrofond.

Tabelul 8 cuprinde influenta aceloraşi arături pe agrofonduri diferite
din care observăm următoarele. p'e agrofondul 3 2, arătura de vară la 20 eID,

toamna discul (b,) asigură un spor de producţie de 0,43 tjha zahăr brnt in
anul 197<1. În auul 1975, spornl este foarte mic şi nesemnificativ. În medie
pe 2 ani, spoful este mic şi nesigur in comparaţie cu producţia obţinută de
aceeaşi arătură pe agrofondul moderat (a,),

Varianta bz (arat vara 30, arat toamna 20) realizează în fiecare an şi

în medie pe 2 ani sporuri mici de zahăr pe cele 2 agrofonduri. De asemenea,
varianta ba (arătura vara 40, toamna 20) nu provoacă sporuri de zahăr pe
agrofondul mai puternic faţă de cel moderat.

Singura variantă care realizează sporuri mai mari de zahăr brut în
fiecare an şi în medie pe2 ani este arătura de toamnă la 20 cm, care asigură

pe agrofoudul mai puternic un spor de 0,33 tlha in 1974, de 1,87 t!ha in 1975
şi de 1,10 tlha în medie pe 2 aui, faţrl de agrofondul moderat.

De aici se desprinde concluzia că agrofondul mai puternic
(N150PlOOKgo) asigură produclii mai mari de zahăr la ha, faţă de agrofondul
moderat (Nl00P70K)lO) numai cînd se executll o singură arătur[l de toamn[l
la 20 cm.

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI

1. Cele m8.i mari producţii la sfeclă, rădăcini şi zahăr se obţin în va
rianta în care s-a arat vara la 30 Cfi şi toamna la 20 cm, care asigură ornare
rezervă de apă, de aer, de azotaţj şi luptă cu succes împotriva buruienilor.

2. Producţii mulţumitoare s-au obţinut şi în terenul arat toamna la
30 efi, ceea ce înseamnă că atunci cînd sfecla se cultivă după premergătoare

tîrzii, este necesar să se execute toamna cel mai devreme arături adînci.

3. Arătura de yară la 40 cm nu se justifică economic deoarece la această

YarianUl se obtin producţii practic egale cu eele realizate de varianta arat
vara 30, arat toamna 20 efi.

.'1. AriHurile, atil cele de yar{l cit şi cele de loamnfl, trebuie discuile
şi nivelale toamna.

5. Agrofondul economie este N1i'iOPlOOK1'O care asigurfl prOdlJl',l"ii mari
mai ales cind se aplică arătura adincă de var-fi şi ar{rlura norm<.llfl de toamnă.

STlJlJIUL EPOCII ŞI AllÎNeaiII DE AHAT COMPJ,EXATE
eu ÎNGHiişiiMINTII Li\. SFECLA ])E ZAlIiiIl IlIIGATA

J~c:ll11Jal

Înlre unii 197;~~HI7:). pc cerno'l,iomul le\'igal din sudul Ol\enici, s-a llnn~lril înfluen\a
arăturiloJ' c'(cculate la diferite adint;Îmi ,':'t cpoci pc 2. agl'ofonc1urÎ tic ingr[~şi'uninle dlhnicc la
sfecla de zah{u irigată. Cele mai mari productii s-au realizat in terenul arat \'ara BO CIU şi toam
na arat la 20 CIU. Cele mai mici recolte s-au obţinut cind s-a Iăcut o singm.lflrălmii de toamna
la 20 cnL Cind sfecla se cullivă după plante care se recoltcază tirziu, csle necesar să se cxc
cutc ariituri adinci de toamnă. Agrofoudul cel mai potriYit este N1i;lJPI0nl'-ol) care asigur[\ cele
mai mari producţii de )'ădăcini _,î zaltiir la unitatea de suprafaţă,

STIJIlY OF TIm '\NIJ 1IEI'T11 OF PLOUGHIN{i
eOi\1PLEXElI WITH FlmTILIZEIIS FOII IlIHIGATEll SUG!\H mlET

SHlJllllUry

In 197;::~1(175 an exprimcnl was c;),rried out on thc levigated chemo7,elll of South Ol
tenia to estimatc llIe influencc oI tlle time and depth of ploughiogon sug:::tI' bcct yiclds undeI'
irrigation and on lwo levels of fcrtilizations. The highest yiclds were sch.ieved 011 thc plots pol
ughcd al a depth of ;·W Cll1 in surnmer and 2() em in alltullln. The lowest yield was obtaincd
-..vith onc plollghing al 20 etIl in autumu. \Vhcn the preYious corp is a late harvcsting oue,
dcep rtutomn ploughiug is ncecssary,

The mosl s\lilablc lenl of fcrlilization is NnoPlooKHO with cmure the highest yicld
oI root5 and of sugar per hectar.

UNTEHSUCHUNGEN ilBEH I'FLUGZEITPUNKT UND
I'FLUGTlEFE IM ZUSAJUi\IENAHANG MIT IlUNGUNG BEI ])EH

BEWĂSSEHTEN ZUeKEnniiBE

Zusammen{assuog

Zwischen den Jahren 1973-1t175 wurde auI den ausgewaschenen Tschcrnosjiom aus
Siiden OlteniellS der EinIluss der Pfulgtiefe und des Pflugtermins auf zwei verschiedenen

mi.neral.gcclu",gben Baden Ulltel'Sllcht. Die besten Ertrage wurden auf dem im Sommer gefliigten

- LUCRARI ŞTIINŢIFICE
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nnd iln Hcrbst 20 cm lief gcf1Uglem Boden er:llclt. nic kleinslen Ertragewurden bei doem
cinzjgcn 2Ucm liefen HerlJstpOiigrm crhallcll. WC.~lll clic H~bc nach, sp~~ g~crntelc~ Pflau:.cn
baut wlrd dallU ml1SS mall du tieres Hcrbslpflugcn ausfuhrcn. DlC gunslJgstc l\'Imcraldun
","n" ist N jl 1':: durch dic die "rOssLen HUbcll.uud Zuckcrertrage aur dic Fliichencinheit
o·;"· 1511\OOHCl , .. ",,"

l'l'zicH WCl'dcn.

f'I3YLIEI-IVlE 3nOXVI VI r J1Y5f'II-IbI nAXOTbI CBOMECTI-IO
C YD,OliPEI-IvIEM CAXAPI-IOPI CBEKJ1bI

PC31O.ue

B 1073-1975 1'.1'. Ha lIbltHl:J10'lCllIlO!ll lJt'P110:W~le Iora OJITCllll1I ll:lY'la'~OCb Il.lI1IHlIll ;
P<l3J111'1IlhL\ LIly61l1l II oHIO;'; IJaXOTU U3 )111)':\ <lrpo(î)(luax Xl1l1l1l'lecl';Hx Y}106pClll11J OpOIl1ilt'1I1011

caxaplloîi Olt!J;;.'!hl. Ca)l.lh!(' 60JlblllJle ypOl!,;(lli 1l0.'ly'lCUhI Ha BCI1QX<l)IIlO)'ll JleTOM. y~~,)crJ(e ll~

:30 ,:,\\ II OCCllbJO llil 2001. CaMhl{1 UC:HHl'lllTt'JlLllhIH ypOJKai'! JlOJly'!Cll llPll O}l,IIOII OCCJllIt:.lI

nCll.allll'c lUI r.il\'ijllI l\' n 20 L'tlL npIlB0311C.'lbIJl<l1l1l1l eaxaplJofl C\JeE ,1bl 1I0('.'J(' -n03,'lIJIIX j,y;lbTV\l

J1C06XO}llDl()' tJÎlOBCCTJl ['.II1'60l(YI0 ocellHlOIO BCllallll(y. Hall60,nce nOlIXo}tflllUIM <lrpoi!lOl.!OM
lliM51CTCJJ JI).JII PIIlIi I'AI!' oOCCJlC'll1l1illOUlllii lIo.n1''!ClJlIe C8.MbIX BblcOKJlX YPUlliaC\JIWPIlCll Il

coGoPOJl C<lXilpa 1Ia eJlIlllJllly JlJlOl1l<llUL
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STAIllUJlEA INFLUENŢI;I SPAŢIULUI DE NUTJIlŢIE

ASVPIIA MAmnII nADAcINII,On DI; SFECI,Ă ŞI A CONŢINUTUI,Ul

DE ZAIIAJI ÎN CONDIŢII DE IIUGAIIE

(aL ŞTEFA", OLliA ŞTEFAN, p. ŞTEFĂNESCU

In cultura sfcelei de znhiir, asigurarea unei desi mi oplime 3 plantelor
este una din rnfls\uilc agrotehnice principale care conduc la obţ:inereade

prodIJl'I)j m~lri de rădflciui :;ii z<lhflr la hectar. Cercetflri efectuate in ţ.ara 110as
lr" de I"nes"u Şi~e~li (IUGI), Sip"l ~i Bratu (IOG3), Ştefan

(l!iI\S), Il nlp"i ~i eolab, (1!171), Hizeseu (In75), au seos in e"ident." ea
optim:l.in condiţii de irigan'. dcsimea de 100 rnîi plante la hectar.

Creşterea productiei de zahflr se ponte realiza, pc 1îngfl sporirea rccol~

lei de s1'ceI;:i hl unitatea dc suprafat:I, şi prin imbun[rtflţirea indieatorilor
de eulitate. in [\('cst scop. În ultimul timp in ţara noastra au api"trut o serie
de lucrflri menite sti contribuie la ridicarea prodllcţ.iei de zahtlr la hectar şi

a calil.fll,ii sredci. În eondi\ii de neirigare, P o p o vie i ~i coIaL. (1972, 1974.),
urnttl efi r5diJcinile de sfeelft cu diametrul cuprins Intre 10-13 cm prezintă

cel mai ridicat con~inut de zahflt· şi (';1 indicatorii de calitate se '1mbun:lti"r\:esc
pe m[ISlIra crl'~tl'rij desimii de la GO mîi la 80- 200 mii plante la hectar.
in eondi!Ji de irigare, Ii. iz e s C Il (197;)) dovedeşte că sfecla prezintfl un
con(.inut ridic~ll. de zah,ăr dnd r[J(Hicinile au un diametru de 6-13 cm. in
cadrul acestui interval, continutul maxim de zahi"lI' se inregistreazi"t la rădă

cinile cu diametrul de 9 em. Pe haza numeroaselor analîze de laborator, au~

t.orul precizenzii că indicatorii de calita te se imhun5. tăţesc odată. cu creşte

rea desimii pină la 100 mii plante/ha.
Prin cercetările întreprinse de noi, s-a urrnflrit felul cum inf1uenţ-.eazfl

forma şi dimensiunile spa(jllilli de nntrit.ie asupra mi"trimii rădflcinilor şi

asupra prindpaliIor indicatori ai ealităţ-ii tehnologice, în vederea stabilirii
desimii optime şi a realizării producţiilor maxime de rădăcini şi zahăr la hectar.
în lucrarea de faţ:fl prezentăm rezultatele unei experienţe efeetuat5 in peri
oada Hl72 - 1974, la Staţiunea de cercetări pentru irigatii şi drennj
B[lllcasa Giurgiu.

Conditiile şi metoda de cercetare. Staţiunea esle amplasată in Cîmpia
Homână, subdiviziunea BurnasuluL Solul pe care s-a executat experienţa

este de tipul eernoziomului puternic levigat, cu textură luto-argiloasă, mij
lociu aprovizionat cu humus (3,1%) şi azot total (0,15-0,17%), Este foarte

,.



bine aprovizionat in fosfor mobil (lLl,7l11g/100 g sol) şi potasiu mobil (27,13
JUg/lOD g sol), avind reacţia slab acidă (pH G,lO), Pînza de (Ipil [rea
Ură se afEl la adincime mai mare de 20 111.

Din punct de vcdere clima tic, precipitaţiilc au fo~t normale in anii
1972 şi 1974 şi mai hogate in anul 1~)73. Anul HI7:.!, deşi apare ea un ;JIl nor
mal, perioada iulie-oetomhriea fost totuşi foarte ploioas5. In toţ'i anii, defi
citnl de apa rlin perioada de vegetaţic a ro~t asigurat prin Uc![lri care au men
ţinut plafonul minim al ulTIidit~lţii solului la ~)O(~~ din intervalul

li midilfrtiiac ti ve.
Experienţa a fost aş('7,aUl dur:l metoda parcelelor sllbdivizatc, in

paLru repetitii. Sfecla n urmat (\up{\ griu, folosindu-se soiulH. Poli 1 şi Ull

rond uniform de N
120

P
UO

' NU1U{lr[llorile şi m{lsurfllorile r[ld~(cinilor de fircelil
;UI fost Hll,_:uL~ la intreaga parcelfl recollabihl şi in toate repelitiilc. fiind cla
sificale in patru grupe de m5riilli dUp[1 diametru: !1~7, 7~lO, lO~li.~ şi

13~ IG tm.
Analizele thim)cc ou [051 fflcule la fiecare ,"ariantil pe cele patru grupe

de m[nimi de rădflcini, in trei repetiţii. Procentul de za!lflr pe variante
a fost stabilit prin calculul mediei ponderi..lle, În funcţie de procentul de par
ticipare al fiec5rci grupe de mflrimÎ din cadrul variantei respedhc.

Delenninarea suprafetei Inliare a fost f[lculfl la pldl1Lele de pc supra

faţa de un metru pătrat in trei repetiţii.
Re:lIliale ohţinute. Analiza datelor medii de produc\ie,inscrisc in la

belul 1 ~ refledII reacţia pute:rnic[\ a sfedcî eli.'_ zahilf fatil de desi mea la care
se cultiv[). Determinările r[lcute la reeoltare araUI efi procenl~l1 de pierderi cauzal
de lucr[\rile de inlreţînerc, boli ~i elflunfltori, se acccntueaz,\ odaU\ cu mie./o
nuca distan~ei Între rînduri ~i Cll creşterea desimii planlclor la hectar. Dac[1
în condi~jile cîmpului experimentalpierderilc nu ajuns pin{l la lJ~'1) la (ksime-<t
ele 100 mii plante/ha (;">0/20 rm), in eondiiii de produl'\ie, la desimil(>. uzuale,
dl1P~1 Si P o ~ _:-;;i 13 r n t II (1063), pierderile pot ajunge la ~f)~:~H)~~. ,Jude
cind după (\esirnea realizaU\ la J'ecolLare, productiile maxilne de r~ldClcilli la
ambele distanţe Între rinduri ţlU fost ohţinute b 8-J~g;) rnii planle/ha. Aceas
lă desime s-a realizat cind larCll'iL aU fost Elsale 100 miî planLe/ha În cazul
semflnalului la SO cm şi ~H mii piante/ha cilldsem~illalui a rosI. efectuat la

70 elll intre rinduri.
Datele referitoare la prodllrţ.i~î de 6luClcini coofirmt\ ITzultaLell' ccrce

Lflrilor anterioare, arfltînd C~'l desi mea optimj f'sLe cea ciI.: 100 mii plante/ha
la r{lrit (50/20 cm) şi cLlsem{ll1alul Ia 70 cm rl'ulizeazCI producl,.ii inferioare
cdui efectuat la 50 cm între rînduri. 1n cazul desimii OpliUH', producţia maxi~
mII de r[,d[lcÎni a fost în medie de 68,:3 t/ha, pierde! ilc provocate la celelalte
desimi din cadrul distan-ţei deGO em fiind cuprinse intre :-1-l(ni~. La desi
mile mai mici de 100 mii plante/ha. aceste pierderi sint in general mai putin
accentuate comparatîv CLl variantde scm{lllaLe mai des, datorit:'i ritmului
mai intens de creştere a rădăcinilor in condi~iilc unui spaţ.iu de Ilutl'j~.ie mflrit.
Acest aspect determină pe unii specialişti s::} minimalizeze efeetnl nefavo
rabil al unor culturi rare cu r{ldăcini mari de sfedă.

Comparind diferenţele de recoltă de la prodncţia de zabaroză cu
cele de la producţia de rădăcini, observăm că la desimile mai mici pierde-
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riIe de zahăr eauzate de micşorareacouţiuutuluide zaharoză (16,2 [aţll de 17,0%)
sint mai accentuate decît cele de la producţia de rădăcini. Astfel, in cazul
scmănatului la 50 efi, la desimi mai mici de 100 mii plante/ha rărit, produc
ţia de rădăcini scade cu 3-7°/0' in timp ce producţ.ia de zaharozft seade ieu 5
11 %. Iată deci că sub aspectul productiei de zaharozb, există un optim al de
simii plantelor de sfeclă, a dlrei nerealizare poate pricinui pierderi' impor-

tante de zahăr (0,52-1,62 t/ha).
Datele din tabelul 2 scot in cvidenFl faptul că con Unutul clei zaharoz[t

depinde de mărimea rădăcinilor, care la rîndul ei este iufluenţ:aUl'(le forma
şi mărimea spaţiului de llutliţie. Ccl mai ridicat con\'.inut de zaharozfl il au rfl
dăeinile cu diametru1 de 7 -10 şi 10~ 1:) em, care, in medic, se ridicit la 1{j,8~
J7,1 °S. Hlidâcinile mari, cu diametrul de l3~ lG crn, au cel mai scăzut eon
tinut de zahat;ozli, diferenţa faţă de categoria 7~ 10 efi ajungînd ht -2,2 oS.

Analizind variabilitatea conţ,inutului de zahuroz5 in func'\je de desimea
plantclor la rlirit, se constaUt eli pe mf1sllra cre~terii desi mii plantelor de la
77 mii la 182 mii plante/ha, În cazul distanţei de 50cm intre rinduri, creşte
şi continutul mediu dezaharoz[l, de la 1G,2 la 17,2 oS. De remarcat
este faptul efi cele mai accentuate creşteri, dela 1G,2 la ]7.0 oS sei produc
pinfl la desi mea de 100 mii plante/ha, dovedind că forma spa~juilli
<1e50/20 cm este optimfl şi din punct de veclere al continutului de zaharozfl.

Pentru determinarea cit mai exaeUI a diametrului rfldăcinîlor la cafe
se realizeazfi con-~'inutul maxim de zaharoză, a fost calculaE[ relaţia dintre dia
metrul rădăcinilor şi conţinutulde zaharoză, dupf, metoda de calcula regresiei
neliniare (figura 1), Din acest calcul a rezultat că con~inutlll eel mai ridicat
de zahăr (17,2°S) se găseşte la rădficinile de sfeclă cu un diametru de 9,1 cm.
Este important de remarcat şi faptul ef1 la rădrlcinilemari, cu diametrul
peste l~) CIn, seăderea conţ:inutului de zaharozr1 este mai accentuată (14,9 OS)
comparativ cu rfidf1cinile mici cu diametrul sub 7 CITI (16,2 o S). Aceasta sub
liniază importanţa evitării unor culturi rare cu rflclăcini mari.

Analiza datelor prezentate În labelul 3 arată cii greu tatca rridăci
nilor la intervalul de 50 CITI intre rinduri creşte în medie de la 201 g, cit se
înregistreazli la grupa 4-7 cm, la 1964 g in cadrul grupei de mărimi de 1~)~
16 CIn diametru. Greutatea unei răd{lcini, in cadrul aceluiaşI interval, la de
simea optimil de ~:) mii plante/ha la recoltat (50{20 em) şi la media grupelor
mijlocii de m[trimi (7 -13 cm) este de 80:1 g. La intervalUl de 70 em şi de
simea de 84 mii plante/ha (70/17), greutatea medic a rfldfleinii din (~adrul
aceleiaşi categorii de mărimi (7-13 em) scade la 792 g,cxplicind produc
~iilc mai mici ob\inute la aceasUi variantă.

Datele referîtoare la gradul de participare a diferitelor m[lrimi de
rrtdăcilli din productia obţ.inută la hectar arată Cfl procentele cele )Uai ridi
cate de rficlriCÎni mari cu diametrul de 13~ 1() cm, care au şi cel mai seăzut
conţinut de zahilr (14)9 OS), se Întîlnesc la desi mile mici. În cnzul desimii de
50 mii plante/ha la reeoltare, procentul de rădăc.ini mari ajunge piuii la l()o/Q
din greutatea total6<1 producţiei, faţă de ntlInai 3% cit se inregistreazi1 in
cazul desi mii optime de 85 mii plante/ha la recoltare (50{20). De aceea cul
turile fare nu sint indicate. Se mai observă crt la desimea optimf1 de 85 mii
plante/ha, se reaUzeazil eel mai mare procent de rădăcini mijlocii cu dia-
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Tabelul 3 '"
Greulatea mcdie a unei rădăcini şi procentul de participare al flrupelor de mărimi dc rădăcini din greutatea totală

n. Poli I năueasIi-Giurn!u, 1972-197<1

Varianta Grcut atcarăd;,thlUor in gram~ in participare p{' grupe de rădăcini

(lin .l::rculalea totală

mGn'pc ne rădăcini cu diaul('tn;1 (~re1l1atea lulâlă '"Distanţa inirt rinduri XUin.artl1 plantel"r la in t)l) 1/ha Diamctrnl f;ld;icinilor in elTl ;>
~i pe rinduri tiil recnlta.rc miifhâ j

4 -7 7-.10 10~1:1 1:\--167-1:\ ·1-,7-10 IO--J:J 1:1-16 7· l:l C
~

O
M

50/11 127 203 590 1110 (H(j 57,7 17 69 14 - 8;] Z
c

50/H 109 200 5g5 Wgli ()\).1 50.{) 10 Uel :.W ~ !lO ~
~

50/17 97 200 610 1116 7~10 61,5 H 58 ;14 tl2 -j
M

50/20 85 202 (ia6 1169 Hi50 80:J G8,:-l 4 51 42 3 n3 j';
~

50/23 75 202 6:~O lHl 1\)91 855 CJG.-I 2 H 48 9 sn ~
O
O

50/26 69 200 6aB IDO 1950 !l00 6~1,5 1 31 58 10 89 "f1
i\ledin 201 616 1127 196-1 52 '1

~
7 37 m

~
n

70/11 112 200 560 1007 6u"1 54,2 1:1 58 2U 87 ~

t'i
70/H 97 202 590 1100 - 715 55,G 10 53 35 2 88 ~

70/17 8,1 202 612 11:1:1 188:1 7\J2 5ru) ·16
el

6 44 ·1 90 ~

70/20 71 :111 H:31 1151 1UiJ:3 870 nn.2 ,1 3U 4H 8
~

88

70/23 6:1 206 6'16 11014 1925 nOI 5H,0 2 '30 53 15 83

70/26 56 200 66:1 1222 1900 uno 57,8 1 24 59 16 8.1

1\[ c dia 20:1 lUi 1141 HIJ8 6 42 45 7

'"'"
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DeZVoltarea SUllr~l(eţei foliare In tune ţie de deJilimea plunlelorJn hcclur

metrul de 7~13 CIU (93°~ din greutatea producţjei), care arc şi cel mai ridicat
conţinut de zaharoză. La desimca de M mii plante/ha (70/17 cm), procentul
maxim de rădttcini mijlocii (90%) este cu 3~/o mai mic decît În cazul prece'dcnt.

Raportul dintre cele patru categorii de mărimi de rădrlcÎni se schimbă

de la o variantă la alta în funcţ,ie de desime, dovedind plasticitatea 'acestei
culturi fatfl de spaţjul de nutriţie.

Rezultatul determinilrilor suprafeţei loliarc (tabel d) arată ci. pro
duqia creşte odată cu indicele falial' piutl la desimea de 100 mii plante/ha
in cazul distanţei de 50/20 em şi pină la M mii plante/ha la distanta de 70/17
cm. La desimi mai mari, deşi indicele foliar continuă sfL creascfl, productia
scade. Faptul ef, producţja nu creşte În continuare odată cu creşterea supra
feţei foliare, considerăm cii se datoreşte in prindpal umhririi frunze10r
de la hază.

Băneasa-Giurgiu.107·1

Var 1.a 1\ 1 a [ljr!îcd" fnli"r
'.:J le .::7
C> ...... C:
00- c:: e

...... -:'1 C'l
C'; C> Ct'J

eJ5 'J5 ~

Dif'Tl'''!a

<:O Q> ~l Xl
lQ606~
lr.l '<":1 C ,r; In

JI.!arlnl'
-1,l)
-J.(j

-~,;I

-2,·1
~'2,7

5.::1
4.:l
3,7
;~,O

2.9
2,6

ha/ha

57,7
59,6
61,5
68,3
06,4
63,5

Productia r'ldildlli
1!ha

182
1<3
118
100

87
77

JkgilllGOl la
rări!

mii
l'l;lll! ,,/11<1

50/11
50/1 ,1
50/17
50/20
50/'2;~

50/'26

Di~l;ulta Întn'
rinduri ~i 1":
rinduri
cm

Examinînd eficienţa economidt (tabel 5), constatăm că cel mai mare
hendieiu (\'Cuit net), de H 750 lei/ha, se realizează la desimea de 100 mii
plante/ha la rărit in cadrul intervalului de 50 cm intre rinduri. La această

variantă se realizează şi cel mai mic cost (134 lei/t), cn o bună rată a renta
biliti\ţii (l(il%). Prin mieşorarea desimii la 77 mii plante/ha, se inrcgistrează

pierderi de 1 560 lei/ha. La variantele din eadrul distanţei de 70 em intre
rinduri se obţin in general beneficii mai miei dedt la cele din cadrul distanţ,ei

de 50 em, datorate in general scăderii prorlucţiei.

iOjll
70lH
70/17
70120
70/2;~

,0/26

130
10~

8·1
71
02
55

54,~

55;6
59,9
00,:1
5Q,0
57,8

3,7
:1,1
2,8
2,4
2,5
2,0

-1,(;
-') ')".-., c
- .. , •.1

-2,lj
-2,8
-B.:1 ,

a '?
t~:5~

C'l -n 00 o
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INFLUENCg OF PLANT SPACING ON ROOT SIZE AND SUGAR
CONTENT IN IRIGATION SUGAR BEET

61

1. In condiţii de irigare, cele mai mari productii de r"dăcini (08,3 tjha)
şi de zah5r (11,5 t/ha) se ohţin cind se realizează 100 mii plantc/ha la rărit.

la distanţele de 50/20 efi. Asigurarea spaţ'iului optim de llutriţ:ie sporc!?te
recolta de r{,dăcini cu 10,5 tjha (15%) şi cea de zahăr cu 2,24 t/ha (10%),
lată de desimile mici (55 mii plante/ha).

2. Semănatul la inter\'ule de 70 cm scade productia de riidăcini şi

zahăr fat-fi de semi'matul la 50 crn. De aceea este necesar cu la.omenajarea
pentru irigarea prin brazde să se foloseasdi intervale de ;10 cm, cu spaţii

largi (00~70 cm) în dreptul roţilor de tractor.
3. In conditiile cimpului experimental, pierderile cauzate de lucrii

rile de intretinere, boli şi drlllDotori, ajung piu[i In 15~/o la desimca optimfl.
Pierderile sint cu atit mai mari cu cît se micşoreaz[t dislanţ:a Între rinduri.

:1. Conţinutul cel mai ridicat de ;'.aharuz5 (l7,2°S) îl au rădăcinile cu
diametrul de 9 em şi greutatea de 800 g. Cea mai mare parte din producţia

(D:1~/o) de rădăcini din această eategorit' seintîlneşte la t1esimea de 100 mii
plantejha la rărit (50/20 cm).

5. Asigurarea desimii optime este absolut necesul'[1 atit pentru c"Î
tarea obţ.inerii unor r[ldăcini prea mici, dar mai ales prea mari, Care au con..
ţinuhll de zaharoză scăzut.

STABILIREA INFLUENŢEI SPAŢIULUIDE NUTRIŢIE ASUPRA
MĂRIMII RĂDĂCINILORDE SFECLĂ ŞI A CONŢINUTULUI

DE ZAHĂR IN CONDIŢII DE IRIGARE

Rt:umai

Rezultatele experimentale efectuate In condiţii de irigare la Staţiunea pentru iriga(ii
şi drenaj Băncasa-Giurgiu, pe un cernoziom puternic levigal, In perioada HI72~1974, scol

In evidenţă următoarele:1

Producţ-iile maxime de rădăcini (68,3 t/ha) şi de zaharm:ă (11,5 t/ha) se oh~in la desiuH'll.

de 100 mii plante/ha la rărit (50/20 cm). S-a dovedit că prin asigurarea spaţiului optim de
nutriţie, recolta de rădăcini sporeşte cu 10,5 t/ha (15 %) şi cea de zaharoză cu 2,24 l/ha (19%) Iaţii

de desimile mici (55 mii planle/ha). Clnd semănatul se face la 70 Cl1l intre rInduri, producţia

de rădăcinI şi de zahurozii seade faţă de scmănatulla 50 cm. Pentru aceasta, este indicat ca la

amenajarea pentru irigare prin brazde să se folosească intervale de 50 cm, cu spa~ii mai largi
(60~70 cm) In dreptul roţilor de traclor, sau dislanţe de cel mult 60 COl Inlre rinduri. S~a de

terminat de asemenea că deshnea realizată la rărit scade plnă la recoltare cu 15 %. Conţinutul

cel mai ridicat de zaharoză (17,2·S) n pre.intă rădăcinile cu diametrul de 9 cm şi greutatea de

800 g.. Cea mai mare parte din producţie (93%) eu rAdAcini din această categoric se lntllnesc

la desimile de 100 mii plante/h:l la rărU (50/20em).

Summary

Experimental resulls obtainerl in the irrigated Iields oC Băneasu Giurgiu Exp. Station
il !ligh levigalcd cherlloziom in 1972 -1 97·i reveated llIe Collowing.

The highcst yidds of moV; (u'<\.:l t/ha) :lJld o[ sugar (i1.5 t/ha) Were achic"cd al a pIanl
populatioll of 100000 plallts per ha 'lner sLllgting (50/20 cm). Il \Vas proved that an optimum
Illtll'lUou space incrcaseel thc rool yicId by 15 per cent (10.5 t/ha) aud thc sugar yield by 19
per cent (2,2-1l/ha) as cOll1pared lo a plunl poplliation of 55000 plants per ha. WhCll the row
width is 70 cm. raol und sugar yiclds arc lo\Ver lhan in thc plors drilled al 50 Cll1. Then'fore
in Iurrow~irigated Iields sugar bect should be drilled at 50 Cll1. Lcaving ro'"" intervals of 1)0
70 cm. [ar faclor whccls. An alternative would bc to drill uniformcly at 60 etil hctwceu rows,

Il was Iotlnd the plant poplllaUon sl;()I"ed al har-.rest time is 15 per cent hnver tllan lhat
onlainecl arteI' singeling, TlIe highcst sugar conlcnt (17.2°S) was [olInd in 9 diameter roots
(about 800 g).

"fhe yield of llIe plol sinlcd al 100 ono plant per Il.l UiU!2() cm) consislcd mainly (!J3 per
cut) of roo1s of lhis size.

BESTIMMUNG DES EINFLUSSES DES ERNAI-lRUNGSRAUlVlES AUF
HUBENGHOSSI'; UND ZUCKERGEHALT BEI BEWASSERUNG

Zllsammcnra~5ung

lJil.~ (~J'ha llcnen Vc)".'>uc!lsergel111isse dj c bei Bewiis.,;eruog in der Perioele 1U72 _ H174 in
der Vel'slIchsslalion fiiI' Be~Ulld Entwiissenlng B{lOcasa Giurgi'u au[ eincm slark ausgewasche
ue!} Tsclll'fllosjioln cJurehhgefiîl1rl wIll'dcn) veranschaulic11ell- folgcndc"i.

Die gl'ijs~~ten Hlihcn (6;':;,3 t!ha) ~ll1d Zucl{ercrtrăge (1L51/ha) erhilile man bei einem
Bcsland von 100000 PI'lanzcn/ha unrl Yereinzell1 (50/20 cm). E,~ wurdc Icstgeslellt dnss durch
cinen optimalell Eruiihrungsrnum der JliiiJencrtrag mit 10.5 t/11a und der Zuckcrcrtrag Illit
2,2'1 t/ha im \<ngleîch "'.lI ein(~l11 kldncuHe.stand (5 50u Pf1a,nzen!ha) Olnsleigcn kaun. WCllll
auf 70 em HciclH'nabstalld ansgcsf\.hl wil'd dalllJ sinl{l der Hiihcl1 lmd Zuckcrcrlrag im Vcrglckh
ZLlr AU5saal au!' 50 etil. Desholb ist cs giinslig hei Vorucrcilungdcr PurclH'lI ZllI' Bewilsseruug
Al);;tillldi.' '.'on 50 cm Zll yerwendcn mit, Griissel'cn AbsLiindclI (fiU -iO em)bci rJen Trnktorrii.':'
dcl·n odeI' Entfctnl1llgcn '.'un Illaxilnum 00 CI1l zwischcn denHcihCl). [':5 Wl1l'de allch noch fcst
gcslelll dnss dcl' Hcslandsle1J '.'om Vel'cinzeln bis ZUm Ernien ll1il15t;,~ verringcrt. Dcn gl'iiss
ten Zuckcrgehalt (17,:.!.':») hahcn clic HiilJen mil einem Durchmcss~~r '.'nn U cm rInd cillCtll Ge
\\'ic1lt \,jlU 800 g. Der griissle Teil deii n.iilJenl'rlrags (O;'l %) <tus diesel' Kalcgol'ie wird hei dcm
Bcstand '.'on 100000 Pflanzen/htl bcim \"ţ~rcinzehl ungetl'oHcn (50/20 CIU).

YCTAHOBnEHHE BnH51HH51 nnOUJ,AJlH mITAHH51
HA BEJIW-lHHY KOPHHI CBEKnbl H HA COJlEP>KAHHE

CAXAPA nPH OPOWEHHH

PC310,AW

npOneJLCllhH;' Il 1972-1974 LL OnblTbl L> yCJlOUIUIX opowellllll Ha OrIblTHOii CTUIIUIl;r
D3IIHCa-LljIi:YPJlLKy Ha CJIJlbHO IlhlIIJ;e.'lO'lemfOlIl I[CpH03eMc nOlW3bIBaJOŢ CJIe.!J:YIOIUee:

CUMble 60Jlbllil,I,e ypOjl\au l{DPuei'! (68,3 T/ra) II C60pbJ eaxapa (11,5 T/ra) nOJlY'lcHbI
npu rycToTe paCTeHHH a 100,000 wT/ra, npn npopaJl{lmamili (50/20 CM). YCTaHOBJIeuo. \[TO
upn o6ecne'JeUUII QllTH!'<!aJIhHOJi llJlOllI,a)l.U nUTaIHIR ypOL}<aH KopHeli nODbIlllaeTC5I Ha 10,5 Tira



62 12
LUCR. ŞT. LC.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 1977, VOI.. VII.

(}50;0),"<I cGup caxapa Ha 2,24 Tfra (190/0) 110 cpaBlIeUHlO C MellbIlJeii rycToToij (55.000 p<lc
Tellllil/ra). Opll nQceoe C ME',K}ly p51]la/llH Il 70 cMypO)Kaii KOpHCii II cGop caxapa 110!lllllla
10TOI 110 CpaUlleJllliO C Me)I{}ly p»llbCM 050 C!Il. LtfJH "Hora ueo6XOlUlMO, 'JTOOb\ llpll opOllleIllill
HU 60p03JLaM IlCIlO.lb30flaTb npOMC)KyTKlI Il 50 CM, C 60Jlee llIHlJOIO\Mll npmlCil(YTI<a:>lH
(60~7() CM) JlallpOTIHI TpaKTopllblX Ii.QJleC, nlm paCCTOHlllle ne GOJlee 60 elIl, J'lle)t(~1Y pll.'l3MII.
;V'CT311011,TICIIO TalOKe, 'lT(l QcyuleCTBJlelHllHl Jlpll npOnOJlKe rYCTOTa pacreHllii nOllHlI'aeTCH ,IlO
y60pKll lJa 15(1/0. Ca~lOe 60,Tll:,IlJOe cO!lCpl\«lIIJle caxapa (17,2% ) llMelOT KOpllll ,UHaMeTpoM 11
9 C!II. Il ueCOM 800 L Ca:'lla51 60.TJ.bJlJa51 'IaCTb ypOJK,HI (93010) Jwplleli :Hoil JwreropUII IlO.'I)'
'lelHl npll ryCf(HC pacTelllJii u 100.000 un/l'a npll npOpblBl\e (50/20 CM.).
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INl<'LUENTA SI'AŢIULUI m; NUTUqlE ASUPIIA PIIODUqIEI ŞI

CAUTĂTII UNOR SOIUIU POLIPI~OIDE DE SFECLĂ m; ZAHĂII

1. FAZEKAS, I. BORCEAN, C. BRATA şi L SABAU

Stabilirea desimii oplime de planle la heelar la sfecla de zahăr, funcjie
dc soi, agrofond şi conditii pedoclimatice, prezintă o importantă deosebită

şi mcreu actuală pentru realizarea produqiilor mari de r::id:'ieini şi de zahăr

la heclar.
In cultura sfeclei de zahăr plurigerme şi monogerme, cultivată în

peste ~15 de ţări, se folosesc desimi in limite foarte largi, cuprinse intre
50000-160000 plantc la hectar (Dambroth, 1970; Kampbell şi Viets,
1967; Popoyici şi colab., 1972; Sipoş şi Bratu, 1965). Scopullucrilrii a
fost de a stabili cea mai bună desime de cultivare a unor soiuri poliploide
de sfeclft de zahăr experimentate in zona cîmpiei Banatului.

~11eloda de cercetare. în anii 1972-1974, pe solul cernoziomic mediu
levigat de la Staţiunea didacticCl experimentală a Institutului agronomic
Timişoara, au fost executate două experiente monofadoriale, cu următoarele

patru desimi: V,~80 000 plante la hectar, V,=90 000, V3~100 OOO/Mt/ şi

V,~ 120000 plante la heetar. Experienţele au fost semănale la distant·a de
45 cm intre rînduri, folosindu-se metoda pfltratului latin. Distanţa între
plantc pe rind a fost de 28 cm la V" 25 em la V2' 22 cm la V3 şi de 18,5 em
la V,. Planta premergătoare a fosl griul de toamnă, Nivelul de fertilizare
folosit a fosl N8oP40Koo kg/ha. Semănatul s-a ffteut manual, in decada a 3-a
a lunii martie. Răsărirea plantelor a avut loc, funcţie de condiţiile climatice,
intre 18-21) aprilie. .

Rftritul planlelor s-a fftcul intre 9-18 mai, iar reeollarea s-a efectuat
intre 10-28 octombrie. Calcularea datelor de pruduc\:ie s-a făeut in fiecare
an la numftrul ideal de plante reeoltabile.

In anul 1975 s-a organizat şi o cultură comparativă cu patru soiuri
de sfeclă de zahăr in aceleaşi condiţii pedoclimatice şi tehnologice, cultivate
eu desimea de 100000 plante la hectar. Soiurile luate in studiu au fost: R.
Poli 7, A. J. Polycama, R. P. M. 617 şi Monohil. Analizele ealitative ale
rădăcinilor au fostexecutate de către laboratorul Fabricii de zahăr Timisoara.
Precipitatiile înregistrate în ciclul experimental, comparativ cu media 'zonei
pe 55 de ani, sînt prezentate În fig. ].
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Rezultatele obJinllte şi discutii, Sinteza rezultatelor producţ.iei de
rădăcini şi zahăr la hectar este prezentată în tabelul L

TabeluL 1

Pmdl.cţUlc medIi de rădăcIni şI de zl;1hăr la.soiurUe R. Poli 7 '.~l A..'. l·olYCluilJ.l

(Timişoara 1972-1974)

Producţia de răd:,fiHI Productia de zahăr

Nllluărtll de
plante recolta bile diL rUI,

la ha t/ha P/ Mt Semni!. tjna % Mt Scmnif.'" t/ha t{ha

80000 54,3 88,4 -6,92 000 8,58 89,2 ~1,O4 000
90000 53,0 86,0 -8,26 000 8,48 81,1 -1,1<1 000

100000 61,26 100 9,62 100
120000 62,61 102 l,:l5 " 10,33 107,1 0,71 ;;*

DL 5% 1,3::1 0,21
DL 1% 1,82 0,29
DL 0,1% 2,47 0,96

80000 57,29 9,1,0 -3,49 000 9,79 95,9 0,42 000
90000 58,13 95,0 -2,65 000 10,40 101,8 Q,llJ

100000 60,78 100 10,21 100
120000 68,10 112 7,32 *~* 11,78 115,'1 1,57 ';H;i'

DL 5% 1,28 2,23
DL 1% 1,76 ;J,Oll
DL 0,1% 2,3lJ 4,11

i\. J.
Poly
curna

Soiul

R. Poli 7

Rezultă o scădere foarte semnificativă a:producţiei de rădăcini la
hectar la ambele soiuri în cazul micşorării desimii sub 100000 plante/ha,
varianta luată ca martor şi recomandată la noi în ţară. Efect asemănător

se înregistrează şi la producţia de zahăr, indeosebi la soiul Românesc Poli 7
care este mai tardiv ca soiul A. J. Polycama (fig. 2). Rezultatele arată

posibilitatea practică a sporirii prod ucţiei de rădăciui/ha şi respectiv de
zahărlha la ambele soiuri, în special la soinl A. J. Polycama, care devine
mai precoce prin mărirea desimii plautelor/ha de la 100000 la 120000 plante
Iha, in condiţiile pedoclimatice de favorabilitate pentru sfecla de zahâr din
zona de referinţlt.

