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LucRĂRI ŞTIINŢIFICE. SFECLA DE ZAHAR, 1979, VOL. IX

HERITABILITATEA PRODUCŢIEI DE RĂDĂCINI ŞI A CONŢINUTULUI

DE, ZAHAR ŞI HETEROZISUL LA SFECLA POLIPLOIDĂ (Bela vlIigaris L.)

Z. STĂNESCU. C. M. GEORGESCu. p. ŞTEFĂNESCU.
GH. PAMFIL

Cu ajutorul a 10 familii tdraploide neinruditc şi asoiului
diploid Lovrin (i2, utilizate in incrucîşrtri de tip polycross şi topcross
s~a studiat .. hetitabilitatea prcducţiei de rădăcini şi conţinutului. de
zahăr la sfeclă.

Descendenţcleau fost incluse Într-o eulturrt comparativă efec~

tuată in dotiă localităţi,·dctcnninîndu·se producţia de rădăcini şi

conţinutul dc zahăr- Heritabilitatea s·a calculat prin regresia intre
părinţi şi descendenţi, iar heterozisul prin diferenţa intre descendenta.
hibridă şi media formelor parentale.

Rezultatele au arătat că atît la incrucişărilc la nivel tetraploid,
cit şi la incrllcişările hete~,?p1oidc·producţia de rădăcini e:'ite deter
minată în cea mai mare parte de interacţiuni genice de neaditivi
tate (coeficient mediu de heritabilitate h:l = 0,14), iar conţinutul

de zahărdeinteracţiunigenicedeadHivitatc (coeficient deherita
bBitate h:l= 0,68). Aceasta concordă Cu rezultatele obţinute de
alţi autori, Ia nivel diploid,

Descendenţcle incrucişăril(JI: de tip4X x 2X au prewntatul,\
efect heterolismai accentuat decit descendcnţele4X x ",X şau 2X X
4Xla producţiadcrfldflcinL La conţinutulde zahăr nu s-au semnalat
efecte heterozis.

Efectul heterozis la sfecla de zahăr, precum şi modul de transmitere a
producţiei de rădăcini şi a conţinutului de zahăr. au făcut obiectul mai multor
cercetări, dată fiind importauţa lor pentru lucrările de ameliorare, Astfel,
O ld e m e y e r şi Ru s h (1960) au evaluat capacitatea combinativăa unor
liuiidiploide autofertile de sfeclă, utilizînd testeri androsterili. Hei m erI c k
si colab. (1963) au studiat capacitatea de combinare şi efectul heterozis îu
~azul încrucisărilor între diferite spiuri diploide. iar Cod re s c u (1970),
Co cir e s c u' şi colab. (1973) an obţinut hibrizi pe bază delinii consangvini
zate 13 - Is. careprezentauullmarcant efect heterozis.

La nivel poliploid, Stă n,e sSu(1966) a studiat ,mai multe, caractere
m0l'ţologjce(nr. de frnuze, lungimea frunzelor, lăţimea frunzelor). precnm şi

prod;ucţiade rădăcini şiconţinutulde zahăr, l'emarcîndun heterozis puternic
pentru producţia de rădăcini şi un foarte slab efect alhibridării asupra con
tinutului de zahăr.

" ',Modul de transmitere a prodIlcţiei de rădăcinişi ,a conţinutului de zah~r
de la, părinţila hibrizi a fost studiat de Stă,,, e s cuşi colab. (1971) cu aju-

'...
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sînt neglijabile. În acest caz parametrul de producţie al formei tată este dat
de relaţia:

0'0'
30 34 38 !t2

Plod. de rO'dc"iCioi ale/am/I/)/o/ 9J:':

(1) în care:

J=0.045,); f 31JJ

1'=-0. /06'

•

•

•

•

•

Fig. 1 _ Rcgresia intre prod ucţia de rădăcinia familiilor ~iadcscend~nţi1or
lorpolycross

