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ASPECTE DIN TEHNOLOGIA SFECLEI DE ZAHAR CULTIVATA PE
CERNOZIOMUL iUEDIU LEVIGAT LA C.A,P, CATANE, JUDETUL DOL.J

V. STRATULA, s. DU!'-LĂ

LaC.A.r'. Catane, judetul D()lj ,intre aniiJ072~1974 s-aU
executat experienţe privind m~toda de incorporare a Ingrăşămin

tdor chimice.
În urma cercetărilorefectuate pc timp de 3 ani, rezultă că

cele mai mari şi mai economice producţii se obţin ctnddozelc de
N100 P70 şi K 40 s-au incorporntsub rindlll dc glomerule, la 10 cm
adincime.·· Producţia medie peed trcialli de cercetare fi fost de
62,9 t/ha rădăcini ş17,9 tfha zahăr alb.

Producţia apropiată şi anume f)1),O tfha rădăcini şi 7,0 tfha
zalHli' alb a Tealizatşi varianta la care aceleaşi doze delngrăşămintc

chimice s-:au apHcntfraciionat cu irpa de irigaţie.

Aplicarea ingrăşămintclor chimice numaieup·,5i l{ pl'Q
voacăpierderi insemnate la sfecla de zahăr şi anume: 14,41 t/ha
rădăcini şi de 2,0 tfha zahăr alb, in comparaţie Ctl cea mai bună

variantă la care ingrăşămîntelc·chimice compleles-au aplicat sub
rindul de glomerule, inainte de semănat.

Cercetările urm rite atit in ţară (H u I P o i şi eolab" 1071; Olt e a n li,

]05,1; S Că ne s cu şi. colab., lU75; P o P o v ici, Ul()(j;" R iz e se li,

1075; Str atu 1a, 1\)5\)), cît şi cele de peste hotare (IZ a l' pe n k 0,1051;
La f il g h i il,. 1953) au arătat influenta folosiriiingrăşumint.eIor chimice
complete la sfecla de zahar, cultivaUl pe diferite soIuri: cernoziomuri, brun
roşcat de p[tdureşi pe aluviuni, În condiţ-.ii de neirigarcşi irigare;

In cele ce urmează se examineaza rezllllatele obţinute in anii 1972
1074 la sfecla de zahitr la C.A.P. Catane, judeţul Dolj, prin aplicarea unor
doze de fertilizanţi chimiei, pe toată suprafaţa şi sub rindul· de glomerulc
inainte de semănat.

MATERIALUL ŞI UETODADE CERCETARE

Solul de la C.A.P.Catane, judeţul Doljeste un eernoziom mediu le
vigat cu apa freatică la 4~G m adÎ1ieime, euo bună fcrtilitate,< avînd 3
3,5% humus, 'textură luto-nisipoasă, pe~meabilitate bun" pentru apă şi este
amenajat pentru irigaţii,
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REZULTATELE OBrlNUTE

Experienţele cllsfccla de zahăr s-au executat în cadrnl Huui asolamenl
de 4. ani,', În care sfecla a urmat dUprl grîu, carc la rindul silua fost culli\'at
după soia. în felul acesta sfecla de zahăra fost însămînţată in llrmaefectn:irii
arăturilor de vară în miriştea grîului de toamnă.

în cei trei ani de experimentare, numai aTIliI 1072 a fusl foarte favorabil
pentru cultura sfecleide zahăr, În timp ce anii 1973 şi 1974 alI fost nefavorabilL
ln anul 1974precipitaţiile au fost foarte reduse.îu lunile iulie, august şi sep
tembrie; dn schimb insolaţ;ia puternică din aces,t ana favorizat acumularea
celui mai ridicat conţinut de zahăr (lin ultimii 19 ani.

Experienţa cu doze d'e îngrăşăminte sub rîndul de glomerule şi la su
prafată s-a executat după metoda blocurilor randomizate în4 repetitii, aYlnd
următoarele va~iantc:

V,±NPK la 10 cmadÎncime sub rindul de glomerule înainte de
semănat;

v'!, = NPK pe Joată suprafaţa incprpofat cu grupa euidiscnriJnainte
de semănat; -

V3~N~K 1/2 Ia semănat pe toafă suprafaţa şi jl/2la primaudare;
V4 =NPK la fiecare .uelare în concentraţie de 10kg)a 1000 m3 ap{t;
Vs""'PK 10 cm sub rindul de; glomerule înainte de :semi<lwL
Dozelc dc. îngră.şfuuinte aplicate au fost:NlOOP70K40subslun\fl acliv~i

sub forma de azotat de amoniu, superfosfatşisare potasică.

După rceoitarea grîului, in fiecare an S~atl executat an1tul'ţ dcyară la
25-30 CID adîncime în agregat cu grupa ste1<1tă. Toamna s-a aral'terenlll
la 2? cm adîncime, s~a grăpat şi s~a nivelat. La semfmats-u folosit soiul R.
Poli 1, cu distaula de 50cm Între rinduri, În aşa fel ca riudurile de sfecli,
pe·parcelele variantelor 1 şi 5. Si'l fie deasupra şanţului,unde s~all aplicat in-
grăşămintcle . chimice. '

Suprafaţa parcelei~repetiţie la semiinat a fost de 80 m',iar la re
coltat de:54 m'.

lIig'areas-afăcutprinbrazde socoţind circa 500m3 apă la fiecar~ uuare
şi s-a repetaLde4-6 ori în timpul vegetaţiei, în raport ctlcantitalcadc pre
cipitaţii din auul respectiv.'

Din datele 'prezentate in tabelul Ise desprind urin{,toarele constatări;

- ln anul 1972, care, n fost foarte favprn'bil pentru culturasfeclei de
zahăr, ptecipItaţ-mcsatisfflci~Hl ney-oia plantelor ea şi în regim irigat, -productia
cea-mai mareş-3 ohPnut îll vari~utaîll' care întreaga doză de îngrăşăminte
cllllIli~g (NIOO~:>70K'10)s~a datsllh rîndul dţ:gldmerll]('" laJO CID ;adîncime,
Înainte de sClnă·nat. Deşi semnificativ 'sporul l'calizat,la uceastă"ariantil
este destul de mare (5,8. tlhn) , in compara:tic-Cll producţia. obţinută de varianta
încure aceea.şi d9z[t de îngrăşăminte chimices~adatpeţoatli suprafaţa şi s-a
încorporat. sub disc inainte de semănat.
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15ASPECTE DIN TEHNOLOGIA SFECLEI DE ZAHAR5

Acest fapt aratil cil elementele nutritive NPK date sub rindul de glo
mcrule ali contribuit. mai l1,şor la hr[mirea. plantelor,:, decît, dnd acestea., S-:ltl
impruştiat·petoaUi suprafa!:a derrlspîndire:'n r[H.}iil'Înilor (A \' ci OII i Il" 1055;
lonescu- Siseşti, 1072) .

~'. În anul 1973 producţiile sint în genenil mai mici, datorită reparti':"
z[lrii defeetuoase a precipitaţ.iilor în timpulvegeta!iei sreclci de zahflr(59,l
tlha); şi În acest an cea mai ma reprodueţ:ic derf\dăeinis':"aobpnut În varianta
încarc intreaga <lozii deîngrflşăminte s':"u dat sub •. rindul deglomerule, inainte
de semfmut:.

în acest an un mil1ussemnificativ de 11,0 tJha, JaţJI de martor, s-a în
mgistratlayariantain care s-a aplieat numai 1) ·şi){.

-În anul 1074, deşi au fost pu line preeipitaţii in perioada de creştere

a rtldăcil1ii!prinirigares.;.areuşit să se eompletezecu succes nevoia plantelor
pentru apft; producţiile dc·sfeclă au fost mulţumitoare.

Sporul de 0,3 tlha r"dilcini (foarte. semniHcatÎ\), in comparaţie eu
pr()ducţ.ia martorului,dovedeşteeu. prisoSil1ţfl.·cficacitatea .apIic{lrii 'tlltlll'Or
el,PDlcntelornutritive sub rindul de glomcrule, inainte de sem{maL
',l)}:1 spor semnificativ de 5,Gt/haf~l'ţă de martor a fostreaIizatşide
varianta iIi care ingrăşămintelcchimice, cu toate eJemcntclenutritivc, s-au
dat fracţionat odată eu apa de irigaţ-ie.

Şiinacest"an, varianta în G~He ,a lipsit Îllgrflştlmintul cu .. azot a inre
gistrat,cearnaimare pierdere, de productie (foarte semnificativfl), fa III de
martor şi anume 11,0 t/lla rădăcinL

Din calenlul medici de productie de rfHIăeipipe :-3 unL, se observă că prin
nplic,a rea el ozei in tregide ingrfişi.lmintechimice HI,lb rînd nI de glomerulc inainte
de sem:l1lat, se nsigurfl lin spor de 7,0 t/ha rftdftt'ini! iar cînd se dau nUIIlai
ingr[lşfunintc cu P şi J{, pierderea semnificaUv:, este de 7!:~ t/ha I'fluftcini,
în con~paratie eu pl;o.<.Iuc[ia rnaI;LOrull1.i În care Îngrflş[llninlele s-an dat la
suprafalj şi s-au încoFporutcu diseul inainte d~.~~mfmaL

jngeneralproducţiilc.dcrfldiieini obţiuu'tein_aecas!fl experienlEi nu
corespund eU potentialul de fel'tilitatcal soluJuiele la,C.A.P. Cntaul', deoarece
dozele deîngrflşămintc chimice .. uufosl. mici.

Analizele de zahăr sint redate in tabelul 2. Dcaiei reiese că în anul 1072,
~~u~naimareJ)l;odl1cJie(lez~hii~'şi anume 8,1 t.jha s~a obţinut la varianta
in euI·e îngrfişflIl1iniele s-au aplic·nt 's'ubrîndul deglomerulc! datorită" faptului
că pe lîngă cea mai mare producţie de răd[lcini,aceastfl variantă', a avut şi

cel mai ridicat J'<llldament (12,7%).
Spornl de producţie foarte semnificativ este de 1,1 tfha, faţă de pro

ducl.ia martorului la care aceeaşi doză d~ ingrăşăIl1intes':'~aplicatpe toată

suprafaţa şi s-a încorporat cu grupa cu di.scuri inainte de semănat.

~ În anul lD73 de asemenea sporul de 0,0 t./ha zahăr alb este cel Illai
Illarein aceeaşivariantă şifoartesemllificatIv faţă de producţia de zahăr

realizată de .·varianta·,martor;
lnvarianta in care:a lipsit azotul, pierderea foarte semnificativă de

1,4 t/ha faţă de' martor, arată ca şi la producţia'de rădăcini că sfecla de zahăr

nu poate suporta dezechilibrul intre principalele elemente nutritive.
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'-ÎIr anul 197,1, sporul foarte semnificativ de 1,4 t/ha zaMr este ob
ţ'.iilllFtot Îllvarial1tnîn eareîngrăşflnlintele chimice complete. s~au, a~lICat
sub rîndul Ueglomerulede sfeclă înainte desem[lIlat. încomparnţlccu vananta
martor, in acest an şi yurianta in. care îngr[lş[lluîntulchimic cDmple~ s-a
datfractionat în" tÎIIlpulvegetaţiei sfeelci dezah[Lra realizata producţlC de
zahfll',câre a dat un spor semnificativ de. 0,7 tjha. ~,' l "

O scfHleredistil1et senmifieativfl dcJ,1tfhazahar, lll. eo~paraţl~c:l
producţia IDm'torului, s;.aprodus şi inncestan prin lipsa azotultJl de la lcrtI
lizarea sfcelci de za!l{IL ",,' , ' , ._~

'!Iu'medie pe 3unl, producţ'ib ceH mai murerdezah[ll' a fost realIzata
prin aplicarea îngrăşiimintelor chimice cuNPK suh, rîndul de gl~merulcdc
sfeclăînaintc,dc"semănat.Aceastăvariantă a detcrffilllat un spor fou~te sem
nificativ de 1,1t/ha zaMr alb încompara,ţie cu producţia~ma!'toruIUI. "

Lipsa de azot la fertilizareaeulturusfec1cl:.de zaharJUI,egiffilflgat
prov()a(~rlO,pierdel'l~semnificativ:l;deO,8)-/hafaţăderna~'tor ŞI (~o.vedeşte
eerinţelcdeosebitcpentru acest element aplantelordc s.re~cla de zahaI.. .

CelelalLcvuriante; nu imprimfLo influenţ;ă calegonca '. asupra pq}dUS~lel
,de zahărfatăd~ varianta~nartor,care fl prilnit ~el~3clemente ;n~lnt1Ve
(J'-lp I().la ~uprafrţă,şi cale s-auîncqrpofrt cugrapa CU discuri înainte se

semănat." >" ", '''' , ' "" ," ,>, '. 1
Din tahelu13în eareester9claUi eficienţa economică a modulUl [C

f()losii':c ti îugrttşămi~telor'cllimicela:sfecl~' de zah~r, se d9spri~,de faptul că
cel mai marevcnit net la hectar şi anume 6297 leII-a adus varH~nta la c~re
îngrf\şămiutelechimice ,s-au dal suh rîndul' de glomer:llc d~ sfe~la de zahar.
De asemenea, Yenil· net apropiat (5807 lei/ha) l-a realIzat ŞI vananta la "are
îngrft'şămintele·· s';'au' <ltl t fracţionat ,. fid atăclI'apa: de irigaţie.

Tabelul·'· 3

ElIl'lellţn eeonomlcă':l ;~~19riişl1mlnielorChlmlce, date sub rlmlşl ,In sU(lrnfatll la
sfecla de zahăr (1972~1!)74)

Table 3- Eeonomlc' cffifiene!' .. oI· dll'mh'nlfertllizJr,s, Ullder~jllr1'Qw 'aud io\'Cr~gro11lHI
dressell, \VUit sn{Jur bel~ls(1912-1974)

CONCLUZII

1, Producţii de peste 62 t/ha rădăcini şi de aproape 8 t/ha zahăr alh
au fost realizate atunci cînd dozele de NI00P70K40 s-au aplicat sub rîndul de
glomerule de sfeclă la 10 cm adîncime,

2, Produc(.ii apropiate şi anume 58 t/ha rădăcini şi 7 t/ha zahăr alb

s-au obtinut cînd aceleaşi doze de îngrăşămil1fechimiceS-aU aplicat fracţionat;

odată cu apa de irigaţie, în timpul vegetaţiei sfeclei de zahăr. Aceste. variante

au dat şi cele mai mari venituri la hectar, cu cele mai mici costuri.

3. Producţiile cele mai mici au fost înregistrate de varianta la care

s,au aplicat îngr"şăminte chimice numai cu p. şi K. Lipsa de Nprovoacă

pIerderi însemnate de producţie la sfecla de zahăr chiar şi pe un saI cu ferti

litate ridicată, cum este cernoziomul mediu levigat din sudul ţării, datorită

nevoii reclamate de această plantă, precum şi de dezechilibrul provocat de

prezenţa nUIllaia,PşiK,la•fertilizarea , acestei,.. culturi.

Pînă la consţruirea unor lllaşini specialc;i ,care săîucOFPoreze îngrăşă

mintele chimice odată cusemănatul sfeclei de zahăr ·subrîndul· de .glomerule,

se recomandă pentru producţie aplicarea fracţicl]iată a fertilizanţilor chimiei,

odată cu apa de irigaţie,

ASpECTS OF THE TECHNOLOGY OF SUGAR BEETS CULTIVATED
ON THEMEDIUM-LEACHED CHERNOZEM IN THE CATANE

DOLJ CAP,

Aeeste2 vuriant'eau: avut, datoritrl produe\iilol"ridicate, şi cele mai
mici costuri. VeniLuri~lpropiatc(5 5nO-5 5301ei/haf1c~aurealizatv:lfia~tele
2 şi<il"tarecostul a fost acelaşi, Cel mai mic veI:it net şi anu?,e.4 8061er/h~,
cu'ceLmrl'imarecost a fost obţlllutdc vanantab, la care a hPSlt azotul dlU
ferlilizarea . culturii .de •• sfeclă de zahăr.

VaLianta

VI' NPK suh '. rîndul de glomerule, la semănut

Vo NPK la suprafaţa de semă1Hlt

V; NPK 1/2 la semănat, 1}2 la prima ud~l'e
V

4
NPK cu (Ipnde irigIlţie, ln,concentraţw

10 kg/l000m3
" ... , .. , '. ..':

V" FI<. s\\brlnduldegloln~r111e In scrnănat

Venit ,net,
lel/ha

G 297
5590' '
5fl30

5807
48ati

Surri.mary

Between the yeurs of 1972-1974, al lhe Cutane-Dolj C.A.P"therewerecarried out
experimentsconcerningthemethod of incorporating the ehemical fe1'tiUzers.

FoIlowingtheresearch works effeetuated aver a3 yearperiod, it results that the highest
nndiliost economic· yieldsare· obtained 'when· therates·· of N100P,o andK40 were' incorporated
prior ta seeding, at u 10 em depth. The mean yield obtainedove1' thethree year period of
researches was 62.9 t/haroots and 7.9 t/ha white sugar.

A close yield, namely 58.0 t/ha 1'oot5 and 7.0 t{ha white sugar, was nlso obtained wUh
the variant thereto the same rates of chemical fertilizers were dl'ess~d by split npplication with
theirrigation water.

Applying onlyP and l( fertiIizel's engendel's importantlosses with l>ugarbeets',I.e.,
14.41 t/ha 1'ootsand2.0t}ha white sugar,tls comparedwith the best varianttheretothe full
rates of ehemieal fertilizers were applied prior to seeding at 10 cm under. the row of seed balls.

Lucrări ş\Unţ1fice
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In der L.P.G.Catane KreisDolj werdcn in de11 .1311rcn H172~1974 Vcrsl1cheilher dic

Methode· der Eil1hringungder Minenlldtingcr ·U1fsgcfiihrt.

~us ,(j('I1 .. 3johrigcn. Verst,t~beJl erIolgt dass dic. grosstcn lUld wirtschaftlichtcl1 Ertrage

erhalten werden,wclll1 dic DosisN-'lOO P-'70K-40unter den Sa1l1cnaufl0 cm eingebJlucht

wird. Dermittlcre.Ertrag der 3 yers,u~hsjahrcwrlr 6~~H. t. Rilbcn und7~9 t ... ~rCiSs;lltcker Rr~ ha.

Eiucn ahlllichen Erlrag un1~,yar V?ll 58,0 l Ruben und 7,0 t 'Veisszucker pro ha crgah

die' Variante" beiderdieselbc'Dosisi\'1ineraldiinger ge lent, "ZlIsammen mit. dem Berisclungswasser

ausgebra9~t wurelc.
DasVerwcndcnvon ~nneraldtingernurn1ilP und KItihrlzUcrheblIchcn··Vei'lusten1:lei

der ·.·ZuekerrtibclIndzwar:14;4t .FUihcn U1ld,2,Ol Zuckel'pl'o h\lhn •.'Vcrgleich zu"der .best~n

Variante bei der, der l\Hneraldtingcr voll~tfindig untcl" deu "SamelJ vor dcr Aussaat eingcbraeht

wurde,

ASPEKTE DER ZUCKPERRDBENTECHNOLOGIE

AVSGEWj\SCHENEN TSCHERNOSJOM DER
KREIS·DOLJ

ZusammenfaSSUlJ{/

AUFMITTEL-
LP.G. CATANE-

K a r lJc ~ leo y. P., 1951, Cullllra sfeclei de zaM!r. l.D.T.

H 111 pOl N. ŞI colalJ., 1971, Tehnologia sfeclei de zahi'ir in condiţii de irigare Probleme ag ._
cole, nr. 2. . .•. rI

Ion l' seu. Sis e Ş l i- V Iad. 1972. Rezultate oblinule in România in cercetarea cu regim

de irolgare la sfecla de zahăr, I.C.C.S. Braşov.
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'
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. mlI1erale la sfec~a dc zahăr, Analele. voI. 1, LC.C.S. Braşov. . \

H IZ C seu Gh., 197;), :S'ludiul calităţii tehnologice a sfeclei de zahăr in eondifii de irigare Tez

. de doctorat, Inshllllul agronomie Bucureşti. • a

.~ 1 ~ o Ş Gh., 1970, Sfecla. de :oltcir şi irigarea. Probleme agricole, nr. 5.

Sta Il C s cu. ~., CI o!? Il Gh.• Cod r e seu M.• 1975, Citeva probleme privind ridicarea

. . productlcl de ~feclu I,n .Iara n?a.sl:~, Producţia vcgetală ~ cereale şi plante tehnice, nr. 2.

S II fi t .~~ 1~ . V., 1l)~9, ~\Ol conlnbuţll la cultura sfecie!' de zahăr in regiunea Craiova, Lucrări

şlnnţlf!ce, ln!illtutul agronomie. Craiova.

u* Cons{illuirea pc tară u cadrelor diJl agriculturii, Bucureşti. 1975.

ACDEKTbI TEXHO!IonU1CAXAPHOP!·· CBEKJIbI

CPEAHEBbIULE!IOLIEA.HOM LIEPH03EME

CEJIbCKOX0351f'JCTBEHHOrODP0I13BOACTBEHHOrO

KOODEPATI1f3A KATAHE. YE3AAAOJI)i<

Pe31DMe

B CCJlbCKOX03JIikTBeHIIoM npoH3Bo.u.cT6eHHoMKOOnepHTIWe KaTaHa yeaJ!.a ,IT.OJUK. B

nePl1()Jt .1972-1974 rr~I[C:1'l.rrbIB'lJl~H.M7T01I.I3HCCeIUiJI XIIMH'leClm~y )l,~6pe.HlIit

B •.. peaYJll>TaTe •. 3THX ...·'I'Pex~~THHXHCCJle!"oBaHHfi····ycT~HOBJIeHo.tITO< C8Mble BbICOKue "

3KOIIoMHbleYPOJKau'nOJlYQalOTCH" iiO"pHJl,03ax N100P70K~o"BHOCUMbIe .··nOJlPHJlKOM KJIy60tIKOB.

Ha fJlyQlIHy 10 CM. CpeJlHHH TpeXJIeTHHiLypmKaH Kopueft paBHHJICH 62,9 TIra. a c60p 6eJIoro

caxapna' Re npeDbIllIaJI 7,9 TIra.

DJlH3KHH K 3ToMy nonyqen YPOJKaii,"KopHeli (58,0 TIra) H c60p 6eJioro caxapa

(7,0 TIra) lIH aapHaHTe B KOTOPOM rO/Re AoabI XllMlltlecKHX y)J.o6peHuA. BHOCHJIHCb $paK

UHOHHO'C nOJIHBHoii.·.BO)ţoit

BHecelllle XUMUllCCIUOÎ,. y)l,06PCHllitTOJlbKO .J1l1llih' C.·P.lf "I(rp,uBOAHT K ..• 3HaQUTeJIbUbIM

nOŢţpgM···.·KopHeft caxapHOH .CBeKJibl·. H.6eJloro .caxapa.:. J4,4TlraH •. cooT~eTcTBeHHo .. 2~O TIra.

no,cpaBHeIHUO .• ·C Ca~l:~IM.··JIYIIIllHM ··.BapHaH1'0M••.·f,1l.e .nO:~IHOY XHMHtI.e"CI{Oe Y.!106peHH~. 6~OCH,lIOCb

AO,1l.'pH}.I,IWM»WM01J1{oB"nepe,lJ, .nOceBOM.
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LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLADEZAHA:R••. HI7B, VOL.VIH.

IIEZULTATE ~nELUnNARE ~RIVIND DINAMICA INSUŞIIIILOII
FIZICE ALE CERNOZIOMULUI DE LA VALU LUI TRAIAN

SUB CULTUUA DE SFECLA DE ZAHAR

A.CANARACHE, H. SIMOTA. VIORICAPĂTRU, ELlSAJ3ETADUMITRU,
ROZALIA DUMITRIU

\.

În lucrarea de faţăse prezintă rezultatele cercetării obţinute
In 197,1-1975 la Valului Traian, sub cultura sfeclei de zahăr, tn
problema modificării insuşirilor fizice ale solului. in vederea pre
venirii. inrautăţirii. lor.

Rezultatele obţinute sint diferite de la an laan,datorită

condiţiilor meteorologice, fapt ce impune executarea unor cercetări
de-a lungul unui cieluexperimcntal. Starea fizică a solului sub
cultura sfeeleide zahăr;·ca şi sub aIte culturi agricole, este net di
ferită de cea a solului de sub pădure, densitatea aparentă este mai
mare .cll l-20%,macroporozitatea lTIai mkă cu 1-26% etc., fapt
ce exprimă gradul de modificare, dedegra~are a insuşirilor fizice ale
solului; mai pronunţat tnsă sub celelalte culturi agricole ca sub
sfecla· de zahăr,.· pentru tot·. cuprinsul. stratului. arat direct. influ
enţat·de lucrările agricole uzuale şi probabil.şisub.acesta. o: j

Dinamica sezonierăeste mai puţin evidentă ca cea indicată

de alte rezultate experimentale .. cu. un .număr •. sporit de etape de
observaţii. Rezultatele prezentate, deocamdatăprea puţine Ia număr,

nu pot duce la ·concluzii certe cu caracter practic.

Intensificarea agriculturii, ··jndeosebi prin ··mecanizareşi·irigare, sporeşte

ce trebuie acordată modificării însuşirilor fizice ale solului, În
ve'"el'ea prevenirii proceselor de înrăutăţire şi de degradare a acestuia. Astfel

s-au semnalat în •ţma noastră la I'undulea (D a c k e sia n şi

1970), Caracal (C i o l' o i a n u şi Dac k e s i a·n, 1972) şi Valu
T_._',._ in, otaşi colab., 1974). Pentru cazul specificalsfeclei de zahăr,

Far n o s w th(1940) au arătat că PŢoducţia .este bine corelată

m:.cr·opoflJZita C z el' at z k i (1972) consideră că'rezistenţa. me-
prea mare a solului impiedicăcreşterearădăcinilor de sfeclă de zahăr.

lucrarea de faţă seprezin~ărezultateobţinutei~1974-1975 la Valu
cu ... privire.:la.. ~il1a Illica' ·insuşiri1?rfizice .. ale. solului, pe •. un teren
sfeclă d~ zahărin condiţii obişnuite de producţie (in regim irigat).

comparaţie.se prezintă şi .rezultate privind un teren necultivat (sub
terenul'; cultivate cu alte plante agricole.
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de executare a lucrărilor soluluişi peste iarnă. Existenţ.aunor astfel de diferenţe

~ubliniază necesitatea executării unor cercetări de felul celorde faţă; de-a
IlJllgul unui întreg ciclu experimental.

Toate aceste groufice Stot în evidentă că starea fizică a solului sub
cultura sfecIei de zahăr, ca şi sub alte culturi agricole, este Het diferită de
~ea a solului de sub pâdure: densitatea aparentii este mai.marecu 7-20%,
macroporozi tateaeste mai mică cul- 260/0' conductivitatea hidraulică este
luai mică CI] 36-'550/0' infiltraţ.ia cllmulati'l este mai mică cu 24-<130/0 1 iar
'Viteza finală de infiltraţ:,ie este mai mică cu 15~GO%. Aceste valori exprimă

gradul de modificare, de degradare a însuşîrilor fizice ale solului in condiţiile

~griculturii·intensi\'e.Degradarea fizică amintită nu se· limitează la stratul de
sol.direct influentat de lucrările agricole ci se manifestă pe întreaga adîncime
cercetată (circa 40 cm) şi probabil şi dedesubtul acestei adincimi. Degradarea
fizică cea mai puternică a solului se constată la nivelul celeide'-'a doua adîn
cimicercetate (15-20 cm), adică in partea inferioară a,'stratului arat, unde
şe înregistrează cele mai importante difcreIlţe faţă de solul de sub pădure.

Aşadar, nu este vorba despre o clasică talpă a pluguIui, 'ci mai de grabă

despre O influenţă directă a lucrărilor superficiale de illtreţinere a culturii
şi de recoltat.

Compararea stării fizice a solului sub cultura sfeclei de zahăr şi

suh cultura altor prăşitoare reiese din fig. 2 (unde se ihlstrează situaţia din
,cursul.perioadei .de vegetaţie) şi 3. (in care se prezintă date obţinute imediat

MATERIALUl, ŞI METODA DE CERCETARE

REZULTATELE OBŢINUTE

'Pril1Cipalelerezultate obţinutesin't#rezentate'în fig. 1 pentrudeterl11i
nările ile la'borator şi în fig. 2 pentru 'elemente'le curbelor de Infiltraţie deter
'rninate <ilfl·teren.O-sinteză a ace.stml'a-ezultate'este ifedartăsuhJormă;grafică

şi,w:a ff··discutată. in cele·.. ce· •.·urmează.
!II Jig. 1,se ,prezintă .date.comparativepentru cei ,2 ani de ·cercetare.

Din acested~t~.reiese.eăînsuşirileJizice.alc:spl11l'ui au fost mai pUţiIlfavor,~

bil~jn 1~75(d9nsitat~~ap~rentăafpstmfii l11~re în acestan,i1l4icînd o comlJ3,c
tivitate mai ridicată a solului, iar permeabilitatea pentru apă ~ fost mai r~dusă).
1\:ş'ada-r, .'. "se, 'const.ată o' v~~ioaţiea?tă~ii' {iz.iee a osol~lui de .la 'anlAu "an, '?aTe .. se
poate explIca pnn condlţnlemeteorolJloglcedlfente,mal'ales In penoadele

Cercetările au fost întreprinse pe aşa-numita "platformă fizică" de la
Statiunea Valu lui Ţraia? Au f_ost nl_cse etap~ .caract~ristice yl l?crioada ?:
vegetaţie, şi anume ImedIat dupa semanat (apnlIe~mal), dupa pnma praşlla

C nie) şi după recoltat (septelTIbrie-octombrie). La aceste date au fost
:f~cttIafte;înterefl.. şi la'horator ojbservaţ.i'Î asupra 'însuşirilorfizice ale solului,

Şi anume: '.
~ in terens--aOefenllinafcurha·deiIlfiltraţ;ie·a.apei:pfin metoda Muntz

Faure-Laine şi s-au recoltat probe de sol, cu aşezare nemodificată, în cilindri
d 100 cm';

e '-:-:' în1:abora:tor s"'7audeterminat, peeprobele :rccoUate,'llI"mătoarele
f suşiri: densitatea aparentă,:collrltll::tivt.taitea:hidraulică şi curba de retinere
: umidităţii in domeniul pF cl~pril1s În~re O şi 2, p~ baza căreia s-a c.alcul~t

acroporozitatea (volumul ponlol' cu dIaInetrul maI mare de 50 de IUlcrom).
m Toate observaţ,iile de teren şi determinările de laborator s-au efectuat
~a,pattuadineimi,.<:?llsi~~rateaT~p~rezent:l: o

a)!paFtea super~oara",~,.,s~l:atulul~carat:(:dlfeet l11odif~caLil oprin lucră.rilc

.de pregMlire: a:,patul'lu gerffil113:t1v,.de·ln:treţ.rncrea;culturIlor ŞI de recoltat);
b) partea ,i,nferioară a stratulul arat "(mod'Î'ficaill îndeosebi prin ară-

tUra. 'ilo. 'baz'ă); .... .. '.. . . . " .
,~)strat!!lde sol sItuat ImeillatsllbcdlariIt;
.d)stratu1 deja a,ddncimea de 35-40cll1 (presupus a fi modificat prin

lucrările efectuate).
jj~Jitru",ohliIiţreaunorrezultatc;semnificative,statistic, a fost adoptată

schcmă.,de rccoltarc'aprobelor:de SOl,collsUnd din8profile de sol, în fiecare
"OJ~ofil'ŞPla :iiîecaFcadî,ncÎ'mcexecutfndu-se>dte o det~rmillare a curbei de in
hltraţieşil'ecdlti'lldu-~edte 2 ciHndr-ipentru -determinările fizice de laborator.
:f-{;ezulltat~le tl1t~I'or·o~ser-v~lţ.iil?r'şideterII1inflrilorefectuate au fost prelu
C-l'llte, rpriny,nahz~ .. vananţel.

Avi~d in'vedere,'repariiţiall'cga'ussiană.a \:alorilor pcrmeabiliUi~ii,
datele privindconductivitatea hidraulică şi elementele curbei de infiltraţie

au Iost p,relucratestatistic ,dup[" 10garitl1)are·
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CONCLUZII

Rezultatele prezentate în lucrarea de faţă sînt prea puţine pentru a
9()BcIlicela concluzii certe şi cu caracterpractic~Elesîntmenitenumaia atrage
~ţ~I1tia.'.asupra ·.'unui domeniu·decercetare insuficientabordatşinulipsit deim
p0rtanţă. Rezultă din aceste date că sfecla de zahăr, ca şi alte culturi, prezintă
nnele caracteristici specifice în ceea ce priveşte infJnenţatehnologiei de cultură

după recolta re). Din aceste figuri rezultă că imaginea de ansamblu este aceeaşi

pentru toate culturile pr{lşitoare în ceea ee priveşte deosebirile faţ,ăde solul
necultivat (multor) •. adîncimea pe. eare se manifestă degradarea fizică a solu
lui şi prezenţa unei degradări maxime în partea inferioară astratului arat.
Intre situaţia solului de sub sfecla de zahăr şi de sub alte culturi de prăşitoare

există îllSăo evidentă deosebire deol'dincantitativ, însuşirile fizice ale solului
fiind sensibil mai nefavorabile sub celelalte culturi decît sub sfecla de zahăr.

Deosebirea menţJonată este în special·· vizibiJ{t în cazul densităţii aparente
şi al vitezei finale de infiltra ţie. Cu alte cuvinte, rezultă că ,starea fizică a
solului nu este mai rea sub cultura sfecIei de zahăr, ci dhnpotrivfl mai buufl.
Se poate încerca o explicaţie a acestei situaţii pe baza unui mecanism care
ar consta într-o oarecare afînare a solului prin impinge rea lui în sus, odată

cu creşterea rădăcinilor de sfeclă. Desigur, existenţa unui nstfeldemecanism
rămîne să fie demonstrată. În etapa de obsenlaţii situată imediat după

recQltare se constată, pe de o parte, o stare fizică a solului îmbunătăţită

f'llb sfecla de zahăr la prima adîncime cercetată, iar pe de altă parte o sensibilă

îllrăutăţ.irea vitezei de infiltraţie la cea de-:-a doua adîncime. Este \'orba în
primul caz despre efectul de afînare a solului legat de recoltarea rădăcinilor

?esfeclă de zah5r; iar în cel de-al doilea despre efectul de compactare exer
citat cu ocazia lucrării de recoltat dedesubtul adîncimii la care se efectuează

această lucrare.
lu fig. 3, pelingă starea fizică a solului sub culturi de prăşitoare, este

?r~tată şi cea ·de subeultllra de griu. Se constatăcă in acest caz există o variatie
cu adîncimea sensibil diferită a însuşirilor fizice ale solului, îndeosebi a den
siHţii aparente şi a maeroporozităţiLSub această. culturălip.seşte ma"imul
s~segradare fizică din partea inferioară a stratului arat .şi dimpotrivă apare
un astfel de maxim dedesubtul acestui strat (apare cu alte cu,,-,inte o clasică

talpă a pluguhii). Lipsa din tehnologia culturii griuluiJ a unor lucrări de
ÎIltreţinereexplică această situatie.

în fig. ll, se prezintă dinamica stării fizice a solului sub cultura sfeclei
de zahăr, de-a lungul perioadei de vegetaţie. Se constată o oarecare tendinţă

de inrăută1jrea înSllşirilor fizice ale solului de la prima spre cea ,de-a doua
~ţH?ă.de efccţuar~3, qbservaţiilorşi.o •. iTIlPunfltăţire a acestor însuşiriîI1 partea
superioară asollllui, la, cea ·.de-atreia etapă; imediat după·lucrarea 'de recoltare
care afinează în··oarecare··măsură···solul. Trebuie···menţionat··· însă că această

dinamică sezonieră nu este, în cazul datelor din această lucrare, atit de evi
dentă ca cea indicată de alte rezultate experimentale, referitoare la un nu
măr mai ridicat de etape de observaţie.·
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.~ation, lof degradatiouof .the:soil~physicaI,,properties;·lmorepronounced .. under. other·crqps .tha11
under sugar ·.heets, :Ior thc'cnlire ',e~dentofLhearable Jayer, directly illrIuenced ·hy the: COn1l1100

agricultural operalions, and proha:bly, bclowH, too.
\fIle seasonaI dYllumicSlis lcss.olrviolls,than tllat indicaLed b:vother·cxperimental results

with a higher number of observationalştages.Thepresent resllltsare.too,lirnitedas nllmber,
.f.or;·.the ·time. being .·..to .JeadtoJ'eliable :iconclusion·. \\'i:th.·:aipractical,characL~r.

VORLAUFIGE ERGEBNISSE DBER DlE DYNAlVIIK DER
PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN DES TSCHERNOSIOMS

VON VALU LUI TRAIAN BEI ZUCKERRDBENANBAU

Fig; 4 ...:.,.. Dinumkusezonicrăainsuşirilorfizice ale solului sub clilturade sfec1il

Fig.' 4-Seasona'ldyna1l1ics' of the physical 'properties of· thesoH lInder bcet

nPEL!.BAPI1TEJlbHbIE PE3YJlbTATbI I1CCJlEL!.OBAHI15I
L!.I1HAMI1KI1 <iJI13WIECKI1X CBOI'ICTB LJEPH03EMA
PAY10HA BAJlYJl JlYY1 TPA5IH noL!. KYJlbTYPHOY1

CAXAPHOY1 CBEKJlbI

Ztl$([mmrri{ns.mng

In der vorlicgenden ArbeH w\~rdcn die iudeu .Jahrcn 1974 -19,5 in VaiI! .lui Traian
erhaltenenErgelmisse, dici (lie Verănderungell del'physikulisclll'll EigenschaItel1 ,des Bodens
,Zuf,.Verbindcrullgder·· Verschalechlcwng ,·.hei ·.Zuckerriibeubau, .. wicderspieg~ln,. ·dargestellt.

Dic erhallcnen Ergcbnisse sind wegendcr m(~leorologjschellBedingungenvan .Jahr
zu'.Jahr.versclIiedenwas·. die AusfOhnmg ·.dcr tJnlcrsuchuugcn auf eincn gan:zcn VersuchszyJ(lus
veranlş1ist.Der physikalischc·.. Zusland ,des.... Bodells. is t bcrZl1ckerrlibcnb~llwicallch bei 'nndercn
landi,virtschaftlichen !{ullureri grun dlegelld 'vel'scbiedell 'vomWuldboden, ··die,scheinbare Dichte
isl mit 7-20%grosser, die MnkroporosiUltmit 1~26% ldeiner usw., was den Verălldcwngs

grad, dic Vcrschlechtenmg der physikalischcn Eigenschnftell des Bodells bei ZuckerrUben
ausdrUckl die dabei aher bei Ulldcren Kullurcn noch verstărkter in Erschcinung treleu.

Die jahreszeitliche Dynamik isl weniger sichtbor als bei anderlm Vcrsuchscrgebnissen
mit eincr grăsscren Anzahl von Bcstimmungs etappcn. VorHiufig sind dic dargcstclltcn Er
gebnisse in zu kleincr Auzahl, um fiiI' die Praxis giiHigc Schlussfolgeruugcn zu ziehel1.
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PRELIMINARY RESULTS CONCERNING
OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE

CHERNOZEM SOIL UNDER SUGAR

a.sllprastărfi.fizicea solului,ceea ce .. ju~tifică .• efectuarea unor .cercetări şpec,"le

p~n:tru' această·. cultură. Dezvoltarea unor .astfel. ·decercctări. va
..se precizez'e'cnndi ţiiHe încare:areJocdegradarea fizică a solului şi s'ă se
reze metode corespunzătoare de prevenire şicomba.teTe a acestei delIradăTi.

Pe31QJ,W

Summary

The paper presents the experimental results obtained during t11e 1974-1975 at
lui Traian, concerning the alteratioll oftheph}'sicalpropertie.s pf thc soil under sugar

('.rops, with the vicwof prcvcnting their degradatiou.

Results iare vRTiabIcfrom:yearto yea,r,dueto themeteorological' ci:mdHions,
thus •• necessary" tocov:eri:an ,cntireexpcdmentalicyclc·before' any iconclusions .coula

lI'he'physicalconditious'" of.· il:he ·.··soiI. under'sugar .·... ·bect'cl'oPS~ ';a5 'weII ,·as. ..., .
turalcrops, '. differ· sharply rIrom··theforest •soil:conditions; ithe .'. apparent. rdenslty :IS

higher,Jthc'nUlcI'o"'"porosity 1s .·..·1..,...:2G%.lowct; 'etc..·· This.··is ,an 'cxpl'ession ·.···of ·the. dcgree oI

. B HaCT05I~eii pa60Te nplfBo,n5ITC5I pe3yJlbTaThI HCCJle.nOBaHHit npOBeJJ.eHHbIX B 1974~

1975 rr. B BaJlyJI Jlyif TpaHlI, KacalO~HeCH H3MeHelIHH <pH3HllecKHx CBOHCTB nOIJSbI noJJ.

ll0c,e~aflfH caxapHoi\: CBeKJlbI, s ueJ1fIX npeJJ.ynpe)Kll.eHHH HX YXYll.ll1ellHH,

f10JIyQeHHhle .naHHbIe paSJIHqaJOTCH no rOJJ.aMH, qTO 06'bfICHHeTcSl pasJlHIJHeM MeTeo

p()~Or~LJeCKHX yCJJol3uif. 3TO 06CTOHTeJlbCTDO Tp06yeT DblnOJlIleHHH 60Jlee npOll.OJl)KHTeJlbHOfO

UHKJla HCCJIe~OBaHHfi, KaK noJJ. noceBaMU caxapHoH CBeKJIhI, TaK H no,n .ll,PYfHMH CeJIbC

K()~?~nllCTBeHHbI)'I1n KYJlbTypaMH, epH3HIJeCKOe COCTOJlHUe nOIJBbI qeTKo. paSJIHlfaeTCH OT

q,.~~WlecKoro COCTOHHlUI nOlfBbI3aHHToii JIeCOM, f.ll.e Kamy~aHcH nJlOTHOCTb 60JlIue Ha

Z;-'FPO/o,a MaRpOllopUCTOCTb MeHbU1e Ha 1-26% li T.J];., tITO yKasbIBaeT Ha CTeneHb H3Me

HeUUH II !IJ"rpaJJ.upOBaUUH q,U3UtIeCKliX CBOllCTB nOIlBbI, Ha 60JIee peSKO Bblpa»eeHHoe noJJ.
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llpyruMU CeJlbCROX03niicTBellllblMll I{yJIbTypaMH,qeM non caxapHoiiCBeKJloii., 113TO HanpOTfI
)KeilllJfBCerO"BcnaxaHllOro 'ClIOfl, B03MQ)!H-!O It nOJl.'3TIl1>! CJl6eM,"lIaXOLlHluerocn','nOJl uenoc·

peltcTBeHHhlM OCJIa6mOU.JJlM B03JleijcnweM' npOHOllllMblX· pa60T~
Ce301llIan '.n.JlHaMlma MeI{ee' OlleBIUlHa 'lleM ',)1,HuaMHKa YK83aHU8n llPyrHMIi' onblTHhIMH

Ilal/llhiMH 'C 'yneJi:H'leHlIbIM' 'lUCJlOM nepHOll.On· Ha6JIloll,eHHll.
I1PliBE'lI.eHHble" li ·C0I1{8JleHHlO'nOK8·"MaJlOtIHcJteUHble', peaYJIbT8TbI Re MoryT' .lWTh .,n,OCTO

llcpllOr03aKJIIO'leHIIH npaKTUQecKoro xapaKTepa.
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I.C.C.P.T.-'- Fundulea.

Dac k es·i •. an .S" .·Pi cu .1.•.··1970,.· Slarea ·dc a{lnare-tcrasare· a eernoziomului levigat.· moderat
dc la Fundulca sub porumb irigat funcţie de adtncimea arăturiL Simpoz.ionulinternalional
"Lucrărilede briză ale solului";22 '---23· iunic,

Situata H.,GcorgetaYasiliu,EnciuM.,1974, Modificări ale unortnsuşiri

{i::ieeşi· c1limicc··ale cernoziomului· carbonalic castaniu din· complexul· irigat Carasu·tnprimii.
ani de introducere airigci.tiei,Lucrările ştiinţifice ale S~C.C.C;I. Valu lui Traian, val. 4

AVERTIZAREA UDARILOR LA SFECLA DE .ZAHAR
. PRIN UTILIZAREA LIZIMETRELOR

M. VIJIAL!\.. VL.IONESCU'SISEŞTI

Lucrarea· prezintă rezulhltele cercetărilor privind verificarea
posibilităţii utilizării lizimetrelor pentru conducerea regimului de
irigare şi stabilirea coeficienţilor de corecţic a valorilor consumului
de apă determinat In lizimetre. Din datcle obţinute a rezultat că

aUt la producţia de rădăcini cIt şi ,la producţia de zahăr biologic
celc mai bune rezultatc sc obţin prin folosirea In bilanţul apei din
sol a fracţiunii dc 80 % ETRM~ S-a stabilit de asemenea corelaţia

Intre producţia.de rădăcini şi alimentarea cu apă (fracţiuni ETRM)
lltiliz1ndu-sc regresia pătratică. Prin anularea. derivutci de. ordinul 1
a rezultat că producţia maximă dc rădăcini (59,3 t/ha) şi zahăr

biologic (10,41. tJha) se obţine.la. fractiunea. 80 %. EŢFtM, dcci s!mJlar
cu ceea ce s-a obţinut şi experimental.

Pentru efectuarea raţionalăa irigaţiilor la sfecla de. zahăr în ţara

noastră, in ultimii utiL, an fost făcute numeroase cercetări (A pe t r o a ie i.
1960; A v ri ge a n u şi colab.. 1964; B.o t z an şi colab., 1968;
HN1Poişi colab.• 1969; Sipoş şi Păltineanu.1970; Sipoş

şi/colab.• 1970; Păltineanu, 1974; Vîj.ială şi Iones~u

S.i~e Ş ti, 1974,1975; PăI tin e a n u şi Si P o ş, 1972). In.urma acestor
ce~c~tăria ·fost stabilită·nevoia de. apău culturii şi STau;elaborat unele recoll1unT
dări:pl'ivind momentul .de aplicare a udărilor pe baza dinamicii umidităţii

solulllişi consumului de apă în diferite faze de vegetaţie.

Creşterea suprafeţelor cu sfeclă de .zahăr În>condiţii de .irigare ridică
pr()1.Jlema găsirii unor metode de avertizare a>udărilor:Cit maL ,precise şi in
~celaşi timp uşor de aplicat În orice zonă de cultură. Utilizarea. v.alorilor
~v~P9transpiraţieideterminată' in cîmp, prin metoda lizimetrelor, prezintă

per~p~ctive la·; ora actuală, mai ales în .sistemele locale .. de .. irigaţii. cercetări in
a~e~t~ens executîndu-se in mai multe puncte experimentale din ţară. Astfel,
Păltjn ean u (1974) utilizează valorile evapotranspiraţiei reale maxime
(E)l'RM).determinate îulizimetre şi corectate cu coeficienţi de corecţie, în
fup.sţie de evapotranspiraţia realămaximildin parcela experiIUentală cu re
gilIl'ipptim.,de.irigare.

Prin ... cercetărilerfectnatelaBăneasa~Bucureşti s-aurmă:rit verificarefi
P~~ibilităţii utilizăriilizimeh\elorla sfecla de zahăr pentru cond\lcerea regimuc
lUi de irigare şi pentrustabilirea.coeficienţilorde corecţie a valorilor consuIUului
de apă determinat în lizimetre.
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Tabelul 2

media
suma

xIXVU VIIIVIVIVIIImedii!.
suma

Perioada
rece Perioada devegetaţ-ie la, sfecla, de z:ahăr:.(oJ:U~~)

- __="'----__--------.=='-'-=.:::==-=::..:=::::::.:::.::::.:..-~Anual
(media
suma)'

, Coud1'ţiIle';-{·Iimnlh.·e. ile-In BtiIle3şa.....,..nlH'Ureşti:(19i2'31-'---c_1975)
1 able 2 - CJinmlic t'Olulltlonş in R:ineasa-nuclIreşti (1973 1:975)

Anii

l\IATERIALUI... ŞI METODA DE CEUCETi\UE

Cercetările s-au efectuat în zona solului brull-l'o.'}cat de pfldure din
Cîmpia Român[J. în tabelull se prezint5 indicii fizici şi hidrofizici ai solului
de la 13ăncasa. Sint caracteristice cifrele ridicate ale greutăţii volumetrice
şi ale coeficientului de omire, precum şi cifrele relati, sdlzute ale umidit,iţii

accesibile. Re.zilltă,Qă acest ·· •• solat:e o:p.fetabilita te mijlocicpenJru j riga ţie.