Indicii calitativi ai recoltci sînt redaţi in tabelul 2.
Aspectul principal care reţ.Ine atenţia este că factorul prioritar care

a influenţat valoarea indicilor calitativi este soiul şi în mai mică măsură

spaţiul de nutriţie. Astfel, couţinutul Iilediu de zahăr, indiferent de desime,
a fost la soiul R. Poli 7 de 16'S în timp ce la soiul A. J.Polycama de 17,3'S.
Aceeaşi afirmaţie se poate face şi în ceea ce priveşte valorile coeficientului
de puritate care la soiul R. Poli 7 a avut valoarea medie: de 85,1, iar la
soiul A. J. Polyeama de 86,6. Rezultă, de asemenea, că valoarea coeficien-
tului de puritat~ a fost bună la ambele soiuri. Ci!
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Tabelul 2

l~ nlru zahăr funcţie de desilnea de semănat
Indlcli calitativl al recoltelsoiurlIor de ,sfec a pC79 1974'

(MedIa anUor 19 ... - 1

67

Valoar<:.a
\olal:~l a Costul Venitul Difer"llta Rntn ren-
chcHuÎf:- Jci/t llet lei/ha Ici/ha" tabilit;lţiJ

Iîlor
Jcl/ha

7626 122 9626 -1585 139
7591 125 9235 ~1976 122
8240 116 11211 136
8412 116 11417 +162·1 145

7929 121 10262 ~S09 129
7985 119 10472 -699 131
8102 118 11071 137
8752 113 12695 +1624 145

Rezultatele obţInute h. amd 1975

80000
90000

100000
120000

80000
90000

100000
120000

SPAŢ-IUL DE NUTRIŢIE ŞI PRODUCŢIAUNOR SOIURI DE SFECLA

A.J.
Polycumu

R. Poli 7

Soiul NUllltlflJl dl: pl;lllle/ha

Tabelul 3

Vnhmrcll Iirillcllmlilor IndIci economici tn funeJic tic deslmcn culturii sfecleI de :zahăr la soiurile
U. Poli 7 şi .1\, J. Pol~'('amu

Rezultatele de producţie ale experienţei din 1975 sint prezentate in
tabelul 4. Se constată că soiurile R.P.M. 617 şi A. J. Polycama au depăşit

producţia soiului martor (R. Poli 7) cu 7% şi respectiv 5%, in timp ce

Soiul A. J. Polycama, priu insuşirile sale de precocitate şi poziţie

mai eredă a foliajului, are posibilităţi superioare de valorificare a agrofon
dullli şi a energiei solare, concretizate printr,..o mai mare capacitate de acu
mulare a substanţei uscate şi implicit a zahărului.

Principalii indici economici sînt redaţj în tabelul 3, care confirmă

posibilitatea reală de obţinere a unui venit net şi a unei Tate a rentabilităţji

mai mari prin realizarea în practică a unor desimi de 100-120 de mU plante
recoltabile/ha. Sub acest aspect, soiul A. J. Polycama, prin realizarea nnei
desi mi de 120000 plante recoltabile la ha, a determinat objinerea unui venit
net mai mare cu 162,1 lei/ha şi o creştere cu 8% a ratei rentabilltă[ii,comparativ
cu practicarea unei desi mi de lOO 000 plante/ha.

Tabelul 4

Fac10rii 51\ldiali

54

Legenda

SPORUL MEDIU ZILNC de zah6r
Ig/ha 6VIIHo!ll

d
.r:
~

ci.

§
o
N

d
.c

ci.
o
8
al
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.c

§
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n R.POLY 7

~ AJ POLY CAMA
SPORUL MEDIU ZILNIC S:U.
-R.POLY 7 kg/ha 6VIIHBiX

- - -AJ POLY CAMA
.' .' . nrului mediu zilnic de zahăr şi

2 _ Influenţa soiului şi a spa~1Ulul .de nutrllvedas~~ra6 ;fIII-18 IX.
substanţă uscata In Interva li e

. . . nutritionon thc daily mean increasc of sugar
2 _ Influence of the vanety a.nd Fhnace ~f d 6-th August _ 18 th September.

aud dry mattercontent 111 t e peno .
Fig.

Fig.
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kg/zl/ha
500

50

400

50

300

50

200

50

R. Poli 7

A.J.
polycama

Conţinutul Conţ ÎJlutlll Polarizaţia Coefidentul

Nllmărul de mediu ·de de substanţă SUClll ui o % de puritate
plante, la ba zahăr cS \lscată C %

15,8 20.3 17,1 84,a
80000 18,2 84,7
90000 16;e 21,1

17,5 84,1
100000 15,7 20,0

18,3 87.4
120000 16,5 21,3

17,1 21,'9 18,3 85,9
80'000 18,9 87.7
90000 1'7,9 21,9

17,9 85,9
100000 16,8 21,4

87,0
120000 17,3 21,8 18,4

Soiul

R, Poli 7
A. J. Polycama
R. P. M. 617
MonahiI

5"

J'rOd\lC\ia de
rădăcini

t/ila

51,1
53.8
54,5
44,5

Dif<:rcnla
t/]H,

Mt
+2,7
+3,3
_6,58

%

100
105
107

87

Conţinutul lllediu
de l.ah[lr

c-s

11,9
13,1
13,5
12,8



. d roduclie de 13%. Detennini,rile
'1 M 1'1 . "str"t uu romus e p.. I . (SOlU ono II a lIlregl < .'... 'd nţă soiul A. .r. Pa ye.ama .cafe1 Y • . . SCOS ll1 eVI C, •

privind conţinutul de za Ull au. . R P 1\1 Gt? care a inregistrat valori
1 "OS) ŞI sotUl ..'a depăşit martorul l"U ,"' •

superioare martorului cu 1,6°S. '1 ţ'IIutui scazut de zahăr, înregistrat
. . .'toare a con 1

Observaţiile noastre pn\~ t • datoreşte alternanţelor perioadelor
I ·t f' atIa ca uceas a se . .

in anu 1975, perml' a lflll. < •. a ce a determinat o depreslune
. .' de secetoase, cee <

excesIV de umede cu penoa .' . t'mp'urie a vaselor conducătoare.
. . .. .. . o hgOlhcare .1a aSImilaţIel cloroflltene ŞI

CONCLIf.lll

. .' 100~120 mii plante recoltabile la hectar
1. Realizarea uneI deSl1~~. d:

ari
de sfeclă de zahrlf la hectar cuprinse

asigură obţinerea un,or produc:ll. Între 60,78 respectiv 68,10 tlha la soiul
între 61,2 t/ha la SOlul B. Polt 7 ŞI

'A. ,j. Polycama. . '. I . I recoce A. ,j. Polyeama,
. t A t mal bum a SOlU P

2. Indicii de caltta e Stll. d 1" de zahăr (9 79 t/ha -11,78 t/ha)
la care s-au realizat cele mai man pro uc ,JI '.'

. . '''1 de nutri tie micşorate.
ŞI anumc la spaţn e '. P l' 7' cadrul desimii de 120000r t la SOlul R. o I 1ll

3. Veaitul net rea Iza 'd ma'l "6ry6 la desimea de SO 000
1417 I . faţu e nu "".

plante/ba a crescut la 1 el.
, t cu 6 lei{t.

plante/ha. Costul a scazu . tiI 'mea de 120000 plante
1 ma vemtul ne a (eSI

4. La soiul A. J.. Po yc~ de' 10262 lei inregistrat in varianta cu SO 000
la ha a creseut la 12690 leI Iaţa

, It cu 8 lei/t.plante/ha. Costul a scaZl

."'llIlWlflry

Z llsamlncll{assll1lg
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Es wertlcn die Ergcbnisse der LTntersclnmgell in den Jahren 1972-1974 iiber den Er
trag unU. auI die QualiUit bei zwei polîploidcll Zuckerriibensortcn R. Poli 7 \lnd A. J. Polyca
ma als auch 1075 von vicr Sorten (R. Poli 7, A. J. Polycama, R. P. 1\1. 617 uud ~lonohil)

dargestellt. Es "'vurde festgestellt dass cine direkte Beziehungzwischen dcm Anstlcg des pnan~

zcnbestandes (von 80000 pnanzen/ha bis 120000 Pf1anzcn/ha) und dem Ertrag bcsleht, der
von 5·1,3 tjlm auI 62,61 t/ha bei der Sorle R, Poli 7 und von 57,29 au! 68,10 t/ha bei der Sorle
A. J. Polykama ansUeg.

Die Qualîtiitsmerkmalc waren besscr bei der Sorle A. J. Polykama bcim Znckcrcl'trag
zwÎ,<;chcn g,79 ljlw uud 11,78 t/ha nach dem Erniihrungsruum..

DEB EINFLUSS DES EHNAHRUNSGRAUMES AUI' DIE EHTHc\GE
UND QUALlT.1iT BEI EIN1GER POLIPLOIDEN ZUCKEHBUBENSORTEN

Thc rcslllts oI the experilllcnts carrjcd out îp 1972-1974 concerning beet yield and~

Hs <llllllîty in lwo polyplold varieties (H. Poli 7 aud A..L Polycmna) arc prcsented, as wcU re
sults 01"1075 when [(Jur varieties 'Ycre studied (R. Poli 7, A. J. Polycmna, R. P.l\"I.1317 aud
l\fonohil).

The rcsults rcvcald a parallelîsm bchn~en tbc incrcasc oI lhe plant populatîon per Iwc
tn1' rrom 80,000 to 120,000 and bect yicld wÎL'h nl.llged Irom M,3 t/ba to 62,131 t/1lnl\'llh R.
Poli 7 aud Iram 57.29 t/ha to liS.l0 t/ha with A..1. Polycama.

TIle 'lualHy indicţ~s ..,ycre bcttcr in A..J. Polycama wich, Irom thi5 poiut of view, hchuv
cd lilie ::10 curtiel' "ariety, wîlh a sugur yield 0(9.79-11,78 t/ha depending ou pIant populatiOl1.

INFLUENCE OF PLANT-SPAC1NG ON SUGAB BEET YIELD AND
. QUALITY IN SOME POLYPLOID VARIETIES
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, NUTRfTIE ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI
INFLUENŢA SPAŢIULUI DE - IPLOIDE DE SFECLI. DE ZAHĂB
CALlTĂŢfl UNOR SOIURI POL

Rc:wnal

BJJH51HHE nJJOWA,llH nHTAHH51 HA YPO'>KAY! H EfO
KALJECTBO nOmmJJOH,llHbIX COPTOB

CAXAPHOv! CBEKJJb!
_ .' > > t . te în unii 1972-H.l7,1 privind producţia şi

[t t I cercetanlor efec ua . 't
Se prezintă rezu ae e [ l' -'e zahăr· H, Poli 7 si A. J. POlycama, Ci• .. liploide de s ee au.· ..,

calitatea acesteia la doua SOlun po ... (R Poli 7 A. J. polveama, R p. 1\{. 617
. 1975 la patru SOlun .,. -

şi rezultatele obţinute m anul. .[ l' ',ntre creşterea desimii de semănat (de la
- .. tă un parae 1sm . . .-

şi MonohiI). S-a constatat ca extS '. d l'c aceasta crescind de la 5cl,3 ţjha la 62,61
O la te/ha) Şi. pro nc 1.,

80 OOOplaute/ha la 12000 P n 8 10 t/ha la soiul A. ,J. polycmna. .'
t Iha la soiul R. Poli 7 şi de la 57,29 la 6. ' . 1 A J polycama mai precoce, la eare produc-

t î bUlll la SOlU . •. ,
Indicii de calitate au fos ma... t «> amplitudine de la 9,79 t/ha la 11,78 t/ha.

ţ ·uI de nutr1ţie a aVU .
ţia de zahăr tn funcţie de spa 1

Pe3fO.Me

npmlO)).JITC5I pe3YJJbTaTbl HCCJleAOBamlii il 1972-1974 r.r., KilcalOUmeCfI ypo;l<Hl II ero

l{a~H::CTna An)'x nQJnH!JlOH,rUlbIX COpTOB caxapHOii CBeKJ1bI: R. Poli 7 It A. J. Polycama,
TalDJ{e li peaY.'1hT3TbI lloJly'leHHWe B 1975 r. npH U3)'lleHlUI C,'lC.uyIOllUlX llcTblpex capTon:

R. Poli 7, A. J. Polycama, R.P.M. 617 11 Monohil.
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~rCTaHOBJleH napaJlJleJlH3M Me2Kny pOCTOM n ..l0THOCTIt nDcesa DT 80.000 pacTellllii: Ha
rel\Tap llO 120.000 pacTeuHH Ha reKTap 11 ypmKaeM,KOTOpblii nOBbTUl3eTCHOT 54,3 T/ran;O
62,61 'PIra Y copTa R. poli 7, It OT 57,29 AO 68,lOT/ra y cOpTa A. J. Polycama.

60.nee pBHHHH COpT A. J. POlycama JlaJi JI)"IlliHe KaqeCTBel:i.llble nOKH3<lTe.rIII, V K010
para !3 3aUUCHMOCTH DT nJ10u.ţaJJ;H mlTallllH c60p caxapa KOJle6a.'lCH DT 9,79 Tfra .uo 11,78 TIra.
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CONSUMUL IlE APĂ AL SFECLEI IlE ZAHĂn îN ZONA
SOLULUI BRUN ROŞCAT DE I'ĂDUHE DIN CîlUPIA HOl\IĂNĂ

M. VÎ.JIALA, VL. IONESCU-ŞIŞEŞT1

Cercetări, privind regimul de irigare şi consumul de apă la sfecla de
zahflI' au fost efectuate în experienţe de cîmp de mai mulţi autori (B o t z a n
şi C i o i c a, 1963; Bot z a n şi Ion e seu, 1966; Bot z a n şi colah.,
1969; Sipoş şi colah., 1970; Vasiliu, 1971; Vijială şi Ioncscu
Şiş e şti, 1974). Pentru determinarea mai rapidă, mai exacUl şi pe perioade
mai scurte a consumului de apă, au fost iniţiate cercetări folosindu-se insta
laţii lizimetrice (H u l P o i şi colah., 1969; Si P o Ş şi P [,It i Il C a Il Il

1970; P[lltillcanll şi Sipoş, 1972; Păllineanu, 1974).
Prin cercetările efectuate la Băneasa-Bucureşti s-a urmărit: preci

zarea in continuare a elementelor bilanţ,ului apei În sol, insistîndu-se asupra
consumului determinat în cîmp şi în lizimctre; corelat.ia consum de apă

elemente climatice; corelaţ'.ia producţie - consum de apă, stabilirea unor
coeficienţi de corelaţie pentru valorile obţinute în lizimelre şi calculate indi
rect, precum şi pentru valorile de evaporaţ-ie H apei mflsnrată În evupori'"
metre , in vederea posibilităţji de utilizare a acestor coefîcien~j de corelaţie

în practica avertizării udărilor în zonă.

illeloda şi conditiile de cercetare. Pentru determinarea consumului de
apă în cimp, S-a aplicat un regim optim de irigare, lldările aplicîndu-se atunci
cind umiditatea din sol a scăzut pe adîncimea de 0,75 m la valoarea plafo
nul IIi minim de 70% din intervalul umieUtăţii accesihile (I.U.A.). Utilizindu
se ecuaţia hilanţului apei din sol in circuit inchis, s-a calculat consumul de
apă, adică evapotranspiraţ.ia reală maxime, (ETRM).

în instalaţiile lizimetrice s-a determinat de asemenea valoarea ETRM,
in condiţiile unei alimentrlri optimectl apă, lldările aplicîndu-se la suprafaţ,Ll

inaintea întocmirii fiecărui bilanţ şi respectind un interval fix de 7 zile, Au
rezultat valori medii zilnice pe intervale, iar prin "ponderareaH lor, valori medii
zilnice lunare. Suprafaţa Uzimetrului utilizat a fost de 4 mp şi adincimea de
1,20 m. Atit in cimp cit şi in lizimetre a fost utilizat soiul R. Poli 1, res
pcctîndu-se agrotehllica specifică zonei în condiţii de irigare. Datorită levigă_

rii mai intense a azotuluiin lizimctre, a fost necesară fracţ,ionarca dozei de
ingrăş:1mînt cu azot şi aplicarea ei in 3 etape.
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Pentru calculul indirect al eYapotranspiraliei potenţiale (ET],) s-a
utilizat relaţia Thornthwaite, iar valorile de evaporaţie (E p ) a apei au fost
obţinute in evaporimetre Piehe şi BAC class A.

Ciclul experimental a cnprins Ij ani (19G9~1974), diferiţi din punct
de vedere climatic. Din analiza tabel ului 1, rezulUl că temperatura medie
anuală ÎI13. ani de ,experimentare'u depăşit media mu1tianualil." iar media
pe peri9ri4~ de yegetatie.u.fost intr-un singur an superioară mediei multi
anllal~./ PreCipitaOile anuale au depăşit cu Ill.Ult media l11ultianuaW în ,1
ani de cxperimentare, iar eele corespunzătoare perioadei de vegetaţie numai
in 3 ani, putindu-se 'aprecia că jumătate din anii corespunzrltorî titlului
experimental au fost secetoşi, iar ceilalţi bogaţ.i în precipitatii.

Deficitul de umiditate din sol, ca valoare medie multianual::1 pe peri
oada de vegetaţie, insumeaz[l 245,0 mm, rezultînd necesitatea aplierll'ii iri
gaţiei la sfecla de zahCtr şi în zona suhumedCl a pCtdurilor de cîmpie.

.Rezultate ,<:i discutii. Rezerya iniţială (H i ) a fost în ton anii jnfcrioar~i
capacitilţii de eimp pentru apil a solului (C), diferenţa (C-R) nedep[l~ind

însu 50 nun. Hezerva final[\ (li j ) a fost in toti anii superioară coeficientului
de ofilire (C

o
), diferenţ"a (Rj-C,) fiind in majoritatea cazurilor în jurul a

100 mm. Norma de irigaţie (2:m) ca \'aloare anuală a oscilat Jntre 150-·130
mIU, in functie de precipitaţjile căzute in perioada de vegetaţie, media fiind
24:1,3 Il1m. Consumul de apel (ETHl\:I) zilnk se prezintel în tabelul 2, ca valori
medii (x) şi ca interval de încredere, pentru valori probabile ;)O~/o

(x±tO.5'sX) şi 80% (x±lo'2·"x).
Se ohservC. o creştere a consumului de apelincepînd din luna~lprilie

şipinCt În iulie, cînd se atiIige un maximum de 5,7 n1ln/zi in cimp şi 7,0 Imn/zi
in lizimetre. Apoi consumul de apă scade, lllenţinîndu-se toLu~i la valori
destul de ridicate, atit în cimp cîtşi în lizimetre. Valorile mai mari înregistrate
în Iizimctre se datoresc unei creşteri mai mari a nparatului vegetativ, De
remarcat este şi paralelismul creşterii şidescreşterii valorilor consumului
de aptt a. plantd, determinat prin cele două metode directe. Pentru utilizarea
în practica irigaţiei, valorile de consum detel:minate în lizimetre trebuie
corectate cu coeficienţ,ii de corectie prezentati in tabelul 3. Aceşti coeficienţi
de corecţie au fost calculaţi pe baza raportnlui dintre \'aloarea ETHM deter
minată in cimp şi valoarea ETR1\I determinată în lizimetru.

In tabelul Li se prezintă consumul total de apfl determinat in cimp
şi sm'sele de a(;operire. pe fieeare an din delul experimental şi ca yalonre
medie. 'Consumnl lotal mediu pe perioada de vegetaţie a fost de G92,9 mm,
aeopetit inproporţ.ie de 52~/~ din precipitaţii, 12j1o din rezerva de apă a solu
lui şi 3G% din apa de irigaţie. Explica\ia aportului destul de mare al preci
pitaţiilor,comparati\'cu rezer\'a de apă din sol şi cu aportul apei de irigaţ.ie,

se datoreşte precipitaţiilor abundente elin perioada de vegetaţje a anilor

ciclului experimental.
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Tabelul '"

CONSUMUL DE APA AL SFECLEI

(e +t) Surşcle d. acoperire (%1
;\l1ii (mm)

p H~H m

19GU 656,9 49 16 35
1970 600.S 56 16 28
1971 789,1 59 12 29
1972 730,1 74 O 21
1973 593,4 ·11 16 43
1974 732,2 37 4 09

l\'Icdia: 602,0 52 12 36

CO.t1i,UlmJl lotul de apă detcl'Ollnut Iu ('Imp şi sursele de 3eoperlre la sfecl.:l de zahăr

(lhineasa - DUCIU'e-Ştl)

5

în legătură cu factorii ce determină ffiarlluea evapotranspiraţiei, din
tabelul 5 rezultă că intre cele trei variabile, grupate mai întii cîte două ŞI
apoi toate trei, exisUl legături foarte strînse refJectate de valorile coeficienţi
lor de corelaţie, asiguraţi distinct semnificativ. În determinarea eonsllffiului
de apă, temperatura aerului a influenţ.at in proporţie de 39%. iar umiditatea
accesibilă din sol în proporţie de 18%. restul datorindu-se influenţei altor
factori. Avind În vedere influenţa umiditflţii accesibile din sol asupra consu
mului de apă, rlovediUl atît prin corelaţia parţjal5. cît şi prin corelaţ.ia multi
plii, apare ca necesarii introducerea acestei variabile in formulele pentru
calculul indirect al consumului de apă. în figura 1, se prezintă nomograma
caracteristică consumului de apă la sfecla de zahăr în funcţie de temperatura
aerului şi umiditatea accesibilă din val. Ca sta n y (1967). analizînd faetorii
care acţionează asupru evapotranspiraţiei, a remarcat influenţa preponde
rentă a temperaturii aerului :;;i fi umidităţii din sol, arătînd că atit transpi
raţia plantelor t:it şi evaporaţia apei la suprafaţa solului depind foarte mult
de alimeniarea solului cu apfl.

Corelaţ'.ia producţie~consuIl1 de apă, exprimată printr-o parabolă
pătratică (fig. 2) cu deschiderea în jos şi avind tendinţă de liniaritate, arată
o reacţie pllternică faţă de apă a sfeclei de zahăr. Valoarea raportului de
corelaţie ("1)=0,982**), asigurată distinct semnificativ, arată existellţ:a unei
legături foarte strînse între cele două variabile.

Dovedită fiind existenţa unei corelaţii strinse intre consumul de apă

al sfeelci de zahăr şi temperatura aerului (tabelu! 5) s-a calculat ETP prin
relaţia Thornthwaite, În care elementul climatic utilizat a fost temperatura.
Compariud valorile de consum rezultate din calcul (ETP). cu cele obţinute
expcriment,,! (ETRM), se observă valori mai mari ale consnmulni calculat
la incepntul vegeta1:iei şi mai mici in rest (tabelnl 6), ceea ce dovedeşte
nccesitateacorectării acestor yalori în practica irigaţ;iei. Din raportul între
valorile ETRM determinate în cimp şi valorile ETP calculate prin metoda

4
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580550

Thornthwaitc, au rezultat coeficienţi de corecţie pentru valorile medii, cit
şi pentru valori probabile 50% şi 80% (tabelul 6), a căror utilizare este nece
sară în proiectarea şi exploatarea sistemelor de irigat-ie şi mai ales In practica
avertizării udărilor în zonă .

În tabelele 7 şi 8 sint prezentate valorile evaporatiei medii zilnice
rnăsuratl\ în cele două tipuri deevaporimetrc, precum şi coeficienFi de corecţie

specifici pentru valori medii şi valori probabile 50% şi 80%. Aceşti coefi
cienţi au rezultat tot prin compararea cu datele experimentale, iar utili
zarea lor in practica avertizării udărilor la sfecla de zahăr a început deja
experimental in lluelesisteme de irigaţ,ie din sudul ţării.

Fig. 2 - Corelaţia producţie' -consum de apă, la sfecla de zahăr (Băneasa-Bucurcşti).

Fig. J - Correlation betwccn yicld and watcr consumption in sugar bect (Băneasa-Bucureşti).
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Ffg., -1 ~ NOlllograma consumului ţie apă la sfecla de zahăr funcţie d~ temperatura acrului
,~i umiditatca -accesibilă din sol. (Băneasa-Bucureşti). __ .

J _ NomogrameoC water consumption in sugar bcetwcrop as related. ~o mi tcmpcrah.lre
aud uvnilable moislure of the soiI (Banc31:iU-Bucnreşb). '

natul
renţa

1, Rezerva iniţială de apă din solnl brnn
culturii este inferioară capacităţii de cîmp
nedepăşind însă 50 mm.

roşcat de pădnre la semă

pentrn apă a solului, dife-



Tabelul /)

CoreJaţia dintre consumul de apă Şi factorii temperatura aerului şi umhlitalea accesibilă din soJ la sfecla de zahăr

(Dăneasn-Bucnreşti)

...,
ce

CoclicienţE de corelatie parţială Între: Gradul de participare al factorilor (%1

Eeuâjia !'le re gresie

y= -23,56+2,288 Xl +
+0,007099 Xl!

Consum apă 
toe.mperatud
(r}·xlnx~J

0,61* *

COllSU in âpă 
Illiliditale aoeoeesibil;',

(r)i.x~nxl)

0,40* *

Coeficientul
de corelaţie

multiplă

(ryBx1 x 2 )

O,7lJ**

Temperatura

39

UmidÎtalea
:accesibilă din sol

18

Pentru valori
probabile

80%

1,05
1,00
1,10
1,45
1,25
1,91

f:
:Jg
\:

ce

Tabelul 7 tel

Coel1cienttl de corelaţie ni c'Tapornţiei apel In evaporlmetrul Plche, pentru valoarea medie (x) pentru valorI probabile 50 şi 80% la
srecla dt! zahăr (Dănensn.Bucureştl)

ConSllinlll mediu zilnic experimental (mm/zi) Cocficienjîi de corecţie

Evaporaţia

Pentru valoriLuna medie zilnică Pentru valori Pentru valori
(mmJ:d) x :x -l-tO,5Il SJI: :x +tO,2[jSX mcdii probabile probablle

50% 80%

IV 4,1 1,6 1,8 1,9 0,39 0,43 0,46
V 4,9 2,'6 2,8 3,1 0,53 0,57 0,63
VI 5,2 3,9 4,2 4,4 0,75 0,80 0,84
VII 5,3 5,7 6,0 6,4 1,07 1,13 1,20
VIII 5,2 5,5 4,7 5,0 0,84 0,90 0,96
IX 4,1 3,9 4,2 4,6 0,88 0,95 1,04

Tabelul -8

€oeflelenlil de corelaţie nI eVRporaflei apel laevaporlmetrul BAC pentru vuloarea medie (x) şi pentru valori probabile 50 şi 80%
In sfecla de zahăr (Băneasn-nncureştl)

n
~
In
c:
~
c:
~

~
~

~
ţ

In

~
Consuinlil medill zilnic experimental (mmJzi) Coeficien Iii de corecţie

Luna
E.vapMaţia

medie zilnică Pentru valori Pe.nlru \'alori Pentru valori
(mrtJ/1.iJ x x +tO,5I.lSx X+tD~2(}SX medii probabile probabile

50% 80%

IV 4,0 1,6 1;8 1,9 0,40 0,45 0,47
V 4,8 2,6 2,8 3,1 0,54 0,58 0,64
VI 5,8 3,9 4,2 4,4 0,67 0,72 0,75
VII 5,4 5,7 6,0 6,4 1,05 1,11 1,18
VIII 5,2 4,4 4,7 5,0 0,84 0,90 0,96
IX 2,7 3,9 4,2 4,6 1,44 1,55 1,70 ...,

'"
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CONSUMUL DE APĂ AL SFECLEI DE ZAHĂR !N ZONA
SOLULUI BRUN ROŞCAT DE PĂDURE DIN

CIMPIA ROMÂNĂ

2. Rezerva finală de apă din sol la recoltatul culturii este superioară
coeficientului de ofilirein majoritatea cazurilor cu valori in jurul a lOOmrn:.

3. Norma de irigaţie ca valoare medie este de 24-3,3 rom, cu osci

laţii intre 150 şi 430 mm.
4. Consumul de apă, ca valoare medie, poate atinge un maximum

de 5,7 rom/zi in cîmp şi 7,0 rom/zi în lîzimetre, înregistrilldu-se însă un para
lelismintre cele două serii de valori ale consumului. Pentru utilizări prac
tice, valorile de consum; determinate în lizimetre, trebuie corectaţe cu
coeficienţi de corecţie stabiliţi anterior.

5. Consumul total de apă determinat în cîmp esle în medie de 692,9
mm, fiind acoperit 52% din precipitaţii, 12% din rezerva de apă a solului
şi 360/0 din apa de irigaţie. in -condiţiile unei serii de ani ploioşi.

6. !ntre consumul de apă şi facloriî temperatura aerului şi umiditatea
accesibil" dîn sol a fost stabilită o corelaţie multiplă liniară, stabilindu-se
in acelaşi timp că temperatura aerului a influenţat consumul de apr\ in pro
porţie de 39%, iar umiditatea accesibilă din sol cu 18%. reslul datorindu-se
influenţei allor factori.

7. Corelaţîa producţie-consum de apă s-a expfîmat punînd în ecuaţie
o paraboJ[\ pătratiCă, reprezentată priulr-o curbă cu tendinţă de liniaritate,
remarcîndu-se astfel o reacţie puternică faţă de apă a sfeclei de zahăr, cit
şi posibilităţi încă insuficient folosite de ridicare a producţiei prîn irigaţie.

8. Pentru valorile ETP calculate după metoda Thornthwaite şî a
evaporaţîei apei măsurată în evaporimetre Piche· şi BAC class A, au fost
stabiliţi,coeficienţi de corecţie pentru valorile medii .şi pentru valorile proba
bile 50% şi 80%, în scopul utilizării lor la proiectarea şi exploatarea agricolă
a sistemelor de irigaţie.
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WATER CONSUMPTION BY SUGAR BEET ON THE FORHEST
BROWN REDDISH SOIL REGION OF THE ROMANIAN PLAIN

Summary

Uon ov~~l~;~\~~~~ r~r~r~e;~s~ ~~l~'ile%::~~g e~p~;iUlC~l~~ e~n~<er~in.g gll~ar bcet watcr-c~nsuUlP-
ticular reference to water consumption. . le W.I er a .H1ee 1U SOli are analyscd wltll par-

Tile water eOllsumption as eletcrmined in Cield over lhc growin rr 1" d (')
The wasobscrved an increase oI II ' d "1 . . t . . t:o pe 10 . was OL.0 mm.a eak of _ .... te al Y m~all w~ cr COllSluuptLOn rrom April to July when
to~ards t~~7 n;r~'d.aYg111 f!e~d an~ 7.0 mm/day ll1 ly~unetcrs was re-nched, followed by a decrease° le rowtllJ penod, the vaJvcs bcmg howcvcr Iairly high.

A multiple linear corrclation bet t . '

;~r~::{i,5;~~~ ~1;et~~r~f~~p~~~I~~~u:~~ei:;~n1al:~;~~-~~~~;~~~:,~~~i:;~iţ}Jrv~~a~fi,rt7~;\~a~1~
t b ~Ile cOl..rcl~tio?: yield-~v[:t.c: coosumpti.on was exprcssed by a parabolic curve lend' 19
o C menr, mdlc.atmg posslblhttes uosufficumtly exploited to iucrease yialds b"." [,Il

TIt 1 t· fi'" J lrnga 100.
aod 80 pc; cCeo;~e~::~I~~~~;~t:~t~':i~IIti;~el~i~~vV~~IVl~~i1~~<I~~~~ aOsl Ef?IT' tpbeVPfjohablc valves of 50
TIt. .' < < • '.' . a ves as computed by

•. ornthwmtc lU,eth?~ a~ld of evapo-transpiration Oleasured as evapometel's. Piche and
B;.A.C. class A, m mgutlOns in the sub-humid zone of Romania.

DER WASSERVERBRAUCI-I DER ZUCKERROBE IN DER ZONE
DES ROTBRAUNEN WALDBODENS DER RUlVIi\NISCHEN TIEFEBENE

Zusallltllcn{aSSl1ng

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor privind consumul de apă al sfeclei dc zahăr
intr-un ciclu experimental dco ani. Sint analizate elementele bilanţului apei in sol, insisUn
du-se asupra consumului de apă.

Consumul de apă~determinat in cimp, ca valoare totală pe perioada de vegetaţie, a fost
in medie de 692,9 mm, In privinţa consumului mediu zilnic se observă o creştere a consumului
de apă incepind din luna aprilie pinăln iulic cind atinge un maximum de 5,7 mm/zi in clmp
şi 7,0 Illmjzi In lizimetre, pentru ca apoi să scadă; spre sflrşitul perioadei de vcgetaţie,menţi
l1îndu~se insii la valori destul -de ridicate.

Între consumul de apă şi factorii temperatura aerului şi umiditatca accesibilă din sol,
a fost stabilită o corelaţie multiplă lineară, iar prin folosirea metodei determinaţii10rsuccesive
's-a determinat gradul de participare al celor doi factori, efect.ullor insumat fiind de 57 %'

Corelaţia producţie-consum de c apă s-a cxp!'imat printr-o curbă parabollcă cu tendinţă
(le liniaritate, ceea ce pune in evidenţă posibilităţi incă insuficiente folosite de ridicare,,:a pr~

ducţiei prin irigaţie.

In der Arbeit "'erden dic Frgebllisse der Unle 1 "b
der Zuckerrlibe ilU Vedauf von G J-'ahrcn dar e tel < ŢSuc lUnge~ u er den Wasserverbrauch
haltes des Badcns anaIysicrt wobe,' der \l.T g S ltbEs whcrden dle Elemente des '\V[\sserhaus..,, . ryasserver rauc. b~rvorgehoben wird.

Der G\ ",'mtwasscrverbrauch auf dem Fcld i d V'f' .
tel,:",ert 692,9 !TIm. Hinsichtlich des mittleren tii.(flicl~n ~~ass~~~~~~o~~p~nofebetrug in: Mit..;.
stelgen von l ·...:1 bis Juli feststellen in de ei <:> M' .' r c os ~~nn mall em An
mm/Tug in deL~ ,Lysimetern erreicl~t wir:? u~~d~~~num von 5,7mm/Tag 1m Fc.ld uud 7,0
abfiilH aber dennoch bei relativ hohen Werten bleibt. gegen Eude der Vegetahonspcriode

Zwischen dem Wasserverbrauch und den F It L
Bodenfeuchtigkeit wurde eine mahrfache lineare Kor~:I~~~~ g ~ftt~mpera~ur ,und. verIligbarc
thode . der sul{zesiven Bestimmthcitsmasse wurde < e .u.n en un . m~t HI1fe der i\'lo
bestil1l111t, und bctriigt 57 % auf Grund des l~,erl Bctelh~ungsgr~d dicser Faktoren
ziehumg Ertrag _ \Vassel'vcrbrauch wurde durch m~ Ipen B~shmmthelsmasses. Dia Bc
~tend~~z ausgedrUckt, das die ErtragSSfeigerungSI11~;I~Cli~~~~hSC:: ~~~~e:~gte I;.inca~itii.t-

rauc werden durch Bewâsserung veranschaulicht.' uugen ge...
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ImZULTATE I,XI'EIUMENTALE PRIVIND TEHNOLOGIA DE CUL'fl\lARE
A SEMINCEIIILOU Dl; SFECI,Ă DE ZAHJill ÎN CONDIŢII DE IRIGAlIE

Pe310AIe GH. ŞTEFAN, A. ŞTEFANESCU, OLGA ŞTEFAN
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Folosirea semin-ţ.elor de bună calitate are un rol important in spori
rca producţiei de sfeclă de zahăr. De aceea, în procesul de producere a seminţei

trebuie să se aplice o tehnologie raţ,iona15, elaborată pe baza cereetărilor

ştiinţifice.

în ţara noastră sînt relativ puţine rezultate experimentale privind
tehnologia prodncerii de sămînţă la sfecla de zahăr (B r atu şi S i P o ş,

1972; P o P o vie i şi colab., 1968, 1973), iar cele existente se referă in
mod deosebit la cultura neirigată. La staţiunea Lovrin, B rai u şi S i P o Ş

(1972), studiind spaţinl de nutriţie la seminceri, ajung la conclnzia efI densi
tatea optimă in condiţii de neirigare este de 30 000 plante la hectar, cu 70 cm
între rînduri şi (17 cm pe rînd.

în zonele din sudul ţării, butaşii necesari se obţin numai în cultură de
vară, la irigat d,upă reeDItarea orzului sau a soiurilor timpurii de grîu. Prin
cercetările iniţiate la cultura butaşilor, s-a propus să se stabilească care este
epoca optimă de semănat in vară, cu ce unelte se pregăteşte cel mai bine patul
germinativşi care este regimul de irigare cel mai potrivit pentru asigurarea
uniformă a răsăritului. La cultura semincerilor, scopul cercetărilor între
prinse a fost de a preciza dozele necesare de îngrăşăminte şi spaţiul optim
de nutritie ce trebuie realizat la plantarea butaşilor, în vederea obţinerii

de producţii mari, economice şi de calitate.
În lucrare prezentăm rezultatele obţinute la unele experiente efectu

ate in perioada anilor 1972- 1974.
Conditiile şi metoda de artetare. Experienţele au fost executnte la 5ta

ţ.iunea de cercetări pentru irigaţii şi drenaj Răneasa-Giurgiu, pe un sol de
tipul cernoziomului puternic levigat, cu textură luto-argiloasă, cu conţ,inu

tui de argilă cuprîns între 37 -4-2%
, Reacţia solului este slab acidă (valoarea

pH în apă de 6,10). Conţinutul în humus este de 3,1,%, azotul tolal de 0,150
0,170,%, fosforul total de 0,094-0,155,%, fosforul mobil de 14,7 mg/lOO g
sol şi potasiul mobil de 27,6 mg/lOO g sol (AL).

Condiţiile climatice, în cei trei ani, au fost favorabile culturii sfeclei
(anul 1972 fiind foarte ploios, anul 1973 ploios, iar anul 1974 normal). Defi
citul de umiditate din perioada de vegetaţie a fost înlăturat prin udări care

6'
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au menţinut umiditatea solului la plafonul minim de 60\:% din intervalul
umiditâ\:îi active. Au fost necesare, in perioada de vegetaţie şi la ambele cul
turi, 2~4 udări cu 400~600 mcjh~\ apă la o udarc, în funcţie de prec.ipita-

ţiile căzute.

Experienţele au fost aşezate după metoda parcelelor subdivizate, in
patru repetiţii. Factorîi studiaţi şi graduările lor sint prezentaţi in tabelele
1, 2, 4- şi 6 .. Menţionăm că, la cultura lJutaşilor, irigările e[cctuate înaintea
semănatului, pe 0,8 şi 1,2 m adincime (IS 0,8 şi lS 1,2), s-au [ăcut cu scopul
de a asigura semănatul de calitate, iar cele de după sem[lual, pe 0,1 m adin
cime (D S), pentru asigurarea r5săririi.

În asolament atit cultura butaşilor cit şi a semincerilor a urmat dupli
griu. Sfunînţ.a folosită pentru obţinerea butaşilor a fost dintr-un amestec
din trei părţj Tetra 1 şi O parte BA2• Semănatul s-a [flcut la 50 CIU intre rin
duri .'li 5 cm pe rînd. Butaşiî aU fost fertilizaţi cu N'2Q kgjha, folosind efectul
remauent al fosforului de la cultura grîului. Celelalte lucrări, care nu con
stituie obiectul variantelor experimentale, au fost cele' care se execut{t in mod
obişnuit la cultura irigatfl a butaşilor şi semincerîlor.

Rewltale obţinule, A, Cul/ura de varii a [)lI/aşilol' (al1u[ 1 ). Hezultatele
medii (tabeluI2) arată că, la epoca 1 şi a II-a, s-au obţinut Uil ilumfu' de
150000 hlltaşijha care prezint[l cel mai ridicat procent de bulaşi mai groşi
de 3 cm la colet (68~71%) şi cea mai mare greutate medie a unei r{\d~ldni
(145~168 grame), Numărul cel mai mare de butaşi (174000/ha) a rost rea
lizat la epoca a III-a. Ţinînd seama insă că butaşii sem5naţ:i in această epocă
au fost de calitate inferioară, cu procent ridicat de participare a butaşi10r
mai subţiri de 3 cm (76%) şi greutatea unei rădăcini micil (78 grame), eonsi
derăm că semănatlll în această epocă este prea tardiv.

In privin-ţa regimului de irigare, se observă ell cele mai bune rezul
taLe au fost obţinute la varianta earc a constat dintr-o irigo.reinainte de
semănat, cu umectarea solului pe adincimea de 0,8 m {pentru pregătirea
patului germinativ) şi una după semănat pe 0,4 m adincime (pentru asigu
rarea răsăritului), la care s-au obţinut in medie 170000 butaşilha de bună
calitate. Rezultatele apropiate obtinute la regimul cn o udare numai după
semănat pe o adIncime de 0,4 m (DS) sint condiţionate de precipitaţiile Cil
zute inainte de semănat. în cazul cind inainte de semănat uu plouă, pregă
tirea terenului se face de slab[l calitate, influenţînd negativ producţia.

Irigatul inainte ele sem[mat pe adincimea de 1,2 m (pentru asigura
rea semănatului de calitate şi a răsăritului) s-a dovedita fi cel mai nepotrivit.
Pe lîngfl faptul că la această varianUi se obţ.ine cel mai mic număr de ră(1[l
cîni la ha (130 000), aplicarea acestei ud{lri întîrzie lUult luer5rilc de pregfl
tire a solului datorită normei de udare mari (1000-1300 mc/ha) şi In plus
nu asigură nici răsăritul normal, ca urmare il nscării rapide il solului pe stra
tul superficial in care se află săminţ,a.

Considerăm că rezultate bune, ca şi în cazul variantei irigat inainte
de semănat pe 0,8 m şi după semănat pe 0,4 m adincime, s-ar li obţinut şi
în cazul in caTe umectarea solului la udarea dinaintea semănatului ar fi fost
pe o adîncime de pînă la 0,5 m. In acest caz, lucrarea de pregătire a terenului,
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scopul principal al acestei udări, ar fi fost de asemenea de bună calitate,'5 " '.''i'i '"
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= o format din grapă cu colţ.i, grapă elieoidală şi Lă"ftlug kroschilet. In medie,§ 3~~

la această variantă s-au obţinut cu 18000 butaşi mai mult decît la pregă-• ~
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tirea solului cu polidiseul. Rezultate asemănfltoare s-au obţinut .şi în cazul'~
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i Analizînd acpllnea combinată factorilor elin cei trei ani de experi-.5:: a
• mentare (tabelul 3), ajungem la constatări asemflu5.toare cu cele formulate~.s pe baza rezultatelor medii ale Iiedlrui factor din Lahelnl precedent. Astfel,o •a ~ perioada de semănat care întruneşte cele mai bune condiţii este cuprinsă"o· N
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~ + o + execulfl eombinatol'ul format din grapfl rigidă col ţi, grapil elicoidală- :Z cu cuC'l "8 !Oo 'o d S 'o kroschilet (Gr, Ge, K). În acest.e condiţii, obţinut 167000-= ~ S + d ~ ~i lăvfdug s-auo 'E'o.~.§ • .", ~ ,= 'O o.. CJ ... 186000 hutnşijha de calitate bună, avind procent. ridicat de rădăcini'" o 05 ;::; '0 ~a::o.. unz: ~ o o :§ 'O .~ dia metrul la colet mai mare de 3 em (70-72%) şi cu greutatea unui bu-• d

'" ~
'0 '5 I I cu= '"'o ~ .~

taş ce depăşeşte 170 grame, Faţil de regimul cu o singură udare inainte deo
" 8 ~ 2 .,; ,~

'"= c c
~ semănat şi adincimea de 1,2 m (I5 1,2) , din cadrul epocii oplime de

,
~ 'd " "

o pe sc-'8 "" • 8 'o 'o '"• o 8 '" '" l::n mănal (1 şi II) şi de pregfltirea corespunzătoare a terenului (GR, GE, K),• o = ~ = • ,..J, o .; ;::: '" '" ~ ;; ţI) +- '" 27000- 52000 (10-·30%).:§ = '::;l ~
.;g~ sporul este de butaşi la ha• - .:: • ~

'" > + "'" " = ,=
~ H ~ 'sn+'o o o 'El '" '" B + B. I.llliura sem iIl feri lor (anul II). Fertiliz Rezultatele~

OI ~ .g + .... ::.J
are a.~ "'CJo I I ,8 ,.