1 u . bet'··eelI the root yie1ds ci the' ialllilies aud ofFig. . - ~~egresS:lOn •
their polycross de,s,cendants

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În cazul descedenţei polycross (fig; 1) s_a~ăsit ~ă prac~k. nu există co;elaţie între producţia de rădăcini a descende~\!!or ŞI a fanulnlor tetraplOldematerne (r = 0,106). iar coeficientul de hentabIhtate ar~ o v~loare foa.rtemică (h 2 = b = 0,045). Dimpotrivă,înt\~ conţmutul de~ahar al.~e:cendenţIIOlpolycross tetraploide şi conţinlltul famlllll?rp~rentale(fig. 2) eXIsta o corelaţIepozitivă (r = 0,74). Coeficientul de ,hen!abJlItate, e~te . de as:meI:ea malridicat (h2 = b = 0,76), ceea ce arata l,egatura strmsa dmtre parmţl ŞI des
cedenţi în privinţa conţinutulUIde zahar. . .. ' 'În cazul încrucişărilor topcross, folosmd tetraplOldul ca forma mama,se remarcă o lipsă <:le corelaţie Intre descendenţeŞI formele matern~ (r=0,073)şi un coeficient de heritabilitate foarte scăzut (h2

. = b = 0,09) pentru producţia

'J:.P-PA
n-l

P~ A = par~m~trul de producţieal formei tată pentru descedenţapolycross
a familiei A;. '. . . .1' f T''J:. P = suma' valorilor parametrulUI de producţwpentruce e" ami n

din polycross; .' .. , ' ' .PA = valoarea paramet;,:lui 'pentru fa:ll1ha A luata ca forma mama,
n = numărul de familn dm polycross;.. . . . .Heterozisul a fost estimat cu ajutorul noţm.nu de c~nl1tate de J:eteroZlsdefinită prin diferenţa între parametfl.llhibldruluI ŞI medIa parametnlor celor

două forme parentale (F a 1 con e r 1967). .

Studiul a fost efectuat pe 10 familii tetraploide monogerme neînrudite,create prin selecţie, pe familii, timp de mai multe generaţii. Familiile au fostu.tilizate în încrucişări .deţippolicrossşitopcross, avînd ca partener diploidsoiul plurigerm Lovriu 62. In paralel s-a efectuat înII\ulţireafamiliilor In con
diţiide izolareobţinîndu-se, pentru fiecare familie, următoarele categorii de
sămlnţă:

- descendenţele familiilor tetraploide Inmulţite In condiţii de izolare In
spaţiu (2n -AX);

- descedenţe polycross .(2n·. 4X);
- descedenţe topcross formate pe partenerultetraploid (2n 3X +4X);- descedenţe topcross formate pe p"rtenerul diploid(2n2X -i-3X).

Descendenţeleau fost experimentatf Intr-oculturăcomparativăefectuată la
FunduleaşiBraşov.Experienţa"cuprins 49 va~iante dispuse în grilaj parţialbalansat, In cadrul căreiaa fost determinată. producţia de rădăcini şi conţimitul de zahăr. Datele au fost prelucrate prin analiza corelaţiilor şi regresiilor.
'. Heritabilitatea(ln senS restrins) a fost calculată, pentru fiecare din cele3 categorii de lncrucişări, (polycrossîntre familiile tetraploide, topcross cutetraploid1l1ca formă ll)amă şitopcrosscudiploidul ca formă mamă), prinmetoda regresiilor. faţă de unul din părinţi şi faţă de media părinţilor(F ale o ner, 1967).' În cazullncrucişăriipolycross, pentru a· putea calculavaloarea parametrului respectiv pentru forma tată, s-a considerat că se res:'
pectă condiţiile de. panmixie şică datorităautoincompatibilităţiişi selecti
vităţii polinice atît autofecundarea c1t şi fecundarea în cadrul aceleiaşi familii

torul regresiilor multiple, fără a se apela la coeficieuţii de heritabilitate. Utilizarea heterozisului în ameliorarea sfeclei de zahăr la nivel tetraploid a fost
studiată şi de K 10 e n (1967).