Tabelul; 3
lh~i1jmuJ lle IriilarereuJi~nUll variantcle; cxperilncutaletll anU 1973 -1975)

(DihH'MU.- Bucureşti)
TabieS - ul'iynlion lrt'uhucnltenlisuil: iutthe e:o.:purJlllcnt..'l1 vurIunts In 1973'-197:)

(D:iucasn~Bucureşti)

10,2
9,9

11,3

10,3

503,8
506,9
625,4

555,1

315,7
9,8 238,8

207,4

9,13 14;6
12,1 15,0
12,2 16,3

11",4; 1'5',5

39,3 426,2

10,2 386,9
36,3 413,6
46,0 573,0

17,0
16,8
18,2

17,4

39,0

17,9
65,8

4,1

62,2
12,2
80,2

(0C)
19,6
21,6
20,6

41,7
29,3
43,9

21,6

49,8
(mm)

68,4
95,3
73,4

22;3,'

(mm)
50,.7

111,9
216,2

Schema Număr
NOrma

udărllor'*) udărl
de irigaţie

(ni}fha)

An1111973
1~4-0 5 2:500
0~9-0 9 4260
0-9-0 9 3410,
0~9-0 9 2560

A.nuZ··J974
3-3-2 8 3 570
2--'6--'2 10 4' 510'
2-4-2 8 3570
2--'3_1 6 2630

Anul 1975
0~7.-1 7 3500
0-4-1 5 2,500
0-3-1 4 2'000
0-4--'1 5 2500

16',3 20,Oi
Prccipita{U-'

63,4- 50,2
67,8 35,5
49,9 129,5

450
450
450
450

500
470
380
280

6,7 28,5 28,8 60,4 75,0 42,1

Tempera/ura aerului
11,4 16,5 19 12 21,4
8,8 15,5 19,4 21,0

12,2 17,9 20,8 21,7

40,8 63,5 92,4 69,2
DeficituL de .. umiditetle
;i,O 31,3 64,6 84,2

19,2 81,9 19,1
53,8

10;7

4.7,0
47,9
56,1

Norma
de udal'e

medie
(m3/ha)

2,6
4,9
7,0

'1',4

1,3

32,2

105,8.
19,1
27,3

1,4
-0,2

1,4

116,9
933
52:4

128;9

Varianta

70% lUA
100%.ETRM
80%ETRM**)
60% ETRM

79% lUA
100%'ETR!\'I
80%ETRM
60,%ETRM

1973
1974
1975
lVIedia
rnulti
anuaH't

70;,% lUA 500
l09%ETRM 500
80% ETRM 500
60% ETRM 500

1913
197,1
1975
Media
multi~

anttală

Greutatea Coeficientul de Capacitatea Intervalul ul11idi-
Adincimea;. (em) volumetric(i. ofilire de cimp dituţii accesibile

(t/m 3) (%l (%) (%l

0-23 1,32 12,4 27,4 15,0
23,- 34 1,49 12,4 25,6 13,2
34- 48 1,55 15,0 23,5 8,5
48'-"65 1,63 14,0 23,1 9,8
65....,..111 1,65 12,5 21,9 9,4

0~,75 1,50 1t1,3 24,8 11,5

Tabelul

IndIcii fizjei şi hldrofizil'i ni :;oluiui hrllll-I'QşNI( de Jlrltlure (Ihim:'lsa-Ihlull'l'şli)

Table 1 - llh~'si(,:llIH)db~'drollll~'si(':I1 indice:;, of Ilie rctll\ish-hJ'Q\\'1l iort'st soli
(IlăUNlsa- Ducul'cşti)

Condiţiile dimatiee sintpI'ezentate Int<lbeJul 2, Din analiza tabelului
rezultă cătempe'ratuTamedie~anual'ăîndoi,anidecx]1lerimenta\fe a fost
inferioară 'mediei, muItianuale;iarînal treilea' ari (19.75) w' depăşi,t n01,mala
cu' lOC, dat'9fltă~n specialtemJ)craturilor, maf'Tidicatedinprimăi\'arăşj.,;de
la Începutul toamnei', Temperatura- llledie pe· perioada de ,vegetaţie a •sfeelei
de: zahăr,,~ oscHat:îpacelaşi m?dca; şi temperatuTamedie anuală. Precipita;
ţiileu'uuale;'Îlldoi aJ1i'de,experi,mentare, au fost infel:ioare' mediei~J1ltianu:aJ.1e",
i"aTj.l).'~ltrei1eaan ':~u depăşitmedia pe' peripada de' vegetaţiea,sfleclei, de'-zabăT;

Defici'tul'de' umidiibate?in sol" ca'meci>ie'mllll1tj;anuală;peperio,ada de, veg~taţie,
Îj]su~eazr124fi,gm'ln; ;-rezultîndnecesi:a:teaaplipării' irigabieila, sfecla de,
Z~l1ăT şi-in':zona subumedă, a}!)'ăci:urilof,de,cimpie.

Pentru' determinarea valorilor evapotranspiraţieifeale maxime, (E'FElM)
s-a' u-~irizatunHzimetrllCUSupTafaţa;de4.1l12şi adindmeade 1,20c m.Alimeu'7
tarea Iizimeb'ului'; cu! ap'~·---s~a-; făcl!lt prin- lHlfă:ri'periodicela intenvale:de,'6~8

z.j1eşianllme:pînă laeapacitateRlllaximă d'e TeţineIea,apeLSurplusul_- de\ apă
peTcolaM s"'a"cotectat-;ln -vase cotate;

Măsnflnd'~antitateade"'pii intrată sub formă d,e Ildări şi deprecipitaţii;/

precnmşieantităţile de apă' pereolate,' s"a determinat /wp.oi can,ti,tatea. de,
apă consumată. 'Un' interval pentru: calculul consumului: de ,apă 'îhcepeîll,l
p~iIll,a,~i, cîl).?p~r~o]areaa _Încetat după __ aplicarea _unei u-dăriisau_u,unebplo~

l?'ari--şi'se _- ter~i~ă"cu'ultimaz'Î; ---dupăce;-percolare'a -a'înce.tatîn-·urma, aplicării
ud'ăriiurmăto,are; Astfel,s-acalenlat ETRM (m3{ha) zilnic; pe intervale şi

mă'fÎmea ffacţiunilorETRM pe' intervale, confofmvariantelor exp.erijnental~

(tabelul 3). l'
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Tabelul 5

REZULTATELE OBrJNUTE

;,
Fişa bilanţulul apel,di_n sol In sfecla dezahlir penlrul'arlnnla 80 % ETRl\IdlnIlzlmetru

qJli~easa'l1975)
Table 5 ~: Card 01 IlIe soli ",uler lmlanee witlI sugar bects for tile 80 %ETRJ\{varJ:mt iti lysl

mctcrs (Dănensn, l07ti)

In tabelul 5 se pr~zjntă regimul de irigare reaiizat. Analizînd elementele
regimull1~de irigare pe' ani şi var~a!1te experill1enţale, se constată o variaţie

aelemen,telor pe ani, datorită cuantumului de p;'ecipitaţii din perioada de
vcgelaţ.ie (care .[t>,,'ariaţ de laanl~:an) şi repartizării neuniforIl1c a precipi
taţiilol' în cursul perioadei de vegetaţie a sfeclei de zahăr. In aIlul 1974, se
observă că regimul de irigare Ia varianta 70% lUA, 'stabilit pe baza dinamicii
llIllidităţii din sol, coinGÎue ca num[lf de lldări. schemă ri udăTUbr normă de
irigaţie, cu v'lrianta 80% ETIU>I.

Data
udărH

Intrări (rn3jhn)

udâri precipitaţii

: " Rezer-
con~l.Im (m2/ha) va de

c-------------'-----'-:lî~ş\~
total total pe 1n- cl.Imu':' tul in":

pe 10- cumu- terval lat terval.
terval lat " . • (m3/ha)

JIlf.
zile

InterValul

In anul 1973, s-autilizalmetoda de lucru folosită în străinătate în cer
ceUiri similare şi anume ucl5rile au fost aplicatel~ aceeaşi dată pentru toate
variantele, lIlSiipul11ărimi diferite aJe Ilormei ~eudare, rezultată din fracţio~

narea valorilor ETHl\f, determinate in lizimetru. Deoarece cerceUirile între
prinse la, BZmcasa-Bucureştiau trebuit S[1 răspundă lai un scop practîc şi

anume posibilitatea utiliz[trii lizimeLrelor - instalaţii tipice de cercetare 
laavertiz.aTe;:l ud[lrilor dinsistcmcle locale de irigaţie, s-a adaptat metoda de
lucru sco'puluiunn[u'iL Astfel, s~au folosit norme deudare fi~e carnărime,

aşa cum se utilizează în practica irigaţ.iei din sistemele de irigaţie româneşti.
Tabelul 4

DctcfmlmucaETRUJnllzimctru lasle-darle zahăr (năne-asa. 197tJ)

Table 4 ~ ETRM IncasurClllcnts .-10 .l~lslmeters--uith sugar beets (Diineasa, 1975)

Apa ETRM
Fracţiuni de ETRM

Intrări (1) pe interval
Per~ con- (m3/ha) (m~/ha)

Intervalul colâri
~uma~

tă pe
d •.. preci- total (1) inter- pe

li an· pitatii pe in- val (1) pe zi in- 1DO% 30% 6D%
terval terv.

15-21.IV 70,0 56,0 126,0; 64,0 62,0 22,1 155 155 124 93
22-30.IV 50,0 165,2 215,2 135,5 ,79,7 22,1 199 199 159 '119

l-to.V 60,0 80,0 140,0 36.0 104,0 26,0 260 260 208 156
11~19.V 60,0 58,8 118,8 18,5 100,3 27,9 251 251 201 151
20-26.V 80,0 80,0 16,0 64,0 22,9 160 160 128 96
27.V-2.VI toO,O 48,0 148,0 18,0 130,0 46,4 325 325 260 195
3~16.VI 120,0 200,8 320,8 44.0 276,8 49,4 692 692 554 415
17-30.VI 130,0 312,0 442.0 70,0 372,0 66;4 930 930 744 558
1.;... 15.VII 862,8 862,8 297,5 565,3 94,2 1413 1413 1130 848
16-'21.VII 200,0 200,0 3;0 1\.l7,0 82,1 493 493 394 296
22~28.VII 220,0 220.0 9;5 210,5 75,2 526 526 421 316
29.VII-4.VlIl 240,0 240,0 15,0 225,0 80,4 563 563 450 338
5-11.VIII 180,0 134,4 314,4 85,5 228,9 81,8 573. 573 458 344
12~18.VIII 150,0 41,2 191,2 21,0 170;2 60,8 426 426 341 256
19-25.VIII 150,0 150,0 21,5 128,5 45,9 321 321 257 193
26.VIII~I.1X 100,0 100,0 ;'),3 94,7 33,8 237 237 190 142
2~8.IX 100,0 11,6 111,6 12,0 \.l9,6 35,6 249 249 199 149
9~15.1X 100,0 4,8 104,8 3,5 101,3 36,2 253 253 202 152
16~2l.1X 80.0 80,0 2,0 78,0 32,5 195 195 156 117

TOT'AL 2 190 1975,6 4165.6877,8 3287,8 -
m3 /ha 5475 493,9 10414,2194 8220 43,5 8220 8220 fi 576 4834

mm

Avantajul acestui tip de lizimetru constă în simplitatea construcţiei
lui şi apropi~I'ea'sistemului deaproYÎzionarecuapă; demod111 de irigare al
parcelelor în cîmp.

~__ a .experimentat cu trei fracţjunidin consumul de apă ·aI sreCIei de
zahăr determinat în lizimetru şi anume: 100% ETRM, 80% ERTM şî 60%
ETRM. Cele trei serii de valori de consum au fost introduse în fişe de bilanţ,
obţinîndu-se date diferite pentru aplicarea udf:rilor (tabelul 4). Ca martor
s-:-aJuat varianta )a c.are udărileaufost aplicate cînd umiditaLea scădeala
70% lUA, pe adîncimea de 0,75 m.

Experienţa cu cele 4 variantee:xperimentale n cuprins 4 repetiţii aşezate

randomizat inblocl1ri (suprafaţaparcelci: 9 x5,G=50,4m2
, iarsuprafaţ.a

recoltabilă: 7 x4,2~29,4 m2). Ud'lrilcau fost aplicate prin scurgere pe brazde
înfund~te, din conducte flexibile ,cu orificii reglabile racordate, lahidranţi
cu presÎ\llle joasă. Rotaţia de cultlui folosită: soia-porumb-sfec1ăde zahăr.

Ingi'ăşăIIlihtele aplicate: 300 kg superfosfat (P4S) ,în <toalnnă, 200 kg sare
potasică (Kso) în toamnă şi 600 kg azotat de am9niu (N196) în primăvară,

'Soiul folosit a fost R Poli 1. ' "

16-2t.VII 6 500 500 500 394 394 106 16.VII
22~28.VII 7 500 500 1000 421 815 185 23.VII
29.VIl--:4..Vm 7 '500 500 J 500 450 1265 235 30.VII
5.VIlH11.VlIl 7 336 336 1836 458 J 723 113
12 __18·vm 7 500 103 603 2439 341 2064 375 14.VIII
19.Vmi- 25.Vm 7 2439 257 2321 11d
26.Vm '--l.IX 7 2439 190 25H -72
2 __8.lX' 7 500 500 2939 199 271(} 229 21.IX
9"X~15.IX 7 2 939 202 2 912 27
16.JX-2t.IX 6 2939 195 3107 -169

I

3 - Lucrări ştilnţlt1ce
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66,6
66,0
75,4

69,3

ETRM ma~im zilnic
ma/ha/zi

34,2
28,6
34,8

32,5

ETRM-:mediu, :zjlpll;
,m3/ba/zi

5563._;
El 300
6'580

5814

ETRMtotal
~S/ha

iApu!

, 1973
1974
1975

în anul 197:,), s-a folosit chiar Un număr Inai mic'de udărila'varianta
80% ETH?\J, cOmP11r<lIi\~ eu vllrianl:i la c:lre lHfiirile nu fost aplicate p~hazfl
IlrIn[lririi dillUlnitiii urnidiUlţ.ii solului la ,plafonul minim! de 7QO/o lUA. Este
de mellţiollaL.căstahi]jrc<l;dalei aplicării ud{trHor şi a numărului [k" ud[lri
este o opel'~r(:ie Inult mai siJ;nplii în cazuLulilizării lizimetrelor, decît iucazul
folosirii lUC10(lei, clusiee ,3 dinamicii umidH[ltiiclin sol.

În t('C:l~FephveşLC,r~Zlllt~trlede 'l)roduc(ie obţinute şi prezcnt?te în
tabeluL (j se -c(JllsLa.l[1 ,ca'eea 111aÎ mare producţie de r[ldAcini, În totii ~nii de
(~xpeI'imeIItn rp" se~lh p ne, la'yari<lpta80Cj;)ETRM, depăşindprocluc'ţia varian
tei 70

0
/ 0 I~Jl\(ill uniti. lH7'11n;n~l'eaşi valoaren norm;~Îdy-,irigatie,iar în anul

H}75 la o norm,[1 cle irigatiem~ll mai mică). Producţiile de :zahiir hiologie
şi zahiirl'~Jrnssînl~\pr()xim<lti\'egal{' la cele 2 yarinnl~ în toţ:i anii: de cf-pe
rIml'nLnr:e.:~Ce1:elalLe ,yarianle audnt produL[ii inl'crioarcvariHutelor analizate
mai sus, ('LI diferen\,e c,e prodqeţie în minus, în majoritatea cazllrilorasigllTate
sta UsUc.

EXPlicaţia! teJ~din!_ei de e~'cştere a produeţiilor în \'arianteler~TRi\fc()nstă
înJaptltl e;:1 ltl"acesteaa fosLpJ}sibil, pe baza fîşelnrele bilanLs;:l se aplice
.udiirile' exncL ~îll lUom'entul 'epuizurii rezervei de apti uşor accesibilă, ceea ce
este mai greu{}e renlizat, ~indJ)?oJnentl1ItldtÎrii,s~[lstabilit pe baza djl1aInicii
umidită'ţii dins?L Dc~'i)aprodurţii'mai mori, sau ccLputin:egnle, estedepre
reJ~l:sarianl:a~'Ro~iET11 l\l, C'JHllTwnrtiY •• C1l v<lrianta70 0/ o IlJl\.)\censta da
f6rihi faptului că mClodol~giade lucru,. 111111l' simplificată, esle mai pllţ.î11
afectată :.dc ey?r'i ~ioferă posi~!ilttflţi dea cunonştemaiexact,rezcn;a 'deapii
Fş()radc~sihilri a solului .in ,diferitele faze de vegetaţ:-ieale planteL 6erRctarea
pJ11aidal: posibilitalea sti se tlluoasdlşi consumul de apflal sfecI,ei ~e<zahăI',
eifm justă il ETR)\J, se obţine'aslfel:

ETRM=ETHM"" xO,8

Cifrele, deşi obţinute ca medie pc trei nuide experimentare, dau indicatii
ias~pr~,ordjnulu'idem~lrime ti consumului de ap~i la ,sfecla: de zahăr in zona
spIlllui bnm-l'Qşe'aU dţ pădure,

••·
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Pentru ai se e"idenţia diferenţa de producţie Între diferitele variante
;expeiinuilltale la producţia de rădăcini şizahăI' biologic, s-a folosit criteriul
IR9111l'a,aţiilor multiple care se prezintă ;n tabelele 7 şi 8.
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FORECASTING THE SUGAR BEET WATERINGS BY
USING LYSIMETERS

CONCLUZII

Corelaţia dintre.prodncţie şi alimentareacu upă (%, ETRIVI), pentru
pro~u~tiaderddăcini .. şi .. zahăr biologie s-a exprimat prin utilizarea regrc.;
sfiIt))' 'p5 Lratice rleforlua:

Y=~:lO,507+2,2·J3x~0,OI'lx2(pentru rădăcini) ')=0,793*
Y~ ~:l,792+0,325x~O,002x" (penlru zahiir biologic.) ')~0,720*

l\nl~l.in~I .. deri\"ata•. dcordill.ul) pentru .cele două regresii au .. rezultat
y;iltlFi'lc maxime ale'celor ,dOllfl ' variahile. ,La rădăcini producţia maximă
"slede 5\),'1 'Iila, la 1'r"c'fii111e" de SO% ETRM. La zahrll' biologic se obţ.ine
li li maximum de producţ.ie de 9,41 tlha, prin folosirea fracţ.iunii de
81% ETRM.

Summary

ţ,':;'ţii,imetrl'lepptfi Iltilizute ea instalaţii penlrucletenninqrea eonsu
ilîilllli~lqapn,Ja sfecla de zahăr, În cadrul centrelor de avertizare a uC1ărilor
deja sislcllIelc;dcirigaţii.

2;.:'ţJtiliiarca JihlDctrclor iug5eluicl11locllirea" metodei clasice astabilirîi
udarilor pe haza dinamicii umic1itJ(,ii(lin sotcarcnccesităprclcYări

repetate ele probe de sol, volum mare ele ca1culşÎ determină ohţjnerca cu
inUrziere n rezultatelor.

3. Coeficientul. sle,;corecţie ;:t datelor de cOnsum din lizimetruestc
dc O,S,

4. AYcrtlznrea udilrilor, folosind metoda lizimctrclor, duce la sporirea
producţiei, ca urmare a posibilitfrţii -'lplicării lldiirilor, exact in mOmentul
epuizElrii rezervelor ele ~lrfl uşor accesibila din sol.

;;;q,q. ,C:pUSlIlllUI totaIele apii,alsfeclei de zahilr înZOllHsoluluÎ brun-:roşcat
d.@"pădure,;determiu<\L.prinmetoda lizimctrelor,. este ,de. 5 ,814l1l3/ha, iar con
Sll:ll}lllm{lxim,zilnieîn IUH,ldevirf (iulie) este< cle: (j9,3m3/ha zi.

-i:'6;<pentrll',·stabilirca eorelaţ.ici prodllc~je.,.alimentare cu api"i (procent:
ETHIH):s"'-all tHizatregrcsia· p{ltratic[l, ·.Îar prin 'auulm"ca ·dcrivatci de ordinul 1
[\'xczllitat că"produc!iamaximiide rfleillcini, Îll;condi\iilc daie (50,3 t/ha), se
obţine priuutilizarca frac!.iU'llii"dc 80% ETRM,
. Producţiamuximă de zahăr biologic (9,4J' llha) rczuHrl din folosirea
fl:acţ'iuJ1ii,dcSl% ETRM, dovedind eri variunla 80% ETRM asigură cele mai
mari'<;:produc:ţ"ii,deiriidăcinişizahăr·biologic, pentru :condHjiledate.

<"";; ···.···;rlÎ;d:'p~phr prCscnl~.·thc expcfIn\cntalresulls ·Cimcerlling the chce1dug' or .lIte possibilîtics
O!USlll.g lyshTletcrsfor irrigation management, aud thc ascertaining of thecorrection coeffi
clcnts of·the. water consumptionvalues, memmred by the lysimiter. The data showedthat the
bcstroot yields aud sugar yields werc obtained hy using inthc soH j'yatcr b~lance the 80 %
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ETRMfraction.''one niso established the ,'correllltion bel'..;een'thc.'root yil'ld and :'';/3 leI' supply
(ETRM fractions), using lhcfiquare regrcssion,By 'nullifylng tIle deriva tIau. of.ithcIst arder
it restlltcd tllat the maximum root yicld (5g.3 t/ha) and sugar yieldQ0,41l/ha) wcre Qhlain.~d

al the80% E'fR,M fraction, which agrccs with the vulucs expcrimcntalIyoblained. '

BEWASSERUNGSANZEIGEBEI ZUCKERRDBEN DURCH DIE
VERWENDUNG VON.LYSIMETER'

ZusdmmcllraS.~Ull.rl

In der Arheit werdcn clic Ergchniss:,d~r Yt1tcn;uchU1lgCll zllr Prtifnng dcr!\H:iglichkeil
eler Vcrwcndung der L:ysimeler bei der Regchl11g x des l3ewosserungsrcgll11c5 nud Besliullllung
der Korrcklionslweffizienlen cler in elen Lysimetcr bcstimmten 'Vasservcrbmuchswcrtc dar~

gcstcllt. Aus .. dcn .. erIwltencn pateu·. folgt •. (1ass SOWOl11 fiiI'. d~.n .Riibcllertrag alsallch .• Zuckcrcr
trag dic 1Jcstcu .Ergebnissc. bcim .VasserhullshaIt des Bmlensdllrch Yerwcnclung \1011,80 % der
ETRM· crhaIten .'\verr1ell. GlcichfaUs· wurdc .clic· Bezichullg· z'wischl'll Riibenertrag und \Vasscr
vcrbrallch (Tcile ETni\'l) dUl'ch YeJ'wcndllng cler quadrntisdwnRcgrcssion bestillllllL Durch
Aflnllli~rllng der pClivoti01l cl'stcn. Onlnungcrgah. sichdass der iJjjchsle Hlibclwrlrag (5IJ,::l
undZuckercrlrag.(10,41tlho)ib~i cler Frakliol1 80% E'fR]\'1 erlUlIten" wCI:den folglich
mit der expcrimentcll erhullenen Fraktion.

CJ,1rHAJII13AUI151DOJII1BOB CAXAPHOf'lCBEK.nbl
DPI1 I1CDOJIb30BAHI1I1 JII13I1METPOB

Pe3IOMf!

B,pa6oid' 'rqhll}().llR,rCH .peaYJTbTaTI'] .. HCCJleJlOBa.Hllii,. J{acaIQI.J.ţllecH· .·npOBepKII n~:~1l~::
1l0CTH I1pnMell€HIHI J1If311r.':TPOB· AJHI yflpaulleHllH pell{HMOTll .110JI;IOa .nOnpeneJleUHnH

JlI\CJ!T,:l IwppeKUIIIlK'OJllllleCTIJa pacXOJl3 IJOJI:bl onpCneJleHlWrOJJJl3IJMeTpOM; TI<o"yqellH~re

!L!aIIHhIC ··.noKa3a3111, ·lrro;caMbIe ... slyl flIHle ." pe3YJlbTaTbl·.· KaKl)' OTllollJcHUnypO)l{aH Koplleii,
II '13. oTHomcllHllc6op'n 6HOJlOrnilecKoro· casap'a, •nOJlY'l810TCH •npn.HcnOJlb3(}B<lHHlI B

IIO'IIlCUllc:iii ··.··.1l0,lJ,bl cp('nneiL·':>B~lnoTpilllclIllpallnll. 80%, Y.cTaUQlWeHa ··.KoppeJIHUlUI Me>KJ1Y

;+:aeMKopueii II cHa6mel1UeM Bonorl ({Iarib 3liarioTpaucnnpaunn)

TlIlJnoi'!.· perpeccml••.•. AnYJlnp6IHiIlne nepllDau.UH nopHnKa l' IlOK83aJlO; .tITa n.~~:;:::;~~:~h~~:::
ypoil;;aii'KopHeii>(59,3Tlra)H c60p OJ.:iOJlOrJl'leCKOro caxapa (10,41 TIra)
cpe.nHeif ..3darioTpaucllHpaUlIH 80%, CJlenOll<!TeJ1bHC), 9nUHaKOBO·•. c .. ypO>KaeM.
OHbITHt>TiIl .I1yTeM.

Ape tr a a iei St. şi calab., 1960, Regimulcleirigaţie la sfecla de za1lărln Clmpia u,unaflll

Comunicările Academiei R.P.R, 10,7.

A v.r i, gea 11.u .• Gll.şi.S9Iab:, ~9/).1'C:frpctări asupra}egiI1lului :,de frigare la..sr~cl~de

ln. t:ond(riile.,C1T11pi~t pwuirti,.,. Analele. ,. I.C.C, P. T: .ii<'uIldlile~,.3ci; scria,B.
80 tz;a il şi calah., ··1968,. Daieprivind cOnsumul· de apă,alculturiloril'igaie penil'U,umt

tărli,'Al1aleIe I.C:LF.'P.,·· ... Sed'a îmb. /funci<lI'C, ·3;

tI u 1pai şi colah, .1969, Posibilităti de stabilire a datei Ildărilor pc baza evapoiranspiratiei
Probleme agncole, 6, '

păI tin e.a.u II Rod i c a, 1974. Evapolranspiratia principalelor culturi de clmp determinate
in llZlmctre, Teză de doctorat.

păI tin c a n li Rod i c a şi Si P o Ş Gh., 1972, Rezultate privind evapolranspiraţia sfeclei
. de zahăr. măs!!rat~ in lizimetre, Analele Le.C.S. Braşov, 3.

S 1 P o fi Gh.. ŞI . Pal t J ~l e a n u Rod i c a, 1970, Dispozitiv pentru determinarea evapo
13T6ansPlr.at'Bei culturIlor agricole şi utilizarea lui in dirijarea irigatiilor, Analele LC.C.P.T'

1, sena .. '
S P o Ş wGh. şi colab., 1970 Contributii la cunoaşterea regimului de irigare şi a consumului de

apa la sfecla de zahăr. Analele LC.C.S. Braşov, 2.
VI j ia 1 ă I\I.ş~ Ion e .s .c u - Sis e ş ti VI., 1974, Studiul consumului de apă la princi

. pa~ele cultur~ dc cimplTlgate In zona solului brun-roşcat de pădure Analele I.S.C.I.F. 4 (II).
Vi J i ~1a M. Şi Ion e seu - S i ~ c şti. VI., 1975. Consumul de apă al sfeclci de zalJdr In

.;,ona solului brun-roşcat de padure dm Clmpia Română (susţinută sesiunea l.C.C.S.
Braşov. )
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INFLUllNŢA UNOH FACTORI ASUPH~\.PllODUCŢIEIŞI CALITAŢI
SFECLEI DE zAuAncULTIVATA IN VESTUL HOMÂNIEI

'1. BORA

Se pf"zintă ,rewltalele cercetărilor privind influenţa ep~Jcil

de însămînţare, de recolta re şi a lngr.işămintelor minerale, asuprn
producţieişiealităţii srecIei de zahăr.

lnsămlnţareain epoca optimă are o mare hnpnrlanţă,deonfl'Cl'
dă spofuri de productie pină la 13,4 t/lw răd.1dui Ia soiurile mono
germe şi de 11,9 t/ha la cde plurigernw; e mai bine CI se insămin\a

IlHli devreme decit a depăşi epoca optimă.

ÎngrăşămintcIe, tn special cele cu awt, ali un rol impol'Lrlllt
in sporirea producţiei; la doza de N180 fi-a realizat cea mai mure
prodtlelie de rădăcini şi aceasta a fost cci mai bine vAlorificată de
R p l\1 550 şi R P M 519.

Epoca dcrecoItare, arejde asemenea, mare, importanţă Ia
sfecla, de zahăr, 'diferenţele, Ia producţia de rădăcini, intre reeoI
tarea la 1 septembrie şi 1 noh:mbriefHnd de 19,9 t{ha, de:zvoltarca
cea mai puternică lnregistrlndu-sc intre 1 şi 15 septembrie.

Epoca de semănat influenlează mult răsărireallnifonna a plantelor
şi dezvoltarea lor ulterioară, aceasta fiind determinată, pe de o parte de par
ticularităţile biologice ale plantei, iar pe de alta de tipul şi preg'rtirea solului.
Sernănatul mai devreme preintîmpină atacul dăllnfltorilor, care apar imediat
ce Jhnpul se încălzeşte. Semănatul cu întîrziere, din cauza lipsei de umiditate
dinspl, duce la ° răsfirire neuniformă, iar plantele debilitate sint mai u.,or
atasaţcde bolile criptogamice. Soiul are, de asemenea, un rol important in
vul?rificarea cît mai bună a ingrăşămintclor şi a mediului favorabil pe cnre-}
găseşte planta in eondiţ.ii de irigare,

Obţinerea unor producţii mari şi cu calitate tehnologică slipcrioarăeste

strîpslegată de data la care se face reeoltarea şi starea de sănătate a culturii.
Cercetări privind epoca de semănat, capacitatea de producţje a soiu

rilor,epoea de recoltat şi dozele de azot optime aU fost făcute la noi în tor"
d~Popoviei Margareta, 1965; Bara, 1967; Ionescu-Si
s.~iŞt i, 1971 ; Stă nes c u, P o P o v ici şi Sta tic e s c u, 1967;
Stănescu, ş t c f ă nes cuşi C o P o n y, 1975; ş,a, Din rezultatele
e}{perimentale ale cercetărilor amintite reiese că epoca de semănat, epoca de
recoltare şi soiurile au infiuenţ,ă hotăritoafC'pentru obţ:inerea unor producţ,ii

marişi>de ,bullă calitate la sfecla de zahăr.
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Tabelul!

Iriga rea s-a r~l clIlprin aspe rsi UIH' cu,jel\l1 mecli u. c;IULindu-sc mcn (i
nerea:plafonului minim la' 50% diu IUA:pc toaUi perioada tie yegcl.alie,la
hdincinlcH de 80 cm (tabelul 1),

I'{ezitl tulck expcl,'imen tale· au fos t .'. obtin ute' ..·lu'cxpericn \c· polifacie1riale,
j'kl" analiza calitnţii sl'cclei şi interpretarea statisLic5au 'fost executate la
LC.C.S. Brnşo\'.

Cantitatea de apă prhnită p~ln ploaie şI irlnaţie (1975-1916)
Table 1 - Hain aud irrioution Wllh.,\f iuput (1975-1976)

~IATEIIIALUL ŞI ~IETODA DE CERCETAIIE

Cercetările au fost făcu le in perioada 1075-1976 la Staţiunea de cer
ectări agricole Oradea, Cenlrul experimental Giriş, pc un ccrnoziom levigat
de silvQstepă, cu un pI-I slab acid. Solul arc o textură granulometrică lutoasă

Irsuprafa\ă (0- jQcnl) ,Ş,iIuto-argiloasă pil)ă)a 100 cm. Este norm~La]JT9

yizionatcu .eleI11~nte.nuţritiye;arţ..uniconţiI~uttotal de humuscuprllls intre
1,50 şi 1,80%, o porozitate cu valori satisfăcătoare pină la adincimea de
20 cm şi mai puţin satisfăcătoare in profunzime. Principalele însuşiri hidro
fizice ale solului sînt urrnătoarele:'capacîtateade cîmp 24,50, coeficientul
de ofilire \J,25 şi intervalul umidită\ii active 15,25. Adincimea apei freatice
este de 3,0-3,5 m.

Condiţiile climatice din anii experimentali pot fi considerate ca mijlocii,
cu o cantîtatesuficientăde,precipit~ţii, dar CI' o repartizare defectuoasă

(fig. 1).

Anul

1975

1976

;Predpit'aţifcăZUte
",i\1 perioada de
veg'etaţie (m3jha)

1 aprilie ~. 1 octombrie

344,5

337,0

NI'. de
·udă.ri

aplicate

4

5

Cantitatea de apii
datâ prin irigaţie

(m3/hal

2400

2700

......... ;;.,
Cantitatea totală de
apti 'primită (ploaie
+ irigaţie, mJ{ha)

5845

6000

UEZULTATELE OBŢINUTE

0,49 t/ha
0,75···tfhi
1,20' tlha'

DL 5%
DL1%
DLO,l%

000 i 8.3686,3". -:;-1,33 000

0,9 t/ha
1,5 t/ha
2,4 t/ha

56,5 ~4,8 -9,9

;bL5%
DL1%
DL·'O.l%

Rădăcini
Dif. , Sem- Zahar

DiL Sem'-

lJha % t/ha nU.
t/ha %

tjha ,Ilif·;

;'j
66,6 100,0 , * 9,69 100,0 '" •

67,3 101,0 0,7 )·.!D,11 104,3 0,42,ît.' 1975~20 martie
1976~.···.. 1 aprilie

'1JI, 19?5-:-15 aprilie
1976 -::15 aprilie

J,. lQ7S~;5 martIe",
'1976 ~25 martie

Tabc/fl{ ::!

<F'lnfillenla epocii 11e 'semănat miuIm. productiei de rădădni şi zahlir la sfecla dr zahăr

T(fblc2~ Influente oJsccdhl!l t1mc ..nd "nrjct~' t1JIOH fonl uucl sugar ~'Iclds with sU!lur hecl:;

EpOca" de ;nş,f>m;nţa'c

rezulLatch' experimentale priyind influenţa epocii. descmr;nttl
asupraproduc\icişi.culiUiliişfccleLde zahiirsl!\'cde efi difercnţ,ck, la rădăcini,

sînt;ill,ari. O însămînţare tilppurie adus la o productie bllnii):,,~~şi;tempcralura

realizată la insămînţ,arc n~a fost optimă, r[Jşiirirea întirzialfl, (d'lph25' zile),
inrcrc;-;terea plantelor lnUrziat:j (tabelul 2).

"

LEGENDA
____ Ig74/75~624.0mm

--.,-, 1975/76, 9mm

_... -....-., '.~

''INg; 1,...;- Rcpartiţia prccipitaţiilor (Centrul experimental Giriş, 1975~1976)

Fig:' 1 _ Distribution of precipitatioD.s (Giriş. Experimental Centre, 1975---c1976)
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Semănatulln epoca optimă H'dus la obţincl'eaproc1ucţiei,celei mai
ridicate de rădăcini şi zahăr, atit printr-o Tflsf,rirc unifofl1l,[i; cît şi printr,un
rilm de creştere mai rapid şi o Yigurozitate maimarc. PenLrueîmpiadcsest
a tării,sernănatul'la ·15aprilie,.·s-.a •. dovedit a.fi. fntîrziat,ccea ce.u .. nyut,La efect
sc[,dereaprodl1cţieieu 15,2%, fa ti' depr!maepocii(a,lieă (I,n t(lJa) şi cu 10,8
t/ha, faFI deyurianta se1lli'lllulfl in epoca optimfl. ii

Din rezultatele experimentale se vede că in primele dou:i. epod de
insamÎlllare, soiul .Mollorom a rost superior soiului H. Poli 7, dt'şi la lfj
aprilie soiul l\I()nor0l1l.,afqştmai inferi~{r (taheltl1 ;{).

Tabelul J

i6\4 tjha, adică 23,8%. La producţia de zahr'r a aceslei variante sporul este
dev17,6% fal:ă de variantaaminliliJ .(tabelul 4).

Dintre soiuri, cel maibine,Ull valorificatîngrftşiimintclesoiurile RPIVI 550,
Monorom şi Braşov, caTe au dat spo!;t'rrisemnifica LjyC fa ţ:~) de RPoli 7, La
productia dezah5r sporurilesîntmuimnridatoriUI continutului în zah[ll'
ceVa mai ridicnt la RPl\:I :350 şi Monorom(taheluI5).

Tabelul 1

n:wltlh~i nşU)ll'tl prollucţiei de l'iidciclnl _,;;1 zahlir 1:1 srccln !h zah:'ir il'lflahi
Table 4. ......: Eflel'l of nHroflen 'lllJon root nud sugar· yicJils wHIt sU!larheels

Tabelul 5

Interesantă este comportarea soiurilor la diferite doze de azot. Astfel
la 60 kgjha azot, cea mai mare producţie de rădăcini s-a 'realizat la Monorom
şi RPM 519. La 120 kgjha azot, RPM 550 a valorificat cel mai bine această

doză, urmat de Monorom şi Braşov. La doza de 180 kgjha azot, sporurile
cele mai mari de producţie au fost realizate la soiurile RPM 550 şi RPM 519.
De menţionat că mărind cantitatea la' 240 kgjha azot, producţiile au început
să scadă la toate soiurile (tabelul 6 'şi 7), . .

Răd;Icini
Dif.

Zahăr
DiL

Azolul I/ha Sl~mlliJ. t/hn Semnit.
th/n % t/ha ";

'"
60 kgJIHl S.3. 68,9 100,0 9,68 100,0

120"kgfha s.a. 73,3 106,4 4.4 *** 1O,1(i 104,9 0,48
180 kg/h" s.a. 85,3 123,8 16,4 ... 11,39 117,6 1,71 •••
240 kg/ha s.a. 82,9 120,3 14,0 ... 10,92 112,8 1,24 •••

DL5% 2,8' ilhi DL5% 0,75 tjhu
DI. 1% 3,5 '/ha Dt, 1% 0,98 ll"a
DI./O,l%; 4,1 l/h" DL 0,1 % l,05l/ha

Semnif.

0,50 I/ha
0,70 llha
0,90 IIha

t/ha %

De5 ~t
DL 1%
DLO,l%

ZnhCLr
Scmuif.----- Dit.

t/ha
Uit:
t/ha

3,6 tl"a
4,3 I/ha
4,9 I/ha

";
'"

RJldăCiui

t{ha

74,3 100,0 10,77 100,0
79,7 107,3 5,4 ... 11,50 106,8 0,7:J ••
78,1 105,1 3,8 • 11,83 109,8 1,04 •••
77,8 104,7 3,5 1l,42 106,0 0,65 •
78,3 105,4 4,0 • 11,03 102,4 0,24

D~ .. 5%
DL'l%
DL' 0,1%

Pl'oducţlu de rUlliicinl şlztiJulr J,e soiuri
Table 5 - noot nnd SllflUl' yleht'ljon varlrHes

Soiul

R;Poli 7
RPM 550
Moilorom
RP1\f519
Braşov

Rădăcini,tlha zah;;ir,t/ha

Epoca. de insâminţare

R. Poli 7 Monorom n. Poli 7 Monorom

r. 1975- 5 martie 6:{,3 66,7 10,15 10,63
H176-25 marUe

II. 1975-20 martie 65,9 68,8 10,78 11,03
1976- l·aprilie

III. 1975~15'apriliC 57,4 55,4 8,50
1976~'15.· aprilie

DL 5% 1,6 I/ha DL 5% 0,57 t/ba
DL 1% 2,3 llha DL 1% 0.80 I/ha
DLO.l% 3,4tfha DL 0,1% 1,13 llha

Influenţa epocii de s!'!măl1Btşi a sotului. asupra producţiei şi calihWisfcclei Ilc zahăr

Table J,...,InHUl'JH'c of sccdlny t1meumI \'arictaullon sUflUrhcl't ;ylcltlmul flllUHt~'>

Dinclateleexperimentalc se poate trage conc.luzia c6cpoca deins5mîuo:
ţ.ar~ areo marcimportanţiipentru sfecla de zahăr, oriceîlltiF~ier~ a sernăna

tului ducînd la sdlderi de producţ.ie, În special la soiul IVIonorom'.
Aşa CUlTI, s~,,:.cunoaşte, sfcC1a:de zIlhăr este lIun dinplullLelc 111arieon

sumatoare de substante nutritiye: Spre 'deosebire de sfeclaA(t:~a,hărp.~irigată~
in cultura irigată sint necesare cantităţi mai mari de ingr[lş[ll11inle cu azot,
care spOresc.11l;ţlltproducţ.iade rflc1ăeini,pîră a influenţ:aprea 'wulţcalitaţea

tehnologică a sfeclei de zahăr (tabelul 4). Cercetările au stabilit că mniditatea
sporită din sol frinează efectul nefavorabil al cantiE, (ilor mari de azot, împie
dicînd'<scăderea accentuată â··cantităţii:de'·zaharoză şi cre~ţ'el·ea.contrIjuthllli

în azot vătămător. Pe un foud de 80 kgjha fosfor, sfecla a da~ sp'oruri de pro
ducţiepln.~ la 189. kgjha azot.l\1ărindeantitateacle azot, producţia, atît cea
de rădăcini cit şi:ce~l de zallăr,; aîncep~ţ, să scadă, Sporul economic cel mai
ridicati a fost realizat la N180' unde depăşirea, faţă de varianta cu N.o, este de
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1'abelul (;

Efl'ctlll a~1,Ot1Jhli HSllllJ'll UUOI' soiuri ilesfe.cIA'c1t' "zaluir ;111" ('llItllfn Tri!ll"ltl(riitliielni) 1975~ 197&

TlI/J1(~fj -,-' EHI'I't -of- ulti-O!lcIl' lI)iou" SOllIl', s11n:ll'" het'1\'U1'h'lh's. ·.·lll.IITi!lllti·d·l~rnpflln!J.(1'0011'1)
1975--+1!)7li

Producţia dci:ăilăcini" ttha

Tabelul 8

1J1fhl<'l1ţR j'poCiI ·tlr ;rt'collHn' .. uf'iIIJlrtt lirodut'ţlelşl'cnlltiiţU'sfecll'l'de zllh:lr, '.In·cttlturli Irill"tă
(1975-1976) ,

Inllu(,lICtl'of. l1urvl'sUngtimc ·uponsugar'·beef. ~'I~ld"llndqlUlIlt~',;J)l :Irriglltion
, prQPplng (1975-19761

E,fectul uzotlllui,nsllllra'ullol' soiuri.de ,sIl'cllitle .znhtll', in ('ullul'li 11'In:II<'. (zahiir) 1975 '"'-'-1976

Table T'~ Effectof llltrO!leH upOllSOIl1C SHUUl' bel~t \'tlrit'(t's, in irrifluteil Crollplng(suyar)
1975..,2 1976

Producţia d, zahăr, t/ba

R Poli 7 RP11 550 M01\Qrom RPM 519 Braşov

9,9Ş 10,14 10,28 9,99 10,30
10,35 10,49 10,54 10,77 10,54
11,13 12;15 12,62 11;97 11,45
10,82 11,57 12,01 11,65 11,50

DL 5% 4,n t/ha
DL 1% 5,3 tlha
qL 0,1 % 6,3 t/hn

Azot

HO hgjhn s,a.
120 kg/llR; 's.n.
180 Jqţ/ha S.li.

240,"1~gllul s.a.

Azot

60 kg/hn 5.11.

120 kg/lHl. s.a.
180' }.;g/has.a.

)?:40kglha s.a.

R.PQlî

65,:~

71 ;4
81 ,:>
79,7

RPM fiSO

(iti,9
74,0
84,7
02,0

MOlloro)ll

fiR,::!
'73.3
82.fi
82,0

RPM 519

G7,:l
n,'H
85,[]
8:1,4

67,0
73.0
84,'1
82,9

Tabelul 7

,Rll.pt'lCini DiI, Procent Zahăr DU.
l/ha 1% tlha Selllnif~

7.ahăr
l/h, 1 tlha Semnif.

%

1 septembrie 50,1 100,0 14,3 7,34 100,0
I5'.septembrie 57,1 113,9 7,0 ". 15,4 10,59 144,3 3,25 ".f'octomhrie 6;i,B 127,3 13,7 **'" 15,8 10,68 145,6 3,34 ...
15 Octombrie 66,4 132,5 '16,:! ••• 16,2 10,79" 147,0 :1"Jrl *"'*':noiemhrie 70,0 139,9 20,1 ••• 16,3 )1,45 155,'fl 1,11 •••

DL 5% 1,7tjhu DL 5% 0,35 t{ha
DL 1 % 2,4. t/ho DL 1 % 0,42 tjha
DL 0,1 % 3,4' t/ha DL 0,1 % 0,49 t/hn

Producţiile,realizatepe soi:ll'i şi date ,de recoltarc sînt diferite: la 1 sep
telllbne cea mal mare producţie s-a reahzat la Monorom şi RPM 550; la
15 septembrie ,cea mai mare producţie S-a înrcgislrat tot la Monorom şi

RPM 550; la 1 noiembrie sporul cel mai mare de producţie s-a realizat la
Monorom şi RBM 550. La producţia de zahăr reznltatele sînt apropiate (ta
belÎll9 şi 10),

TabelUl 9

Influenţnepoell dil:recoltnre asupra producţiei de rădăcini In soiurile de sfcehl de zahăr zonate şi
.....•......... '. de perspectivă tn condiţII de lrl{lare (1975-1976),

Table 9 ~ Inf1uen(l1l- of hnncsting Ume upou root 3.'ields wIth zoned nnd II~rspccuvc sugar
bect vnrieUes. undeI' Irrlgation conditiolls (1975-1976)

Producţia de rădăcini, t/ha
Epoca de recoltare

R Poli 7 RPMS50 Monorom RPM519 Braşov

1 septembrie 48,6 51,3 52,0 46,2 48,2
15 septembrie 55,0 59,1 61,7 58,7 58,9
1 octombrie 61,3 67,0 66,6 62,3 65,5

150ctornbrie 66,4 71,0 70,5 67,5 69,0
1 noiembrie 68,5 73,0 7~,7 6~;5 70,6

DL 5 % 3,4 tlba
DL 1% 4,6 t/hn
DL 0,1 % 6,1 ,llb~

arma L expcncnţele au' fost tratate' pentru combaterea cerco
aceea sfecla a vegetat bine, fără a fi stînjenită de aceasUlboală.

analizează producţia de frunze (fig. 2) se observăeă aceasta
proporţional cu producţia de rădăcini. Dacă la 1 septembrie

pr<!ducţ-ia de frunze ~ra de 6~ yha, la 1 noiembrie aceasta a scăznt la40 tjha.
faptul, ca lJ1 anul 1976 raportul între frunze 'şi rădăcini

chiar şi la 1 noiembric.

0,75 t/ha
1,02 t/ha
1,36 'Iha

DL 5%
DL t%
DI~'O~l 'Yo

Un .lucr~lfoarle irnporta)lt, jn~pg(:In)pentrllel)JldHIiIe
da la eîn~lse fae,erec()lta1'{'tl~lneondiţ:ii;~~)rigare, pentru
ţelo.r fiziologicealcplantei,~eeastatrcbuţe; Sti dudl la ,"""u.e',,",,
a conditJilor create ;dcaceeaJixarcadatei de recoltare arc o mare irrID()rlm.t'
Odatii·· cu .... tratare a··· cercosporiozeipesca ră·· tot-luai
recol'tu re captitfiimportanţiideosebitfl. DinreZlllta lele experime~tale uc, '''''uc<
îI1 IU,ediepe doi anij se .constată' că sporul de producţJe, a f~st-de20,1

~ltllncicînd' Tecoltareas~a făeut în perio~dal'septe~lbrie'şi'l

Procentual sporul realizat Însumează 3\1,9%, dar la producţia de zahăr
spor 1f3t<.~maiIU[\l'e!pjun!5indla 55,9O;o,>fa:ţă.~~.:yariantar~coltată la SPlotp·rii'

llJie~ ....,•••ŞpPl·ul;naim0l'e. iieza,n5rse ;(Jn't()n~şte cI"eşterii•• c()IlJÎIiutului
în nltimele două luni, cu 2%, adică de la 14,3% la 16',3% (tabelul
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Tabelul 11

lnfllll'uţa l'II()('li,;l1t·,rl't'()ltnrcnsupraIlrotillcţil'I •• de _.zah:ir. Ia s,olpJ'ilc tle;sfedi't .dtl:?-!lh~lr ZOl""'. ,ş,
. de Pl'l'SJll'ctlv.l, in cllIuliţiide il'i{lm'c (1 H75 ~ lH76)

Table 10 .. ":,:":,,,Jufluence ,(li llarn'~tinfJ.(iIll~.. UIIOIl;slI!lur; :\:ieltls ":';~ţ;,~;~,li:i""Jl""IV(
bCl't wrietil's, undeI' IrrilJutioll (~OIUHtiOllSf

fPoca dcrcc(jltare

1 scv,lemhl'Îc
15 sepJpmbrie.