~ '3 o
obţinute In slaţiunea Biineasa-Giurgiu (tabelul 4) dovedesc efI fertilizarea'" ~ 'o '" ~ '" ~ :ă

u + ':::1+• 05 o
"'H~ o d H

azot este esenţialii În sporirea -rroducţoiei. Doza optimil de azot s-a dovedit~ ::: ~ '" '" ~ .o G ~o eu'" ::: :s .~ :s ~ 0-
producţie

= "' .1 fi cea de N120 kg/ha substanţă activă, în carc caz s-a obţinut o..
;:

~

"
'a medie eu 190 kg/ha (47%) mai mare faţă de varianta neingrăşată cu azot.'" ~ '3 1ngrăşămintele fosfor potasiu iufluen\:at semnificativ producţia.'â = d C eu şi nu au'o '" "~ a :5 o Aceasta se explici. prin faptul că solul este foarle hine aprovizionat cu fosfora ~ o ~

şi potaş;iu mobil.'" ~
~

~;: 'O = :il Analizînd, în interacţiune, influenţ.a ingrăşăminteloI' N P K, consta-~

'ă • a 'o
tăm (;[1 mai producţie. de 3810 kg/ha (cu de 1 310 kh/ha

~ 's, '" cea mare un sporN o
~• '" ~ • faţă de neingrăşat), se realizează la fertilizarea cu N120 P gO ' adaosul de fosfor::; '" ::; "'
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Tabelul 3
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Tabelul ./

Rezu1t;lte privind Olplil.';ue:l In!lriiş:ămlllleJor ('blmi('e la ('lIllllrH iri!JHtil u semin('erilOl" de sfel'lă

de zllh:ir

nesporind producţia. Influenta fosforului (Pso) este mai evidentă în cazul
fertilizării cu N(jo, sporind productia semnificativ cu 330 kgJha faţ,ă de apli
carea azollllui singur. Pe baza acestor constatări şi în condiţ.iile în care s-a
experimentat, fert.îlîzarea optimă a semincerilor constă din aplicarea aza
tului îu cautitate de N12• kg/ha, Împreună cu o doză moderată de p,. kg/ha,
Influenţ.a potasiului este mai redusă decît a fosforului, aplicarea acestui
îngr[lşămint'nefi'ind justificată in conditiile experimentale specificate,

Urmărind eficienţa economică a folosirii îngrăşămintelor (tahelul 5),
constatăm, în primul rind, c[1 cultura semincerilor este foarte rentabilă, ob~

ţinîndu-se beneficii de pîn'l la 36 800 lei/ha, cu o rată a rentahilităţii de 423%.
Singure Îngrăşăminte!e pot determina sporuri de venit net de pÎn'l la 14 900
lei/ha, ·în eaTe caz un leu investit in îngrăşăminte aduce un cîştig de 25 lei.
Şi din acest punct de vedere, fertilizarea cu N120 apare cea mai economică.

Valori foarte. apropiate, praetic egale, se obţin la fertilizarea eu Nl20 P,o'
în c~zul :În ~are doza de fosfor se micşorează la P BOl indicatorii economici se
imbun~ţăţ~sc,:depăşind chiar valorile variantei fertilizate numai cu N120•

. . • "1 ne'l dinlrt' ('!I(wa de !'ielllimat. fl~!lillllll de irilJure şiItre!li't1in;1 lNI'uului
. te 'mnuti intl'r.H. II .' . ' •.•

HezuH.1 1 .' lJl'ntrn cultura blltaşilo[ de .sieclu de zahar

BăncasH-Giurgiu, 1972~1974

,." rit 1'1l((i ci l':<re din 1)\1111;IT,,1
(;1"\11 nl'.'_U

y ari 11 Il 1 hllla~ilor CIl dialll"lr'ul (,:m) ,Il':
llJ,:di" a

l'regălin,a
.\"um{'f h"l a~ijha l'll"j ),111 ilS

jlt',(i))l rk 3-;; r:rallJ"

Epnl: a irig;'fl' lef"llliJl1i

PE: 125000 :10 ·17 2:3 lel'i

V Gr K 1:1:1000 :-10 48 22 ltiZ

15 1",-
GrGc K 140000 :l! 4\1 20 158

PK 153000 :10 48 22 171

V Ge K 16:lO00 28 ·HJ 2;-3 174
150,8+Il5

Gr GeE: 167000 28 50 22 175

pl{ 147000 30 ·18 22 168

V GeK 173000 29 49 22 170
IlS

165000 28 49 2:3 172
Gr Ge K

pI\: 111000 32 .j7 21 140

V Gel'.. 121000 32 47 21 115
IS 1,2

Gr (il' K 1:'14000 32 48 20 135

pI{ 1;')3000 3') ·19 in 1.:n

Ge K 168000 :lO 50 20 150
15 0,8+Il5 V

11
Gr Gc K 186000 :10 50 20 155

P K 150000 :3:3 50 17 140

V Gr K 162000 :H ;}2 17 148
])5

Gr Ge K 167000 111 51 18 1'54

PK 15g00Q 7;~ 27 74

V Ge r;: 160000 7:1 27 74
15 1,2

171000 74 26 7'2
Gr Ge l{

PK 172000 76 2-t 82

V Ge K 179000 n 23 80
IS 0,8+])5Il1 (ir Cie K 189000 76 24 85

PK 17:1000 76 2·1 80

V Gel\.. 181000 80 20 75
IlS

Gc K 184000 78 22 77
Gr

5% 12000 8
IlL 131 (lI 20UOU

f(l 18
0,1% 35000

1\0

PIOO

P~OK40

1'80]{80

PIllOI{40

p]1I0K SO

Media

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

Bi.'incasu-Giurgiu, 1972-1973

Do/ele de aZOl, 1,,)lIa $lIbsţan\;\ llctivA

~".J~ :\ 6" :-."'20 :-.')IU ~\Icdia

kg/ll11 J)if. kg/ha Dil. \>J(jh,! DiL k).;/II;\ ViI. lq.'/ha Dif.

2500 MI. 3020 520 3iHD 1290 3710 1210 3260 Mt.

2!i10 110 :1350 850 :1810 1:110 :3{)70 1170 :3310 50

2540 40 3240 7·10 3580 1080 3460 ~160 :J220 ~40

2590 90 3090 590 3800 1300 3720 1220 ;1260 O

2640 140 :i280 780 3780 1280 3760 1260 3300 40

2590 90 3350 850 3800 1300 3270 no
2480 -20 3:170 870 3750 1250 3630 1130
2580 80 3170 670 :3700 1200 :1440 940
2520 20 3:120 820 3700 1200 3340 840

2560 MI. 3240 680 3750 1190 3560 1000

Pentru N Pentru l' Pentru J{ Pentru NXPxl{

130 160 130 310
170 250 180 500
220 410 240 660



CONCLUZII

Eficienţa economică a folo~ir.ii ingrăşămintelor chimice la semincerli de sfec.lă de :zahăr, in (luI~
tură irigat:'i

1. Semănatul butaşilor este necesar să se execute imediat după re
eoltarea plantei premergătoare, epoca optimă liind cuprinsă între 1-20 iulie.

2, Regimul optim de irigare, care asigură o pregătire corespunzătoare
a patului germinativ şi o buni, răsărire a plantelor, constă în irigatul tere
nului înainte de semănat, pe adincimea de 0,5 m (400-500 mc/ha şi 1-2

Desimea de plalllal'c este un alt factor important în sporirea prodllc~
tiei seminccrilor de sfeclă de zahăr. Numai pe seama realizării unei dcsimi
optime de plantare se pot obţine sporuri de producţie de 780 kgjha, adiell
25% (tabelul G). Producţia maximă, de :i 9GO kg/ha, s-a realizat la desimea
de 50000 plante /ha, cu larma pătrată a spaţiului de uutriţie (45/'15 om).

în cazul distanţei de 50 efi intre rinduri, productiile cele mai mari
s-au realizat la desimea de 40000 şi 50000 plante/ha. La distanţa de 70 om
intre rînduri, producţ.ia maximă s-a realizat la ilO 000 plante/ha, fiind mai
mică cu 110 kg/ha faţă de prodllcţja maximă realizatil la distanta de 50 CIn
Între rinduri şi la aceeaşi desime.

Plantatul butaşilor la 70 cm intre rinduri implică îndesirca plantelor
pe rind (:i5 om) in vederea realizării desimii optime de 40000 plante/ha, lapt
care duce la slIlbirea rezistenţei la cădere a semincerilor.

De aceea; considerăm indicat plantatul la 50/50 cm sau GO/40 cm,
in care caz se realizeaz'! o desime de 40000-42000 plante/ha. "
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Tabelul 5

GH.· ŞTEFAN ŞI COLABORATORII

Băncasa~Giurgiu, 1972-1973

Venit net Rata
Valoare,\ Chel\llic1i Preţ renI", Spor lei

Vadal\\a producţki totale Spl'f CQSI lCi/!} hiliUqii pt,nlru !

mii Ici/ha mii Ici/ha mi lei/ha mii lt:i{ha ", leu investit

"

Ncingraşat 30,0 8,1 21,9 Mt. 324 270

N 60
36,0 8,4 27,8 5,9 278 331 20

Nl~O 45,5 8,7 36,8 H,O Z::JO 423 25

N UIl1
44,5 9,0 35,5 13,6 243 3~H 15

NfiOP;;o 40,2 8,8 ;a"t 9,5 263 :{57 1>1

Nr.oK~ll 39,·1 8,ti 30,8 8.9 262 :158 18

Nr.oP~OK$o 40,4 9,0 31,'1 9,5 267 ~H\l 11

Nl~OPBO 45,8 9,0 36,8 11,9 238 ·104 15

Nl~OPlr.O 4:1,0 9,5 33,5 11.6 267 352 8

N1:l0PeOK ,1O ,15,6 \) ') 36,'1 H,5 :2'12 3~15 13,-
N 1\"!oPHol'80 45,0 9,3 35,7 13,8 248 384 11
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Rezumat

Summary

EXPERIMENTAL HESULTS CONCEHNING THE

CULTIVATION TECHNOLOGY OF SUGAH BEET SEED BEAHEHS

IN IRIGATION CONDITIONS

REZULTATE EXPERIMENTALE PIUVIND TEHNOLOG IA

DE CULTIVARE A SEl\lINCERlLOH DE SFECLA DE ZABAH iN

CONDITII DE IRIGAHE

93TEHNOLOGIA SEMINCERTLORDE SFECLA11

_ In der Arbcit wcI'dcn Versuchscrgcbnisse der Periode Hl72-1974 uber dic Anbau

technik der Slceklinge bei Samcnmlssaat uud ZuckcrI'iibensamenoutc unterdcn Bedingungen

des stark ausgcwaschencn Tschernos]oms der BUTIlaScbCllC darg~stel1t.

Bei derSamenaussaat der Stceklinge (1. Jahr) wurde festgestellt dass der optimalc Aus

saatter~nim zWischen. dClU 1-:- 20 ~uli liegt uud zur entsprcehenden Vorhercitung des Kcim

bcttes Ist cs not~:cndlg d:ll h.omIH~~ator be~tchen~ aus Feingubber, DrahtY'lUizegge uud Ring

gcwal7,c zu bcnuzten. Dw zu beuutzen. DlC ophmale Bewăsscrung, die cine entsprechendcs

Bci der Samenaussaat der Stccklinge (1. JalIr) WUl'de festgcstel1t dass der optimale

Aussuattcrmim zwisc~en dctIl_ 1-~O Juli lîegt undzllr entsprechenden Vorbcreitung des Kdm

bettes ist es not~cndlg d~n h.Ol~lIHnator bcstchcnd aus Feingrubbcl', Drahtwalzcgge und Ring

gewalzc zu ~enutzcn. P.lC opt~male B~wiisserung, dic cine entsprecbende Vorbereitung des

Bodens und em gutes h.ermen sfchert, \Vlrd durcb 400-500 m3 Wasser/ha vor der Aussaat nnd

300 -,100 mJ \VasseI'/ha 1-2 Tage nuch der Allssaat nud nach dcm Aufgehcn {leI' PIlanzen mit 2

-'~ BCW,~lsscrunqc~jc -100 -.(iOn m \:~asser/h'.l l'rreicht. Bcilll Samenlrii rgerbau (II. .Jahr) ist dic

rattonen~te 11l1d wlrtschartllr:h$~e DUllgullg I~l der gegenwiiligt'll ELappe mit N
120P r.O gesichert.

!?cr OplllilUlc Pflal\zctllH~sla;Hll.'il -10 OiJO--J;)O(}() PflatlZelljha mit eineTll Hcchenabstand von

00-60 l:1ll.

Pe310Ate

PE3YJlbTATbI 113Y4EHI1)1 TEXHOJlOrl1I1 BbIPALUI1BAHI1)1

CEMEHHI1KOB CAXAPI-IOn CBEKJIbI B YCJlOBI1)1X

OPOWEI-U'r)1

VEHSUCHSERGEBNISSE 1'fBER DlE ANBAUTECHNIK

VON ZUCKEHR1'fBENSAMENTRAGERN BEI BEWASSEHUNG

Afi irrigalion o~ :WO~;)OO mJ/Ha be{ore driIlilig, and nnothcr of 300~400 lnJ/Ha, onc

OI' two daysafter dnllmg arc nccesary for a good emergence. Two to four iI'rigations of 400

-600 rn3jI-Ia each may bc nccessary along tlIe growing season.

" ~oncerning the. sced bcarcrs cultivation, thc most rational and ecollOmical way of ferU-

h1.aliOil at prescnt lS N1:!!lPr,o. -

Optimal plant popuialion is -10000-115000 piantll/ha wilh tI row spacing of 50-60 CUl.

ZU!ia111mCnras,~Ullg

B pa60Te UPU130llfITCH pe3YJIbT8TbI nO"1j:'lelHlble B 1972-1974 r.r. a yCJIOBHl1XCII,1\>IIO

I1bIIH .e)lO'lellll0ro.. 'lepIl03e;>1;:l BypuacCJwij paflmlllbI, nplI l!3y'lelllln TeXl!O.'loom M3TO'l11Oii

Cllel(·.lbr B .1C'Tl!'lm l()'JfbTypC Il CDMeHl!llKOEJ caxapnoit cneli:JIhl.

npll "'renH~n l\y,1bType MaTO'lHOii cneK.l11,l (ncpBhlit rOi\) YCTaIiOIiJlenO, 'ITO IlJHJJY'UlIlJtj

CpOK HQCeUH COCTaBJl~er nepHOjl, Me)li,Uy 1 It 20 BIOJlel,l, a n,JIH cooTIleTcTIlylOmei'1 nOnrOTOB!i:c

~l1CeBHOro Jl011(a H~.OOXOJUll'IlO llCllOJIb30~aTb GOpOIly C )KCCTI\l1i\UI SyGbHMH, remUWllnaJlbHYlo

OOPOllY 11 KO/I'IaTbllr l{aTOli:. HaHJlY'lwHH pe)Kll!1tOpOWeUHii, o6eCne'lHBalOIUllit COOTI1CTCTI3V

1001lyro IlO.LJ,fOTOI1H':Y nOJHI l,~ xopowYIQ i3cXo",.:e~Tb 3aKmOI13CTCH il npen,noccnHoM nO.TIlllJe ura
;IOPMC BOJ1I~l .00-500 1'1-1' Ira, HcnYCTH 1~2 'ul-lH UOCJIC nOC<111I\H npn f10pMc BOn!>l II

300-400 111"/:0. nOCJle n05lBJleHU5l pacTeHHii npIlMeH5HOTCH2~4 nO.'l11Ba npH nopMe nOr1,l,l

n 400-600 M.l/ra upn K3)KAO!ll nOJIHue.

[Jpu BbtpaU{tt6a1-ttltl cCllleHllllKo13 (2-011 ron), nau60JIee paUlIOHaJIbHblM 11 3KOHOMII

'leCKIlM cnoco6oM YJl06peHIUl ua uacToHlu;e/>'i 3Tone ilBJIHeTCH npuMeHellHc JIOS Nio"P

I-IaUJlY' lWa5l nJIOTHOCTb pacTeHHi'1 COCT3BJlflCT 40.000-45.000 paCTellHfl Ha reKTap. C Me)I~Il~

pn,UaMH il 50-60 ClI!.

10GH. ŞTEFAN ŞI COLABORATORII

ArUcolulprczintă rezultate expcrimentale oblil1ule in perioada 19n~1974, in condi

ţiile cernoziomului puternic levignt din Chnpia Bmuasului, in ccea ce priveşte tehnologia de

cultivare a hutaşiIor In cultură de vară şi a semincerilor desfceltl de zahăr.

La cultllra de oară a blltaşilor (anul 1), s-a~tabilit că epoca optimă de semănat este cu

prinsă Intre 1-20 iulie, iar pentru pregătirea corcspunzătonrc a patului germina tiv este nc~

cesar să se utilizeze combinatorul format din grapa rigidă cu colIi, grapă elicoidaJă şi lăviilug

inelar. Regimul optim de irigare, carc asigură () pregătire c{)relipllnzătoarc a terenuhIi şi o bunii

răsărire, 11 constituie irigatul Inainte de sem:ino.t cu 400-500 mcfha şi 1-2 zile după semănat

cU 300-4001l1cjha apă, iar după răsărireaplalltclorse aplică 2-4 lHlflri cu dte 400-600 Il1c/ha

apă la o udare. '. _. . . •
LacllUura seminccrilor (auulII), cel mat raţlOlHll ŞI econonuc mod de ferhhzare 111 etapa ac

tuală il constituie folosirea dozelor de N120P ew Desimca optimă dc plan tnrc este de 40 000-15 000

plante/ha, cu distallţU intre rinduri de 50-60 CI11.

'file paper contains tlIe results obtaincd in H172-1974 on a highly IcvigatedelIcrnozclll

in BurnasPL'lin. in an e.xperiment concerning tlIe cultivation technology of the sugar bect steck

lings in SUlnmer culture and of sugar bect secd, benrel's.

It was tound that the bcst Urne for drilling thc sceri forslecklings in SUI11111cr culturc

""as betwecn l-st and 20 -th .luly in a seed hcd preparcd by a combina tor consisting of rigid

tooth harrow and ringpacker.

92

zile după semănat, pe adincimea de 0,4 m (300-400 mejha apil). in l'ilZ\l1

formflrii crustei se Yn aplica încă () udarc de 300~400 lUc/ha.

3. Dupfl rtis:.'irirea pluntelor, regimul de irigare se menţine la plafonul

minim de 50~/~ din intcI'yalul umiditfl\:ii active prin aplicarea a 2-,1 udrlri

cu cite 400-600 mc(ha apt' la o udare.
4, Lucrarea de pregfltire a patului germinaU\', dc cea mai hun[\ cali

tat.e, se obţjne lucrInd cu combinatorul. în funcţ.ie de gradul de tasare a so

lului, combinatoI'ul va fi format din grapă cu colt.i, grapă elicoidaLă şi Un' fllug

inelar (kroschilet) sau din vihrocultor, grapă elicoiclalt1 şi tăvălug kroschilet

(cind solul este mai tasat).
5. Pentru cernoziomul puternic levigat, cel mai ralional şi Cl:onomÎC

mod de fertilizare a culturii semiuecrilor (anul II), în etapa actuală, il con

stituie folosirea combinapei N120 P60'

6. Densitatea optim', de plantare a bntaşilor esle de 40000-·15000

plante/ha, cu distanţa între rînduri de 50-00 CIn.
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EFECTUL EUBICIDELOR SUIPLE ŞI COMBINATE îN COMBATEREA
BUIIUIENII_OR DIN CULTURA SEMINCERILOU DE SFECLA DE ZAHĂ.1I

Ol.'GA ŞTEFAN, N. ŞARPE, A. ŞTEFĂNESCU, Al.. NICOl.AU.i GH. ŞTEFAN

Spaţiile de nutriţ.ie apropiate de forma pătrată şi ritmul intens de
creşt.ere şi dezvoltare a semincerilor sînt factori ce îngreuneaz[l executarea
unor praşile mecanice repetate, necesare întreţinerii culturii. lHaiadaptabile,
buruienile străbat covorul vegetal al culturii, diminuind producţia de sămînţă.

Pentru găsirea UDor soluţii de combatere pe cale chimică a buruienilor,
in perioada 1971~1974, au fpst efectuate experiente cu erbicide la Braşov,

Secuenişi Băneasa-Giurgiu. In prezenta lucrare se expun primele rezultate
experimentale oht.iullte în R.S.R. privind efectul unor erbicide la seminceriî
de sfeclă de zahăr,

i11a/erlal, metodă şi cundi/ii de cercetare. Experientele au fost aşezate

după metoda blocurilor, in 4 repetitii. Mărimea parcelei recoltabile a fost
de 20-24 mp. Pe jumătate din fiecare parcelă tratată 's-a aplicat in cursul
yegetaţiei o praşilă mecanică. Tratamentele cu erbicide s-au efectuat manual,
cu aparatură in spate, folosind 600-1 000 litri solutie la hectar.

S-a folosit soiul R. Poli 7 la I.C,C,S, Braşov şi Secuieni şi R. Poli 1 la
Băneasa-Giurgiu. Planta premergătoare a fost grîu la Secueni şi Băneasa,

iar la Braşov orzoaică.

Desimea a fost de 35000 plante/ha (70/40 cm) la Secueni şi Braşov,

iar la Băneasa-Giurgiu, in conditii de irigare, 40000 plante /ha (60/40 cm),
Solul pe care s-a experimentat a fost brun de pădure cernoziomic la

Secueni (2,6-3,4% humus şi 45% argilă). La Braşov solul a fost humico
semigleic, cu 2,4% humus şi 35% argilă, iar la Băneasa-Giurgiu, cernoziom
puternic levigat cu 3,1 ~~ humus şi 400/0 argilii.

Speciile de buruieni (tabelul 1) caracteristice zonei al( fost la Secueni:
Setaria sp. (20%), Sinapis arvensis, Chenopodium album, Polygomum con
volvulus (55%) şi Cirsium arvense, Convolvulus arvensis (25%),

La Braşov speciile de buruieui au fost: Avena fatua (8%), Raphanus
raphanistrum, Atriplex patula (64%) şi Cynodon dactilon, Sonchus arvensis,
Crisium arvense (28%), La Băneasa-Giurgiu mai frecvente au fost: Setaria
sp, şi Echinochloua crus galii (40%), Chenopodium album şi Polygonum
convolvulus (49%), Cirsium arvense şi Convolvulus arvensis (11%),
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Com[mziţia Uorlstică a burulenilor in t~xperlcnţc1e cu 5eminceri de s[ecbl de l:alJ,ăr

Grelllatea lluruieJlilor

5,0 20

14,6 55

7,0 25

26,6 100

ela s a

MonocoliIedonatc

anuale
Dicotiledonatc

anuale

Perene

Monocotiledonate

anuale
Dicotîledonate

anuale

Perene

!'.lonocotiledonatc
anuale

Dicoliledonate
anuale

Percne

Specia

SECUIENI

Setaria sp.
Sinapis arveluiis
Chenopodium album
polygonum convolvulus
Cirsium arvcnsc
Sonchus arvensis
Colvulvulus arvcnsis

TOTAL:

BRAŞOV

Avcna ratuu

Siuapis arvensis
Raphanus raphanistrum
polygonum convolvulus
Atriplex patula
Cynodon daeti1an
Sonchus arvensis
Cirsium arveusc

TOTAL:

BĂNEASA-GIURGIU

Seturia sp.
Echinochloua crus galii
Chcnopodium album
polygonum convolvulus
Amaranthus rctroflcxus
Cirsium arVcnse
Convolvulus arvensis
Rubus caesÎu

TOTAL:

1/\1<1

1,3

10,4

16,2

7,0

7,5

0,7

15,2

Tabelul 1

%

8

64

28

100

40

49

11

100

Precipitaţ.iile căzute în cursul perioadei de vegcta~:ie au oscilat Intre
158-:>07 mm la Secueni, 330-370 mm la Braşov şi 200-250 mm la Bă

neasa-Giurgiu, uude s-au aplicaI şi 1-2 ndări cu cite GOO-700 mc aprl/ha,
Rezultate obţinute. La Staţiunea Secueni, rezultatele prezentate in

labelul 2 arată un grad puternic dcîmburuienare, masa lotalii de buruieni,
înaintea recoltatului.atingind În medie 26,G t/lla. Erbicidele folosite in aceste
conditii cu combătut buruienile in proportie de "45-670/0_ Dintre l~.rbicidele

experimentale, efectul maxim de reducere aburuienilor s-a realizat la Aresiu.
Roven D, Roven A şi Gesagard 50, Producţia de săminţă obţinută la aceste
variante a fost mai redusă cu 21-260/0 faţă de varianta lucraUl mecanic şi

manual. Cind pe lingfl erbicide s-a aplicat o praşilă mecanidl, situaţia s-a
imbunătăţjt, dar productiile au rămas cu 10-22°/0 sub nivelul maxim al
variantei lucrate.

La LC.C.S, Braşov (tabelul 3), masa totaIrI " buruienilor, inaintea re
coltatului, a fost in medie de W,2 t/Ila, Jn aceste coudiţii erbicidel Roven D
şi Aresin au combătut 71-730/0 din burnienilc existente, iarprocicucţ-ia rea
lizată la aceste tratamente fi fost mai mică cu numai 11-12~/o [aţă de vari
anta prăşită de 3 ori. Aplicarea ·unei praşile mecanice şi manuale a imbunli
tăţit simlitor efectul erbicidelor, dind posibilitatea obţinerii unor producţii

maxime la tratamentele cu Roven D, Roven E, Aresin şi Afalon, Producţii

mulţumitoare s-au realizat şi la tratamentul cu Venzar sau Gesagard 50.
La Staţ.iunea Băneasa-Giurgiu (tabelul 4), unde cantitatea medie de

buruieni a fost de 15,2 t/Ila, la combinaţ.iile de Roven, combaterea buruie
nilor a fost de 76-87%, producţiile realizate diferenţiindu-se cu numai
7-11% faţă de producţia maximă. în această situaţie, executarea unei
praşile mecanice a dat posibilitatea obţinerii unor producţii mari la majori
tatea tratamentelor cu erbicide.

Pentru a vedea în ce măsură tratamentele cu erbicide infIuentează

procesul de germinare a seminţelor, la LC,C,C,S, Braşov s-a făeut (in toţi'anii)
procentul de germinare la variau tele experienţei. Datele cuprinse in tabelul
5 arată dl erbicidele experimentate nu au influenţat negativ germinuţia se
minţelor.

Ansamblul rezultatelor pe cele trei localităţi dovedeşte că la Secueni,
in condiţiile uneiîmburuienări puternice şi cu precipitaţii mai puţine in timpul
vegetaţiei, efectul erbicidelor a fost mai slab şi in oarecare măsură plafonat,
diferenţele de prodncţie oscilind in limite mici (0,57 -1,06 t/ha), .

La LC,C,S, Braşov (regim pluviometric mai bogat) şi mai ales la Bă

neasa-Giurgiu (in condiţii de irigare). este pregnantă capacitatea de Hcţiune

a erbicidelor, diferenţele de producţie oscilind in limite mari de la O,3G-1,32
t/Ila la Braşov şi de la 0,25-1,46 t/Ila la Băneasa-Giurgiu, Efectnl erbici
delor a crescut odată cu îmbunătăţirea regimului de apă, valorile maxime
de combatere a burnienilor au fost de G7% la Secueni, 72%la Braşov şi 87%
la Băneasa-Giurgiu,

Prin participarea erbicidelor Ro"Neet. şi Venzar În eombinaţiile de
Roven şi in special Roven D (7+3), s-a obţinnt cel mai bun efect in comba
terea buruienilor, Cind s-au aplicat separat, la Secueni şi Braşov, nnde au

7 - LUCRARI ŞTIINŢIFICE



Tabelul 2

E1ectulerblcldelorslmple şi l'omblnate In combateren buruienilor dhl euiturasemlncerlio
r

de sfellă 11t.' zuhăr
_ SECUIENI -Media 1972-HI-7·1

<O

'"

F ă r ;1 pTa~il,~
1 praşilă lllCCaTiică"j

Variantele experientei BurUieni J'rodllc\ia
Prodncţiâ

Epoca C,)mba.
iJilercllţa

Diferenţa

de

Erbicidcle
lJoziljh,\ âpli- I/ha IerI' l/ha Ilba

Uha "' tlha %
carc

in

1 Prăşit de3 ori mecanic+

O
~

manual
1,8 g;-> 2.85 Martor 2.85 Martor

C1
>

2 Prăşit de 2 ori cu inUrziere

oU>

de 10-15 zile
9,S 63 2,03 --0,82 -2'J 2.03 -0\82 -29 ~

~

3 Neprăşit
Netralal 26,5 O 1,10 -1,75 -62 1,10 _1,75 ~G2 ';:

4 Rovcn A
8 kg(5+3) n,2 65 2,12 ~0\73 -2G 2,42 -0,43 -15 ~

5 Roven B
8 kg (6+2) 10,9 50 2,09 -O,7G -27 2,37 -0,48 -17 i!i

6 Roven D
10 l{g (7 +3) 8,0 66 2,24 ~0,61 -21 2,52 -0,33 ~12 il

7 Roven E
10 kg(8+2) ppi U,S 63 2,08 -0,77 -27 2,32 -0,53 -19 O

8 Ro-NcQl
81 13,3 50 1,70 '-l,OG -B7 2,22 -0,63 -22 ~

O Ro-Neet
101 12,3 M 1,ml -0,92 -32 2,25 -0,60 -21 ~

10 Venzar
3 kg 12,1 55 2,21 -0.6'l -'23 2,51 -0,34 -12 O

11 GV nr. 53
8 kg 9,9 63 1,93 -0,92 -32 2,22 ~O,63 -22 ~

12 Pyramin
6 kg 14,7 ·15 um -O,nG -:),[ 2,35 ---""0,50 -18

~
O

13 Gesagard 50
5 kg 0,,[ 65 2,21 -0,64 -2;) 2,58 -0,27 ~1O ~

14 Topograde
5 kg pl'. 10,2 62 2,19 -0,66 -23 2,46 -0,39 ~14

15 Alafon
5 kg 11,2 58 2,28 -0,57 -20 2.50 _0,35 -12

16 Atesin
5 kg 8,7 67 2,26 -0,59 -21 2\53 -0,32 -11

D.L. 5%
0,20 0,.11

D.L. 1 fJi
0,26 0,55

,"
D.L. 0,1 %

0,3<1 0,7.1

>It) Executată tn funcfie de gradul

ROVEN=R()~Neet+Venwr:

de tmburuienare ..
ppi=aplical 'nainte de plantal

pe=aplical după plantat

.~i 1nr.orporai ,1>

1;f1bclu{ .1 Ul

Efectul erbIcidelor simple şi combinate In ('ombaleren hurupnilor din ruituras('Dlineerilof de siedă dpzahăr

- BRAŞOV ~:\:rcdia 1971 ~ 1nn

F:1 r ~ p r 11. ~ il e lrrn~il5 tl\cranÎl":ă ~i n\;lnlialil~J

Varianlelc cxpcricnj;lÎ
Ullndeni Prodl.1cţia Prodtlcjia

Epoca Dih:rcnja Diferenta
<l, Comba-

Erbicidelc Doza/ha apli- l/ha ln~ l/ha tJha
care I/ha % IJhn %

~
~

Prăşit de 3 ori mecank+ ~
manual 1,n 00 2,n7 Martor 2,07 Marlor n

2 Prăşit de 2 ori cu intirziere de ti
~

10-15ziIe 5,6 65 2,56 -0,41 ~11 2,5li -0,41 -11
~

:J Neprăşit Nelralal 16,2 O 0,98 ~1,99 ~67 0,08 -1,09 -67 >
1 Roven A 8 kg (5+3) 5,5 66 2,38 -0,59 -20 2,77 -0,20 ~ 7 "'5 Roven B 8 kg (6+2) 5,6 66 2,27 -0,70 -23 2,71) -0,18 - 6

~

~
6 Roven D 10 kg (7 +3) 4,6 72 2,6:'1 -O,:H -11 3,00 -0,0:1 1 Z
7 Rovcu· E 10 kg (8+2) ppi 5,8 HJ 2A1 ~0,56 -10 2,95 -0,02 - 1 n

~
8 Ro~Neet 8 1 8,4 ·18 1,87 -1,10 -:37 2,62 -0,35 -12

~~ Ro·Nerl 101 8,:1 1~ 2,01 ~O,9r) -:12 2,59 ~O,38 -13
10 Venzar 3 kg 7,2 50 2,30 -0,67 -22 2,70 -0,18 ~ 6 .~

11 GV nr. 53 8 kg 8,4 48 2,28 -0,6!J -23 2,7') -0,27 - ti '""'12 Pyramin 6 kg 10,3 36 1,65 ~1132 -4<1 2,52 ,-0"t5 -16 ",

13 Gesagard 50 5 k~ ~,1 42 2,36 -0,61 -21 2,79 ~O,18 - 6 '"n
14 Topograde 5 kg pe 7,5 54 '2\39 -0,58 -19 2,78 -0,19 - 7 ~
15 Afalon 5 kg 7,7 52 2,47 -0,50 -17 2.96 -0,01 - 1
16 Aresin 5 kg 1,7 71 2,61 -0,36 -12 3,05 -,-O,OS B

D.L 5% 0,52 0,41
D.L. 1% 0,72 0,61
D.L. 0,1 % 0,99 0,75

*) Executată tn {unctie de .'lradul de 1mbliruicnarc:

ROl"EN=Ro~Ne('{+rentar ppi=apUcai Inainte ele plantal şi Incorporal;

pc =aplicaf imedial după plan/aful fmtaşllor.. '"'"
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Tabelul J

'J'
(;(TlIljl\a!j~

T H/lTAiltENT \;].
1IIed!"

HliJ IUn 1914

Prăşit de :J ori ll1cc:Ulic +IlWlllln! S:l 78 80 80
Prăşit dc 2 ori cu ÎIlUrziere (Il'

10+15 zile 82 79 81 81
Ncpl':'i)t _ Ndrnlal 83 78 80 80
Hovcll A 8 kgjha (5+:1) 8:3 80 79 81
Hovcn Il 8 kg{ha (G+2) 8:3 79 82 81
H.Ovcll D 10 kgjha (7+3) 80 80 80 80
H()V(~11 1::: 11) kgfha (8+21 8:3 81) 83 .')2
n{)-NCt~t 8 l/ha 81 77 81 80
HO-Ncct 10 ljha 83 7n 81 81
VCIl1.Ol!O 3 ltgjha 83 78 81) 80
GV nI', 53 8 I,g/ha 80 79 79 79
Pyramil} fi kgjha 77 80 80 ,!J
GcsagaJ'd 50 5 ){g/hu ~2 80 80 80
Topogurdc 5 kg"/hn 81 79 81 80
AfHllJll 5 kg/ha 79 80 81 80
Arcsin 5 kg/ha 85 79 8() 81

prcuomiJ)at hllrllienile dicotiledonate, Vcnzarula avut un efect mai bun

f
a

l:5 de Ho-Nect, în timp C(~ la B5neasa-Giurgiu, unde gramillcele .~i di<'otile

dOlW lele ali participat in mod egal, dectul lor a fost asem[Illăt.or.

Hczultate bune au dat şi o serie de crbieide mai economice ea Aresin,

G(~sogard :)0. Aralan (5 h:g/ha), folosite ~i In alte culturi, a e[lror ~lplkarl' nu

cerc m5sul'Î speciale de incorporare.

Cel mai slah efect În combaterea buruieni1ol' l-a anrt erbieidul Py_

ramin, )a aplicarea dlruhl, mai ales in eonditiile de la Bfll1easa-Gillrgill, pro

ducpa obtinută a fost la nivellli variantei nelucrnte şi net.ratate.

Efect: fitiotoxc temporar il fOst semnalat numai la uneh~ erbieide ca

G('I)~lUnnl 50 şi Topoganle, ph1l1telc rcfticîndu-se în scurt timp de la
trat:)lnente.

l!:xecutarea unei lucrări mec,nnice de intreţinere a imhun~lt5lil simti

tor producţ:iih~ variantelor cu erbidde, [ură a se reuşi, în condH-,iile de la Se

cucui, s5 se realizeze prodncţia variantei prăşită de 3 ori. In schimb, în conditiile

de la Braşovşi BfJ.ncusa-Gil1~giu,desimea mUfe a plantelor şi condiţjilefavorabile

de umiditate (care măresc intensitatea de creştere şi dezvolt-are a sernill

c~filol'}J dau posibilitatea culturii să concureze buruienile re apar dupfl exc-

Influenfll erhit~idt'lfll'! folo"lte ill ('(Ullmtlere:l huruil'Jlilor din ('uIl1ml Sl'lIIiJl('('rHor tie sit'{'1:1 de

:lOI1J;ir, aSIIJlnt !ll'rlllinaliei

BIlAşav

1.("J 1'-,....:, ~ C'l O t~o .... ,n ~ C'l {"-ro ,n
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cutarea praşilei. Acest lucru a Hlcut posibilă .obţjnere~ ~nor prod~~ţ,ii ~)ra~~ic
o t' .~ ,'t d o, or'o la o scne de erblcldc ca Ho' eno AresUl,caale cu a vanunei PIUŞI C C <-' .'>. . .' .

Gesagard 50, Ro,.;,Ncet şi Venzar. ~. _. . . > __ ~ ')(0 1

întirzierea primei prasile a provocat pierden de pl.oducţ1c_de.,il ~ -'.)~O
1 toate staţiunile ceea ce d~yedcştc efi buruienile aU o Influenta daunat_oalC
~ai ~les in rim; parte a vegetaţici. iar cele dou[\ p~aşi.le ~_a.reurl11(~azau;
~l~i ~ot salv; total producţia semjncc~·ilor. Tr~bllic af:llIl:lt.ŞI.I.aptl~l ~a ~lUed
1~10 iunie, executarea unor lucrfln n:ecalUce. de lnhcţll:c~eA e~~~ !?IaC ~.c
imposibilă, mai ales cînd plalltatul se tace la mtcrvale mICI IutH' lIndUll.

(:om'htzii

1. Buruienile existente în cullura seminceri~or.de.., sf~clfi. d~, ,.z~lh,[t~· pot
o 01 " I 10 7001 din productia de sammta, Iar IlltIlZI(':lC.l, cuIHovoca pIeI( elI ceL - 10 ".' '11 ')901 ,

10-15 zile, a primei praşile poate reduce producţI~ cu ~- /~... . , ~
2. Dintre erbicidele experimentate, cele m:ubune I.ezuUdt:, III c.o~n

o t IJo ot-"1 de Roven In spCClaLHo' euh'llcrca buruiellilor le~all rcahza cam lllU ..ll e . ' . 't" 1D(Ro-Neet 71 + Venzer. 3 _kg). Rez.ultat~ us.e~ăn~t~~re s-aU ohţlIlU, ŞI a
aplicarea erbicidclor Aresm :.J kg/ha ŞI Gesagald ;)~;) l..~/h~. . . l't, l

'.l Efectul erhicidelor s-a îmbuu[ltăţit odata cu regImul de llm~l(ld ~,
valoril:'maxime dccombatere a buruienilor ercscind de la G7°!~ la ,Sţq1l'l1l,
la 72'1. Ia Braşov şi 86% la Băneasa-Giurgiuo o o 00 o o o l-4, În vederea obţinerii producţiilor maXIme ŞI pentru e., ~l.llca l~lIr~U

ţirii buruienilor perene necomhătutc, pe lîngfl dozele de ler~Icide da~lll~:IIILlt~,
o OI 'ce <:.1 manua c U1 con 1 ,ne 51-esle necesarfl executarea uneI praşi e mecam '/ ." ,

milare tU cele de la Secueni şi Braşov. _ I
5 iu conditii de iriaare şi la desimea de 40 OOO~:JO 000 planle ha,

.• . ., :=:> . '1- ._. un Ilhvll In nevoie,
folosirea erbicidelor, însoţite de () praşl a me~amca ŞI .

IlQate asigura obţinerea unor productii mR:,"lme.
ll. Erbicidelc experimentale un au m[ll1cnţ:ul negativ germinaţia

seminţc1or,

ROVCIl D (Ro Nect 7 1 +Ycnzar3 kg) cind s-a I'calizat BO% din producţia variantei lucrată

Ulanual şi mecanic, la Secuicni, 89 % la Braşov .5i 9:~ % la Băueasa - C;·iurgiu. Rezultate ascmu..",
nătoare S-au obţinut.şi la aplicarea erbicidclor Aresin5 kg{ha sau Gesagard 50 5 kg{ha. Efectul
erbicidelor a crescut pc măsura imbunătăţirii regimului dcprecipita\ii, valorile maxime de com
batere a huruienilor fiind de 67% la Secllieni, 72% la Braşov şi 87% la Băneasa - GiurgIu.
Pc Ungă clozclc de erbicidc amintite, executarea unei praşile mecanice a determinat obţinerea

unor producţii maxime şi cvitarea inmulţirii bllruienilor perene necomlliltute. Erbicidelc expe
rimentate nu au influcntal negativ gCl"miua\ia.