Studiile asupra heritabilităţii producţieide rădăcini şi a conţinutului de
zahăr sint mai restrinse, fiind efectuate mai ales la nivel diploid. O 1 d e m e y e r(1967),.lrcrin<:l.cu 31Iiniiconsangvini""telncrucişatec.u q liqiţ desfecl~rqşiea, obţinut un coeficieqt, Mc.orel"ţiedestul deridic.~t Ipţreţ>ărinţi şi desceudenţi(r = 0,68) pentru conţinutul de zahăr, ajungind la concluzia că producţiade rădăcini este determinată In cea mai mare parte de interacţiuni genice deneaditivitate, iar couţinutul de zahăr de interacţiuui genice de aditivitate.H e c k e r (1967), lucrind de asemenea la nivel diploid, a ajuns la concluzia că încazul producţiei de rădăcini, varianta genetică dată de aditivitate a fost negli
jabilă In comparaţie cu cea dată de neaditivitate. Peutru conţiuutul de zahăr,componenta aditivă a variaţiei genetice a determinat mai mult de jumătatedin varianţa genetică totală.

Lucrarea de faţă Inc.earcă să evalueze heritabilitatea producţiei de rădăcini şi a conţinutului de zahăr în cazul unor încrucişărila nivel poliploid, caracteristice metodelor actuale de obţinere a soiurilor anizoploide. S-a căutat, deasemenea, să se analizeze maiarnănuntit manifestarea fenomenului heterozisla cei doi parametri de productie. .. : .. ,.: ..'

MATERIAL ŞI METODĂ
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/3,4· Os
/3,4 /3,8 Jft.2 /4.8 /5,0

Coof/oulalde zahar al
/ am/oilor 4- x

Fig. 4 - Hegresia intnl conţ-inutul de zahflr al familiilor şi al dcsccndcnţilor
< topcross

Fig. 4 ~ Hegression b(~fwcen·thc sugar·contcnlsof 1110 famiJics and their
topcross dcscendants

Acest lucru este confirmat şi dedescendenţeletopcross de pe tester (fig. 5 şi 6),
la care s-au obţinut coeficienţi de corelaţie şi regresie asemănători (r ~ 0,18
şi b~ 0,10 pentru producţia de rădăcini şi r ~ 0,50 şi b - 0,72 pentruconji-
nutul de zahăr). .

r = 0,74-
o

15 ..........~..........---r --r-~...,...,........., o
15, /r 15,8 16,2 10.6 17 S

t'oof/oulu/ dB zahar a/
./am/II/lo/' /; x

.. ;ig. 2 - Regresia intre conţinutulde zahăr al familiilor şi al descendenţilor
lor polycross

Fig. 2 - Regr~~sion between tha sugarcontellts of tbe familiesand of their
polycross descendants

de rădăcil~i (fig> 3).Pelltruconţinutul de zahăr (fig. 4) s-a găsit un coeficient
de corelaţIe de r = 0,51 şi un coeficient 'de heritabilitate h2 = b = 0,61, ceea
ce demonstrează că interacţiunile de aditivitate joacă un rol mai important
111 determinarea conţinutului de zahăr decît In cazul producţiei de rădăcini.

., ::0,/8
o

•

•

•

•
•

•-------o~.0·--:·

Rcgrcsia" intr~ producţiil~.de r~idăciniale famiJiilor.şialedCSCCll

dcntilor ,lor topcrm;s de pe teste:
HegressiclU' between 1hc root yields of· thc familie.') andbf 'their

topcross dcscendants Irom. fItc teMer

Fig. 5:-

Fig. 5-

"1

,o,.