1 octombrie
'octombrie

1 n'oiqllbric

Tabelul 10

PrOd\lc(ia d, zahăr, 1/ha

R Poli 7 RPM 550 !ltolloroll\ RPM519 Ilraşov

6,95 7,33 7,47 :6,68 6,93
8;49 9,10 9,54 9,0? 9,,oH
9,68 10,58 10,62 9,87 10,45

10,82 ;':11,5'1 11,45 10,93 11,22
11,18 11,95 12,03 11,32,;' 11,53

Venltulla llectnr obţltlutIn funcţte de dntarecoWiril (1975-1976)
Table 11 - l l er llcclnl'lncome,in dependcuceoîUle barvestlug date (1975-1976)

Rădă- Total chcl- Venit brut
Venit net, lei/ha

Nr. Cost
crt~

Data rccolt3rii &ini tuleli lei/ha lei/kg lei/ha I %faţll I dif. faţil,

t/ha lei/ha: do V, do V,

1 1 septembrie 50,1 10850 0,216. 17559 6709 100,0
2 15 septembrie 57,1 11 185 0,195 19,985 8800 131,1 2091
3 1 odombrie 63,8 11 625 0,182 22330 10705 159,0 3,996
4 15 octombrie 66,4 ' 11924 0,179 23240 11316 168,0 4607
5 1 noiembrie 70,0 12350 0,176 24500 12;150 181,1 5,441

C(l]\'CLJ]ZII

la 1 septembrie şi cea de la 1 noiembrie
la rildăcini.de .19,9 t/ha. Cel nlai Inare spor de rădăeini s"a

intre 1 şi 15, septembrie şi 15 septembrie-l octombrie,

Procentul de zahăranescnt, de asemenea, destnlde m;J/t fiiJ;ld
cu 2% la 1 noiembrie faţă de 1 septembrie, La procentnl de zahăr

mare creştere s,.aînregistrat; dll asemenea, tot între! ,septembrie

1. Insărnin\area in epoca optimă, a adus un spor de prod]Jcţie de lQ,S
faţă de însămÎl1ţările întlrziate cu 15 zile. Soiurile monogerme au înre

o seădere mai mare de prodncţie (13,4 t/ha) atunci cind au fost în-
;""nl"iP intirziere~.· în consecinţ~,.este· mai bine aseinsăll}înţ:l, .. mai de

a se depăşi~poca optimă.

2. Azotul este un lngrflşămillt indispensabil sfeclei de zahăr, rcali
Zilldll"sc sporul cel mai mare cu180kg/ha n?ot snbstanţă activă, pe un fond

kg/ha fosfor.

Doza de N 150 a fost cel mai bine valorificată de sOiurile RPM 550
519.

0,47 Ilha
0,59 t/11a
0,78 l/ha

DL5%
DL .. ,l'Yo'
DL' ..O,l'>o

f/ha

70

40

50

'/Ij

6'5

60

6. Soiurile an reaeţionat diferit În ce priveşte spornl de greiltate la
de recoltare mai tirzii. Sporul cel mai marc a fost realizat de soinrile

550, BPM. 519şiMoJ;lproW,)acar!'difere!1ţele de prodllcţie intre 1
Se[ltem!lrie 1. noiembrie sînt îl,1tre, 21,3 şi}3,2 t/ha.

Prin recoltările timpurii,,în c9nrliţjide cultură irigată, pierderile
"alorice sînt mari. Astfel la recoltarea din 1 septembrie venitul net la hectar

mare cn 5441 lei, faţă de Tecoltarea de la 1 noiembrie. Costul la re
de la 1 septembrie, faţă de cel de la 1 noiembrie creşte cn 0,04 leî/kg,

lei/tonă.

~ fru/'llE'

Fig. 2 __ Producţia de>rădăcini şifrllrlZe!'dbţinută In funcţie de data de recoltare

Figi Root and, leafy!clds, i l1 depencience ,of thehar\'~st,ing'. date

,};'ădnd ""un calcul alereşterji,yenitului hectar "",la ",.recoltările

(tabelul 11)" se yede ,ci, cu cît recoltarea ,se face mai tirziu cu ye'nitul
net la heclar a crescut. Costul este mai puţin inflnenţat de data re'COlIaru,
d~torit4 chelţţlielilor ce seefeetuează, prin aplicări de: udăriîn ,plus
de buruieni. ;,'
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INFLUENCE OF SOMEFACTORS UPONTHE i3UGAR .BEET
YIELDAND QUALITY INWESTERN.ROMANIA

Summary

Thepa,per coinprises ihe l'csultsof investigntiolls concerningtbe influence of t11e Urne
of seeding, of tbe'mineralfertilizersand of the Urne of lWl'vcsting tipau the yicld· nud quality

of thesugar heet. ,
Seedingwithin theoptimum p~riod 15 cssentinl, tl1eyit,ld. increases obtairlc(l being 13.4 t/ha

withmoriogerms aud 11.9t/ha wlth plurigerms,as againsL latc' scedings, it being ţhul'i, udvi

sableto secd earUerthnnto delay beyond 1he optimurn Ume.
The fcrtilizers, cspeciaUy the nitrogcn one5, pIny an important 1'ole in increasing the

yields. With t11e N1Borate, the highest 1'oot yield wns uehieved, the RPi\l 550 aud RPM 519

varieties being the most effident OIlCS in utilizing the ferliHzers.

Thcllul'Vestillg Hme is aIso very important with the sugGr bcct. 'fhe root yicId upon

vesting an Novcmhel' 1 was 19.9 tJha highel' Lhan that harvested on Scptcmber 1, as the most

rapid· developmcritQ!lhecrop takes pIace.'lst· and "15th Seplember.

DEREINFLUSSEINIGERFAKTOREN AUFERTRAG UND
QUALITĂT DER ZUCKERRDBE IM WESTEN DES LANDES

ZusalTlmenfassung

Es werdendieVersuchsergelmissc bczUglich, des Einf111ssesdes Aussaat •c ,nud Emtcter

minus uud der l\Hnc:raldiinger auI ErLrag und Qualiti de Zuckerriibe dargestellL

j)icAussaat zum QptinplenTcrmin hal cine grosse BedclltuIlg nnd bewirkll ciinc Ertr'ag'

stcigerung .bis ZU., 13,4 ., Riib,cnlha bei. dell;nonokarpeu. 50rteu, IIUd .. \'on
knrpen 50r1el1. 125 ist besser friiher Zu sii.ll~nals deniPliln~lcnTermin zu i\b,c",cl1<rcitCIl

pic Dimg{'mittel vor aUem jenc. mit 5lickstoff spielen eine groase Rolle' EI,t"'.,"

stelgerung;bci.der Dosis N-180wurde der grossleRiibenerlrng erzielt undwurde am

vonden.'.Sorl{'rt·HPM 550 und'·RPM·,519 genutzt.

Ebenso hat uuch der Erntetermin eine grosseBcdeutung bei der Zuckerrlibe.
sunterschiede 7.wischen der Ernte am l.Scpt. tind l.NQv. waren 19,9 1 RUben/ba;

Waschsţum . wtlnle. 7.,yischen 1-15 Sept. vcrzeichnet.

BJlY!51HHE HEK.OTOPbIX<l>AKTOPOBHA YPO)l(API
H l(A4ECTBO CA:XAPHOPI CBEK.Jlbi B 3AflA)J,HOPI

4ACTH CTPAHbI

I1sJIar81<)TCH ·peayJIbTaTbI HCCJleAOBaHHA,KBCaIOlU.Hecn BJIHSlUHH. CPOK8 noceBa, 'uu.'~.;

11 MliHepaJIbHbIX y.u.o5PeBHii Ha 'ypo»taA H KalJeCTBO caxapaoA CBeKJIhI.

n?Cell n· OllTUM·8JlbHble CpOKH UMeeT 60JlbllIOe 3H811eHHe H npHBO.lU-IT K 3H8lJHTe,/lb blM
npu6anKaM ypo:m:aR, ,lI.OCTlfralOlllHe y MHoropOCTI{OBblX ceMHH .uo 11 9 TOHU KO AH
relnap. OTMellaeTcH, IITO nOCeBJlyllllle npHo3BO,lI.HTb paHbllIe ileM npony'cT ... pue H~CpOlt. .. ,. HTb OnTHM8JIbHbin

YJlo6peJlIIH, oco6eHUO a30Tubie, HrpaIOTB8}f{HylO pOJIb D yoe,/lHQeHHH omaH-
B BapllallTe c rrpllMellcllllcM N100 no~yqell lla1l60~"WllA ypolKaA Kopn A ; yp , TaK
6bIJlOocymeCTBJIeHO B BapnallTax P.D.M. 550 H P.D.M. 519. e t JlylJwe Beero no

. . CpOK y60pKH HMeeT TaK/Ke 60JIbUIOe 3HaqeHHe ,lI.JlR ax îi
y6{)PIS~iCaxapHoţl 7B.eK,JlbI 1 ceHTH6pH H 1 Hon6pR, pa3HHubl ~ y;g~~e ~~~~~~. A~~iHr~~:
2l.0 .. 19,9 TOHU Ha 18. H8H6oJlee CHJlbHOe pa30HTHe Ha6JlIO~anOeb B nep on··· o 1 15
eeuTH6Pft. H,... T )1.0
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tJj\l~.'ţ:lLnLaODOSULUI (A VENA FA, TUA L.)DlN SFECLA DE ZAllĂlI
Cu ElIBICIDE

G. NAGi", AT, GIOFlLĂUŞ, N, ŞARPE

Experien~cle executule timp de patru ani pc un sol ccrnoziom mediu
ll'vign1:,ClI un conţinul de hmlluş de 3,3 % şi un conthiul de argiHi
de 52?,{" au arătat,că;ce~mnicficientă,c{lmbatcrca odosului (Avena
(utila L.) din culturile dcsfeclă de zahăr s-a realizat prin tratamente
cu erbicidc prccmergente,

Pr('paratrleAyadc~ (diaJlat) in ,dozăde4.l/ha ;şjRo~ncet

(cyclout) in doză de ~ l/hauu cOlnbătulin'totalitatcodosu~.JlJ
nHnlH1tercll ,tlliurar '. gralnÎneeloral1llUle,jllc111si~':LOdosu'ui", s-au
n'mUl'cat ,', usoeiutiile 'de crbidde' Ro-m'cl+i\vudex, ;(5 +~) l/ha;
Nortron+Avadcx,,(10+2)I/hu', şi ,Dua1500 +Avudex (4+2)I/ha.

Buruienile dicotiIedonate anuale s-au combătut eficient cu
:vcnzar ;~,.kg/ha.

introdUl~erl'a,. ',seminţei monogerme, ,combaterea',_ -huruieni10r
capătrl o impo rin 11 t:{r decisivăin acti IIneademecani
Accste3, deoarece forţa de muncă manuală in agriculc

de"erest,en'. iar ,întreţinerea culturilor de stecIăca ajutorul erbi
de bază în combaterea integrată a buruieuiIor

şi colah. HI72, Stă nes e u Z. şi calah. 1975),
lungă de ~'cgctatje,inf~s,tareacu numeroase specii de hu:"

ri!]6iiitd~l;r{I~~~~~r de sfeclă de zahăr, şi spcetrulrelativ restrins de combatere a
c; se utilizeazr\ la această plantă, ,au determinat ca cele mai

rwduc\ic săsc obţ.inăprinhat.amentecuerbicide asociate,
producţiilcJin-'muItecondiţii,s.;,au'ridicat---Ia ;ni

prinpraşilămanllală(P opov ici I.şi colab.,
colab .. ,. 1971, Şa r l' e N,şIcolah.1972'1~74, 1~7B).

producţii de sfeclă ridicate iu zona dţ cţrlloziomdin

precumşL in zonele coljnare aleţrlrii, este tot mai puternic
puternică cu od(js .(Avena falua L.). Infesta,ea puter

defeiIriină compromiterea unor cultllli de sfeclă şi reinsăffiînţarea

mari suprafeţe (N.agy C.,Şa rpe N., 1977).
şi fpIab,., 1 97.5 [enlarcă, în mod special, răspîn

de sfeclă din Luuca Dunării.
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f~.şf s~{'Zut[l. Produc~ia a ţ'ost de 15-20% in cazul folosirii Ho-neettllui si
de numai .8~g% raFt de ~ ll1ar~o!'ul prăşit în cazul Ayadexului. Diferenţ~a
de prod,uctlc )Iltrc cele doua erhlcHlc, deşi nesemnificatiYă, se datoreşte spec
trului mai .larg ele .co!nhatere fi buruienilor t~nuale al Ro-nectului .. comparativ
cu; ;\yade~111, deşI, III combaterea odosulUl, Ayadex111 a fost net superior.

" ,Di,nt.re e,rbicidele utilizate in mod curent in cultura sfeclei pentru corn",:,
ba:lerea (lIcotIledonatelor anllale s-au studiat preparatele Betanal, Venzar
şi Pyramin. DinLre acestea Venzarul, în doz" de 2 kg/ha, a prezentat o com
bqţ~~'e a .()closului (~C :12°.lu, iar- in lotal a afectat gradul de Îmbur,uienire in
proporţ-ie de 41%' rapt ce s-a răsfrint asupra proelucţ.iei, care s-a rid'lcat la
59% ~~lţii de IŢHHtorul pr[işit manual. Prcparatlll Pynimill, deşi a realizat ~
c,o.l}~,~,aţ,~re totnUi ~ bl1rl1~eniI:lI' de 32%' întruclt a avut un efeCt slab asupra
O,~,?~UlUI, pr~d~IC!Ia rcalJzata este de numai 30<yo fată de martorul prăşit
~1~lI1yaI."Erblnd1l1 Bdanal a dat rezultat'ele tele mai slabe. '
• ',~adî la traiamcntc1e eu Ro~neet in doz;I' de 8- 10 l(ha, sau cu Avadex
m do~a dc 4 l/ha, s-a asociat un tratamcnL pe Yegetajie cu Betanol 61/ha
s-au realizat producţ-ii,..respeclh·, de ~8- SO~!O ~j (j~:)!% faţii de martorul prăşit:
cayrIltare/' combatenI o~losulUl în Jur de gO~/o .şi a buruieniIor in anşamhlu

~e ~6-:-72Yo cu BO-l1eet ŞI de 39% cu A"adex. Deşi cu Ayadox, dacă s-a uti
1~Z,Ht}l Betap~l, TIU s~a realizat o combatere in plus (urmare a remanenţei
scurt."), totuşi sporul de producţie a fost semnifioatiy, deoarece s-au il1lătncat
burUl~nile in' primele faze critice de creştere a sfeclei.

Cind la pregătirea patului germinati" s-au aplicat tratamente cn Ro-neet
(8-.10 l/ha) sau Avadex (4 l/ha) combinate ou Venzar (2 kg/ha) producţiile
~eahzate a;1 fost de ~08-111 1.0 şi respecti': de 109%, fală de martorul prăşit
rlanual, dIferenţele I1l plus fund nesemnIfIcattve. Aceste combinaţji au rca
~z:.: 06c0J.ilbatere a buruienilor de 68-7610 şi o combatere a odosului de

5 76 Yo m cazul Ro-neetulul ŞI de 00% m cazul Avadexulni.

"" Combil1?tia Ro-neei şi cu Pyramin (10+8) kg/ha aplieată îuainte de se
:anat a .:eahzat ~ producţie de 96% faţă de martorul prăşit, ca urmare a
eu?,b~tern bur~leU1lor. de 69% şi a odosull1i de 87%. Comhil1aţia Pyraminul11i

A\adex deşI a reahzat () combatere a odosului de 05%, combaterea totală

Tabelul 1

cycloa t 71,6
diallat 40,0
ethofumesat 20,0
metethilaclor 50,0
lcnacil 80,0
pyrazon 80,0
fenmedipham 16,0

Denumirea comună a Conţinutul in,
~mb-stanţei active substanţă activA <O/ba%)

Ro-ncet
Avadcx
Nortron
Dual 500
Vcnzar
Pyramill
Betallal

DeJ1Umirca
comercţal<1 .

Erhieidclc utilizate (ko/hll (1) llrodus eomercial)
Table 1 - lh'rhicjlIcs utillzcll (Ii9/lm) eOHlmcrclal prodllctÎl1

~rbjcidt'.Jc ulilizntc se prezintă 10 ltg/ha produs comercial şi s1nt redate 111 tahelul 1

·1
2
3
4
5
6
7

'Nr.,i
crt. '

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARI,

Combaterea odosului prin e;.;eculnrea de lurrfll"i mecanice la desprim{l
Yărare, care să permită o aerisire :şi înc;ilzire a sollllui, pentru a determina
răsărirea in masă a odosului, duc la intîrzierea sem~inatlliui srecIei şi in final
la randamente de producţie scnzute. Combatere'a odosului din sfeclă cu aju
torul erbicldolor oste reoomandată de K o q h, (1969), B r a y şi H i I
t o Il . (1970). In raportul anual al Staţiunii de cercetari agricole din Norfolk,
AIiglia;'(r97;4)' se precizează .că, chiu.r 'şiconibinaţia'c,ycloat+ lenaeil il1 raport
de 5: 1 a prezentat un potenţ,iaf mar'l·.-,(le 'combat.ere a odosului, in timp ce
2.sociaţ.iile de erbicide cu cthofumesat au [l.Yut o eficacitate scăzut5.

Numai în Transilvania se aprec'iaz5: că' 600/6 -din sllprafaţ,a ocupată de
cereale est.e infestatrl puternic cu odos. întrucît aceste culturi sint premergă

toarele principale pentru sfecliî, se preycde in perspectiva apropiată o infes
tare tot mai puternid, a acestei culturi C1\ ados. Prezenta lucrare completează

literatura de specialitate din jara noastră cu date priyind posibilităţile de
combatere a odosullli cu erbic.idc, in cult llril~ de sfeclă de zah[lf.

"Experieliţele s-au realizat in perioada 1972- HJ75 pe un sol cernoziom
mediu Jevigat, slab erodat, CU pH~7,75, cu un conţinnt de humllS de 3,29%
şi de argilă de 52%, S'aculth'atsoiul R Poly 7.' ,

Toate erbicidele, CU ,excepţia Bctanalului-S-alLaplicat inainte de semănat

şi s-au; încorporat în sol cn freza la adincimea de (;-8 cm (PPI). Betanalul
s-a aplicat dup5 rlis[lrit111 srecIei, dud huruienile deco'tiledonnt.e anuale erau
în faza de rozetă. '

Experientele au fest amplasate 'in dreptunghi latin, în 4 repeliţii cu
suprafaţa parceleide': 25, m'. Aprecierea efeclului erbicidelor s-a efeeluat'
atit:prin notăI'i În, perioada' de"yegetaţie după scara E\VRS, cît şi numeri~',

şi' gravitnetric ~ in prima decadă a lunii august. - Interpretarea 'rezultatelor/
de ptoducţie s-a' 'efectliat C';.l ajutorul analizei ya~ia<nţ~i. ':1'

,,' ,'. REZULTATELE OIlŢINUTE '"
> , ; 1 ~ 1' . j

, ,In, perioada 1972--,197·1 în' experienţele cu erbicide realizaie speeia',
p,entrn comhaterea ,odosului (Auena (alua), aceasUI speeie a ayut o freevenţă:

în asoeiaţia de b,uruieni din marLorul neiratat cupril1să. între 48% (1974),.şi,

82%, (1972), In aoeste condiţii, graYimetric s-a reaJiz~t, la martorul netratat"
o. iiiibilrulenire cu 'odos de 0,3 ţiha masă verde, această specie participînd;!:
la' îmburuienirea totală in proporţie de 63% (tahelul 2). O astfel de Îffiburu-,
ienire R, realizat ,o producţie de numai 4,'j!6; comparativ cu cea a maritoruliii;~

prăşit manual, de trei ori, care de Ifapt ,arată că la: o' asemenea îmburuienir~/

fără nici o intervenţie (excepţie răritul manual) cultura de sfeclă este compra-"
misă.:. . .. \ . ;' ." " ".' ;,. :~';f:

H Cu erbicidele Ro-ned în dO,z,'.de 8-191/ha şi Ayadex În d~Ză_d~ 3-4 l/h.
combaterea odosulUI s-a ren1lzat In. proporţIe de 8q-l0~O/o, l~S?-, ca urmat:~;;;

a eficacităţii reduse asnpra" buruiel1iJor dieotiJedonate anuale producţia 'a;
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er~bic'id'ele Ho-neet, .N(Jrţron sau· Dua1500 s-au.usociat cu
combate]rea graminee, aIlualc, inc1usiva odosului, a fost

s-aeonstatat că in.asociat'iedo];u ·.'cea. mai core:spunză-
a de 21/ha, Doza cea mai corespunzătoare de

în asociaţie cu Avadex s-a dovedit de 51/ha. Dacă în asociaţie s-au
101/ha Ro-neet, sporul de prodncţie nesemnificativ realizat in plus,
şi.,diferenţ,ele·.neserollificati~;e ln:combaterca buruienilor, nU justifică

dozei.
In caznl erbicidnlui Dual 500 în doză de 8 l/ha, deşi mori,,"tio

mare s-a obţinnt utilizîndn-l in asociaţie cu Avadex· 21/ba, dil·enm\a
dncţie este nesemnificaliYă, faţă de utilizarea dozei de 4
cidului Nortron,producţ,ia şi. combaterea cea mai corespunzătoare a
nilor s-a realizat dacă s-a utilizat doza de 10 I/ha, iar la Avadex doza de 4

. a bllruienilaT a fost de numai 58% , ceea ee s-arăsfrînt asupra pl'oducţiei,
care a fost de numai 75% faţă de a martorului prăşit manual,

Din cele prezenLatcrezuLtă,cii Avadexul (4 I/ha)a,fost superior Rocne
etului în combaterea,odosului,atit dnds,au folosit,singure C-it şi in combi
naţie cu alte .erbicide, Intre doza de 8 şi 10 l/ha Ro-neet diferenţele obţinute,
înceeaC~'pTi~'~ştt.producţfa.şi cOŢIlbaterea buruienilor, nu ·'sint concludente.
NumaidacăAvadexul5-: a combinat cu Veuzar S-:f1U realizat producţii .de sfeclă
la nivelul combinaţiilor cu Ro,neet, cind s-au obţinut şiproduc\ii la uivelul
martorului prăşit mauual.

Preparatele pe bază <!edifenzoqual (A'enge), specifice pentru
terea postemergeută a odosului, cbiar in doze duble faţă de cele nOl'molp
s-au dovedit. total necorespunzătoarepentru COlllbaterea odosului din
deoarece cultura În primele faze de vegeia~ie esleinrapabilfl ele un

care să Îl1ăbuşe oelosul temporar în de
'rrlieielp pe baz;} de

prin
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Summary

Zusammenlassung

COll'CLUZIl

CONTROL OF WILDOATS (AVENA. FATUA L,)
IN SUGAR BEET CROPS

1. Combaterea :cfkicntă .;3 .oqosulul {-din' c:ulturile de sfecEI dezahiir
aplicate Îllainic.lle'răs[lr-irea ac.estuia'.;

Cele nuli eficace erhicicl(~ llleombah'H'a odos111ui s-au doycdit Avadex
,tI/ha şi Ho-ncd in "o?-ii dc 0c-10 l/ha, Încorporatc imediat În sol,

cu lucrilrile de pregătire a patului germinaLi\".
D" ...,...... Avadex a\"Înd o eficacitate rcdusfI În combaterea bu-

E('hinorhloa,sp~;:a~at Tezl1ltat~JcccIeD1ai,bune in
clLcrbicide ClUloscute ca antigramilleiţC,in cultura

AllUlIal' di'colylcdon,ous wct'ds "'weryefficicntly'cOIl tl;(:illcd by Venzar'2 kg{ha;

celP,. prezenlate reiese cfiatulH'icind'rombaterea buruienîlor s-a
Vcnzar (2 l{gfha) pentru cornbatcrca hllruie'nilor gramincc anuale,

ocJosului din srecW, utilizind Ayadexul in asociatie' eu erbidde
ti,(tamllH"IC' dozeJe din ficearepreparut.· vorfi'mairec1uscşi decimni

CXllcriments, carried outona mcdium-leachcd chernozem with a humlls con
a clay fmellon of 52%, 5howedthatthcmoslcfficienl control ofwildoats

'bect eropswasac11icvedby trcatmcnls withprc-cmergenthcrbicidcs.

~
r~r~~F,~~~(~i~r.~~1)~!j4~:';I!/::h.~af<1an~,!d~R~io~ncet(cydoat) 8 lfha contl'OlIedcomplctely thc wced.of hcrbicidcs provedcffi cicnc;yin controlling alI annuals grasscs,

(5+2)lJha; Nortron+Ayadl'X (10+2) 1/11a andDlIal
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;ţ.UCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA'DE ZÂ-HAR, 1978,'\I'OL. vnr.

lung mit precmcrgcllt.cn Herbizidcl1 crreicht werdcn kann. Eil1C yollstăl1dige Bekihnpfullg
erreîchte man mil d{~ll Praparatcn Avadex (diullat) in ciner D05is von 4 l111a und RO-ţ1c.el

(cyc1oat) in cîneT Dosi~ '\'on 8 l{ha.
Bei der BckămpIul1g aUei' cinjăhrigcn Gruminaec, dnschlieslich Flughafcr halle sich

folgc1lde HcrbizidclwmlJÎnationcn bcwahrt: Ro-nect+Avadex (5+2) l/ho.; Nortron +Avadex
(10+2) 1/h3 und Dua1500+Avadex <,1+2) l/ha.

Die dnjahrigcn zwcikeimbHittcrigcn Unkrauler ,vurden erfolgrcich mit Ycnzar 2 kg/ha
hekămpft. CONTRIBUŢII LA STABILIREA METODEI DE DETERMINARE

A GERMINAJ~~~~tt~~R~r~~RA SEMINŢEI

SOPbEA C OBCIOfOM (AVENA FATUA Lo)
rEPSI1UI1,ll,AMI1 B nOCEBAX CAXAPHOfl CBEKJlbI

A. ŞTEFĂNESCU, GH. PAMFIL.

Pe3fOMC

!tI' condiţiile unui grad ridicat de mecanizare ti lucrărilor tehnologia
a~ţlla"Iă,de,eultivarea sfeclei impune folosirea unei seminţ'e cu' grad ridica't

·tle· monogermie,· avînd o foarte bună faculta te germinativ5. Cunoaşterea
valor!i seminţei (în mod deosebit a capacitiiţii de germina ţie) este indispen
sablla pentru stabilirea măsurilor care să asigure realizarea unei densităţi
optime a plantelor. Obţinerea unor informaţii precise asupra capaciLiiţii
de ger~inaţie, presupune' ,utilizarea unor metode adecvate în timpul testării,
c~re~ sa_permită evidenţierea corectă a acestei însuşiri la diferite loturi de
isammţa;, !

. P:, ,plan" mondial, cerceUtrile în acest d.omelliu. deşi numeroase. nu au
Şlt sa stabilească o metodologie unanim acceptabilă (S p rea fi c o, 1974),

e~ţele de opinii sînt În parte justificate prin constituţia specificii a
x;",s:Jtrl", de sf~c1ă ,de zahăr, prin tratamentele mecanice la' care este supusă

;,,_ i ~,atl;"ale~ wp~in sensibilitatea variabilă pe car~ o manifestă diferitele soiuri şi
loturI de samînţă, faţii de condiţiile din timpul germinaţiei.

Folosind metoda inlre pliuri de hirtie de filtru (metoda BP)
s-a urmărit să se stabilească tpllamcnlelc ce trebuie aplicate seminţei

de Sfl'clil de zahăr şi nivelul optim de umezil'c a subslratului, care
să perl1lită evidcnperea polenţialuluireal de gCl'minaţiein laborator,
S-a'_ folosit sămînţa normală (condiţionată) şi săminţa şJefuită,

soriată in două cali~rc de marime, a SOiul'ilor. româneşti de sfeclă
d~ zahăr Monorom (genetic monogcrm) şi R. Poli 7 (plurigerm),
pro4usă in anii 1975 şi 1976, Ca substrat de gcrminaţie s-a folosit
hirtia de filtru calitativ produsă in Homânia, care s-a dovedit co
respunzătoare acestui scop. '

Rezultatele obţinute au permis să se stabllească că, indi
ferent de natura soiului şi de modul de prelucrare, facultatca germi
nativă cea mai 'ridicată se obţine prin spălarea prealabilă a seminţei

de sfccltt de zahăr timp de 2 ore,. tn curent de apă la temperatura
de 25

c
C" urmată de tralarea ,prin scufundare Intr-o suspensie de

T.l'.lTD 3c
/ oQ ' Nivelul optim de umectarc a substraluluî de germi

naţie 'swu realizat prin adăugarea II 1,4 mI apă la 1 g htrlie de filtru,
Umcc~area mai abundentă, cu 1,5-1,6 mi apă la 1 g: hirtie, s-a
dovedit necesară lIl\mfii in cazul !jcmintl'j şlefuile Il soiului plurigerm
din calibrul mare (peste 4,5 lIHn)~

A II g 11 CI faL, CII i l' i 1 a, C" Ci oei r 1a 11, V" T 11 r e li, Gh., 1\175, Cartarea IJ/1ruicnilor
elin {'uliurUc (1{jricolc din judetele Constanta, Ialomila şi Il[OIl (19i3-oHI74). Producţia'

vcgetulă, nI'. 3, pag. 39-44.
B r a y E. E" H i 1ton, J. G" 1970, Weed conlrol in sugar bccl f1şing diullal folluwcd by pyra·,

zone on lcnacU, 10-th British \Vced Control Confercncc.
K o elI W., 1969, Unkrautbekiimp{uny, Stuttgart, pag. 234-239.
Nicolau A., Popovici Margareta, Sc'giirc·eullu, O;, 'M;ltlIe, St.,

Ci orI a u s, AL, Tam fi s, L., 1971, Eficienţa Betanalului aplicat pc rînd la 5feclo-:/,
de zaliăr, Am\lclc I.C.C.S. Braşov, voI. III, pag, 97:"-107, '\;;

Popovici, 1., Şarpe, N., Popoyici 1\Iarg,arcta, Tamas, L., S'c,garf)
cea n u, O., Tom etic u Eli g c n i a, 1968, Posibilităţi de combatere a buruienilnt/,
in cultura sfeclei. dr zaMr 'prin folosfrea erbicidului Pyramin, Analele LC.C,S, Braşoy(';'

yoI. 1, pag. 75-83. '
ŞarpeN., Popovici Margareta, Segărccanu, O., Nicolau, AL, Malhc;:)

S1., Ci o l' 1ă 11 ş, At., 1972, Cercetări privind eficacilalca crbicidclQr asociate in combu?':,
tcrea buruienilor din cultura sfeelci dc zahăr, Analele I.C.C,S. BraşoY, yoI. IV. pag. 81-90~1;'

Şarpe N" 'Segărce·ajlll, 'O., Ciorlăuş L,aura, Popov"ici, 1." C"loţanf??

Gh" N,a g y, C., 1974, The ,efficiency of lierbic/'des based on pyrazon~,: etJlOfumesalee:
lenacil and plienmcdipham, uscd alone or in combinalion, in sllgar beci groWIl undcr RO;';'j;
manian conditions, Proccedings 12-th British Weed Control Conference, pag. 477-483{~

Şa r pe N,. Ci orI a u ş, AL, G hin e a, L., V 1adu ţ u, 1., 1976, Erbt'cidele, Edilura;;:]
Ceres, Bucureşti. 00i

Stă nes c uZ., CI o ţ fi n, Gh., Cod l' e seu A n a, 1975, Ci/eua probleme privind ridicare~jJ;;

producţiei de sfeclă in- ţara noastră, Producţia vegetală. nr. 2. pag; 7.-12. ',' , ~f'
... ... *, 1974, Sixty-sixtb annual report' 1973-1974, Norfolk, Agricultural StatI,on, pag~<r

~-U, •

. PeJYJlbTaTbl tlcTblpeXJICTHlIX onblTOB Ha cpe)J.HCBb1meJlOqeUHoM lIepH03eMC, cO)lepma;
lUeM '3,3% ryMyca Il 52% rJlIIH!:>1 nOl{a3aJIH, 1110 B 60pb6e c Avena fatua L. B nocenax
caxaplloi'l eneRJlb} uau60JIee 3cp$eKTUBllbIM OlW3aJIOCb npUMeHeHllC npenBCXO)lOBbTX rcp6n
1l11.'lOH·

DpUMellCUlle llpCllapaTOll Aua.n.eKc (diallat) B nOile 4 .'lIra II PO-HtiIlT
(l.JHliJlOaT) il )l,03e 8,J1/ra npUBeJIO K nOJlHoMy' yHR4TomeHHIO OnCIOra (Avena fatua). B
60Pb6c ca BceMU OnnOJIeTHHMH 3JIaKaMll, nKJIlO'-IaH II Avena fatua L" OTJIU'1HJIIICb CDeJlIi"
l!('lI11H Tl'p6lflllWon: PO-lIIf1fT + AuaJJ.eKC (5+2) .TI/ra, HOpTpOIl + AB3neKc (10+2) J1/ra
11 ,Uya,!) 500 -1- AoaJleKC (4+2) J1/ra,

il 6opb6e c O)lHOJleTHIIMU ,UByceMfl)l,OJIbHbIMH COpHHKBMH, 3{pq,eKTIfBllLIM OKa3UJIOCb
UpUMcucHue o6pa6oTKH IiX npenapaToM BeH3ap B ,!103e 2 Kf Ira.
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Printre cauzele care determini\ diminuarea genninatiei de laborator,
se citează \'ilezn de îmbibare cu apil a pericarplll11i şi permeabilitatea diferită

a c:ipţkeluhli sl'D1iI1ţl~i (1\1 e Fat' 1a 11 C, 1972; Per l' y şi Har ris o n. '
1974). prezpnţn subslanţclor inhibitoare, :l mucilagiilor şi a germcHilor di
fc'rileloI' eilJpereÎ patogcnc sau a buc.tcriilnr consumatoare de oxigen (T e
krony şi Hardin, lDGD-l; Raicu şi Codrescu, 1970; Ahu
Shu'kra .)i ~I,aycllltdill, lH72; Hcyd'ceker şi G-ulli\'cJ',
ID72; l\Ie Fal'lane, 1D72; Longden, ID72---! şi 2; Co,lroseu
şi colah., 197:'); Pcrr-y şi Harrison, 197-1; Spreafieo, 1974).
De nscmeJl('[l este unanim m:ceplal<1 influenţa I1l'gali\'tl a glomerulplor seci.
sau a celor cu sflmÎntfl incomplet dezvoltalfl, care pol, avea o fI'l'('vcnţfl de
2-35%J (lndeosehi la soiurile mOllogerme) şi a c[lror Îndeptlrtnre cOlllpletrl
('slc foarte greu de rcaliint ('1' e k r o n y ~i fI ard i Il, 1969-2; L n Il g
de n şi colab., 1D71; M eFa rl a ne, ID72; Se O tt şi Il n rp e r, 1D72;
L o n g de n şi colah., 1974). Şlefuirea mecanic[1 a glomerulclor prin daunele
ce poate aduce embrionilor, determintt tll1eori H'c1ucerea racult~itii germinati\'e
a semin'telor de sfecJă de zahrlr (G r i m III ~i Reu s s ner, lDG!); H e y-
decker şi Gulliyer, 1(72). .

'tinind seama de acestea, pe baza ·unor studii, Asociaţia Internaţională
pentru analiza seminţelor(IST A), a acceptat o metodică de analiză a germinnţiei

(meloda "between paper" - BP) pentru s:'lmînţa de si'ecllt de zahrlr, care >;;

foloseşte ca substrat hÎI~tia de filtru plia tfl , llIuecla't[( moderal şi p[tslralfl
in învelişuri etanşe (care să asigilre menţillerea apei.pc toat.ă durata testării),
la o temperatură între 20 şi 25°C.

Pentru
l
îndepărtarea efectelor negative, ale substanţelor inhibitoarc şi ~

a germcnilol' dif('riţilor agenţi pat.ogeni, se prevede spi',laren prealabilă a glo-~;;~"

merulelol' de sfeclă de zahilr În turcut de ap:.l şi' lratarcn eu substan~c fungi-J;'
<:ido (T e k r on y şi H a r:d i n, 1D69-1; Ren ard, 1D72; H e y d e
rke.r şi Culli"er, 1972; Longden, H)72-2; Me Farlane,
1D72; Per ry şi.1I arI' i so n, 1D74; S per ali e.o, 1D7:1).

CerceUlrilc' proprii pe care le prezent[ull in lucrarea de raţ{l nu avu
{!Iept scop să aducă unele precizfIri asupra calităţ:ii seminţei de sfeclă de zahă

din soiurile româneşti monogerme şi plurigerme, precum şi asupra mdodice'
de testare a gcrminaţiei în laborator. ' ,

Pentru sfecla de zahăr, stn'dii siste~11atice în această direcţ.ie n,u' au 1'o.s
întreprinse pînă in prezent în ţara noastră.

~lATERlALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-a analizat sămînţa nonualti condiţ.ionată şi şlefuită, rezultatău.din

proresul de prelucrare indnstrială a soiurilor Monorom şi R Poli 7,· prodns
'in anii 1D75 şi 1976. Sămînţa şleluită a ambelor soiuri a lost sortată în dou
ra!itre de mărime, denumite L, şi L 2 • Trebuie precizat că pentru sămînţ
normalii. în proces ul d~ con1ctiţionare s-a foiosit' sita inferioară c'U' ochiil

. ,1, ,',i;

rotunde de 3 mm pentru soiul monogerm şi sita cu fante dreptunghiulare

3 X15 mm pentru soiul plurigerm. Sămînţa ş!efnilă a ambelor soiuri s-a
sortat pc sita inferioară cu ochiuri rotunde de 3 mm (calibrul L,) şi de 4,5 mm
(ralibrul L 2)·

" ~ T~stare~ e~pac.ităţ,ii ~ d~. ,germ!nare s-a !ăcut prin metoda între pliuri
de hIrtie (BI ), 10Iosllld lllrtw de IIltru. Dupa umedare, pliurile cu seminţe
s-au introdus în pungi de material plastic închise şi s-au păstrat pentru in
cubaţie într-o camer:.l termostat la temperatura de 20°C (±1'''). Prima numă

rătoare a glomerulclor germinate s-a fiicut dHpi'1 ,"1 zile (determinarea energiei
gcrminatjye), iar numi'irătoarea dcfinith·tl la 1·1 zile (pentru determinarea
facuIWţii germin,~tivc) cu o numiirătoare intermediară la 10 zile. "

GlolUel'lllele 'llegenninatc an fost sec!iona,te; în scopul deter~inăI'ii
propor!.iei de glomerule s(~ci sau ClI ::;[lm1nţa incomplet dezvoltată. Proporţia

de germeni anormali s-a stabilit la a doua n urni'lI'fitO[l re, conform. metodicei
recomandată de ISTA.
" :;S-a, studiat în cadrul, Hnei experienţe polifactoriale-; .influenţa tratării

prealabile a glomerulelor şi nivele difl~rite dp ume-ctare. a substratului aS'upra
germinaţiei de laborator. . Variantele expe,dcnţei un fost, urmtltoarele: ""

a) Tratarea prealabilă a glomerulelor
1. Fără spălare, fără tratament (FS, FT).

2,' ,Fără "sprllare, tratat prin imbăiere în suspensie de Tirndin 3%'°'
limp de o arii (FS, 1',),

3. FăI~ă spălare, tratat prin imbăiere În suspensie de Tiradin 'J%o'
timp de 2 ore (FS, T 2)'

Spălare în rurent de apă la 25'C, timp de 2 ore, tratat prin îmbăiere
, în suspensie de TMTD' 3'/00" timp 'de o arii ·(S, T,). '
5. Spălare în curent de apă, J~mp tIe 2 ore', tratat timp de 20 minnte

(S, 1'20)'

5. Spălare în curent de apil timp de 2 ore, fără tratument (S, FT)
bF Umeclarea substratului de germina/ie
1. 1,0 mi apă pentru 1 g hîrtie de filtru,
2. 1,2 m! apă pentru I g hirtie de filtru,

,3. 1,4 mI' apă pentru 1 g 'hîrtie de filtru.
{, 1,5 ml.apă pentru 1 g hîrtie de filtru.
5. 1,8 mi apă pentru 1 g hirtie de filtru.

,- '5, 2,0 mi apă pentru 1 g hîrtie de filtru.'

'.: :In experienţa executati, cu săminţa produs il in anul 1975 s-a adăugat
yananta cu 1,5 mi api, pentru I g hîrtie de filtru.

m:ZUI.TATELE OBŢINUTE

.. 1C~lil~tea hîrtiei de filtru, ea substrat pentru determinarea gel'mi
atlel 'semmţeI, este d'atii de ciţiva indicatori fizici şi chimiei cuprinşi in nor
,.ele JSTA, care pre\'ăd şi metodele de determinare a valorilor acestora.
.?losmd această metodică s-au determinat indicii de calitate ai hîrtiei de filtru
tabelul 1). l'
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'l'abelul '.1'

f:nlltntCQ blrtlel'tle f11trnprodusii In 1ur~ ····ca .substrnttle" germhint1e. pentru siimtnla de .·sfeeIă· dtl-,
znllăl'

TarIle 1- Quullt3-' of,' theilHer puperJIlll.de iuUolIlllnln, mi .{Jermlulltion. sull!drl\lUlJl. for suunl
heet',seeds

(ţ~be1ul 3). Facultateagerminativă a seminţei, căreia nu Is-a aplicat lllCl un
tratament (varianta FS, FT), a fost in general scăzută, fiind cuprinsă intre
rR,60 şi 69,41 %la soiul Monoroiil şi Iutre 65,67 şi 68,51 % la solul R Poli 7.
~~.ţă de aceste valori, prin simpla spălare a seminţeI in curent de apă, timp
de 2. ore (S, FT), s-a constatat o creştere a proporţieî de seminţe germinate

Hirtia de filtru
C.C.H. Letea
Prevederi "ISTA

Categoria

.uşoa~ii
ţ1şoai'ă

Masa Fonade Aciditale Cenuşa

gfm 2 suger~ pH %
om

87,8 7,7 em 7,07 0,1>64

85* 3,Omiil 6~O~7;5 max. 1,0

Tabelul 3

litfluenţa tratameutelor apliN,te seminţei l1eslecl:1 de zabiirasul)ragerminaţieidelaliorator
Table 3 ~. Influencc of sugar lleet secIl dressing npon laborator~t germillotion

MO N OR OM R P O LI 7

T}rtlamcn~ facultalca ger minativ;l, % facullillea germinatiyă, %lui
1975 1976 media % dif. semnif. uns 1976 media % dU. semnil.

Sămlnţă normală condiţionată

!,S"-,FT 48,11 53,14 50,60 100 66,56 64,78 65,67 100
:!'Si-T, 69,22 48,96 59,09 116,8 8,49 *** 84,11 82,93 83,52 127,2 17,85 ...
!,:Ş}jŢ, 71;00 54,82 62,91 124,3 12,31 *** 85,44 86,18 85.81 130,7 20,14 "' ..
§t'tT I 73,28 52,43 62,86 124,2 12,26 ••• 88,06 86,1>0 87,21> 132,9 21,58 •••
,Ş.ţ;Ţao 71>,22 53,50 64,36 127,2 13,76 ••• 90,78 84,21 87,49 133,2 21,82 •••
',S~FT 67,28 1>4,46 60,87 120,3 10,27 ••• 76,61 82;25 79,43 120,9 13,76 •••

!'§.;PFT 59,44 70,14 64,79 100 63,39 63,1>0 63,44 100
!,StrT, 75,72 72,96 74,34 114,7 9,55 ••• 79,00 80,68 79,84 121>,8 16,40 ***
gŞj:'T a 79,72 74,25 76,98 118,8 12,19 ••• 75,44 80,1>3 77,98 122,9 14,54 •••
""'ţ\ST~ 80,44 76,32 78,38 121,0 13,59 ••• 76,06 84,28 80,17 126,4 16~73 •••
Ş7'f1l1l 79,06 74,36 76,71 118,4 11,92 *** 82,44 82,89 82,66 130,3 19,22 ***
S",FT 76,11 72,29 74,20 114,5 9,41 ••• 66,39 76,21 71,30 112,4 7,86 •••

!,S;pFT 64,44 74,39 69,41 100 62,56 74,46 68,51 100
'\F;Sj;-T, 79,72 77,82 78,77 113,5 9,36 ••• 86,33 86,60 86,46 126,2 17,95 •••
Ji}Ş:;;T. 79,83 78,1>7 79,20 114,1 9,79 ••• 86,28 87,1>4 86,91 126,8 18,40 •••

§"7T, 84,06 84,36 84,21 121,3 14,80 ••• 88,67 89,17 88,92 129,8 20,41 •••
şeJI\ao 84,61 79,89 82,25 118,5 12,84 '" 87,78 88,21 87,99 128,4 19,48 *••

"'S'SJiT 80,72 74;50 77,61 111,8 8,20 ••• 70,67 84,68 77,67 113,4 9,16 •••

Toleranţa admisă ±JO%.

Valorile găsite arată că hirtia de filtru produsă în ţariI _corespund,
pentru determinarea gel'minaţiei.de laborator a s~roinţeid~ sfedadezahă~J:
toţi indicatorii analizaţi fiind enprinşiîntrelilTIltele prrsazllte de normele,

ISTA2) Compoziţia pe fracţiide mărim~.a semi~ll'irolo:it~Jf,aIAlUl~za g~i'rni;i?
natiei {labeluI2), deteI'Illinatăprincerllerea pe SIte, ar~taca s<lmulţ~ nOlll:al;\
co~diţionată a ambelor soiuri este cuprinsă Îll eeamal m;rc J~arte ,Intre hmh
tele, 3şi 5mrn. Astfel,la soiul l1!()l1o?~I'nl I\'Ionorom, mlyo dm glomerule SI

Tabelul 2i

Compoziţiape lracţllderoiirlme.a, seminţei~,~sfecli\de,znlulr;dtn'pt'obcle ,llenlru tcslUIgermlnaw';}
1'able2 CoJl,posltlon OJLIlIupnHude fructiOlls9fsuflU1'hcel s~P1ls lromthe su:mpleB for ger~,

" ' '" ' . ',' "natiuntesting

Sortareapeb:acţii

MMD
.<3JŢlm 3,....4 mm , 5mm >5mm

Soiul Mudul d, prelucrare medie
(gl "' MMB % MMB % MMB % MMB

'"
Şlefuită LI 12,22 2 7}36 91 11,19 7 16,30

19,21 22 16,17 73 19,60 5 27,00
Monorom Şlefuită La

42 19,56 7 21,72
Normală 16,40 3 5,20' 48 13,56

Şlelultă L, 1,8,90 ,72 16,86 21> ;l3,97 3 32,60

R Pol! 7 Şlefultă L, 33,93 1 20,50 64 30,40 31> 40,80

- NormalA-25 25,44 43 19,40 '41 28,75 46 34,14

. l'
grupează intre aceste limite, iar la soiul plurigerm (!l. Poli 7) proporţIa :s
de 84°;'. In ceea ce priveşte calibrarea seminţei dupa şlefUlre se const.ata ,.,
la soiul monogerm se realizează o sortare bun;\ la calibrul L" 91 % dm gll.
merule incadrindu-se intre limitele de 3-4 mm. In toate c~le~alte :cazul;
dimensiunile glomerulelor 'sînt mai mari, fiind cuprinse intre lu)ltte de, 2 '

(3-5 mm). - d h-"
3) Efectul tratamentelor aplicate seminţei de sfecla. e za ar, lna.l

testului de germinaţie, s-a evidenţiat pozitiv la toate vanantele expene

Pţ.<O,l%

I)LO,l%

3,93%

Săm1nţă şlefuită L1

5;57%

Sămtnţă şlefuită La

3,94%

5,50%

6,73%

5,49%
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1·1· 8· '>0 3°/1a soiul monogerm si cu 12 'J o/0 -20,n%la soiulplurigerln,eu .. , - .... l' /0 t • " . " ........•• " .. ' ,. Il ... "" ,,\T 1· ..·1··--,· ." ..,,;.... ';
dîferenţ:eIe înregistrate fiindsLatIstJe.~oartes~m?lh<:all;'c;,·u ntl.~J cell~ "ma.'

.. 'ddka te illc Jncull:1ţii germinati"c nu lo~t ohţll1ull'la sr:nllEţacUle, pe hn~a
spălarea prenluiJilă, .. a •sufe}'it untrataulC!llprinimbrtiere înt.r~o suspe~sle
de. TlIiTD3'Y ° timp de. 20 __60 min"le. Tn acest caz propor\w de semm.\e
germinate u' d~păşit foarte semnificath' I1H\rLorul cu 27,2.% la soi,~ll..l\Ion~ro~
şi 33,2% la seiul R. Poli 7. Efectul deo~eÎJil de favorabI! ~l ~r:'~'HlIo:eml~~ţel
cwTMTD (înaintea testului de gcrullnaţle) se cYHlenţIUza cluaI 1ll c.,,f,ul ~ln~
nu is~a l\plh~at~pălarcain, curent deap5.Prin si!npla cllţundnr~,aS~Illlr:ţe:
îns11spen.siedc TlVr;r'j) 3°100 timP de 2 O1e (FS,. T')' facultatea germl11~Î1v1
aîI1Ţe~i~trat\'aloriapropiate; in uuele caZUrI ,chIar c.g~le cu cele ale semInţeI
In care s-aaplicatpresp5lnrea şi tratare~ cufungIcHle. .'