EFECT OF HEHBICIDES SIMPLE OR COMBINED ON WEED
CONTHOL IN SUGAR BEET SEED BEARERS CULTlJHE

Sutlll1wry

Effecl of herhicidcs, simple 01' coinhined on lhe '....·eeds in sugar lJectsccd bearcrs cultm'l'
was cxperimented in 1971-1974 al Secuil'ni (dry' zone), al Le.C.S. Bruşov (humid zone) and
:lt Băneasa - Giurgiu Exp. Sta. (irrigated zonc).The hcrbicidcs applicd on tlte whole surface,
before OI' inUllediately arter plantîng, aInul' OI' supplemented wiW a nwchanicf11 cultivntion.
The wceds prcscnt in thc sugar beet seed~iJearers field dcereused thc sccCi yield by 40-70 per
cent, aud a delay oI 10-15 days in applying lhe mcchanical cullivation decreas~~d the yield
t:.\11~29 per cent. The highcst yielcls werc ohtaincd with Hovcn D (Ro-Neet 7 l+Vcnzar
:~ R~{ha) -80 per cent of the variant cultivated manuully and 'll1echanically al SccuÎl'ni 89 per
cent at Braşnv,9:1 per cent at Băncasa- Giurgiu. Similar J"l'snltswcrc obtaincd with Aresln
5kg{ha or Gesagard 50 5 lig{ha. The cfreet of heriliddcs was incfl~ascd by JavQlll'ublc I'ainfall.
lhc maximum values for weeci control being 67 per cent at Secllieni, 72 per cent al Braşov

and 87 per cent al Băneasa - Giurgiu. Bcsides hcrbicidcs ,l llll..~chauieai eultivaliol1 ",as Jlcces
sar)' fOI' maximal yiclds and fOI' avoiding tlle propagation of perrclIial wceps. Thc ltcrbi
cidcs cxpcrirnenled did Hol cffeet tltc gertninalion of tlie sl'l'eL

DEH EFFEKT DEU EINFACHEN UND KOMBIN1EIHEN
HEHBIZIDE BEI D1~U UNKRAUTBEKA~lPFUNG DES ZUCKER

nUBENSAMENGUTES

7.11sammcn{aS.'iIll/{j

w' . - .'. lt 1 _. 11;'1 sece-
1, crlooada 1°71 1"7'lh StalîulleaExpcrimentala SccUlcm, (SI lua a Il ~o : .
tl P < "'. -" ,< . ~ .... ..' -' nClltala Bancasa-

toasă), la Le.C.S. Braşov (in condiţiile unei zone uUl~~e) ŞI. la Stapunea :X:t~fllentr~diş'triigercu
Giurgiu (la irigat), s-a expCI~mel1.tatedreet~l ~n,: crbtic..l;e~~I~~~~~::eC~~~~I~Plic~tpc"tou'tii supra·
buruienilor din cultura scmmeenlor c s ~e a. e za u.. .'. u o rasilămccanicii. Buru
faţa, inainte sau imediat după plantat, smgure ~au completate c .;t \erderi (lcil0~70%
ieni1e, existente in wcultu~a ~el1linceri~or de s~ecl~ de 7;~har, ~~~~~v~~le ~ redus producţia cu
din producţia de ~amln.ţa, Iar ln.~trz~ercabP\.nlUte~ prai.lc:r~~ combinaţiilor de B,ovcn, 111 special
l1~2.\l%. Cele mal mUl"l proclucţu s-au o InU a ap 1

EFECTUL ERBlCJDELOR SIMPLE ŞI C0:V~BINATE
BURUIENILOR DIN CULTURA S"EMINCERILOR

ZAHAR

Re:umal

iN COM13I\TEHEA
DE SFECLi\ DE

In der Pcriode H171-1\Jj',lin der Versuchsslalion SeetlÎl'lli (lrockellc Zone), im 1.e.c.s.
Braşov (feuchte Zone) und in dcl' VCl'sllchsstalion Băncasu - Giurgiu (bewiisscrt) wurde del'
EUekt einigcr einfachen und liombinierlcll Herbizidc bl'i dcr Unkrautbckiilllpfung im Zucker
rubcnsamcnball lllltcrsucht. Die Hcrbizide wurden aur der gunzen FHiche vor ader gleich l1uch
dem i\llspflanzen mit oder ohne cine gleichzcitige ll1echanischc Hacke vel'wendet. lJas Unkrnut
in dcm Zuckcrrliben SalJlentrageparr.ellen hat "erlllstc des Snntgulcl'tragcs von ..10-70(;'~, \'C1'
ur.sacht uud einc VcrspiihLullg der el'stcn I-Iacke mill0-15 Tugcn haL <len Ertrag milll~2g%

verringert. Die griilllcn ErL1'iige wurdell bei Venvelluung tler Hoveukombinati\'en nnd vor aHem
Rovcn D (Ho Ned 7 1'+ Venzar 3 kg) crzielt als man 80% in Secujelli 80% in Braşoy nud 9:3 %
in B(uleasa - Giurgiti des Ertragcs cITeieht clie dnrch manueUe uud lIlechanisclie Bearbcitung
erzielt wurdc. Ahulieltc Ergebnissc -"yurden ~\uch beim Vel'wenden der }-fcrbizidc Aresin 5 l~g{ha

oder Gesagard 50 5 kg/hn crr.ielt. Der Effekt dcr HCl'hizldc sUcg mit dcm Nicdcrschlagsniveau
dic Hiiehlsw~'rte cler Unkrautverlilgung '''<tren 67 % in Secuieni, 730,,;, in Braşov und 87 %
in Brmeasa - Giurgiu.

AuUer deu erw5hnte!l I-Icrbizidbehalldcln hal uoch cine mcchauischţ: Hacke Hiichts
crlrage ţ:rlllligUcht und cine VCl'mchI'Un" des rnchrjiihri,tcn UnkrautvcrhhIdern. Die gestclllen
Erhizidc habcI1 die Kt~imung uichl l11~~ativ hcdnflunt
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3Q'<l>EKT npOCTblX H KOM5HHHPOBAHHblX fEP5HUI1JlOB
B npOUECCE 50Pb5bI C COPI-I5IKAMH B nOCEBAX

CEMEI-lHI1KOB CAXAPI-IOYl CBEKJlbI

B 1871~1974 U". IW OnbITHOÎi CT<1Jllllll{ CeI(yeU<l (paCflO.'lmKeHHoi'l Il 3<lCYlll.1HllOii

3 0 He), li 5pamOilCKOIl\ uayllllo-HCCJleJlOn3TeJlbCKOM IIlH~nlTYTe KapToepe.r:IeDO)~CTIla IlClleK)lO~
l1011CTBa (Il YCJlO13115l llllatKlIOii 3011bl) 11 Ha OllblTllOii CTaHUllH E::mfJca~,Umyp)tiKY (Il '1"'(:.10
lllUIX opometllln) lkll],lTblBaJlCil 3qHpeKT HeKOTOpl>lX .9<p(!leKT lleKOTOph!X npocn,iX 1.' KOM611
IlJlpOllamll>lX rep6mUlJlOB JlJl5i 60PbObl ccopmmaMH Il lloceBHxce)'lleUllm:OB caxapHoll clleK.'l!J1.

f'ep6HLWJlbl flpllMelUlJlllCb ua Beei'! llJIOIlH1JUl, JID HJlll )KC lleMetlJ1cnHO nOC-fl€ nac,1/l1\11,
OTJWJl1>1l0, JlJlII OJLHoOpelllCIllHl C IIICX<lUUtlecKol'l nponOJlKoli. I-la:\O,f{51111UCC51 II KY'.)lbTypax

ceMeUIlHKol1 caxapHoii Cl'I€IUlbl copmllW npWilUlllJlll nOTepll YPOiK~H1 ce~Hiall U llPOl1QPUll~.l

40~70% a 0l103JlaUue npUMeneliHl1 nepnoii llponO.TJ.IW Ha 1O~1D l]JJe!l CHII311.'IO ypOiI(lll
llall~:l90/o, CaMble OOJlbUHlC ypOW:311 llO.l)"leUbl npli np1UlleHCl-IllH IWMouuauuii rep6HlllL'ta.
POllell UCOOCIlHO POBl~1l ,U (Ro Neet 71 + Wenzar 3 Kr) KOr}Ul Ob!J10 nOJly'Jelio 80% OT
\'PO)K~51 uapllama C py11lloii Il MeX<lUul.leCKOii o6pa6oTKofi u CeKyeuax, 8911/0 Il 5pawoBe II
9;3u/o ua QllhITIlOii CT<lUlUlll p3Hflca-,U)\(yp,llW:Y, Atl3110fll'lBble pe3)'JihTaTbl OhlJll! 11O,lyllellbl
Il l'IPI1 npwllelleHIHl rep61111Il)l.On ApesliH (5 Krjra) flJllI re3araplI. 50 (5 Kr/ra).

94JqJ€KT repOUUHJl,OB u03pacTa.TJ. [10 Mepe YJ1Y'llUeHlI~ p€iKliMa aTMoc!ţJepuhlx OC~iU\OB,
llalJOOJlbumii 34J(peKT oopb6bl C COpU51KaMH il CCKycHIl cOCTaumiJI 67i1

/ o, B Bpamollc 12% Il
Il 531IHca-,UJKypJ~il'ÎY ~870J0. OapaJlJJeJ1bllO C yKasauBblMli J~03aMH rep0ll1111Jlon, llpIlMelH!
lllle Ml'XalUJ'Il'CKOii npOnOJlKIl o6ecne'IHIHlJlO 1l0.'Y'IClIlllo M.aKCllMaJlbj-lhlX ypmKeB, a Ta}o}\~
II il03\\1O}lmOCTb 1l36eil\alllHl pa:H.IlJOiKemHI 1ll'06pa6oT<lll11b1X 1IIHOrO:leTllllX COjW51KOB. HCllbl

TallHhll' repGllUIIJlbl lle Qj"13bIBa.f111 oTpllllaTC}l,hHOrC lMll511l11il lla IlpOpaCTalllle.

BlBL!()t;f-tAFIE

Ş n r p c N" SOl/frI!i !;ii reG(JI/lIWdlll'i penfl'u comlmf{'1'('Q chim/CII li buruienilol' dil! culllltih de

eimp, c.s.p.e., 1974.
Ş l c f Ci nes e il, A .. S t:i ne s C 11, Z" TellIlO/rJ!lÎn cl/l/urii !l{edei de :(Ilu'il' penll'lISiiTllÎnfiJ,

r.. I.D.A.~., 1~l71.

*** PunI" IlTI deshabage plus e/fical't' rin !leilf'Ţ(llJlw. CuHivnr, (Jet. H175, UI'- 7fL

VARIATIA ACTIVITATII UNOII ENZIME LA SFECLA DE
zAuAn ÎN UIIMA APucAmI TIIATAlIENTl,LOR CHIMICI,

IMI'OTmVA CEIIf.OSPOmOZEI

1. BHAD, C. GLOlJEANl;ŞI ELENA G-L()J)EA~U

Folosirea peslicidelor, în scopul IlliirÎl'ii produe~ici vcgctale, impune,
prinlre altele,~i O mai bună cunoaştere a mecanismelor hioehimice care con
diţionează acumularea în plantă a· anumitor metaboliţi.

Enzimelc, al C[lror ro] este bine cunoscut În dinamica sintezei in plantă

a diverşilor compuşi organicî, nu au HI('·ut obiectul unar cercetări aprofUll
e1t.rle, mai cu seamfi in cazul plantclor tratate cu unele fung"ieidc specifice
combaterii ciupereii Cercospora beUcala. Aspectul mai puţ:in abordat al
probl.emei ne-a lipsit de posibilitatea unor comparatii direclecll dnte din
litera turn.

Lucrarea de raFt prezintă variaţia activităţ.ii a patru enzime (invcr
taza, catalaza, peroxidazn şi polHenoloxidaza) in rrldfl(~inîle de sfeclă de za~

hăr tratate împotriva cercosporiozei cu 8 fungidde clasice şi sistemice.

}VIetoda de [Ilcm. Experien\ele, efectuate în auuI 1974, au fost ampla
sate la C.A.P. Catanel, judeţ.ul Dolj, utilizîndu-se soiul de sfeclă R. Poli 1,
cultivat în regim irigat. Fiecare fUllgidd s-a aplicat În :l stropiri, In interval
de :1 săptiimini,jncepînd cu 10 iunie.

Activitalea invertazicii s-a determinat prin dozarea glucidclor re
ducfltoare prin metoda Bertrand, inainte şi după invertirc. Determinarea
activităţiîcatalazei s-a făcut prin metoda gaz-volumetrică (B rad, 1965) J

iar activitatea peroxidazei prin metoda cronometrică (B rad, 1gog). Do
zarea· activităţii polifenoloxidazice s~a determinat prin metoda Mihlin şi Bro-
Uoviţkaia. .

Bc:,ulLatele obtinllle. Urmărind activitatea invertazei, cu rol important
în reglarea cantiHiţ:.ji de zuhiir reduetor din rfldăcinile de sfecUl, se c.onstată

(tabelul 1) că cele 8 fuugicide experimentate au determinat fie intensificarea,
fie micşorarea activităţji enzimei. Astrel, fungicideleBenlate, TriariInol,
OrtopbaItan, TMTD şi Brestan au produs o intensificare a activităţii enzimei,
exprimată în mg % zahăr invertit şi cuprinsă intre 2,2g şi 1,22 mg %, faţ.ă

de O,7(~ JUg % cit s-a inregistrat la varianta netfatată. Creşterea cantităţii

de ~~ucide reducătoare prin acţ-iunea euzimei s-ar pu lea explica prin ~'olul
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important al acestora in procesul de detoxHicare al plantei, ştiut fiind fap
tul că ele se pot combina cu unele fungicide (mai ales cu cele eu grupări aH),
formînd glicozizi netoxici pentru plantă. în schimb fungicidele Oxiclorură

de cupru, Kocide, Terratin au produs o reducere a activităţii invertazei. Aceas
ta se datoreşte probabil precipitării părţii proteice a enzimei de către cupru
şi zinc, prin formarea de legflturi metalice (primele două fllngicidc,;' sint Cll

price, iar \cl de al treilea este un ditiocarbamat de zinc).
In privinţ',a catalazei. ca şi În cazul activităţii invertazei, constatăm

că fungicidele Beulate, Triarimol, Beniate, Ortophaltan, TMTD şi Brestan
au produs intensificări ale acrivităţ:ii enzimei (exprimatrt În CIDe O2 degajat
in 3 minute), cu valori cuprinse intre 6,8 şi 6,6 faţă de 6,2 la martor. Fungicideie
Oxiclorurăde cupru, Kocide şiTerratinau redus activitatea enzimei (tabelul 1).

Tabelul 1

Variaţia netlvltălllunor ellzimcJIl rădăelnUe

de sfeehl Iratulă ~u fungichle

că fungicidele care aU mărit activitatea celor 3 cnzime au determinat şi o
sporire fi rezistentei la boală, ceea ce dealftel se confîrmfl prin gradul de atac
sc[\zut al ciupercii, înregistrat la variantele tratate cu aceste fUllgicide. în
acelaşi timp, fungicidele care au scăzut activitatea acestor ellzime s~al1 caracte
rizat şi printr-uu grad de atac ridicat.

Reducerea activităţii enzimatice __ de către unele fungicide se poate
explica fie pc calea inhibării activităţii, fie pe calea represiei sintezei enzimei.
In acest sens s-au luat frunze sănătoase, provenite, de la plante netratate,
iar în extractul lor s-au adăugat solulii din fnngicidele experimenta te. Din
datele tahelului 2 se constată că toate fungicidele audetel'minat ("in \"itro")
o creştere a activităţii catalazei şi peroxidazei; care are loc pe calea stimulării

Tabelul 2

Vurl;lţin act!vih·llii cahll;u:ej ,~I Ill'rO:J:iliazel tII e:J:trnd

tie inlllze de sfeclă Imlnte I'U solulil de

fuuglclde

0,76 4,·( ti,:! 2,·1
O,GO 2,5 1 ') 1,0

1,GO 6,G 1),1 :l,a
0,57 3,2 4,1 1,8
O,6U :1.2 5,li 0.8
:!,:W G,S 14,:1 ;1,1

1,38 6,6 lO.8 :1.8

1,73 6,7 1.1 ,9 ::\,7
1 ')') 6,6 10,,1 2,1),....

Varianta

Martor (uetratat)
OxicL de cupru 0,6 %
OrtophalLan 0,;1 %
Kocîde 0,1%
Terralill 0,::1 %
BCIIlatc 0,1 %
Tl\'lTD 0.:1 %
Triarhuol 0,1 %
Brc:-;tan 0,2 %

Invcrtil.7.a
(mg % zahăr

invcrtit)

Calaial.a
(cmc o~ (frga.
jat În j minI

l'cr"xidaza
(acid aSCQr·

l,jc r:>xidal!~l'c)

PolifcllOI
·<>:'tida7,a' imi.

l~ 11/100)

'Catalaza(\:llle Pero;ddaZil
Varian! , o~ 1I".I;,.;at ( acid asc{'rbic

în J minute oxidatlscc.)

Martor (netratat) :~8.5 116,2

Oxicl. de cupru 0,6% T5,5 13cl,8

Ortophaltan 0,3% 96,0 156.0

Kocide 0,1% 76,0 217,4

Terratiu 0,3% 84,0 138,8

Belllatc 0,1% 89,5 HO,:l

TMTD 0.3% 77,0 131,6

Triarimol 0,1% 98,5 126,5

BrcstHu O') 0/ 112,0 208.3
,~ (o

Sensul modificării activităţii peroxidazei de c5lre fungicid~lc expe
rimenlale este asemănător cu cel al iuvertazei şi catalazei. Aceleaşi ftmgieide
(Benlatc, Triarimol, TMTD, Brestan şi Ortophaltan) au intensificat aetivi
tateaenzimci, unul chiar dublind-o (Benlat). Creşterea aclivităţji peroxi
dazci. În urma tratflrii cu unele fungicide, s-a mai constatat şi la scminţ-e1e

de porumb tratate cu TMTD (Ş t efa n, 1972).
Ca şi celelalte ellzime, polifelloloxidaza a suferit modificarialc acti

yităţH, cele mai pronunţate intensHic5ri producindu-le fuugicidele -TMTD,
Triarimol, Benlale şi Ortophaltan. Fungicidele euprice, cît şi Terratinul,
au determinat Sefide rea activitiiţji enzimei.

Intensificarea· uctivităţii catalazei, peroxidazei sau polifenoloxidazei
este asociată de obieeicu o rezistentă sporită laimbolnăvire (5 ă v li le se li,

19[;1: l{ T Z Y w a Il ski, 1964; F e h r m a'n n, 19(7). Aceasta presupune

Notă: Dillele din tabele reprC:ifliă mNliile a irei delerminări cu valori extrem de apropiate.

activităţii şi nu a inducţJei sintezei. Faptul că tratamentele CU fungicide s-au
fflCUt la frunze, iar dozarea acti\'ităţJi cnzimatice în rrldăeîni s-a efectuat
la o lun[1 şi jumiilate de la încheierea tratamentelor chimicc(cin~ fungicidele
şi-au pierdut rcmanenţ,a), presupune că activitatea enzimatic[l mai intensă

din rfldăcini a fost detenninaUl de o stimulare a aceleiaşi activităţj din frunze,
făr[\ 5[1 excludă inducţia sintezei "de novo" In frunze. Pornind de la faptul
dx "in "itro" nici unul din fungicide nu a redus activitatea cnzimalică, rezultă

d\ reducerea activităţii enzimclof111 r[ld[\cini de ditre unele fungicidc re.~

prezintfl o inhibare a uetiviUiţ.ii ucestora şi nn o represie a sintezei.



103 I. BRAD ŞI COLABORA'rORll 5 ACTIVITATEA UNOR ENZIME LA .FEGLA 109

1. Fuugicidele Beula te, 1'riarimol, Ortophallan, TM1'D ei Br('sLrlll
au determinat o ereştere a aeJivită{ji invertazei, pefoxidazei şi polifl'IlOloxi
dnzeiîn rădăcinile de sfeclă de zah[tr.

2. I=teducerea aetivităt-ii celor patru l~nzimein rădiieini a fosL proc!lIstl

de fnllgiddelc oxiclol'urii de tuprn, Koeide şi TerratiJl.
3. Înextractul de frunze de sfcdă de zahur nelnltaHI, III t~are s-au

adăugat soluţ-ii de fungicide, toate produsele ali determinat () l'n·~tere a ;lC

tivHă1:îi catnlazei şiperoxidazei.

VARIAŢIA

IN UHMA

(~ondllzii

ACTIVITATII UNOH ENZIME LA SFECLA
APLlC,\]:U1 1'HATAMENTELOH CHIMICE

CEHCOSPOH IOZE 1

j)[, ZAIIAH
!i\lP01'H IVA

AKTlVlTA1'SSCHWANKUNGEN EINIGEH ENZYME DEH ZUCKER
HUBE NACI-I DEH CI-IEMISCHEN BEHANDLIJNG GEGEN CEHCOS

POHIOSE

Z ltsammcll{aSSUlIU

Oie ArbeH enthâlt Ergebnişse der Untcrsuchungen die Aklivităt von vieI' Enzymen:
Illverlase, Kalalase, Pcroxidaţ;e und Polifenolmddasc aus den \Vurz;cln der Zuckerriibe die
mit 8 Kontakt-und Systcmlungiziden bchandelt wurden die spezifisch fiiI' Cercosporabekamp
fung sind. Oie Fungizidc Bcnlale. Triarimol, Ortophaltllll, T.M,T.D., Brestan habcn eine 5tci
gcrung der Aldivităt der vicl' Enzyme verursacht, wăhrend die r<;l'zeugnisse Kupferoxichlorid,
Kochide und Tcrratin cine Vcrringerung der Aktivităt dicser Enzyme, hervorriefen, Durch
das Hinzufiigen von Fungiziden in unbehandellcn BIătterexlraktehaben aUe Fungizide cine
in "vitro" Aktivitatssteigerung der I<atoJase uud Peroxida7;e hervorgerufen, die aur Aktivi
tătşstimulationennnd 11icht auf SyntheseindukUon hcruht. Die Tatsache dass in "vitro" leeill
Fungizid cine Aktivitătsvcrringcrunghervorgcrnfen hat Iăsst uns schlussfolgern dass dic Akti
vitătsverringcrung in den Wurzeln cinc HcmHluug dcr Enzymaktivităt und nicht cine Syn
the.serepression darstclU.

1fc:WJlal

Lucrarea cuprinde rezultatele ccrccUlrilor privind aclivilalea a patru l~nzimc: invcr
taloa, catalaza, peroxidnza şi poUfcnoloxjuuza In rădiiciniie de sfeclă de zahăr tratată t·xtr.a~

radicular cu 8 fungicide de contnct sau sistemke, specifice combaterii cercosporiozci. Fungi
cidele llenlate, Triarimol, Ortoph:lllan, TI\'1TD, Brestall au determinat o intcnsificare a
activităţii celor patru cnzimc, pc cind produsele Oxidorură de l'.upru, Kocidc şi Tcrrntin ali
produs o reducere a aclivită\H acestoreuzÎmc. Prin adăugarea dl~ soluţii de fUl1gieide In cxtmet
de frunze netratate, toate !ungicidele au determinat "in vitro" o intensificare a activWipi cala
lazicc şi peroxidazice, creştere care se lacI.'. pe calca stÎlnuliirÎÎ aclîvil:l\ii .~i nu Il indueerH
sintezei. Faptul că nici UIlul din ftlllgicidl' nu a determinat "in "it ro" reducerea aclivilălii

cnzililclor permite să se tragă concluzia cii reducerea aclivil.tlii In rihltldni reprezinlă O
jnltibarc a activitiitii enzimatiec şi nu o represie rl sil1lezt:i elJzimelor.

VAHIATION OF ACTlVlTlES OF SOIIIE ENZYMES IN SUGAH
BEE1' FOLLOWING CHEMICAL THEATMEN1'S AGAINST CEHCOS

POHA LEAl' SP01'

SUJJlmary

Invertasc, catalasc, pcroxidase, and polyphcllQloxiuasc 'were sludicd in lhc roob of
sugnl' beets sprayed with 8 systcmiC OI' t:onlact fnngicides for leal, spot control.

Bcnlate, Triarimol, Ortophaltan, T.M,T.D. aud Breshl.n caused an incrcasc of llIe ac li
vity of the four enzymes, whilccopper oxychloride, Kocide and Terratin decrcascd lhc aetivHy.
When addcd as solutiol1s to thc llou-spmyed leaC extractsall fuugicideas induccd an augmen
tntion of "invitro" aetivity of catalase aud pcroxidasc. This cCfccl is considcred a rcsult of
a stÎlllu1:llioll rathcr lhan of syntesÎ.s illductiOll, TlIe fact that uoue of tlIe fUllgicides dt~crcasccl

,.in vilro" enz~'matic activilies led to tlIe cOllclusion l]lI1t thc rcduclion of activitic in roots
was thc rcslllts of an inl1ibition of cm:ymatic :lclivit)·, nol of a represion of lhe t~nz)'llle

sYl1lhesis,

113MEHEHl1E AI(TI1BHOCTI1 HEI(OTOPbIX 3H3l1M
Y CAXAPHOP1 CBEI(.J1bI B PE3Y.J1bTATE ilPI1MEHEHI151
Xl1Ml14ECI(l1X OIOPABOTOK ilPOTHB UEPI(OCilOP03A

PC:JlO,1fC

B paoOTC llIHIJ..lO,'\H1T51 pe:Jy.lb1"Jn,! IICC.'IC'J,ouallHflaKTlIlHlOcTll c.!1eJl)'lOllUiX 'leThlpeX

~H3HI'tI; lI!1UepTa3bl, KUTUJl03bT, nepoKcH!J.a3bl H nO,TJIHi'eHo.TJhKCHJlaSb[ B KOPU5IX CaXaSTHOIf

cueKllb! nOnse)KeUHOii BllcKopHonoii o6pa6oTKe neCel'llblO KOIIŢaKTlibIMH HAH CHCTeMIIJ:,IMH

qlyHfHUHJlal'lHl cneuuqHI'U1blMII n.UI 60PbObi C uepKOCnOp0301'tI. (pyufllUllnbl 6ellJlaTC, Tplla~

rpUMO.'I, OpTaeilamall. TMTll II 6pcCTaH Bb13BaJ1l1 YCll.'leHHeaKTIII3HOCTlI ynomrnyrblx 'Ie

Tblpex 3113HM, B Ta Bpei'MI KaK npenapaTbl XJ10pOKHCb Me;l,Jl. KOtlll,[le It TeppaTHJ[ Bj,[3MaJlJ[

Vl'l1CllbUlCHlle aKTUBUOCTH 3TIIX 31131!H. llo6an.TJeulle paCTBopOB epynrJ1UIUI,OB 13 SbITS!)KKy

~leo6pa6oTaHHblX JIlICTbeB llDUeJlO K TOM»', tlTO Bce {pyHrIlUllnbl 06YCJlOBIIJllI "in vitro" yeu

..1eHllC HKTl1lHIOCTH lWTa.TJ33LI II nepOl{CHJI,33bl, - nOllblUleunc 06iTB<l1l1lOe cTlIMymIPonalllllo

aKTllBHocTII,a !le HlleJleHlUO CIIHTesbl. Ta 06CTPSlTeJlbCTnO, (ITP ynoMSlllyTble cPYUfUUIl/lbl uc

Ub[3BUml "in vitro" YMeHblllCHlIC ali:TlmilOCTU 3H311M, n0300.1HeT C,!I,CJlaTb llbWOJl. tITD YMeUb

lHelllle aKTHOliOCTH li KOpllHX caxapliofj cueK.lbl npeJtCTaUJUICT co6oii yrueTCHlle 3H3IlillaTH

tICC1\Oi"1 <lKTIillHOCTU, 3 ne penpecclIIo ClIHTesa 3H311M.

BIBLIOGRAFIE

il rad 1., 1965, Contribuţii la sludiul bioc1limici rc=islclllci la (Jcr a carcalelor dc toamnă. II.
Studiul comparativ al aetiuilălii calala:.ci la ccrcalelc de loamnă în timpul iernii, St. CerccL

Biochill1., 8, 3.
B l' a d Lşi colab., 1969, Metodă cronometrică de dcterminare a aclivilălii peroxidazei. S1.

Cercet. Bioehim., 12, 4,



110 LBHAD ŞI C:OLABOfl.ATORII 6 l.UCR Ş1'. LC.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 1977. VOL. VII.

F ch r D1 a n nIl., D i In o n d E. A.. 1967, Peroxida:e Aclivily and Pllyloplllora Resislanrc
,in Differenl Organso{ ihe Paiala Plant, PhYlopathol.,57, 1.

l\. r z y w a il sk i Z.,B o r y sM., 196'1, Tlle influence of Toxins Produced by PlJylop1Jfora

in{eslans an ihe Enzime of Leaves of Late Bligllt llesislanl and Suscepfiblc Polalo Varie
ties, Phytopathol., Z, 5t.

S a v 11 1 e s c n A.şi calati., 1964, Caraetert~ficile mor{o[ogicc, anatomice, fiziologice şi biot
cllimice ale unor soiuri de carlof Cu diferite grade de rezistenţă la atacnlciupercii J>lIyto
phora in[es[ans (}\llonl), De Bary, St. Ccrcct., Biochim., 17, 1.

Ş t ef an· A., 1972, Biochimia insecticidelorşi fungicidelor. Efectele lor asupra orgemismelotd'
vi~: Centrul de multiplicare al Univcrsîtulii din Bucureşti.

ASPECTE PRIVIND COMBATEUEA PUTUEZllIII
PL:iNl'UŢELOU LA SFECLA DE ZAHĂU

ANA CODRESCU, ST. MARKUS

F,:xtinderca in producţ,ie a soiurilor de sfeclă de zahărmonogerme

şi reducerca cantităţii de săminţă la ha (prin semănatul distanţat pe rind)
impun protejarca tuturor germenilor şi plăntuţelor, deosebit de sensibile
in perioada răsăririi la atacul agenţ,ilor patogeni de pe siiminţ:ă sau din sol.

Deşi in combaterea putrezirii plăntuţelor de sfeclă de zahilr s-au
obţinut unele rezultate atit in străinătate (L e a C h 1974, K a r n c r 1974,
Bartles 1971, Varbanov 1973, Bekendam 1974), cit şi in ţ.ara

noastră (Raicu şi Codrescu 1969,1970, Codrcscu 'şi colab.,
1973), eficacitatea măsurilor preconizate este diminuată mult de numărul

mare de agenţi patogeni (pythium spp, Phoma betae Fr, Aphauamyces spp,
Rhizoctonia spp, Fusarium spp.) care produc boala (M u m for d 1968,
Raicu şi Codrescu 1969,1970). După Schaufelc (1973), ciu
percile din genurile Pythium şi Aphanomyces produc pagube mari mai ales
pe timp cald şi umed, cele diu geuul Rhizoetonia pe vreme uscată, iar Phoma
betae pe timp rece şi umed. Apoi, peste atacul acestor ciuperci se suprapune
cel al unor specii de Fusarium, Alternaria etc. care intensifică atacul, desă

virşind procesul de putrezire a plăntulcelor. In această situaţie, pe plan
mondial, combaterea putrezirii plăntulelor la sfecla de zahăr este o pro
blemă incănerezolvată, cercetările fiind îndreptate spre găsirea unor noi
fungicide mai eficace şi cu efect protector cit mai indelungat.

În prezenta lucrare sint redate unele rezultate experimentale privind
efectul unor noi fungicideşi metode de aplicare a acestora, in funcţie de unii
factori implicaţi in apariţia atacului de putrezire a plăntuţelor de sfeclă

de zahăr.

Materialul, metoda şi condiţUle de cercetate. Experienţele efectuate la
LC.C.S. Braşov şi SZC Tg. Mureş au fost execntate in condilii de cimp, ră

sadnită sau seră: S-a lucrat cu soiul R. Poli 7 şi l\'Ionorom. Numărul de repe
titii a fost de 3~ 7.

, La experienţ,ele cu infecţii artifîciale în cîmp, illfecţ.ia s-a făcut la sol,
ciupercile fiind crescute in laborator, pe mediu de cnltură cartof-glucoză-agar.

(amestec de 3-7 izolate). Infecţiile s-au executat cn o zi inainte de insăminlare.

Inoeulul a fost amestecat cu sol umed şia fost presărat manual, în cantităţi

egale pe fiecare rînd. (rigolă) de semănat.



PUTREZIREA PLANTUŢELQRDE SFECLĂ 113

Tabelul 1

Efectul tratărll semll1ţclQr cufunglclde pentru combaterea putrezirii

pIăntnţelor de sfeclă de zahăr tn condiţii de InfecţII naturale in cimp
(Braşov. 1972)

în sedi s-a lucrat în U'ldiţe de lemn cu dimensiunile 50 X 30 X7 cm.
Solul, după sterilizarc in autoclav (o oră la 1,8 atmosfere), a fost infectat
cu pythium spp (conţinutul unei eprubete eu Pythium la 1 kg sol).

Sămînţa a fost infectată cu suspensie de picnospori de Phoma betae

(la 10 cr sămîntă de sfeclă de zahăr s-au folosit 2 cmc suspensie, obţinute diot:> ..., ..... .
10 cmc apă sterilă în care s-a suspendat ~onţinutul uoei eprubete cu Phoma
betae), Suspeosia s-a aplicat pe sămînţă cu pulvcrizatorul Rofra Spezial.

Tratarea seminţelor s-a frlcut în laborator, în baloane de sticlă. Produ
sele lichide au fost pulverizate pe seminţe cu acelaşi aparat folosit şi la infecţii,
Observaţiile s-au executat în perioada răsăririi. cind s-a stabilit frecvenţa

plăntuţelor atacate de putrczire.
Rezultate obţinute şi discuţii. În condiţiile naturale din cimp ale anului

1972, la Braşov (tabelul 1), cele mai eficaee fungicide pentru tratarea semin
ţelor impotriva putrezirii plăntuţelor s-au dovedit Tiradinul, Vitavaxul şi
Oxiqunolate V,x Sem, care au redus frecvenţa plantelor distruse de la 15,1%
(martorul netratat) la 2,0-3,6%.

8 - LUCRĂRI: ŞTIINŢIFICE

I'rocelll planle plltrezile

T'Ten
Terell infectat Media

!lei"f",;! a!
l'yt hillJt\ P!wma

29,5 26,3 28,0 27,9
'1,7 9,0 18.9 10,8

10,7 10,9 28,3 16,6
5,7 16,5 20,4 14,2
5,0 17,4 21,2 14,5

'4,7 8,9 19,2 10,8
{,2 12,2 25.9 14,1
7 ') 11,1 20,0 12,1,-
4,7 14,7 14,5 11,3
7,5 10,7 23.3 13,8
5,7 10,7 28,5 14,g
6,0 17,6 23.1 13,6

7,1 13,0 22,6 14.3

12,7
17,4

800
800
800
800
300
300
300

200+400
600+500

800
800

Cantitate
de prpd\lS
la 100 kg.
săllIilL ţ;"l

(g)

DL 5%
DL 1%

În condiţiile anului 1974, cu atac slab de putrezire, Tiradinul şi Vita
vaxlg au dat de asemenea rezultatele cele mai bune, reducerea frecvenţei

medu de plante putrezite pe teren neinfeetat (artificial) fiind de la 70')\
la 3,6-3,9% (tabelul 3). ' o

.. Din ~atele pre.zentate în tabelele 1-3 rezultă că, la Braşov, procentele
medu de.plantuţe dIstruse de putrezire (la martorul netratat şi în condiţii

?e teren mfectat natural) au fost de 15,1% în 1972, 29,5% în 1973 şi 7,0%
m 1974. În eazul terenului infectat artificial cu Pythium, procentele au fost
de 26,3% în 1973 şi 10,4% în 1974. Cînd terenul a fost infectat artificial
cu Phoma betae, procentele de plăntuţe putrezite au fost de 28,0% în 1973

TabellLl 2

1n anul 1973, pe teren ueinfectat ori infectat artificial cu Pythium
spp ~au Pho?,a betae, cele mai bune rezultate le-au dat produsele Tiradin
ŞI Vltavax-Tlram, care au redus frecvenţa plăntuţelor distruse de putrezire
de la 27,9% la 10,8% (tabelul 2).

Efectul tratăril scminţelor cu lllllgicidc pcntru combaterea putrczirU
plălllutelor de sfeclă de zahăr In conditii de cimp, pc tcren neinfcct~ll

şi infectat .artificial cu l'boma Ilet:lc şi Pythfllm spp.
(Braşov, 1973).

MEDIA

Netratat martor
Tiradin 70
Pd 134
Pci 121
Pei 120
Vitavax-Tiram
Vitavax 75

Quinoleine 4 X Sem
Benlate+ Tiradin
Tiradin +Lindatox
Pei 170
Pei 171

Variantele

2

11,1

13,8

11,1

20.8

6,2

3,6

10,0

4.0

2.0

3.2

5,3

15,1

Procent mediu
de planto
putrczitc

250

200

200

600

400

300

800

200

200

200

300

Cantitatea de
produs la 100

kg sâm. (g)

ANA CODRESCU, ST. MARKUS

PRODUSUL

DI. 5 %
DI. 1 %
OI. 0,1%

Beninte 50%

Topsin M 70

El 273

Tecto 60

Plantvax

Vitavax

Oxic1orură de cupru

Hac 2898

Oxiquinolate V 4 X Sem

Tiradin 70

peNE

Nctratat martor

112
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1~1it'.witllt{'a uJlor ruunh'lde "Jllil'lIfe la siUII.intil pl'lIlru ('omlmterea IlUtrezlrii ph'inln!elor tu

l·ondipl .Ie ('îmll la sJel'lu de zulli'lr (IJrnş()1o', lH74)

şi 3,8% in 1974, Rezultatele arată că atacul de putrezire diferă mnlt dc la
an la an, in funcţie de condiţiile climatice atit în cazul terenului neinfcctat
artificial cît şi în cazul celui infectat artificial cu Pythium spp sau Phoma
betae, Totodată, datele arată că, în unele cazuri, proceutele de plăntnţe

putrezite, în terenul neinfectat artificial, sînt foarte apropiate de cele ale
terenului infectat artificial cu Pythium sau Phoma, Aceasta denotă că

terenul natural (fără infecţii artificiale) are uneori' un poteuţ.ial ridicat de
infecţ.ie cu ciupereile eare produc putrezirea pEllltuţelor.

Pe cele 3 categorii de teren (neinfectat şi infectat artil'icial cu Pythium
sau cu Phoma), tratarea seminţelor cu diferite fllngicide a redus substanţial

procentul mediu de plăntuţe putrezite in anul 1973 (de la 29,5; 26,3 şi

28,0%, la 7,1; 13,0 şi 22,6%, (tabelul 2) şi mai puţin in anul 197'1 (de la 7,0;
10,4 şi 3,8% la 5,4; 7,3 şi 2,5% (1abelul 3), Rezultă că şi eficacitatea pro
duselor este influenţată de condiţiile de sol şi climă ale anului respectiv,

IPl . ,,~~nd. însă, s,-a,/olosit ,sol .sterilizat (tabelul 5), variantele cu sfllninla

d
· ~ ·tratatd sau tlatatd cu Tu'adm au prezentat procente scăzute de plante

lS ruse de pu lI"" (-' 100/) l' , <P tI·' .. eZITe 1 .~l . /0' il schunb, variantele cu sol infectat eu
,.~. 1]~m ŞI PhO~la (trata.te sau netratate cu fungicidc) au prezentat frecvente
Il leate de plante pntre~Ite (53-80%), Rezultatele arată efi principala sllr~ă
de mfecţle pentru putrezuea plăntuţelor poate fi solul şi că, În condiţii foarte

, , Hezultatele din tabelul 4 arată că, pentru atac I ' t d '
hotar~toare pot fi condipile foarte favorabile de dezv~1t~~ en~e p~t.:ezlre,
agenţ,Ilor patogeni, aşa eurn ele se realizează de ildăîn. e ŞI. _::greslHt~t:a

S~I obişnuit (ncsterilizat), Jntr-ade"'lr, la mart!,.ul netr~~a~dl~~odce Srt r
p antc putrcZlteeste de .58,4°~. De remarcat este fap.tnl _'. en Ue
cond"'" , 1(. . . ~. ca, In asemenea

.. l,lI, l1IeI un produs fungicid inclusiv Tiradinul . V·
fost eficace in combaterea putrezirii plăntuţelor. ŞI ltavaxul, nu au

Tabelul 4

IlhintuJelor, fu

KUJ11'lr plnu- Procent plan.
te sănătoase te p1l1rezitr.

190 58,.1
300+500 189 59,,s
300+500 207 52,6

800 190 l).1,,1
800 188 59,8
300 180 55,2
300 187 55,-[
;100 220 61,2
300 158 72,0
500 201 58,4

500+GOO 206 62,0
300+500 187 65,0
300+500 208 67,2
:300+500 1GS 67,2
500+300 151 G7,0

1GS,7 61,6

17,8

COlniitaJeOl de prud\!,
1" 100 li;,: ,iimînlii (g)

UImr profllll;:e'II)Ii{'ntc l' "~ b f". • • .1 soim I ••"! pcUlrUl'omilaterea putrezirii
{'lindj!ii de Sl'fli, in J{nll!e {'U sol Desterllizat

(lJraşo\', 1971)

Y Ol r i <1 fi tel,;

Efi{'lH'illll{'a

DI.. 5%

Netralut Ill::irtor

Benlale +Til'adin
Vitavfl.x +Tiradin
Pt~i 121

Tiradin 70
Lindan -JO
Vitavux 75
Vîtavax 200

Quinoleina V 4 X Sem
ZOl'OS3n

Zorosan +Tiradin 70

HQe 17411 +Til'adin 70

Topsin :'\1 70 +Tiradin 70
Zorosan+Hoc 17,111

Topsin 1\1 70 +Tiradin 70

MEI) IA

Tabellll .)