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

46 .
... 4448 . ;).256fj15a
.PlOd de râd:ic//)i a /&/7?illi/ol'

Fig.] ~ Regresia intre producţiade rădrtc,inia JUIl1iJiilorşiâescendenţilor

lor. topcr()ss " '. ,',' .
Fig, 3.;.;.. Regression bctweenthe root ""yield _of the families aud of

tIteir topcrossdescendants
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I~~"--'"'-r''''''''''...,...:..=-,;.........,..., O
13,8 14;2 /~6 15;0 5 .

Ccoliou/(// ele z<9Mr
al jal??i/ii/o;' 4-:i

Corelaţla /
Producţia de rădăcini

I
Conţinutul del':ahar

Regresia , I III =b hl =b

Familii x descendenţă polycross 0,11 0,05 0,74 0,76

Media părinţilQr x descendenta polycross 0,11 0,11 0,73

Familii X descendenţă topeross (4XxZX) 0,07 0,10 0,51 0,61

Media părinţilor X descendenta topcross{4XX 2X) 0;27 0,Z7 0,53 0,58

Familii X descendenţă topcross{2X x 4X) 0,18 0,10 0,50 0,72

Media părinţilor x descendenţă toperass (2Xx 4X) 0,19 O,ZO 0,52 0,85

estimărilor faţă de familii 0,12 0,08 0,58 0,70
.MEDIA

estimărilor faţă de media
părinţilor 0,19 0,19 0,59 0,66

MEDIA GENERALĂ 0,16 0,\4 0,59 0,86

Tabelul 1

Coefjcienţii de heritâbilitateşi de corelaţie 1ntre părinţi şi' descendenfL pentru producţia de
rădăcini şi conţinutul de zahăr la sfeCla poliploidă

Table 1- Coefficients of heritability aud correlations ,between parents aud descendants, for
root yicld aud sugar conicnt in polyploid sugar beci

.,'"

,

•

• ••
13,

Fig. 6 - Regresia intre conţinuturilede.zah1'tr ale familiilor
şi. ale .. descendenţi10r lor topcross .dc pc tester

Fig. 6 - Rcgrcssion lJetween tIle sugar contents of the families and of
thcir topcrossdescendants irom the tester

Din compararea coeficienţilorde corelaţie şi regresie părinţi x descendenti
.(tabelull! rei:s~că estimarea coeficientului de he.ritabilitate, prin regresia faţă
de unul dm pannţl, a dat rezultate foarte asemanătoarecu metoda regresiei
faţă de media părinţilor.

De asemenea este demn de remarcat că pentru tipurile de încrucisare poly
cross şi topcross utilizate, coeficienţii de heritabilitate prezintă valori asemă
nătoare ceea ce indică faptul că determinismul celor două însuşiri .. nneste în
esenţă influenţat de nivelele ploidice, • ...

Comparîndcoeficienţii de heritabilitate (de regresie) cucoeficienţii de
corelaţie corespunzăton se o~servăo,marţ.. ~seTI1~nare. Aceasta i~a>.·.determinat

pe u.n.ii·f\yt9ri, (O lq e m e ye~, 1967) să utilizeze coeficienţiide corelaţie, în
studIU1'probiemeior de transmitere a caracterelor cantitative,

Cel mai important fapt, ce reiese din tabelul 1, se referăla diferentele
îJ.ltre producţia de rădăcini şi COnţinutul de zahăr în privinţayal6rilor l~i l'
ŞI h', Astfel, la producţia,derădăcini,yalorilemediiale coeficientului de heri
tabilitate şi corelaţiesÎl1t de 0,14 respectiv 0,16 ceea ~e arată că această însusire
este determinată în cea mai mare parte de interacţiuni genice de neaditivit~te
componenta aditivăfiind neglijabilă,. . '

Pentru conţinutul de zahăr valorile medii ale coeficientului de heritabi
litate şi de corelaţieau fost de 0,86 respectiv O,59,ceea ce sugerează.că această