"îITc;eeaeepriveşte influenlamoduhn, de. prelucrare a ~emInţel ,asupr~
facult[l-'~iigcnninati\'e, s~auconstatat d~fercnţc importante. mLI:e,_cele, dou~:.
sOiurinnalizate. j\stf~L la soiul R~ PolI, 7 J facultatea germm.atI~a eeam~!
ridicată (87,99~S8,92°jo) a aYllt~o slimÎnţa şlefuită cu dime~SlllIlllc eel~ ~~1
mari (calibrul L~). În ordine s-a clasatapoi sflminţa normala,. cu.~ennlnaţl~
de.87,490/o,iar.sliminţaşlefuitfl din calibrlll Lin avut germmaţ-Ia cea ma\.
redusă, de. 82,66%. . .. • .;

'-~~,',soiul ••'Monoronl<germinaţia ceamai,seăzuUi a "fost Obţ,lllllta la sa·.
lnînta.~OImaj{, (6'1 ,36%): valorile ac~steia cresCÎnd la siimjn.\a şlerui~ii (7~,38."I?
la c~lfbru1 J..,lşi 84,21 %Ja calibrul L2).Ewlicaţia ac~slel comporta!"!, dlfent~f
Înceen:ee priveşte .,fneultateugenninntivtl asemin \_(,l,~d_ln .cele d?lU~categorll
de soiuri, rezid[lînproporţ.îa diferitfide glomerule fHr~ gern:en~l\tabelll14):
Astfel, la soiul plurigerm, proporţia de glomerulc seCI ,~~ S<l~:nţa n~rn;alf_
a fostÎIlmedie de2,3GOjo. constatind,oCTcştere semllI.h.c.aL~vn.las~mlnţ~;:l
şlefuit5 ('i,72% la L, şi 3,27% l? L,), .datoriI" deSellpăelrH ŞI pwrderllor d~~
germeni prin şlefuirea mecanică. La, SOllll Jno~oşe.rm p:·op.orţ,Ia~de glomeruI;\
scciafosLdcll ,04°jo lasărrlinţ-anormnl,COI1dI~JOn~Ln, ,1 cd:lcmdn-se foa:t;St
semnifica 11\.· la 1,\16% layilibrul L, şi la 0,6D% .la cah?rul L, \il \lŢma şl~fUlr~r
'şi con~iţioni1rii.Proporţiaridicată .deglomerute seSl 3_ dcte~mlllatnIvel~l;;])
mai rcdusalgerminaţ.ieLla sămlula monoger-ma norr~ala.~Oltarea ,pe .baz~>
grcllti"itii Hpccific(), la care<afost supusă 'sftminţa dupaşlefmre,a p~rmls i ll',

Tabelull

PrClllcrarea

,11,04 100 2.36 100

1,96 17,75 ~9.08 000 4,72 200jO +2;36'.

·0,69- 6,25 ~10,35
,O' 3,27 138,6 +0,91

DL-l%-=::0~74% . - DL 0:;1%=1;11 %
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Tabelul 6

Influenţa tempernturtl apel de spălare a seminţei' desfecJă" de zahăr" asupra germlnnţlei:' de

laborator

Table (} ,'';'';'' Influeueeof the temperature of tlle sugar bect seed \Vashlng watei-tIpOU laboratory

germlnation

i
i
}

I

[: Determinările de laborator CfCCltlUlc au permis SăseCoIlstale că ni-

Veluloptim dellmc:zireasubstratulUi de germinaţie pentru s[ullÎnţa de-.-sfecIă
4e zuhllr, se. situează între limitele de 1,4-1 ,Om1 apă pentru, ull.gramhîrtie

p~ filtru (tabelul 7). Astlel, la soiul monogerru, săminţa din toate eele trei

~_~tegorij s tudiatca manifestat cea mai ridicată.f?cultate germinativă (64,12

~,r,83%) la umezirca Cll 1,4 mIII g hirtie. La soiul RPoly 7,umezirea sub

.7~ratului cu 1,4 miII g hirtie, a determinat valori maxime ale facultătiiger~

mil1utivc numai la sămînţa normală (82,80 % ) şi la sămînţa şlefuiUi din ca

li.brul L, (79,01 %). La "'minţa şlefuită din ralibrul L
2

, cele mai ridirate va

19i'fale f~H'uIUiţii genninatjvc au fost oblinulc in cazul umezirii substralului

§fk 1,6 m.! apiill g hirtie (85,54%).

,(ci h., UI·m~acestorconstatărişi pentru a aduee preciz4ri in legăturii eu

l\)velul optim de umezire a substratului de germinaţ!e, in lucnlrile efectuate

fganu11976 a fost introdusii o variantă de umezire eu 1,5 mi apiill g hirtie

.Ş; filtru. Determinările de laborator arată că sporirea nivelului de umezire

";substratului la 1,5 mIII g hîrtie nu a condus la o sporire a lacultăţii ger

pinative a seminţ-eisoiului monogerm; la soiul plurigerm cantitatea deJ.4Illl

~gă/l g hîrtie asîguriiumezîrea 0l'timă a substratului pentru săminţa normală

!i(şlefuită dîn calibrul L,. In cazul seminţ.ei şleluite din calibrul L
2
,umezirea

i'Sl\fst~at\lluicu 1,5 .ml apiill g de hîrtie de filtru a determinat cea mai mare va

I\3i'reafacultăţ.jj germinaUve (86,17%) practic egală cu valoarea obţinută
, g~i\l umezirea cu 1,6 mI apălg hîrtie (86,14%).,
y

;&
o
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Umezirc<I subslr<ltului (mi apăU;, hIrtie)

InfIu~nta,Ulnezirli substrutului aSUllrH germinaHel (lc I,abarator, asclIlinţei de stechi 'dc zahăr

Table 8 ...:. Influcucc of substrlllum moistcniu!I U!lQ11 Ule lnbomlol')' flerminntlOil of sugnr bcct
sceds

CONCLuzn

1. Hirti" de filtru produs[\ deC.C.I-l. LeLea este corespunzătoare pentru
a fi folosUIt ea snhstrat de germinaţ,ie a seminţei de sfeclă de zahăr.

2. Trntareaprealahilii a seminţei de sfeclă de zahiir,inaintea testului
de gCl'minatiepl'inspftlarca În curent de apă timp de 2 ore, urmatădeîmhă~
krca Într-o suspensiede TMTD.3%

o timp de 20 minute,asigurăîll.de})ărlarea
înpropoqic ridicată a substanţ-elor inhibitoare, preelll11şi distrllge;rea ger;
rrH~nnor·diferil.ilor agenţ'i·· patogeni, Aceste tratamente·.permit evidenţ.ierea
potenţialului real elegenuinaţieal seminţei desfcclă de zahăr.

3, Apa folosită pentru spălarea seminţelor trebuie să fie in prealabil
illcălzitfI la temperatura de. 25°C,

...... 4, Nivelul .. optim d~llmezire:aJ suhslratuluidegerminatie sC:Teali
zcnză priuQdullgarea .1/lmlapă/l g hîrtiecle fiItru.Umezireaeu cantităţi
mai mari de apă (1,5---'-1 ;61111/1 ghirtie) cstenccesară numaÎ' în cazul seminţei
plurigerme şlcfllitc din calibrul mare.

CONTRLBUTlONS IN ESTABLISI-l1NGTI-lE METI-lOD FOR
'rIIE i\SS]i;$SMEN'I"0F'TI-lE LABORATORY SUGAR Bji;E'I'

SEED GERMINATION

Summary

using the belwern-filler-paper plcats method (lhe BP method); theauthors pursued.•'la1]li,h the ·t:reutrh"en[sthat shbtild" bc·applied to' sugar' beet seeds. and 'thc. optimtim.Ievei

OE'U!lSlratum 1'l1(,;,jenifig thri twouJd a~~IJO~W'~~~jh~etţ~:~l~:~]I~J~rf:o~f'the· rcul.laboratory .germi'-sced tind rubbedseed, sotted
of sugar 'beets : Monorcim
andl976.Asgcrniin~tion
which' pro-'ledapp:ropriatethe purposc.

The results obtaincd allowed the establishment of the fact lhat, irrespeclive of tlIe kind
alld the manner of processing, thehighest germinative abilily is secured by the previous

of the sugHr beet secd!), for 2 hours, in running waler at a temperature of 25°C, followed
t~,e~~~~::::~~l;,~hY submerging in a 3%

0 1'1\11'D sllspcnsion. 1'11e optiml1m moistening le-veI
h sl1bstratllm was achievcd by the udditioll of 1.4 mI walet for 1 g filler

moreabundant ulOistening. with1;5-1.6 mI water·for 1 g fillerpaprr,pro~red.toj)~
nei:'''.rv only in the case of the rubbed seeds of tile plurigermvariely of largegrades(in0re than·

dif. sem nit.

R. PO·L 1-7

facultatea gcnninativ;l, %

dif.- semnÎf. 1975 HI76 media %

facuitatell-germinativă; %

Săminţa normală condiţionaţă

1975 1976 media %

1,0 . 61;67 54;67 58,17 97;0 -..,-1',82 77,00. 75;61 76,30 94,5 4.41,000
1,2 64,06 54,08 59,07 98,5 -0,92 80,17 79,:03 79,60 gS,6 '--1,11
1,4 73,28 54,96 64,12 106,9 4,13 " 83,22 82,39 82,80 102,6 2,09
1,6 71,06 52,54 61,80 103,0 1,81 83,06 80,86 81,96 101,5 1,25
1,8 68,06 51,92 59,99 100 82,22 79,21 80,71 100
2,0 66,00 49,00 57;50 .95,8 "'7 2,49 81,89 78;42 80,15 99,3 -0,56

Săminţa'.şlefuităLI

1,0 72,89 74,58 73,73 101,1 0,78 72,78 75,14 73,96 98,7 0,99
1,2 76,11 74,58 75,34 103,3 2,39 74,89 78,10 76,49 102,1 1,M

76,56 81,46 79,01 105,4 4,06 ..1,4 78,'50 76,13 77,32 106,0 4,37 ***
1,6 75,92 71,75 73,83 101,2 0,88 74,56 78,46 76,51 102;1 1,56
1,8 74,94 70,95 72,95 100 74,17 75,82 74,95 100

70,37 71,64 98,2 -1,31 69,78 72,21 70,99 94,7 -3,96 "2,0 72,33

Sămînţă şIefuită L,2

l,a 75,11 76,62 75,86 97,3 ~2,11 75,28 80,07 77,67 94,7 4,35 000

1,2 78,33 79,79 79,06 101,4 1,09 79;72 82,46 81,09 98,9 -0,93
1,4 84,83 80,83 82,83 106,2 4,86 *** 83,50 84,53 84,01 102,4 1,99
1,6 80,89 77,62 79,25 101,6, 1,28 84,94 86,14 85,54 104,3 3,52 ,;,'"
1,8 77,56 78,38 77,97 100 79,72 84,32 82,02 100
2,Q 76,67 76,12 76,39 98,0 -1,58 79,11 83,93 81,52 99,4 ~O,50

DL5%=2,49%
DL 1%=3,32%
DL 0,1 %-4,31

Tabelul' 9

ml.llpă/.l.g

hirtie

Tabelul 7

InfIuenta,nlveluhd,deumcztre asubstratulul aSllpra nermlnnţiel de laborator a semlntel.·dc
- sfeclă de zahăr

Table 7, •.~. InfJuence oftlledegree ofsubstratummolstcniugupon tlle laborutoţy, germinution
of.s~tflarbeet seeds

Felul'.semintd

Soiul Monorom
Normală

Şlefuită.' L1
ŞIelultă L,

],4 1,5 1;6

54,96 53,04 52,54
76,13 75,33 71,75
80,83 78,42 77,62

BEITRAGEZUR BESTIMMUNGSMETHODEDEj=l LABORc
KEIMFAIIIGKEIT DES ZUCKENRRDBENSAATGUT]i;$

soiulR Poli 7
Normală

ŞIefuită L1
ŞIefuită L ll

ZUSQ111Ţ11Cnfassung

1\Ht' der Methodc z\vischen Fil'terpnpierfalten' (BP-1'lethode) haben dic AlItor~'ll:'yeffcilgt,
Zuckerriibensamen behandcItwerdenmussllud ....velche Feu~htigkeit.,dass .... Suj)~ţl',aţ

muss, dass das wirkliche Keimpotential im Laboratorium in Erscheinung tritt.•E~:.wurde
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g d e n, P. C., Se o t t, R. K. Wo o d D W 1974 G d'

amI ils influence on perrormanc~ J Agr 'Se'- (' " b 'd 'ar3a .lng monogerm sugar bee'
1 . . {' , . . ... .., ..am rl ge

F ;e~. ~t~~pL2~., 31~9t12, frc~r~ arfe.elina SUgar beei sced ~crmination in NOrUl America

, D A _.. '.;) . . . . \VInt. Congr.'

~ . . .., II a rr 1 5 o n J. G., 1974, Recherche sur la sensibililc a ['eau de la germinaU n

es ~rQl.nes ~lQnogerme.,; de betleraves a sucre, La sucrerie belge voI 93 9 o
CrIstIna Codr A . . . . .'" nr..

""·m,m/z,',,·· de sf;clă de zah~s c~ 1 ~ ~ C1S970, Studiul eli%giei şi_ combaterii putrezirii

HA') . .r, na e .... Braşov, Sfecla de zahar, voI. II.

d . " ~ 97-:, PreclslOns SUr les besoins ell eau de la betteral1e (Bela vulgari L)

R e ~~ uer-:llIallOll, Se5~. II Rap. 2.221' 35 c Congr. d'hiver IIRB. s .

Ses"'II, I;e~: ;.riI,F35t~91~~BI)0\~:nt~s~e~~~r~f seed Si=e efrects in monogerm sugar

aL'a L., 19?4'b Lla deierminalion du tau.?: de germinailon des graines de betteraves a
sucrerlC . e ge, voI. 93 nr. \1.

y,D. 1\1.,. Har d j n, E. E., 1969-1, Germinali'on potential of mono erm u

°t" dbeter,lltwed by {ield emergence und laboralory germination J Am~oc SS Ugar
ce no., 15. .. . .,. . . . 1.1 ar

11 Y,. D. 11., H a.r din, E. E., 196?-2, The problem of underdeveloped seed.,; o(';cu

w nwnogerm sugarbeels,. J .. Am. Soc. Sugar beet TechnoI., 15.

International rl1les lor seed teslinn, Prac. Int. Seed. Test. Assoc 31

A;endaments of the International rule,'; for seed testing relaled l~' bel~ _ seed

approve by the ISTA in lIJ71 J. lIRB, ti (4). '

Ah -S hakra, S.,1:fay een u din; G;,1972, Yield,seed sizeand {JermtndUon inJ',Wilo;rtt

studies in sugar beci secd produclion, Proc, Int,Seed.Test. Ass. 37 (2);

Cod fes c 1.1 A n a, şi colah. 1973, Rezultate privind eficacitatea unor produse in

putrezira plan/elor de sfeclă prin tratarea semi'nfei, Anale Le.C.S. Braşov, slecla de

voI. IV.
Gri m m, H., Reu s s ner, E., 1969, I{năuelkeimftihigkeit und Samenkeimftihigkeit

Bcla·im .. Iiinblick auf·die Ilers/ellung. von Prtizisions Saatgut,Saatgutwirtschaft-::SAFA

21 Jahr., 15/16.
He y de cker, W.,Gu 11 i v e f, R.L., 1972;CrUical mois/ureconditions forthe "<1,n/,/ISi

shmenl of beci seedllngs, Ses, Il, Rep. 2.2, 35 th lIRE Wint. Congr.

L o n g: d e n P. C., J o h n 5 a n,M. G., L ov e B., 1971, Sugar beei seedlfng

prediclion· rrom radiQgrapbs, J .1. I.R.B. ···5(3).

Long d ell~_ p. C., 1972-1, Advanced sugar beel seed, Ses. II, Rep. 2,.6.,35 th

CangI'.
La: ilg deh,P. C.,1972~2, Inhibitors in sugarbeet seed, Ses.Il Rep;

Congr.

normales Saatgut nud gcschliffenes nach zweiKalibcr 50rtiertcs Saatgllt der rumanischen Sor

teu .Mollorom (gcnetisch monogerm) und H. Poli. 7 (plurigcrm) .erzeugt in den. J ahren 1975

uud 1976, vcn.....endcL AlsKeimsubstratwurdein Rurnănien erzcugtes qualitatives Fillerpapier

verwendet, das!idiesen Anforde~ungenentsprach.

Die Ergebnissezeîgen dass unabhangigvon Sorle nud AufbernhUlg.<>nrt, dic h6chstc

Keiimmg bei cinem vorgehenden \Vascben von2 Stunden

serstrahl. ""on 25c C. geJolgt von eincm. Eintauchen in cine

wurde. D~r optimale Fcuchtigkeitsgrad des Kcimsuhstras

pro 1 gr Filterpapicr t:Trcicht. Ein Anfeuchtenmit 1,5 -1,6 mI Wasser

beimgcschliffenenSaatguLder plllrigermcn Sorte grossen Kalibers

K H3Y1.JEHHIOBOIlPOCA, KACAIOUJ,EroC51 YCTAHOBJlEHH51

METODA OIlPE,UEJlEHH51 CTEIlEHH IlPOPACTAHH51 CEM51H

CAXAPH0l1 CBEKJlbI B JlABOPATOPHH

TIOJlbSyRCb: CKJla)J.KaMlt. WltJIbTpOBaJlbHOii 6YMarn. (MerG)], an), aBTopbl

TOAbI D6pa6oTKH ceMflH caxapHoii ClleKJlbIuHauJlylJUIHii ypoBeHb YDJla:mHeHHg

KOTopble n03BOJlHJlH 6bl BWlnUTb peaJlbHbIH nOTeHU1faJl HX npopaCTaUHH B yCJlOl)HHX

paTOpUl!. fibIJI" UCnOJlbSOBaHhl HopManbHble ceMella (KOH.D.nUIIOnUbIe) UIJlHlPOB811Hhle

Mena .D.By:x. pa3MepOB, pyMblHCKHX COpTOB caxapHOll Cl)eKJIbI MOHOpOM \~'~~::~~,~e:~~:;c;~;;~;

CeMHlIHbIU) 11 P TIOJIH 7 (MHoroceMHHHhlii) ypo:m.aH 1975 li 1976 rr. B KatJeCTBC

IlpopaCTalHHJ IlCnOJlb30BaJlaCb <pHJIbTpOn3JIbHaH 6YMara. H3fOTOBJleHHaH nPYMbIHHH,

BeTcTBylolUaR 3T011 UeJIH.

nOJlY~leHllbIe .·pe3yJIbTaTbl nOKaSaJlll, lITo.·.6e3pa3JIlitJHo

o6pa6oTKH, •MaKcifMaJlbHaH . Bcxo:meCTb ,D.OCTHraeTCR npH n~~~~.~=;::~;~;i~fi ~iPC.I"~:K~O'~6~:~:;Wj
caxapHOHCBeKJIbI CTpyeuUO)lbI B TelJeHlle2~xtIaCOB pl 21

CJIe.nyeTTIOrpY>KeHue. 9TIfx· ceMHH BcycneH3Hlo. TMTLI.

neHHHcy6TpaTa.npopacTaHHH .•·noJlYlJeUTIpll)],o6aBJleHHH

uoH6yMam.LI.o6aBJIelllle 1,57 1,6>MJI Ha 1 r 6YMaru Heo6xo,Q"MO

BaHHbIX CeM51.H 60JlblllOro KaJIu6pa (cBhIme 4,5 MM).



LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA DE .ZAHAR, ··197B, vaL; vnr.

JNFLUENŢA,UNOIlFAf:TOIIJ f:UMATlf:I, ASUPHA I1ÂSpiNDJRII
f:ONJDJlLOH DE CERCOSPORA BETICOLASAf:C

ANA CODRESCU, CRISTINA RAICU, MARIA AVHAM, I. GHERMAN, GH. PAMFIL

În perioada 1967 -19139, In condiţiÎledih ţard Btrsei,s·a
slahilit rolul unor factori meteorologiei In dispersarea conidiilor de
Ccrcospora brUcala. Rezultatele arată că răspîndirea conidiilor este
iufluenţatădcvitc],tlyintuhli.. pc asemcnea, perioadele cu vint,
însoţite de preeipitaUi abundente, favorizează răsplndirea sporilor.
Temperatura şi umiditatea relativă au o influenţă slabă asupra
răsplndirii sporUor .dupercii ... Cercaspora bcticola.

în prognoza epifiţiilordecercosporioza sfecIei de zahăr şi în stabilirea
mii<l1,rilnr de combatere a bolii, un rol important revine cunoaşterii modullli

răspîndireiia fructificaţiilor ciupercii.
Potrivit cercetărilor depîriăacllm (C a 11 o v a, 1959; 1\f ere d i th,

; Vallin şi Loonan, 1972; C arlson, 1\167; Lawrence şi

e d i t h, 1970) in rflspindireaconidiilor de C.beticola siut implicaţi,

unnătoriifactori:vîntul, apa' sub formă de precipitaţii sau rouă,

Hn';nl;hdp'H relativă.aaeruluÎ; .. insectele şi lucrările culturale.Proiectareaconi
detaşarea lor. de 'conidiofor, făcîndu-se numai' la o distanţă, de

(l\if e r cd i t h 1967), este fără importanţă practică în răspin

aceasta făcîndu;.se apoLprin intermediul factorilor meteorologicL
In lucrarea prezentă se expun rezultate:privind rolul Unor factorimeteo

in dispersarea conidiilor de C. bctico/ain coudiţiiIede la Braşov

MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

diseminarea conidiilor de C. beiicola s-au făcut la
S-a lucrat cu soiul CT 34 in anul 1967 şi cu 'R Poli 7

coni4iijor. s-a·•. folosit un captator de. sporicar~, ,datorită

rol;eşite cel mai. uşor curent de aer. Captatorul ~ste pre"ăzut
lame d~ sticlă (unse cu, lanolină) aşezate perpendi

"U.UIUI. Acesta a fost aşezat la nivelul plantelor in mijlocul
(cu dia metrul de 4· m), liberă de plante
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nEZULTATEl.E OBŢINUTE

(P O pul e 1', 1965).1n jurul acestei parcele au fost semănatc concentric
20 de rinduri de sfeclă de zahăr, distanţate la 50 cm intre ele şi 20 cm intrc
plantc pe rind.

Pentru a avea garanţia unei infecţii uniform distribuită şi foarte intensă,

seminţele au fost infectate cu praf din frunze atacate de cercosporioză, re
coltate •. în ,toamna "I1ului precedent, şi păstrate în condiţii naturale peste
iarnă. Lamelede captatau fost schimbate zilnic la orele 7 dimineaţa, în funcţ';e

de experienţă,iariu unele perioade din doua iu,douăore, în cursul zilei. S-a
urmărit captarea sporilor de C. beticola la diferite inălţimi de la nivelul solului
(0,4, 0,6 şi 0,8 m) şi la diferite distanţe de cultura de sfeclă (0,5, 1, 2, 5,
10,' 25, 50' şi 100 m).

înregistrările s-au făcut în perioada mai-septembrie a anilor respectivi.
Intensitatea atacului, datorită condiţiilor diferite, a fost mai mare in anii
1967 şi 1969 şi mai redusă in anul 1968. In continuare sint comentate rezul
tateleanului 1967. In ceilalţi ani rezultatele sint asemănătoare.

Valorile scăzute ale coeficîenţilorde corelaţie şi poziţia dreplelor de
regresie, faţă. de axele de referinţă, arată că În cazul prelucrării intregului
volum de date (280 zile din cei, trei uni de cercetare), inlluenţafaclol'i1orcli
maticiasupra rilspÎudirii în aer aC011idiilor ··de· Cereospora beticola cstesla4fl
pentru iufluenţa vintului (r= -0,11) şi atemperatl1l'ii(r=0,23) şi neglijabilă

pentru precipitaţii, insolaţie, rouă şi umiditatea relativă (1'=0,017; 0,068,
0,021 şi 0,028) (fig. 1).

AnaJizarezultatelor obţinute pe o perioadă mai restrînsă, dar bogată

in fructificaţii de Cercosporabelicola (13îulie-31 august 1967) aralitcă o
cantitate·· crescută·dc· spori captaţj .'. (fig. 2) se corelează·· adesea cu prezenta
vintului (28,29, 31 iulie, 3,11, 15 august 1967). In gencral, curba captării

conidiilor ..'lIIerge·· în acelaşi .'·sens ,·cllviteza . vintului. Totuşi.fac excepţie. (înrc
gistrindu"-se··· cantităţi mici de conidiiîn timplllpre~enteiunui··vint dejntcn"
sitatemai ridicată) zilele de 1, 23 şi 24 august, in care lipsa de precipitaţii

sau rouă a, impiedicat sporularea ciupercîî. Coeficientul de corela ţie' (1'=0,41)
şi determina ţia (17%) pentru influenţ.a vitezei vintului asupra captării coni
diHor (fig. 3) situează vintul pe primul loc (intre factorii cercetaţi) in răspin

direa conidiiloL
Din fig. 4 reiese că s-au captat un număr mai mare de conidii

în ~rele cu, vînt şijn cele ,cu yM insoţit de ploaie (3,10, 13 august 1967).
Face ex~epţie ziua dellaugust 1967, cînd cantitatea de spori captaţi a fost
scăzută, posibil din cauza spăIăriFlamelordeploaia şi grindina din' ziua res
pectivă.

lJ,Il'Ill1111ărredus. de'. spori.,. în··.perio~de ...• ct1. vînt .'.puternicsc .• poale;dat?,ra
ŞiJil's,9ţ~e ~pori,aşa CUm S-a intipIPlat in ziua de 12 augnst din cauza furtunii
din ziup preceq.entă, careindepărtasemajoritateasparilorde pefrunze.qneori,
chiar în condiţiHeunuivint slab (5:15 august 1967) se poate capta o cantic
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Fig. 2-NtimănIl de sp~ri de CetctJspora -beticola captaţi tn funcţie de factorii climatici, tn
perioada 13 iulie - 31 august 1967

Fig. 2 _ Number of Cercospora heticolaspores collected. in dependence of climatie factors,
in thc July 13 - August31 J 1967 period

....

.25 :x )"/<i?Cj:.J/f
20

'10 -W4a r2.58>::-(60.z;2
Coei core/. O, 2:1
Ot>'lerm "it .

f2

r
M

ro

.a?
.'~

~
~
\J 10

~

y=/8,20-434X r5,08 x t.
Coei c.0IC'/.'" O,3J l'

Oi/ferm.". ~oIt

5

~
40

/8,{)9 t,,~66,z -0,33·X2.
C0ej core/'-- 0,4J • JO
OeYerm, /8Z

~
"~

B 20 .....* 1........---

'1 0

y"'':'''/82,08i.?O,88X"-- 10
-Q5,) x 2

CDe; corei o ti 22
lJelerm. 4%'

JO

'"

y
40

ro

~
'~2U
~

~

h m om &M ~~h x
lemjJ_ ac.

a

(()

j
4IJ

30

~
~
'-.J20

~

:;= ..2~04 -2,47 Xr{l,:Jţ..X2 -oU;;' x J

['oe.r co/'el- o, /rf'-

oelerm, I/~ '.

.;,

;(", /'41-110J3..t' -2.00X':"o.!8X3-66,70;r1,-
coei- COIP! ~ 0,';'0" .
oelerm. 16;1;

o ! , VIi a/ax -~
S 10 15 ,?O.:t vll}/}/Ulu/

j{)

y
4IJ

y
k!

30

~.820

~;::

~gPO
G

";::
10

10

o lasa/ar/a
2 J '* 5 6 7 6 9 io /1 12 Î3 ----;;;- 'O~.,;

01 1; 01 din/clil
5 ./0 /5 20 .l:,eQB 6'0';0 80 90 . ,x' IF/~iiv.,i
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_'5

Fig. 4 - Numiirul de spori de C. bellcola captaţi in diferite zile (on~le6-18)

Fig. 4 ....:... Number of Ccrcospora beUcola species collected invariol1s 'days (6 a.in. -6 p. m.)

tate mare de spori, aceasta datofîndu-se sporulării bogate intervenite după

ploile din 3-4 şi respectiv 13-14 august.
Precipitaţiile aulde asemenea, ,un rol important în răspîndirea coni

diilor (fig. 2, zilele 3, 9, 12, 15 august 1967),eoeficientul de corelaţie şi

determinaţia pentru influeuţ.a preeipitaţiilor asupracaptării conidiilor fiind
de r=0,31 * şi respectiv 10% (fig. 3). Lipsa apei a determiuat eoborirea curbei
de captare a sporilor in zilele de 1, 2, 7, 8 şi 14 august.

Temperatura şi umiditatea relativă au o influenţă mai slabă asupra
răspîndirii conidiilor, aşa cum reiese dill valorile coeficienţilor de corelaţie

(r=0,22 şi .0,21) şi a determiuaţiei(4%) .
Valorile coeficienţilor de corelaţie pentru iufluenţ.a factorilor insol.ţie

şirouă sil1t negative (1'= __ 0,40*şi-O,43*), iar determinaţ.ia 16 şi respectiv
17%. Priu menţinerea .unui strat de apă la suprafaţ.a frunzelor, roua ÎInpie
dică răspîndirea .. în aer ..a.conidiilor, dar .. în .acelaşitimp contribuie .. la. răspîn
direa acestora priu alunecarea picăturilor de apă pe frunzele aceleiaşi plante
sau pe eele ale plantelor apropiate.

Din fig. 4 mai reiese că o cantitate crescută de spori este în
registrată de obicei in timpul amiezii.. Dimpotrivă, cu mici excepţii (12-13
august 1967), cantitatea>de sporieaptaţi noaptea a fosLmai redusă (obser
vaţiile de la ora 6 dimineaţa reprezintă numărul total de spori inregistraţi

intre orele 18-6).
Coeficientul de corelaţie mnltiplă (1'=0,44**), pentru influenţa eoneo

mitentă a tutnror faetorilor analizaţi, arată o influenţă slabă asupra răspin

in aer a conidiilor. Determinaţia este numai 19%. Nivelul scăzut al de
Cercospora beli~ola ÎI'. culturile
de factorii climati.cianalizaţ.i.

fa'etc}ri, intre care un' rofimportant ar
reveni Astfel, pe citeva lame
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captatoare au fost găsite grupe mari de conidii (850)' lîngă un pICIOr sau o
arip[l de insectă rămase prinse de stratul de 111uolin[1 care acoperea lama.

Referitor la captarea conidiilor la diferite distanţe sau înfllţimi, rezul
tatele au arlltat diferenţe nesemnificative între variante, deşi lîngă sursa de
infecţie numărul de conidii captat a fost mai mare.

CONCLUZII

1. Captarea unei cantităţi sporite de conidii de Cercaspara betieala se
corelează adesea cu prezenţa vîntului.

2. Precipitaţii1e aude asemenea un rolimportant în dlSpîndirea sporilor.
3. Vîntul insoţit de ploaie determină captarea unui număr mai

mare de conidii.
4. Temperatura şi umiditatea relativă au O influenţă slabă asupra

răspindirii ,conidiilor de C.beticqla.
, . 5. FlăspîIldirea cPIlip.iiloreste maiilltensrtjntim'pulamiezif.şiingeneral
mai redusă în orele de noapte.

INFLUENCE OF SOME 'CLIMATle FACTORS UPON THE
DISSEMlNATlON OF THE CONIDlA OF

CERCOSPORA BETICOLA SACe.

Sumrnury

In the 1 967 -1968 pcriod, undeI' lhecQudiUonsÎll Ţura BArsci, onecstablished tlle role
of sOroe.meteorological factors in thedispersal orille- Ccrcospor3·bcticola conidia;

•. The tcsults obtained showthat the disseluiJJalionof thc conidia is,primarily,Influcnced
by., tllC vel~city,of :thc\"ind. Likewise,the periodsoţ winds; aswmpanied by abuudant prccipi
tatiop-s. fa~oul' .,llie disseminaUon of', spores,. wttile thc •lemperaturc,and rclativehuI11idity lln\'c
\ve'ak; lnn~lence' upau ::the disseminaUon' of the,' spores 'of' the' Cercospora'beticola" fungi.

DER·· EINFLUSSEINIGERKLIMAFAKTOREN
AUFDIE VERBREITUNGDERKONODlENVON

CERCOSPORA BETICOLA SACC.

z'USaInmen[asstirig

In der peti~"dc "19.67 -1909' linter denB·e;dingUngen'd~s·Bur~culaudes, wurde .• dic·Rhll:c
ehiigcr':meteorolo'gischenFakto;ren ',bei ,der,Verbreitung,der '}{onidien von' c.ereospora beticola
;besUmmt.'Die Ergebnisse' zeigen. dass dieVerbreitung.der',"Konidien von ,der .'Windgeschwin-

(dligkehitl,bccinf~usst""ird: Glcichfalls begullstigen Perioden mit Wind begleitet von reichcn N' -
ersc ageu dte Verbreltung der Sporen. le

b' i Die Tempcratu und. relative feuchtig!{eit haben cincn schwachcn Einf1uss auf die Ver
le tung der Sporcn des Pllzcs Cercospora belicala.

BJH151HI1E HEI<OTOPbIX I<JII1MATHl.JECI<I1X <l>AI<TOPOB
HA PACTOPOCTPAHEHHE I<OHH.D:HPI

CERCOSPORA BETICOLA Sacc.
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INFLUENŢA DOZELOR DE FUNGICIDE i'N COMBATEREA CERCOSPO.
RIOZ;EI SFECLEI DE ZAHĂR LA C.A.P. CATANE, JUDEŢUL DOLJ

1. COMES

într-o experienţă eu3 fungieide X 3 doze, cele mai mari
producţii;InvalorLmedii, s-'au:obţinuteu 'produsulBEmJate, . (Ga-.!ttJb.u
rădăcinJ) urmate deBrestan(4W~t/ha)şI~c;,oxicloru,radecupru
(46,4 t/ha). Sporurile d,eproducţie au fost mari (8,6 t/ha rădăcini)

pentru dozelemijlociidefungicid~şi m~ilnicI (5,1 t/ha) la dozele
mijlociLsprecele maxime. Producţia de zahăr biologic a "crescut
tn acelaşi sens ca şi producţia,derădăcini, de la 6,18 t/ha Ia 9,33 t/ha.
în cazul pro~l1sului J?crosaI, aplicat 1n 9 doze (de la O,lIa 0,9 kg/ha)
curbele de rcgresiecalculate pentru pr()centul de z;ahăr ·şi productia
de ,.zahăr.alb/ha·nu .lnregistrat .rezultate .optime .la dozele de 0,5 -0,7
kg .fungicid/ha. '

cu conditjile clirriatice, cu regimul
atac produs de ciuperca Cercaspara

in raport
gradul de

~.; Diri e~perienţ'~ cfcctuat~ Îl1l#ra noastră',,'înultimîi5ani, pentru com
baterea'cercosporio?:cişfec1ei de:zahăr .(e od re s c uşj Rai eli, ' 1973;
Codrescu, 1977.; Comes şicoIab.,1974; Dumitraş, 1974; Rai
c u,197~) s-a stalilit cu suficientă certitudine că, din. gama de fnngicide exi
stente 'înproducţ-ic;sau În faza de cercetare, produsele sistemicc'au o efica
citate sllperioarăfaţădeceleorganice sali organostanice.

Pelinfa aprof-Ulldării acestor experienţe, un interes deosebit pentru
practica ş,i,economid'combaterii cersosporiozei cu produsesistemice îl con
stituie următoarele:

- optimizarca dozelor
de irigare al cnltnrilor şi cu
betica/a;

- stabilirea unor doze tehnice şi economice 'în vederea obţinerii de
prodncţii maxime de rădăcini de sfeclă şi zahăr la nnitatea de suprafaţă;

- cunoaşterea efectelor ,secundare ale .··ciiferitelor doze asupra creşterii

şi dezvoltării plantelor, proporţiei Între substanţele organice şi minerale
acurimliite in l'larite;fitotoxicităţii,rezidundlor de pesticide dinrădăcÎni

AspeeteleUlllintite. încă 'insuficient cercetate Ia noi şi )nstrăiL

I,la,mre, .desclli~ cîml11arg de investigaţii, a ,căror re~ol\,are va conduce
la tehnologiei de combatere a cînpercii Cercq:;para betica/a.
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In lucrarea de faţă sînt prezentate rezultatele unor ~~per~enţe efectuat=
• " 1973-1976 privind eficacitatea dozelor de funglClde JU combatereJU ann, . dţ' .
cercosporiozei şi influenţa lor asupra plantelor ŞI pro uc leI.

~lATERIALUL ŞI lIET(jD;\ DE I;ERCJ<;TARi;:

Tratamentele chÎmice· au fost. efectuate. in cadrul unei experienţe bF
factoriale (fungicide x doze) şi a uneIa cu un SJUgur factor (doze de D~rosal),

potrivit variantelor arătate in tabelel~.I~i. 3. I~ perioada de vegetaţIe .s~a.u

aplicat 2 stropiri, din care una după apanţJa pnmelor pete d~ cercos~o.~~za,
iar a doua la interval de 15-20 zile (cantitatea de suspenSIe funglC! a a
fost de 600 l/ha).

Analizind al doilea factor, se constată că producţia creşte proporţional
cu mărirea dozelor de .fungicid,(de la 43,7 t/J,a 1a574 t/lw) ..Spor,;!Cilede
producţie au fost mai mari (8,6 trădăcini/ha) În .cazul dozelor luiei şi mijlocii
şi mai atenuate (5,1 t/ha) la dozele mijlocii spre cele maxime. Intre fungicidele
djn .experj~J1t}L_eele_.m_ai_.pl!Il~reZlllta.te.s~au obţiIlut l<-ţ_ygTiilntel~trataţecu
Beulate, la care productia a crescut dela 43,7 t/ha (Mt. netratat) la 63,6 t/ha
cind s-a °aplicat o doză de 0,9 kg/ha. Producţia de zahăr biologic a crescut
în acelaşi sens ea şi producţia de rădăcini (tabelul 2).

Tabelul. 2

InlJucnta.fllnglcJdelor" Şi a dozeJor~.supra producţiei de zahăr biologic (f/ba) şi a digestleIJ%) 1975
Table 2 - InfhH'l1t'1~,of fll)l{lil'idesaml ra(es upon file SU{llir yield (t/lla) aud d~gestlQn (%)

1975 '

R ĂD ĂCI NI; tlh:i.

REZUJ,TATELK OBŢINUTE

Din 3-4 noUlri ale graduillide atac,' execntate ·intr~ 1 ~ugust-oc5sep

tembrie, s-a luat în considerare notarea cu diferenţe maXIme mtre parcelele
tratate şi cele netratate.

Zahăr biologie,t/ba Digcstia.• %
f ung ici dtl 1 fungieidulDoza fată de normă

oxida- oxido_Benlate Brestan rura.,de media Benlate Brestan rura- de media
C" Cu

O 6,18 .6,18 6,18 6,18 14,15 14,15 14.15 14,150,5 7,45 7,54 6,36 7,10 14,45 16,75 14,45 15.221,0 9,25 8.19 7,64 8.36 16,20 15.52 16,30 16.011.5 10,33 9;92 7;74 9.33 16,20 17,35 15,20 16.19

Media 8.29 7,96 6,98 7,79 15,25 15,89 15.03 15,39

o.ValoriIe .Ill~diiale procent:,lo{~e digestie nu s-a,;! diferenţiat senmili,
cativ in funcţie de fuugicide, in~chiIlih au Iliarcat o. creştere. dela 14,15 la
16,19';/0 în cazul creşterii dozelor.

oEficacitatea dozelor dc Derosal in combaterea ecrcosporiozei (1976). Din
tabelul 3 se constată că gradul de atac al ciupercii Cercospora beti cola a scăzut
proporţional cu creşterea dozelor de Derosal, de la 68,7% (Mt. uetratat) la
8,5% (doza de 0,9 kg/ha).

Efectul tratamentului asupra plantelor s-a evidentiat prin creşterea
iu l';!ngime a frunzelorde sfeclă (tabelul 4). AStfel, acesteaau.o
lungime dela 39,0 cm (Mt.netratat)Ia 68,7 cm in cazul plantelor tratate cu
o doză de Derosal de 0,9 kg/ha, Producţia de rădăcini a crescut, de as~menea,
proporţional cu mărirea dozelor de fuugicid (tahelul 5). CreşteriIe au fost
mai accentuate la dozeie mici şi mijiocii, cu un spor de producţie de14,7 t/ha
rădăcini p~~tru dozrr. de 0,6kg/ba şi de 18,2 t/ha pentru doza deO,9kg/ha.

In urma analizelor chimice efectuate la r.C.C,S. Braşov, rezultă că in
rădăciniIede sfeclă recoltate: la C.A,P. Catane s~a acumulat, Ja variantele
tratate cu perosal, cU 1,07-oc 1,97% mai mult zahăr alb, decît la martorul
netratat, Raportind r~colta de rădăcini la procentele de zahăr alb din fiecare
variantă. aurezulta:ţproduc1-iide zahăr cu difere.llţe semnificative, faţă de
producţiaplalltelor martor (tabelul 6), Astfel, producţiiIe de zahăr alb cresc

50;0

Fungicide X Doze
4.87
6,25
8;64

Doze
2.84
3,81
5,25

46,4

media

6xidorurâ de Cu 0,6 %
dota

prod. dU. prod. dif.k/ha

43,7 -2,7 43,7 6,3
1,8 44,0 ~2,. 46,8 -3,8
3,6 46,3 ..,-'-0,1 52,3 +2,3
5,4 51,5: +5,1 57,4 +7,4

43,7 -7,1
0,6 45,0 -4,8
1,2 53,3 -3,7
1,8 57;3 +7,4

49,8

lfult9icide
2,43
3,26
4,31

43,7 .,.10,2
0,3 51,3 ~ 2,6
0,6 57,1 + 3,2
0,9 63.6 + 9.?

53,9 ..,...-.

DL
5%
1%
0,1%

o
0,5
1,0
1,5

Media .·var~ntei

fun.gicidul

Doza; ,fatll.de,normll. --B::-,-n"-la"'t-''''O-,I-=%:--)--:B;:-r':,=st~an~'':~O~,2~%7"o--;;;:;::;;:;:;;;-;"";;;;:<:;;:;:o;v.-----
do,ta dor:a d d"'
k/ha prod. dif. k/ha pro. I ;

Tabelul 1

Efleac1tateafunglcldelor ·,1'8 ,'dozelor, ampra ;p~oducţlel de', rAdiclnlde !deelă (t/ba). 1973 - 1975
Table l":"'>Efflelencyof funglcldesBndrates npou sUflar beet root ylE11ds (t/ha)

o 00 1973--1975

. ,'Inflnenţa dozelor de lungieide asupraprodueţiei·.~~rădăeini•.şi .de. zahăr
(1973-,-1975)•. In yalori medii, celemaimaripro~';!cţ~! s-a,;! obţIn';!t c';! pro
d';!sul .Benlate (53,9 t/ha), urmated~c~le .asiguraţ~ de produsuJ Brestan
(49,~ tfha). PriJl. tratamentele cu oxiclorură de cupru ~u fost obţInute cel.
mai mici producţii (46,4 t/ha),
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Tabelul 3

Eueacltlltctl dozelQf.dedcrosalln coUlbateren .• cercosporlozei sfecleldezahăr (grad de atae~1976)
Table 3 ....:. Efflciency of Derasat rates In thecontrol 01 Cercospora leafşpot of sunar beets(degrce

oi attnck - 1976) .

Tabelul ij

Eficacitatea dozelor de DeroSl.l1 in combaterea cercosporlozel sfeclel de zahăr '-producţia de
:răd·telui (t/ha), 1976

Table 5 ~ EUlcieuc!' of Derosal rutes in tbe control oI GercQspora lcaispot of sUljRr lJeets - root
ylelds (tflu'. U76

Eficacitatea dozelor de Derasat In combaterea cercosporlozei şi tnrtucnţa lor asupra creşterlt
In lungime (em) .n. frunzelor desfeelii.deznhăr,.1376

TableI," Efflclency .ofDerosal ratcs .. lnthe· control of Gereospora leafspot nud thelr lnfluence
uponthe growth In length (cm) ol suUar beet leaves, 1976

N:r~ FUllgicidul Doza kg/ha
Grad de atac

% DiL Semnificaţia
ert. . %

Media variantei 23,2 100,0

1 Derasat 0,1 33.7 145,5 15,5 OOD

2 Derasat 0,2 30,5 132,3 7,3 00·

3 Derasat 0,3 25,5 101,3 0,5

4 Derasa! 0,4 17,5 75,9 -5,7 ..
5 Derosal 0,5 15,7 67,7 -7,5 "
6 Derosal 0,6 12,7 57,7 -10,5 ...
7 Derasat 0,7 11,2 48.3 -12,0 ***
8 Derasat 0,8 10,2 43,9 -13,9 ...
9 Derasat 0,9 8,5 36,6 -14,7 ...

10 Martornetratat 68,7 296,1 45,5 000

DL 5% 3,79
DL .t% 5,39
DL 0,1% 7,80

Tabelul 4

-13,0 000

9,5 000

7,0 000

2,5 00

2,5 .~

5,2 ...
10,5 ...
13,5 •••
16,2 ...

~13,5 000

Tabelul 6

productia

%
Nr. ri'id.
h. (mii)

12,5 52,5
5,5 56,8

20,0 48,0
10,0 54,0

9,1 54,5
n,l 54,4

10,3 53,8
13,0 52,2
9,7 54,2

8,7 54,8

......
**

***.....,

SelIlnif.
Nr. Doza Producţia do rădăcini Dif.
eri. Fungicidul kglha t/ha

t/ha %

1 Derosal 0,1 66,3 107,1 4,4
2 Derosal 0,2 70,0 113,1 8,1
3 Derasal 0.3 71,9 116,1 10,1
4 Derosal 0,4 72,3 116,8 10,4
5 Derosal 0,5 75,3 121,6 13,4
6 Derosal 0,6 76,6 124,7 14,7
7 Derosal 0,7 78,0 126,0 16.1
8 Derasal 0,8 80,2 129,6 18,3
9 Derosal a,n 80,1 129,4 18,2

10 Martor
netratat 61,9 100,0

DL 5% 8,20
DL 1% 11,08
DL 0,1% 14,76

Eficacitatea dozelor de Derosal tn combllterea cerco5(1orlozel sleclel de zallllr ~
de zahăr. 1976

Table 6 ~ Efficien('~'or IJerm;nl ru(cs in (he control of Cerco,'ipora lenispoi of SUlJar bccls - sugar
yields ~·lH76

N,. Producţia de zahăr Dif; SCInliifi-
crt. FUl\gicirlul Doza kg/ha catia nit. %

t/ha % t/ha

1 Derosa! 0,1 8,40 116,5 1,19 14,73
2 Derosal 0,2 8,75 121,3 1,54 • 9,88
3 Derosa! 0,3 9,19 127,5 1,98 .. 10,60
4 Derosal 0,4 9,48 131,5 2,27 .. 11,30
5 Derosal 0,5 9,07 125,8 1;86 .. 11,12
6 Derasal 0,6 9,34 129,5 2,13 .. 11,58
7 Deroso,l 0,7 9,66 134,0 2,45 ,.. 11,71
8 Derasal 0,8 9,43 130,8 2,22 .. 11,:41
9 Derasal 0,9 9,45 131,1 2,24 .. 11,75

10 Martor nelratat 7,21 100,0 8,45

DL 5% 1,28
DL L% 1,76
DL 0,1% 2,39

cu dozele de Derosal aplicate, adică de la 7,21 t/ha (Mt. netratat)
~"nt;not/ha pentru doza de 0,7 kg/ha. La ultimele 3 doze, deşi producţia se

ridicată, ea marchează o uşoară scădere, ajungind la 9,45t/ha zahăr

:1

SelIlnifi
caţia

1,61
2,28
3,30

Dit.

DL .•. 5%
DL 1%
DL 0,1%

Ni'. Doza; Lungini..iJa

crt. Fungiddul kgJha trunzl:lor, %
om

Media variantei 52,5 100,0

1 Derosal 0,1 39,5 75,2
,,2 Derosal 0,2 43,0 81,8

3 Derosal 0,3 45,5 86,6

4 Derosal 0,4 50,0 95,1

5 Derasa} 0,5 55,0 104,7

6 Derosal 0,6 57,7 109,9

7 Derosal 0,7 62,0 117,1

8 Derosal 0,8 65,0 123,7

9 Derrisal 0,9 68,7 150,8

10 Martor netratat 39,0 74,1
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1 ~ Corelaţia intre dozelc de Dcrosal şi indicii deproducţic la sfec1::i de zahi'ir
(C,A,P, Catane, 1976)

1 -'- Correlation betwecn the Dcrosalrates and the prodl1ction indiccs with thc sugar beet
(Catane~Doij C,A,P" 1976) Sliinmary

1. Graduarea ... dozelor de .. fungicide. aplic~t~ pentru eclmhaterea cercos
poriozei sfeclei de zahăr detel'minăscăderea proporţională a gradului de atac,
precum şi creşterea prod~cţ.ieî de rădăcini şi de zahăr.