Procent p1alltt·
}lutrczlte p'.' tefe))

Canti1ate a <1 •., prodl1s la Infectat '" .\lrdia100 kH S:"llÎlljtt 1,1 Neill_
fcelat Pythi-

Pholll a ]lllll

7,0 10,4 3,8 7,1
300+500 3,1 10,0 2,5 4,8
300+500 :l,4 7,8 2,5 4,2

800 4,7 G,9 2,0 4,13
800 3,0 6,5 2,8 4,0
:WO B,G (j ') 1,5 G,1,-

GOO 4,8 5,0 2,1 -1,1
:lOO :J.!J G,B 3,2 4,G
300 6,5 5,5 :2,5 5,3
500 5,9 8,1 ,1,1 0,0

300+500 5,0 7,2 1') ·1,6,-
300+500 4,7 7,0 2,3 4,7
300+500 4,8 7,1 2,5 4,5
300+500 G,.! 5,7 1,9 5,1

10,:; 9,.1 ')""' 8,3-,'
500+GOO 5,0 6,0 2,7 4,7

300 4,5 8,7 3,7 5,3

5,·1 7,3 2,5 5,2MED IA

Vari"llla

Nclratnt martor
Benlate 50 +Tiradill 70
Vitavax 75+Tiradin 70
Pei 121
Tiiradin 70
Undan 40
Streplomicină 1 g la 10 CllIC apil

60 minute nlf\llldarc+Tiradin 70
Yitavax 75
Quil10leine V ,1 X Sem
Zorosan (organomercllric)

Hoe 17411 +Tiruelin 70
Topsin 70+Tiradin 70
Zorosun+Hoe 17411
Topsin 70 +Tiradin
Clorură de sodiu 5 % soluţie

cufundr\Te 10 minute
Zorosan+Tiradin 70
Vitavax 200

U*
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Tabelul fi

]:;Il·ull'lh~ll !lcrmitlOlli'\'ll. li sl'minlclur 11(' sfcl'l~l lr:lh\(e ('U Tirallin 70 (0,8%) la ill(en"IJ de ('I::l 2

s:1IJt•imÎni iUt'CpÎllll de la fel'oll'lrl!

CBrOl!3O\', 1974)

favorabile dezvoHiirîi agentilor palogeni, tratarea semin'ţei cu fungicide nu

poate preveni atacul de putrezire a pliintuţelor.

Rezultatele din tabelul G aratii că, din punctul de vedere al facultă'ţii

germinaUve, perîoada de tratare a scminlei cu produsul Tiradin Se poate

face iucu din luna septembrie a anului precedent, neexistînd o influenţă

negalîvii semnificativă asupra germinaţiei. Aceeaşi concluzie rezultă şi din
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FacI1J\n\~,a germinativă (%J În labora\Qr

VariaH\,.)'" 14. XI. 1. II. 1:,!. IX, 1. XI. :I\<:dia Dit ~eJ!lI1if.
IU7;l 1!l7-1 l !l7.) 1!l75

:Xelrlllll t lJIal'tor 8·1,6 81.D 82,·1 80,0 82,2
Tratat cu Tiradln
1Il 8. V1lI. 197:3 87,8 84,1 7(i,8 80,8 82,3 0,1
Tratut cu Thadin

27. VIII. 1973 85,8 83,U 78,2 82,4 82,5 0,:1
Tratat cu TiradiIl

11. IX. 11173 86,6 86.2 83,8 80.8 84,3 2,1
Tralnl cu Tiradin

25, IV. 1974 79,4 82,() 79,2 82,2 80,8 ~l,·1

Tralat Cl! Tiradin
n, X. 197·1 8'1,6 83,7 83,6 80,8 83,2 1,0

Tratat cu Tiradin
2[,. X. 197-1 83,0 8·1,5 80,6 83,4 82,8 0,6

Tralat Cu Tiradin
12. XI. 197·1 87,0 85,7 84,0 83,3 85,1 2,11

MED IA. 84,8 8·1,0 81,1 81,7 82,9

DL 5% 7,47

tabelul 7, ale c,imi date aratil (ca şi cele din tabelele 1-3) că atît procentul

de plante putrezite, cît şi eficacitatea tratumcntelor, depind in primul rind

de conditiile specifice pedoclimatiee, Astfel, procentul mediu de plante dis

truse de putrezire în anul 1975 il fost de 24,4% la Sîngeorgiu de Aiureş,

57,5°/~ la C,A.P. Tftureni şi numai 1.2~/o la Braşov. Tot astfel, eficacitatea

medie a tratamentelor (scăderea'procentului de plante distruse de putrezîre)

este de \J% la Singeorgiu de Ml1reş (33,4-2<l,4) şi ele 23,5% la C.A.P. Tiimeni

(80,0% - 57,7%), Datorilfl metodei de insăminţare folosite la sem f1ll a tul

experienţelor (manuală), îu cazul Tiradinului nu a existat o diferentu de

eficacitate întrt~ tratnrea prin prăfuiTe şinceea prin l11ocîrlire, Aceastfl din

"c-.= C'!"""2.~ a ~ a a o. ~ ~ ~ a ~ '"~
~ ~ ~ ,- ,- ~ ":") ~ " 'o ~

*r.:

o O!
~ ,- ~ ~ '" . N 'o ~ 1<") ~ ~

~
~ '" ~ '" O, a a '" '" ~ ~

" ~ - ~ - ~ ~ ~

~
o
;;
•o.

,~
o ...
" 'O o" N '" '0 ~ ~ ~ '" ~ ~ ~o

~ ~ ~ ,- ... .~ ~ ~;; ~ ... '" ~

~ ~o
'O'~

'" o
+ +
'o '"o o

X
X ~... • ;cj;> '" >

~~ • " do o ţ'd ... '" .~ a
~ o o X ~'0 a + d d +'O ~ Ei > ~ §
~ .8 o

~ .e 'O " ~'S '" ;; o
'O d N o

O ~

~ "d o
'0

.~ ::; " N
~ il< o
.:J = "'" '"

o ," :9 ':J
:9 :§ ~

:9 <i .s ,=
.'J .'J " • Gi
b d d .8 '" '" <i'" '" ~

.=: .;;;. ';;;. '"~ ~ ~

~
d d = = ~d d a §a a a § = d
o o ,g g ~ ,d a
~ ,d ,d ,d .A: il< o

~
il< il< il< il< ,d

= = il<
~ = = = ~ " o o
o '. o o o o =~ :9 :e o

d '" ,p ,p :9 :9
@

~ ~ :§ § .s .8 '.S• .'J .8 d

" ~ " o d
~ o o " o o o 2 t:d o o .3 o .3 ~ :§ti = El :s .:: .3
,p .2 ,S .e .5

~ '""
,,;-j

f
,p ,p ,.

'" :9- ~o ~

~ € ~
;::- ~ ~

.B• '§,p ~ s S a
~

p ,p ~
)~ '::l• '" ~ '. ,p ,p ':o: '. " )~~ § • • " • "d a E =~ a E ~. a~

~ c
" ;; =,.

~
.::: = " ='. ;::- ~ ~ :a- ţ,

.= ::; 5 .=o .El S '" ~ '" 1;:, 'Ka il< >, "' '" o. il<o 'd il< o. o. il< o.
" ';;; • = = 13 =8 = = = =~

o o o o o o o
" .;; • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

:9" • .~ :9~.~
d .8 • .8 .8 .8 3> =a ~ t: o o o:c o o o'" o o
2 o o • o o • o .8 eo 2 .e ~ ~a El E 3 :§ .5 .e~ • .e .e ••

'O 'O 'O 'O 05 'O 'O 'O 'O 'O 'O '8•
'" '" '" '"

",,,, '" '" '" '" '" '" ;:;;

'",



118 ANA C0DRESCU, ST. MARKUS 8 9 ANA CODRESCU, ST. MARKUS 119

Tabelul 7

IuUuenţa perioadei de tratare a seminţei <l!mpra plltrcziril plăntlllclor de sieclă pe lliicrite

tipuri de soiuri

I'rnc!,ul pj;ll.lt~

jllllrn,ite .

3. în eondjţ:ij normale produsele Tiradin, ViLavux şi Quinolate V 4x
Sem reduc salîsfăc[ltor atacul de putrezirea pWntuţelor.

4. în condiţii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea agenţilor

patogeni ai putrezirii plflntuţelor de sfeclă, ulei unul dintre produsele testate
nu a realizat o protecţîc tol-aEt.

VarIantei"

Netmlat martor

Tiradin 71) prăfuire

Tiradill 71) Ulocirlire

Tiradin 70 prăfuire

Tiradin 71) JllOcirlirc

Tiradin 70 prăfuire

Tirudin 70 Illocirlirc

Tachigarcl1 prăfuire

Tachigarcll Jllocirlire

MED IA

Sol S01
Sp) ~lnlia

j'fllll cerIl'-'··
SilJgiQf- ziQmir liUIllÎc

Inele;c
glu ti'; (;\1'

lJt:a~n,'
.\1 lire) Tă\lrcl\i

:J3A 81,1) 1,7 :l8,7

0,7% Tralal In 24,7 12.,5 1,:: :;12,8

sept. 1~17;j 23,0 71,5 1,7 :32.1

0,7% Tratat în 22,5 ij:J,1 0,7 2,'),8

dcc. 1074 2G,Q fd,7 1,0 27,8

0"'0' Tratat in 22.8 GG,1.I 1.[) ;10,2
.. I lo

Jebr. 1975 2i,1 72,5 0,7 :l;3A

O,G% Tratat in 22,1 lU,;) l" 14,5

mart. H115 17,7 16,0 11,2

2-1,4 fJÎ,5 1,2 '17.7

ASPECTE PHIVIND COMBATEREA PUTREZIRII PLANTUTELOR LA
SFECLA DE ZAI-IA H

Jle=wnat

în perioada 1!)72-1D75 s-au fllcut ccrcettlri privind cOJtlimtl'fCa putrczirii plăntuţe\or

de sfeehl de zahăr. Rezultatele obţinute arabl că in condiţiile de la Bra.'i0v !;ii Tg. l\Itlrcş solul
e!'it\.' principala sur)):l deillJccţic pentru parazit îi care prodLlc putrezirea plăntu\elor.

Eficacitatea tratamcntelor aplicate la sămillţii in scopul prevenirii pagubelor produse
de putJyzirca plăntu\elor este influenţată de condiţiile de sol .'ii clilll[L

In condiţii normale, produscle Tiradin, ViLayax şi Quinolatc V ,1 x Sem rednc satisfă

cătol'atacul de putrezire:'l plăntuţclor. Cind Îns,lcondiţiilc sint deosebit de favol'ablle pentru
dczvoltnrca agenţilor patogeni ai putrezirii, nici ullul dintre produsele testate llll a redus atacul.

ASPECTS CONCEHNING PHOMA SEEDLING HOT CONT HOL IN
SUGA/{ BEET

,",'UlJlllW/"!l

Facultatca gcrminativii 74,7%

urm[l melod[l esle i11S:\ prefelabi15, deoalCce lcduce gI<HIll~ d~ poluare, in
cadrul illlIcpJinderîî de prelucrare el semil~telor, a~igUIind ~l pastrarea lUll

gicidlliui pe sămintLl în cazul scmiinalulUl mecamc.
În condiţîile anului 1975, produsul Tachigarcn (încercat un singur an)

a dat rezultate hune în zona Tg. l\:Iurcş.

potrivit unor experienţ,e executate la Tg.31ure~ în anul. 1\)74, in
eadrul condiţiilor de sol earc inflllcnţeaz[l frecvenţa pl.5n.tuţcl~)r dlStrll,sc de
putrezire, un lUare rol revine aplicării il1gr[l~fllnintelor ioslatIce..Asl1~l, la
martorul neLl'atal, şi neingl'fl.şat cu fos.for, procentul :le plant~; put reztle a
fost de H3,5 % , in timp ce pe fond de 1\00 aeesta a scazut la 110'

(;oncluzii

1. în condiţiile de la Braşov şi Tg. ~Iurcş solul este principala sursă
de infecţ.ie pentru parazHii carc produc putrezirea plfmtuţ:elor.

2. Eficacitatea tratamentclor aplicate la sămînţa de sfec~fl in sc,?pul
prevenirii pagubelor produse de putrezirea plăntllţelor este iurluentata de
eonditiile de sol şi climă.

The rcsllits of thc experiments carriec1 ouL in 1!l72-1\17:-) sil()wcd that in the environ
n;.ellt~.ll condiliolls of Braşov aud Tg, i\'lurc-5 t!)l' soi'! \Va" the lllaill SOllrcc of jnrccLiolL~ for the
parasits that CUlHil' the secdIing roL.

Thc efficicny of the chclllical seeeHlreslJillg againstscerilillg rot Was ill[1nel1ccri by the
snil and climatic conditiQJlS,

KOl'mally, Tiradin, Vitavax: al1d Quiuolatc Y·I x Sein arc salisfador for diminishing
tlIe seedling rot aLtack

Howcver nOile of the producls expcrilncntedarc l'fft'cLivc '\Vlll'll thc CJlVirOllllllel1tal
condilions arc pnrLicularly favQurable for Uw phalhogclls,

ASPEKTE DEH WUHZELBRANIJBEK)\ilIPFUNG

:%IISamlJl('n{USSllrl[l

In de!, Periodc ln72~1\n5 wurdcn V llterhuehungrn iii;et' dil' BektimpfulJg eles Wurzel
brnndcs dllrchgcfiihl't. Uie crhalteucn Erg:ebmssc zeigen dass tlnter dcn Bcdingnngen VOll Bra
!jOV llud Tg. Mure;;; del' BodCl1 die I-IauptinfeklionsqucUe Jiir riie Pamsitcu ist, die dic Pf1allzeu
muIe hervorrufen.

Dcr Wirl.:ungsgrad der SamenbehnlldlulIg ZUI' Yerhiituug tieI' Sehii.dcn dlJTeh eleu \Vur
zelllrand wird yon den Bodeu uud Klituubedillgungl'J1 heeinflusst.

Die Erzcugnisse Tirudin, Vitavux uud Quillolate V <1 X Sem. verringern hinrcidlcnd
dcn \Vllrzl'liJrand unter normale Bediugungen \VCllll sehr giinstigc I-3edingUllgcn h'lr die Ent
wickhmgetl der KrallkheHclTegcr IlC'slehell dunn hat kl'Îll erprobles Erzeugnis elen Befan
verringcrt.
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AcnEKTbI BOPbBbI C fHMJJbIO npOPOCTKOB
CAXAPI-IOH CBEK.JlbI

10 LUCR, ŞT. LC.C.S. SFECLA DE ZAHAR. )977, VOI.. VlI.

B l!:J71-1975 f.r. llP0130}U!JllICb OrtLlTbl 110 60pb6e C fllJlJlblO [lpOpOCTKO ca.\aplloi'!
COCKJJbl. Pe3}'.'lbT<lTbl 3TJLX Ull!>1TOB 1I0KaJblI){1IOT, 'ITU n YC.1JOBllH.\ Bpawona Il TLlpry·/I'\ypeUJ
HO'IlJa HIlJlflCTCH fJJaIJHJ,1!I1 )'CTO'IHllKOM lll!{IH:~KlUlU ;1.111 llapU311Ton, IJbI3b1l.lalOlllllX rJllIeJlJle

npnpOCTIWB.

?hjH!)t;'I(TlIElIOCTj, o6pa6oTKH Ce~lilJl Il UC.'lHX llpe;Lyllpeilc'lCllIlH nOTl:'pb r;bl~BallIllA\

nUlelmei\l npopocnWIJ, JIOJiBepiKCIJ8 B,"\JlfUllllf) nO'mCJlHbIX " I';JIIIMaTII'leCKHX yC.fIOBlllt.

B HOp~ta.J1bllblX yCJlOBT!5!X npenapaTbi Tiradin, Vitavax II Quinolate V4 X Sem
o6eCnC1JlWBlOT y}:{OIHleTI30pHTe.TJbIlOC yMellblllclllle 1l0IJpeiKneHHii ul,13bmaeMi>lx rllilelIlleM npo
pocT1mu. B YC.71OB\lHX ilie oeooeliHO 6;fJarOnpuflTcTBylOllWX pa3BIlTIIIO rJUI.ll1 1111 O]lI,~ll Jl3
HCllMTalllll,lX npenapaTOp ne m;a3ilJI IlJlKaKOrO llJ)1I5l111UI Ha Y!lH~llblue"lle HOUpe)ll:n,eHIlU.

BIBI.IOGHAFIE

Bar tic s, G. H171, HinflllJJ Wllr:cl infi:ierclldcn I1odcnpil:c allr clic .1nj"allgsf'HlwirkI1llI!} VOlI

Zuekcrriiflf'H, Z. Pf!. Kr::1I11dl.-PIJ. Schulz yo1.78 nr. 10
B e k e Il d u 111 el A yon G e f r e Il HI7.t, L'/~{f"cl d'/Il1 dcsin{cclion de gmilU's de bd/('r(Jllc.~

slllTicrcs a ['aide dll lJifo{aloll el TiJirall1 compari (/Il PWlOgCll eVflllle rl'aprcs les resllltah

d'mwl!Jse CIl laboratoirc du !JIJ/llJoir [Jf'l"llJinatif el d'cta/ sanifttire, Zauhdclangc (28), 3.
Cod re seu A n a, .)i COltlb., HI7:l, Re:lJltalc priuilIfl eficacitalea Illl0r procluse În combu(('re/l

jJlllre:irji pllill/llfcllJr (le sr('('lIi de :altdr prin !ral(l1"ca semintei, Anale ICCS, Sfeela de

zahfir voL IV.
Ku r II e r, ::\1. 1\)7·1. Sfwlie abel' IJasc!linlcne Mi!yli('llkeitcn da Bci:l1g Hlul LllgCrUlig lJOlI /.l1fkCJ

rii/lcnsaalglll, prhmzcnschulzh~ril'hlt~XLIV Hand, Hl'fl 1/·1, April.
Le fi c h L. D. 197·t, 1.e8 (ongîcidcs fJOlll' la clcsin{celion ries scmallCCS de bel/erallcs suah-res.

:37 rne Congres d'hiver de I'UBB 1:3-14 Il H}i4 Sesion 1 Happort 1.3.
M li m for d D. I.,. HHi8, EvaluaUng .Yoil SamfJlcs for Fllllgm PatllOrJCI1s OrS'l/gal'bcct S'aliling),'

.7, of thc American Sociely of Sugarbccl tl.'hnulogists voI. 15, no. :3.
R a ie il eri sti TI a şi Cod r c s c 11 A n a, H170, Studiul etîologiei~i combalerii pllfJc::irit

gCTmcnilor de ş[cclii dc :ahiir, Anale lCCS, Sfecla de zahăr, vol. II.
Rai c ner i sti 11 u şi C o i c e v A n a, 1969, COllfribufîi la studiul eliolo[lici şi combaterii

pllire:il'U gcr1l1cnflor de sreclă, Probleme agricole, Nr. :--1, nH\rUc.

Se h fi 11 fel e \V. R., 1973, Wllr:elbrcuu[ lier ZllckerriilJe fin flOCil immer al.:l/lclles Prob[cm

Dic Zuckcrriibc 22 NI'. 1.
Var b a na v V. 197:1, Ispilvane 110 nyaJmi [ullgilsidi, =a t/"efirr/Vc lUI s/'mella ol =aJ.:lmrJlO

lsvel.:lo. proliv sccbenc, Hasknie.vod. Nauld/10,S.

COUEIXf'II ÎNTUE ATACUl, I'IHHJUS nE CIUI'EUCA I'HOMA I1ETAE
ŞI CONIlJTIILE nE MEIHU CAlm ÎI, m,TEUJ\IINĂ

!'Il. HAşc}i.NESCU

Ciuperca Phoma het.ae at.acă toate organele sfecici de zahăr producind
pagube cantitative şi calitative.

Dintr~o analiză a situat-iei bolilor sfeclei de zahăr din 17 ţări europene,
fiiCUtfl de R. A. Du n ni n g (1970), rezultă că Phoma betae partidpă Ia
putregaiul piantuielor şi al inimii in 14 tflTi, producind in unele cazuri pagube
mari.

în ţara noastrtl, ciuperca produce la planlule pagube ce pot ajunge
piurl In 20~o' iar la rădăcini pînă la 5!j1o' în fuuc\.ie de condipile pedoclimatice
(Baieu., H!G9; Hatman şi colab., 197,1; Lazăr şi co1ab., 1972;
Săv ul eseu şi colab., 1931-HJ58).

Incepind eu determinările lui B II S S e şi P etc r s (dupfl S tor ~
m c r şi E i ehi 11 geL, 1910), toti cei care au studiat aceasUI ciupercfl
au gtlsit-o prezentă pe glomerule, indiferent de locul unde s-a produs 5.1
minţa, gradul de infecţie variind de la an la an, de la. o provenienţfl la
alta şi fiind întotdeauna mai ridicat la sămînţa obţinută în regiunile nordice
faţă de cele sudiee•

Dependenţa gradului de infecţie al glomerulelor de sfeclă de anul de
recoltare şi de regiune do"edeşte existenţa unei corelat.H cu factorii de ClimtL
Din cercetările făcute s-au stabilit astfel de corelaţii care se prezintii in lu
crarea de faţă,

Încă din anul 193'1, Se h Jll i d t (dupi, W i c s ner, 1965) arată că

prezenţa ciupercii Phoma betae pe sămîntă nu determintl neapărat atacul
de putregai în cîmp, pentru manifestarea atacului fiind necesar~1 o stare de
debilitare a planteIoL Predispoziţia pIantn1elor de sfeclă la atacul ciupercii
Phoma betae este determinatrl de perioadele de secetă sau lipsa apei din sol
(Jukova, 1951; HD.icu şi Codrescu, 1970; Hichards şi

Tompkins, In31; Stormer şi Eichingcr, 1910; 'Viesner,
1965), de aIealinitatea solului şi dezechilibrul dintre substanţeIe nutrit.ive
(Gates şi HulI, 1954; Esmark, 1928; Stewart şi Pitt
m a'n, HJ28). ToaLe acestea ne-au determinat S{l cercetflID, în anii 1971
H)74 , in llumeroase culturi de sfeclft de zahăr din Moldova şi din judetele
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(ol'iil'Îl'uţii 111' l'l'fjI'('sÎ{'ni cl'uaţiei hUl('ţiei fl'eH'cnţei {jIolIlC'rulclol' de siedtl NI l'homa lw(ae şi

delenuîua!iu eOlHliţiilor mdt1orolo{lice tiin luuH{\ iulie ~ aU!llIfll (soiul H. Poli 7)

Cnefil'icnţii de re!lrcsie :li C('lUt!icl fUlleţiei frecvenţei !JJomeruleIor tIe sfcl'1:i {'U l'homa helac
_:;î dctcnllhwţiu {'olllll!Ulor meteorologice din lunile iulie - m10ust (floiul H. ]~oli 'l) .

Cefici~Jltl11 de 1)cc;crlllin,1ţia

F "
, t II r i i fCgnsilJ Parpal(, Cumlt1al;i

Pp. iulie x PIJ· iulie 0,03G6 n,:3f) 9,:i5
UI'. '}~ iulie x Pp. iulie 0,6608 8,00 17,:35
'PC iulie -H2~,8035 ;:iA5 22,80
'roc august x Pp. august 21,2730 5,02 27,82
'roc iulie x Pp. iulie 1:l,85nl ,1,25 :32,07
Ur. , august x Ur. 'Yc, ::Iugust 1,1185 2,B4 :34,91il)

Ur. 'X, iulie x Ur.'Yo Iulie 2,6668 2,53 :lt,44
Pp. iulie :-l:i,1260 2,2.7 39,71
Pp. august x Pp. augllsL O,::106~1 2,11 '11,82
Ur. 'Yo august x Pp, august 2,32"71 2,OD -1:1,91
Ur. ,,, august 72,3775 2,00 45,91;,
rc iulie x T'C iulie 190,7223 1,:~O 47,21
Pp. august 62,1312 1,28 48,.10
1'oC august x lir. % <lugust 52,'1<118 0,51 4\1,00
Ur.% iulie 143,0358 0,20 "10,2~1

'PC august 32.'105,1 0,24 49.5:>'
'l"C iulie x Ur.% iulie 57,173;{ 0,16 .1\1,69
T'C august x 'PC august 80,6271 O,r)9 40,78

File ti) r i i

Tabelul 1

12,5:3
23,:38
:10,18
:Q,07
:~{},84

:Hl,15
·11,22
42,99
44,49
·15,~1(j

·17,36
-t8,G5
49,~J1

51,02
52,12
52,82
5:l,:l5
5:3.6:~

Cumulat;;.

Ta.bcllll 2

Determinatia

12,5:1
10,85

6.80
:3,89
2.77
2,31
2,0"7
1,77
1.50
1,'17
1,:10
1,29
1,26
1,11
1.10
0,70
0,5:3
0,28

Parţial:"

63,0407
-2641,0881

17,7358
784,5291

'kH25
0,0178
0,2527

122,:3170
~11{j\1,0:)25

4048.668,1
'1,8048
0,4841
\1,8806

2:3,'112!1
8,1,0587

132,0906
U'13:J

77.8408

Coefick1l1111 de
n';,l:r"~î,,

TI. ~ ~ 1466,7,166
={'anlitatca de precipitaţii lunară (mm)
= temperatura medic lunară ("C)
=lUHieUtatea l'clativtl lunară (%)

TL =20'Jl, 7·127
=canlitatca cie precipitaţii lunare (mIU)
=temperatura medic lunară (0C)
=umiditatea reIalivă lunară (%)

iulie
inUl'
augmit
iulie_ x ToC iulic
august X Ur. % august
august x Pp. august
iulie x Pp. iulie
august
august x 'PC august
aUS'llst
iulie x U1'% iulie
august x Pp. augu!it
<lugust x Pp. U\1I:(ust
iulie x Pp. iulie
HUgnst x Ur. % august
august
iulie xPp. iulie
iulie x Ur. % iulie

Pp
ToC
U)',%

Pp
'PC
VI', C;<,

r'p_
1'''C
Pp,
'PC
Ur. ';;,
PP.
Pp.
lI!'.!;;,
'PC
ToC
Ur.%
Ur.%
1"C
T"C
PC
Pp.
UI'.%
'PC

Murcş, Braşov şi Covasna, corelaţiile ee există între condiţiile pedoclimatice
şi frecvenţa atacului cîupercii Phoma hetae la plantuleIe de sfeclă de zahăr.

.illaterialul şi metoda de cercetare. Probe de glomerule de sfeclfl de
zahăr din soiurile R. Poli 1 şi R. Poli 7, produse în 40 uniUlţi din ţară. in
anii 1971~1974-, s-au pus pe mediu de cultură cuextract de frunze de SreCUl
de zahăr; determinîndu-se gradul lor de infectare cu ciuperca Phon~a;,hetae.

Rezultatele s-au corelat cu datele meteorologice din timpul formării şi ma
turităţii lor, ceea ce corespunde cu lunile iulie şi august.

Inlrucit pe mediu de culturii se cvidellţiaz[t numai il1fcc{,ia superfi
cială <'"1 glomerulelor cuPhoma hetae, iar ciuperca pătrunde pÎnrl în embrion
(\V ies ner, 19GIJ) , probele respective s-au semănat în cimp, deter
millindu-se frecvenţa plantulelor bolnave. În vederea determinrlrii frecvenţei

atacului de Phoma betae, plalltulele bolnave s-au pus pe mediu de culturtl
cu exLract de frunze de sfeclă de zahf\r. Intre datele respective, şi cele care
caraclcrizează condiţiile climatice din timpul formării şi maturflrii glomcru.,
lelOL s-au stabilit corelaţii care au fost reprezentate grafic.

Hăspindirea atacului produs de ciuperca Phoma betae la plantulc,in
functie de condiţiile de mediu, s-a cercetat în Moldova şi în judeţele Nlureş,

Braşov şi Covasna (în 87 de unităţ.i). De pe diagonalele culturilor de sfeclă,

s-au smuls plantulele pe cîte un metru'liniar, în 100-·200 puncte, în fuueţ.ie

de suprafaţa salei, determinîndu-se frecvenţa celor holnave. Plan lulele hol
nave s-au pus pe mediu cu cxtract de frunze de sfeclă de zahru' şi s-a deler
minat frecvenţ.acelor atacate de Phoma betae. Din solele respective, pe
cele două diagonale, s-au luat probe de sol la care s-a dcterminat pI-l-ul (in
extract salin), conţinutul in P,O, şi K,O!mg la 100 g sol (in cxlruel \,L,)
ţii în hllJnllS. Totodatfl, pentru localităţile respective, s-au luat datcle mete
orologice din perioada octombrie-martie, cit.şi de la semănat pînrl la perioada
luării observatiilor. Rezultatele tuturor observatiilor au fost introduse în
calcule, calclllîndu~se corehrţii1e între factori şi măsura în care ei deLerminrl,
singuri sau în diferite interacţiuni, atacul de Phoma betae la plantule. S-au
slabilit coeficîentii de regresie ai ecuaţ.iilor diferitelor functii şi dctcnninaţîile

fadorilor care parlicipfl la atacul de Phoma betae la plantule, reprczcntîndu-se
gra[ic principalele corelaţii, sllprafeţe de răspuns şi izocuanle. ..,.,. __-=-~

Be:u!Laie1e ob!inllte. Determinaţja factorilor elimatici din lunile iulie
şi august asupra infecUlrii glomerulelor de sfecl5 cu Phom~I bet.ae (singuri
sau în diferite interactiuni), precum şi coeficienţii de re gresie ai ecuatiei
fUlieţiei respectjye sînt reda ţi În tabelul 1 pentru glomerulele din soiul H. Poli 1
şi în tabelul 2 pentru glomerulele din soiul R, Poli 7. Determinaţia faclorilor,
de numai cea 50%' o atribuim faptului efI infecţja glomerulelor cu Phorna
hetae nu se cvidenţ.iază În totalitate (deoarece ciuperca pătrunde pîn[\ in
embrion. iar pc mediul de culturii apare numai infecţja superfieialfl).

Atit la glomerulele soiului R.IJoli 1 cit şi la ale soiului R. Poli 7
(fig. 1), s-a constatat că, în anumite condiţji (in calcule considerate constante)
odatft cu creşlerea temperaturii medii a lunii iulie şi cu scăderea cantiUlţii

de precipitaţii, infecţin cu Phoma hetae este mai mică. Aceasta înseamnă că,

în localităţile sau in anii cu luna iulie mai caldă şi mai săracă în precipitaţii,



CMfieiellţU de rcgresle ai ccuaţiei funcţiei frecvenţeil.lantulelorde sfeclă bolnave de l1homa
betuc şi determinatia factorilor care o influenţează (soiul Il. PoU 1)

Factori
Coeficientul do

Dctcnninatla

rcgrcsi\::
Parpala Cllmulat5.

F% pl. bolnave x Pp. august 0,0537 29,87 29,87
Ur, lYo august 15,44~4 10,35 40,22
T'C august 528,0657 6,85 '17,07
Pp. iulie 5,0142 6,43 53,50

F% pl. bolnave x T'C august - 0,2626 5,13 58,63

Ur.% iulie x Pp. iulie 0,2018 5,00 63,63
PC august x T'C august -106,6098 3,53 67,16
TOC iulie x Pp. iulie 1,4914 2.86 70,02

F% pl. bolmtve x F.% pl. bolnave - 0,0199 2,73 72,75

F% pl. bolnave x Ur.% august 0,0911 2,38 75,13
T'C iulie -941,6177 2,23 77,36
T'C august x Ur,% august - 11,8958 1,96 79,32

F% pl. bolnave 0,1199 1,76 81,08
T'C iulie x T'C iulie 152,7118 1,69 82,77
Pp. iulie x Pp. iulie 0,0097 1,60 84,37

Ur.% august x Pp. august 0,0797 1,16 85,53
Ur.% iulie 82,5556 1,10 86,63
Pp. august x Pp. august O,alin 1,05 87,68
Ur.% august x VI'. ~;J 1H1gUSt 0,6158 0,85 88,53
T'C iulie x Ur.% iulie 35,9390 0,68 89,21
Pp. august 1,0221 0,04 89,25
T'C august x Pp. august 1,5185 0,04 89,29
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5

Pp
T'C
Ur.%
F%

ATACUL DE PHOMA BETAE ŞI CONDIŢIILEDE MEDIU

TL~761,5630

=cantitatca de precipitaţii lunară (mm)
= temperatura medie lunară eC)
= umiditatea relativă lunară (%)

= frecvenţa
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Tabelul J

gradul de infecţ.ie al glomerulelor de sfcclfl cu Phoma betae este mai mic,
datorită llscării mai rapide n pericarpului şi posibilitătilor mai reduse de
infecţie.

Din tabelul 3 rezultă dl determinaţia tota]{l a factorilor (care au
influeu!:at lrecyenţa plantulelor de sfeclă bolnayă de Phoma betae la R. Poli 1),

Fig, 1.

Fig. 1.

SupraJeţele de răspuns fi frcc"cnţclor glorucrulclor de sfeclă infectate cu Phoma bctae
in fUllcţ.ic de temperatura medie .5i prccipitnţiile din luna iulie.

Frequency of Phoma betue infcctcd sceds as rclated to mean tempcrnturc nud minCaI
in .hlly.

este de 89,29%, iar la R. Poli 7 (tabelul .1) de 88,43%, Aceasta inseamn[l
că factorii luaţi in studiu sint Într-o măsură foarte mare, detcnninanti ai
condiţiilor de infecţie a glomerulelor şi plantulelor de sfeclă cu ace'ast[l
ciupercă.

Reprezentînd gra[ic principalele interacţiuni ale factorilor care de
termină condiţiile de atac ale eiupercii Phoma betae la plantule, se constată,

atit în cazul soiului R. Poli 1 (fig, 2) cît şi la soiul R. Poli 7 (fig, 3), că frec
venţa atacului este cu atit mai mică cu cit temperatura medie a lunii iulie
este mai ridicată iar cantitatea de precipitaţii mai scăzută. De asemenea
f~e~ve~ţa. atacul~i scade cu cît temperatura medie a lunii august este mai
ndlcata Jar cantItatea de precipitaţii şi umiditatea relativă mai scăzută,
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Tabelul ·4

3.9,

2.29

!J,sa

I
I
I
I
I
I
I

!
I

I

I
I
I 1 I

'1 I I
..~-- - - T .2.~'7f'-----+--,j/30. Pp'mmlm..p

I /' IULIE

T'----+-'~,;>,,'«---+--:;.v,/ 100

~,21

,)o'C-+-r'--t--"Y:70

4,58

T'C
IULie

Codicient u! de
D<:lerntinnjin

FiI C i or ii l."gr"~j,,
ParţiaLi CI.I l)ltlJH\ ii

F% pl. bolnave x 'PC august 1,7175 61,6D fii,fi!)

U1'.% iulie x Pp. iulie O,:-1:{84 10,38 72,07

T'C iulie ~198,9528 '1,19 . 76,26
T'C august x T'C august 20,6752 2,7\) 79,05
ŢQC iulie x Pp. iulie U,6362 1,91 80,96

F% pl. bolnave x Pp, august 0,0679 1,52 82,,18
FOI pl. bolnave 1,0204 0,75 83,23

"Pp. iulie x Pp, iulie 0,0567 0,65 83,88

Ur.% august x Pp, august 0,0962 0,56 S,I,'U

T'C august x Pp, august O,\l8:~;1 0,53 8;1,97

Ur.% iulie X Ur. "' Îlllic 0,9970 0,.19 85,46"
Pp. august 2,0020 O,·g 85,90

T'C iulie x Ur.% iulie 8,.1520 0,42 86,32

T'C iulie x T'C iulie 3:1,6755 0,'11 8G,73

F% pL bolnave x FOI pl. bolnave 0,0136 0,36 87,09
'"U1'.% august 19,2711 0,35 87,4.1

Pp, iulie 2,7506 0,27 87,71

F% pl. bolnave "- Ur.% august 0,3409 0,22 87,\13

T'C august 29,5076 0,20 88,13

Ur.% august x VI'. '10 ougust 0,2538 0,12 88,25

Pp. august :x Pp, august 0,0266 0,12 88,37
PC august x Ur.% august 7,·1967 0,04 88,41
Ur.lji, iulie 25,6666 0,02 88,'13

Coeficicnţii de regJ'csie ~i cc'tmţiel funcţiei frecvenţei plunh~leJor d('; .':'iCl'ltl bolnave tie ]'hoJUa

hetae ,~i determiullţia factorilor care () illnuente~lz.1 (soiul H. Voli 7),

TL=238,1172 Solo

3./9

10

)

/'130 Pf"""/"'P
,/ AU6usr

Ioa

Fig. 2. Suprafeţele de ră!ipuns pentru frecvenţele plantnlelor de sfeclă bolnavă de Phoma
betae in funcţie de temperaturile medii '.;.i precipilaţiile din lunile iulie şi august (soiul R, Poli 1).
Fig. 2. Frequency of slIgar beet seedHngs attacked by Phoma betae as related ta mean tem-

peratureaud rainfall in July aud August (variety R. Poli 1).

Pp =cantitatea de precipilaţii lunară (mm)
PC = temperatura medie lunară (0C)

UI'. ':;{, =umiditatea relativă lunară (%)

F% =fl'ccventa

Rezultfl că în anii in care condiţiile climatice ale Inuîlor iulie şi august
sint umede şi reci infecţ.îa ciupercii Phomaeste mai ridicată ca urmare a
lignificăriiincete a pericarpului glomerulelor, ceea ce face posibilă o infectie
mai profundă şi mai mare. Cunoscînd deci condiţ'iile meteorologice din
timpul formării şi maturărîi glomerulelor de sfeclă de zahăr se poate prc~

vedea un anume atac de Phoma betae la plantule.
În ceea ce priveşte răspîndirea putregaiului plantulelor de sfeclă, in

funcţ.ie de condiţ,iile pedoclimatice, factorii introduşi in calcule şi consideraţi
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Tabelul 5

ca detenninanţi ai condiţiilor de atac a ciupercii Phoma betuc s'int prezentaţi

în tabelul 5, singuri saU in diferite interacţiuni şi in ordinea descrescindă

a determinaţiei lor.
Din reprezentarea grafică (fig. 4) reiese că în două situatii, şi anume,

cind ,de la semănat pină la observaţii se înregistrează o sumă a temperaturilor

Coeficlcnţii llc rc!]rc5ie aiccuaţlelillncţlel frecvcllţel plantlllclor de sfeel..} 1Ioll1:1\'c de Pllonm
betac şi determlnaţJa factorilor ('arc () lnfluenle"lză

6.66

/50 Pp "'''/''''' Coeficienlul de
Detcrminaţia

F J. e t .J r i j rcgrcsic
Parţial;l CUl1lulat:'i

100 IIILiE

70
F'};') p!. bolnave x Pp. X~lII 0,0062 3'1,62 3'1,62
K20 x 1(20 0,0033 7,66 42,28

T'C 'fi) pH x Pp. X~!lI 0,0107 1,83 47,11

Îf!4i~
IB 20 .2Z Pp. sem,-obs. x sumă 'PC sem.obs. O,16~{8 1,85 48,96

1(20 0,2092 1,08 50,04
FOI pl. bolnave x F%pl. bolnave ~ 0,0042 0,79 50,83.,
Humus x I-Iumus 0,5570 0,72 51,55
P205 0,1586 0,72 52,27
Sumă T'C sem. ohs. ~ 1,1683 0,44 52,71

Humus x Sumă Toc sem. ohs. ~ 0,1585 0,42 53,13
Pp. sem. obs. -11,3365 0,40 53,53

90 pH x pH 0,2682 0,36 53,804.77 , 1" o/. p!. bolnave x pH 0,0503 0,30 54,19, .,
• I Pp. sem. obs. x Pp. sem. obs. 0,0120 0.29 5,1,48I 6

H7 4.20 :
I FW pl. bolnave 0,6879 0,21 54,69, fll

"s'a F% pl. bolnave x Pp. Sem. obs. 0,0151 0,21 51,90
Humus x Pp. sem. ohs. 0,3131 0,16 '55,06
P205 x P205 0,0037 0,16 55,22
Pp. X-III x Pp. X-III 0,0070 0,14 55,36

? Ioa "" ...../..p Humus 10,2285 0,13 55,19
/ AUr;US? Pp. sem. obs. x Pp. sem. obs. 0,4272 0,12 55,61

---~--_ .... -~-=;.- 70 Pp. X~III 0,0781 0,10 55,71

---- pH x Pp. sem. ohs. 0,1230 0,09 55,80
/

40 ph 0,9279 0,01 55,81
Ur. % 90 80 70 pH X Sumă ToC sem. obs. 0,0136 0,01 55,82

AUGU57'

Fig. 3.

Fig. 3.

Suprafeţele de răspuns pentru frecvenţele plantulelor de sfeclă b?lnave de Phoma betae
in funcţie decondiţii1e climatice ale lunilor iulie şi august (soml R. Poli 7).

Frequency of sugar beet seedUngs attacked by P.homa beta,: as related to the climatic
conditions of July aud August (varlcty R. POli 7).

Pp

T"C

TL=29,6170

=cantitatea de precipitaţii lunară. (mm)
=temperatura medie lunară (~G)

9 - LUCRARI ŞTUNŢIFICE
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Pp mm./m.p X-/1/

300

I'p "''''i,., X-/I/
~OO

175

"iT·C SfHRH"..r~o/J.JE~vATii

200',

~OOaG

medii zilnice scăzută şi alta ridicată (deci pentru o localitate sau un an cu
perioada respectivă mai rece sau mai caldă şi cu anumite condiţii indicate
la legendă), atacul de Phama betae are a frecvenţă dată de izacuantele res
pective pentru anumite precipitaţii din perioada octombrie-martie şi de la
semănat la observaţii. Deci pentru localităţile ce au condiţiile de sol indi.;,
cate în legendfl, se poate prevedea un atac de Phoma betae, cunoscind con
ditjile meteorologice din perioadele trecute in grafic.

Totbdntii se observă că in loctllităţile sau in anii în care in perioada
de la seniănat la observa'ţii se inregistrează o sumă a temperaturilor medii
zilniee mai ridicată, ataeul de Phoma betae este superior celui în care tem
peratura este mai Tece. Numai prin creşterea sumei temperaturilor medii
zilnÎCe din perioada de la semănat la observaţii, de la 200°C la 400°C, frec
venţa atacului de PIJama betae crcşte de la 2% la 8% (izacuantele trecîud
aproximativ prin punctele de intersectie cu aceleaşi valori ale precipitaţjilor).

in ambele situaţ.ii, se constată că odată cu creşterea valorilor preci
pitaţ:iilor din perioada de la semănat la observaţ.ii, dar mai ales a celor din
lunile octombrie - martie, frecvenţ.a atacului de Phoma betae la plantule
scade.

CONCLUZII

1. Gradul de infectare al glamerulelar de sfeclă de zahăr cu ciuperca
Phomabetae este cu atit mai puternic cu cit in lunile iulie şi august (cind
se formează şi maturează glomerule1e) temperaturile medii sint mai scăzute,

iar caIitităţjle de precipitaţii şi umiditatea relativă mai ridicată.

2. Cunoaşterea condiiiilor climatice din timpul formării şi matudhii
glomerulelor permite prevederea unui grad de infecţie mai mare sau mai
mic cu Phoma betae şi luarea măsurilor de prevenire şi combatere.