însuşire se găseşte în cea mai mare parte sub controlul unor interaCţiuni ge-

nice de aditivitate.Rezultatele concordăcu cele obtinutede al d e m e y e l' R.
(1967) şi H e c k e l' (1967) la nivel diploid, ,

Pentru lucrările de ameliorare, mecanismele de determinare genetică

a producţiei de rădăcini şi a conţinutului de zahăr au o importanţă foarte mare,
Astfel, pentru producţia de rădăcini, bazată în principal pe interacţiunigenice
de neaditivitate, selecţia individuală,pe familii sau pe linii, nu este de aşteptat

să dea rezultate, Selecţia, după capacitatea combinativăgeneralăsau specifică,

va avea Însă şanse mari de succes. în cazul conţinutului de zahăr, în cea mai
mare parte de interacţiunigenice de aditivitate, selecţiaindividuală,pe familii
sau pe linii are o importanţă majoră, deoarece prin hibridare nu este de aştep

tat să apară heterozis pentru această însuşire.

Aceste lucrări sînt confirmate de rezultatele referitoare la cantitatea de
heterozis înregistratăîn această experienţă (tabelul 2), La LC.C.P.T. Fundulea,
unde caracterul "producţia de rădăcini" a fost mai bine exprimat (43 -56 t/ha
faţă de 27 -41 t/ha la subunitatea de la Braşov), abaterile hibrizilor faţă de
mediile formelor parentale respective, în medie pe cele 10 familii, au fost
cuprinse între 4,5 şi 9,0%, în funcţie de tipul de încrucişare, Pentru conţinutul

de zahăr mai bine exprimat la subunitatea deja Braşov (15,4 -17,2'S faţă de
13,2-15,4'S la LC.C,P,Ţ, Fundulea) , cantităţile de heterozis au reprezentat
în medie pe cele 10 familii, numai ~1 ,5 pînă la +1,5%, faţă de media formelor
parentale, ceea ce subliniază lipsa de reacţie heterozis a acestui caracter.

Cele mai bune rezultate pentru producţia de rădăcini s-au obţinut la
încrucişările 4X X2X, unde s-a înregistrat un efect heterozis mediu de 9%
(LC.C.P,Ţ, Fundulea), Acesta confirmă justeţea metodelor de creare a soiu
rilor anizoploide,



HERlTABILlTATEA ŞI HETEROZISUL LA SFECLA POLIPLOID)..
, 21

1. Cod re se II V., 1970, Ca.paeitatea combiliativă a ullor linii COHStlllg;,:iHizaic 13 la sfecla de
::ahăr, An<i.lelc 1.e.Cos. Braşov, Sfecla de zahăr, '101. IT ..

2. C o cir e 5 c U V., Ş t c f il n e Ş cu P .. , Cod re 5 C II A .. , (1973); Efectul autojecl/1ulării,
capacitatea de combinMc şi gradul de stabilizare a UlJii/or c01!sallgvini:zate 13 - 1 la sft'cla
de zaluir, Analele LC.C.S. Braşov, Sfecla de zahrlf, val. IV.

3. Hei ro eri c k R. H. FiTI k ner R. E., D o x ta tor C. 'V., 1963, F aJ'iely CI'Qsses in
sllgal' beets. Expression ojhetfl'o;:is aud combiJliJig ability. J.ai ASSBT '/01. XII, No. 7.

4. Fa 1c o TI e r D. S., 1967, InlroduCfl'ciH genetica cantitati'vă, Ed. Agro5ilvică, BucureŞti.
5. H e c k e r R. J., 1967, E'L'alualiGJl of t1Jrce $1/gal' bre! brceding mct1Jcdş. J of ASSBT, vaL XIV,

No.4.
6. K 1 o e n D., 1967, AUSJtul::uug da Hcterozis bei tim tefraploidcn Riibcl1, Tagungsberichte,