2. Creşterile de producţie sint mai acccntuate de la 0-0,6 kg/ha fllUgi
cid şi mai atenuate de la 0,6-0,9 kgfha, În cazul produselor Benlate şi Derosa!.

3. Pentru sfecla de zahăr cultivaUt în sudul Olteniei, in regim de irigare
prin aspersiune,cel~maipotrivite doze de fungicide sistemice (Benlate, De
I'()sal,Ftl.Bdazol},jllşţifi~~te tehnic prin productii ridicate de zahărşi eeonomic
prin cheltuieli reduse de combatere, sÎntsituate inlre 0,5 şi 0,7 kgfha. Mărirea

sau micşorarea dozelorAn aceste limiteserecomandft să se facă in hÎllcţie de
datele de prognoz~'ale atacului de',ccrcosporioz5, determinate de eondiţ:iiIe

pedoclimatice local~.

INFLUENCE OF FUNGICIDE RATES IN THE CONTROL
OF CEROOSPORA LEAFSPOT OF SUGAR BEETS

AT CATANE-DOLJCOLLECTIVE FARM

,tJ/WM/t/;e :o/;âr. a//; r" t<123

• •
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~·":a0otr'o ?rtJOV{"//{"i
.1 . . •,

,,
..,

~

.'
''Of

I
,

I
I

I

'lOf

Fig.

FiU;

Calculind curbele' de regresiepătratică a indicilor de producţ.ie, se con
stată cădozele optime pentru producţia de zahăr alb se înregistrează între
0,5 şi 0,7 kg Derosaljha.

Linia de regresie privind valoarea producţiei, . minus cheltuielile de
combatere, urmeazi'l o curbă aproape paralelă cu linia producţ.iei de zahăr,

înrlepărtîndu-se treptat de aceasta, dar în limite foarte mici, pe măsura cr~ş

teriicostului dozelor de Derosal. Analizele efectuate sub raportuL economIC,
arată că cele mai potrivite doze se situează, cuşi în cazul productiei de zahăr

alb, între 0,5 şi 0,7 kgjha Derosal(fig. 1).
în lucrarea "Experimeritări cupreparatul Chinoin- Fundazol 50\VP

asupra a patru soiurLde sfecUl de zahllf privind apăr?;rea i~.fecYi1?rcu Cer~
cospara", elaborată de LC.L din Budapesta (6), autorn arata ca dozele man
de fungicide nu aduc sporuri semnificative de producjie. Astfel, cu doze re
lativ mari, au fost obţinute următoarele producţii de zahăr:

Mt. nestropit ,,; '" '" '" ". ,,,.,, '" ". '" '" '" ",6,44 tfha;
0,6 kg Fundazoljha """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,10 tjha;

0,9 kg Fundazolfha ","",,""" "" """"",,8,34ţ/ha;
1,2 kg Fundazoljha ,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,30 tfha.

Interpolînd însă şi doza de 0,3 kgjha producţiile maxime de zahăr se
obţin între 0,6 şi 0,9 kg Fundazoljha.

In. an experiO:lcut .. w1th.3 fungicidcsx3 rlltes,thc·l1ighcst yil'lds,. in ·'uenn .•. vnl11cs•. wcre
obtaincd with Benlate (53.9 t{ha rools), followed byBn~stan (49.8 tfha) and by the Copper
(jxychlOl:ide (46~~t{ha). Yield increases ,of 1'oot5 wcre great (8.6 tJha). with the medium rates
offungicides, and smaller (5.1 t/11a) wit11 tllculedium to high ratcs. Sugar yieldsincreased si
milal'ly, Irom 6.18 t/ha to 9.33 t/hn. In 'thc case of Dl'rosal, applied al g ratcs (fron,l.O.l to
0,9 kg{ha), the regression curvescomputed for sugarperccntagc amI forwhile sugar yield re
cordcd optimmn results.p-t thc ratel?fO.5 to. O.7kgJha.

DER EINFLUSS DER FUNGIZIDDOSIS BEI DER
CERCOSPORABEKAMPFUNG DER ZUCKERRUBE

IN DER L,P.G. CATANE-DOLJ

Zusammenfassung

In einem Versuch mit 3 Fungizidenx 3 Dosis, wurden die hăchsten Ertrăge (Mittelwerle)
mit dem Erzeugniss Benlate (53,9 t RUben/ha) gefolgt von Brestan (49,8 t/ha) und Kupferoxi
chlorid (46,4 t/ha) crhalten. Der Mehrertrag war gross (8,6 t RUben/ha) fUr die mittlere Dosis
der Fungizide und kleiner (5,1 t/ha) bei der grăssercn Dosisi. Der Zuci{erertrag ist im glcichen
Sinn wie der Rubenertrag van 6,18 t/ha auf 9,33 t/ha gcstiegen. In Falle des in 9 Dosis (van
0.1-:-0,9 !tg/ha) verwendeten Erzeugnisses Derosal zeigtendie erreclmeten Regressionskurven
optimale Ergcbnisse fUr den Zuckergehalt und Zuckerertrag/ha bei einer Dosis von 0,5 -0,7 kg
Fungizid/ha.
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.llEI'!CTBHE .ll03 <l>YHrHUH.llOB B BOPbBE flPOTHB
UEPKOCflOP03A CAXAPHOPl CBEKJIbI B CEJIbCKOXO
351I'!CTBEHHOM flPOH3B0.llCTBEHHOM KOOflEPATHBE

KA'rAHE •• ,..- .llOmK

Pe310Me

8
LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECI..A DEZA-HA.:R, '1978; VOL;Vlif,

ARSURA BACTERIANĂ A SFECLEI, BOAI,Ă NOUĂ SEMNALATĂ îN
ROMANIA

B .01I.HOM •. H3 OnbITOB.C 3-Mn $YHfUUH,UaMH ',·X 3.n;03b1,CaMbIe6oJlblllHe cpenUMe ypO)KaH
6bIJlH nOJlytIeHhI B peayJlbTaTe npUMeHeHIUlnperrapaTOB EeHJ~enT(53,9T KopueHua r~),
BpeCT8H(49,8 TIra) u OKCUXJIOPHCTbIH MeJlb (46,4 Tira). Dpn6aBKHYP01Kaa 6bIJiU BbllIIe
(8,6 T KopHeit/ra)nsapu8HTax ca Cpe,llHHMHlloa8MH $YlfrHUHllOB."MeHbllIe(5~1 TIra) B
BapnaHTax ·.c •• AoaaMII aT .cpe.n.HHX K· ·MaKCHM8JlbHbIM lloa8M. C6op·, 6HOJlOrIl1IeCKoro' caxapa
BoapOCBTOM·.}Re HanpaBJlCHnH KaK ·11.·. ypomaHKopH6H, HMeHHO -,.·.·OT 6,18 TIra ,lI,O 9,33r Ira.
npu npUMellCUHlI upenapaTa ,UepOCaJlB 9-T" .ll.0a8.x (DT 0,1 .u.O 0,9 Kr/ra). KPHBbI~ ,.per~
peccnll paC'IIITaHHhle .JI.JHI npou.eHT8 caxapa li c60pa oenora caxapajra Jl.aJIH CaMbleJly1lUlHe
pe3yJIbTaTbI npa nplfMenelHlJI Jl.03 OT 0,5-0,7 Kr lÎlYHrUUHJl.a}ra.
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V. SEVERJN, ANA CODRESCU

Inceptnd din anul 1966, tn culturile de sfeclă de zahăr din
zona BraşovuluI a apărut, In .fiecare an, o arsură a frunzelor.în
anul 1976,. accastă.boală a fost .. semnalată şi tn sudul ţării. Din
ţesuturIle afectate a fost izolată obacterie, care s-'udovedit1n con';'
dIţUde inoculare artificială, ~ •.. fi patogenă;1nafară de sfecla de zahăr
ş.i .. pc frunzele. de ardei,.·. c~Hunaşi .. (Tropaeolum·.· majlls), muşcată .. şi
hliac. Pe fruIlzc.de tutun, ifasole•. soia, spanac şI pătlăgele vinete
s~a. pr0cius o co~apsare a ţesuturilor de tipul reacţieI de hipersensi~
b1ptate; DUJ?ă caracterelc.serologice,.·cuIturale, fiziologiCe· şi· bIochi~

~lce bacterHl patogenălzolatăaparţinespecieI. Pseudomonas sy
r~ngaepathov3ra1!t?la.Graduldeatac este d~terminatde timp umed
ŞI temperatun mat Joase. Răspunsulplantelorlalnfecţiieste. <iiferit
in .funcţie.de.·.••. genoUp. Bacteria .patogenă·transmiţlndu~se·prin gJo~
merule~.pen.tru·.prev~nire~..•. atacului. s~ .impune •• folosirea de.·· săm1nţă
prov~nlbldmcultun sănatoflse ... Peshcldele experimenta te .. tn ... dezin:
tectarea seminţei şi tratarea plantelor nu au dat rezultate satisfă':'
cătoare.