3. Ciuperca Phama bctae participă la putregaiul plantulelar cu atit
mai puţin cu cît in faza coacerii seminţelor sint temperaturi mai ridicate,
iar cantitatea de precipitaţii şi rezerva de apii din sol, ce se acumulează inert
din timpul iernii, este mai scăzută.

50 CORELATU INTRE ATACUL PRODUS DE CIUPERCA PHOMA BETAE
ŞI CONDITULE DE MEDIU CAHE iL DETEHMINĂ

Rc:umat

Fig. 4.

Fig. 4.

Izocuantcle frecvenţelor plantulelor de sfeclă bolnave de Phoma betae ~~ funcţie de
precipitaţiile din perioadele octombrie - martie şi semănat - observaţll.

Iso-quantac of the frequencies of sug::lr bect scedIings .attacked by Phoma betae as
related to the rainfall during the penods

Oetober- Marcb aud drilling time - recording Urne.

Din cercetările făcute in perioada 1971- Hl74 a rei eşit că pentru soiurile R. Poli 1 şi

R. Poli 7, in localităţile sau anii in care lnperioada iulie - august (cînd se formează şi ma
turcază glomerulele), temperaturile sint mai ridi<:.atc, iar cantitatea de precipitaţii şi umidi
tatea relativă mai scăzută, infecţia cu Phoma hetae este mai slabă.ca urmare a lignificărH

maîrapide a pericarpului glomerulelorşi a posibilitilţilor mai reduse de pătrundere a ciupercH.

9'
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Aceste corelaţii permit prevederea unor anumite grade de infecţie agloll1crulclOl' Cli Phomu
hctac şi luarea din timp a măsurilor de prevenire -şi combatere. Din rcprczcnUil'ile grafice ale
principalelor corcla~ii ş-au obtJnut suprafeţe de răspuns şi izocuantc care ar~lă cu atacul, ci:
Phoma bclae la plantllic esLe cu atit mai mare cu cit tempcraturilc din pcnoada respectiva
sint mai ridicate iar cantitatea de precipitaţii şi rezerva de apă din sol, ce Sl~ aculOulcazli încă

din timpul iernii. este mai mică.'
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KORELLATIONEN ZWISCI-IEN DEM PILZBEFALL PIlOMA BE1'.1E
UND DEN IHN BESTIMMENDEN UMWELTBEDINGUNGEN

KOPPEJ151UI151 ME)l(O,Y nOPMI\EHVIEM rpl150M
PI-IOMA BETAE 11 YCJ10BI151MH CPED,bI, ErO

05YCJ1ABJlHBAIOIUHM

Aus den in der Pedorle 1971-H174 ausgeIUhrtcn Untcrsuchungcn îiir clic Sorte H. Poli 1
als auch fUr die Sorte R. Poli 7 gcht hervor dass in den Ortschatten oder Jahren in den in
der PcriodL Julic~Au<fustwenn dic Knâulercifen dic Tcmperatnrcn h6her, dic Niederschlagmcnge
undrelativc Fcuchti'gkcit nîcdrigcr sind dic lnfektion mit Photna betue geringcr ist dutch
cine sehnclle Lignifikation des Perikarps dcrKnăuel nod dadurch ein gcringcrcs Eindringen
dcs Pilzcs, Diesc Kotelatioucn enniJglichen dic Voraussage cines gewiss~n Infektionsgradcs
der Kuducl mit Phoma betae und rechtzeitige ErgreHen von Verhiitungs-und Bckiimpfungs
massnalUllcn.

Aus der graphischcl1 Darstellung der wichUgsten KOl'l'clationen crhichlt man Flţkhcn

fitI' dic Korcllatioll Pilzbefall und Unnvclthedigungcn und Isoqualltcn dic ,zcigen dass der
Pflanzcnbefall dureh Phoma hetae um sp grusser ist jc grosscr dic Tempcraturen in jcner
Periode sind Hnd dic Nicderschlagsmenge nnd die Wasscrrcservc im Boden, die sicIt schon im
Willteraugcsammelt hal, klcincr.

Investigation carricd out 1971-Hl7.l revcalcd that in case of R. PoU 1 and R. PoU 7
sUNar becl varietics, high tcmperaturcs aud law humidity in ,July - August, when tlIe malll~

ratioll of sceds takes place, resulted in il lowcr infections with Phoma duc to a more rapid
lignification of thc pericarp which rcdnced thc fungus pcn~tratioll. The correlations permit a
pl'ognosis of Phoma înfcetion an the seed 50 that thc chemlCul control can he plann~d.

From thc graphs of the maineorrclatiolls rcsulted that Phoma aUadt was lllgher when
the tcmpcratures of the rcspectiveperiods werc highcr and the soiI water supply was lowcr.

Summary

Zllsammcn fassuWI

CORRELATIONS BETWEEN PI-IOMA BETAE ATTACK ANO ENVI
RONMENTAL CONDITIONS WI-IICI-I DETERMIN IT

Pe3fO~le

HCCJICllOnamw, npoBCJI.eUHhle B 1971-1974,LL nOKagaJIH, tlTO B nepUO;!( 06pa30B~
lUi>! Il C03penaHlUI KJly60tIf{OD (mOJlh-aBrycT), Te!lmepaTypa HBJIiIeTCH 60JlCenOBblllICHHOH,
KOlHftjeCl'BO ocaAKOB li OTHOCHTeJIbHaR BJlamHOC1'b 60JIec nOUlDKcHHhlMH, a 3apameHIlC rpH
6011'1 Phoma betae 60JIee CJIa6hIM. 3TO HBJlHeTCH CJIe;!I,CT6HeM 60JIee 6hlcTporo O,IJ.peBeCHeUIlH
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CIlRCETilRI PRIVIND COl\IBATEREA SPECIill CHAI,TOCNEl\IA TlUI
AUS ILL ŞI A INFLUENŢEI INSECTlCJDUI,UI ASUPRA UNOR l'noCESE

l\IETABOLICE l,A SFECLA IlE ZAHAR

MARIA IONESCU şi L TĂNt\SESCU

Puricele de pămint (C/zaetocnema tibiali" 111.) cste cunoscut ea unul
dintre dăunătorii principali ai culturilor de sfeclă. In anii de apariţ.ie in masă

produce pierderi însemnate prin distrugerea plantelof, mai ales in perioada
răsăririi.

In ţara noastril, deşi M a noi a c h e şi colab. (105:)~105G)
menţionează că specia ChaeloCl1cma libialis produce daune aproape an de
an la sfecla de zahăr, nu aU fost întreprinse cercetări asupra acestei specii.
Cercetările noastre asupra puricelui ClIaeloenema libialis au început din anul
1973. Ia staţiunea Băneasa-Giurgiu, avînd drept obiectiv cunoaşterea unor
aspecte privind bio-ecologia insectei şi stabilirea unor metode decomlJatere
prin tratamente eu insec.tidde. S-a urmărit, de asemenea, influenţa insec
ticidului asupra plantei.

nlalcl'zal, melode şi condiţii de e.Tperil11clllare. ObseTyaţjile asupra
apariţiei şi densităţii adulţilor s-au făcut prin dispunerea în cîmp, pe dis
tanţe de 2 m pc rîndul semănat, (incepind din a doua decadă a lunii aprilie)
a unui număr de 16 coşuri de sticlă cu dimensiunile de 15/10 efi. Apariţia

ad.ul!:ilor s-a urmărit în legătură cu temperatura aerului, precipitaţiile, tem
peratura solului şi umiditatea atmosferică. De asemenea s-au făcut observaţii

asupra insectei, prin creşteri în vase cilindrice in condiţii de laborator la
tempera turi variabile de 16,8~28,7'C.

În cercetările de combatere s-au efectuat tratamente chimice la cul
tura de sfeclă puternic illfestată de Chaelocncma tfbialz,'i. S-au executat
experienţe cuprinzînd variante cu tratamcnlla sămînţă cu produsele: PEI-121
(pulbere), in cantitate de 800 g/IOO kg si,minţă; Lindatox-20 şi Heptac!or-'lO
(emnlsionabile) in cite 600 cmc/IOO kg săminţă. De asemenea, s-au executat
şi experien(:e cuprinzind variante cu un tratament aplicat la sol (pe I'hid) ,
odată Cll însăminţarea. Au fost folosite produsele granulate: Phytosol-5,
Furadan-5, Timet-5 (in cantitate de cite 25 kg/ha), Dyfonate-l0 in cantitate
de 15 kg/ha şi produsele pulheri Fosfotox-:;, Carbaril-5 şi Despirol-0,75 in
cite 30 kg/ha. S-au executat, de asemenea, experienţe cu un tratament. la
plantă in perioada răsăririi (Ia primele apariţii ale adulţilor hihernanţ.i) şi
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Fi<r. 1 oApariţhl adulţilor de Chn:,locnl>ll,UI. libialis !ll ŞÎ_ p(Tioa~a. ~e dău2~::lre ~. ;ldulţilor

"" \}ibcrn:mţi şi noi1~r .'Idulţl, la sIt'ela de zahar (Bancasa.·Gmrgm -19 13, 191<\).

Fig. J.,·6~cur~ncc.of Chactocllcma tibj:\~is 111 adulls and t1!C periQ~ of .aU;tck of_~he aVcr

wintering 'adult!> und of Ihe new udulls 111 sugnr becl crop (B'l.Ill.,':lsa-Gmrgm Sta. }913-1974).

XXX)(XXXXXXr

experienţe Cll dOU[l tratamente In 'p~ant5? primul,.aplicaL la aparitia .adll~

ţUar hihernan~işi al doilea, la ,apanţHl no~~or ad~l\l: La,ac~stea S-~l~ iolo~lt

prodnsele cmn1şionabile _ (,arbelox-'1O, ?lIltox-I'-3": ]<oslotox-R-3o (cIte

2,0 I/ha), Pinetox-65 (1,:~ l/ha snbstanţa comcrclala) ŞI pr?dnsele pulben

Carbaril-5 si Dcspirol-O,7:) (20 kgJha). La oncare cxpenen\~[l, hc('are van

anUL a fQst':e:xeeutată-în cîte patru rep~t~tii~pe,_'par~eledccilc 2Q,şi ~5,m~.

Pentru,~ti ~ecuno?şte,innuent~· i~lseclIcldelOl~ f~.loslte~s~pra.plant~~.. ~-a~l

cfcc tu'" t' dc'lerll1in~ri: pri \'~~ld l(.t?SI~lleza, ,f_csplraţra, transpu~ tia, .a: t~,·Jtatea

""tal"z." " cOlll'inut:il În substanţ,a uscata al plantelor. Detcnnll1anle s~~m

'" , ".CI ŞI. . . . . I I - '.
efectuat la probe de In ynnnutcle cu un slIlgur l~'aLan:cIlL a p ~~nl~l, aph~at

"n per'onda r Tls{I1'irii. Aceste probe.ull constat. ehn pnmele dona il'unzuh. ţe

, 1", . - l' .. 1 I t l' t t 1 t
de la cjte ;) plante din fieca-~'e \"[l:wnU~ (C lIlsecbe.l(, U3 C (.m oa e cec pa fU

repetitii. Probele S-[l.ll luat. l1?cc}Jllld d111 a doua ZI de la.aph,carea ll~nl<lm::~n~u~

lui şi pin:1 în a noua zi. Pcno{Hb~ de llla~'~ a. p~'obelor dIll ClI~P a l~s_t hp~~ta

de precipitaţîi şi cu temp~rat~.tJ11e.rnedu zll111ce, ale ae~'lllm ~lc.} d:D--l G ~.

FotosinLeza a fost ueterllunala pnn metoda" lyanoy-l",,-ossoncl , Iar rf'Spl

raţj,lprinmetotla "l3oy"cn-leusen"., _"1~ranspiraP~ a fost _~~ternlinal{l priI:

'rilet~da cintăririlor repetate labalanţn de torsl~lw. ActIqlatea catalaZCl

s":'a stabilit prin metoda ~azometrjcăJ ~ar conţinutul !n~ sl~bstaI:t-ft us(:at..1 a

fost determinat prin eint[lnrcn probelor lI1 stare proaspata ŞI dupa mcn\Jnerea

aeestoraln et.uY{1 timp de tiOmÎnule la temperatura de 80
0 e. .

Re:llllaic ob!inl/le. in condiţ-iile .. anului 1073, la sluţ.iuuea. BZll1eas'a

Giurgiu, adulţ:ii hibern!ll:ţi (~e Chacl,()~·l~e1J.J([ iil:ialis. au ap{~rut atli~ci' c'in~~

temperatura medie zUmea el t,ost dc. 1~1 C (ll~.ceplI1d dlI~. a. tr~lU ~ decada a lun~~

aprilîe) 'şis-au obser\"a~in CHUp Plll~l la ~lHŞItul lunn ltlllle~lI1cer~.utul lunn

iulie (fig. 1). Cele mai llltense aLacun nu iost semnalate la sfecla Jn curs de

•

r[\sărÎre. Se h rei c r (1072), în Austria, menţionează unele atacuri

puternice produse d(~ purerii sreclei ca avînd ~loc în a treia decadă a lunii

aprilie la sfecla de zahăr in curs de rlisflrire. In unu'a observaţiilor noastre,

a rezultat că atunci cind temperaturile medii zilnice au fost sub 13°C, iar

precipiţaţiile au depă,şit 15 rom, apariţ:ia adulţilor nu Il avut loc, aşa eUm a

fost la sfirşilul primei şi in a doua decadă a lunii mai în anul 1973 (fig. 2).

In cazul unor precipita'ţii mai frecvente, aşa nun s-au înregistrat în unele

perioade:ale lnll~i iunie şi prima decadb H lunii iulie, apariţ:ia adulţilor a fost

mult ..stingherită şi chiar redus{l. Asemelle~l fenomen a avut loc şi .în cazul

iloilol\,udulţi, în a doua decacH"1 a ~unii iulie (fig. 2). În perioadele cu tempe

raLuri: :medii zilnice mai ridicate (17,7°~24,S"C), lipsite de precipiLaţii sau

cu pr~cipitaţii reduse, adulţ-ij un apărut în masă. Astfel de apariţii au avut

loc în":a treia decad fI a lunii mai şi în cursul lunii iunie (fig. 2). În astfel de

condiţii "-au găsit pin'l la patnl adulti/pIanUl. Pc t r uha (1971) araUI

efI puricele sfcclei poate deveni periculos dud apare şi numai un exemplar/5

plante. Dup', B c r a n (1971), cunoaşterea coudiţiilor care favorizează

aparifia în masă a inseetei prezintfl deosebită import:luţ[1 în vederea aplicării

m[lsurîlor de combatere şi pentru prevenirea daunelor. Nes te ren It o

(H)7.~)) coOnsideră c..! puricele C/welocnema tiMalis devine în anii cleapariţie

Înm~~.?r\ un dtlllntltor periculos al sfecIei.

,În conditiile anului 1974, la statiunea Bfll1easu-Giurgiu cu precipi

ta~ii abundente şi temperatllri SC~l.ZllLe (sub 13°C), În unele perioade, apariţia

[Idlll~ilor.a fost stingherit[l şi chiar il-a avut loc, aşa cum a fost la sfirşitul

lunii aprilie, în prima şi a doua decadă a lunii mai şi la începutul lunii iulie

(fig. 3). Acelaşi fenomen s-a înregistrat şi in cazul excesului de precipitalii

(peste 5~ mm) inregistrat la începutul decadei a treia a lunii iulie. în anul

1H75, primele apariţii ale adulţilor hibernan\:i au avut loc la sfîrşitul lunii

aprilie, cind tcmperaturile medii zilnice au fost de 12,9-13,Gc C. Atunci

cîndţemperaturilemedii zilnice mt fost mai ridicate (15,4-17,4QC), iar pre

cipibrţiile reduse, aduHii au apărut în masă (prima decadă a lunii mai). Din

cercetările cfecţuale la anumite ore din aceeaşi zi a rezultat că num{lrul cel

mai mare de adulţi (G exemplare/plantă) ş-a înregistrat atuuci cind şi tem

peratura. solului in stratul 0~1O cm a fost mai ridicată (15; 16; 16,5°C),

iar ulniditatea atmosfericii iutre G6~76% (fig. Lj),

,Din experienţ,ele de combatere a rezultat că, la variantele cu trata

ment la 'sămînţă, cultura a fost compromisă aproape total fiind necesar să

fie reoînsămînţată. Prin aplicarea unui tratament la sol pe rîndodatfl cu

Îns[nnjnţarea, atacul produs de puricele sfeclei a fost redus în mică măsură.

Hezn\tate bune s-au ohţinnt atit în anul 1974 eft şi fnannl1975 priu aplicarea

unuitratamcnt la plantă in perioada răsfll'Îrii Oa primele apariţii ale adulţi

lor hihernauţ.i), cn produsele cmulsionahile Carbetox-40, Sintox-E-35, Fos

fotox"H-35 folosite in cautitate de 2,0 l/ha, cu Piuetox-65, în cantitate de

cite 1,5 '1/ha şi cu produsele pulberi Carbaril-5 şi Despirol-0,75 cite 20 kg/ha.

Astfel, în anul 1974, la aceste variante, producţia de rădăcini a fost de '10,0

~43,3 t/ha faţă de 31,8 t/ha (netratat), cu o prodncţie de zahăr între G,82

~7,79 t/ha in comparaţiecu varianta netratatăla care s-au obţinut 5,5 t/ha,

(tabelul 1). In anul 1975, s-a realizat o prodncţie de r"dăcini de 67,0-76,2

- .. - ., - adu!(;/ !lr'beman.ci

pef'/oada d/3 dJlIrJaf'e

X X X X X X (lo/iadu!,ti

, .. _.,- .. - ..
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Fig. 3. Dinamica apariţid puricelui sfecld (Chu('toclIl'ma libialis IU), In sfecla de zahăr
(Băneasa~Giurgitl-197'1).

Fig. 3. DyllaJnics of thc occurcncc of Chactocnema tibialis III in sugar bect crop (Băncnsa..;

Giurgiu Sta., 1974).

faţă de 60,0 t/ha (martor) şi o producţie de zahăr care a ajuns de la 8,05
(parcela netrataU\) la 9,76~11,40 t/ha la variantele tratate (tabelnl 1). De
asemenea, rezultate bune s-au obţinut prin aplicarea a două tratamente Ia
plantă: primul efectuat in perioada răsăririi (Ia primele apariţii ale adulţilor

hibernanţi) şi al doilea la apariţia noilor adulţi (in prima decadă a Innii iulie)
cu aceleaşi produse ca şi la variantele cu un singur tratament la plantă.

Astfel, dÎll analiza datelor obtinute la aceste variante în anii 1974, 1975
(tabelul 1) se constat[, că producţia de rădăcini a ajuns de la 48,9 şi 62,0
tlha (martori) la 63,5-76,2 t/ha, realizindu-se 10,56-12,65 t/ha zahăr
faţă de 8,51 şi 8,90 t/ha la yariantele netratate. Dintre preparatele folosite,
mai eficace s-au dovedit Despirol-O,75, CarbariI-5 şi Carbetox-40.

Prin aplicarea tratamentelor chimice, în perioada cînd plantele au
fost de-abia răsări te, s-a constatat că sub acţiunea toxicului s-au produs modi-
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Tabelul 1

Rez,uHatele oblinute In experienleJe de combntetea Jluricelui de p.lmlnt (Chnclo{'ttcma Uhinlls III) In sIecla de Z,l\hăr "(Staţiunea de
cercetări Bălleasa .. Glurlllu)

"..

~

Variailla Call1il.'l\f'a dr;inscetichl

l'rod. rădăci.ni Prod. :o;al1ăr hin!. Prod. :,:ahăr exlr:ts

1jha DiL SunIliJ. tlha Zah;\r % Ijha H:tnd. %

Un tratamentlu plantă aplicat in perioada răsăririi la primele aparifii ale adulţilor hihernan!i (sfirşilulJuuii aprilie Hl74) pc sol terasă

Carbelox-40 - emulsionabil 2,01/ha subst. ColiJ. -1:3,:> 11.5 *** 7,7U 18,00 6,4:3 14,86
Sintox-E-:35 - emulsionnbil 2,01{ha suhsL cam. ,10,0 1) ') *."'* 7,00 17,51 G,OO 14,86,-
Fosfolox-R-35 - emulsionabiI 2,0 l/ha subst. cam. ·11,0 !J.2 ... 13,82 16,65 5,82 14,21
Carharil-5 - pulbere 20,0 kg/h::l. (1,0 kg s. tl,) ·11.0 0,2 *"'* 7,02 17;1:f 5,GG 1.3,81
Pjnetox-65 - cmu1sionahil 1,51/ha subst. com. ,11,,1 9,13 ... 7,'12 17,Oa 5,98-" 14,46
Nctratat (martor) :U,8 5,55 17,47 4,4U 14,15

DL 5% :~,!ln ·1,j18 11)39
DL 1% f),40 6,\lO 15,68
DL 0,1 % 7"it) i1,52 21,77

Dotlă tratamente la plantă: primul lnltament aplicrlt in perioada ri\sărirH (la prill'leleapari(ii ,llcadul~ilor hibernanti (sIlr~itullunii

aprilie) :şi al doilcalaapari!ja noilor adulţi (în prima decadă a lunii iulie) pe sol aluvial dc balt,i.

Tlibelul 1 (continuare) ......:J

Un tratament la plantrl aplicat 1n perioada rusaririi (la primele ((pariţii ale adulţilor hibernunţi 1n perioada decadaUi a lunii mai
1975). Sol aluvial de balta,

~
?

~
"'"ci
i!i
C'

;;

~
"'g

Două tratamente la plantă: primul tratament aplicat la lJrilneh.' apariţii ale adulţilor hibernanţi (in prima decadă fi lunii mai) .~i al
doilea la apariţia noilor adulţi (sflr',;itul lunli hmic) 1975, Sol aluvial de baltă

Cnrbetox-40 - emulsionabil 2.011ha subst. com. 73,7 11,7 *.... 11,37· 15,43 8,31 11,28
Sintox-E-35 - emulsionahil 2,0 l/ha subst. com. 70,8 8,8 "'** 11,13 15,51 7,99 11,13
Fosfotox-R-35 - emu1sionabil 2,01/ha subst. com. 69,3 7,3 .,* * 10,56 15,25 7,76 11,21
Carbaril-5 ~ pulbere 25,0 kg/ha (1,25 kg s. al 67,5 5,5 ... 10,07 1<1,92 7,42 11,00
Despiro1-0,75 - pulbere 25,0 kg/hu subst. COJll. 76,2 14,2 ... 11,20 14,71 8,20 10,77
Netratat (martor) Q2,0 - 8,90 14,37 6,03 9,73

DL 5% 2,50 6,20 5,12
DL 1% 3,40 8,43 6,96
DL 0,1% 4,58 11,38 9,39

Carbetox-40 - emulsionabil
Sintox-E-35
Fosfotox-R-35
Carbaril-5 - pulbere
Despirol-O,75 - pulbel'c
Netratat (martor)

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

2,01/ha subst. com. 72,2 12,2 *"'* 11,31 15,ll7 8,41 11,66
2,0 l1ha subsL conL 71 j 6 11,6 ... 11,40 15,93 8,39 11,65
2,01/ha subst. com. 71,8 11,8 *** 11,02 15,35 7,89 10,99

20,Okg/ha (1,0 kg s. a,) 67,0 7,0 • 9,7G 14,58 6,90 10,31
20,0 ltg/ha (1,0 kgs. n.) 76,2 16,2 .• "'. 11,20 14,71 8,16 10,72

60,0 ~ • 8,05 13,43 5,60 9,34

5,05 4,76 8,53
6,88 6,48 11,60
9,28 8,85 15,66
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tlmiditatea aemosl'ef'i{'â

Hcări in unele procese fiziologice ale plantelor tratate. Astfel, fotosinteza a
fost intensificată la plantele tratate cu Carbaril-5, Sintox-E-35 şi Pinetox-65,
ajungind a doua zi după aplicarea tratamentului la valori cuprinse intre
33,8-54% CG,/emc faţă de 14,4% CGz/emc (valoarea martorului). Fosfotoxul
Însă a frînat fotosinteza apropiindu-se de martor. în următoarele zile a avut
loc o intensificare a fotosintezei la plantele tratate cu Carbaril-5, ajuugîndu-se
la valori de 99-131,5% CGz/eme (fig. 5). B o g dur i n a (1963) pre
cizează că sub influenţa toxicului procesul fotosinteze~ se intensifică. In
tensitatea respiraţ.iei, sub acţiunea insecticidului, a scăzut la plantele tratate

120 Le9tr1dtf
- ~ - horJbr - xl1rJlot

110 _ _ \40 - 117"*m.. _417

/00 -.- l:\ -RiltfU'~ -05
-- 114 -S;/lIOAfJ5

90 -,- ~ -1ZtJfoIOA-.R:JJ
_,_o V;-{orbU'I"I(-5

20

IJO

Fig. 5. Influenţa tratamrntului cu insecticid n.supra inten,ităţii fotosintezei la sfecla de zahăr-

cm:l ca:! % gr mat. proaspăt (1974). .:!~

Fig. 5. InOuencc of pcsticidc trcatment on thc photosyntesis of sugar bect ce CO~% g fresh
material (1974). 81 j

70

80

aproape Ia toate variantele, ajungînd, a doua zi după aplicarea tratamentu
lui, sub valoarea martorului, care a inregistrat 157,8% CGz/eme (fig. 6).
După 4 zile de la aplicarea tratamentului a avut loc o intensificare a respi
raţiei la toate variantele tratate, inregistrindu-se valori intre 160-183 faţă

de martor (159,40% CGz/eme). La variauta cu Carbaril-5, procesul respira
ţiei a fost puteruic intensifieat ajuugind la valori de pină la 220% CG2/cme
(fig. 6). Procesul transpiraţiei s-a intensifieat, in primele două zile de la
aplicarea tratamentulu;, la plantele tratate cu Carbetox-40 şi Fosfotox-R-35,

10 f4 /8
14 li: 1.'J74

ro f4 18
/8. li: f.'J?4

o -""--,-----.---,,.-,--,--1"-..--.--.----.--,--1'--.-..--.--,....---,--

ONI 10 14 f8
ff V/9?4

40--'-----.L---_----.Il~ _

Jempef'atl/M ifl solia

;:b~L·D
Curba de zbor

Fig. 4. Influenţa condiţiîlor climatice asupra puricelui sfeclci (Chaetocmma libinJis III) 1n
timpul und· zile (Băncasa-Giurgiu-1974).

Fig. 4. Influence of climatic conditions an Chaetocnema tibialis III during a day (Băneasa

Giurgiu Sta., 1974).
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Fig. 7. Influenta. lra.tmncnlultli cu insl'cticid asupra intensităţii trul1spiraţid Ia sfecla
de zahăr (1074).

Fig. 7. Innucncc of pesticide treatment an perspiralion of sugar heet (197,1).

Fig. 6. InrIucnţa tratamentului cu insecticid asupra intensităţii fespiraţici la sfecla de zahăr

cm:l·C0:l 0/0 gr mat. proaspăt 1974.
Fig. 6. Influence of pesticide treatment an the respiratian of sugar bect ce CO:! % g frcsh

material (1974).

ajungind la 1,83 şi respectiv 1,82 (martor 1,73%). La celelalte variante
toxicul a produs o scădere accentuată a transpiraţ:iei planteIof. pînă aproape
in a patra zi de la aplicarea tratamentului menţinută la valori sub nivelul
martorului, în afară de Carbaril-5 (1,84%). După patru zile însă, a avut loc
o intensificare a procesului transpiraţiei şi la celelalte variante în a şasea zi
observîndu-se că au ajuns la un nivel apropiat de martor (fig. 7). Activitatea
catalazei,în a doua zi după tratament, a fost mai intensificată la plantele
tratate ale tuturor variantelor (15,5-16,5% faţă de martor cu 14,5%).
În următoarele 4 zile, nivelul activităţii catalazei a scăzut la plantele tratate,
iar după 6 zile a ajuns la un nivel mult mai ridicat (32,3-40,9%) faţă de
martor (31,1 %). Dintre preparatele folosite, Carbaril-5 a produs o intensă

activitate a catalazei (40,9%). în următoarea perioadă de timp, activitatea
catalaze; s-a redus la plantele tratate din toate variantele, ajungînd în a
noua zi sub nivelul martorului (fig. 8). Conţinutul în substanţă uscată a
fost mult superior la plantele tratate cu Carbari1-5 faţă de martor (fig. 9).

CONCLUZII

1. în perioada anilor 1973-1975, la staţiunea Băneasa-Giurgin

apariţia adulţilor de Chaetocnema tibialis a avut loc incepînd din a treia
decadă a lunii aprilie, atunci cînd temperaturile medii zilnice au fost de
13°C. Cînd temperaturile medii zilnice au fost sub 13°C, iar precipitatiile au
depăşit 15 mm, apariţia adulţilor n-a avut loc. .

2. Perioadele lipsite de precipita Iii şi cu temperaturi medii zilnice
lUai ridicate (17,7-24,8'C) au favorizat apariţia în masă a adulţilor. Numărul

cel mai mare de adulţi (6 exemplare plantă) s-a constatat atunci cînd şi

temperatura solului în stratul 0,10 cm a fost mai ridicată (15-16,5'C), iar
umiditatea atmosferică între 66-76%.

3. Rezultate bune în combaterea purecilor au obţinut variantele cu
tratament la plantă, aplicat in perioada răsăririi (la primele apariţii ale
adulţilor hibernanţi) şi la variantele cu două tratameute la plantă (al doilea
tratament aplicat la apariţia noilor adulţi). Dintre iusecticidele folosite mai
eficace s-au dovedit Despirol-0,75 şi CarbariI-5 in cantitate de cîte 2 kg{ha,
precum şi Carbetox-40 folosit 2,0 l{ha substanţă comerciabilă.

4. Fotosinteza la sfecla de zahăr, în comparaţie cu martorul netratat,
s-a intensificat la plantele tratate, mai ales la varianta tratată cu Carbaril-5.

10 - LUCRARI ŞTIINŢIFICE
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CERCETARI PRIVIND COMBATEREA SPECIEI CHAETOCNEMA

TIBIALlS ILL. ŞI A INFLUENTEI INSECTICIDULUI ASUPRA UNOR

PHOCESE METABOLICE LA SFECLA DE ZAHAR

Re::;umal

5. Respiratia in primele două zile de la aplicarea tratamentului a

scăzut la plantele tratate sub nivelul martorului, iar după patru zile a avut

loc o intensificare a respira'ţiei la toate variantele tratate, dar mai ales la

plantele tratate el! Carbaril-5.

G. Transpiratia a fost intensifieată la plantele tratate en Carbetox-40,

I:<"osfolox-R...,35 şi Carharil-5, iar la plantele din celelalte variante nivelul

transpirat-iei :;} scăzut apropiindu-se de martor.

7. Activitatea catalazei s-a intensificat la plantele tratate cu Car

baril-5, la care' şi ,conţjnutul În substanţă uscată a fost mai ridicat.

La slaţiullen Bilnen.sa, Giurgill, in perioada anilor 1973-1975, apariţia adulţilor de

Chaelocncma tibia lis lLL. a avut loc din a treia decadă a lunii apri1îeatunci dnd temperaturile

medii zilnice au fost de 13"C, Perioadele lipsite ele precipitaţii şi cu temperaturi medii zilnice

moi ridicate (17,7-24,8"C) alt favorizat aparitia în masă a adulţilor. Numărul cel mai mare

de adlll\i (6 exempla.rejplantii) s-a constatat cînd şi temperatura solului 1n stratul 0-10 cm

fi fost mai ridicată (15-1G,5 D C), iar umiditatca atmosferică intre 66-76 %.

Hezlllta'te bune ÎlI combaterea purecilor s-au obţinut Ia variantele cu un tratament

la plantă aplicat in perioada răsăririi (la primele aparitii ale adulţilor hiberpanţi) şi la varian

tele Cli dot'" tratamente la phmtii (al doilea tratament aplicat la apariţia noilor adulţi). Dintre

inseclicidele Jnccrcatc ll1ai eficace, s-au dovedit Despirol-O,75 şi Carbaril-5 in cantitate de

cîte 20 kg/ha, precum ·5i Carbetox-40 folosit 2,0 ljha.

Sub act·lunea toxicului, intensitatea fotosintezei la sfecla de zahăr s-a mărit la plantele

tratate, lnai ales la varianta tratată ClI Carbaril-5 Iaţă de martorul netratat. Respiraţia, in

prill1ele două zilcde la aplicarea tratamentultli, a sCăzllt la plantele tratate, iar după patru

zile a aVllt loc o intensificare a acesteia la toate variantele tratate, dar mai ales la plantele

tratate cu Carho'l.ril-5. Transpiraţia II fost intensificată la plantele tratate eu Carbetox-ilO, Fos

!ot
o

x-R-35 şi Carbaril-5. Activitatea catalazei s-a intensificat la pluntele tratate cu Carbaril-5,

la carc şi con\inutlll în substanţă uscat:'! a fost mai ridicat.

LfljE!KJl:i

I'l Ilo,lor (net,otot)
li? for/Jela< -40

13 Ptiletox .c65
'l.,Slilto'.' -35
13 rosfofD.1 "R: 35
'iCor/Janl -,

Lt§l!l1dd
~ -I101"/or - (Oţ/roIOI)

y,-Cor~/m( - 40

16 -PIIJtHlr - ES

l$-JillVx.l-3f
~ .f1M»'1ll. fl':3]
Yt;- (orbofll- j

s.u.

40
9•7,
1
~

23

30
9•7,,
4
3
'7
2~

'. , A. < ,i ..!. il! rm' .Lc2 3 ,. , 6

i ~ rl rl I

I~ LJJLLUUl..-L.JLl,I,-;_d.,,~uU_..J-!6;;;?d,,~...l...l...l_..J.~9Z,"3''''~'~a:~::pfl~_'::::--
.2 lJ.~ ~ ~(t tratamMt.

"
'twţ" 'atalazei 1'1 sfecla dL' Zuh[lr

Influenta tratamentului cu insecticid asupr? ac 1VI a Il c. < . < .

. (cm3 O ligI' la 3) 197'1. O /10

f t"d trcutmcnt ~n the activity of cutalusis in sugar l)cet (1212-. 2 , g
Influcnce o peStel e .' ) (1"74)

al :3 mm .11 •

P2

Fig. 8.

Fig. 8.

21
THE CONTROL OF CI-1AETOCNEMA TIBIALIS ILL. AND INFLUENCE

OF TI-lE PESTICIDES UPON SOME METABOLIC PROCESSES IN

SUGAR BEET

20 Swnmal'!l

Theadlllts of Chactocnema tibialis 111. appcared in the third decade of April when

the daHy mean temperatures reached Bec (Bănensa-Giurgiu Exp. sta. 1973-Hl75). The

periods without precipitations aud with high daUy mean temperatures (17,7-24,8 0C) wcre

favourable to mass appearance of adults. The highcst number oIadults (6 Per pl. was I'ecorded

when the soil tempera ture in 0-10 CUl layer \Vas high (15-16 0c) aud air hllmldity 'vas
66-76 pcr cent.

10L~__-r-----r----r-----,----r-

v. V V· ~ ~ V6

I . 2 w 3 tv 1 f '1 d ahăr tratată cu inseeticid (%) 1974.

Fig. 9. Variaţia ~antităţîi dd
C substatlltţa uscatea t

~~;:r~h: i~nuence of pcsticides (%) (1974).
Fig. 9. Varlation of the ry ma er con n

10*



Good rcsults in Chactocncma control werc ol1taÎllcd whcn the puwts wcrc trC<-'1lcd durin~

cmcrgcncc period(at thcfirst appearancc of the aver wintcring adults)and nlso in thc variant

in wich thc abovc-menUollcd trcatmenl was repcatcd al thc appcarancc of thc new odult<;.

Among the pcsticidcs tested. Dcspirol-O.75 :iud Carbaril-5,20 k~ per ha as ,,,ell as

Carhctox-'10 2,0 l/11a provcd ta be most effidcnt.

The intcnsîty of photosyntesis \Vas increa<;cd hy thc pcsUcides trcalttumt particulary

in thccusc of Carharil-5 as compared ta untreatcd controL In the nrst days aftcr treatmcnt

1hu respiration decreased but in the following four (lays it iucrcascd in aU treatmcnts especially

in thc pinuls trcatcd with Carbaril-5.

Thc trallllpiratioll was intensified Ily Carbclox-40, FO'ifotox-H-35 and Carbaril-5. Cata

lase activity was nIso intensified by Carbaril~5. TIle dry {natter contcni \Vas increased by tllc

treatmcnt.

B 6oplJOC C 6JlOllJK81\1H XOpOlUHe peJy;:IbTaT 1

iwi-i !locenou il lJepHoJ~ 1l05IaB.leWUJ BCXOAOU" (n< b __ !la.'l oapUmn C o;WOJ{paTIlOii o6pa6OT

IOIUHXHHcelWMbtx) li napuaUT C Jl.Byl'lH1 -06 a/ Il
_ltepoOIl[ )l{e n051BJjellllJl j)3POCl{bIX 311M\,

nOHnJlCIi1\lI JjO!:3J,Jx 'B3POCJJbIX naceIWMblx). H~u6~~~:M; nocenOB (oTopaH o6pa6oTKa nplI

3iL111Cb npeHElpaŢM ,lh'cllnp0tlb-O 75 K 6 -5- <plfleKTHDllhIMM lIHCeKTl1UII)l3Mll OKa-

(2,0.'I/ra). ' "li ap apll.ll- B IW.rIII'leCTOC 20 Rr/ra II Knp6eToKc-40

n o6pa6oTllliblx paCTeHlHlx caxaplloij coel il. 6

Te32, OcooeJlJlo Il BapHaHTe o6pa6oTal~Ho!ll I~pe1l3P~:~ llK J116Jla.r:lOc5' llQIlI'llueHue $OTOClJH

TpOJIeM. B nepoble J~Da Jl.H51 nOCJle n _HM _ 1\1 ap apHJI- -, DO cpaBHemllOCKOH_

.IlhIX3l-IIHI y OOpa60TlJIlaX paCTe'!","! o p eHellH.fl o6pa6oTKH ua6JIlOpaJIOCh YlIIeUbUleHJie
. -- , n IlOC.tIe llCTblpex .uueii bl - - - ~

J1QCblla BCe>: o6pa6oTaUllLlx BapllBJl"rax OC06CHIIO - , ..JJ.. ·6xaHHe paCTeHlI1l YCllJlHna

Kap6apH"1-5. TpanCllnpaUliiI YCIlJIllBaJI~~L a.· y paCleUUIi o pa60TBllHhIX npenapaTOM

oeTOl'::c-40, (j>OC(VOPTOKC-P-35 11 1\a 6a llfl-? ~~TeHJIH o6pa6oTaIIHblX npenapaTal\lU Rap

6/oI J10 GOJlee BllICOJOIl\I. P p. ,) . OTOpbIX II co,':{ep>KaHHe cyxoro BelileCTllt1
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komplekslloi o[;rabofki

zascitl uojanÎa, ::\JosfvH

UNTEHSUCHUNGEN UBER DIE BEKAMPFUNG VON CHAETOCNEl\lA

TIBIALIS ILL UND DEH EINFLUSS DES IN5EKTIZIDES AUF EINIGE

STOFFWECHSELVOHGANGE DEH ZUCKEH HUBE

Zusammcll(aSSllng

In der Versucllsstatioll Băneasa Giurgiu in den .Jahrell i073-tOi5 tmlcIl din ausgewac h

scnell Chaetocl1cma tihialis 111 in der driUen Aprildckadc hei der mittlercll Tagc'itcmpcratur

von 13°C auL Die Perioden ohnciedcrschlăge nud mit holleren mittlcrCn Tagcs~lempcraluren

(17,7-2·1,8°C) beg nstigteniiein Massenauftreten dcr ausgewnchsencn Inscktcn. Dic grosstc

AnzailI von au~gewachsenen Insckten (G StiickjPflanze) wurdc claun feslgcstcUl wenn allc!l

dic Bodelllcmpcratlur in 0-10 CIl) Ticfe 15~lG,5°C nnd dic Luftlcmperalur zwischcll

G6-7G % betrug.

GutcErgcbnisse bei dcr BckămpfungCOl) Chaelocnema tihialis wurden bei den Variaulen

mit ciner PIlanzcllbchandlung in der Aufgcllpcriode (bcimcrstcn Auftrctcn der Wintergencration

und bei den Varianten mitzwei Pflanzcnbchaudluugen (dic zwcite Behandlung bei dem Auf

treteu der neuon Gencl'ation erziehlt. Von den gctcsteten lnsetiziden crwie!icnsich ~\m wirsamslcn

Dcspirol 0,75 und Carharil-S 20 kglha ais anch Carbctox-;to 2,0 I/ha.

Durch dic Wirkung des Giftcs hat siclI (lic Photosyntheseintcnsitiî.l vor allcm bei den

mit Carbarîl~5 bchandelten pnunzcn crhoht.

H3YLIEHHE MEP GOPb6bl C Bvto'OM

CHAETOCNEMA TIBIALIS IL.H., H BJlH51HI1A I1HCEKTHUH,O,OB

HA HEKOTOPblE METAGOJlHLJECKHE flPOUECCbI

Y CAXAPI-lOn CBEKJlbl

PC3/0J1C

B 1973--1975 r.r, nOflO.'lellUe B3.pOCJlblX lIaCel{OMHX Ha OOblTallOii CTallu.IIH B~lIflca

lhl.;ypni-KY Ha6Jl1onaJlOCb il rpeTbeiiAeKane anpemI, I<orn.a e,KenI-IeOHble cpe!lue TeMnepaTypbI

He npeu.blIuamI 13°. 3acyllIJlHUble nepuoJlbl c 60Jlee Bl,ICOKHMU CpeJ;J;HIIMH e)KeJ1.He~UibIMlI TeM

nepaTypal\JH (l7,7-24,8°) 6JlarOnpUiITCTBOOaJlH MaccoBoMy nOflBJlcIHlJO 03pOCJlbIX uaceKO·

lIIhlX, MaI{CHMaJlbiIOe tillCJlO KOTOpblX (6 Ha paCTeHue) Ha6mojwJlOCb H npa 60Jlee nOl)bIUleH·

Hoii TeMnepaType nO'lBbI n CJIoe 0-10 CM (15-16,5°) li npl1 DJla'KHOCTH. 603nyxa Me'KUY

66% IT 76%.