No. 89 Deutsch. Akad. Jer. Laudw,
7. 01 d e ro c ye r D., Ru s h G., 1960, Evalualioll of combining abilityin se/lffl'iile !illCS of

sugal' beetusing male stel'ilc testers, Proc. of ASSBT, val. IX, No.S,
8. 01 d e ro e y e fR. K. 1967. General combilling ability of sugar beet inbred.) as detenllinetl

with two different tOPCI'OSS lesters, PJ'oc. of ASSBT, val. VIn. .
9. Stă neS cu Z., 1966, Die Refero::is bei den Zuckerriiden untel' :1usmtlzung der Poliploiclie,

Tagungsberichte, Nr. 73, Deutsch. Akad. derLamlw .
10. S t 50n e seu Z., K o va t s 11., GhermanI., 1971,PovişceHiesallaristvosii poliploidnoi

sahamoi sveklî putem otbOl'a i scrcscivanii, Nasledovanic tehnologhiceskih svoist·... v sahar-

noi sveklc, Braşov.

BlBLJOGRAFIE

CONCLUZiI

1. Ca şi in cazul sfeclei de zahăr diploide, la sfecla de zahăr triploidă ~i
tetraploidă producţia de rădăcini prezintă o determinare genetică bazată in
cea mai mare parte pe interacţiunigenice de neaditivitate, componenta aditivă
fiind neglijabilă.

2. Determinarea geneticăa conţinutului de zahăr se bazează in majoritate
pe interacţiunigenice de aditivitate.

3. Incrucişările 4X X 4X, 4X X 2X şi 2X X 4X aU prezentat heterozis
la producţia de rădăcini. Pentru conţinutul de zahăr nu s-au evidenţiat efecte

heterozis.
4. Cele mai accentuate efecte heterozis s-au obţinut la incrucişările

-4Xx2X,
5, La nivel triploid capacitatea combinativăgeneralăa liniilor se exprimă

mai complet decit la nivel tetraploid.

Compararea descendenţelor 4X X 4X cu descendenţele4X x2X nu dă
decît o imagine foarte aproximativă a influenţei nivelului de ploide asupra
heterozisului, datorită diferenţelor genotipice intre polenizatori. Avind insă
in vedere heterogenitatea genotipică a acestora, se poate considera că ambele
tipuri de hibridare dnc la esthnarea capacităţii combinative generale a celor
10 familii. S-ar putea deci conchide că la nivel triploid capacitatea combinativă
şi deci efectul heterozis se exprimă mai bine (9,0% in experienţa de faţă) decit
la nivel tetraploid (in cazul de faţă 5,0%).
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AND SUGAR CONTENT AND
POLYPLOID SUGARBEET
VULGARfSL.)

Summary'

hcrilability of root yield and sugarcontcnt in sugarţeet \,'as studied bv means of
10 non-related tctraploid famili~s aud a ~hPloid variety llsed in polycross andtop~cross type
cro5~es.. ~he descendants were mcIuded ill a comparative tria! canieeI out iI"! two loc<1tion5.
Hent~blhty \Vas calculated by r~gres5ion between parents and offsprings, amI the heterm,is ily
tIle dtifereuce between the hybnds andthe mean of file parenta! fOrms.

f:~eS1l1~s}hO,vcdthat i?~hetetraploidleve~ srosses, ~s ,~'cl1 as in the hcteroploid crosses,
rOGt. ~ IeIel 1~<; mastly determmeel,by. non-addltIvc: gell1e mtera'ctious (mean' hcritability
c~eIfIcICnt:h4 =:= ~,H) andsugar content by additivegenicintţractions{heritahiHtycceefieîent:
h- = 0,68). ,TlllS 1$ concordanţ with fhe rcsultsobtained by other authefs, at diploid level.

~ The ~ 4~ X 2=; type cr,cs~es presen~cd greater heterosis cffect, than', thc " ":IX x
4:X or 2X X -X (,cscendants ill raot YleId. In sugar content no heterosis eUects ";vere
Tcccrderl.