rncepîn~ ~in ,anul 1966, în c,:lturile de sfeclă din zona Braşovului a
fost observata, In fIecare an o arsura a frunzelor de sfeclă de zahăr care s-a
I;lpreciat ca fiind de natură hacteriană.. Boala. a fost semnalată în' culturile
~~~~~ate prirnăvara,.în.cele de ~varădestinatebutaşi1orpentru.sămînţă,
flt şIl~ plantele semmcere din anulII,imediat după pornirea butaşilor în
..veget~ţle. In anuH976, boala a fost prezentată sp.oradic şi în culturîle de
~feclă din sudul ţării. .

rn,~ucraread~. faţ~ ~înt prezentate rezultatele cercetărilor pentru diag
n.0za boln, obseryaţu.pnvmd comportarea· soiurilor şi hibrizilor ·experimentaţi
la I.C.C.8.- Braşov, ··cîtşi.uneleîncercăripreliminare··de ·combaterea bolii.

MATElIlALUL ŞI lJETODA, DE CElICETAIIE

Din Ieziunile frunzelor bolnave provenite din diferite cnlturi de sfeclă
din. zon.a Braşovului, timp de 2.ani consecutivi (1975-1976), au fost izolate
2 bpu~1 de ~~cteTll: unul cu pIgment galben şi altul de tip Pseudomonas.
Cnltunle punflcate au fost testate pentru patogenitate pe frunzele de sfeclă.

'k{ry;:
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Fig. 1,- Arslml. bncteriullă n fruIlzelor de
sfeclă produsă· dePseu<lomonas syringae

pathovar aplata (infecţie naturală)

Fig. 1 - Bacterial :blight of'beet leaves

produced by Pseudomonas syringae ·pathbvar
aplala (natural infcction)

Dovedindu-se patogene numai acelea de tip Pselldomonas, cercetările au fost

continuate cu acestea. Menţionăm totuşi că bacteriile galbene au fost izolate

într-o proporţie mai mare, ele constituind probabil un însoţitor. similar cu

cele cunoscute la alte bacterioze. La ultimele cercetări de diagnoză, paralel

cu izolate le proprii, au fost folosite ca tulpiui de referinţă o cultur{\ de Pseudo

monas aptala (603) de la National Collection of Plant Pathogenic Bacteria 

Harpenden,Ang)ia şi o cultură de Pseudomonas "yringpe .(96) izolată depe

cais de dr. M. Arsenijevic de la Novi.Sad, R.S.F. Iugoslavia.

Au fost făcute inoculări artificiale pe frunzele de sfeclă (Beta oulgaris L.),

spanac (Spinacia oleracea L.), fasole (Pl1ascolu" oulgaris L.), soia (Glyeine

Mspida Max.), ardei (Capsicu1l1 annuu1l1 .ţ.),.p~tlăgele vinete (Solanum me

longena L.), tutun (Nicoliana labacum L.), lăptucă (Lacluca salilla L.),

căltunaş (Tropaeolum ma}us L.), muşcată (Pclargonium sp.), liliac (Syringa

lIul,qaris L.), dud (Morus sp.). Observaţ.iile s-au făcut zilnic, timp de 6 zile.

Inocularea s-a făcut dupfl tehnica descrisă într-o. lucrare anterioară (Severin,

1977) . Pentru .stabilireaearacterelOI·.l11orfolo~ice.__ culturale, fiziologice, şi

bioch'irrdce,s"'Rll'folosit,I11ct()dcleprczcIltate în ,aceeaşi lucrare, precum şi

de. BurkhoIder şi. Starr.(l 948), Thahlley. (196% LellioU şi calab. (1966),

Shaffer (1967) ,·S1(inde.şiLukezic(1974).• Reacţiile· ..serologice (aglntinare pe

lamă) s-au făcut cu.seruri PŢeparatede I.C.P.P .. Serurile de P. plzaseolicola,

P .. piSl '.' şj···[J:fIl9I'sprunol'u111 .. ·".311·.. ·•• f?st .. obtinute.· .. Gu.· antigelli termolabili, iar

serul.,. de,P.. sYIl ngaecuantigeni tenllostabili.

()bservaţiile.. privindc()mportareasoiurilor,. hibrizilor şi liniilor, faţă

cle.~rs~,TalJa~teri.ap:ă'fu.·f()s't realizate .încÎIllPullaboratorului de ameliorarea

sfeclei de la LC.C. S -,- ~raşov.

Pentru stabilirea eficacităţ.ii tratamentelor ia fost folosită a linie can

sahgvinizată, foarte sensibilă hlarsura bacteriană.

SimptomeleboIii "par pe cotiledpaue, peţiol, limbul fpliar. Pe ..cotile

doaneşifrunze sedezyoltă pete .nereguIate,llueoricirculare, de, culoare' brună,

înconjurate de o zon~rnai închisă. Pe Jimb, petele sînt de 1:-6.mm,iar,pc

peţiol şi pe nervurile frunzelor au formă de dungi de culoare brun-inchisă.

Pe vreme. fqarte uroedă, înjllrul ... petelorse .. observă o.zonă de .. ţ:esllt, hidrozat.

Pe uneiefrullze,',boala apare d~ Jamargin,eaacestora, pe care 0, necrozează

şi'o răsuceştesprepartea superioară. în eoridiţ.iifavorabilecreşteriifrunzelof,

ţesutul din dreptul petelor se desprinde, frunza apărînd ciuntită, iar mai

tîrziu complet zdrenţuită (fig. 1).

Atacul izbucneşte brusc dnpă o perioadă cU'ploi, mai ales, după cele

înso'tiie de grindinii, manifestindll-se în vetre de diferite mărimi. Ca urmare

adistrugerii.apuratului foliar,dezvoltareaplanteior ,este. 'î I1tîr;?:,iată< cu cea

2 săptămîni" iarin cazul unuialactî ll1Puriu plănt~ţelefiravepieŢ,PTOduci~

du~se • goluri în _cultură. Pe vreme caldă: şi umiditate scăzută, boala,apare

sporadic şi-se: extinde încet. -
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Caracterele culturilor bacterlene Izolate di t I d w

aparţlnind speclIlor Pscudomonas aplata (~ )run~ e e. sfecla (8). comparativ bacteriilor
a, . syrmgae (Ps) şi date din literatură (L)

Table 1 - Chn)'ul'tl'l'S of Imeterlal cnlturcs Isolatl;ld from beet leaves (S) compa ati Ith

chnrnctE'l'S or bncterla beloll"lnU to Pseudomollas aptata (Pa). P. syr:ngae (P:) S;:CI:S. file

aud data Irom IIterature (1..)

+ + v

+ +
+ +
+

+ ..
+
+ +
+ +
+ +
+ +')

S Pa P, U)

2 3 • 5

+ + +
± + +d +

p p p C

v

+

+

+ +
+ +
+

Infecţii artificiale. Culturilc bactcriene de tip Pseudomonas, izolate din

diferite probe în cei doi ani de cercetare, au indus pe frunzele de sfeClă Ieziuni

asemănătoare cu cele din condiţii naturale. Ţesuturile inoculate se colapsau:

după 48 ore, fără a produce hidroze, reacţie foarte asemănătoarecu aceea de

hipersensibilitate, fapt care la inceput a derutat. Rareori, in jurul ţesuturilor

necrozate, apăreau şi dungi subţiri de culoare gălbuie. In primele 7 zile, aria

Ieziunilor s-a extins, îndeosebi la frunzele mai tinere, formîndu-se zone mari

de culoare brun-închisă. Simptome asemănătoare au fost obţinute şi în cazul

inoculării frunzelor de sfeclă cu tulpina NCPB 603 de 1'. apta/a. La inoculare

cu cultura de P. s yringae, răspunsul frunzelor de sfeclă a fost mai violent,

caracteristic sistemului tipic de -incompatibilitate. Ţesuturile fnmzelor de

tutun au răspuns în toate cazurile prin reacţii de hipersensibilitate. La frun

zele de fasole, pe faţa inferioară a ţesuturilor inoculate, a apărut o coloraţie

arămie, caracteristică reacţiei de' hipersensibilitate. Pe frunzele de soia s-au

dezvoltat pe ambele feţe pete brune, mărginite de o dnngă roşcată, bine de

limitată de ţesutul sănătos. La spanac, ţesuturile inocp.late s-au necrozat şi

brunificat, fiind mărginite de o zonă galbenă. Frunzele de ardei au prezentat

pe faţa inferioară o hidroză bine delimitată de ţesutul sănătos şi cu pete mici

(pină la 1 mm) hidrozate, jur împrejur. Pe faţa superioară ţesuturile infectate

aveau o culoare verde-deschis, limitată, de 'o bandă verde-închis. ,Pe frunzele

de pătlăgele vinete, ţesuturile inoculate s-au brunificat şi necrozat. Pe salată

şi dud reacţia a fost mai slabă, zonele inoculate căpătînd o coloraţie brunie,

difuză şi gălbuie la margini, fără hidroze. Frunzele de călţunaş inoculate au

răspuns prin hidroze, iar după 1-2 zile 'ţ',esuturile s-au necrozat rămînînd

numai pete de 1-2 mm hidrozate. Pe frunzele de muşcată şi liliac s-au dez

voltat zone hidrozate, care de' asemenea după 1-2 zile au început să se ne

crozeze de la centru spre periferie. În toate cazurile simptomele induse -de

P. apa/a 603, P. syringae 96 şi culturile izolate de pe sfeclă au fost sîmilare.

Reacţiile sel'ologice au fost pozitive în cazul tuturor cOIQ.bina-ţiilor anti

gen/antiser, obţinindu-se aglutinări rapide şi puternice.

Caracterele bioehimiee şi modologice. Culturile izolatelor cercetate, au

prezentat pe mediul King B o fluorescenţă mlJlt mai slabă, în comparaţie eu

celelalte 2 culturi de referinţă. Unele izolate nu an prezentat chiar de loc fluo

rescenţă. Pe mediul Lutz (mediu pentru producere de piocianină) nu s-a format

pigment. Celelalte caractere cercetate, aşa cum apare in tabelul 1, au fost

mai mult sau mai puţin în concordanţă cu datele din literatură.

Comportarea diferitelor iorme genetiee ale gazdei. Din rezultatele pre

zentate in tabelul 2, reiese existenţa unor diferenţe privind intensitatea ata

cului la formele genetice studiate. Se remarcă o rezistenţă mai bună la soiurile

R. Poli 64, Stupini 2M şi RPM 617 B. O sensibilitate mai ridicată au do

vedit-o hibrizii RPM 550, RPM 617 A, Braşov 2N şi HP 6. Diferenţe şi

mai mari de comportare la bacte,rioză au apărut în fiecare an în cîmpul de linii

consangvillizate. Astfel în coudiţiile anului 1974 (an cu atac puternic) din

·2576 linii cOllsangvinizate cercetate, peste 60% (1631) au fost slab atacate,

iar 15% (384) au avut aparatul foii ar distrus in proporţie de peste 50% (ta

belul 3). De asemenea, observaţiile efectuate la 140 bibrizi poliploizi au scos

in evidenţă că din aceştia 84% (119) au fost slab atacaţi şi numai 3 au avut

aparatul foliar distrus puternic.

Caracterul

Coloraţia Gram

Producere de levan

Fluorescenţă (pe mediul King B)

.Piocianină (pe mediul Lutz)
Lapte

Producere de H~S

Producere de indoi

Pr,oducere de NHs
Reducere de nitraţi

Hidroliza amidonului

Hidroliza arbutinei

Hidroliza arginine i

Hidroliza aesculinei

Lichefierea gelatinei

Lipoliza

Voges-Proskauer

OXidaza (după Kovacs)

Singura sursă de C:

glucoză

trehnloza

L-valina

- b-alanina
- L-arginina

- meso-iuosltol

Creşte In {pe:

- soluţia Cohn

soluţia'"Fermi

- soluţia Uschinsky

- mediul Df, (Kado şi Heskett)

Produce acid din;

- arabinoză

- xiloză

- glucoză

- levuloză

- galactoză

- manoză

'1 - LUcrări şU1nţmce

+ + +

Tabelul 1

+



98
v. SEVERIN, ANA CODRESCU 6 7 ARSURABACTERIANĂ A.SFECLEI 99

. Il li 1 hiJ izide sfeclă.lle zahiir'(UrnşoV, 1974)
Ta~;eZi~tent~~~iS~:\~~:al~a~:::ti~~:t~l~JI~~~troi~()~le Sl:~ar "I'I't :-lraiIls mHl)l~'1Jrl~s J~p~şov, 1974)

Suprafaţa fOHaril. distrusa in proporţie de:

ţ " ti 'ii d .. plgrnenttliruzi1il;+ ::=tcacţic pozitivă; :t: _reacţie interm~(li[lră:. ' ,_ te"e Ie nega '\.; .

p=pcplQnizarc; c= coagulare; v =:rcrt~ţle,;V~1.1~~li~60)·Ga'dbdhli· s:n. ( 972); Doudoroff Ş',U,
1) După 'E}lioU' (1951); Stnpp ,..,~19Do6), l\hl~.1~~C\ _ + 'j\hlru"icv j Garihnl{1i =",,-;Elliott =::t: •
pelitrugrllpul ]-1; syringac (1910). -) Dup.! "app- ,
:1) După Painl' şi Branfool= -. Tabelul 2

"1 r..v d Z'lhrlt la arsura baeterlană (nraşO'v(~97'i)
COPlportarea unor soIurI şi hihl'l'U( e S Cl'.1 . C .<' 'hriil" to kll'terlal hHIJht(Brnş'o",JI)74)

Ta/Ile ::., }1rlladolll' oI SOim~ slI!Jm'ill'l't varlclH'ş and h~ , •• ;',; ....•.•....•.

Grad Dife· SemnÎ-
atOic RclOltivil renţa ficalÎa

N:r. Soiul şi llihridul %var.

8;7 100
1 fl. Poli 7 - MlIl'tor 7,5 86 FJ~2
2 R, Poli 1 4,6 52 ~4,1 •
3 R. Poli 64 9;0 103 0,3
4 R. Poli .87 12,1 139 3.4 •
5 HP 6 12,6 144 3;9 •
6 Braşov 2N 9,9 113 1,2
7 A J.polycam:l 4,2 48 -4,5 "8 Stupini2M 14,9 171 6,2 ...
9 RPM 550 13,7 157 5,0 ..

10 RPM 617 A 4,1 47 -4,6 "11 RPM617 B 5,7 65 -3,0
12 Monohi!

DL 5%
3,21
4,30

1% 5,63
0,1% Tabelul J

bacteriană a sleclei produsă de P. aplala a fost observată pentrJ.J
1908 de către T o w n s e n d (B r o w n, 1909) in vestul Sta-

Nc. Grad ReIa' Dite-
Sp(lcîfkaţi(' var. Varianta atac tiva renta Semnificaţia

%

1 Netratnt(martor) 14,2 100
2 Clorură mcreuricu, llJ/o{)' 15' 7,3 51 6,9

La sămlnţă
3 Apă caldă, 48'"'-49 C, 30' 9,4 66 -4,8

4 Strcptomieină, .·400·ppm, 60' 7,9 55 -6,3

5 Tcrratin,2 kg{ha+1 0001 apă, 28V-11 VI 13,5 95 :-:-0,7
In perioada

6 Declin, 2kg{ha+1 000 1apă, 28V~11 Vi 15,9 112 2,7
devegetaţic

7 Kocide,2 kg{ha+1 000 lapă,28V~11VI 11;3 79 -'..:.,.2,8

DL5% 9,45

Tabelul 4

EfIcacitatea unor protlnselncombatert'a arsurii baeterieue la sfecla de zahăr (Braşov. 1974)
Table.J - Erncll'll~~' ofsome llrodncls in Ilie IJUl,tl'l'jnl bUolit l~onlrol in slI!lur Ileets (Braşo\'.1974)

IIEZUI,TATELE Olll'lNUl'E

l'ratamen(eJl'>la stlmînţ,5, încercate în vederea combaterii arsurii hac~

lerienea srecIei (tabelul ::J), au redus gradul de ataccu 311..,--49%' Dintrepro':"
duselcÎnccTcate se renHIJ'(~ft biclorul"a de mercur 1°loo(15min imersie)şistrepto

micina400 ppm (GOmin imersit). Tratamcntele din timpul perioadei de ve
getaţ'ie (după răsărireaplantelor şi în urma unor perioade ploioase - 28 mai
şi 11 iunieJaplicate cu produsele Terratin,Ucetin şi Kocide 101 nu au fost
eficiente. în experientele· de combatere executate în ceilalti ani de cercetare
(1973, 1975 şi HJ7G) rezultatele au fost neconcludente din cauzagradulni
redus deat.ac.

Cercetările iniţiale privind cnracterele bacteriei 'Îzolateaupus la lndo
ială apartenenţataxonomică.·a acesteia; ..•Odatii cu. Încludereu .• în .,cercetarea
culturii de]>, aplala603 s-a pututslabilică bactcria care. produce. asupra Iru~

zelor desfe~1[I, în .. cullurile .. din 1:ara fi.oas trii,. poate fi ~tribuiţlt sp~ciei1JseudQ

monasaplala (B ro w n et ,1 a mi e s o n, SIc ve n s) cu toate abaterile
de la earacterele tipice, După ediţia a 8-a a Bergey's Manual 01 Determinative
Bacteriology din 1974,bacteria cercetată, la Iei ca majoritateaspeciilor (Ho
patol;er,e ale genului Pseudomonas, indeosebi cele din grupa L a lui Lelliott

(1966); aparţine speciei ]>, sgringae.Caraclercle baderiei cercetate
Înaceastă specie, cu excep"ţ,ia capaeiUiţii reduse de fluores

rL'lU'Ileu meso-iIlositolului, ca singura sursă. de carbon, este un caracter
VUH<LDlI, 10% . culturile noii specii de P. sgr/ngae neputind folosi această

Denumirea acestei bacterii, dl1pi"l; nomenclatura acceptată mondial
oral f. şi PalI era ni, 1975) estePseudomonas:sgringae.patbovar

-1-

-1-

5

:1:

(tabelul 1 continuare)

-1-

-1
±

-1-

rcl3 nr ; ..·;··,;· reL; "c. ret.
"c. rei, "c.

63 339 13 222 "9 384 15
2576 1631

84 18 13 2 2 1 1
140 119

Total _~<:"J~O~o/,~,,---_:,J~J~2~O~%~_::2~6G,--?O~O!<~,;----;;;:>_5_J_%;:;';;-:-

zaharoză

trehaloză

maltază

rafinozi'i
lactază

glicerol
manitol
salicina
ucsculina

Materialul studiat

Linii eonsangvinizate

. Hibrizi .poliploizi



telorUnite. În 1913, . B ro WnşiJ ami e s o Il fac () descriere mai completă
a bactcriei patogene. Ulterior a fost semnalaHl În Coreea (N a k a t u,N a-
k a fi mo şi Ta ki m ot o, 1()23; H ira t o, 1(28), în Australia (A n 0

nim,1(55), Japonia (Tominga, 1%7), India (Sinha, Mukho-
p adh y a y, S ax e n ",1(68), Totodatil, s-a extins in alte zone dinS,U,A,;
în statele din Vest- California, Oregon, Washington (C n rs ne r, 1944;
Ar k şi Le" e h, 1(46), în Est - statul Maryland (Sc h n e i d e r,1(60),
iar pe călţunaşi (Tropaeolum majus L,), în Virginia (13 ro w n şi ,j ami e ~
s o n, 1(13), Mississippi (13 a l' k e r, Nea 1, 1()24) , Pennsylvania (131' o wn,
1(32), Maine (F OI s o m, 1(32), New Jersey şi Texas (W e i s s şi 0'13 r i
'en,1(53), Minnesota (P re s ton şi Dos d a Il, 1(55), In Europa prima
semnalarea fost a]uIP ai luşi Bl a.n fa ot în 1924jnAnglia, dar pe
lăptucă, iar în 1937 Ains wo l' th o semnalează, tot în Anglia pe sfeclă,
In 1964, Sc h mei t zer şi MoI n a r descriu această bacterie ca patogen"
pe floarea-soarelui în R, P. Ungară. M ura v i ev (1960) menţioneaz" că
boala estc puţin răspîndită în U.R,S.S. şi se manifcstă numai sub forma de
striuri ··sau ·dungi· brune .·pe peţioli şi pe ncrvurile princîpale, uneori. şi pe ·ccle
secundare alc limbului foii ar. Se pare totuşi că boala a fost prezent" in U,R.S,S.
cumulLtimp înainte. K o c îur a,înHl36; descrie simptomele unei boli
pe frunze, identice cu cele produse de P.< «piata, dafuU reuşeşte să izoleze
decît bacterii sporulate,considerind un~dintrcaeestea.pe care a denumit-o
Bacillus buliricu" betac, ca agent patogen, Mai tîrziu SaI ins k i izoleaz"
în J 954 dinpete similare o bacterie de tipPselIdomonas, carc nu infectează
decît frunzele tinere rănitcmecanic. In 1965, IZ.uceren ko eOIllunicfl
prezenţa arsurii bactericI1e a sreclei produsă de p.,aplataîn alte zone din
U.R.S.S., iar în 1966 acelaşi cercetător descrie o altă boală la sfeclă, similar"
dar nu identic.f" denllmind agentul patogen Pseudomonas betue, In 1972,
G ari hal d i şi R o n C Il i e t t o descriu in Ilalia arsura bacterianăprodns'l
de P. aptata pe plantele de Betavulgaris,varietatca cgcla. Descrierile ccrce
tătorilor de mai sus, menţionează striaţji brun-închise pe tulpini şi inflores
cenţe (Iaplantelesemincere). A. rk şi L c ach (1946) ohservădl baderiUe
p~eferă,elementelevascnlare ale plantelor infectate, putîndu-se .loealiza insă
în toate părţilcplantei. Cercetătorii,australie~i au constatat (A non im,
j(55),că bo~la se dezvoltă îndeosebi după gerllrile tîrzii de, primăvară,

B~cteria are un, cerc de plante gazdă mai larg, in afară de sfeclă,pînă
în>prezent fiind cunoscută ea prodUCÎnd infecţii naturale la călţunaşi(Ja
Iilieson, 1909; Brown şi Jamieson, 1913, Barker şi Neal,
1924; Brown,j932; Folsom, 1932;Weiss şiO'Brien, 1953;
PrestolLŞi Dosdall, 1(55), în S.U.A.; lăptucă in Anglia (Paine
şLRranfoot, 1(24), floarea-soarclui în H.P. Ungară (Schme1,tzer
şi MoI na r, 1(64). Experimental au fost:infectate plantele de ardei,vinete,

fasdle,faseoliţă;bob,mazăre, spanac, spanac de Noua Zeelandă (Tetrago
nia

e;rp~~sa), susan (Sesamum indicum), Gomphrena globosa (13 l' o w n şiJ a
Tje~on, 1913;Sc~neider,1960;GaribaldişiRonchietto,
1(72), Menţionăm că în experienţele noastre plantele de fasole, vinete' şi

BAKTERIENBRAND DER RDBE
EINE NEUE KRANKHEIT IN RUMĂNIEN

BACTERIAL BLIGHT 9F SUGAR BEETS
A NEW DISEASE IN R9MANIA "

~usammenrassunu

. ". Beginnend mit dcm Jahr 1966 erschie'i . d ". .Braşov ein Bliitterbrand, im Jahre1976,~~Jed'em ]Jahr m ,den Zu.ckerrilbenfeldern derur e 1Cse {rankhett auch lm SUdcndesLandes

101ARS URA_ BACTERIANA_ A SFECLEI9

spanac au răspuns prin r r d l' , "
sistemelor incompatibile; !~a~C~~nl~ -~Ptrsel1s1IbI~tat.e; reacţie c~racteristi~ă
puns de sensibilitate, plunzee -e lIlIac s-a Obţ,lllutunrăs~

sn e r13a~~4~a )~trund.e în plante ,alit prin bidatode, cît şi prin răni (C ar-

bolii (S t a p)p~ 1It";5~).'~t~l~ I~~~I~'~~ djg~~secte, c,are se .pare pot fiyectorii
ca vcctor in COn.dl'ţ,',·j d'U' ( ) menţIOneaza coleopterul LixusC -- -.eIu crama,
fost ela~:~;wreA~~ii\datorită atenţiei reduse care. i-a fost acordată, nu a

lelor, precum şi fOlosi~eaLd~as~~~în(frs61nk~col~:an~~dezmfe,:tarea. glomeru-

:t!~:~~~t~at,enţia tre.buie orien~ată în s~e~i~;ajn d~e~;i~c~:~~~c~:;?;~\~~
1

> ţ . . as.a, bactena patogena transnlltîndll~seprin aceasta Alt - '
(e prc'\emre srnt 'lcelca leg t ci ... . . '. e masurI
culturilor .C a rS;I.CL (194~)e a eot1~~e:~,~tfIl~~sallitar~, ~solamel:t ~i izolarea
ţesuturile atacate de mană. Ark .. 'iL ..... cdd~.ObICCI .. ba~ter_Ia. Invadează
în zonele unde în timpul pCI'iOadeiŞ le at h (l V46) observa ca boala apare
pcraturile scflzulc, iar în conditiile (~ecrcIş '.~~a pla~tel~r,_sînt frecvente tem
Aceste e,Jemente de asemenea o' t tiU bUl 1 ate exceSl\·a boala se extinde.

• . < ~ p s a a aza elabor:- ,. ..
v~n;re., Hezist:n!a anumitor formc gellctite d'c sfeclă "!a'ţă u~UI~,stelml de pre
'a,la ş,de al,ţ, autori (C a l' S n C r 1944) va tl'b ' 'f' ,e . ap a (l obser-
rat ,'1 ' 'l't' ' ' ".' , c UI sa 'c m atenţia am l'
c,'OlI OI, tU .lvarea de soiuri rezistent· f'd " '.~ . ,', . ".... ~ ' ..". e 10bacteriozei. . .... e. lIn pllnclpalameto~ade prevenirea

Summary

,Sin~e197(j,~I baclrrialblighl occufscach yc r' tithe: discascwas a150 identified l'n-' -lllC- -, . ---Il' ' a '. In le sllgurbeet fiC!ds. Iri thefirst y'car. '. .... . . __ . . SOU IerI} partnf the' .' t" ..•. ]~ - --- --- .- - --.--.- --!

{)n~ IsnIokd fl buclerium that proyed He alh f' " , c.ollllr
y
.. '~·~m tlie dlseased tissues

JatlOHs, 011 the ieaycs of . a. ('I'S cal p ogelll~:'>, uudel tlie condltIo11s of artificial inocu
sugar bccts. Thc ÎllOCl1hII~dPSSSll~S or"~n~.n ,naS\~lrllu.m, pclargolljul~l and lilac. in addition ta
"alia '1 ". "... ot/acco, uCUIlS sovbeans sp'nu"tl a d ] 1.. .' PsC(, glvlllg il re'lctlOn of ttlC ],.,p " -'1 " ~ 4"'.' '- n egg-p ant eavesA" .crsenSIVl y type

ccordlllg la Ihe scrologicaI nl1tliral .' h '.' l' r-r" •
pathogcuic bac1erium bclongs loUle'I )~. ud .". p ~s~o °oICal and lHochcmical characters tlie

r 1
....· " . . . . ,eOmonal; SlrllJgae p'lthova r 1 l' ' ,

{)ueattackls engendcrcd hy hllmid cool "lI'".·" ...~.·. < ap a .a SpCCICS. Theintemilty
gcn?lypc. Thcpalhogcnic bac1crhun bcint,~ca 1:1, hJ..c'~'lsc It varlCs m dcpcndence of the
t~e attack, it iscsscntial ta lIse secds frOI111:ie~~~~;H~~C~1 I~y. ~h~seed b~l~s, in order toprcvent
Slllg uţld planttreat~ent rendered unsatisfaetory r~su~ts~lOpS.. he pesbclds testedin seed dres-
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verzeichnet. Aus den bdallencllGcwebenwurdl'ueinc Bakteric işolierl lUld es ",urde hei kiln

sUicher Inokulation festgestdH, dass sic tlusscr eler Z11l:kerriibe ullch flufdic Paprika, Kapuziner

kresse (Tropacolum majllH), Pclargonien und Fliederbliittcrnpathogl'll ist. Aur EUittern" "on

Tabak, Bohncn, Soiabohncn, Spinut lludAubl'rgim..'1l .kounte Chl I{ollaps der Gc'tv.cbc von der

Art der Hypersensibilitalsreaktion. festg('sldlt werden; Nach den scrologiscbel1" kullllfcllcn

physiologil:ichen lmd bioe.hcmfschcnEigl'l1schaHcn gehort dic isolierh' patllOgchnc Bakterie

derArlPseudolTlo1Jas sllringae pathovarapla/a an.

Der Grad des BcfaUcs von fcuchten '\Vettcrund l1iedcrcn Temperuturcnhestimmt. Die

Reaktionder. PIlanzenauf. dic Infcklion isi vcrshicd(,ll in AbhllUgigkcit vom Gcnotyp.

Dic pathogcneBakterie verbreitet sich durch dic Samenk6rner; Zllr Verhindcrung des

Befalls 5011 gesundcsSaatgutverwendct wcrden.Die gctestcll'll PC5tizide zur Desinfcktion des

Samen5 und zurBehandlung der. Pflanzelllwben ullzureichcndcErgebnissc gezeitigt.

I3AI\TEPI1AJlbHbIY10/KOr CAXAPHOYl CBEI\J1bI - HOBA5I
130J1E3Hb B PYMbIHl111

PeSIOMe

HayllHHafl c1966r. a nOceBax caxapnoii CBeK.lbl 3DIl BpaUJoul1, emerOllHOHa6JlIO

.u,ae:rc.fl omor ·J1IJCTheB. B1976T; 3TaOOJIe3Hb nOflBliJIaCb li HalOre cTpaHbl; H3nOpameHHbIX

TKaHeii y.n.aJIOCb H30JIHpOBaTb 6aKTepmo, KOTopaH B yCJIOBl1flX HCKyccTBeHlIOH npHBHBKH

nOpa)KaeT, KPQMe caxapHoil CBCI{.rrbl, TO,IOKe JlIlCTbl1 nepua, Tropaeolum majus, nCJlaprOHllH

J1 J1lICThfl cupeHll. Ha JlllCThHX Ta6alw, cPaCOJJII, COli, UlOIIJlaTa II oal\:.'1aman npOJl30UJ.lIO

pe3Koe nOltJDl{eIiUcaKTUBHOCŢHTi{ali~ii TIfna: peaI{UH CBcPyJYBCTBIITCJlbHOCTlL CorJlacuo

cepOJlOrU'leCKHM, KyJIbTypa,rlbHblM, .cP1I3HOJIQ'IWICC1HtM· ··II 6110JIOrH4eCKllM npU31taKaM 3T8

H30JlltpOBaUHan naroreHHaH 6aKTepllH npuUaJlJICmHT Bll;:r.y Pseudomonas syringae

pathovar aptata. CTeneHb nopamCHlIl1 onpe;:r.eJIHeTCJI BJI8mHOCTblO 603.Ilyxa II OOJlee aH3

KliMII .TeMoepaTypaMu. PacTculIfl peaKUHoHuPYI()T .. pa3JllltIHO Ha HHcPeKUHlO, B aaaltCBMOCT!i

DT II;.,: reJlOTHn8, f1aToreuHaH oaKTepUH nepeJl,aeTCfl KJly6oQK3MJI, n03ToMy .n.JlH

npeJJ,ynpe}K;:r.~HHH nOpa)KeHUR .. HeOOXO)l.lIMO ·nCllOJIb30eaTb HCKJllOlJUTeJlbHO 3;:r.opOBbIeceMeUB.

ne311HlpeKUllH> ceMHH necTHu,H.n.aMu n06paOOTKa pacTeHHH 3TlIMu npenapaTaMHHe Jl8JIa

Y;WBJIeTBOpHTeJIbHbIX pe3YJIbTaTOD.
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EFICACITATEA UNOR INSECTICIDE APLICATE LA SĂMîNŢA îN
COMBATEREA DAUNATORILOII SFm:LEI DE ZAHĂII

B, BOBiRNAG

Înperioacta1972-1974 s-aucxperimenlat Ia C.A.P. Calane~
judeţul Dolj, mai multe pesticide organice aplicate în doze de 200
400 gf100 kg sămîntă şi s-aconstatal că prin această-metodă se
asigură un spor de producţie, faţă de martorul netratat, de 112
116 %, respectiv 6 000 -8 300 kglha rădăcini de sfeclă şi o creşteri!

a frunzelor mai intensă de 114,6-126,4 %. Variantele mai eficiente
au fost celelacaresăminţiis-attataLcu Lindatox 3, Duplitox
5+3 şi FB7 • Rezultatele de producţie superioare martorului nelralal
sint oconsecinţă a formării lUlllimediu toxle nefavorabil dezvol
tării, atacului şi răspindirii dăunătoriloredaficişi tereştri din cultura
de sfeclă. de zahăr şiaacţiunii stimulatore a-insectîcidelorcloruratc
in primele faze de vegetaţie, acţiune verificată şide aIticerceHitori
la sfeclă şi alte plante de cîmp.

Problema tratării seminţelor de· plante cultivate inainte de semănat

cu diferitepesticide este complexă, ea urmărind mai ales satisfacerea unui
scopfitosanitar de mare însemnătateîn tehnologia culturiloragric.ole şi anume
acela de a .. le .. apăra .împotriva. num~loşilor.. dăunători. e.dafiqi. .. în afară ... de acest
rol .. principal, terapeutic"insectofungicidele mai .. acţionează asupra procesului
de creştere al plantelor în primele f~zede yegetflţie'il1anifestîn(I.. funcţ:ii .1lio~

stimulatoriî ce influentează in final productia, Studii asupra acestor laturi
a pesticidelor (efect terapeutic şi stimulator) au fost făcute de numeroşi autori
la plantele de cimp, dintre care menţionăm: Ale x a n d l' i, 1966; A n
d re e v a, 1968; A n d r i a IlO Mar i a, .1969; Bob î l' n a c, 1975;
Ionescu Maria, 1975 şi 1976; Manolache Florica, 1964;
Nedelcu Polixenia, 1976; Paulian, 1968,

1 onescul\larJaşi colab, (1976) .a experimentat în labQratorşi

conditii de cimp acţiunea unor pesticide asnpra germinatiei la săminta .de
sfe9lă dezahăr; Hezultatele mai bune au fost obtinute la săminta tratatăcu
amestec de Lindalox+Tiradin. De asem~nea 10 .nes c' uMa r i a'şi .. calah.
(1975)jn combaterea puricelui Ghaetocnema libiati" IlL, .au stabilit influ
enţa unor insecticîde (Carbetox 40, Carbetox 5 şi Fosfotox R 35) asupra nnor
procese metabolice .1~ sfecla de zahăr (fotosinteza, respiraţia,transpiraţia

şi continutul de substanţă uscată), ceea ce a condus la o creştere mai intensă

3 rădăcinilor şi a acumulării; zahăruluL .
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Tabelul 1

~:~~Hate Ilrh'indefi('acUatenu~or am('stecurl~e pesth'lde nplleate In sămtnlade sfct>}ă (1972)
1 ~ Results (,olJl~('rninţJ(heCffIl'h'l1C!' of SOUle mlxed peslicldes apJlUell (o bee( seeds· (1972)

Varianta

d =40'oS/100kg săm.

0=200 S/100kgsăm.

d=2DO Sf1Da kg r;ăm.

d = 200, gfl00kgsăm.

kg %

7,28
7,10
9.17

UA6
4,02

1.06
3;80

11),113
1,97

4625
4510
5825
7275
2550

675
HOO

10750
1250

Spor de produr:ţje

68126
68010
69375,
70875
66050
63500
64175
65900
74250
64850

Prodllcţîa

kg/ha

F~ 7 . ..... d=600gfl00kgsăm.~
Lrnd~lox 3; d~200g+TMDT.;d~400gI100kgsăm.
Aldrt~ 20; d=200g+ TMDT; d"7'400 g/100kg săm.
D~lphtox5+3; d=200g+TMDT; d=400g/100kgsăm,

Wofatox 10; d=200 S+Tl\IDT; 4===:400 gf100 kg săm.
Martor nctratat
TMTD (PE! H6);
Aldrill 20
Duplitox 5+:3
Wofatox 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ale x a Il el r i şi eolalJ. (1966) au experimentat unele insecticide r.1o
rurate (Heptaelor, Dieldrin, Aldrin) prin aplicarea dll"Ora la sol (odată cu sCluii
natul sfecleÎ de zah5r) a observat că variantele tratate nu fayoriznL creşterea
şi dezvoltarea plulltelor, ele dep5şilld producţia llHHlorull1i cu 15- 20(10'

Bob î r 11 a c şi calab., lD75; Ne d ele u şi colah., HJ7G, au cercetat
modifieliril~ fizico-c~imicc produse as~pra .plantc1or de grîu prin llplicarea
unor. insc:cti,cideorganoclorurate . la' sămînţă.

~l a noI fi c h eFI ori c a şi colab. (lg64) 'It! cxperin1cnlat unde
Înseeticide organice prin tralarea seminţelor şi aplicarea la sol ill cultura de
porumb, variantele lrillnle dcpLşind marlOlul, duLolil~l acţiunii stimulatoare
a insecticidelor, fiind maximEl atunci cînd se tldmjni:;In~az;} :;;i il1grilşiirnillle.
Hezllltate t1scmIin{ltoare lanlte plnnte a:u obţinut A Il d rin n () 1\1 ari n
(lg6H). An d re e Y a (1%8) şi l' a li l ia n (1\168).

in lucrarea de raFt, se prezinLEI J'l'zultatdc c:\pcriuH'nlaJe de 'Trificarc
a ::Il: tillllii,cc o au ,ill):;(~\,ticitie le orga nicl'asllJ)l'~l,\'rc~ll'ri i,';iÎ dt'z \"01 Ui ri i Il! a11 te1OI'
desferltJde' zah[u'~preepnl:;;i rol uliTaLflrii seu~in\clor in 1era pc uli eu (Uiu nfi lo

rilor acesteicult.uri.

Tabelul, ,2

~eZUltale llrit-lnd efleal'!tatca ullor.hlSlll'Uclde uplll'utc In s:inliufll desrt~d1i (197;))

~ - Uesults (,Qlll'l'rnln!/ Ilie dfIt:ll'lIl'~;ofsonic illi>ct'tIt'illI'SHI'PIll'11 10 heI'! ,SllCils (197;1)

1IIATE1UAI.UL ŞI 'lIETODA DE (:EHn~'fj\nE

Expcrii.'II~aa.fgstofgaIlizat[lla'c,.A.p.CaLanl'"jlld{,~lIlDulj, in perioada
anilor lH72""'""71974" cind s-au:ÎncercaLunele variante cu inseclol'ungicide
(1972) SUlI insceLicideorganice {'.loruratc'(5produse):;;i l'o~foriee (\\'of:lLox),
precUll1şi un preparat mixt (FB 7) iIt"a'nii 1973----'--'-lH7.tl

J

• Expcrîcn(<i a cuprins
10 variante: V

j
=Pinetox20 (300 g!100kg săminţ'I); V,=Lindatox:' (~OO g!

100 kg s5min\u); V
3
=Lindatox 3 (400g) ;V4~DupliLo:'\'5-,~a (200 g); V[,=

=Duplilox 5+3 (400 g); V,=MarLor ndmlal; V7~Aldrin~0 (~OOg); V8~
=Wolatox 10 (200g);V,=Delox1 0 (300 g) şi FB? (300 g!100kg s'lInÎnţfl).

A~ezareaexp'erjenţ()i... s-a,fElcut .• in ·dn~ptunghi latin, randomizilt. ClI,il,
repetitii: Soiuldesfecl<i de zah[l!' [oIosiL fostI1 PaHI ,cultura fiindii-jgatA;
Datele de procluctieall fo'sl calculate interpretate prin.metoda an;lizci
variau teL I

HEZULTATE ODTINUTE

Rczultatelcobti l1ute)n cei trei ,uni de, cxperilllelllarc ,sînlcuprinse in
Labelelel ~3 (date de producţie), iar iqt"bqlnl 4 sÎl)t.grupaţe daJele.Jlle,dii
din anii 1H7.3~lH74 şi sporul deprodneţie diferqnţiat peYarial)te. 1n t,a
belul,5 sint· înscrise rczul'~atele obţinute din măsurătorîlehipmetrice(ef~c
tu~te în:fenofaza, de.:. creştere) pri"ind,apţiunea .. sţiIllula.to~re ... îl1.prose~\II, .. dc
vegetaţieal plantelor dqsfec1ă de zahăr şi care completează datele de pr,o,d,ucţie.,

In primul an de experimentare (lH72),an fost verificate 10 variante şi
aUllme:5variante>cll amestecuri insectofllugicidc (TMTD+ preparate c,loru
rate şi organofosforice) În doză de 600glalOO kgsămînţă;3 variante numai

Table

!\'r.
crl.

2

3

4

5

6
7

8

Ia

Y'lfianla

Pinetox20
_ . d=300 S/100 IqJ săm.

Ltndatox 3; .. . .. ,
_ d=200 Sf100 kS stim.

Lmdntox 3;
d=400 S/100kgsăm.

Duplitox 5+3:
d:::6200 gl100kssăm.

Duplitox ... 5+ 3;
d=400 sftDa kg săm.

Martor netratat
Aldrin 20;

d=200s11001ig săm.

Wofatox 10;
d=300 .. g/100.lig stim.

Detox 10;
d=300 gj100kgsăm.

FB 7
d=300 sI100 liS săm.

x

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Producţia Spor de prod\lu\ic

kg % kg % dif.

55'000 3584 6,97 099

59166 105,66 .7750 15,08 -t<1067

57222 102;18 5606 10.90 +1123

59722 106,64 8306 16,16 +3623

58472 104,41 7056 14,07 +2373
51416 ~1,81 -c 4684

52916 94,48 1500 .2,92 -3183

53611 95,70 2195 4,27 ,,2488

55, 833 99,70 4417 8,60 - 266

57639 102,91 6223 12,11

56099 100,00

'2;25 4,02
3,04 5,43
4,06 7;25

..

•
'"'

,
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Tabelul J

Varianta
kg "., kg

Setnnif.

Tabelul fj

nnte IIIOInetrl<'(' 111"1\'11111 a('!lulIl'n"tImllJattuue a unol' iuset·tidlll' aplicate la s:i1nillla

(Ie~fe('hl (1973 ;-1974)

Table .5 - nlnJll('lrh~ dliln ('onel'l'llin!l the stJmulaliug aetlon of şOllle inSlt'l;tieilies nJlplied (o beet

sCl'lIs (1973';"'1974)

Tabelul 4

Rezultate centralizate llrivlnd efif'llc1tatcn unor iusecticidc apUcate la si'lmluţa de slretă

, , (1973 -1974)

Table 4 - CentralizedreslIIts 'concernlull file eUh'ien<~~' of SOIllC in~eclh'itlcs 111111HcII, 19 bC1'1

sl'l'll$ ,(1973"", 1974)

Producţia

51788 35~4 2320 292,1"j 6,03

56210 7750 7008 7379 15,12

54904 5606 5840: 5723 11,73

56561 8306 7654 8031 16,45

56689 7056 6660 6858 14,05
48831

51618 1500 4074 2787 5,17

50 534 2 195 1 212 1 704 3,49

52632 4417 3186 3752 7,68

54 207 6 223 4 530 5 377 11,02

%20 iunie

L

39,5 22,8 123,1

35,0 18,8 109,0

38,2 21,9 119,0

40,6 23,4

39,0 22,0 121,2
32,1 15,6 100,0

33,4 17,5

32,6 16,3 101j5

36,8 21,1 114,6

36,0 20,0

5 iunie

L

20111Ui

L

Valori bionletrice" cm

14,0 7;1 24,8 13,4

16,5 7,8 28,5 15,0

15,3 7,526,5 14;2

17,5 8,1 29,3 15,6

16,0 7,6 27,5 14,7
12,3 6,5 21,7 11,6

13,1 6,6 24,1 12,5

12,8 6.6 22,8 11,8

14,5 7,0 25,2 13,7

15,0 7,2 26,0 14,0

7,62;6

9,0 3,2

L

5 mai

8;4 2,9

9,4 3,4

7,4 2,5

8,7 3,0
6,7 2,2

7,0 2,3

7,9 2,6

8,12,7

Ne.
crt. Varianta

1 PinetoK 20;
d=300 gl100 kg săm.

2 Undatox 3;
d=200 gl100 kg siim.

3 Lindatox3;
d=400 g/100 kg siim.

4 Duplitox 5+3;
d=200g/100kg săm.

5 Duplitox 5+3
d=400 g/100kg săm.

6 Niartor netratat
7 Aldrin 20; ,

d=200 g/100 kg siim.
8 Wofatox ·10;

d~200 gl100 kg săm.

9 Detox .10;
d=.300 gl100 kg siim.

10 FB 7;
d= 300 gl100 kg săm.

cu insecticide organice (două clorurate Aldrin şi Duplitox şi unlil f6sfO'

organic - Wofatox); 1 variantă cu un fungicid, precum şi martorul cu să

minta netratată. Din analiza rezultatelor obtinute (tabelul 1), se observăc,ă

rezultate bune au dat mai ales varianta g (Duplitox 5+3 in doză20[)gj

100 kg sămintă), care a depăşit martorul cu 16,m% precum şi V, (Duplitox

5+3 în doză de 200 g+TMTD 400 g) cu un spor de 11,46%.

Din cercetarea datelor tabelnlui 2, unde sînt. prezentate rezultatele de

product.ie obţinute în anul 1973, se eonstată că variantele cele mai eficie
l1

te

au fost: Duplitox5+3(200 gj100kgsăminţă),Lindatox 3 (200g) şi Dupli

tOl' 5+3 (400gjl00 kg sămînţă) la care s-au obţinut sporuri lahect"r

de 8 306 kg, 7750 kg şi 7056 kg, r,<dăcinisfeclă, întrecind martqrul cu .ms

pectiy 16,16% (V,,), 15,08% (V,) şi 14,07% (V,). Sporurile de producţie

sînt dîstinctsemnîfieative. Aceste reznltate obţinute prin tratarea seluin,ţelor

de sfeclă cu donă preparate clorodcrivate pe bază de Lindan (Linda tqx3)

sau sinergice (Dnplitox 5+3), se explică prin actiunea lor stimulatoareasnpra

creşterii mai rapide a plantelor cnlO~25%(tabelul5), printr-o creştere mai

intensă a rădăcinilor cu o greutate de 670,,- 930g in comparaţie cu cea a I1H'I7
torulni de 500-750 g, preculIl şi prin distrugerea dăunătorilor ~dafiRi,~f'11

cu unele stadii în sol (Agriotes sp., Tanymeclls sp" Bothynoderes,OpqirlllIl

ete.) în primele faze de vegetaţie. Alte trei variante au depăşit,martorul în

•

,

-174

-1592

~l 928

+2760

+3406

+2412
-42·18

+ 282

~l 0626,90

5,00

8,80

8,80

Il)7:l 1974 liLcdia

12,33

16;5\1

14,40

15,15

2,61

Spu,r (le producţie,,' lq;/ha

7654

fi 660

1212

7008

5840

<1074

media

.3 186

·1074

23320

99,64

4,87
6,57
8,75

98,68

02,97

48566

1974

100,00,;

53254

53900

52906
46246

50320

47458

104,76
91,57

96.15

105,45

103,41

106,73

49432

50776

100,54

.52086

2,41
3,32
4,42

48566

'02 906
46246

50494

57222
59
59222

58472
51416

55000

59166

52086

52916

4g 432

53254

53900

50320

53611

50776

55833

57639

Pinetox 20
d~300 gl100 kg săm.

Lindatox 3
d=200' g/100 l<gsăm.

Lindatox 3
d=400 gJ100 kgsăm.

Duplitox 5+3
d=200 gl100 kg săm.

Duplitox 5+3
d=400 gl100 kg, săm.
Martor, netratat
AldriI120
d;=200 g/100 kg săm.

\Vofatox' 10
d=200 gl100 kg săm.

Detoxl0
d=300 gl100 kg săm.

FB 7
d 300 g/100 kg săm.

Variarita

x
DL5%
DL1%
DL 0,1%

Pinetox' 20
d=300g/100kg săm.

Litldatox ,3
d=200 g/100 kg 'săm.

Lindat6x' 3
d;"400 g/100 kgsăm.

DupHtox 5+3 " .....
• d;"200 g/100 kgsiim.

buplitox 5+3 .'. ",_
d=400 g/100kgsalll.

~artor'netratat

Aldrin20
d"'200 g/100 kg siim.

Wofatox 10
d=200 g/100 kg siim.

Detox 10
d=3QO g/100 kg săIll.

FB 7
d 300 g/100 kg săm.

1

2

3

4

8

5

6
7

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

NI".
ert.

10
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medie eu 10%, respectiv cu un spor de 12,11 % (VIO) , lO,nO% (V,) ~i 8,00%
(V ),dar el\' nllsî~t$ernnjncati\·e. SlaI]eI'~zllltntc insusc()lJsen·ula varianta
la \31'e s[lll1iu'ţa a fost tratatfl eu uil;inseelicido'rganofosforic (V8 - \Vofa~
tox 10 În doz'l20qg/100 kg SiUllÎUj[l), care a dat. rezultate praclic egale cu
martorul şi la varianta cu l111preparat dielJic foarte loxic (V7 - Aldrin 20
În doz'l 200 g),

Rezultatele din anul 197!1, înscrise în t'abellii 3, ptlstreazft in general
acelensidift'fcn\}eripe \'aI'iante,sporuriI(~dcprodllctie,exprimate l'aUI de
marto;', fiind npropialcdc ntlorile din HJ73 (V!I' VI' V7 iji "8)' Din grupa
variantelor cu sporuri dcprodllc[ie asigun\tc,se e\'iden~jazii din nou cele la
care sămînta s-a trntat cu Lindat6x şi Duplitox şi C~lre alI depftşitmartorul

cu 12,33- 16;5\}o/0' ',Accs'[ e sporuri de prodllcţ'ic sint distinetsellinificative
pentrllY~l şjs{'I11Irificatiyt~ la. "'2 şiVs • ..,

Din centralizarea rezultatelor din anii H)73-197iJ (tabelu1.4), reiese
cfraqilll1Ca stimulatoare·a unor pesticideasupra crcşterihşi dezvoltarii plan
lelor esle mai e\idenlă la preparatele Lindatox 3, Duplitox5-t3 şi FB 7,
Astfel, \'ariantele la carcsăminţa s-a tratal' cu aceste peslicide În ,doze de
200 400g/100 kg sămînţă, au depăşit nwrlorul cu 11 ,00 J(jil%,

În' perioada anilor 1073'--1 ~)74· atl,·fostefectua te şi un['le~hsurii tori
biometrîc.e asupra .lungimîi (L) şi WIÎmii(l) frunzelor de sfeclă de zah'lr (ta
belul 5), pentruc:unoaşterearitmuhlÎ de' creştei"c al phllltcior in pri~el.edol~ă

luni de ,vcgclaţie, Măsurălorile au rosI Irlculc la 4 dale calendanslIee dlll
15 în 15 zile,prima, eitire efcctuîndn-sela.15-20 zile de larfls[rrire(15-20
aprilie). Din rezultatele oliţiniJte seeoustaUI. eft \"~~riantele cu sflInîn~"a l~·ata,tii

<ludepflşi:l m,arlornl CUf),O-2o,4% )a hl I1 glITJen trunzdnr,eele mal cndentc
i'l'e~lcri obscr\indu-sc la V, (20,4%), V,(23,1%), V5 (21,2')/0), V3 (19,0%)
şi V

IO
(14,(i°/o), creşteri ce nu condus la o dezvoltare foarte bună a rădăcinilor

şi .Tt'SpeStîy .. 1na,<;igllrarcH ll.norproducţiisuperioare.

CONCLUZII

T~'atarea seI~inţelor de sfedtl;d~ zahfu' cu pesticide .. drganic,e. clorllI'ate
asigură lin spor de producţie faţă de martorul netratal de 12-16%, rcspectiv
de 6 000- 8 300 kg rădilcini dc sfeclă la hectar şi o creştere mai mare a· apa

ratului foliar eu 14,0-26,4%,
:2.. Ce1e Illaibt}ne rezultate s-au oh!:in~lt l~ variantele la caresflmînţa

s-a lratat cU Liudatox 3, Duplitox 5+3 ~i FB 7 În doză de 200-400 g la
100 kg sămînţă, acestea avînd sporuri de 11,02-16,45%,

3.~ezult~teledeprod~ctieslIperioaremart~rului,: la'. variantele eu .. să~
mîI1ţătr.a~atăcucl?roderivate, .. sÎllt 6 consecinţă a . c?mbateri~dăunătoriIor
edafieI;?iţereştl'~,(ljIl cultllră şi a. act,junii still1ulatorie.:u acestnr substa~ţe

·în primefe faze de vegctaţie,

EFFICIENCY OF 'SOME INSECTICIDES APPLIED TO SEEDS
IN THECONTROLOF'SUGAR BEET PESTS

SlImmary

In the ·1972-1974periOd, li t IlIe Calane..:... Dolj CA. P., ·lhere ."vere· .experitnented many
organic pestiei{1es npplJl'd flt J>fltes of 200-,100 g/100 li:.!.( .•~l'('ds.pl'i(lr'lo se{'(ling.B.y;thi!'>ll1ec
thod, it was f1sCnlflinf'({ [IInl fi yil'ld int'}'t>asC' 01'11;2 -110 n;" nnnw1y (i,OOO-I'l,~()O "p;{ha b('!'!
roots, nnel a more inLense gro",Lh of the 1ea\'C'5, of 114.(j-l~(iA(};" urc nS51l1'l'd.

Tlw vtuinnls with iJest resulls pl'ovNl .. Lo he UlOse lhercin tlle seeds w('re lreated with
Linrlfltox 3, Dup1ilox 5+:3f1nd FBi.

Oblainm{ml of superior yie1c!s, 01'('1' againsL 11w lIn!rC'a\ed conLrol. is fi eonseqllene(' of
tJw.form:llion of R loxieenvironJn{'ul-,- llnfavOlll'fllJ!t' for lh{ldev1opmcn[ of. L1w atLflt'k and
di5sl'minntion of tlte l'daphi<" an(] JelTcslri:llpt'sts in. LIl(' sllgnrilecl:. trop,. flud. of the stinmlating
act ion of. Llw ehlorillaLI'rJ insectieirlcs in the Jil'sl,gro",lh stagt's, :letion t'htt'J,:e([ by (lIber l'eSl'arch
1"o1'l.:e]'s, loo,with the beet antoLherJield.crops.

DIE WIRKSAlVIKEIT EINIGER AUF Si\lVIENAUFGETR'\GENER
INSEKTIZlDE BEI DER BEKAMPFUNG DER

ZUCKERRUBENSCHADLINGE

In <ICI'. Periodc J972 -,-1974 •. wurdeniu· de1' L.P .0.. ClltmwKreis Dolj nl(~hrel'c... auf Snmcn
inDosis200,...,100 g/lOO.hgnufw:tl'agenc, o1'gnuische Pl'stizirlc geteslct .. Llnd ·es'\'llrd~ fest~estcllt,
,(ţa:~s : ,dUH;}}· diese ,;l\!e.âl·()de, eine Pr9pllkt;ion~stcigl'ung "rn 112~116% .. w'genliher det~ Stan
dard, bzw. (j 000-8 :300 I,g RHben/lm lJnd ein iul{'usi"e;; Blattwnsehslum vou'114,ij":"'126,4%
er('ichL

Dil' wirksarnstemwnr{'Il'jeut"<ht~idenen ....•.. {Jer'Sfllncll .. nlit'\indatox-:-3,'.I)uP.IiIOx 5+ 3
urld:1:.Ş.} 1~('handcltwun!{'.Dje brsst'rl'n Ertragscrgebnisscg~geUJ)('rdrmllnbehandelten. Stan
durdsind dus Resultat der Bildllngeilll'l' giHigeu, unglinstigen Entwic1dungsumwellfUr die
Zuckcrl'libenschădlinge und der Fărdernden Wirkung tler chlorierten Imektizide in den ersten
Waschsturnsstadien. Diese Wirlnmg wurde [Juch "on anderen Forschern bei RUben und anderen
Nutzpfhmzen festgestellt.

3c!Jc!JEI\THBHOCTb HEI\OTOPbIX HHCEI\THl(HLLOB
nPH 0I3PAI30TI\E CEM5IH LLJ15I I30PbI3bI
C BPELLHTEJ15IMH CAXAPHOl'l CBEI\J1bI

B nepIiO)l 19Î2·~ -1974 rr. a CeJIbCKOX03HHcTBeUlloM npoH3Bo.ncTBeHHoM KoonepaTHBe
KaTaHa -:- !IoJm; llcnblTblDa,IIOCb .1l..eÎicTBue MHOruX neCTHUltIl.OB, nplIMeueHIU>1X B .Il.03ax or
200 .no 400 r I lOC! Kf ceMHHcaxapHoii CDei(JIbi. Pe3YJIbTaTbI nOKa3aJIlI, IITO npil npHMeHeHHH
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I ·.. 0 uoaOKU ypomaRpaBlIOH 112-.116% 00 cpao-
~TOI'() rte'fo,Ua 06ecnelJUnaeTcHnoJly leHiie ... P .. .. .. . ·6000 8300 Kr ·Kopnen CBeKJIbI na
j .'. . .... . TpO ileM CQOTUeTCToeHUO ~ . . .
1H.:HHlO C Hcoopa6oTHHhIMHKOH .."~., 'O . JlUCTben (l146~126,4%). CaMble JlylllllllC pe
['('({Tap TăK)I,e It 60Jlce HHTCltCHBHbiH p. eT .. ' paTaM" JllillJlaTOKC 3 nYOJlU-. .. , .... . . 11 . o6pa6oTHublMH npena . u .•
3YJlbTtlTl:>! iHiJIIIOapuaHTbI cceMClla ll I '. caBpemno c nco6pa6oTHHblM KOHTpOJleM.
TOKC 5+3 H tP.D.7. BOJlee ObICORue YPOJK3U °9.. e bI ueoJIarOnpURTHOii ,UJUl pa3BHTlIR,
llB.ryHCTCR c.'1ellCTBUCM o6pa30n3H11Sl rt.TOKcl~l~ecKI~llllaciel\~b~XnpeJ],1l1'cJIeii il noccB3xcaxapuoH
nOpa)i{CHliH II pacnpOCTpaucHitH 911a'i'U1I~.c. x. HHceKTlIUll,UOB Ha nepObIX (paS3X ne!rCTa
CneKJlbl, TatOKe 11 CTHMyJlHpyroLUero nCIlCTBp"ySI

rnMlt
nccne]I,OeaTCJIfIMH B nOceBax caxapUOH

UHn,: ·~,!I,EikTIn!.e npoBepclIHoeTaK>Ke H,!!;
CDeKJIbI. II· )lp~l"rllx nOJIeBblxKyJIbfI'Yp·
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INFJ,UENŢA IRIGARII ASUPRA STARII SANITAItE A
ZAHAn Im I~A I!ANEASA~BUCUREŞTI

A. PUŞCAŞU, M. VÎJIALĂ, Il. K. SHARAIHA

SFECLEI DE

. :··Al·; 1 bl966 Influerita tratamenteloraplicate ,la solcudifetiteinseeliclde
Al:eXaIldrl,.. .... ŞI ca a.~ .... ' .. Cpp :.. 01'· IV Bucureşti;· ..

asupra· ClIlturii· de sfecla,. Anale .. I ..... ' ..:'dv ..... ~ .. ; ~ ... cu·.prepatate·· combinate pentru rom-
An (lrec \'u, V ;;1968, T~ala:ea ~or~lm~ulUi st~{J:;.m~o~iaistve, U .R.S.S.,vol. VI, nr; 5.

baterea viermilor de slrnta, Hlmia , .S~b . 1 1 cu preparate organofosforice asupra creş
An d r ia n o Mar i a, 1969, Influenţa lraban~ent'l~::ea_soarelui Revista Ferma LA.S., Anul

fer ii şi dezvolUirii plantelor la porum ŞI '
XX;I'2~ .......••.....•...... :..... ..•. 'Po e sc uGah rLc la, J975,Cercciări

B o bl r na c;B.,.N ede 1clu ~p o Il ~~~s~C~;'cidea~licatela sămînţa de griu, în conditiile
prillind influenţacomp c.xaa Hn~r ... 1 ..... rotecţia.· lantelor Iaşi. ,
Olten ici cent!'ale, s~mp,?zIQnulnaţ~om~\)~; ~erceW;i%supra bioecologiei, combater ii spec~ei

1 Qnes c u Ma r Ia,. ! ~ n ase s. cu,. ·r·!uen'/ei' insec/i'cidului ptiVind unele procese metabolice
Clwetocnema IIblall.~ 111. yl a In '. . otecţja lantelor, laşL
la sfecla de zahăr, SimpozIOnul naţ~Ol~al de pr d : .. PM· 1976 Influenfa unor insecto-

. p. cu E miiI a An .. reI,., ,. . . 1·1 d
Ion e s elIM arI 8. . o p. c sI' '. ~. le' ~:otuilli proteic şi modificările epidermcl ro 1 c oa

fungicidc asupra germl.na 1:1S:lllln 1,;C C.S. Brnşov. Sfecla, VoI. VII.
11elor planlulei de ~feclu ~e ",aJwr, Ana~ u~ele modificuri mor/o-analomice la plantele de

Ma noI a ch eFI orI c a .~l .~o~abi' 196. I cu diferite insecticide,Anule LC.P.P., vaL IL
porul11b,)n UrITUl aplIcarII e ra ameil e . S~v uieSCll Anus t as ia,P o p e s.eu

N<ed'e 1 c uPo 1 i xcn ia, Bo bîrna c'.~". ~ ... ··ldetoainriu subinfluenfa traLării
Gtlb riei a,·..•• 1976;. Modificări nZiOI~9i?C.şlbW~I~lm~c~ladmuOcroL·l\lonumenL Nllţ: Oltenia.

"seI11inţelOrcuinsec(icide,StudII ŞI eercet rl, U ca:, .. . .

~'ol. V. . "IUale obţinute În luplacugiîrgărita deporumb (Tanymecus
Pa1I11 a.nF"l.,şl colab" 1968, Re", 1 ;....J. IclorAhaleI C P.p~,voL VI.

dilaticollis GyIL) prin Iratar~a SeIllllllelll.c~d'?aŞi .·r'Ungicidel~; Universitatea Bucureşti.
şt eJaI!- AdeI a, 1972, Bioclumlaillsec cle or .. ..•....•. ~...... . .

Cercetări execlltatctimp de6'ani laBăneasa>-Bucureşti

au arătat că irigarea sfeclei de zahăr, prin mctoda scurgerii la su
prafaţă (pe brazde), la regimul de irigare de 70 % lUA, a dus în
toţi anii la cre.5tereaatacului de lvlamestra brassicae, Cercospora
,bclicQlaşi Erysipne. belae.

AtAcul de Mameslrabrassicae acrc,scllt de 6-9 ori, grndul
de dăunare cel mai ridicat (43,37 %) lnregistrindu-şe in varianta
cu· llOrlna .de irigaţie·şilllllnărul de. irigăriCcl.jllailliare~.Atacurile