BlBLlO(iHAPlE

13 c r n Il F., 1\)71, Enlll'icJdl/[jdcnrlcn:en ÎlIl mot!uncn p(lamcnschulz,
19,2 _ Austria. Fordcrungş dicnst. An

B o g d.a r ~ I~ a A. A" 19{i:3, Fi=iolog!liceskoc rlcislpic !la Tastenie

lNcclifldami i clemcllfami mincralnolJo pitania. Naucinl.e osnovl

Jzdadchitvo Akndcmii nuuk S.S.S.R.

Manolache C si colaI 19'-;'1 1"5" .
", • J., o. - ... u, SUna/ia dcillnălorilor. Publicatiile 1 CAR

NcstcrCIJko N IH)"'''l l--~ r. ~ .•. - ..

_... . " 1.,. 'osJorol"gcmiceskic prcparaft proliv vrcttitelc 1

NUll, S-I-I, 11,2, D.R.S.S. sa 1Urrwi suckll,

Pc t r llh a D. 1., I07l, SvoicvrcmC1l11Q sionali;irovai o
1 :J poiavlcnii vrerlilcici. Sah. svckla,

ti, ~1, D.R.S.S.

Schrcicr 0.,1971, Rllll1n iri! i
.. : ere O.IC - e 1J alles prublem in neuer sic1lt, PIinnzenarzt, An.

2·1.5 Anstrin.
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CONTlIIBUl'II LA STUDIUL nASPÎNDIIIU ÎN nO~[ANIA A SI'ECIILOU
(iENUI.UI CllAETOCNEilIA STEPH. IJĂUNATOARE SFECLEI DI; ZAHAu

O. ROMAŞCANU

Puricii din genul Chaelocnema Stepil., in stadiul adult hibcrnant, pro
duc pagube importante culturilor de sfeclă de zahăr prin distrugerea frun
zelar cotilerlonale şi a primelor fl'unzuliţ.e adevărate. In majoritatea cazu
rilor, daunele constau în micşorarea ritmului de creştere şi a desimii plan
ieIoI', avînd ca efect reducerea producţiilor de rădăcini. Aceste daune sint
mari in special in anii cu prirnăveri uscate şi eălduroase, cind plantele nu
reuşesc să se refacă repede după atacul purecilor. I\f fi Il Q 1 fi C h e şi calah.
(1953, 19C14, 1957, 1959, 1961, 1967) şi Pau l ia n (1956) menţioneaz[,

specia Chaeloenema tibialis III. ca predominantă în toate zonele culli\'utoare
de sfeclI1, iar specia Ch. concinna .Marsch. şi Ch. breuzllscula Fald: ca avind
o răspîndire mai restrînsă.

Alalerial şi melod{l de cercetare. Studiul sistematic a fost: efeetuat pe
<15H indivizi, recoltaţj in perioada aprilie-iulie 1975 in culturi de sfeclă de
zahăr din 2li localităli (10 jndeţe). Adulţii nu fost prinşi cu exhaustorul, cu
fileul obişnuit sau cu fileul cu colector detaşahiL Identificarea speciilor s-a
făprt dupfl caractere morfologice exterioare, genitalii şi după măsură

tori hiometrice efectuate la lupa binocular. Pentru compararea speciîlor
s-a folosit schema lni Pal i i (1954), cît şi cheia dicotomică, tabelelc şi fi
gurile lui Liubisccy (1953) şi Aynnesoya (1965).

Rezultate obtinule. Din analiza morfologică a materialului colectat
(tabelul 1), n reieşit că, în anul 1975, sfecla de zahăr a fost atacată de speciile
Cit. Itei/;erlingeri Liub. şi Ch. tibialis 111., prima fiind predominantă. Mai
mult, Ch. heikertingeri Liub. în unele localităţidin nordul "ţării a fost singura
specie depistată, în timp ce C!l. libzalis IlI. il existat: numai În asociere, frec
venţa ei crescind spre centrul şi sudul ţării.

DupIl caracterele biometrice, întreg materialul analizat se. cuprinde
in schema elaborată de L i u b i s c e y (tabelul 2) pentru specia Ch. hei
kertzngeri Liub. Această specie a fost descrisă de II ei k e r tin ge r ca o
varietate t1 speciei Cii. COllcznna Marsch. Li li b i s ce\' o citează insă ca
specie de sine stătătoare, opinie pe. care o eonsiderăm JUSUl, fiind hazatăpe

cal:.3ctel'e anatomice aleedeagului (fig. 1 şi 2) şi ale tarselor ante~ioare ale
masculilor (fig. 3).
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Tabelul Tabelul 2

llăsJlllldlrcli speclllor de CIWc!()CIlC11Hl Sh'llh. pe terit()rllli ILS. IlonllÎnia in mmJ In!)

.-En C,'lrc

Curm·tere biometri('c ;lle mas~lIl1lor deChadocncmu cpncinna 1\lll:rscb. şi Cllaeiocnemll heikerlin
geri l,ll1bişcev

Dupa materialul din UHSS
(Liubişccv)::-;c erL J\I,}eţ'ui

Total
iurliv.

eli. cOflciull!l .

~Iar~,;h.

Ne. ,,'

eli.
heikcrlingeri
Liubi~cev

Cil._ Ub.alis.
1lli 1;.

!'\r. ".
Nr.crt. Sptdficat"

Ch. cOllcinna
iI[arşch.

Cb. hcikcrtingcri
Liublşccv.

D'lpa materialul
din R. S. Romania

Ch.··hcikcrtingcri
Lillbişccv

10. Ilfov

6. Mureş

7. Covasna

1,70 ~2,10

1,98 ±O,015

0,40-0,55
0,480 ±0,0014

40~5.j

48,8± 1,:)7

7G-99

85,12±0,29

585-676

624±2,38

50-65
57±137

81,94
8G±1,01

81-90
84,8-1,30

1,67 -2,25
1,96 ±O,OlG

0,'12 -0,5<1
O,488±O,OOS5

49-72

59,3±O,52

81-112
100,2±0,97

50-67

59,11±0.61

llG-133

126±0,G7

55-il5
80,9-1,34

76-107
92,7±0,78

1.81 -2,24
2,O~{ ±O,016

0,47 -0.56
0,517 ±O,0035

55-75
65,4 ±O,54

63-77
70,55±0,63

80G-910
871 ±5,5

134-157

145±0,84

95-118

107,3---'--1,10·

edcagului (in microni)
amplitudinea
media

Lungimea corpului (in mUl)

amplitudinea
media

L::1ţill1ca primnlui articol al
trasclor anterioare (in microni)

nmplitudiuea
media

L:1timca arlicolului 2 al
trnsclor anterioare (in microni)

amplitudinea
media

amplitudinea
media

Proporţia lăţimii arlicolului 2
al tarsclor anterioare Iaţă de
primul articol (In %)

amplitudineA
mcdia

amplitudinea
media

Lungimea

Grosimea edeagllll1i lateral
(in J.ni~roni)

Lăţimea maximă a edcaglllui
In partca anterioară (tn microni)

amplitudinea
media

2. Liilimea maxim;l fi capului
(in Ulm)

1.

G.

3.

7.

8.

42

4.

1 :13

1 f.

5.

2 12

4 20

82 74
19 7G

24 89

1 100

22 88

38 83

58 194

12

17
3

8

iG 100

:1 100

5 100
8 100

25 100

17 100

2 100

11 100

15 100

1 100
8 100

·11 100

2 67

15 il.ţ

2 100
15 88

1G 80

2 100
10 100

2 100

29 26
li 24
:l 11

2G5

1GCrişelli

Brallişll.~[l :1

Suceava 5
SlroicşU 8

ZamQstea 25
HcuRcni-

lJdcşU 17

Vcreşti 2

lJişeşli 11

Paşcaui 15

1. Cre311g[\ 1
Gîrn\' 8
Tg. Neamţ 41
Sl, cel 1\fare 3
Haman 1G

Sighişoara :2
Archiml 17
Teaca 20

Turia 2
Bodoc 10

Tg. SeCl1iesc 2

AdjncI 111
P:mciu 25
VinătorI 27

Galaţi 1

Giurgiu 25
Călugărcni 4G

459

Gnla\i

Iaşi

TOT A L

9.

8. Vrancea

4.

1- Sălaj

2. Bistriţa.

Năs11ud

3. SlţceUya

5. Neam ţ
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CONCLUZII

CONTRlBUTII LA STUDIUL RĂspINDlRIl IN ROMÂNIA
A SPECIlLOR GENULUI CHAETOCNElvIA STEPH. DĂUNĂTOARE

S~'ECLEI DE ZAHĂR

Rezuma{

.',iummary

CONTRlBUTIONS TO THE STUDAL OF THE DfSTBIBUTION OF
CHAETOCNEMA STEPH. SPECIES IN TI-lE SUGAR BEETCROPS

OF ROMANIA

lu anul 1975, in culturile de sfeclă de zabăr din ţara noastră, au fost
semnalate speciile: C/zaetocnema heihel'tingeri Liub., predominantă in jumă

tatea nordică a ţ,ării, şi Chaelocllcmu tibialis 111., predominantă În
juml1tatca sudică.

în~\llul 1975, culturile de sfeclă de zahăr din Homânia au fost :,tacatc de speciile:
Clwciocnc.ma heikcrtingcri Liub. şi ClI. libiali.~ Il 1., prima fiind prcdominantă. Ch.llelkerttn;,.
geri Liub. a predominat in jumătatea nordică Il ţării, in unele localităţi fiind singura specie
semnalată, tn timp ce eli. tibialis Ili. a existat numai in asociere, frecvenţa ci crescind spre
centrul şi sudul ţării. Materialul analizat a prezct' lat caracterele descrise de HEIKERTINGER
pentru o vnrietatc a spcciei ell. cOllciJllla Mal'sch. şi conşidcrată de LIUBISCEV ca şpccic de
sine stăUlloarc denumită Cll. lleikertillgeri Uui>.

Materialul colectat in R. S:Romănia
(fig. 2 c, d) prezintă cdeagul asem'lIl"tor
cu cel descris de L i u b i s ce\" }leu tru spe
cia Ch. heikel'tinyel'i LiulJ.

Fig. 2. Edeagul de Cllaciacnema lleikcrlingcri Uub. a.
văzut ventral, b. văzut lateral (după Liu!Ji~·cc,,).

c. şi d. dup:i material· din H.S:··România'· (original).

Fig. 2. Acdeagu5· of·· Chaetocn~nia' hciItertiilgeri Liub.
a. ventral· view, b. lateral view (arter Liubic,~cclJ).

c. aud d. Material rrom Romania (original).

Fig. 1. Edcagul de Chaclocnema cOlleiTlna Marsch. a. văzut ventral, b.
văzut lateral, (după Lillbiscel)).

Fig. 1. Acdeagus of Chactocncma concinna Marsclte. a. ventral view, b.
lateralview, (arteI' Liubiscerl).

b

1, \ ', .

La Ch. concinna~ Marsch., după Li u b i se e v
(fig. 1 a, b), edeagu1 se lăţeşte spre partea dista1ă, 1ăţire

ce incepe de la mijloc. Privit lateral, edeagul este rotunjit
anterior, grosimea lui fiind cuprinsă intre 95-118 microni
(tabelul 2). In acelaşi timp, ornamentaţia din partea proxi-
mală a edeagului este deosebită.

La Cii. concinna Marsch., partea superioară a acestui ,cţese~l este ro
tunjită. La Cit, Iteikerlingel'i Liub" după acelaşi autor (fig. 2 a, b), laturile
edeagului sînt aproximativ paralele, iar ornamentaţia din partea proximală

formează la extremitate un vîrf angular. Privit lateral, la ext,re.Illitatea pro
ximală, edcagul devine trunchiat oblic, grosimea lui fiind de 55-95,micfoni.

Fig. 3. Tanml anlerior lall1Uscui:-.. a.",GilaclncJlcma
concinna l\Iarseh.(după Liubicscc/!). b. Cl!. llciker
/ingcri Liub. (după· LillbiescclI), e. eli. hcikcriinf}cri
Ullb. (dlipă materialul din RS. Homânia -originlll).

Fig:. 3. 1\'Ialc Anterîor,bHsus.a.,Chaelocncma con
dnna Marseh. (after .LIUHISCEF.) b. Ch. heiker
tingeri Liui>. (afler LIUBISGEl'.) c. elI. hcikcr-

Ungeri Liub (l\laterial rrom Romania-original).

In 1\:175 the sugar bcl'l erops WCI'C attacked by the specics Chaclocnomu'I-Ieikcl'tingcrl
Liub. uueI ily Ch. TiblUlis 111., tlIc formeI' bciug predominant. Ch heikcrtingeri liub. Was pre
ponderent in thc Northcr Half of Romania, in SOine locatioll being the only spedesthat '\Vas
rccorneo ,,,hile Ch. tibialis 111. waSprcscnt only in associations with a higherfrequcntly in
the centre and thc sonth of Romania.

The insccts showed thc eharactcristics dcscribcd by Heikcrtinger for a variety Cu.. concin
11a Mal'sch. aud eonşidcrcd by Liubisccv as udistinct species named eh. Heikcrtingcr Liub:

Structura tarsului anterior la mascul (fig. 3) estedeosebitft:primul

articol prezintă o îngroşare laterală mult,mai pronunţată la Ch. heikertingel'i

Liub. (fig. 3 b şi c) faţă de Ch. COIlc1nna Marsch. reprezintă 63-77% diu

lăţimea maximă a primului articol, în timp ce la Cli. lIeikettingeriLfub. această

proporţie este de 50-63%. Materialul colectat in R ..S. Romănia s-a inca

drat în limitele biometrice prezentate de Li u h i se ,e v Ia specia Ch. hei
kertingeri Liub.

BElTRAGE ZUB VEBBRElTUNG IN DER S. R. BUlIlĂNIEN DER
SCI-IADLICHEN ARTEN DER SATTUNG CHAEl'OCNEMA STEPl-!.

DEB BUBE

Inl.l~hret975 wurdcn die Zuckcrriibcrischliigcin derS. H. Rumănien ~'oh {tcu' Arte'ti
Cllaeiocncma Ilcikertillgcr Limb. nnd CII: tibiali.~ 111 dic 'erste vorherschend befallen, Cli. hei
k:ertingeri Limh. hcrrschte in dcr niirdIicheuLandeshăUtcvor, in einigen Ortscbufteniwar as
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die eiJlzigen angczeigtc Art, wahrcnd Cli.. U1.lilllis 111. nul' in Assozialion und ihr Auflrl'ten
wm ZentruIll uud Siiden des Landc5 wuchs. Das analysicrtc Materialzeigtc dic von Hcikerlillgen
bcschricbcncll Merkmnle fUr cine Aburi der Art. Ch. concîonna Marsch. die von Liuliisecv als
cine s~ihstsUiI1digc Arl mit ,dcmNamcn Ch. heikcrtingcn Limb. bctraclitclwllffÎt'.

YI3YLIEHYIE PACTnpOCTPAHEHYI51 BYI,UOB PO,UA
CHAETOCNEMA STEPl-I. BPE,UHbIX ,UJI51 CAXAPHOH CBEKJJbI

B COUYIAJIYICTYI4ECKOH PECnYI3JIYIKE PYMbIHYI51

DlNMUCA APAIU1'IEI DĂUNĂTORILOR
MAi\lESTHA BRASSICAJ, L. ŞI SCOTIA SI'. PENTRU STABILIREA

i\IETODELOH DE PROTECŢIE A Cur;ruIULOJl DE SFECLA DE ZAHĂu

Pe:JIOAte
MARIA IONESCU

specii
Ro-

precum şi unele
(1964, 1965), E.

l11ameslra Rrassicae, precum şi unele specii de Scotia au devenit în
ţara noastră, mai ales în ultimii 5-6 ani, unii dintre principalii dăunători

ai culturilor de sfeclă. 1n anii de apariţie în masă, produce daune importante
pînă la compromiterea culturii prin defolieri sau distrugerea plantelor. Ase
menea daune sint semnalate de: W ego re k (1966) i11 Polonia, T y g e s e n
(1969) in Danemarca, Bon g i o van n; (1970) in Italia, Cam p r a g
(1970) in Iugoslavia, P o p O v (1971) şi G hen ce v (1971) in Bulgaria,
precum şi de alţi cercetători care au întreprins o serie de ohservaţii şi expe
rimentări asupra speciilor men\:ionnle.

1n ţara noasLrfl, speda l11amcslra brassicae,
de Scotia su fost studiate de Ion e s c n Mar i a
m a Ş c u '7i colah. (1963, 1967).

Pentru a clarifica noi aspecte ale boilogiei şi combaterii acestor dău

nători in culturile de sfeclă de zahăr. in perioada 1972-1974, la staţinnile

experimentale Băneasa-Giurgiu, l\Iărculeşti, Greaca, Brăila, precum şi în
alte localităţi din ţară, aU fost efectuate cercetări privind cunoaşterea facto
rilor care favorizează apariţ.iile în masă în unele zone din sudul ţării şi stabi
lirea metodelor de combatere la sfecla de zahăr.

111alerial, melodII şi condiţii de e.rperimcnlare. Observaliile şi notările au
fost făcu te direct în cîmp, în culturile de sfecUl situate pe diferite soIuri (aluvio
nale, humice, cernoziomice), prin colectarea flururilor cu ajutorul surselor
luminoase, prin creştere în cuşti special amcnajate precum şi în laborator.
Dinamica apariţiei s-a urmărit în raport cu temperatura atmosfeică, preci
pitaţiile, gradul de umiditate şi tipul de sol.

Experienţele de combatere s-au efectuat Ia sfecla de zahăr puternic
infestatti cu larve de Scntia sp. şi Mamestra brassicae,

în cazul larvelor hibernante de Scotia sp., s-au luat în studiu variante
cu un tratament aplicat la sol pe rind odată cn insăminţarea (in condiţiile

unei infestări cu 1-6 larve la mp) şi variante cn două tratamente combinate;
primul la sol (aplicat pe rindul de semănat) şi al doîlea la apariţia larve!or
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*) Determinarea, unora dintre specii a fost făcută de Of. A. Popescu~Gorj-Muzeul "Gr·
Antipa".

Fig. 1. Frecvenţa speeUlor de agrotine dăunătoare culturilor, la staţiunea Băneasa~Giurgiu

(1973).

Fig. 1. Frequency of the dammaging Agrotinae species al Băneasa-Giurgiu (1973).

p.roduse de Mamestra brassicae prin defolierea aproape totală a plantelor
ŞI pnn retezarea plantelor de la eolet prin atacurile produse de Scotia sp
producţia este mult redusă. .,

Din experienţele de combatere a larvelor de l\Tamestra brassicae,
e~ec"tua~e în anul ~973 la Băneasa-Giurgiu (tabel 1) la cultura de sfeclă pentru
radaCInI, s-au ohţmut sporuri semnificative la variantele cu două tratamente
la plante.: primul. aplicat la apariţ.ia larvelor din a doua generaţie (pe la sfîr
şItul lumI lUme clUd s-a constatat şi un început de atac la frunze) şi al doilea
tratament la 23 zile după primul (perioada de apari'ţie maximă a larvelor
din a doua generaţ.ie). Preparatele emulsionabile folosite în combatere au
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din prima generaţie (la sfîrşitnl celei de a doua decade a lunii iunie) urmat
imediat de opraşi1ă pentru încorporarea insecticidului.

La experienţele de combatere a larvelor de JlilamesfrQ brusslcae, primul
tratament a fost aplicat atunci cînd au fost observate primele larve din a
doua generaţie (la sfîrşitul lunii iulie cînd s-a constatat un inceput de atac
la frunze), iar al doilea la 23 zile (în perioada ~e apariţic maximă a larvelor
din a doua generaţie). S-au încercat insecticide granulate pe bază de Bepta
clor, Timet, Furadan, Bazudin (tratamente la sol), insecticide pulberi
pe bază de CurbariI, Pinetox, Foxfotox, Despirol şi illsecticidele emulsio
nabile Nuvacron, Dimecron, Fosfotox (tratament la plant"). Cantitatea de
insecticide aplicată la variantele cu tratament la sol a fost de 30-50 l,gjba,
iar la variantele cu tratament la plantă de 20~30 kg!ha la prăfuiri şi de 1~2
ljha soluţie concentrată la stropiri. Fiecare variantă a fost executată pe par
cele de cîte 20,25 şi 30 mp în 4. repetitii. Modul de aşezare a experientelor
a fost după metoda blocurilor.

Rezultate obţinute. Fluturii de I'vlamestra brassicae apar in masa m
diferite regiuni din ţară, în primu"crile şi veriIe lipsite de precipitatii şi cu
temperaturi medii zilnice mai ridicate de 27°C,aşa cum a fost în anii 1973
şi 1975 la Băneasa-Giurgiu, Miirculeşti, Greaca şi alte localităţi din sudul
ţării. în astfel de condiţii. concomitent cu lVIameslra brassicae au fost înre
gistrate mai multe specii de agrotine. Printre cele mai frecvente, şi in număr
mare, au fost M. oleracea L., J\I. foyma dissimilis Knoch, Scotia segetum Den.,
et Schiff., Sc. ipsilon Hjn., Sc. exclamations L., Chloridea dipsacea L., My
thimna impura I-lh şi altele (fig. 1). Aceste agrotine dăunătoare, în condiţii
fav0.rubile, pot deveni un adevărat pericol pentru sfecla de zahăr şi alte cul~
turi, fapt meuţionat de Wegorek (1966) în Polonia.

Prin observaţjile efectuate in anii 1973-1974 la Băneasa~Giurgiu
asupra dinamicii apariţiei s~a constatat cii fluturii IHamestra brassicae ca
şi ai speciilor genului Scotia an apărut in primăvară cînd temperaturile medii
zilnice au fost de 12-16°C, incepînd din prima decadă a lunii mai şi eşalo
nindu-se apariţ,ia primei generaţii pîn~i la sfirşitulluniiiunie - inceputul lunii
iulie. Din datele prezentate În fig. 2 se constată că atunci cînd temperatma
medie 7ilnică a scăzut sub 12°C, iar precipitaţiile au depăşit 20 IIlm, zbo
rul fluturilor a fost redus aşa ~cum s-a înregistrat la sfîrşitul primei .şi celei
de a doua decade a lunii mai. In perioadele cu temperaturi medii zilnice mai
ridicate de 27''" C, şi cu precipitaţii reduse, fluturii au apărut In masă. Ast
fel de apariţii au avut loc pe la începutul şi spre sfîrşitul lunii iunie şi înce
putul lunii iulie. lHaximum de zbor s-a constatat pe la sfîrşitul lunii illuie
începutul lunii iulie (la inceputul suprapunerii celor două generaţii). în afară
de factorii amintiţi, s-a observat că .prezintă importanţă şi umiditatea at
mosferică; numărul cel mai mare de fluturi s-a înregistrat atunci cînd umi
ditatea atmosferică a fost de 71 ~ 77%. În terenurile de la Băneasa-Giurgiu,

1arvele de 1\:1 amestra brassicae cît şi acelea din speciile genului Scotia, spre
deosebire de fluturi, găsesc condiţii optime de dezvoltare în culturile de sfeclă

situate pe soIuri umede sau reavene. în timpul zilei, larvele stau mai mult
ascunse, iar spre seară încep să se hrănească. În cazul unor atacuri puternice
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Fig. 2. Dinamica apariţiei adulţilor de Mameslra brassicae L. la staţiunea Băneasa-Giurgiu in anul 1973.

Fig. Dynamics of Mamestra brassicae L. Adults occurence at Băneasa-GiurgiuStation in 1973.
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Rezultatele obţInute in experlcllţcle (le cOmbatere n. larve lor de Mamcstra brassicae la sfecla de zalliit ileirigat:i.
Staţiunea niineasn~ Giurgiu (Hl73)

Frec· Valull- Fila-
Producţi.a dc

Prod. tulltirrădăcini Difc- Semni-
venţa rea tuxi- OiI.

VARIANTA Cantitatea de inscc!iCid ... t acu- rcl:t" cit a- Tenţ,," fica- t/ha
lui % tivă ,," t/ha % 'I/ha tia tJha %

~

Fosfotox-R~35, emulsie 21/ha 5. c. 27,0 31,0 O '10,3 125;5 8,2 ,.. 6,7 131 1,6 ~
!'i

Nuvacrou-40, emulsie 2 l/ha s. c. 10,0 11,5 O '12,9 133,6 10,8 *** 7,3 143 2,2 O
~

Furadau-75, muiabi! 0,5 kg/ha s. c. 3,7 4,2 O 46,2 143,9 14,1 .. , 7,7 150 2,6
,.
'll

Dimecron-50, sistemle 1,25 1/11.:15. c.
,.

15,5 17,8 O 41,6 129,5 9,5 **.* 7,1 139 2,0 ~

.:J
Pinetox-20, pulberi 20 kglha s. c. 9,0 10,'1 O 42,6 132,7 10,5 .. , 6,9 135 1,8 §
Despirol-O,75, pulberi 20 kg/ha s. c. 11,2 13,0 O 42,0 138,8 9,8 *'* * 6,6 129 1,5 t'

~

Carbaril-5, pulberi 30 ltg/ha s. t. 7,5 7.6 O 42,8 133,3 10,7 .. , 7,0 137 1,9 ~,.
Netratat (martor) - 86,5 100 - 32,1 100 5,1 100 ~

~

~

"DL 5%= 2,25 ~

~

DL 1% = :~,O(\ "~~
DLO,l%= 4,13

~

8,.
M
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fost FosfotoxH-35, Nuvucron 40, aplicate -În cantitate de cite .2 ljha s.c.
A mai fost folosit produsul muiabil Dimecron 50 sistemic (1,251/ha s.c.),
Ca pulberi au mai fost folosite Despirol 0,75 şi Pinetox 20 in cite 20 kg/ha şi
Carbaril 5 (301;g/ha). La acestea procentnl plantelor atacate a fost intre
3,6-27% , iar la varianta netratată a ajuns pină la 85,50/0' Producţia de ră

dăcini de la 32,1 tlha la martor s-a ridicat la40,3-47,2 tlha la variantele tra
tate, sporurile de producţ.ie fiind de 125,5-143,9%. Producţia de zahăr la
variantele tralale de G,7-7,7 tlha, iar marlorulni de 5,1 l/ha (tahel 1). În
anul 1U74, in afar[\ de insccticidele folosite, s-au mai incercat şi produsele
emulsionabile Carbetox-40, şi Siuctox E 35 precum şi pulberea Fosfotox 5
(tahel 2). Rezullalele experienţelor din anul 1974 confirmă rezultatele obţi

nnte in anul 107:-3 cu privire la numărul de tratamente şi la eficacitatea insec
licidelor folosite. La variantele eu două tratamente s-au realizat productii
de rădăcini dc 80,(i-R9,7 l/ha fa\.ă de 77,5 tlha la varianta martor, iar pro
ducţia de zahitr de la 12,9 tlha a crjuns pină la ':',9 tlha la parcelele tratate.

ln combaterea laryclor de Scotia sp., rezultate bune s~au obţinut

la variantele cu dOU[l tratamente combinate: primul aplicat la sol, pe rind
odată cu insămînţ"area împotriva larvelor hibernante şi al doilea la plantă

urmat imediat de o praşilă (pentru ineorporarea inseeticidlllui) la apariţia

maxim[t a larvelor din prima genera'ţie (in a doua deca(Hi a lunii iunie). Ast
fel, in urma "plicării produselor Furadan 10, Bazudin 10, Timet 5, I-Jepta
-elOI' 5, Despirol 0,75, Pinetox 10, Carbaril 5 şi Fosfotox 5, densitatea larvelor
in sol s-a redtls la O,llmp, frecvenţa plantelor atacate la 7-16% faţ" de 54%
la martor (netratal), iar prodncţia de rădăcini a fost de 30,1-33 tlha faţă
de numai 20 tlha a martonI! ni (tabel 3). În experienţele efectuate in anul
1974, in condiţii de irigare, pe lingă insecticidele folosite în anul 1973, s-a
mai incercat preparatul granulat Phytoso1 5 şi produsul biologic Baclospein
30. Din datele obţinute (tabel 4) se constată că rezultate bune au dat, ca şi

in anul 1973, "ariantele cu două lratamente combinate sol+plantă. La aces
tea, producţia de rădăcini a fost de 80,4-86,6 tlha, iar la martor de 76,6 tlha
rezultînd o producţie de zahăr intre 12,8-14,4 tlha la "ariantele tratate şi

12,9 tlha la martor.

În condiţiile anilor 1973-1974, in unele regiuni din sudul ţării, apari
ţia fluturilor Mamestra brassicae, cît şi a speciPor Scotia segetum, Scotia
ipsilon etc. a avut loc atunci cind temperaturile medii zilnice au fost de 12
-l(i°C (incepind din prima decadă a lunii mai). Cind însă temperaturile medii
zilnice au scăzut sub 12°C, iar precipitaţjile in anumite perioade au depăşit

20 mm, apariţia fluturilor s-a redus.
2. Perioadele cu temperaturi medii zilnice mai ridicate de 27°C şi cu

precipitaţji reduse au favorizat apariţia in masă a fluturilor.
3. Larvele, spre deosebire de fluturi, s-au găsit in densitate mai mare

în culturile de sfeclă situate pe soIuri umede, reavene, sau în culturile de sfeclă

irîgată.

(;ONCI~UZJI

11*



Tabelul ,3

Rezultatele obţinute In expericJltele de comhatere:!. lar"elor de ScoUa sp. la sicda de zahAr neirluah"!, StaţIunea Bii.neasil-Giurglu (1973)

~

cn

"'"

Cantitatea bensita-
Producţia sfCthi- Prod. de zahăr

de iilsectÎ- t,:·a Plun!" rihlăciiii
DiicrclJţa Semllifiea-

VARIANTA cid lan' cIur ~lacntc lfha ţia
Diferenţa

llha "(kglhaJ in sol!m~ '" tjha % ,c,

--
Fllradan-10, gran. (sol) 30

Despirol-O,75 (pulb.) 0-1 7 33,0 165,0 13,0 ". 5,6 160 2,1

(plantă~sol) 20

Bazudin~10 gran. (sol) 30

Pinetox-10, pulb. ~ 16 :10,1 150;:1 10,1 .. 5,2 118 1,7

(plantă-sol) 20 ~
>-

Timet-5, gran,(sol) 50 '"
Carbaril-5, polb. 0-1 n 31,4 157,0 11,4 .. 5,'! 154 1,9 s:

H

(plantă-sol) 20 O
Z

50
~

Heptaclor-5, grau. (sol)
~

n

Fosfotox-5, pulbere 0-1 12 31,7 158,5 11,7 .. 5,4 154 1,9 q

(plantă- sol) 20

Netralat (martor) - 1-6 5:1 20,0 100 - 3,5 100

DL 5%= 6,29

DL 1%= :':\,83

DL 0,1%=17,47

O>

l'abelu14 ~

Rezultatele oh!lnute in experientele de comhaterea Inn'rIor de Scotia sp. l:i sfecla de zahăr Irlflată. Staflunea Băneasa-Glurgiu(1974)

ProdiH:ţiil de Pr<iducţia d,~ l<ihăr

Caniitilte,l dein51;cticîd
skcl ă-r"dăcini

Dilt'renţil 5rmnifiCil- Dilrren 1il
VARIAXT.-\

'. c,
!rha ţia

I/ha ,,, !fha
tjh ~ ,-"

Phytosor-5 gran. (sol) 50 kgJha
Fosfotox-3-35, emulsie 80,6 105,0 ·1,2 13,0 103 0,'1
(plantă-sol) 2 lfha

Bazudill-10, gran. (501) 30 kgJha
Sintox-E-35, emulsie 86,6 113,0 10,2 "'* U.1 IOD 1,2
(plantă-sol) 2 l/ha

Furadan-5 gran. (sol) 50 kg/ha
Carbetox-40, emulsie 81,6 106,8 5,2 12,8 nn 0,1
(plantă~sol) 2 1/ha

Timet-5, gran (sol) 50 kg/ha
Pinetox-65, emulsie 81,6 106,8 5,2 14,3 103 1.4
(plantă·sol) 1,5 1/hu

Fosfotox-5, pulb, (sol) 30 kg/hn
Fosfotox-5, pulh. 85,2 111,5 8,8 14,4 111 1,5
(plan tii-sol) 25 kg/lm

Despirol-O,75, pulb. (sol) 30 kg/ha
Dcspirol-O,75, })1i11J, 80,'1 105,0 '1,0 13,0 100 0,1
(plantă-sol) 25 kgjha

CurbariI-o, pulb, (sol) :\0 kgjha
Bactospein-30, muiahil 83,1 108,7 6,7 .13,8 106 0,9
(plantă-sol) 2 kg/ha
Nctratat (martor) 76,·1 100 - 12,H 100

DL 5%= 7,28
DL 1 %= n,21
DL 0,1 %=13,37

~

~
.~

~
>-
~
~

-ij
~

~
a:
~
~
~

>-l
.~

>-

~
'"~
~
>
~

~
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<1. în combaterea Iarvclor de IVIamestra brassicac, cele mai bune re
zultate s-au obţinut la variantele cu două tratamente la planUl, primul apli
cat la apariţia primelor larve din a doua generaţie (cind s-a constatat şi un
început de atac la frunze), iar al doilea după 23 zile, cu preparatele cmulsio
nabile Fosfotox R 35, Sinetox E 35, Carbetox 40, Nuvacron 110 in cantitate
de cite 2ljha s.a. s-au cu pulberile Curbaril 5, Fosfotox 5, Dcspirol 0,75 cite
30 kgjha.

5. 1n combaterea larvelor de Scotia sp. s-au obţinut rezultate hune
prin aplicarea a două tratamente combinate; primul aplicat la sol odatii cu
însămîn1:areaşi al doilea la plantfl (urmat imediat de pr;Jşilă pentru incorpo
rarea insecticidului) în momentul aparitiei maxime a larvelor din prima
generatie (în a doua decadă a lunii iunie). Dintre inseciicidele folosite mai
eficace s-au dovedit Furadan 10 şi Heptaclor 5 (granulate şi aplicate la sol)
precum şi Fosfotox 5 sau Carbaril 5 (pulberi) in tratamentul la plantă.

DINAMICA APAHIŢIEI D!i.UN!i.TOHILOR
MAMESTRA BRASSICAE L. ŞI SCOTIA sp. PENTHU STABILIHEA
METODELOR DE PROTECTIE A CULTUHILOH DE SFECLA DE ZAI-rAH .

Rr':UJllul

Anii cu pl'imrt.veri.şiveri lipsite de precipitaţii şi cu tcmperaturi medii zilnice mui ridicate
de 27"C au favorizat apari\'ia în masă a fluturilor de .Hameslra br(ls.~Îcae L.,Scnli(l sp. Tcmpc
ratilrile scăzute sub 12"Cşi prccipitaHile peste 20 111111 in anumite perioade ali rcdllszborul
flulurilor. Regiunilc sitml te în zona de sud a ţărîi, cu perioade secetoase, prezintii conditii optime
pCl1tru apariţiile În masă [\ fluturilor. Larvcle acestora li-au găsit în dcnsitnte mai mare în
culturile de sfecli.i situate pe soIuri umede sau reavăne. Îi1 combaterea larvclor de, ~lI(llllcstra
brassicac, cele mni lJUne relmltate s-allob\inut prin aplicarea a donă tratamente la plantă:

primul tmtfllnent aplicat la apariţia primelor larve, din n doua generaţie (cînd s-a conslatat
şi un inceput de atac la frunze) şi al doilea la 2:3 zile după primul. În cazul larvelor de Sco/ia sp.
ş-au obţinut rezultate bune la variantele cu dou:" tratamente combinate: primul aplicat la
sol odatii cu însămln!arca şi al doilea la plantă, urmat imediat de () praşilă .şi aplicat in II doua
decadă a lunii iunie. Dintre insecticidele folosite mai eficace s-au, dovedit Fllrndan~10 (gl'anule,
30 kgfha), Hcptaclor~;) (micrograul1le 50 lq~/ha), Fos(otox-5 şi Cal'!Juril-D (pulberi, :·10 kgfha).

DYNAMICS OF TIlE APPEARANCE OF MAMESTRA BRASSICAE L.
AND SCOTIA SI'. WITIl TIlE VIEW '1'0 ESTABLISCIlING TI-IE

METIlODS OF .PROTECTING TI-IE SUGAH BEET CROPS

Sllmmar !J

IVIass-appcarance of l\Iamcstra brassicac L. aud Scoţia sp. is favoured in the yeMs with
dry springs aud sullunera aud daily rucan temperatllres of more than 27°C. Tell1peratures
lowcr than 12°C aud a rainfaU oI more than 20 mm durlng ccrtain periods reduced thc flight
illtCllsity of mamcstra butterlies. 'fhe southern part of Romania with Ircquent dry periods
oHel' optimum conditions for mass-appef'rancc of the butterflies. Their larve wcre' Iouud an
a higher density in the sugar bect crops on thc humid soils.

The bcst results in I\lamcstra larvac control 'wcre obtained by lwo lreatmcnts, tI1e Urst
when the larvae of thc sccond gcncration appcared (first signs of lcaf at:taclq aud lhe second,
23 days la ter.

Scotia 5p. larvae ·wcre succcsfully cOlltrolled by lwo combined tl'calmcnls: a soil lreat
mcnt al thc driUing timc and allothcr, in the second dCCIldc of June follQwed ily a hoeing.

Among the pcstic1des tested, the most efficient proved lo be Fllradall-10 (granllles, 30
kg/ha), hcptac1or-5 (microgranulcs, 50 kgfha), Fosfotox-,5 uneI Curb,lI'H~5 (prnwdcr :10 kg/ha);

DIE DYNAMIK DES AlJFTHETENS DEH SCI-IADLINGE MAMESTHA
BHASSICAE tiND SCOTIA SI'. ZUH BESTIMMUNG DER BEKA!\IP

FUNGSMETIIODEN Il\I ZUKEHRUBENBAU

Z llSamtl!C!I/aS;'illllfj

.lahrc mit llicdcrschlugslosen Fl'iilljaren unei SomllJel' mit miltlcren TClllpcralurcll bel'
27°C haben cin ?ltasscllauflrctel1 dcri\huncstra hrassicae L und Sco!i~~ sp. begiinstigt.

TCl1lperaturcn unIcI' 12°C lIud NiederschHigc iiber 20 mIU im gewissell periodcu
verringern de/) Falterfhlg, Dic im Siidcn des L:l1ldes gclcgencn Hcgioncn mit lrOl;j{enCn Perioden
bictcn gunstige Bcdingungcn fi.îr ein J\Jasscn::\llftreten der Sclullelterlinge. nil' Larvcn dicscr
'\vurden in grusscrell l\Icngen in Zuckcl'diben nberstandcn auf JC1lcltten oder lockcrcn Bodcn
gl'fundcn. Bei der L::ll'venbeli:iilllpfullg von l\{amestra brasskae wurdell dic beslen Ergcbllisse
mit zwei Bchandlungcll crilUlten. Die el'ste Behandlung wurde bcim Aurtrcten der Cl'st(~n Lar
ven del' 2-tell Gcneralion (als aUl'h L'in Allfaug YOH Blti.ttcrbefal1 feslge.slcl1l "\vurde) emsgefehrt
und dic zweite Behandlung 2:3 "fage spiihter. Im Falle dcr Larve Yon S<..:o\in sp. wurdeu gute
Ergebnisse bei deu Varianten mit zwci kOlllbinierlcn Bchandlungen crhulten die crste am
Boden gleichzcilig mit de" .Allssant und dic z\ycitc aur der Pfl:mzc gcfolgt yon cincI' Hackc,
in der2-tcn .lullidckadc. Vun dcm vcrwcndelcn Insel;:lizitiell haben sich Fnradall-l0 (kuruig
:W kgfha), Hcptaclor-5 (fcinli:iirnig 50 li:g/lw). Fosfolox-5 tind Carbnril 5 (plllwrig ;30 legfha)
gtinsUg bewiirl.

.Q[.oII-!AMVlKA Il051B.JJEHVl51 BPE.QVlTEJlEFI BVl.QA
MAMESTRA BRASSICAE L. [.01 SCOTIA SI'.

.Q.n51 YCTAHOB.nEHH51 CllOC050B 3AlllVlTbI IlOCEBOB
CAXAPHOYI CBEK.nbI

P(,~lIOAle

3aeyIlI.'IIIUbl(, IlecIlbl Il ,;leTi:! ca cpe;r:I,Hll"Hl e)Ke!(lI('rHlbl~II{ TC\\mep3T)'J)i.\MII 111,1111(' 2T
6.'larOrrpH51TCTUOBa/ll1 MaCCOUOi\lY n05IU.1CIlIUO 6aUO'ICI\Mamestra brassicae L.l! Scotia sp.

TelllllepaTypl,1 IlHlKe 12Q II anwcqlepllble Oca;lKl! IlblI1aaamUl!e U He]{OTopLIC nepllOJJ;bl B

1\0.'11ltl('CTue UbIwe 20 !IIM yMeHblllaJlII .1J.e! 6a60'lciC PaTloIl!>1 lOilmoii 'laCTI! CTpallLIC 3acyw

,'IItIlLIMII llCPl101(3MlI, llMelOT OnTlIMaJIbllblC yCJlOIlIUI }(MI MaCCOBoro nmlUJlCmlYl ua6o'lcE:. I1x
ryceHllubl IIa6Jl10llaJlllCb 13 60.i1bWCM KO/IJl'ICCT130 B noceuax caxaplJoii CUCK!lbl IIaxO/U1UUIXC51
lla U.'l'J/KHblX Il CblpblX lIo'wax.

B 60Pb6c C ryceuHua.MlI Mamestra brassicae L..'JY'llliHe pC3yllbTaTbl ;n;aJlO npUMe

nculle /wyx o6pa60JloK pacTcIIlIii: ncpnaHa o6pa6oTl(a npll llOiIB,lCIIlili nepnblx rycetlull
uTOporo "OKO.1J.ellllŞJ: (Iwr/la YCT311onllcno II lla'laJlO llOBpe}l()l,CIHIfI .'l'lICTbCU), Il IlTopaŞJ: 06-
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pa6on;a IlCpe3 23 JUIH 1I0CJIe nepnoiL B 6opb6ec rycclIHUIlMlI ulina Scotia sp. XOPQllIHe

pC3yJlhTaTLI llOJlY'leUbl B Bap1l311Tax C ..QUYM5I ]{QIIl6HHIlPOIl3HllblIl1ll o6pa6oTK3MH: o6pa6QTK<l

110'JBbl OJUlonpeMeHllo c nocceBOM, II o6pa6oTKa paCTeulli'! C HeMC}l,.'leJlHbIM npllMelleHHeM

npOnO!IKll Ba BTOpoii )teK3)ţe 1Il0IJ5I. Cpe,''!,1l IICnOJlb30B3HHblX llllceKTnUll1l0u Ha1l6oJJee 3$

IpeKTlIBll!:Jl!1l11q,Ka::WJHICb epypanau-lO (rpanYJlbJ,30 Kr/ra), feHTaX.TIOp-5 (MII]{pOrpaHyJlbl,

50 Kr/'l'a) , cl>OC{~OT()KC-5 Il Kap6apllJI-5 (nopomoK 30 Kr/ra).

BlBLIOC;HAFIE

Bon g i o V il llU i G., tD70, ]l/'OSpc/tivc tii [oile contro i prillcÎ[Jllli (ifo{ogi delia bie/ola, 10

forll1. agl'm"., 26, 14.

Ca Il\ p r a H D .• 1970, PojQlI(l i ,.,.ldllosl gUSCtlÎC(l i= roi/a .!lIamc81I'Q (NrJcilliti(l(>!.cpie/opfera)

nu seral/oy repi il nckim l'ejollimia VnyvodiIlu, Snvrem. pol. jopri\'. 18, 11-12.

G hen c c y N., 1971, 1\'osfwkife opami nepTiin/eli po rasfelliia/a :imu. J{tlslil. zasl., 1n,G.

Ion c s C II l\la r i a, H. o lH;;I Ş C 11 E., C o i ce\' A 11::l, InG:), CCl'cc/liri biologicc şi de

('ombalcrc CI lurllclor de Illlha SnllflJllituri/Ol' (.4..{ll'olfs sCfje!llm .~ehilf). Analele !jl~c\il'i du

protecţia IJlantclof, I.

Ion e S C li 1'vl ari a, 11:17·1, COIll!mtcl'ra lUl've!o1' de bilha ver:d (:lIall1csfra bra,~sicac L.).

Analele scenei de pl'otl'c\ia plantelor, Il.

Ionc5cll Maria, 19(\5, Ccrcc/rlri !lio[oyÎCe la bilha /JCl':ei .J1Iumcsfra bl'a.~sicac I.. (r,('I)i~

dop/f!ra·iVociuldtlC). Studii şi cl~rceUll'i de 1>iologk, seria zoologic, 17,2,

Ionescu 1\laria, HOlllrlşCtl E., Coiccv Alia, LCl1\elli V., 1967, Con/rillll/U

la .~(u(lilll biologiei ~i COmbaterii speciei ,'illrotis i fJsilon Roll . (.'igrolinoc). Analele ICPP, IV,

P () P o v P., 1971, VllraIlÎo/c/olli{e slIel!illlli pl'imamki 1/ f)llllk/o/lcf po prn{/JIO:a i .~iflTJali:aliia

l'..astit., Zast., Hl, 8.

T h Y g c s c n T h., HH19, Nats01Jll1H'l"l'u[jlc ul' cko/lo1JJÎsk. lU'fyrinil1{J i ])a/lIl1ark Tidsskr,

Plank::lld., 72.

\V (~g ore k \V., 19(Hi, Rolllicc (Af/1"o{illoc) k.rajolira;;ll ro/Jlil':c[jo pols1,'(l ]'1"(ll'e lHlllkol/le

Inslyfllill ochro!l 1'Os/i1l, 8, 2.

l'lIE:lENTA ÎN CUI;I'UHILE DE SFECI,A IJE :lAHAn A nAUNAT()I\ULUI

XYLIÎNA YETUSTA IllIRN. (LEl'.)

VICTOR CIOClllA, ANA CODRI;SCU

IndusLrializ<Irea şi chimizaren din ultimele deeenii,HI delerminat im

portante modificări în mediul inconjurător şi .diferite schimbări in cadrul

echilibrelor naturale din agrobiocenoze.

în productia agicoHî, implicaţiile ivite se referă mai ales In e[celele

rezultate din combaterea chimică a bOlilor ,'Şi dăllnătorilor. Distrugerea sau

reducerea numerică a unol' populaţii de dflUnători determinfl posibilitatea

ocupării lInor llişe ecologice de către o alUl speeie de fitofag. în asemenea

situatii, unele insecte, doar citat.e ca prezente in fauna unei zone, devin re

pede d5unătoarc în noile condiţii prielnice pentn.l inmulţirea lor. În conse

cinţă rezultă import.anţ.a cunoaşterii tuturor speciilor de insecte potential

dăunăt.oare ale unei culturi agricole pentru a pulea preîntîmpilHl eventua

lele atacuri. Cu acest scop, pentru sfecla de zahflr s~au initiat, la 1.C.LS.

Braşov, cerceUi!'i asupra structurii şi dinamicii artropodelor, în corelatie cu

situaţia insectelor prădiitoare ,';;i parazite. În cadrul acestor cereetiiri, a fost

identificat. ca dăunător potenţjal al s1'edei de zahăr Xylcna /lctlIsta Hulm.

JVIeioda de cercetarc. Pentru creşterea lan'elor de Lepidoptere u fast

1'010sit5 metoda culturii acestora în terarii cu plante de sfecl5 sau pe frunze

proaspete înlocuite zilnic. în tcrarii a fost rolosit sol adus din stratul super

fieial <.lI terenului culturii de sfeclfl în care a fost ident.ificatfl larva speciei

Xyleua yetusta. Pentru evitarea pnrazitării omizii terariul a fost acoperit

cu tifou. 'Materialul biologic a fost păstrat la o temperatură care a yuriat

intre 20-23"C.

Rezultate o"tinate. In anul 1\)74. in ziua de 12.07., au fost colectate

mai multe larve de Lepidoptere de pe frunze de sLecl" dc zahăr (LC.C.S.

Braşov). Una dintre larve a fost izolaUl şi crescută. În captivitate, s-a mai

hrănit timp de 36 ore cu frunze de sfeeHi. Apoi a coborit în sol, unde, in 15.07,

şi-a ţesut un cocon de culoare argintie. După n{lpîrlire s-a transformat in

crisalidă. în primele ore crisalida a fost brun-gălbuie, iar apoi s-a brunificat.

La 18.09.1 ~)74. după (j3 zile de la Împup~lfe, H ecJozat forma imago care În

timpul zilei stăv~a nemişcatii pe solul din terariu. Această atitudine a avut-o

şi in timpul zilelc..r cu cerul total ucopertit. A fost identifkatrl specia Xylena

vctusta l-Iubn.
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.L110dul de alac. Larva, prin hrănire cu frunze de sfeclă, el făcut orificii
Dvoidale neregulate, consumÎnd şi din partea marginaUl el limbuluL

Descrierea tarpeL jn ultimul stadiu lan-a arc culoarea verde, cu doufl
dungi longitudinale galbene pe partea dorsaEl, avînd între ele puncte albe.
Stîgmele sînt roşii. Crisalida este hnm-roşcatii, avînd lungimea de 26 mIU.

B

Fig.!. Adultul (A) şi crisalida (B) ele XylCIJa uetusla Hubn. (Grig.).

Fig. 1. Adult (A) nud chrysa1is (13) of Xylenu Vl'tusta Hubll. (Original).

Descrierea aduliului. Exemplarul obţ.inut in laborator are auycrgura
aripilor anterioare de 55 mrn, iar lungimea totală a corpului de 27 mm. Cu
loarea generală este brun-cenuşie, avind in poziţie de repaus aspectul unui
lemn putred. Aripile anteIioare sint cafenii în jumătatea anterioară, avînd
bordul anterior brun şi prevăzut, Înspre \'Îrful aripii, cu patru pete mici
negre, aranjate la aceeaşi distant:ă intre ele. Partea posterioară a aripilor an
terioare este hrun-negricioasă.Pe toată aripa se observă desene În linie frîntă,

de culoare hrună. Spre partea mediană se află pata caracteristică. Aripile
posterioare au aspectul cenuşiu-hrun cu marginile cafenii. Partea inferioară

este brun-cafenie, cu luciu metalic. Pe partea inferioară a aripilor anterioare
se află o pată mare hrun-matrl. Aripile posterioare au spre vîrf o linie de pete
brune, urmate spre partea medianii a aripilor de o dungă neregulată brun
roşcatfl. Dupii aceste pete urmează o pată semilunarft negru-brună, avînd
in dreptul ei o pată lunguiaţă de aceeaşi culoare. Toracele este negru-brun,
mărginit În partea sa anterioarii de o linie fină neagrii. Abdomenul este brun
cafeniu, prev{lzut pe partea dorsală, medio-longitudinal, ClI o linie negri
doas;].

Biologic. Potri"it celor relatate de K o c h (1\)58) şi Lam per t
(1907), larvele de Xylena yetusta au Iost obseryate hr{mindu-se pe specii
din Cypcraecac, Iris, DclphinilllIl, Galillln, Polygonllm bistorta şi uneori pe
Safix sp., in lunile mai, iulie. Pe plante cultivate, larvele de Xylcna uctllsta
au fost semnalate pentru prima dată pe frunze de păr şi prun în Norvegia
( Bal a c Il Ow s k y, 1972), fliră a produce pagube de importanţii economică.

Stadiul de larvă durează din mai pină la mijlocul lunii iulie, cînd lar
yele se impopeaz". Adulţ.ii apar la sfîrşitul lunii august. K o e h (1958) sem
naleazfl faptul cfl adul~ji acestei specii ierneaz:l, continuîndu-şi zborul in

primăvara următoare în luna mai. Presnpunem că, în conditiile !:ării noastre,
este yorba de o generaţie de toamnft care se dezyolUI mai rapid şi iernează

sub formă de crisalidfl sau larvă maturfl (dintre acele lan-e care au reuşit

să acmlluleze suficienUl energie pentru a Se transforma in pnpă).

Combatere. Dintre limitatorii naturali ai speciei Xylcna yctusta, T Il o m
p S o 11 (1957) citeazfl Anomalon rcriJlops Gray. Apanteles conyeslus Nees.,
A. solitarius Ratz şi 11Iacrocenfl'llS eollal'is Spin. Pină în prezent, deşi specia
este răspîndită in Europa şi Asia (L a TIl per t, 1007; Bal a e h o w s k y,
Hl72), nu au fost semnalate pagube semnificatiyc şi dcci nu se impun mfl
suri speciale de combatere.

Larn'Je acestui lepidopter, obseryule pe diferite specii ele plante spon-
tane (Lampert, 1007; Koch, 1958; Balaschowsky, 1072)
nu au fost semnalate pin[1 in prezent pe sfeclfl de zahăr*).

*) Pentru punerea la dispoziţie a unor date bibliografice l11ulJumim tov. Praf. Dr. dac.
MIHAI PEIU (Inslitutul Agronomic Iaşi), iar pentru verificarea detcrminării materialului
aducem sincerele noastre mulţumiri tov. 01'. dac. AURELIAN POPESCU-GORI (Şef

secţie entomologie, Muzeul de istorie naturală "Gr. Antipa").
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PREZENTA iN CULTURILE DE SFECLĂ DE ZAHĂR A
DĂUNĂTORULUI XYLENA VETUSTA HUBN. (LEP.)

Rezumat

4 I;UCR ŞT. LC.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 1977. VOI.. VIl.

în lucrarea de faţă alltorii' cih~llZă pentru prima dată pre~cu\a larvci de Xylencl vetI/sta
Hubn. pe plante de sfeclă de zahăr. în laborator, dintr-o larvă hrănWi cu frunze de sfeclă

de zahăr (20~23GC) adultul fi. apărut după 6:i zile de la i1npupare.

OCCURENCE OF XYLENA VETUSTA HUBN. (LEP.) IN SUGAR BEET
CROPS.

Summar!J

In thc prcscnt papcI' thc prl'sencc of Xylena Velusta I-Jl1~Jll. larve is rcporkd [01' thc
finit til11C ou sugar becl plants.

In laboratory conditions fi. larva red on sugar beel lenv!!.!> dl'vclopcd iuta adult G:3 days
afler chrysa1isation. Thc rcarillg was perfonncd al 2U-23"C.

DJE ANWESENHE1T IN ZUCJ{ERHUBENSCHLAGEN DES SCHAD
LlNGES XYLENfl VETUSTA HUBN. (Lep.)

Zllsammcn{aSSUll/J

In der vorlicgcnden Arbeil 'vinI dass crstc 1\'Ial uber die Anwcscl1Jlcit der Larve Xylena
vetustu Elihu au! Zuckcrrtibenpflanzen berichtcL

Im Laboratorium erschien uus cineI' mil Zucl{cl'riibcnbHitterll gcfU ltertcll Larve nach
63 Tag(~n nach dcr Verpuppung dus crwachscnc Insckt.

HAJlW-II1E BPEIlI1TEJl71 XYLENA VETUSTA HUBN. (LEP.)
B nOCEBAX CAXAPHOI'1 CBEKJlbl

Pe310Jlte

B pa60Te OTMCqaeTCCH BoepaLlC lIaJlII'JHe ryceHlIu Xylena vetusta Hubn. Ha paCTe~

llH3 caxapnoii CUeKJlbl. BJla6opaTopllll H3 ryceHHUl.>1 JlIITUlo1ll,eii.cfI JlYCTLHMIJ caxaplloii
CBeK.nbl, 63PQCJlOe HaCe}WMOe OQHUHJlOC'b Hepe3 63 )lIHI IlOCJle OKYKJUlB3HIIH. Bblp<llHlIiWllIl'?

OpOH3I:\O}lIlJlOCb IlpH TeMoepaType 20~23".
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CERCETARI CU l'IIlVIRE LA DJNAi\UCA ENTOMOFAUNEI
nAUNATOAUE SI FOLOSITOARE LA SFECLA nE ZAHAR '- STATIUNEA

. BANEAS;\-GIURGIU '

MAHlA IONESCU

.Printre problemele actuale cu pnVlre la pro tecţia culturilor agricole
este ŞI preocuparea de a cunoaşte compoziţ.ia şi dinamica populaţiilor de
insecte dăun[\toare şi folositoare, precum şi factorii care determină fluctua
ţ:iile unor astfel de populaţii.

Unii cercetători ca iVI a noI a c h e şi colab., (1969), Pa p o v (1971),
Pe t r n h a (1971), W e i d e r (1970), iVI a d s e n şi colab., (1971), Knipl
ing şi coJab., (1971), an pnblicat o serie de Incrări asnpra compoziţiei

şi dinamicii [aunistice în unele culturi de leguminoase (lucernă, trifoi etc).
în lucrarea de faţă sînt prezentate rezultatele cercetărilor întreprinse

de noi eu privire la dinamica entomofuunei din cultura de sfeclă ele zahăr.

]\!Jelod(l de cercetare. Observaţiile asupra compoziţiei şi dinamicii fau
nei de insecte la sfecla de zahăr au fost efectuate în anii 1973-1974, la sta
ţiuuea B[measa-Giurgiu. S-au făcut observa-ţii în cîte o parcelă de 300 m 2

în unl11 1973 ,şi 500 m2 in anul 1974. Au fost ridicate probe săptămînal, Înce
pînd din luna aprilie şi pină în luna august. Insectele au fost colectate cu
ajutorul fiIeului entomologic (cite 14 cosiri), prin colectarea directă la m'
a materialului biotic {adulti, larve), prin vase capcană şi prin curse luminoase.

Rezultatele obţinule. in anul 1973, la staţiunea Băneasa-Giurgiu, pri
mele apariţii ale gărgăriţ.elor TQnymecus dilalicollis Gyll. şi T. pallialus F.
au avnt loc din prima decadă a lunii aprilie (6. IV. 1973), atnnci cînd tem
peratura medie zilnică a fost de 9,6° C. iVIaximul de apariţie a fost din a treia
decadă a lunii mai .,i pină la inceputnl lunii iunie (fig. 1), după care numărul

gărgăriţelor s-a redus treptat. in annl 1974, in caznlnnor temperaturi medii
zilnice scăzute in prima decadă (de 4,9; 6,3; 67C) şi în a doua decadă (de
4,1; 5,4; 5,2°C) a lunii aprilie, apariţia adulţilor a avut loc mai tîrziu (la
sfîrşitul Innii aprilie).

Apariţia primilor adulţi de Chaelocnema libialis ILL, în anul 1973,
a avut loc primăvara devreme (30. IV), într-o perioadă secetoasă şi cn tem
peratura medie zilnică de 14°C, Apariţia maximă (fig. 1) a fost, însă, către
sfîrşitnllnnii mai (22 şi 30 V. 1973) şi în prima decadă a Innii iunie (7. VI.
1973) cînd şi temperaturile medii zilnice an fost mai ridicate (18,3; 22; 22,8?C),
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iar pre~ipitaţiile reduse. în anul 1974, apariţia primilor adulţ'; a fost intir
ziată, avind loc din prima decadă a lunii mai (7. V. 1974), temperatura
medie zilnică a ajuns la 13°C. Maximum de apariţie a adulţilor, spre deose
bire de anul 1973, s-a constatat că a avut loc mai devreme incepind din
a doua decadă a lunii mai (13. V. 1974) (fig. 2) cind şi temperaturile medii
zilnice au fost mai ridicate (18"C). Din a doua decadă a lunii iunie (14. VI.
1974) s-a constatat că numărul adulţilor a scăzut (fig. 2) pină la sfîrşitul lunii
iunie (29. V1. 1974). Pe la începutul lunii iulie atît in anul 1973 cit şi in anul
1974, numărul adulţilor s-a ridicat odată cu apariţia noilor adulţi (fig, 1
şi fi~ ~. .
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~ Agrjoles sp. [TI Pegom/y3 betae

Fig. 1. Dinamicacntomofaunei dăunătoarela sfecla de~ahăr (Bă~easa-Gi~rgiu, 1973).
Fig.!. Dynamics of entomophaunae dammaging to sugar beet(Baneasa-GlUrgiu 1973).

Fig. 2. Dinamica entomofaunei dăunătoare la sfecla de zahăr (Băneasa-Giurgiu,1974).

Fig, 2. Dynamics of entomophaunae dammaging to sugar bcet (Băneasa-Giurgiu,1974).

Gindacul pămintului (Opatrum sabulosum L.), gîndacul ţestos al sfeclei
(Cassida nebulosa L.), molia (Scrobipalpa ocellalella Boyd.), gărgăriţa sfeclei
(Boihynoderes punc/illeniris Germ.), în anii 1973 şi 1974, la staţiunea Băneasa
Giurgiu, au fost în număr redus.
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Viermiisirmă (Agriotes sp.), in anidH73 şi 1974, la. staţi.unea Băneasa
GiurO"iu, au fost găsiţi în stratul superfIcIal al solulUl lucepIllddlfi pnma

" '1 d"'I' f t· t 1h 8 92°Cdecadi'l a lunii mai, eînd temperatun e mcn ZI mce au os In re ;:>,- ....

(fig. 1 şi fig. 2).
La Mamestra brassicae L., in anii 1973 şi 1974, la staţinnea Băneasa

Giurgiu, apariţia fluturilor in primăvară a avut .loc .în~e!,ind din primr:a~e'"
cadă a lunii mai, atunci cînd temperatura medIc ulmca a fost de 1;:>,8 ~:
Maximum de apariţie a fluturilor s-a inregistrat iua treia decadă a lumI
innie (22 şi 29. VI. 1973 şi 29. VI. 1974), cînd ~em?eratur~le m~dii zilnice
an fost mai ridicate (de 22,6°C şi respectiv de 24,2 C, lar preClpltaţnle.reduse:
De asemenea, apariţia fluturilor În număr mare a avut loc aproape In to~ta
luna iulie (anul 1973) şi în prima jnmătate a lnnii inlie (în annl 1974) aVll1d
loc şi apariţia noilor fluturi. în condiţiile unor precipitaţii de peste. 56 mm,
aşa cnm an fost in a treia decadă a lunii iul~e (în anul 1974), ~panţw flutu
rilor a fost total rednsă (fig. 2). Larvele hlberuante de ScotIa sp. au fost
observate (fig. 1 şi fig. 2) in a treia decadă a lunii aprilie (21. IV. 1973) ŞI
la inceputul Innii mai (7. V. 1974), iar fluturii de Scotia exclamalioms L,
Scotia seqetum Schi{f., Scotia ipsilon Hfn., s-an găsit începind dll1 a treia
decadă u' lunii iunie in ambii ani de observaţii. Numărul cel mai mare de
fluturi a fost in a treia decadă a lunii iunie in anul 1973 şi în prima decadă
a lnnii inlie în anul 1974 (6. VII). Apoi, numărnl acestora s-a redus trept~t
pînă în a dona d~cadă,a lu?ii august, atît în an,ul 1973. dt .şi în 1974.( In
nnmăr redns a aparut, lllcepind dlll a doua decada a lnnu )!lme 1973 Şl Ll74,
specia C/zloridea dipsacea L. De asemenea, în număr redus a apăr~t" spec.Ia
Amatlzes c-nigrum, in prima decadă a lunii inlie (anul 1974), menţlnllldu-se
în număr redus pînă în a doua jumătate a lunii iulie.

Printre dăunătorii semnalaţi a fost şi musca Pegomyia betae Curt:
Primii adulţ.! s-an observat din prima decadă a lunii iunie (7. VI. 1973 ŞI
6. VI. 1974), la temperaturi medii zilnice de 19,8 şi respectiv 22,6°C..Apa
riţia maximă (fig. 2) a fost semualată atund cind temperatunle medu zil
niceau ajuns pînă la 22,6°C, iar umiditatea aerulUI 80%

, ~şa ~cu~ a. fos~
în a dona decadă a lunii inlie (13. VII. 1974). S-a observat ll1sa ca atuncl
dnd temperaturile medii zilnice au fost de peste 27°C, numărul adulţilor
s-a redus aproape total. Prin observaţiile efectuate s-au înregistrat unele
atacuri la sfecla seminceri, cOllstatindu-se o frecvenţă de 25°/Q a plantelor
en frunze infestate cu larve in anul 1973 şi de 16% in 1974.

păduchele sfeclei (Aphis (abae Scop.), la staţinnea Băneasa-Giurgi?,
a apărnt începînd din a treia decadă a lunii innie (fig. 1 şi fig. 2). în nnmar
mare a apărut atunci cînd temperaturile medii zilnice au ajy.~s peste 26,.5°C
şi umiditatea atmosferică de pină la 85%. Astfel de condlţu s-au realizat
în luna iulie în anii 1973 şi 1974.

Lyxus sp., unul dintre dăunătorii de seamă ai sreclei în caz de apariţii
în masă, a fost semnalat in a doua decadă a Innli august (13. VIII. 1973)
şi în a treia decadă a lunii augnst in annI 1974. .

Condiţionat de existenţa dăunătorilor menţionaţi, în condiţiile amlor
1973 şi 1974, la staţinnea Băneasa-Giurgiu, a avnt loc apariţia nnor par:;
ziţi şi prădători. Astfel, s-a inregistrat în densitate mare bnburnza. ((:OCC1;.

nella seplempUllclala L.). Dinamica apariţiei acestui prădălor a fost favori
zată~e; apariţ~a afid:lor. Maximnm de apariţie (pin" la IG exemplare la o
planta lllfestata eu abdel s-au găsit în luna iulie a anului 1974, faţă de 2~7

exempl~~e/plantă ..colonizată de afîde în anul 1973. De asemenea pe seama
popnlaţnlor de abde s-au sem?alat şi nnele specii de syrphide (1 ~3 exem
plare la eolonnl~ de ahde{planta) la cultura seminceri 1973 şi 1~5 exemplare{
planta u~festa~a,de asemenea cn afide la sfecla-rădăcini (1974). Chrgsopa
sp. s-a gasIţ pIlla la 12 exemplare pe seama coloniilor de afide la plantă in
anul 1974. In perioada de apariţ.ie maximă a Iarvelor de Jl1amestra brassicae
s-au semnal~t şi unii paraziF ai acestora, aşa CUm a fost Tric/lOgramma elJa~
nescens L. ŞI J11eteol'us rubJ'lceps Ratz. Numărul acestora însă a fost redus
atît la 1'ricllOgramma e!laneSCellS L. (3%), cit şi la NIeleorus mbriceps Ratz
(2-4%).

CONCl.UZII

1. Entomofanna cultnrilor de sfeclă in anii 1973 şi 1974, la staţinnea

Băneasa-Giurgiu, a cuprins o serie de specii dăunătoare dintre care unele
predominante ca purecele sfeclei (Chaelocnema libialis lLL.), gărgăriţele

1'anymecus sp., pădnchele sfeclei (Aphis (abae Scop.), larvele de i\Jamestra
brassicae L., Scotia segetum Schif!., Scotia ipsilon Hfn., viermi sirmă (Agrio
les), musca sfeclei (Pegomyia belae CurL).

2. In culturile de sfeclă s-au găsit şi speciile: gîndacul pămîntului

(Opatrum sabuloswn L.), gîndacnl ţestos al sfeclei (Cassida nebulosa L.),
molia (Scrobipalpa oceltatelta Boyd.), gărgări\:a sfeclei (Bothynoderes puncli
!lentris Germ.), LyXllS sp., in nnmăr însă mnlt redns.

3. Dintre speeiile folositoare, cea mai frecventă a -fost bnbnrnza
(Coccinelta seplempunctata L.), Chrysopa sp. şi în număr mai redus speeiile
de paraziţi ca: TricllOgramma euanescens L. şi Meteorus rubriceps Ratz.

4. Populaţiile de inseete dănnătoare şi folositoare, la sfecla de zahăr

au fost supuse unor fluctuaţii determinate de anumiţi factori, printre care
temperatura medie zilnică, precipitaţiile şi umiditatea atmosferică au avut
un rol hotăritor. Astfel, perioadele căldnroase şi secetoase au favorizat apa
riţia în masă a unor specii dăunătoare: gărgăriţele şi purccii sfeclei, fluturii
de Mamestra brassicae, Scotia sp., etc.

5. Temperaturîle medii ridicate de peste 27°C şi lipsite de umiditate
au redus numărul unor specii de insecte, aşa cum a fost la musca sfeclei
(Pegomyia betae Cnrt.).

6. Temperaturile medii de peste 26°C şi umiditatea atmosferică de
peste 85% au favorizat apariţia în masă a afldelor.

12- LUCRARI ŞTIINŢIFICE
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CERCETĂRI CU PRIVIRE LA DINAMICA ENTOMOFAUNEI
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în condiţiile anilor H173şi 1074, la i>ta\iUllCa Băncaşa-Giul'giu, s~u const::\tut că ~opu~
la ţiile de insecte, diiunătonreşi folosi toare sfcclcide z'a.h~r, s~~t Sl;pUSC.u~lOr Jluetua\1l d~t~n~llnatc
de anl1mili factori, printre caTC, temperatura, prCClpltaţllle ŞI umldllatea atmvosfencu<H1 r~~
hotărîtor. 'AsUel, perioadele călduroase şi secetoase favorizează apariţia in masa a UllorS1?CCll

dăunătoare aşa cnm sint: gărgClriţclc(1'an!lmecus dilaiicollis Gyll., T.pai.lialus F.), punccle
sfcc1cl (Chlldocncma tibi[/li.~ 111.), fluturii de Jllamcsfra brassicac L.. şi Scotia sp. etc. fcmpc...,
rahll;ilcll1cdii zilnîcc ridicntc de peste 27"C şi lipsite însă de~lmiditatc T:duc n~~ă:u~ unqr
specii ele insecte aşa cum este musca Pc.qom!Jia bclac ~urt. rem~erat~nle ~e?ll.zllmce~ de
peste 2{j,5~Clii umiditate,a atm()sfericii ridicaUl (peste 8a %) fnvorlzeaza apanţw Ul masa a
păeluchelui s[cdd (llfJhis (abac Scop.).

INVE STI GAT ION CONCERN ING THE DYNAMICS OF USEFUL
AND DAIYlAGING ENTOMOPI-IAUNA IN SUGAR BEET CROP_

Summar!J

Jn the c1illlatic conditions oI Hln and lU7·1at Hăneasa-Giurgiul:::xp. Sta. it \Vas Iound
that lhe populations of useflll or damaging insects are:mbjected to fluctuations causcd by
faclors oI wicb temperature, rainfall and air humiditywerc the most impertant. 'fhe warm
and dryperiods Iavoured tlle mnss appearencc ofsome damaging spccies such .as: Tanymcct~s
dilalicolis Gyll., T. palliatus F., Chaetocnema tibialis 111., J\'Iamestra brasslcac L., Scotia
sp. est.

DaHy mean temperatures oI more lhari 27°C aud lo'y humidity decreascd t11e nmubcr
of some spccies as for example PegQmyia betae Curt. Daily mean temperatures of m~re than
26,50C and lligh aiI' humidity (over 85 per cent) Iavoured the mass appearance of AphlS fabae
Scop.

UNTERSUCHUNGEN UBER DIE DYNAMIK DER SCHADLICHEN
UND NUTZLICI-lEN ENTI-IOMOFAUNA DER ZUCKERRUBE IN DER

VERSUCHSSTATION BĂNEASA--GIUHGIU

Zusammen{assunfj

Vnter den Bedingungen der .lalue 1973 undHl7'1 wurde in cler Versuchşsta~ioll B?neasa
Giurgiu festgestcllt dass clic insektenpopulation Schwanlwngcn unterworfen. sllld cliC v~n
gewisscn Faktoren bestimmt sind, von dcnen Tcmpcrahuen,. Nic(lersc!~lăg: und Luftfellchhg
keit dic grossteRollc spielen. Dic warmen und trockenen Penoden begllllslIgen das Mas-s~nau~

treteneinigcr schiidIichen ArLcn wie zum Beispiel: Riisse1kJLfcr (Tanymecus. dilailcolhs
Gryll, T. palliatus F.,) Chaetocnema tibialis 111, Mamestra brassicae L. und Scotw. sp. U.a.m.

Holle mittlerc Tagestempcraturen uber 27"C .aberolmc Fcuchtigkcit· verringern die
Zahi ciniger Inscktenartenwiez.B. dic Riibenfliegc (Pegomyia betae Curt.). Mittlere Tagcs
tempcraiiren von iiber 26,5°C und hoher Luftfeuchtigkeit (iiber85 %) begiinstigen ein Massenauf
treten der RUbenlaus (Aphis iabae Scop.).

B YCJ1OfHl5l.'\. 1973 1J 1974 1'.1'., 113 OIlLIHIOi'l CTJHUll11 D3H51Ca-D,1!{YPIDKY, 6bLliO yCTil
lIOU.1CIlO, 'lTO BpeJUlble JI IlO.TJeSHhle JUI5l caxapHoll CUeRJlbl nonyJl5HlllH lIuceKoMblx IlO}lB'2"p·
11,ellbl llCIWTOpbLM {!lJllOlnyaUlli1!11 o6ycJlOUJleUlIbie oope.neJlelHlbli'llll (llIlKTOpaMll, cpeJUl ){O

TOpblX Te.~lnep<lTyp3, JTMeCljJepIIblC oca:1;lol !l anwcqJeplli:1H nJliDKflOCTb llrpOfoT pewDlow,yl()
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INFLUEN'!'A Cal:O, ASUl'I1A GilAI1ULUI DE l:OAGULAJm A
COLOIZILOII IlIN ZI,AiUA miliTA îN l'IHlO,SUL IlI<: I'mUFICAIIE

IlIN INllUSTIIiA ZAuAlIULUI

CVLACHE DOi\INICA "5i I\HHOI\'ESCU VIONELA

Ne-zahărul care pune cele mai dificile probleme inprocesuldepurifi
care a zcmii din industria zahflfuhii este reprezentat de coloiziizemiibrute,
fonna!j in ceu lUai lUUfe parte din proteine şi peetine, la care se mai nduugii
cantităţ:i reduse de dexlran, levan şi galactan.

Studiile efectuate, privind comportarea coloizilor din zeama brută

(Z a v o ti s k y, 1971; Vas a t k o 1071) scot in evidenţă iuterIerenta acţ.iu

nilor multor factori asupra gradului de îndepărtare a lor în procesul de puri
ficare calto-carbonic. Intervin: cantitatea de var adăugată(Zav odsky
1D71, I-l e Il 11 e t o 11, 1975), conccntraţia În zahăr, prezentaCaC03, etc.

Cele mai multe studii privitoare la comportarea coloizilor dill zeama
brută nn fost realizate pe soluţii model de proteine, iar concluziile au fost
extinse pentru eoloizii zemii brute. Lucrarea de faţăprezintărezullatele

comport:.îrii sllhstan!~elor coloidalc prezente În Zeama brută,la coaglilarccu
var, in prezentacarhonatului de calciu.

Jllaleria! şi melodia!. Expcrimentările privind comportarea coloizilor
zcmii brute s-au ef(~ctuat cu o zeam{l de dH'uzie obţinută intr-o instalaţie

verticală de laborator, în contraClll'ent, prezentînd calităţile din. tabelul
nI'. 1. Înaintea tratamentului cu var, în zeama de difllzie s-auadiiugateanti;.
t:1ţj crescinde de carbonal de calciu. Carbonatul de calciu folosit {un produs
românesc p.a) a fost adns, înainte de utilizare, la greutate constantfl,prin
uscare in etuvă, la 105°C. Dup{t ad5ugarea CaC03, zeama a fost adusă la
85°e, cind i s-a adăugat 1~/~ CaO, pulbere. Probele au fost pnstrateÎn ultra
termostat la gGoC, 10 minute. şi apoi au fost saturate cu COz,.la dHerite valori

ale alcalinitflţ.ii.

După 30 minute, precipitatul fi fost separat, prin filtrare, iar in filtrat
s-a determinat conţ,inutul de coloizi (.1. Du bou r g, P.D e viiI e r s,
D, N a fI' a, 1()(50) şi alcalinitatea fa1'ă de fenolftaleină.

Rezultale şidisCliti i. Rezulta tele experimcn Liirilor privind infl ucnţ.a
prezent,ei CaC03 asupra eanlitflţii de coloizi precipitaţ-i, in functie de alea:-



182

pH

5.7
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Carll(~(eristl('iIc zeiilii de dHlIzic

B zah;1r puritale Nn %
(g.%) %

11,77 10,2 86,0 0,02875

2

Tabelul 1

N proldc
(mg % 3n)

0,17

linitalea liberă a soluţiei, sint redale in tabelul nI'. 2 (Nc=cantitalea de
substanţe coloidale 3'zotate, exprimată in mg, pentru 100 g sllbstanţJj llscaEI,

din soluţia filtraUl; NC'100=cantilalca de coloiziazotap. Îndcp:1rlaLfl
Ne{

pentru 100 piirt-i existente iniţial; 010 CaO=alcalinitatea filtratului, determi
nală faţ,a de fenolftaleină şi raportată la 100 mI soluţie; Nil °/o=eonţinutul
de azot aminie, exprimat in acid glutamic, pentru 100 g substantfl uscată

din zeamă) (A. Carruthers şi.J. O'ldfield, 19(jl).

În fig. 1, este reprezentaUI cvoluthl raportului N~ , 100, ,In funcţie
:t\'d

de cantitatea de CaC0
3
prezentă şi de alcalinitatea titrabil[\ a sistemului.

Din datele tabelului nI'. 2: şi din fig. nI'. 1 rezultfl că gradul de coa~
gulare al coloizilor zemii brute este mfrrit cind creşte cantitatea de CaCO:1

prezentă in sistemul coloidal, datorită fenomenului de adsorblie, fayorizat
prin m[u'irea suprafeţei adsorbante.

Pentru cantităţi diferite de CaC03 ~ldflUgate, corespunzind curbelor
0,1 pinfl la 1 din fig, 1 există cite un punct maxim (optim) al gradului de
coagulare a col01z1101'. Aceste ·valori maxime se deplasează spre alcalinitrlţi
mai reduse, odată cu creşterea cantităţji de CaC03 adtwgate. Astfel pentru
adausuri de 0,1 % pînă la 0,2% CaCO:) valoarea optimului de coagularecores
punde unei alcalinităţj a soluţiei de cea. 0,2% CaO. Pentru un. adaos de
1% CaCO, (curba 1) optimul este situat la o alealiuitate de eca. 0,1 % CaO.
Această deplasare se explică prin modificarea raportului dintre cantitatea
de CaC0

3
adăugat şi cea formală in cursulcarbonalării. Se poate observa

că pentru cantitiq,j de CaC03 cuprinse intre 0,O şi 0,8 %
, formate pdn car~

bonatare, procentul de coloizi coagulaţj creşte proporţjonal cu CaCOa for
mat. Pentru domeniul alcalinităţilor cuprins între 0,4 şiO,2% CaO, gradul
de coagulare creşte proporţional atit cu cantitatea de CaCGi! adăugatădt
şi cu cea de CaC0

3
formată prin carbonatare. Se realizeaziiaproximativ

acelaşi procent de coagulare a coloizilor prin adăugare de O,g% CaCOa sau
prin formarea la saturare a 0,2%CaC0 3 (adici, 7% pentru primul caz şi 8%
pentru cazul al doilea).

Proprietatea de adsorbţie a CaC03 adăugat este mult influenţată de
alcalinitate. Astfel, in zonaalcalinithţi1or cuprinse între. 0,2 şi 0,5% CaO,
alura curbelor de coagulare se modifică după cantitatea de CaC03 adIlugată.
În aceastfl zonă se observă influenţa CaC03 adăugat, atit asupra procentului
de coloizicoagulaţi cit şi asupra stabilităţji coagulului.
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I
1,n

3; La cantităt.i adăugate cuprinse Între 0,3% CaC03 şi 0,7% CaCO
se observă nn coagul coioidal destul de stabil atît la alcalinităţi mai mici~
cît şi mai mari decît alcalînitatea. aptîmă. Ceea ce permite desfăşurarea pre
defecării şi carbonatării al a in limite ale alcalinităţii destul de largi, fără

apariţia unui pericol prea mare de peptizare;
4. în prezenţ,a cantităţilor mari de CaC03 este necesară respectarea

riguroas[l a intervalului de nkalinitatea conguHlrii optime.

CONf:l..uzn

N~
Fig.!. Varianta conţinutului de cololzi u'l,otn\Î Nd' 100 in fllllc\ie de cantitatea de

Ca GOa şi de alcnlinilaleu.

Re::.umlll

Ca C03 ASUPRA GRADULUI DE COAGUL.ARE AL
DIN ZEAMA BRUTĂ IN PROCESUL DE PURIFICARE

DIN INDUSTRIA ZAHARULUI

INFLUENTA
COLOIZILOR

SllmmarlJ

INFLUENCE OF Ca C03 ON THE DEGREE OF COAGULATlON OF
THE BRUTE .1UICE COLLOIDS IN THE PURIFICATlON PROCESS

IN SUGAR INDUSTHY

DER ElNFLUSS VON Ca C03 AUF DEN KOAGULlERUNGSGRAD DER
KOLLOIDE AUS DEM ROHSAFT BEIi\I REIN1GUNGSPROZESS IN

DER ZUCKERINDUSTRIE

Thc fnvournblcinf1uence of CaCO~ an tlle dcgreeof coagulation of the brute juicc colloids
in tlIe calcium-carhonic purification pl'ocessis rcvcalcd.

'I'hc experimental rcsnlls prcsented as graphs and tables show the intcrncti(ll1 Dctween
ilIe mnollnt of CaCO~ present in purificaUon, alcalinity G! the oplilllllm coagulation and tbe
amount of precipitable colloids.

Este pusă in evidenţă influenţa favorahilă a prezenţei CaCOa asupra gradului de coagu
lare a coloizilor din Zeama brubi in procesul de purificnrc calco-carbonic. Rezultatele expcri
mcnt:lrilor prezentate grafic şi sub formă de labeI arată mteraclÎlJnca dintre cantitatea de
CaC03 prezentii la purificare, alcalinitnten coognW,rii optime şi cantitatea de (~oloj7.i preci
pitnhili,

0,2.

0,5..
0,5

30

20

!O

N~ Iti 1 ti l ofFig. 1. Vnriation of IlIe eontcnt of nitl'ogcll coloids -.- . 100) fiS re fi C( o· le umollll
N<;<;

CaCOa and titr;lblc alcnlinily.

1. Adaosul de CaCO;] În zeama bruHt, înainte de predefeeare, dctcr~

mma creşterea procentului de coagulare a coloizilor cu 200/0 (de la 16% la
360/0), iar punctul opUm al coagulării se deplaseazfl cfrtre alcaliniUtţi

mai reduse;
2. Alcalinitatea corespunzătoare coagulflrii optime a coloizilor la

purificare este dependl'nUi de cantitatea de CaCO::! prezcnt{l in zeamă

Zllsammcn{aSSlln[J

Es wird dcl' giinstige Einfluss der Anwescnhc1t von CaCO~ :Uif den Koagulierungsg:ll'd
der Rolloide des Rohs,aftes îm Reinigungsprozcss hcrvorgehoben. Die graphisch undin Tabellen
dargcstellten Versuchsergebnissc zeigen cine gcgenseitige Beeinf1ussllllg zwischen der CaCO~

l\1cngc, Allcalinităt der optimalen Kongnlierllug und der anfallendcn l\.olloidmcllgc.
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13JlI1)1HHE Ca CO, HA CTEI1EHb CTBOPAJKHBAHH)1

KOnJIOHLLOB H3 HE06PA130TAHOrOCOKA 13 flPOUECCA

04I1IUAHH)1 H3 I1POMbJLUJlEHOCTbI CAXAPA

6 LUCR. ŞT. LC.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 1977, VOL. VI!

CTau.rJeua il Y'lere6.'laroopUflTlIail uJIHijIIIIe cymecTBOIHltllHI Ca CO:l Ha c-reneHb:t'TlJO

pailUluallllfl KO'1JlOlIJWn 1\3 lleo6pa6oTaHoro COKa il npOIOeCC& O'IlICW;aHIlH calco-carbonic.

PC3YJIbTaTbl IICi1IOT31111JI npeJl.eTaIHUlBble rpaqll\'JeC1ml'l li fi TaOJIUl1,e nOKa310ualoT

B3aJlMOJiCÎlCT!HJe Me)Kny KOJlil'leCTDa Ca COJ llpucycmylOlUHii na oqnw;aulIC, meJIO'IHOCTb

OllTn1>Hl.'lbnoi'· CTJWpa)KHBaHIUl Il JW.T1H'lecTBO oca:tKltD.ell{[,IX KOJIJloH]Lon.

ColahOr:1tol'ii Ştiiu!iiiH al-llroHramllll1i de cel'('clarc

in~tiluţn de t'crl'ctllfc
a sil.'(:lci de zah.Îr.dhlnlte
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