de Cercospora beUcola şi Erysiplle belac au crescut mai mult, şi

anume dc laO,500/0 la 23,54% şi, respectiv la 32,50%inanii cu pre
Cipitaţii şi ··ternperuturi .. apropiutc·· denornmIă, ••··.În·. anii·. mai . ploioşi
Cercospora bclicolan ajuns la gradul ce1rnairidicat de atac (maximum
32,50 %),. iur atacul de Erysiphc betac a inregistrat· valori medii
{2,71-=9;0 %),1n anii mai sccetoşlataculde Ccrcospora beticola
aCreSyllt puţinşi anume dela 2,50% la 6,25%, in schimb a crescut
lllulLatacul de ErysipllC bclae (de la 0,50% la 12,50%). În anii cu
tempcraturjmai scăzutcdecltnormalacreşterea atacului a fost
111ai .redusă la umbii paraziţi, gradul de atac. de Cercospora beUcola
ajungind la 18.12 %, iar cel de Erysiplle belae la 5,52 %.

Ir!gaJ'~a eonstitllie •. o ..• condiţie de ba:lă, pentru Jidicarea producţiei. de
sfeclădezahă~irr zorrele dirr sudul ţării, deficitare irr precipitaţii. Microclimatul
mai umed creat prin irigare, care favorizează dezvoltarea plantelor,favori
zează···însăşf;idezvoltarea'multorparaziţ:i şi:dăunfitori, creîndu-se: astfel.·· pe
ricolllicreşterii concoJ]lJtentea gradlllui de dăunare al acestora (H a Il a i re
şi s?la,1,J., 1969; R a te JJ1şi calab., 196~; M e s sia e rr şi solab., 1969;
Pal Ljşiealab.,1971).li'errtrll a se evita aceasta, este necesar să se stabilească,

pentru fiecare zonăpedoclimatie::(şi pentru fiecare cultură, care sîntparaziţii

şi dăunătorii mai,jnfluenţaţjdeirigare şi cernăsuri de combatere· suplimentare
trebuie luate pentru:cadn condiţiile nou create, să se asigure plantelor o stare
de sănătate .CîfmaibllUă.

în cele ce l1rmeaz[t se prezintă rezultatele un()reercetărIexecutatel~

Băneasa~Bucureşti, la cultura sfeclei de zahăr în 'condiţii de irigarepl'ÎJl,.
metoda ..scurgerii.la.suprafaţă, pe .brazde.. Localitatea. estg .. situatii în zona
pădurilorde cîmpie şi are următoarelecaracteristisIpedoclhnatice:sql. brun
~aşcat, media p~ecipitaţiilar arruale 555,1 mm, dirr care mai mult de jumătate

8 - I..ucrări ştiinţifice



Tabelul J

_ ' t' ul cel mai secctos (120,8 mm) este toamna,
in perioadă calda a anulUl; ano HUp.. 'd'tat.ea relativă medie a aerului este
, I ' l' (921 4 mm) vara; uml I , . , - d 'laT cemm pOlOS -." .. ". '1;"'1' 1080 C luna C{~a maI cuI uroaS<l
d . 59°/ iar temperatura medIC aliUd <1 (t:. .. ! , .

e /0' , 2· '.C
fiind iulie, cu medIa de 2 ,d ,.

MJ\TERIALUL şi METODJ\. D'1 CI'RCll'I'J\.RE

1 Ferm') B'lllcasa- Bucureşti a Insti-
CercetărileaudOs~ ex~~~tat~u""timp cle 6 'ani (1971-1H76). !u urma

tutului agronoImc" leOa~ ace~c . '. . tt 1,111) anii decxperhnentare
analizei principalelor elemente c.l.ln:atlce ~ <l~tcu p're'cipitatii si tcmperaturi
au fostîmpăr~jli în patru categ~rll ŞI aI:u'~~ta\ii apropiate d~ ~edieJ clar cu
apropiate de medie \1974), am cu, pIecI;ll , , r turi a ro iate de medie, dar
temperaturi s. ub medIe (1976) ŞI am cu tempe al' (1 ~71p 1972 şi 1975),
cu precipitaţii sub medie (1973) sau peste mec le , REZULTAl'llLll OBl'lNUT~
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Observatiile s-au făcut în două experienţ,e, cu regimuri de irigare diferite,
şi anumeîntr-una culturile erauirigatc la plafonul Ininimde uIUiq~tat~ de
700/ 0 lUA, iar în cealaltă la un plafon minim variabil în funcţie de faza de
vegetaţie. Soiul. de sfedă cultivat a fost R Poli 1. Agrotehnica, îngrăşămintele,

desimea de semănat şi lucrările de îngrijire aplicate au 'fost cele recomandate
pentru zona respectivă,

S~anotat data apariţiei atacului paraziţ.ilor şi dăunătorilor, precum şi

frecvenţa (1', "!a) şi intensitatea (1, "!a) acestora la diferite date, legate de
faza de vegetaUe a pJalltelor. Atacul s-a. notat în procente, pe fiecare fruniă

de la cite 100 de plante din fiecare repetiţie. A fost calClIiat gradul de "tac
(GA, "!a) şi, respectiv, gradul de dăunare (Gd, "!a) la dăunători. In tabele sînt
prezentate valorile·· maxime· înregistrate în ·eursul···perioadei de .. )'eg~t::tţie.

A.PUŞCAŞU; M. ViJIJ\.LA,·"R. "K;' SHARAIHA
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Datele cliInatlce din anii de cercetiltc.,delaBănemm-Bucureştl
Tablei ClimilUc tlataof the ycarsof rcseareh ~tni'lU~aSa-nucureşti

Temperatura medie, °C

Înpedoa~a în erloa
de v.c.getaţle da funic
(apnhe -.--sep- scptlllnhric

tembnc)

După cum se vede din tabelul 2,. colturile de sfedă de zahăr au fost
atacate în aceşti ani deunmarc numar de paraziti şidtlllnători, a căr()r,gr~d

de atac şi, H'spectiv, de clăunare a variatdeJa an la an. Unii dintre ei, şi anume
grupul .pal·a~iţ.ilor de sol care produc putrezirea sau ciidcrea plăntl1ţ~lor

(PyliIium spp" Phoma belue,Fusarium spp" Rhizoclonia spp.), ca şi dăunători!

Bothynodeles plIncfiucnlris, C/Illelocnema libia/isşi Tanymeclls palliatus au
npftrut, şiau atacat culturile în,prirna parte a perioadei de\'e~etH'ţi~,înpri

m[,vani; Jascurl lirnpciup5r[ls(,rireaplauleloi', iru::dnle deinceperea,aplic~sii

ud[t1ilor, Din aCl'asHt cUl1zii, şi datorită m[lsuri!or clccomhatere?pIieate,
tlsupra aceslora irigarea Il-a putut avea \TeO illflucnţ:ti,

PA l;utilijj"Îi Jp!li sIab(leşi jllamesl/;a bra.~si(:ac, p rceu m,şiparazIfii:..RIIl
;:otiollia /llolmea, Puseu-ilim spp., Cercusporabelicoltl şi Ery:siphe belae au
atacal in partea a doua a perioadei dc\'egetaţie,'odir{t în p{~rioada de irigare
aCl1Itllrilor; ASlipra acest()ra s-a lIl'lll[lrit·,·am[lIlUlrtit:iI1fluCII!.:l irigurii;:dţlâ

apaliţîa 8laclIlilor şipillăIa reeDItarea plallteloL
])illtlC (l(ltllli,lori, Aphis l'âbâi!(păcluchele negru de frunze) a (ltaGat

cullurilein.top anii, grauul de d~unareal acestuiavarHnd de la an la' an,
în hlIlcţiedeeondit.iile e1imalice~ In nici un an ÎnS[iHU s-a observat vreo'Jno
4ifiC[ire .\"izibi1tl ... a .. grael Ultli .ded[Hl11are ca .. ll rmare H. irigLi rii .şi .niei .. Il~:;ţJ()şt
,necesarti aplicarea unui tratament special ele combal~re. Celălalt dăunător,

llJaJnestrabrassicae ,(buha verzei),. n. fost dc.nscmcnea, prezent în toţiaIlii"

larvţleacestlliu,atîtceledingeneraJia întîia cît şi cele diJlf{eneraţiadoua"

produCÎnd,îIl u~lii ani, a perforare a frunzelor intr-un grad ,destul deTidi93,-t.
Din tabelttl.3,in care se prezintă rezultatele observaţ,jilor,asupra atacll

lui larvelor din generatia. doua (anul 1976), •. seeonstaUi că. frecvenţa şi inten..
sitatea atacului acestora au fost mult mai mari în variantel~ il'igate faţ~.de

cele neirigate (cca de douri ori în ceea ce priveşte frecvenţa şi de 3:4,5, ori
in privinţaintensităţii). Aceasta afăcutca, in final, gradul de dăunare al
acestora să·fie de 6-9 ori mai mare în variantele irigate, comparativcucel,e

.'

pr~cipitaţii pesteme~~eşqe~~e
raturt .apropiate de 'medIC

Caracteristica climatică a anuhli

Precipitaţii.·apropiatc·· ·de ,. medie
şi"temperaturi.,sub medie

Precipitaţiişitemperaturi apro~

piate '. dCll1edie

precipitaţii111ult sub ····111edie ·~i
temperaturi.· apropiate .de·medie

Precipitaţii mult peste med~c
şi temperaturi apropiate de medie

Precipitaţii peste medie şi ~em
pe~atlrri apropiate de medIe

19,7

20,4

18,5

20,3

19,4

20,0

H),7269,1* 17,7

421;8 18,5

160,5 17,6

242,5 17,1

393,7** 18,6

251,0 16,9

250,4 18,0

inperioa~

da iuniee
sepiembrie

PredpHaţii;mm

1nperioada
de vegetaţie

(aprilie-sep
tembrie)

Anul

1971 519,7

1972 542,0

1973 270,9

1974 358,2

1975 499,7

1976 350,4

Media
m.ulti'..; 354,7
ariuală
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Tabelul 2
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PllrnztiH~lili'iulliit()rll care nu atacut culturile de sfeclă de zahăr Irlgaie şI ueirlgate In anii

~" '" . '. 1971-1976 (Băncusu-Bucureşti)

Table ;}., '"'-- ··,Pnrnsltes· ilud,' pests ·tltat· uftnclicd tlle' ilTÎgated aud nonlrrlyatell' sugar beet" cropa.

~ Intim 197I~1976perlod,ntBăneasa-Bucureşti.

;••..... ," ,[' ··Grad·u·'·1 de dăunare creşte cu mărirea normei de irigaţie şinurnărul

nemga e, ... ,. , • . . _, d supra-
d.udăriReiesccăpcntru a evita plcrdeflle, smt necesareI11as~rl e ..

e h.. ··, a·,'a·t·e·ntă a culturilor de sfeclă de zahăr irigate, în vcderea. depls
veg ere m • ' • "t 't' .. Aceasta
r ... ombateriilarvelor acestui dăunător la o '.'lrsta CI mal Inara. . .' ,',

-d~~~::c~ele devin~mai rezistente la acţ~unea' insecticidelor de ,contact la. o

vîrstă mai'inaintată (M an o la c h e ş' colab" 1969; Bal a c h o w s k y

şi colab,,1972), . .. . • . . ,

Dintreparazi~i,la.· Rhizoetonia violacea ŞiF.~ISaJ'lll.n~ s.l?p.nu,;S-~ ollser.va.t

vreoinflllenţ,ă airigării asupra' frecvenţei sau illtensltaţn ataculUI acestora

PythllllTlSPP" P]lOma be-
tae, . Fusarfum spp., După

R,hizoctonta ... .. spp... (care răsărire

'produc putrezireaplăn~

tliţelor)

I!I/VI PInă ·la sfir_ Atac slab- A' influenţat

II/Vllş! şitul' lunii puternic evident atacul

III/VIII august

II/VII Pină la sflr- Atac .mediu~ A influenţat

III/VIII şitul •perioadei puternic evident atacul

de vegetaţie

II/VII Pină la sfir- Atac slab- A· influenţat

IIIJVIII şitul perioadei mediu evident atacul

de vegetaţie

TabelUl 3

SemnificaţiaDifereul i:i
Gradul de
dăul\<lre

'"/0

Intensitatea
atl!culiJî

%

Frecvenţa

alal:lului

""

Nonna de
irigaţie şi

nr.dc udări

Regimul
de irigare

djn faza 1 ~i

il II-a de .
\'egelaţie

(% lUA)

30-50 1800 m;l/ha 81,95 34,43 28;21 23,55 ..
in 2 ·.• udări

30-70 1950m3/ha 88,14 38,30 33,7~ 29,09 ...
in3 udărI

50-50 2250m:l/ha 84,55 34,32 29;01 24,35 ..
in3udări

50-70 2400 013/ha 90,99 47,67 43;37 38,71 •••
in4 'udări

Neirigat 45,60 10;23 4,66

DL ;5%=14,778

DL .,1%~20,437

DLO,1 %:=28,246

Influenţn lrig.'irill)rln scurgere la sllllrafaţl.iasupra ahumlui dc 2\Iamcslra brassicae din culturile

de. sfcchi •de zahăr (Bi.incusa-Bucureşti)

Table 3 - lllfluellce of irdgatron, by surlace folowlng, upon tIta altack of Mamcslra brassicae

in the sugar beat crops (n.lncl.1su-lJucureşli)

(tabelul 2), deşiatacullors~amanifestat luaiales' Î11.·anii ploioşi după perioa

dele cu cilderide precipita[iiingxces. înasemenea uni" atacula (,lvut chiar o

frecvenţ.ă destuI.: de mare(pină la 100/0)' scăzînd astfeldesinlca culturilor şi

producţia de riidăeini.Înschimb,la ceilal.!idoi paraziti. •. CCl'sospora beticola

şi El'ysiphc belae.irigareaa nlOclificat mult gradul de aLac al acestora, tl'ans~

formîndu-i în paraziţicl1importanl:ăeconomicăpermanenl:ă.Din tabelul 4

rezultă că ambiiparazit:ian ata(~at cultl1l'iIeîntoţianii, insă gradul lor de atac

În cllllurile ncirigate fi fost rlestuldemic SHlL chiar foarte mic. În condiţ,ij

de neirigare, atacitl;cleErysip/wbetac n-a prezentat important_;] in Iţici un an,

iar cel de CctrqspOl'O betico/a donr în anii cliprecipitaţii cu mult peste normali!.

I:>rin irigarea. !:ifeclei de zalulr, atacul;](·('.,stora a tn;'scllt foarte 11lult,

dar, după cumse Y~lvedea, În 11lOdcliferit. Astfel, în anii cu cOlldiţji elimatice

apropiate de norm?lă, iri~areaa, eluslao creştere considerabilă atit <l ata~

cului de Ccrrospm'fI beti ro/a (d~ la 0.50% la 2:3,5'1%) cit şi, mai ales, de EI"!!

siphe belae (dela 0,50% la :32,50%), fapt care impune luare,\. dc '.llIiisuri de

combatere pe1l1~u ambii paraziţ:i.

În anii eutemperatllrinormale, .• dar cu, precipitat:ii peste normală,

Cercospora beticola il ajuns la gradul cel mai mare ele atac (maximum 32,500/0)'

Însă atacul dcEl'y.~'ip!lebelae,cu toate c~i a, crescut destul de mult, n-a ajuns

totuşi la \'aloripll';l mari (intre 2,71 % şi 9,00/ 0
), În asemcnea ani este ne

cesarfl deci combaterea, În special il parazitului CClTQspora beticola, în anii

perioada d, Gravitatea lnfhlcflta irig1l.rH

manifestare atacului asupra atacului

Plnă la sUr- Atnc mediu
şitulluniimai

Pină la snr~ Atac mediu
.şitulluniimai

Douăsăptă Atac slab-
mIni după mediu
apariţie

Doua. 5ăptă~ Atac .slab-
miui după mediu
apariţie

Pină la sHr- Atac slab- N-:u. influenţat

şitul lunii mediu atacul
iulie

Pină la sftr~ Atac slab':" N-a inOuenţat

şitullunii mediu atacul

august

I!I/VI
II/VII

I Il/VI

După

răsărire

După

răsărire

După

răsărire

Data apariţiei

atm:uliJi
decada/luna

P aradt IlI.,' sau,' dă li llătorul

Cercospofa
beticola

Aphis rabae

Brysiphe
betae

~hiipctimiauiolacca~ Fu
sal-fum spp. (care pro~
duc •putrezirea rădăci

nilor)

Mamestra brassicae

Chaetocnema
tibialis

Tanyn~ecus

palliatus

Bothynoderfs
punctiuentrts
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eu precipitaţii ll1uiscăzute deeit normala şi cu temperaturi nonnale, influ~

enţa irigării 'a fost inversă, dncil1d la creşterea en precădere a atacului. de

Erysiphe /Jelae (de la 0,5%,10 12,50%) şi mai puţin a celui de Cereo"pora be,

ticola (de ,la 2,50 1" 6,25%). Ca urmare, in asemene" ani, culturile, trebuie

protejate mai ales faţă de Erysipbe belae. în fine, in anii cu precipitaţiimedii;

dar.cu,tClllperaturimai mici ea normala, culturile au prezentat doar,un

atac mediu de Cercospora beticola (2,25% in culturile neirigate şi 18,12% in

cele irigate) şi destul de slab de El'ysipbe betae (5,52% in culturile irig"te şi

sporadic. in cele lleirignte), cu toate că, şi În aceste condiţ.ii, atacul a crescut

mult faţă d~ cel din culturile neirigate. Acest lucru se explică prin aceea că
'unbii paraziţi sinttet'!Uofili (We Itzi en, 1070; p O P o Va şi Ryz

hikova, 1D70; Dnmilraş,lD75).

După cum se vede din tabelul 4. aceasUl creştere a gradului de atac al

celor doi paraziti se datoreşte, pe de o parte, devansării, în general, cu o

decadă a Începerii manifesUi:rii atacurilor, iar, pe de altă parte, unei dczvol

turi mai accelerate a paraziţ~ilor în cursul perioadei de vegetaţ,ie, ceea ce a

determinat. creşterea frecventeişi,"3,intel1sităţH 'atacurilor.

Din celeprezen tate reiese deci că, prin irigarea elliturilor de sfeeJăde
zahăr din această zonă, paraziţii şi dăunătorii culturilor,' din partea a, dona

ap{'~rioadei de vegeta j:ie, "~o capiit5)rnportanţă ',', economic;'ipernHmentă. Ca

uI'mare, pentru a se evita o serie de pierderi este necesar ca in noile condiţii

să se ac?rde oatell!;e,n'ai mare măsurilor de menjinerea>sănătăţiiplantelof.
în eeea,cepriveşte paraziţii, este de Ilien!ionat că, pe lingi< cOllibalere~cip~
per,cii ,Cel'i;ospora beti cola , trebuie să se ia toate, măsurile de combatere şi~

celuilalt parazit ,Er!lsiphe befae, care, ciupă cum s-avăzut,pDate produce

ÎIlyniianI pagube ehiar mai mari decît parazitul tradiţional combătut~
Cel'C?Spol'a beti cola.

CONCLUZII

1. Irigarea~feelei(Ieznhiir, prin metoda scurgerii Ia suprafaţă (pe braz

de), la regim ul de irigare de 70% lUA <lu('e la creşterea atacului de !vIameslra

brassicae, Ccrcos]Jorabeticola şi, Erysiphe betae. Toţi aceştia capătă astfel

importanţă eCOllomiclî, fiindnecesar[isllpravegherea mainlent1 a culturilor

,şi luarea demiisl1ri prompte de comhatere.

2. Atacul de 1\.1amestra brassicae creşte proporţional cu mărirea normei

de irigaţje şinumfirul de udări,Îl1Variaritacunorma maximă înregistrindu-se

o cre~t~re de cca D ori (de la 4,66% la 43,37%).

. il, Nacul, de Cereospora betieola creşte foarte mnltill anii normali, (de

la 0,50%1
a 23,54%) şi în cei en precipitaţ.ii pestenornlaIă (de l~ .2,0 ..-,]1,25%

la 12, 75-32,50%) şi moderat în anii cuprecipitaţiisau,temperaturisub

Iliedi e (dela 2,50% la ,6,25% şi, respectiv, de la 2,25% la 18,12%).

""'U 4.•Atacul de Erysiplzebelae creşte foarte mult în anii cu precipitaţii
Şit~fiJperatnriapropiatede medie (dela 0,50% la 32,50%) şi cu precipitaţii
sub medie (ae la 0,50% la 12,50%) şi moderat in anii cu precipitaţii pe,ste

mrdie
(de la,O,02..... 0,D3% la 2,71-9,00%) ,sau cu telliperaturi snb medie

(dela sub, 1% la 5,52%).
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5. Deoarece prin llIgmca culturilor şi atacul de Erysiphe betae T>rezint<l
importanţă economicflin majorHateaaniloreste nccesar[\ atit combaterea
parazitului CCl'COSpOl'fi bctieola' eîtşi:a Iui:Erysiphebelae. f Il acc8stiisituaţic,

pentru protejarea culturilor, esteindieat5 folosirea unui produs cu acţiune

asupraambilorparaziţj (Benlate); tratamentul se va executa la apariţia

atacului primului 'dintre "ei', şi. se yu' repeta la 'intervale'· de cea ·trei·· săptămîni:

INFLUENCE OF IRRIGATION UPON THE SANITARYCONDITION
OF SUGAR BEETS AT BANEASA-BUCUREŞTI

Summary

Rcsearchcş carried. out. 0:Vl'rG,' yearsatBăncnsa :.......-Blicureşli showed that the irrigation
of sugarlJects, b.v the surface flowjng melhod(on furrows), upon 111C 70,% lUA irrigation t1'eat
ment, led ,In alI the Xl';lrs to. the in.cn'osc Qrthe )limnc,~[r(l brassiwe, Ccreospora bclyola and Ery-
siplle beta.c altack. . . . .. . . . '

The'attaek. of Ml1illcslrâbrassicac 'incl'cased 6 ~9Ul1les, the .highl'st .dcgrcc· (43.37 %)
bcingrecordedwiththc vm'iant witIt tlicgreatcstirrignUon norm aod numberof waterings.
The Gcrcosporabelicola aud Bl'ysipbebelac attacksÎ11Crl'Qsl'd a loL morl';nanH'ly rrom. 0.50% ,10
23~54%and32~5p %, TespcctIvcly,."in .)'CA1'S,' with prl'e1pitationsaull .. tempel'Htllres ClOSl~ .. to the
nOfi"nal.In more l"lÎny years,. Ccrcospora:behcola reaeItcdthc,highesLdcgrec of aUacţ;:(nlaxi
mum .. 32.50%) and the alluck·of Er!!siphc belac recorded mcilillm.Yalul:'s (2~Î1i-9.0%). Jn thc
more draughty years,the altack of ,Cr.rcospora be/icola incrcascdaIittle, namcly r:rom 2;50 % to
6.25 %,w1tile thc altaele of Br!Jsiplte belac increascd nwrc (rrom 0.50°1<, to .12.50 %). In t11e ycars
with lcmpcratures 10w('1' thun the normal, lhc inCl'etlSe of tuc att~lckwas lesserwithboth
parasites, the dcgrec of Cercospora belicolaultuck reuehing 18.12°/"und that of Erysiplle betae
5.52%.

DER EINFLUSS DER BEWASSERUNG AUF DEN
GESUNDHEITSZUSTAND DER ZUCKERRUBEN

VON BANEASAcBUKAREST

ZusanUlicnfassung

, ...••.. Versuche •• {lie in·. BJahl'cn, in .. Bănc<,\so ..-:" 13ukarcşt .uusgefUhrtwurdcn, hab~nge~e!gtduss
dieBewasscrungder Zucl{cl'rUhe ţnit tIilfe. dcrl\fcthode des Ab.fliesSl'llS auL dC1'Qberflâchc ,i,n
d~ll Furch~n'bej cinem Bew~~serUngsregimvon 70 % LU.A. în.aUen JaItren zu ţinem:'V,achsc9

des· Befalls·.. durch lIfamcslra·/lrassicac, Cercospora ..·bcticola, UndBr,l/Sipl1C;,~ctaefiihrte,'

Der·Befall durchMamesll'a brassicae. wucl1s 6~9 maf: dcrgrosste Schaden (43,'37-%)
wurde:bei-der Variante mit der h6chstcn Bcwasscrungsnorm und mitdenmeistenBewâsserullgcn
vcrzeichneto; Der.· Befall durch Cercospora bcUcola'·, und., Erysipl1e.belaewl1chs. betrachtlich·und
z\var vonO,50%auL2:3!54%hz\V;. auf 32.5/:, in dcn)ahrcn ulit Niederschlâgcll Ul1d;T~~J?ţra~

turen u lT1 das N"0rma'lc. .... '. ....< < . '...... ... ,; .'. ,.. ,-'
In den regnerischell .Jallren wal' der Befall dureh Ccrco~iporabelicol~'e am; grossten (m:i~i

mum 32.5 %) und der Befall dureh Erysiphu be/lte vel'zeichnet mittlere Wcrte Yon2)71-9,0 %~

In trockencn Jahl'rn wliehs der Befal! dUl'ch Ccrcospora bcUcola Wl'lliger und ZWal' von ? 50'Y,
ol!f 6,25%: ab:-r d~l" EtfalI durch Erllsfphe belae slicg sehl' hoch (von 0,50% au! 12,50%). ;:1 dCl~
..!nhrell .IllIt. IlIedrJgcJII. Telllpcrattl1'cn nls nomUll 'var de!' AnsUeg des Belalls d1ll'ch bcide Schad
~1ll5g2'cO!ntcdl'lg{'r, cleI' BefalI dl1rch CercosfJom bc/icola errcichte 18,127" durch Er!Jsiphe ll/;lcw
.), /0'

B.TIH51HI1E OPOIIIEHH51 HA CAHHTAPHOE COCT051HHE
nOCEBOB CAXAPHOf1 CBEKJIbI B SElH51CA - SYXAPECT

Pe310Me

PC3yJlbT3TI,I WeCTlIJIeTHIIX IICCJ1eJ1.0B3UHii B E.9HRCe-BYX3pecT OmW3aJlH. l(TO opOllIe
Rue O? 60P03JlaM cnoco6CTBOB3JlO B3TOT nepllOJl. pOCTy nOpa}KeHlfIO 60Jle3HHMU Mamestra
braSSlcae, Cercospora beticola II Erysiphe betae,

Yw,ep6 npHtmHeHHbli~ Mamestra brassicae BOapOe Jl.O 6-9 pa3, caMBH 60JlbWafl
CTe~Cllb nOpa}KeH:HH (43,37/0) Ha6Jl1o).l;aJlaCb Il BaplfallTe C MaKCIIMaJIbHOH nOJlHBHoii HOP
~1011 Il caMhlM 60JlbllIUM 11lICJlOM nOJlJfBOB> B rO).l;bl C Oca).l;KaMIl II TeMnepaTypaMIJ 6;n13KHMlI
h nopMa.'lbHbIM, YUJ,ep6 DT Cercospora beticola It· Erysiphc betae B03pOC eUle 60JlbUJe
cQO~OeCTneHHo o~. 0,50% Jl?,23,54% H).I;O 32,50(}/0. B ,Uo:ml{J1lfBble rO.[bl CercQspora beticozd
~Ib~: lHllll.1Ja Ca/llbllI 60,llblliOH yUJ, p6 (32,50%); Il Ta npellfft KaK Erysiphe betae _ 2,71 _

, ~o. B 60Jlce 3acywJluBble rOJ1.b1 YUJ,epo npUqHHeHHblH CercoSpora beticola D03pOC
Mellbtue ~ DT 2,50% .n.06,25%, B Ta BpeMH RaK ape)]; OT Erysiphe betae !JQJpOC OT 0,50
JI.O 12,5010' B r01J,bl C TeflmepaTypaMH Mume HOpMaJIbHblX YUlep6 OT 3THX )J.ByX napaaUTOB
?81)2J~mKe, CTeneHb nopameHIIH Or Cercospora beticola li Erysiphc betae 1I.0cTHraH Jl.O

• 10 H J1.O 5,52(}/o.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUl, BIOLOGIEI ~I COMBATEIIII GAnGARITEI
SFECLEI (BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS GERiiL)

V. CIQCHlA, D.,MUSTATEA

în cursuiariilorHI75şi J976 nil fost întreprinse cerceti'iri
asupra biologiej gărgăfiţei sfcc1ci (Bolhynodcrcs [Jllnclivcnlris Germ.):
in Zone puternic afectate de ,l(:'{'st dăunător. Bazîndu-se pe metode
originale de inw!itigare s-a ohs rvnt că la o ll1cdîr n.lcmperaturiIor,
ele S"C. Bolhyno(fcres pundiIJcnfris" incepc" ieşil'cu de la. iernat, iar
la IW!;tc 12"Ctncrpcdeplasareaactivă pe sol. Zborul, Împcrecherea
,şi dcpunereapontci îpcep uumaLla temperatllride .. 20~C.: Precipi
laţii1eablludcntc,Ctl sdideri.de temperatură,duc la oprirea migraţîci.

Pentru. nvrrti:lnrea •apariţiei (lin, sol şi a, ,l11igrării din." locurile unde
a fQstcultivniă .')fcdă innnui precedent au fost folosite curse de sol.
Cind media pe cltrsă a fost de il exemplare s-a obscn al că S(' poah~

H(lministralln tratament carcredllee rezerva bioli)gică. Prin son.
daje, in sol '. (40/100 ha),," s-a, realizat ,0 ,Lonorc" a,' densităţii,a~estlli
d:iul1titor ,In judcţclcafectatc din sudul" (ăl'ii" recomandindu-sc
punerea sub observare permanentă n zOnelor C1\ peste 15 exempla_
relm:!.

S-aexperilIlentat, de, asemeneu,modltl, de COmbatere H, gur
găriţci .,sfcclci eU,Hjutorul, ciupenii 13cauvcria bas.~ialla. "S_-a observat
că din ziua a 6-aa tratamcntulliUnscctcle (](>\'in inactive. 'In concluzie
serccoluandă folosireH unor hiopreparateîncadnilllOei combriteri
integrate pentru a reduce rrzervu biologică dinzonelcpiltefllic
afectate.

ultimele 3 deccnii,În diferite ţ,ărj(Cam p l'a g, 11373), ca şi la noi
Iache, 1%9; Manolache şi co1:1b. 1961, 1965, 1967, 1971).

întreprinse studii laborioase asupra hiologiei şi colllbatcrii g[lrgilriţci,
nu s-a putllt realiza o schemă eomp1exăsleeombatere, eu ajutorul

să, se evite in\"aziileşieOIllPromiterea uno.rsup[afete Clllth'ateeu sfeclă.

în cursul anilor 1975 şi 197(~ s~au.realizat os~rie decerc~tări,asupra
n)(llO!glel dinamicii şi migra\iei populaţiilor de gărgăriţă, precum şi. asupra

acesteia.

UJ\TElIlALVI, ŞI UETODJ\,DE l:ERCETJ\RE

urmărireahiologiei gărgăriţei sfec1ci . s-au făcut; ()bserva~:iiÎn
şi pe teren ,!C.A.P. Ceaeu, Valea-Ciorii, jud. Ialomiţa; Cujmir,

Girla Mare, jud, Mehedinţi). Modul de atac şi spectrul de oligofagie algăr-
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2 - f;::,ăpcu panouri de crista,l· pentru capturarea gărgăriţelar !ntimpul zborului
... - Gtrla Mare); e=ecran transparent de cl'istal; s=sUlpi de susţInere-

t::=vas~eolectoarecuapă (Orig.).... •

2 __ Trapswithcrystalp anels forcapţ~ringweevils duringtheir flight (GtrlaMareC A P ).
e::=transpn,rent crystal screen ;s=s.upporting props; t=water collecting ~e~s~l~

(Oflg.)

3--:~~rariu.. ~n .c~re . s-au .făcut .• observaţii asupra biologieigărgăriţei..• sfeclei·c:....;ramă de
rcormer;l:=::IPsp~?~=:=~~reţi de ~sti~lă;v=tavăcu apăpentruritenţin~l'e;•

umldItaţl1 solulUl dIn terariu (Orig~)

3 T . . J'- errarI~m mw ~lch.o~servationsuponthe beetweevil biology were performed; c=
frame.ln~ngle~tr{m.}:::;op~aste1!:.s=glass.waBs; v=tray .. )Vith waţerfor maintaÎning

WJ.e sad mOlsture m the terrarium (Orig.)

Fig.
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Fig.
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srmAiN 1975
LOCUL DE IERNAT

•

1··...;·· Cursă de sol folosită pentru capturareagărgăriţei(A) şi modul de instalare al seturilor
de curse laC~A.P. Cujmir (B) pentru studierea dinamicii şi avertizarca

trntu.Olcntelor ., (Orig~); p:=ptlnie; vp = vas protector;· vc=vas colector; s=sită.

1 -:-:-.SoH traps used for wceviI cnptnring(A) and ilIe wny of sctting 1he trap !'icts, al Cujmir
C.A.P. farthe stlldyofthedynalnics~l1dwal'1lingof tl'catmcnls (Orig.)

găriţei s~a observat şi iJ}terarii,uIideaufostscmănatediferite specii de
plantc::pcntru cerc.eţărileasupraieşiriide. la ierl1at.şi a dinamicii gurgflriţ-ei
s~au folosit curse de sol instalate pe circumferinţaunui cerc cu raza de 50 I11

(C i o c h i a V. şi colab., 1976 a; 1976 b). Un sctdc cursc format din 24
bucăţi s-a'instal~t intr-osolflla C.A.P.Cujmir,în care a fost cultivată sfeclă
în .. anuI1975, .. iarun. alt set .asemănătors..ainstalat in sala Yccină, in carc s.. a
semănat ,sfeclă în ,anul 1976 (fig. 1). Cursele au fost ridicate zilnic la orele
7 şi 1 9,iarinsecteles-au păstrat in frigider în vedcreaul10r experienţe. Pentru
testări sRau primit gărgăriţ:e şi de la inspectoratele judelel1e de protecţ.ia

;plantelor.Pentru incercarea dHcritelorinsecticide au fost folosite loturi de
cite 50 exemplare. La C.A.P. Valea Ciorii, setulde curse a fost.instalatnumai
în :cultura .• de sfeclă .din ..•. anul. respecti'\'. IJ~·ntrllaflarea momentului. înc~pcrii
zboruluis-aiIlsta.latla C.A.P~ Girla Mare .o cursn formaUl din' 4 panouri de
sticlă, (lxl"m) aranja le în cruce, la, baza cărora pe sol se aflau tilvi din tablă
zincată (1 xlm) .. cu. apu. Insectele în timpul zhorului fie izbeau de pereţii
de sticlă căziIld .in apă, unde se inecau (fig. 2).

Pentr'u a se infecta gărgăriţe CUciupcTca parazitli Bcallllcriabassiana,
s-au stropit, in terarii (fig. 3), plăntuţcle de sfeclă cu părţileprOYenite din
triturarea unor gărgăriţe şi gindaci din Colorado infcstaţ.i natural de această

ciupercă.
Pentru aflarearezerve1 hiologicedin soIurile unor zone puternic. ill1'es

tate de acest dinm'ltor, în timpul toamnei (X-XI) au fost fucute sondaje
(40 gropi/IOD ha) eu ajutorulburgbiului mecanic de făcut gropi pentru pomi.
Solul a fostumectat şi apoi afost spulat cu jeturî dcapă, gurgărit·cle rămîuÎnd

pe sită.

•

Fig.

•

•

•

Fig.

•

•
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Pentru aflarea udîncimii ~7j a dinamicii ieşirii la sup:afatu. solU;lui s-au
fbcut sondaje manuale pînă la adîncimi de 80 CI~. St~blh~'~a .v~Leze1. ~_: de~
plasare s~a E\cuL Îll teren prin cronometrarl'u ŞI [lpOi maSUl31Ca (lISt.lllţCl

parcurse.

HEZULTATELE OJl'fINU'IE

In soiurile afînate din judeţele Mehedinţi şi Ialomiţa, majoritatea găr~
gădţelQf au icrnut la adincinli de pînfl la 50 CID. S-au găsit inS;l l'xc~m~lal..e ŞI
la 60 em (fig, 4). Ma noi a e heşi eolab., (10GI) eiteazil ca achnelllll .de
iernat pentru sudul ttlrii 25-45crn. Ieşît.ul de la le~'nat a ,fost eş3.lonat In

cepînd din a 2-a jum~llale a lunii Il1arlie (cind au aparut pnmele exemplare)
pînă in prima decad[l a lunii maL

Pe măsura creşterii temperaturil! majoritatea exemplurelol' de .Bot~'y-
nodcl'es punctiveniJisallmigratspre straturile. superi.oaI~e .ale SOh~!lll. ~l~:t.
temperatnra medic la nivelul solului a fost 8 C, mnlţl dllltre ~~nlţl ~u IeşIt
la suprafaţă, iar în cursulzileicîIlc1. temger~t~ra ade~a?lt 1~ C .a .I~cep~t
deplasarea pe sol. Cînd media Jemperatufllzllmce a .depa?l~ J? C, le,)Ue,a, ,dl,Il
sol s-a intensificat, iar deplasarea celor ce se aflau deJ~ IeşiţI dm s?l a dc\cm.l
foarte activă (mai ales între orele 10,30-12), în funcţie de acopenrea cerulUI,
intensitatea luminii şi ap[ccipitapiltJf.

Fig. 4-; ••• BOlh~IlodeTes [JundÎvcnt,rÎsin căsuţanimfalăr(O~Ig.)

Fiu, Il'';'' Bolllynoderes PUIlclivcnlris, ill th~, nYlŢlphyl h0ltse (Orig.)

Cam p r a g (1973) menţ.iouează faptnl că apariţia maXIma a găr
găriţei are loc în ziua în care temperatura aerului atinge 15-20°C, iar la su
prafaţa solului este de 25-35°C. Însă atunci cînd pe tarlaua respectivă a fost
semănată o cultură de toamnă, fapt constatat şi de noi. adulţiiau apărut

cu o întîrziere de peste 10 zile. In zona C.A.P. Cujmir, apariţiile maxime au
fost între 12 şi 16°C, ceea ce a corespuns cu primele 2 decade alelul aprilie.
Această eşalonare s-a datorat precipitaţiilol' scăzute, vîntului şi temperatu
rilor snb 8°C din 10 şill aprilie.

Dnpă apariţia din sol, Bothynoderes punc/ivenlris are nevoie de o pe
rioadă dc insolaţie, înainte de a începe să se hrănească. în condiţii de labo
rator, s-a observat că adulţJi, ţinuţi la frigider la o temperatură medie de
5°Cşi introduşi in terariu la o temperatură de peste 18°C, aU început să se
deplaseze după aproximativ 12 ore, iar după 48să sc hrănească. In ce pri
veşte dnrata vieţii, din peste 303 exemplare, nuul a snpravieţnit din martie
1076 pină in februarie 1077. Acest fapt ne determină să acceptăm părerile

existente că Bothynoderes plinetiventris poate rămîne în diapauză încă un an
(C a m prag, I.e.). Apariţia mnltor exemplare într-o cnltură de grin la C.A.P.
Girla Mare, unde înainte cu 2 ani fusese cultivată sfeclă de zahăr, întăreşte

această ipoteză. Larvele care coboară în sol la adîncimi de 50~70 em, au
nimfoza mult mai tîrziu, hibernînd în siadiulde larvă. Unii autori (A u e r
sc h, dupăi Ca m prag, Le.) sustin eă rămînerea in urmă în dezvoltare a
unora dintre larve se, datoreşte, în mare măsură, influenţei CO2 •

LaCujmir s-a observat să\ după apariţia in număr mare a adulţilor

din sol (fig. 5), în momentul cînd precipitnţiile au' devenit mai frccventre
şi au determinat, scăderea temperaturilor, insectele ~-all retras în stratul
superficial sau sub bulgării de sol ,unde au aşteptat inal'tive condiţii priel
llice de temperatură.

în;perioada ieşirii din sol spre suprafaţă, CÎnd au fost prl'cipitaţîi abun
dente şi" pe o durat5 mai lungă de timp, pină la zVÎntarea solului, BolhynodeJes
puncliventJis nu a mai migrat. De aceea se considerflcă este posibilă oprircn
unorinvazii, folosind irigareaîn locurile de iernat cu l'eZerv{l biologică mare.

Odată cu BothynodeJes punctiventJisîşi încep activitatea şi alte insecte
ca: Tanymecus palliulus F., T. di/aticollis GyU., Cleunus piger Se" Gnaplor
spinimanus şi diferite specii de Scarabeidae. In conditiile lunii aprilie din
nnul1976 de la Valea Ciorii, primul dăunător apărut in numiirmare in cultura
de sfeclă a fost Opa/rnmsabulosum L., astfel că rata zilnică de capturare a
fost de 2 exemplare/eurs'l, deci o densitate mare fa ţii de T. di/aliraltis şi

T. pallialus, care au fost in număr foarte redus şi chiar faţ.ă de Bolhynudem
pllnctiventris, la Care in prima decadă rata zilnic il de capturaTc pe cursă a
fost de 0,4 exemplare. De remarcat faptul căI în luna mai, s-au capturat in
total nnmai 34 exemplare de Opalmm sablllosllm in timp ce la Bolhynoderes
f?llncti/1enlris rata zilniSă de capturare a fost de 2,5 exemplare/cursă. Bolily
noderes punctiventris a apărut în qultura de 'sfeclă in 'număr mare abia in
0IV,.eî~d media de eaptur~re a fostd~ 3,8 exemplare pe enrsă (17°C). Astfel,
în zona Valea" Ciorii, sfecla de ~~h.ăr·înperioada derăsărire a fost atacaUI
în primnl rînd de O. sabu/osum după ie.şirea din sol. Pe măsnra creşterii tempe
raturilor, Botllynoderes punetiuentris şi-a accelerat ritmnl de viaţă, hrănin-
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du-se cu frunze tinere de ChenopodiuITl album, Atriplex sp., Cirsium sp. şi

de griu. în condiţiî de laborator, atunci CÎnd griul este de cîţiva centimetri,
Botlzynodeies pllJlctivenlJis ii roade tulpina la nivelul solului. Uneori nu reu
şeşte să roadă complet tulpina, însă planta prin cădere se rupe, ofilindu-se.

)\iigrarea în maSLt a lui Bollzynoderes punclzlIentrzs de la locurile de iernat,
la toate unită(:ile avute În studiu, s-a desfăşurat în perioada din zi cînd tem
peratura medie zilnicfl a corespuns cu 12-16°C. în zilele, cînd la nivelul
solului temperatura. a depăşit 2:3Q C, Bolllynoc!eles plinctilJenlris s-a deplasat
ncti\' in toate direc).;;!e. In nceHstii perioadei (13-23 IV), rHta medie de eap
lurări a fost de 2,66 exemplare/cursă. l\laximum de caplllr[tri a fost în 14 IV,
(temperatura medic= 12,5°C), cînd media pe cursă a fost de 55,8 exemplare.
De remarcat faptul e[l apariţia din sol in num<'i1' mare a primului val a fost
înG IV, cînd media temperaturii zilnice a fost de aproape 1GOC. în acea zi,
wla medie de c!ldere pe curSLl ::1 fost de 5,08 exemplare. Precipitaţiile inter~

venite, urmate de scftderea temperaturii pînfl la 7°C, au redus complet depla
sarea gărgfutţei şi ieşirea ::H'c1'tcin din sol. În acest fel, În zona de sud~est a
judeţ-ului Mehedin!'i,in primLlvara anului 1H7G, an fost 3 valuri de apariţie

şi migrare a g::lrgfni\'ei din locurile de iernat spre culturile cu sfecl~ de zahăr.

In partea de nord-est a jude).ului Ialoll1iţa. au existat tot 3 \'aluri de migra
ţ.ie agărgăriţei sfeclei, ce au urmat după zile cu temperaturi medii ridicate
(13,8,19,2"C). astfel eă la 9 IV wtele medii zilnice de capturare au fost de
3,8 DolhynodCles punclivenl1isjcursi' ~i H.O O. sabulosum. ).,a 23 IV au fost
de 23.0 Bolhynodeles punclivenlrisjeursă ~i 11,7 O. sabulosmn, iar in 14 V
de 23,5 Bolhynode1es [Jllnclivcnttis şi numai 0,2 O. sabalosum. Valul al 3-lea
s-a prelungit din O V pinii in 14 V (fig. O).

Heplasarea l'edeslră. Cind temperaturile la ni\'elnl solului au depii~it

23°C (luna aprilie), pe un teren neacddentat şi uscat, B. punctivenlris a par
curs 10 In într-un minut şi 50 secunde. Cea mai lungă distanlii parcursă fără

repaus a fost de 3,22 fi într-un minut şi35 secunde. în timpul cînd se depla
sează' insectele UnllL'~IZ5 oauumiLii directie, nemaUnl,ordndu-se la locul de
unde au plecat.

Zborul. Cind temperaturile au depii~it 20"C a ineeput zborul. Primele
salturi scurte au început cînd temperatura a depăşit 10°C, însă, în momentul
cînd temperatura la nivelul solului a depăşit 15°C, salturile s-au l11ngit.Zborul
a început numai după citeyu zile uscate, calde şi însorile.Jnălţ:.imeade zbor _
a variat de la 20 la 30 CITI, pînă la cea 6 IU.

Copnla şi ponta. Perioada preoYipozitarii a durat pinii la sfîrşitul lunii
mai. lnaeeastă perioadii s-a observat CUln în timpul migra'ţiei pedestre, în
zilele cînd tcmpcraturile au fost ridicate, unii mascuIi încercau să copuleze
femelele; În cadrul observaţiilor noastre în condiţii de laborator .şi in teren
(Mehedinţi), eopnla a avut loe Începînd din ultima deeadă a lunii mai şi s-a
prelungit pină spre sfîrşitul lui iunie. Depunerea pontei a incepnt la seurt
timp după începerea împerecherii; însă după a2-a decadă a lui iunie nu s:'au
obser\'at femeIe depunind ouh. In laborator, femelele au depus oniile in solul
din jurul sfeelei, insii au depus eite un ou şi pe frunze \'eştedesau pe bulgiiri
de pămînt. Au fost cazuri În care unele femele, după depunerea oului, s-au
întors şi l-au mîncat. Ouăle respective erau însă depuse pe suprafaţa solului.
Temperatura preferatil pentru pantă a fost de peste 20"C, însii nu s-an observat
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femeIe ci>ulindu-şi loc de panti> sau chiar depuniud la lemperaturi de 17~18°C.

În timpul ploii fcmelele nu au depus ouă. Pentru depunerea fiecărui DU

femela şi-a pregălit în sol, la diferite distanţe de SreCUI, un locaş în care în,
torcîndu-se şi-a depus un on. După depunere, de cele mai multe ori femela
s-a Întors împingînd sol peste ou. Unele cxerrţplare au stat nemişcatemai

multeminule la cîţiva centimetri deloclll respectiv. Au fost cazuri în care
femela, cu toaLe că a avut atitudinea caracteristică depunerii, nu a depus oul.

În laborator, la o temperatură medic de cca21°e, dezvoltarea embrio
nară il durat o-t) zile. Asupra dezvoltării post~mbrionare cercetările noastre
eontinliă.

-lncultnnld~ sfeclă şi jlltr~otada unde a fostreînsămînţat porumb
/ULl fost observuţiadultipin5 in n2~a decadă a lunii iulie; numrlrul lor a fost

> ins;! foarte mie.
nezer\'abiol~giell',I:>elltru slabilirea rezer~.'ei hiologicedin soIurile unde

fost cullivatil.sfedi> in anul 1070, în judeţele Galaţi, Br[lila, Tulcea, lIfov,
Constanţa, lalomiţa, Telc?rman, Olt, Dolj şi 1\lehedinţ.i. s-au efectuat son
daje msol dc ci>tre)Il~peciarulcle judeţene de protecţia plantelor, în cola
bonirecu p~rsonalul reţelei de u'verlizareşi prognozi> a M.A.I.A..Rezullatele
au fost edificHtoare.dc1irnitîndu-sezonele în care trebuie luate măsuri deo
sebite.(fig. 7, 8 şi 9). In urma sondajelor [['cute s-au găsit densili>ţi mari în 10
calili>Jile: Grop~ui, jud. Brilila (137 B, punclivenlrisjm'), Valea Ciorii, jud.
laloI11iţa (40 B. punc!ivenlrisjm'), ~IirceaVodă, jud. ConstuIlţa (42 B,punC"
Iivenlrisjrp,'), zona de nord a comunei Pulineill, jud. lIfovşi la Gruia, jud.
Mehedinţi (311 B. punclivenlrisjm'). In unele !ocaliti>ţi au fost insii denslti>ţi
sub 5 gflrgări~:~/nl~; Avînd in, vedere situatia existentă, s-au delimitat zonele
cu rezervă mare de gărgfll'iţe, Ullcl~ este posibilă invadarea deditre acest
dăunător, şi zonecn rezervă biologică mijlocie. uudemaxill1ul pe 1 m2 a
fost de 15 gurgăriJ~,zone care şi ele trcbuieJinute sub observaţieminuţJoHsă.

Zonele cu rezerV~l mare sînt teritoriile cuprinse pe raza comunelor: Scorţaru

Nou, Rimnicelu şi'parţiaLGemenele, jud. Bri>ila, apoitoală zona dintre lo
calităţile Tichileşti, Gropeni, Tufeşti, ~ona de .esta comunei Stăncuţa, Vic
toria, jud .• Brăila, Valea Ciorii, Gh. Lazăr, Slobozia, Ciulniţa, Miloşeşti,

Pereni,Gh, Doja, Reviga, jud. lalomiţa şi Ciocile, zona de est a comunei
Ulmu,Zăyoaia,Viziruşi zona de est a comunei Unirea, ju(LBrăila. in ju
deţul . Conslanţa •s-a evidenţiat zan,! Mircea Vod", Medgidia, Castelu, M.
Kogălniceanu, partea de sud~vest a jud. lUav şi cea de sud-esl a jud. Teleor
mancupt:insă între comuneleI3ăneas3.Gostinu, Slobozia, Găujani, Năs

turelu, Bragadiru, Gogoşari, putineiu şi Izvoarele, iar in jud. Mehedinţi

zona Gmia, Gîrla Mare, Salcia, Obirşiade Cimp, Cujmir, Vînători şi Pătulele.

Şi zonele cn densităţi mijlocii ce au sub 15 gi>rgi>riţejm2 sînt focare destul de
put,~n~ţce (l,cynde d5unăt()r~11po3teIlljgraîIl},l.ltc culturi.

Bâzî~du~ne .pe·. faptul că majoritatea gi>rgărjţelor.sîntconeenlrate in
locurile de iernat, s-aprocedat'la încercareaunorinsecticidechimice in di
ferite<~;~n'e.,'Coll1ba~~Teas~'a'f ăC1I,t în ··IlloIn~ntul ciudmajoritatea insectelor
se depl,!~aupes{jl.(C i ac h i a,M llS~ ~ ţea" 1977).

,.
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:> '-. . <, ,< --{ d' - uncliventris Germ.) şireZ'ervablo1og'ică
Ftg' 1 - Răspîndirea gărgăr,iţeisreclcl1 (TBoll-·,yrwcern','taPnţa G'alaţi Brăila. şI- .•• lalomiţaI (Orig.,

.'. --".- .',' '}·19761njudeţee ucea, o • .' - - A)
din sol in toamna anu U1 '.' __ ţI' tive de progtlOzăşiavertiz!,lrea:M.:A.1...i;

realizat.cuconcursulre e el opera - -. ti 1. Germ) and t1tebiologic. reserve.in
. . h·b t viI (Bpunc venTlS -- -- • '.-.'._ ..'---.- --,' .• --.'.-,'.,.. ,.,.' .. ,

Fig.) 7~ DistrlbutlOll .. of t e._ ee ~wee _}. 'Galaţi Brăilaand.Ialomiţa di~tncts .. (Ong·~,,_
,the soil, in the faU. of 1976, In ,Tu ceat";'M A' 1 A'" fOfecnsting andwarning network)
realised with the aSslstence of tlIe Qpera.l'\c .••.

(;ONCLUZII

Fig. 8 - Răspllldirea gărgăriţei sfcdd (Bolllynodcr~SpI11lclipcJllrisGerm.)şi rezerva biologică

din sol in judeţele Ilfov, Tdl:'orman şiOll (Orig:,·. realizat cu concursul reţeleioprrative
de progno~~ şi avertizareaM..A.I.A.)

Fig. 8 - Distribuiiau.of the hcctweevE(B.pundiIJcnlrisGcnn.}and Uie biologic rescrvc
in the soil,in theJlfoy,TelcormanandOlt·.districts(Orig. reaIised with. thc assis-

tenc~e of.theiQPcrative !vI.A.I.A.forecasting and.warning netwQrk)

In prim[\vara unului lQ7G, 1[1. C.A.P.Cujmirs~au gftsitgărgflrHe moarte
datorită eiupcrciiBewweria bassiana (fig; 10). FflCÎncl in laborator tratamente
cuB. bassianil, începînd din a G-a ziB. punctivenll'is a început să moară.

Îll consecinţ.ă, se recomancHl capentrllreducerea populaţ.iilor din zonele
cu rezer\~ă biologică mare şi foarte mare să se folosească bioprcparate bazate
pe această ciupercă.

In timpul loamnei să se facă iu mod obligatoriu sondaje in sol (40 gropi
1100 ha), prin care sc va stabili rezerva biologică polenţ.iah1. Pentru O si
tuu,ţjerexactă,-la începutul primăverii se vor repeta sondajele; unde. în toamnă
au,,,fosbdepistatepeste 20 gărgărite/m2 .(C joc hi a,M ns lăţea, 1.c.). ,.

îu solele nnde densitatea dăunătoI'ului'este de peste 15 exemplare/m2,
în.;timpuL PI'itl1ăY(Hi,i.~cestea.se,vorîIlC(mjUT~.cu şanţurî capcană de 40 cm
adiIlcime.,Acestea sevor. prăfu}cll inse~tjcide (10 g/m2) in momentul Începerii
migraţiei în masă pe.so1.
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l10deres pUncHvelltfiSbeginS its emergcl1cctromwiritering and at over.t2°C', ils active moving

aver the soiI c()IUmences .. Thef1ight;.m~tip:g and.eggdepositing beginonlyat a temperature

of 20c C. Abuncl~Il\PIecipiblti{)nsl·wit~ternperature .•. drops, leud to the arrest of migration.

For thewarningofjtso~curenc~fr()rnthesoilandmigrationirom theplaces becis havc

been cultivatedill.the·.previousJ1~ar,W~~~wefel1sed·.
soiltraps.Vlhentheaveragc number per

trap was 5, it"'as,noticedthatonecanapplY.,atreatmcnt which reducesthc'hiologic reserve.

By soii borings(40/100ha);azonationofthepe~tden~ityinthe districts affeetedin the saniheru

part of the.countryw~Sachieved;onerec(jwwendh~gth
e.posing under perwanent observation

of the zones '~Itl1wor~tl1~nl.spes~slsq'll1;> .. . . ......• .

One als(jc:x:perI111cntedthewaytoc:onţrolţhebeet weeyH bymeansof the Bcauveria

bassiana fungi..lt,~asH0ticedthat·.·.inthe~thdayof .treatmentthe illsects·become inactive.

In conc1usion;on~reC:Ornmendsthe .. utili~~ţiOll.(jf. somc biopr~IJarations,vithinan integrated

control~ in ordertoreducethe biologicreserveÎllthe ·zones .strongly affected.

BEITRAGE ZUM STUDIUM DER BIOLOGIE
UND BEKAMPFUNG DES RUBENKAFERS

(BOTHYNODERIS PUNCTIVENTRIS GERM.

ZUSanl111en{aSSl11Jg

In dell~a.lirerlţ975 nnd 1076\\'111'clCn Vritersllchllugcn in. starkheimgesllchlcn lonell

uber die Biologie. dcsI\Ubenldifel's ·.(Bolll!JllO(Iercs puncU1JenlrisGerm~) ... ausgefUhrt. Au! der

Gruudlage vOIliorigillallqn UntersllclnmgsmittelnWllrde festgestelltd~lssbci.duel' mittleren

Temperatllr von>8<lC BoIIIIJJJ?deres·pwlClillcnlrisdas·.\V1nterlagcr:vcrlalisl, •. 11nd be Uber 12°(;

sich al,tiv am~Cld~Ilb~\\'~gt.•.Fl11Ih;R~arung ..;u~dp:ierablage •...• begillnCu·.··lllll'> bei Tempcralurcn

liber 20°(;. ....<»....... .............•....•...•.... ..> .. > < . .•. .. .

Relche:NicderschIăge .• 1uitŢcI11pcrntţlrriickgang. hewirken·· das •• pnstcllen ..·det' i\'ligl'atioll.

Zur Warnullg~~%:dasErscheiI1enaus demBoden .·und .•...... MIgraliollvon.dcu Orlen, w01m

vorangegangenen.·.·•. ;TaIIrRiibenschliigc· ··waren, .... wllrden·· .Eodenfallcn . venvendet. 'Vcnn im

Durchschnitt.5 .Exemplare in cineI' FalIe WIUTIl. d:llln kann cine. Behandhmg gemachl \Vcrden

lImdiebiologisdw Reserve zn verringcrn.· Dlll'ch Sondierungcn Îln Bodell (40/100 ha) wurdc

cine Vertei111ng d<'rDichtw dicses SC:hădUllgS in dcnbcIalknen Bczirken im Suden des

Lalldcs aufgeslellt und cine slăIldige Ubcrwllchung der Zoncn mit uber 15 Exemplaren/m~

vorgeschlagen~

, Es ,,'urdeglcichfalIs dieArtder BcJl:ampJuugd('s Riibenkăfers mit Hilfe: des Pilzes Beal1

veria bassialJa untcrsllchLEs wurdc fcstgestelll dalis vom 6. Tag der Behandlullg angcIang(m

die Insekten inaktiv 'wel'dcn. Es wird clie Verwen(1tmg Von BiopreparatenÎlll Rahmen cineI'

integricrten Beldimpfnng vorgeschlagcn, um die hiologische Rcserve der slarkheimgesuchten

Zonen zu verringcrn.

K 113YI.lEH11IOI3110J10rH11 11 130Ph13hI
C CBEKJ10B11I.lHhIM .D.0J1fOHOC11KOM

(BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS GERM.)

Pe310Me

BTe':lr=lIue1975---:-1976 rr. llsyqaJIaCb 6UOJIOrHH CBepKJIOBUllHOro ~OJII'OHOCHKa

(BothynoderespunctiventrisGerm,) CHJlbHO pacnpocTpaHellHoro B 30He. OCHOBbIBaHCb na

opUfUHaJIbHbIX . MeTO,ll;ax HsyqeHHH yCTaHOBJIellO, tITO npeKpaw,eHoe SUMHefi CnHHtIKuy

Bo[hY11oder es pU11cfiventris npOHCXOpUT Upu Tel'lmepaType BOC a aKTHBHoe IT
1I1ie 12"C JIH . .,;' epeJl.BH>I,e-

Ja nO~e~lJle - npH ..• eT, cnapHBaHlle UHlIueKJlaJl.Ka npOHCXOJlHT J):HllIb npo TeMne-

! Type -'o C. 06UJIbHble OCaJl.KH, conpOIlO)JOtaeMble nOHU)J{eHUeM TeMneparypbl Be,.nyT Il:

npIlOCTRHOElJIeHIIIOIlHlrpaU;UU. 'uJIH ClIfHaJtUaaU;HH nOHBJ):eHllSl liS nQIIDbl If MHrpauun lIX c

~'1aCTKO;l, fJJ.e n npeJJ.bIJl.ymeM fOJl.Y 6bIJIa nOCe5lHa c3xapHaH CBeKJIa, npIIMeH5IJIliCb Kan~

6311b
I. l\OfJJ.a cpeJI;I1ee llHCJlO ape)HITeJieil no KanKany JlOCTIfraJio 5 lliT" npUMeHHJIaCb o6pa_

19~Ka, n0 3.BOJIHIOUlan cORpaTHTb 6nOJIOrWleCKlIii pesepB, 30HJllIpOnaHue nOtIDbI (40 pas Ha

ra) n03BOJIHJlO ocyllteCTElIlTb 30HJlHpOBaHHe nJIOTHOCTH:'JTOrO Bpe)l,IiTeJIR BSapaJKeHHhIX

IIM .·lOlliHhIX yes.uax CTpaH~,I, peKOMeu.uYfl li Ta )Re 6peM.fI, nOCTOHHHoe HaOJIlO.ueHue 3~

30llal'llii C tHlCJIOl'l( Bpe)lIlTeJIell, npeDbIlII3lOIUUM 15 IlIT lM2.

l-hyqaJlcfI •TaK}{<e.lI MCTO.u 60pb6bI co CBeKJIODUlJUbIM llOJIfOHOCIiKOM C nOMOmhlO

~PIJ6Ka Beauverta basstana. OTMeqeHO, tITo Ha 6·il: lleHh oopa60TKH naceKOMble CTaIIOB

rCf! IIHUKTHBllhIl'IllL B ueJIflX COKpaIUeHIJ.fI onOJlOrnqeCfWrO peaepBa li 30Hax CUJibHO sapa

JKeHHblX, peKOl'lH~HllyercR npHMeueUHe HCKOTOpbIX OHonpenaparOB HCnOJlbSO~aHlIe KOTOPbI;

UYJKHO .neJIaTb B paMKax IlHTerpupOB3HHOH 60pbOhI. •
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LUCRARI ŞTIINŢIFICE,SFECLA DEZAHĂn, 1976, VOL.·· VIn.

. CONTRIBUŢII LA STUDIUL Dll\lA!IUCII I,EPlDOPTEHELOn NOCTURNE
DIN CULTURILE DE .SFECLA DE ZAHĂR

~L PEIU, V' CIOCHIA

!n ltlcrnre stnt prezentntl'37 specii nparţinlnd familiilor:
Arctiidae, Nototlotinae, Noetllidac,Gcomclrid::H', Torlricidae, Pyrau~
sUdal' şi Crambidae, •. colectate in timpul nnpţiic\) e:lpeauc luminoase
IncI1Itllrn de sfeclă, scmănnl:lln imprejurimile ornşului Brn~:oy.

Prntr\] comparaticslnt pn'zl'nl::lie şi ,inele dnle de la Ia.'ii.
DintrcspcdUc dăunăto:ll'e ,sÎnt citate: Scotia ip~~il(ll1 Hllrn.,

S. scgelum Sehiff" .1J11{!lIws e.~lli[Jrwll L., J\lamcs!ra hrassic(l(' 1..,
lJiscc.~lra<fri[1! if.J--ltlfn;,1110m~s!rnsl/(/s(1 Schiff. ,ilI. O/eTacea L ..
l1ufograplla gammaL., ·,'ii};o.Toslcyc sfidica/is L. Autorii rClIwi'că

fapitll că sprciaAmatlJ(:.~ (,~~liigrllJn,r.., in cazul unor zboruri tirzii
de totlmnăierneazăten InrvăincomPIet dezvoltată şi produce pagllb\~

in primăva.ră, În teazul unrir Zborllri illleme in prillutvnră larvele
n'zultate pot produce pngubc culturilor de sfeclă. Averlizarea se
dă etndpc decadă se teapturează în teUrse GOO~800 exemplare de
fluturi.

De HscmeUeaLox()slcOc stidicatis L. poale deveni d:tunălor

In. cazul unor zboruri nwsÎve.· Dacă Ia zhorul al 2-lea se captureaz:t
pc decadă intre 500 şi 1 000 exemplare se 'va av{'rtiza posibîlîtnteu
uniti atac puterni~~.înteuprinsul tabelelor t şi 2 din lucrare este
prezentatădimanica•. zborului, ca aspect general şi in mod special
Ia Amathes c, nigrumL.

Studiul dinal11iciizbofulul •• la insectele 'nocturne.·· dăunfltoare .. culturilor
agric?le .... ~I. v~~iaţia.nuIlleridlaacestdra contri~uie la f'revederea .. apariţIei,
uhor;in,yazţL~i:l~apli?aTe~ la;tiIllpaIl1~.suTHqrdeeoIl1batere.lJl:aS~l11enea
scopuri; iri lucl',a'r~ se, prezintăpriIlcip~lele . speciI .' de .. lepidoph~Te. nocturne
capturate în cursa instalată intr-o cultură de sfeclă de zahăr de fa Braşo\'

in anul ţ976, ' I ,.

Deter'mina'rea'lepidopterelor s-a făcul după K o c h (1955, 1%8, IU61),
Hannemanll (1961) şi Pieree (1909),

MATElIIALUL Şl METODA D~. f~~fH~RE

Pentru puilereaÎn e,\fIdenţă fi. entol11ofauneilepidopterelor nocturne
. a fost folosită o capcană: .luminoasă', Realjzată la Braşov,capcana luminoasă

este formată dIn 4- ecrane traIlsparen:tc,la· baz·ă avînd." ei te'· o ···.lampă f1uores~
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centă de 20 W (fig. 1). Acestea sînt aşezate deasnpra unei pilnii colectoarc,
care dirijează insectele spre colectorul propriu-zis, ecranele uflindu-se la cea
80 em deasupra planteIor. in partea superioară este acoperită.w InsecteI:
s-au colectat din 48 în 48 ore, Capcana a fost instalată într-o cultura de sfecla
de zahăr. Vasele coJec.toarc sint prCybzllte pe fund cu ipsos, ce a fost imbibat
periodic cu c1oroform.

Pentru speciile Amathes c.-nigllimL. şi Lo.rostegesticticaliss-au inclus
şi datele obţiuute prin aceleaşi metode la laşi, spre asc?ate în eYid~nţă po
sibilităţile de prognoză pentrn aceşti dăunători, (P e i u ŞI colab" 1970, 1976).

FiU; 1 ....;..,Cnpcană lumiuoasă:cu lămpi fluorC5ccntc utilizată la Braşovpenlru capturar'ca inscc
telornocturne .;

a=3e;qperişul; b =;:priz~ ;e=con~ductor electric ;e,==,ecra~~transp~rentcdin sţicl~! 'g'7cutia
c~lector ,al, cursei; ~==5tahvulde,su,sţtllere.al",cursel, •• ~==pUnIa: C?h;sto~~e(Orlg.):::!;"

Fig. l-Light trapswith fluorescent lamps':Ntilizcd:In Braşoyto capture l1ochlN,,in~~cts:
a=roof: b=plug;c=elcclric wire; e=transparent screen in gla~s; g==,collccting

box of "the ,trap; s=suPIJ?rting,. stand of thc trap; p=~ollcpţ~ng:rpn.nel

Rezul/ate
Principalele specii colectate sint prezentate în ordine sistematică:

Familia Al'tifidae
1, Phragmatobia fuliginosa L.~ Nume.roase exempl~r~ la slîrşit~l l~i

iulie şi În tot cursul lui august. Acestea aparţineau. generaţie, a 2ca.Pohfaga,
larvele preferă plantele din· familia Clzenopodzaceae,

2, Spital'ctia 'Iulea. Hfng, - 1 exemplar la 1.9 iulie. Larvele se dezvoltă
pe plante joase.

3, Oeonistis quadl'aL., _ 1 exemplar la 20 august.

Familia N.0todonUdae
4, Dicranzzia'el'minea Esp. - 1 exemplar la 3,VIL Specie rară,

5. Pterostomapalpinum L. ,Cîteva exemplare colectate în august.

Familia Noetuidae ... . .... ..
6, Scotia ,ipsiton !-Iufn - Mai multe exemplare colectate în august.

Adulţii zboară ,toată vara; omizile populează de obicei culturile dcsfeclă.

Specia este migratoare (C ay ro 1, 1972), Primăvara şi vara migrează de la
sud spre llord, iar tOflIl111fi invers.

7, Scotia se,geturn Schiff. )VIai m,ulte exemplare. capturate în perioada
iulie-septembrie aparţin generaţieia2-a,Laryele ambelor generaţii produc
pagube culturilor de sfeclă, Prognoza atacurilor sei stabileşţe dup{ldinamica
zborului. O densitdte..de cca 30 femeIe pe decadil la generaţia I poate eon
stihIi un semnal de alarmă.

8. Diarsia l'llbi ',View -l:e~e!Jlplar,"la-6, septembrie. Aceasiă., specie
are două generaţii pe an, Larvele şe'dezvoltăpe plante joase şi Chellopodiaceae,

9. AmatJzesc,-ni,gl'llmL. La. Braşov perioada . de zbor a fost. din a
2-a decadă a lui iunie, pÎn~ la sfîrşitul decadei a 2-a din iulie, iar zborul de
toamnă a Îneep~t'dina2-a decadă a lui augusf, a'atinsmaximul de zbor la
Începutul lui sejJtembrie terminÎlldu-se, la sfîrşitul lunii respectiye (tabelul 1),

în zona centrală a .,l\'loldoveI, <această '•• sp~cîe este, bivoltină" iernează
îllstadiu de larvă î_I1~'îrsţeJe:,IY~YLLarvele hibernante provoacă daune
ea şi cele din generaţial.. cÎlldZborul generpţi~ihibernanteatinge proporţii
mari, de ordillld sutelor' de indivizi capturaţi ,decadal(tabelull); Larvele
tinere sînt mai rezistente (P eiu. şi cola:b;, 1976), ele continuînd să se hră

nească primăvara :d~n:aprgi'epî~ă il1!Jl;lli .•• ~e'g~s:in(' hranăsuficiţll'ţă, din
cauza lipsei de plante, spontane, ele t~ecpecele de cultură" pînă În prezent
a provocat daune la sfecla de z~hăT, viţa de vie (prin [oadereamugurilor în
perioada de umflare)şi )eguminoaselefurajere, .Atacuri puterllice pu fost
inregistrate, În' anul ~971, În toată ]\10ldov,a, Datorită numărului 1l1are de
larve care au reuşit să ierneze afost,înregistI~atunzbor excepţional îu:decada
a 3-a a lunii mai cînd s-;nl •capturat' 650 fluturi, iar 800 În pri1l1a d~eadă a
lui iunie, Urmaşii acestor adulţLau provocat pagube Însemnate În judeţul

Suceava la legţtminoasele furajere, sfecla furajeră şi de zahăr (B t·u dea
1977), IncepÎnd din anul 1972, pînă În anul 1976, ~borul I a fost neînsemnat.
Pe decadă s-au. colectat ;3-65. fluturi, specia tIe\'enind indiferentă ca dău

nător, deşi În zborul al 2,lea s-au înregistrat şi peste 1 OOO.exemplare pe de
cadă. Faptul că în primăvară nu s-aw semnalat atacuri, a dovedit eă larvele
au ajuns la dezvoltarea completă din toamnă.' iar reducerea numerică s-a
datorat mortalităţii hescutea l~rvelor: •

Creşterea illllmerică' a. ac.iulţilor din zborul al 2-lea s-a datorat prolifi
cităţii mari a felllel~l0F hibernante, care. pol depune Între 800-1 500 ouă.

Noua generaţie.dcJla)!\ie ]se hră'reşteyuburuieni.: Pagubele devin evidente
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numaI In cuzuI uIlorzboruri ce depăşesc numeric cîte'va sute de exemplare
capturate pe decadă. După Ca y rol (1972), larveIe care în primele 3 virste
se dezvoltă în condiţii de fotoperiodicitate Jungă (prima generaţie), in cazul
nostru au 7 vîrste. Durata,staditl1ui larvarin această situaţie este de 40,.-
45 de zile. Perioada de dezvoltare pentru vîrsta a 7-a este de 20-25 de zile,
perioadii În care omizile sîni foarte lacome. Durata dezvoltării larvare din
prima generaţie se interpune cu regularitate între cele 2 zboruri, indiferent
de timpul cînd incepe activitatea primului zbor; Astfel, activitatea maximă
a zborului 2 variază în funcţie de timpul duel Ineep~ zbpruLgeneraţieLhiber
nante, de la sfirşitlll lunii august, sau În. decad'a a 2"'a a'liIi septembrie. Lar
velegeneratiei a 2"'"a se dezvoltă în condiţii de fotoperiodicitate scurtă. In
accasUI situaţie larvele ajungla completa dezvoltare. după vîrsta a 6-a, într-o
perioadă de numai 20..,.-25 zile, (C a y rol, 1972). Consumul de substanţă
verde.este mult mai redus faJă.deprima g'encraţÎe~;îllacest caz şi importanţa

economică este neînsemnată, deşi numărul larvelor este lUare, dar această

proliferare este frînată prin mortalitatea ridicC}tăa larvelor în,till1P~liernii.

Cînd.zborulaI2-1ea are. loc mai tîrziu, În septelllhrie. aşa Cum a fost În anul
1D7G, Iar~'elenu-şi P?{des[,vîrşidezvoItarea în loalUnă. ci. numaiîn primăvară.

10. Ochrople/lra pledaL, Citeva exemplare în perioada de zbor a
generaţieia2":a, august-septembrie; Speeiecomună, larvelese dezvolt fi
pe plante joase.

Il. Nod/la pronl/ba L. 2 exemplare în decad~:3-a a lui august. Larvele
se dezvpltăpe plante spontane, dar poate trece şi pe plante furajere (sfecla
de zah'll' ş.a.).

12. Chloantlw polyodoll CI. Cîteva exemplare în iulie. Se dezvoltă pe
plante spontane,

13. Disceslra Iri{lJlii Hufn. Citeva exeruplarein jumfltatea 2-a a lui
iulie. SpeCie comună, are 2 generaţii.

14. Mameslrabrassicae L. Mai multe exemplare in a 2-a jumătate a
lui august; Dăunător principal ce are 2 generaţii. Larvele generaţiei a 2~a
atacă sfecla şi alte plante de cultură.

15. l\!/amestra sllasa. SchifL<Numeroaseexeruplareîn CUl'sullui august
(generaţia a 2-a). Larvele prodnc in unii ani pagube culturilor de sfeclă şi
altor culturi.

16. Mamestra oleraeea L. Cîteva exemplare in august. Dăunător impor-
tant al culturilor de sfeclă (C a yrol, 1972).

17. Mylhilllna {erraga P., 1 exemplar la 28 septemhrie.
18. Mylhimna vitellina Hbn., 1 exemplar la 28 iulie.
19. Mylhimna impnra Hbn. Mai multe exemplare la 8 iulie, 31 au

gust, 24--- 28 septembrie.
,20. Mythimna pallcns L. Mai multe exemplare la 20~28 iunie, 5

iulie. Zborul al 2-lea a fost intre 30 iulie-12 august şi din 8-24 septembrie.
Biologia puţin cunoscută. Se dezvoltă pe plante joase. Specie comună.

21. Caradrina alsines Brahm., 1 exemplar la 14 inlie. Insecta este
insă foarte comnnă la Iaşi.

22. Hydraecia {/lcosa Frr. Specie freeventă. Citeva exemplare În pe
rioada 17 iulie-3 august.

23. Calamia f/ltosa Ubn. 1 exemplar la 15 iulie.
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24. Plusia clIrysi/is L. Citeva exemplare la 2'1 iunie (zborul 1) şi 3

august (zborul 2).
25. Aulographagamma L.Numeroasc exemplare din iulie pînăla sfîr.,.

şitlil lui septembrie. Larve polifage. Specie migratoare.
26. Aulo9ropha con{uH' Steph. 1 exemplar la IS iulie. Diiunălor se-

cundar.
27 .. Rivula seJiceali,~ Scop; 1 exemplar la 25 iunie.

Familia Geomeiridae
28.Calolhllsanisamalo:.L. Specie comună. Numeroase exemplare

la H iulie, Il august, 31 august şi 13 septembrie.
29. Oiiiiolita limitala Scop. 1 exemplar la 19 iulie.
30~ Phaslanaeclath/afa L. Cîtcya exemplare în perioada 13-17 iulie.

Familia Torlricidae
31. Ellco81Tlahohenlvartian? Desis .. el .... Schiff~rmullcr, .··l ..••. excmP;1ar·.. · 'la

30 iunie. Larvele preferă florile de Centaurea L., Calduus L., Cirsium Miii.
32. EndolheniagenliunaeanaHuhner.NuIţlcroaseexemplarela 12 iunie,

9 iulie, 17 iulie, 16 august, 24 septembrie. Larvele preferă inflorescen\ele

de Dil)SOCUS, Planla90, Genliona.
33. Celyplw Slues/rana Duponchd. Mai mulle exemplare la 23 iunie,

7-14;iulic. 28 septembrie. Larvcle trăiesc pe rlidăcina de lIieruclllm.

Familia P Yl'austidae
34. Lypo/ig/is mralis Scop. 1 exemplar la 13 iulie.
~)5~Loxosle!JeslicllcalisL; Jncondiţiile ,,' din Homâllia are\ 2--;-3, gene~

rafii:pe an. Insecta obişnuit produce pagubeîn;generntia a2-a, (Cio ch ia
şi Tii l' ă h u ţ ă, 1975), in urma unor zboruri mari de peste 3000 exemplare
pe decadă (1975, iabelul 2). Factorii hiotici limitează in mod constant nu
mărul de larve. Din acesti-Holiv generaţia a 3-a a apărut CU.lIll număr de
fluturi maircdus, totuşi destul de Însemnat pentru adau» număr de larve
peste limitele eritiee',lnsă s(cetaşleălduriledinaugustau'ncţionatasupra

organelor genitale la femeIe producind sterilitatea acestora.
Prognoza, atacurilor acest~lidăUIIătoLsepoate faecciupă desimea flu

turilor din zborul 2. Un număr de cea 1 000 exemp.lare .pe iciecndă eonstitllie
un semnal de alarmă, fiind necesară averUzarea tratamentelorîn\maximum

10 zile.

Familia Crambidae
36. Crambus roslellus De la Harpe. Numeroase exemplare colectate

în iulie. ,J:r:

37. Pediasia luleella Den ct Schif!'. 1 exemplar colectat la 17 iulie.

19 - LucrAri f}t11nU.ţ1ce
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K I13Y4EHI1
B
IO LJ:I1HAMI1KA LEPIDOPTERELA NOCTURNAE

nOCEBAX CAXAPHOl"l CBEKJIbI

Summifry

,
In the paper one presents37 specids ,pe'longiIH,ţ l()}heAre,tiidue, Notodotinae~N?_ctuidae,

Geomctridac, Torticidae, pyrau.silidac and Carrhbidac "r;milies, cJllccled. dlÎrillg (~e night
. . . .....' ".." ',- . .: .....: .,' 1 '> '.

tirne with lighttrap· in bect craps sown innie olrtsldrts of thc Braş'ovcily.:IforS:comparison,

there arc alsogiven some daLafrom Iaşi city.: " i.. _., , ! i
. . . ',' ." ," ,'1 I

From the injurious species there ar~qlloţe~.:1St;oli~1 ip·~ilon Eufn, ~ ;::sF{]ct~lI1r Schiff.,
Amal/leB c.~lligrllln J.., l\1ameslra brassica~ L., Dipccstru. frifqljL~ufn:., Mam;eslrF S!;U!sB Schitf.,
M. oleracca L.,Aulographa gamma L. aud L6x~steq:: sti~t/ca/is:L.. The authqrs rcmarl\:>the fact
t11at .Amalbes e;-nigrum L.,iu tlw case of late ;fal1flights,;wintcl;sas an incomplele;developed

, ". .; ;" I .•.•., • . .

larva and engenders damages in the spring. In the. c~sc of Intense mgh~sin thJ sl~rill'g, tlle re
sulting larve cun cngedcr damages to the. s~gal'b'eet Crop.Warni~lg is given, WI~cn~ pC2 decade
there urc captured in traps,a numberofI6p.o"-8001~othS.. "•..•...... , ', .. ' ..•.'....•.

Likewise, Loxostege stielicaliscan beco'lw~'inlu'rio~isin;thc case of heay~ fHght~.When
I ! .' I !' ." : :,',: " .

upon the 2nd flight thereare captnred p~rdecad~,:~('t~ee~~900:andq,OQO Ir?:t1;ls,):.vaf~ing will
indicate the possibiIity. of a strong attack.Within ţable .~_andf in theipap:(r, tbc Jlight ''!ynamics
is presented, as general aspect and particularly t9 An}athc;sc'fnigrnm: L.~ : .. ; ,

; , I I ; i

! . I . • .. ..
BEITRAGE ZUM !STpDlUlVIDţ;RDYflAMIK

DER NACHTL1CI-IEN LEPIDOPTEREN··m
ZUCKER~DBENSCI-I~AGEN

c: !
, ,

Zusa!Jlmen[assllng

:.: • ' '" '.:'. .: , .... ":" .1 , ;'•...,

In derArbeit \Verden 37 Al'te~d~r Familien: Arctiidae, Notodotinae, ~oc;ţuiclae, Geo
metridac, Tortricidae, Pyranşitidae lUld'Crainbidae erwahnt; dirl in'dcr Nabht~mit Lichtfallen

. .... :' .••. ' :' ,. '.' ii. ' : ....• : ..1 '.

ineinem Zuclwrruhcnschlag bei BraşOv gesammelt wurdcn. Zum Vergleicll simleinige Daten

uus Jassyangefiibrt.. ! .', ,.,.' •••...... ',... '. ! 1 .; .~
..' 'L. I .~. , , I ~ .. ~

Von dcn scllădIichcn Arten w~fd~n; Sq?Ua ljJsflonHufn" S. segetum Schiff,~:Amathes

c. nigrum L.,lvlamcsira brassicac L., D1sc'eslra tfiroli~ l-i~fn.tM~~cslras~asa SchifL~ ~{: oleracea
L., ~'lutograplla galllma L. und Loxostege ~ticticali~.·J,... 'el.'wălmt.'.Die AI-1toren halien her,yor, dass
. ...... ...• . ':'.. ' .• ".. ':'.:.' • :' "':"'" ... :..... :•... j ::': ..•.••.....

die Art Amallles c. nigrum L. bei spătenHcrbsfliigen alslUlcnhvickclteLarve iibcrwintert nnd
, "': 1: • :: • :.: .' , 1 - ,

im Friihjahr grossen Scbaden verursacllt. In~, ~:aVeiv:o~.irr?nsi:ycnPIUg:n im F;riihjuhr k6nnen
die entstandenen Lllrvenin Zuckcrriiben~c~IăgenSchaden'7~usrichteu. Es wird gewurnt wenn
in ciner Dekade in den Pallen 600---...800 .iS~hi:n~tţerlihge g~.ra~?ert werden. Auch Loxostege slic
iticalisL. kann im Falle von massenhaft~n:~ilugdn~choliche11wehcn; Wennrneim z:weiten Flug
n einer Dekade 500-1 000 SlOI\; gefallgerl !yerd?n,~a,nl,1~lJ:d'v,(JrJeincmstarkeniBefallgewarnt.
In 2 Tabellen wird die Dynamik des Flugesim aIIgefdein:eh ~iI~d im Speziell:cn fiiI' Amatllesi '.' ( '," ," , ,...,.. :, .' ..,.' .i ." ,," i' :-- ',' ~: '. ~ '.!

c. nlgrum L. dargestellt. ' ,

B pa60Te npHBo.zVITCR 37 m ..
Geometridae Tartricl'dae Py BHp-todB H3 't'aMHJIHfi Arctudae, Notodotinae, Noctuidae,. ". ,raUSI 1 ae H Crambidae _ . . . .,
cneTOnOH JIOnYWKR B noceBax caxa HO" c ". . , yJIOBJIeHHble MOlIMa UP" nOMOItH
JWHUbre, Ollep}KllHUble n 5Iccax. P H neKJIbI.,llJIR CPaBHeHHSI npHnO)J.RTCR H HeKOTOpbIe

SChiff.~~~~t~~I~~iB::U~B ~TMeqeHbI CJIe.n.YlOlll1!e: Scotia .ipsilon, Hufn" S. segetum
mestra suasa Schif!. {h. Olera~e~~me~tr~ braS~tcae L., Dtscestra trijolii Hufn., Ma-

ABTOPbI oTMelI~rOT tiT ., U ograp a gamma I~: u Lexostega sticticalis L.
SUMyCT KaI{ He,nopa3RHTa'f1 JI~tI:H~:y~aeHlI~03.u.HefO ocel~HefO JIeTa Am:;tthes c.-nigrum L.
Hero UIITeHCllBHoro JIiha JIlllJnHKH 'Tai IHHH 60JIbllIOII yILtep6 neCHOH. B. CJIylIae neceH
CnfHaJIH3arum ,LlaeTC5{ npu YJIallJlHBauH}Ke np~qHHHiQIT yw;ep6 noceaaM caxapHOH CBeKJIbI.

B CJIylJae MaCCOBQfO JIfh H n T~ lef/He •O.,LlHe~ 600-800 6a60lJeK.
BPCJJ.BbIM, ECJIH npll 2 OM JieTe

a
;llall . Loxostege sttcttcalts L. T8KiKe l\lOiKeT OlW38TbCH

cHfHaJIH3HpyeTcR n03M~jJmoCTb CHJI~H~~~BafOTCR no )J.Ba.u.aM 00 500-1000 BpellHTe.n:efi
f!aMlIKa JIeTa, a Blille o6tL(ux )J.aHHbIX oco6

opa
jJ{eHlIR. • .lI;BYX Ta6JIHItax npHBO)J.HTCR )J.H~

, euuo B OTHOIIleUHH UH)J.a Amathes c.-nigrum L.
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CERCETAm

SFECLEI
PRIVIND lUECANIZAREA LUCRĂRILOR îN

DE ZAHĂR, PE TEHENUItltE îN PANTA, îN
ANTIEROZIONAL

CULTUHA
SISTEJl,ll

il;

!'"i

L. SAPLAcAK.l'l.BBIA, T.STANILA, D. HAGIANU, GH.slflBU

Pc ,terenuri cu pulllc de pină Ia 12--;-14° (21-.25%)"culturasreCIei de zahăr poate'fjextinsă'ctl lHu~e rezultate,: cucon'djţia că
toatelncrările'să se execute cu maşini adecvate, 'pc 'direcţia curbelor
de·nivel~.; ; ._: ;.:-:.., __ . " ,_':':'.;"',.:..; ::; ;.' ;'.:: .,".; :.; .:., ..,'., ,Mecanizarea lucrărilor de semănat, intreţinere şi recQltarea sfecIei de zahăr, cultivată tn· sistem antierozional, este posibilde realizat plnă la panta terenului de 14° (25 %) folosind tractoarele
şi maşinile existente in unităţile de producţie, cu unele adaptări
şi modificări. ' ,

Lucrările din cultura sfeclei dc zahăr, executate după di
recţia curbelor de nivel, au fost deo calitate superioară celor exe

'l.:)lta te din .:,deal, in :vale,illre~iştrII1du~se.. indici:cf,lliţativi .~e lucrucorespunzători,": In .situaţill ,etI1d 'dh;tal1:ţa,dintre rlnclurI .:.u.- .lost de70-'- 60-.70' cmşi dintre trecerile alăturatede 50 cm. Aceast~, schemăde'lucru ".0. 'asigurat·'.tolodatăderisitatea de; 100 000 plante la hectar.în'.- aceste.- condiţii"de .,}UCri1 ••·.producţia·. de sfeclă .. de '. zahăr .... a
fostsuperioar~Jaţă •• de .', se'nănatul din deal In .. vale,. }ar, eroziunea!iolului a fost practic ipexistentă.

":
' ,--, ". ;'

, ."
;. :.-:.-: -:.. . :', .Cultivarea sfeelei de zahăr pe terenurile în pantă ocupă suprafeţe re-

lativ mari, lucrările solului efectuindu-se de obicei "din deal în vale". Este
o '. practică. contrară ,cerinţelor -- agrotehnice,·, întrucîtpriIl• acegsta., se .accen
tuează procesul de eroziune şi de degradare a' solului.' Această situaţie se da
toteaza-,f~gtuIUi'că\executarea·rilecanizatăa· lucrărilord~ s~mănatşi prăşit
după direcţia curbelor de niYCl nu poate fi făcută cu agregatele existente
in dotarea unităţilor (U- 650+ SPC-6 şi respectiv U-650+CPU-4 ,2), decit•. ~:: --. '. ;;. ";'..; .,. <, '.: .... :', -- __ , • -'-:." ' '.' : .• :' '_:. ..::'.-:'- '.' .' ;." .;.: ,. --. ;'.:' .' --, . :.: --,' '. :., ';.' 1· "":, ;. ..' .: ..., '. ','. '. .., ..,.' ' :. ': __ ' . , . __ ,pe pante dc pină la 5_60 (8-10%). Peste această pantă, distrugerea plan-
telor la prăşit depăşeşte procentul admis, ca urmare a tendinţei de derapa re
~•.•. tr~~t?ruIui.,.ş.î,.î~P?sibil~t:ăţ.iill1eHţhle~ii z~nei .dep(?te~pe.:, .. Acest fenomeneste. agrţlvat d~'f~ptuIS5şi ,J,~ 'semănat~ elatori,tă de~apării, l'eyp~ar~alnlflr
rindni'i drepte este imposibilă. '
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1) AJ,E GEREA BAZEI ENERGETICE

Cercetările experim'entâle ···HectuateCl.f privire Ht· slabilîrea baz~i ener~
getice pentru mecal1izarea lucrărilor în sistem antier~zi~~al ,au a:atat ca
t actorul SM-445 se comportă cel mai bine, avind o slabllIlate buna la aJ~
n~care pină la panta de 16~ 189 (28-32%), în coudiţiile uuui teren prcgatlt

p:~,~tru semăn~t." ,,',',' ..... ',... "', . " . ~
- r,.Bentrlt executflreaunoranumitelucrăr~'51ecombatere a holilQ: ?1. dau~

nătol'ilor şi detranspol'ttelmologic, experim~ntările ~u stabilit posIbI!~tatea
folosirii ,tractoarelor [l~4roti,"1~~ric~}J:8,5HIreSpectIv tractorul U-44D DT.

în cursul auilor 1974-1976 LC.M.A .• prin Slatiunea experimeutală
pentru mecanizarea lucrărilor agricole pc pantă. Cluj-Napoc~a,. a ~fcetuat ,0

serie de cercetări privind posibililăţilcw de m.eca~lZAare .3 luc!,an~or.ln cllltU1.~
sfeclei de zahăr pe terenurile în panta, cultIvata III nnd~n onentat.e pe dI,
recţia curbeloT de nivel, avind ca obiectiv rezolvarea urmatoarelor pi obleme.

1) Alegerea bazei energetice corespunzătoare.

2) Stabilireaposibililătilor defolosife autilajelor existeule'.ÎÎ1 dotare
la formarea c6respunzătoare a.agregaJel()rde .. lucrll~

scmănat formal din Iraclorul SM-445 şi scmăniiloarea SPC-6. Studiile efec
lu al{;;,>~:-8u rf{~?i.ţl~, ş {flJiJ,ir~ ~,,:, .' ,,,":,'

", '~. nUI1l~ruJuî "'de'se~!'H: lu.:s,emănat';,
b"'\lpGsibiIiLătiloIEşi::axBPlupilor,optim~,pentru agregR@a;;aG~stei maşi,ni

la tradorul Sl\I-4'I5;':' "
-c; schemelor'posibHe.de

s~pc,rimel1t[lre,aag;reg~t~lor. , "r

<l,a. ]),;~'n;(lrlll de \ec fi i !d~ seJ~:Ii~i~t,. [1 fClst strihîIit p~,cf(t~riul pos'ibjliţ~!ţHor
dispozitivului hidraulic de ridicare al tractorului SM-445. Instalajia hidniuIică
";1-. acestiti Tfactor .j)o:al§ ritlie,a În "jlfr de 500' ug; cee~f-ce'.;;i-peTnrttc-~să-formeze

~l gregat C il .semănăLhnreil
1
cTfp ~·.eci~;i1'-,~'?fi1,I?ţIl~:tă ech~paţ~" ClI,"1-::sC,Ft,ii,: (5,5'~:'~,9)'

b. Posibilităţile de af/ref/are a semăriălori'; 5PC-d· hi Irqcloi·ul ;,5)1:1-445
nu dus Iu'rezolvarea cnplTirii l11aşinH:~lcseInănat pe.. ridiclltorul hidi·aulical
tractorului. De asemenea;, ~~~\;sta1>iHr"I~lIlgi'Illca corespunzătoare a legăturii
cardanice ele l.ransmilere,;I~ l11;ŞCi~·~:ri;-,.s::H' 'qeterminat un unghi convenabil
n.I .axuJui,carclanic în pro,cesul,dc;JW:Wu, în limiteleadmisc; s-a stabilit po
ZIţIa constructivă .. a, .. ÎI,l;~in~ătoril?tn',tir~nţ,ilor laterali, care. să permită
o~)ijnerc8 luminii necesare' în 'tT~}lsp,~ort)i,~;otodată să dea posibilitatea co
pIerii eî.t'1112i riguroase a IpierqreJ,ţeflllui terenului; s-a stabilit solutia cores
punzătoare de acţjonflre a innr'cat'oarelor (Ia semiînătorile SPC-G ~lemoder
nizate).TLJei',

I.C,~J.A, a elahoraţl~lReUrncIlt<1Jiti'Jj:~Jlnică neeesarfl realizării acestor
adaptări .. şi lllodificăI'i,genei'alizÎnd"'()JÎ!l~l~ităţilc de producj:ic, ele fiind de
un grad de complexitate redus,ce>fac'posibiIă realizarea lor În orice atelier
S.M.A. sau .J.A.S.._

; ...·,i ; ... ' ,,c,; <.~ch~?l(l,qptimli, ,(le ..... 'llCl}l .. , ,AvÎn~I ... Îl}, .,,'edere '. ill1posihili,tat~a, regIării
ecartamentului Vactorull1'Î, :în fiinctie'de d'istanta de semănat'!între' :rîhduri
s-a impus studiereaschcmelo'rpos'ibile de adapt~Tea seIllănătorii,ţinîndu~s~
conL<ele',urmllt°ftrelc,cerinte:;;:,;, .. :iT
1:., 'ţruc.J0rţll~A.Illl c.al~ecuşenilarhldm~ilp, ele plante la.l,u~r~r~ade;pră:
~H,;" ;~()~W,i,d.e.~ prpt:e,~!m-(d~s~~nta/i q~.;. IalT}~rginţa;.şel1Hei.Ia;~Îndlll.,(I~ ..·.. pl~nte)
sa fIe peste.1fj.cm; . .sTI SE', poatiI';asig.,1I'3 semfl11atul.,·jn 'rinduri. echidi'stante
şi.iu benzi; să se asigure o densitate de 100000 plante la hectar.

: ,:'!.'I},' .}J,l~~jti(h\Jse,"' ?~Ia ee,~hl}ele impuse, s-al~eon:ceputţ'realiza ti'şr'6;perimen"
tat··o 'scne'·c1e scheme deducru, ·dintre:',care' cea,mai;, ·corespunzătoare·.·aJost
cea cur.distanţa.dintre·riuduride 70,60-70 cm,şi distanţa, diutre trecerile
semănătorii de 50cm; ...., . ... . ..' . { . .. ".. "

f" • d., Exp~r41J1entarea af/regatului '5111-i45+ SPC-4 laseJ;'ănai~i s[eclef
de za/zăr duprl direcţia curbelor 'de nivel. Cu adaptil)'ile 'fire\'t;'; agregatuI de
s.ellIăIF t SM~415+ SPC-4 11 reaIizat pe pante·; (le 'pină la 121:'14', indiU ca'
'!JtaNvi de'·lllcni 'colllpa:al:Jili'c~cefrealizaţipe! ~el'en şes. Din lda'teleprezentate
Int31beIulLse con~ta.ta',că indicii ca1itativide.Jucruau;va~oJijlllimitelead:
'Il1is~:.;~;Pfl ,q.yiteză ief~ct~\fă,de:Iuq;Uj'51~ c'i,H.4 k,m/l1;;agl:ţgatulq. realiz~t .9
C?p'1cltate de lucru ~e 6.,5 hajsphimp. , .

'~03.Formarea .....'... eorespun:z;ltoarc'\a/ .. agregateloi'.;de. Llntreţineren',enlturii.
Cercetanle efectuate· auscos' În evidenţă .:e?sibi:litgţe~:,ex,eqHţ~;:t.:ii.· ~JL,;S.c)Il,~ipu~~ţ

A, UTILAJELOR mnSTENTE îN2) STABlLJRF..A POSUJ1L1TJ\ŢILOR· DE FOLOSIRE
F"J?(}T.i\RE;"

")<;

'(!2.1.il"hi;in:lr~~';~ni'e~pun*~toal'e·"',a"a9rg9~tuluf,~.e preg:ltirea ter~llulu!
şi.adID,hl:is'trlh:ţa,~fbici~,~l~I" p~'işoI.·(2~ry.~.t.ăI'ile:fe~tuate au sc~sî? eVIdenţ,.a
posibilitatea:cxecutăriilucr~riJor.'de •.erlH~Jdare "Jna1I1t~_, de se~~nat, c.o.~~~ml
tent:culucrările de:I?re,~ătire~tereI1ullll;,~ce~s~a,atIt datOrIta necesl.taţl~ de
a,"'reduce'ulltriăru.l 'de treceri;.:dt,~~\i~les:pellt~l1.,respectarea cen.nţcI de
incorporare simultană a erhicidelor in sol. ÎI: acest s~n~, u fos.t real!z.at un
astfel ~e agregat compin~t,saresă,>~xecut~ In, acelaşI tIn:pat~ţ e:F~I~I~area
al şFiIlc6'tporarea'lu'i'lasol. l Acest agregat a fost realizat în 'doua vana~te

constructive; 'şi anume:, ,", ' ,'" ", ,', ",' ,', ", ' " ,.
_ agregatul format din tract0.rul pc şenile S~I-445 ş~ grapa cu ,dISCUrI

GD-3,2; dotat cu echipament ,de erbicidare de tIp EEP-600, .,
_ agregatul {ormal ,din lractorul SM-445, cultivatorul de ,cultivajie

totală CPLR-3,5, dotat cu ~celaşi echipament de erbicidare EEP-600.

('<"; E,:'(perim~ntăril~ incol19i..1ji de lp.l:}Qra~on:~~mp au ,5on~irll1~t'~~,~fl~esţe
ttpllI'i'Cţeag~~gaţe"ex;~~ută, O,lu:cr~r.~"qe,hUIla cal~tate) .?slgup,n,4 InicoSBorfl~~f,l
eFbieidlll1iiîh'soLcoIlcomitent cu lucrarea de pregatIre a terenllhu ,rentr~

semanat.
2.2..FOl'marea, ,ş~< ;exp?~hnellt;ar~~ ,a~reg.a,u!lli.de ," '. ~ţ~~l11a't; l~s~ecl~, ,'. d~

zahăr·pbJ'plllite. 'în urma ce'rcetărilol' a rezultat"ea :este,P?~lbI1 ,~a pe~tru ,S,e
mănatul sfeclei de zahăr pe tereuurile in paută să se realrzeze agregatul' de
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Tabelul 1

Principalii IndIci de lucru 'Ia semănatulsfeclei de zahăr pe tel"e~urue In" pantă, 10 slstein
antlerozlonal', (panta· terenului 10-14)

Table J _.MalJfOperâtlOnallndlcesa:I:~a~I~~eet~;~d~r4~)810Pln:g,1aod; ln'8ntieroslonal syatam

Tabelul 2
.) .',.'.) i ..•. .'. ~ " .••.• '. '.' .j' '. . (.. '. ••. • " ,. ". '.' '{', "': . : • ' '.•.•.~. " ' .. . ,"'.: ',.'. i,•., .. ' .,

]lrincipnlJi Indici de Jurrlt la Intreţinerea sfeclci (le zahărcultfnttă pe (erennrlle In panlii, in
sistem Rl1l1erozional (panta terenuluI 10 - 14°)

l'able .. 2 '~.' 3,Ialn, ,op~.r~tlonRl .•.. i~ld.i~es ,~t ~.H)~ .•. lend.h~lJ ...qţ; suuarL,Mets ,cti1tll'nlcd:NIl; sloplng laud
.i l ' ;; ;(JRn~,slo~e=l(1-:--:~4°): 11,

.~ucrarea

executaU

Agregattţl

de lucru

Indici. de lucr~deter'minâţi<ln.eondiţif
de'· laborator

'j"

Valoaieaindicelui
determinISt

Lucrarea
execut<ită

Agr~gatul
lucru

: f \', ' :;.;, '., .' 'l,i";
Indi\::i de llicţu determinaţi în condîţii

de laborator ~cîmp

•..•.. , .... , •... 1
Valoarea indicduj

determinat

Semănatul:", '". ,.Tractorulpe
·sfeclei .de zahăr şenile .... Sl\iI-415,

pe direcţia In agregat cu
curbelor de seinănătoarea

nivel SPC-:04

__ , Abaterea,•. medie "'__ ', em. faţă de
adincimea' .reglată... (3r= 4.. cm)
la 'secţiadin:

-amonte
__,', •• aval

Yniformitatca., adlncimii
de lnsămlnţare.• (%) pc:

lăţimea'de .·}UCfll.
rind

Uniformitatca·.. de distribuţie.. a
maşinii. (%) •..• pc: ...•.. '

_ lăţimea deltlchl
.:...... ··r1rid

Uniformitatea distanţei diiltre
treceri •. (%)
Viteza' de lucru' (kmjh)
Capacitatea de lueruaagrcgac,.;
tuluL(ha/schimb)

95,3
97,5

90,8
93;2

6,5

PrăşituI

sfet?leL d~. zahăr

Pfăşila i
combinată

-"cuerbicida'"
:reape rind

b~ Praşila a II-a
combinată

cu lertili
zarcafazi-
ală

Tractorul pe
şenile;SI\>1.-4~5,

şi cultivatortll '
CPS-4

'- Abatl;'rea I11l;'die(cm) de la
,qpJlJC~Pl~a,.r~şll:ltă! 1.asccţîp.din:

::;:;".,ayal',,;.' ,
.~ 'âriio~tc

GI~dlil"d~:,VătămhrC"~'· plan tcJbr
(%)1n':

·c-praşHal

'c-. praşila a lI.,.a
Gradul dedistnigcrc a buniic-

Viţcz;);dc:lu,cru (kmfha)la :
.~;::;" PSllŞil.r~>:I

:, .': ~l1raşila~ II-a
gCapa~itatea:·delucrLta agregâtilIuÎ'

(ha/s'chimb)iJaf: .
:-".pra..şUll,J

-,pr?:,~Ha,'1a II~a

-0,3

3,9
2,5

01,5,
2,/3
3,9

4,0 ';1'

7,2

" ' " t d .. la 1'1" cu deplasarea
a.lucr,ări19f de intreţinere a .. cultllfu •. pe:pane e .. plna _· .. , .•... ' <

agregatelor pe direcţia curbelor de nivel, după cum urmeaza:. _ F
..-"" praşilaI combinată.sa~ nu C~l erbicidarea ·.pcvegetaţ.le,see~ecua

cu im agregat forn~al din tractorul SM-4'15, echipat cu şe,nilă.îngu~tii de 2~0 mm
şi un cullivator CPS-4 pe.patru rîndUli, confecllOnat .dm pIese ŞI subansamble

unificate şi ecbipat cu instalaţie de erbicidare EEP-600 ., .
praşila a II-a, combinatii uneori cu fertiIizarea fazIUla ,pe ~e.gettţlei

se executii cu acelaşi agregat format, din tractorul SM-445 ŞI CU t~va oru
tCPS-4, cu deosebirea că în acest caz cultivatorul este dotat cu un echlpamen

de fertilizare pe 4 rînduri F-4 adaptat;' .
_ praşila a III-a se' execută' cu acelaşi ~gregat de lucru, respectIv

traetorulpe şeuile SM-445 şi cultivatorul CPS-4"
..... '.. '. '.' .... '. ". . ..... . .. ·1 b t p aU ară.t:a(că:folq~irea

Experimentările in condiţii de a ora or-clm • "'a
'a egatelor menţionate la intreţinerea sfeclei de zahar, dupa ~Ir~cţl

:belor de nivel, asigură indici calitativi de lucru foarte apropIaţI de
:ceia realizaţi pe teren şes. Astfel, aşa cum 'reiese şi din t~~elul 2, gradul d~
distrugere a buruienilor este de peste 90%, iar gradul de vatamare a plantelo

riu' depiişeşte valoarea medie de 3%.

I
Erbicidarea pe vegetaţie a culturii (~Th Betanal) se poate efectua şi ca

lucrare individuală, folosind echipamentul de erbicidare EEP-600 adaptat
pe tractorul' SM=445 (cind inclinarea 'versantului este de 10-14"). 'sau montat
pe tractorul U-445 DT (cind panta terennlui nu depăşeşte 8-9").

2.4. Agregate pentrn eom~aterea<~"bolilor şi dăunătoriior in enltura
sfeelei de zahăr cultivată pe pantă. Cercetările efectuate au scos in evidenţă

posibilitatea executării. lucrărilor de combatere, a bolilor şi ,dăunător,ilor in
'cultura sfeclei de zahăr orienUltă după direcţia curbeiar de nivel, folosind
maşina'de stropit"şi prăfuit' MPSP-3'300"iu modul' următor: la' inclina'ţii ale
versantului de pină la 8"-W lucrind in agregat cu tractorul' U-445 ,DT; la
pante ale terenului de 10-14" maşina va lucl'f! in agregat,'cu tractoruL,pe
şenile SM-445.

,·2.5. Agregate' pentrn reeoltarea' sieelei de 'Zahăr pe' terenurile' in 'pantă•
Cercetările şi experimentările, efectuate cu maşinile' de' recoltat sfecla de
zahăr au stal1ilit ca în condiţii ,\1<; pan,tă la recpltare <;ş,ţ<; p,osibil de aplicat o
,trhnoI9gIe .. diYiz~1:,~",î~; H~d,Ful'f~t:,~~a!' ~Ip~urfl .. o.1?er~ t,i,Y, .. ce;pp~te .fi <~~e~ni~a.tă
pină iri 'prezent este dislocarea sfeclei, urmind)'ea' toate celelalte 'operaţii' de
deColelare,adunare' 'şiîncărcaresă'se'JacămanuaLLucrarea.1 de' disl'ocare a
sfeclei de zahăr, cultivată' ili' rinduri .orientate după' 'direcţia curbelor de nivel
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pma la panta de 12-14', se poate executa folosind agregatul format din
tractorul pe şenile SM-445, echipat ml.m;w şi dislocatorul de sf~clă

DSP-4. ...
Din tabelul 3, În care se prezintă p'rÎncipalii indici.'ealitativi de lucru,

rezultă că atît gradul de vătămare a sfeclei, cît şi gradul de dislocare a sfeclei
de2:,aIIăr diJ:l,~ol, aU:~~i3.1~ri)~~ seîJ;lc~?re,~2:ă}n liI11itel~,a,dU1is~e.

OF
II\fVESTIGATIONS 'U!':ON THE ~1EC~ANIZATION ,.

SUGAF)e ,BEET CROP OIi'E~ATlPNS oJ':f Sr"OPING Lf(NDS
. IN ANTIEROSIONAL SYSTEM .

Smnmar!l

UNTERSUCJ-JUNGEN UBER ·MECHANISI-ERUNGSARBEITEN
IM,ZUCKERRDBENBLATT. AUF I-JANGEN

" ',," ',",',', "", ' " ,'.',' '•••• ,",'".".'.,','",',',>.',,',".',,' .'",,",' """ . .,'" ','. ,

IN ANTIEROSIONALEM SYSTEM'

'i. "<','l
Sugar' beeterops an slopes lip (25 %twilhg090' results,;pro-

\~ided all,lh~•. op['l'a~ion.s .~re. do.n,ţ::\\'ith_;~dequatţ')lluchines_, qn,contOHr'II.ines.
:MechanizatiOlf:of· şeed ing,.tendillg .'. and .... luirvi!s ling' ,'of', sugur '. be(~ts,cul tivaled"in .atlticro.c

stona1 System;·· is 'fea'sibIe" ilp t6 .asl6pe '61thCi Tund;:of"'14°.· (25%),: .·llsing-fthe "existing .•'tructors
aud machines,' with' minotiribdifi6atibris< - ii ii

. ; "1'l1e"r~(C°Wlh~il(N~~rrn?d ific,~P~~fa're'J?\,~p-Fjsed< il)',:UlC doet;hreni'llithJ~eIJJ)br[ll cd',lJy
thc Researeh Institute for AgrieţllţnT~I.,Nec,l~(lni,zati0tl,any S.A.M. or S/I\.E.wqrkshop heing
a~lc.toper!?rmtI\('rt:I.~,.,,,.·.,·•....... :".: .•::,"".,' , •...• ' .... ' ..,
, - In,sugar.pcct'cropk1he· :oPC~'utl011S<'p~rforrned lincs.'\verc highcl'
qua.1ilythan tJlOse •. pe~f~)J·nled .'. iUlhe d9''l111l:tilJ. dîrccL:i~)Jl.

orThe mosVsuitablC,'ioW spacingseclnedto' be' 70,::..;.'()O-'----'-70·. Cnt, .wi tiI :50· cm' bclwcentwo
Successive, tractorpassings.. Sueh:a-spacing'proyidc?· a .'8 land 'pf' 100,OOO:plants-per;' hectal'.• ln
this system. sugar .bectyieIds'werc:higher amI' soil erosio11'.was"pl'llcticaIly abscnt[up' to'. thl' •.•. li
miting cropping slope of 14° (25%)}, as compared to the seedirig in thcdown-hill direction.

~O,5

3,0
97,4_

3,3

Valoarcaiiidicchd
determinat

unîfo;r,lllitatca'âdtncimH de lucru:
a;b~ter~a,maximă de la adln

"',cil11~ănl~4i~jd~,lnerll(cm) "
abâtetea:thinimă de la adtncl~

mea;;l1lediede lucru (em)
GrkaUfdevătămare a sfcc1ei (%)

GraduLdcdisloeare ",(%)
Viteza de lucru (km/h)

CaIJacit,at~~de lucru a agrega
tl11ui(ha/schiII!b)

Indici dclucrudeterminilti in condiţii

,dţl".laboJ::il!or: .'''"":';'lCiWP

,',".1

Agrcgatul
de lucru,

Tractorul pc
şenile SM-445
in agrcgatjţu 1 1>

dislocatorul
DSP-4

Lllcrar'ea
executată

Dislocareâ!
sfecIei de'zahăr
cultivată după

direcţia curbe
lor de nivel

L';"

Tabelul J

,.. L.:::.... ;:.: '.. ':.:... "';"::".: :', "":' ·.:·:.l

PrIncIpalii ,indici .de .hICl'ulri'.:reCOI(lUrcă)stCCIc~;dciâhiir.cultlvUlil pcj;~renu:rllc In .. pantă,' in
sistem nntlcrOZlon~~:(~~nta terenului 10~14 ),

Table 3 -ilIaln OllCrutiOJI indiceS:llllle'1~~r\,cStIIl90f SlJgar bcets m'lltivatc,l ou sIO~~ IUI~d
(lund SIop~klO+14Q)

CONCLUZII'

" ',' L Meeani~area, lu~rărilor d/se';;'ănat" intr~ţ\';er~; ş\·~~cqlţare a sf~c.lei
d·e zahăr cultivată in, sistem· antier6zional este posibil"de realiz!'t pină la ,panta
tereilUlu;, de 14°; folosind tra'etoarele şi maşinile existente in unităţile de pro
dhtţie'/:cu''unelei:a'd'aptări' şf!,'Illodificări.', '!, f'-' n":"'.ll> ':""":"ii'''?

2. Adaptările şi modificările utilajelor, cit şi formarea corespunzatoare
a agr~gatelor de lucru, se pot realiza in oriee ,atelier S,jI1,A. ,sau LA.S., pe
·baza'·docufnentaţiilor tehnke elaborate' şi' gener~lizate de Le.M.!\:.. ..
, ., 3: Sehem"·'opl'imă 'de;liIeru' la 'semăÎ1at'~''f8st cea cu distanţe'!e ~."tre

rinduri de 70~.60, ,70 cm şi;;O 'cm iiiti~: treb'erile' al~turnt~·,~le maşinii, ',sc~e~.ă
ce asigură a,tit densitatea' ce,ută de 100000 plante .la!hectar, .ei: şi :pqslbll!
tatea executării eeloFlalte lucrări .cu indici ealitativi eOFespunzaton.

Ali! Hăngcn mit eincr Stcigungbis 12-HQ (21~25%) kijnnen Ziicli:l'lTllbell mîl gulcn
Ergebnissenangcbaut werden;mit der Bedingung dass alIcArbeHen mit entsprcchcndem i\lu
schinen în. RichtUllg. der Nivcaul{uryen .. uusgefUhrt werden.

Die l\Icchanisieiirullg der Saat, Pflegearbcilco und Ernte der in anlil'l"osiolla1em Systcm
angebauten Zllckcrrllhenkannaus Hăngen bis zu 149 (25 %l uriler Bcniitzullg cler illdl'uEin
bciten vorhandcncn Traktoren nud Maschinen mil eînîgcn Anpasslmgcll lI11d Verăndcl'ungcn
ausgefUhrt werdcn.

Diese Anpassungcll undVerănderungeubildelenden Gegenstalld dervom Institut fiir
Landwirtsehaftsmaschinen entworlcnen und verhrcitcten tcchnischen DQkumentalion, dievon
jeder Werl{stadt einer Station fUr landwirtschaftliche l\:Iascliinen oder eillCS Staalsgutcs tlUS
gefiihrt. werden kann;

Die nach dcn Niveaukurven in Zuckerrilbenschlăgen ausgcfilhrten Arbeitcn waren qua
Utativ besser als jene die von HUgeI ins TaI ausgefiihrtcn Arheiten, wobei clie entsprechcnden
QllalitatsindikatorendcrArbeit verzeichnet wurden und wenn dic Entferm1l1g zlyischen den
Reihen 70 -:- 6O-70em und. zwischen den bellachbarten Durchhangcn5Q em war, daseine
Dichte von 100.000' Pflanzenjha ermoglichte.

Unter diesenArbeitsbedingllngen war die Zuckcrriibenproduktion grosser als bei cler
Saat vom Hiigcl is TaI und Bodenerosion war praktisch nicht zu verzcichncll [bis Zllr Allbau
grenzsteigung van 14°(25 %)}.
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HCCJ1EllOBAHHE. rIPOLLECCA MEXAHI13AUHl1 pABOT
HA rIOCEBAXCAXAPHOYf .. CBEl(J1pI, HA. Cl(J10I-lAX,

B YCJ10BI151X AHTI1OlP03I10HHOYf CI1CTEMbI

8 - lN MEMOR1AM -

Pe3fOMe

TIoceBbt caxapHOH CSeKJ1bI Ha CKJ10Hax .!lO 12-14" (21-25%). Moryr6bITb ycnellIHo
paCliJIlpeHbl, Ha npn YCJIOBHH tJTOtJbI Bee pa60TbI BbtnOJIHliJlHCb 6b1 COOTseTCTaYIOlllUMH Ma~

llJliH3MH no ropH30HTaJlH. . ..,. .'. '.' .. . .',.. .'. '. '
MeX3HH3aUHJlpaOOT nonocesy. yXOIlY uyoopKecaxapHOH cseK,IlbI B aflTtf3p03HOH~

HoIi,' CIiCTeMe· f1BJtHeTCfI .• U03MOJKHoHH3. YQ3CTJ<ax·. C,yKJIOHOM JID. 14~ .(25%) ,.HcnOJlh3YH .1lJIH
3TO[0, '.cyruecTBylOlllue. B npoH3BollcTseHHbIxnpellnpHliTHR3X TpaKToPbI' J{ MallIUHbI.CHeKO~

TOpblMU H3MeHeUlHIMlf H npncnOCOOJIeHHHMU; ··3TII npHcnoco6JIeHHH.·.H.H3MeHeHHR·.6bIJlH: pa3~

pa60TaHbl: HaYtnfO~HCCJIe)10BaTenbcKHM" HHcTHTyTOM. nOMexallH3aUliH ~aJI~CKara!,o3s:I"CTBa
II,MorYT .• OblTb .ocymeCTBJICHbIB .mooaR :cTCiHUHU no .•·MexaHn3a~HH Ce:JIbCI{?rO,XO~STl,ICTBa •• HJ:1I~

)fie fi rOCY.lI.apCTBCHHbIX CeJIbCKOX03gjkTBeHHbIX npe.lI.npIlSlTHSlX. .. . >,.f:

B .rrocesax ca)[apHoH. C13eKJ1bl .. paooTbl, . BbInOJIlieHHble .no TOpH30HTaJIlI 6b1J1HJlY'lwero
!{ai'ICcTDa,"(ICMpaOoTbl BblnOJIHeHlJble,OT ,BCpXY,Up<H. KHIf3Y; Il TOM~.J1Y·lae Korlla pa7cToRun~
MemllY pJIlla.MUcoCTaBJlHJlO 70-60....;.;..70·· CM "H' Me:iK)J.Y CMemHbIMH rrpOXOllaMH 50 CM: '3TB
CXeMa pa60Tbl o6eCneqHJta,.·u ,Hy>KHyro·· .. nJtoTHocTb pacTeHHH .•. (lOO.OOO/ra).· B. '9T~X"YCJIOBHHX
pa6oTbI' .ypO>KaHKOpHeHcaxapHou CBeKJIbl OKaSaJlCH.'Bblwe . no cpaBneHUIO cnoceBOMOT
uepxyruim1{H:H3Y, aCMblB.nOqBbI npaKTHtJecKH OTCYTCTBOBan. (np" yKJlOHe.zr.o 14° "JIU
25%).
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DR. ING. NATALIA SARU
--- 1905---1975---

Născulă tn 14 marlie 1905 tn Bucure;;ti, Nalalia Saru a absolvil Facui
lalea de ştiinţe Nalurale tnanul 1929,iar tn1932 a obţinui diploma de inginer
agronom conferită de Academi!, de tnalle.sludilagronomice din Bucureşli.

Şi-a luai docloralul In J938 laUni'"fJ'sit~leaMarlinLuther din Halle,
complettndu-şi pregătirea ştiinţifică cu o specializare tn Germania. şi.cu vizite
de documentare tn U.R.S.S. şi Polonia.

Nalalia;Saru şi-a Inceput actipUalea. ca microbiolog l.n. cadrul· secţiei ete
Fi/opatologie din I.C.A.R., iar In 19~~ s-a transffral tn cadrul secţieide ame
liorarea plantelor, unde avea să lucreze plnă la srrrşitui carierei sale.

După o scurtă perioadă til care s-apreocupal.de grlul de toamnă,con

tribuind la studiul colecţiei desoiuri,/a..ra.ionarea .soiurilor .şi la crearea de
malerial iniţial de ameliorarf' Na.t~lia Sar.u şi-aconcentrat eforturile tn ame
liorarea sfeclei de zahăr, punind-o penlru prima dată la noi In ţară pe' baze
ştiinţifice. Astfel a stabilit sortimentulde soiuri şi raionarea acestora, a concepul
un sistem ştiinţific de produceredesămlnţăşiacreat prin lucrări de ameliorare
mai multe soiuri diploide, dintre care .Lovrin 532 care a fostzonat In vestul
ţării. '

In sfera preocupărilor sale ştiinţifice s-au Inscris şi aspecte. de agrotehnică,
aducind contribuţii importante In privinţa epocii de semănat, distanţei de se
mănat şi influenţei borului asupra producţieisfeclei.dezahăr.

Meritele ştiinţifice ale tvatalieiSa.ru .au fost tncununate prin acordarea
In ]954.. a. Premiului de Stat pentru '"liccese deosebite tn tidicarea producţiei
agricole In România. .'

Dr. Saru Nataliaa făcut de <lseilleneaparte din coledtivulde cercetători

care a creat primele soiuripoliploidede sfeclă.de zahăr p. Poli 1şi P. Poli 7,
pentru care a primit cerlifica.tedeinv.entat?r.Pentru lucrarea lncolab?rare
"Soiuri poliploide de sfeelă de zahăr ereale iu 'R.S.R." i s-a acordat premiul
Academiei R.S.R. "Ion lon.scu'delaBrad".

Contribuţia Nataliei Saru va. rămtne Inscrisă.ln isloria cercetării agricole
româneşti privind sfecla de zahăr.
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COI"ADORATORII ŞTIINŢIl'ICIAl PROG,llMIUL.IlI,DE CERCETARE A Sl'l\CLEI m, ZAIlĂll.

DIN AVfE INSTITUŢII III' CERCETARE

Ing. VALERIA NĂ.STASE, Staţiunea de cercetări agricole SimnicBiochimie '
Ing. AL. NICOLAU, Staţiunea de cercetări zootehnice - Secuicnî-Rom~m

AgrotcJmică

Ing. A. PASCU, Staţiunea de cercetări agricole - Mărculeşti
AgroleJl1lică - irigatii

Ing. MARIA PASCU, Staţiunea de cercetări agricole - MărculeştiAgrotelmicii _ erbicide
Ing, RODICA PĂLTINEANU, Institutul decercehiri pentru cereale şi plante tehniceFundulea

Agrolelmicii. - irigatii
Ing. 1. PÂLTINEANU, Institutul de cerceHiri pentru cereale şi plante tehnice _ FunduleaAgrolelmică - irigatii
Dt. ing. 1. PlCU, Institutul de cercet:iri pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea

.Agrt?lebnică

Ing. D. PJNZARU, Staţiunea de cercetări agricole _ Podu Iloaiei;lgrolelm ică

Ing. C. PÂTRÂŞCOIU, Staţiunea de cercetări agricole - CaracalAUrole!lnicii
Dr. dt. 1. POPOVICI, Staţiunea de cercetări agricole - Podu IloaiciAgroleJmicii
Dr. ing,FLORICA POPESCU, Institutul Agronomic- Craiova

Fiziologie
Dr. ing, M. RĂŞCANESCU,Staţiunea de cercetări zootehnice - Secuieni - Roman

Preolecţie - micou
Dr. ing. 1... REICHBUCH, Staţiunea de cercetări agricole - Sucea\'a

.11groleimică - ingrăşămillle
Ing. ELENA SCURTU, Staţiunea de cercetări agricole - Suceava

AgroleJlllică

Dr, ing. H. SIMOTA, Staţiunea de cercetiiri agricole - Valu lui Traian
Agrolelmică

Prof. dr. dt. V. STRATULA, Institutul Agronomic - Craiova
Agrolebnică - irigatii

Ing. :MARIA SÎRBU, Staţiunea de cercetări agricole ~ Podu Iloarei
Agrolehnică - ingrăşdl11inlc ... <. ii . ;.,; i ,_::' :;' i

Ing. GH. SîRBU, Staţiunea deceţ~cetăriagric>ole·i'.po(Ju.,·Jloaiei111ecem izare
Ing. O. SEGĂRCEANU, Staţhinea'dC··cercctăd·agric()Ie··~··Lo';fin

Agrolelmică - erbicide<\Î' '.1- - .,jţ,"
CanI. dr. ELENA STANCIU~ I1istihltuIAgronomic':~N..Bă]cescu~' _ BucureştiBiochimie
Dr. dt. GH, ŞIPOŞ, Instiţutll1·d'epentru~ererileşiphi.nte tehnice - FunduleaAgrolehnicii- irigatW!';f'
Dr, ing. N,ŞARPE, Instituturdc·ceh~etărjpe:htrl1cereale~şLphmtetehnice - FunduleaAgrolehnicii - erblcide
OI'. ing. GH. ŞTEFAN, Staţiunea pentru irlgatc- Băneasa - Giurgiu

Agrolehnică - irigatii
Dr. ing. P. TOMOROGA, Staţiunea de agricole ~. Valul lui Traian

Agrolelmică - irigali"" .... '.;:.:!'
Ing. A. TIANU, Institutul' de cercetări••pel1tri'~pre·dle"ş(#lante 'tehnice ~ FunduleaAgrolelmică _ iriga/ii ',:: 1 •• , 'i",,,.,
Ing, C. TORGl::, Institutul de cercdiiri pentru cereale şi plante tehnice - FunduleaTehnQlogie - erbicide
Dr. ing. GH, VINEŞ, Staţiunea de cercetări agricole - Mărculeşti

Agrote/Jnică- irigatii
Dr. ing. QLGA VULPE, Institutul Agronomic "N. Bălcescu" - BucureştiFitopaiologie
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