L'HERUABILITE DELA PRODUCTIONDE RACINES ET DE LA
TENEUR EN SUCRE ET LE HETEROSIS Ă LA BETTERAVE POLY_

PLO!DE (BETA VULGARISL.)

Resumc

.. , A l'aide. de 10 famillcs t6traplc'îdes nonapparentees et de la vari6t6 diploîdc Lovrin 62,
lltlhse:s~~l crOlsements de type polycros5 ei tcpcrnss, a 6tc ctuclicc I'h6ritabiHte de Ia production
de raCillCS et de la icneur eu sucre, surla betterav~. Les descendences ont ete inciues dans une
culturc comparative realisec eu eleu);: localiH~s; a Ih6 dCtcrminee la prodllction de racines et la
tene.u~eu, suere. L'~er.itabilitea ete ealculee par la regression CnlTe patent!'; et descendents, c't
le heterOSls t:ar la dlfference cnl,re la elesccndance 'hybride et lamoyenne des formes parentales.

Les re~ultatsont, montl~~ q ne I~, producticn de racines c:st dcterminee, dans la plupart,
tant a.u:" .c:01sement~ ~etrapl0ldcs qu a ceux heteroploldes, par des interactions geniques, de
n?nadl~lV:lte (lecoeffICient moyen d'heritabilite h:! = 0,14), tandisque lateneur en sucre 'est
cletermmee .par des inter.actionsgcn!quesd'aditivit6 (le ccefficient d'aditivite h2 = 0,68) •.
(cs CQnc1USlOns concordentavec,Ies resultats obtenus par d'autres auteurs, au niveau dipiolde.

. Les descendences de~ CrQI:ement:qll~ty:pe4XX 2Xont presente uneffet hCterosis pluş
net que les~e~cel~da.nces4Xx4X or2Xx 4X a la pro~uction de racines, On n'a pas remarque
des effets heterosls a la teneur en sucre.

DIE HERITABILITĂTDES RUBENERTRAGS UND ZUCKERGEHAL'~S
UND DIE HETEROSIS BEI POLYPLOIDEN ZUCKERRUBEN (BETA

VULGARfS L.)

Zusammenfassung

, ,Eswurd: dieHeritabilWit des Riibcnertrags und des Zuckergehalts bei Ruben Illit
r;llfe von 10 llIehtverwandten' tetraploiden Familien tInd der diploiden Sorte Lovrin 62 in
hreuzungen vom Typ polycross und toperass studiert. Die Naehkommen wurden in Feldversuche

in 2 Ortschaften einbezogen und es wurden der Riibcnertrag und der Zllckergehalt bestimmt.
Die Heritabilitat wurde durch die Regression zwischen Eltern und Nachkommen Hnd die Heterasis
durch die DiHerenz zwischen dem hybridcn Nachkommen nnd dem Mittelwert cler Eltern be
rechnct.

Die Ergebnisse zeigten, dasE der Hubcnerirag sowohl bei den I\:reuzungen alti tetraploidem
Niveau alş auch bei elen heteroploiden Kreuzungen gr6sstenteils durch nichtaddiHves Genzll
,sammenwirken (mittIerer HeritabHitatskoeHizient h 2 = 0,14) und der Zuckergehalt durch addi
tives Genzusammenwirkcn (Heritabilitatskeeffizient li2 = 0,68) bestimmt ist, Diese Ergebnisse
stimmen mit denen anderer Autoren, die aui diploidem Niveau erhaltcn wl1rden, iiberl;in.

Die Nachkommen der Kreuzungcn VOlll Typ 4X X 2 xzeigten bei dem Riibcnertrag einen
sHi.rkeren Heterosiseffekt als die l(rellzllllgcn ":IXx4X oder 2Xx2X. TIcim Zuckergehalt wurcle
kein Heterosiseffekt nachgewiescn.

HAcnE~CTBEHHOCTb npOil3BO~CTBA KOPHErrnO~OB il
CO~EP)j{AHil}lCAXAPA il ,ETEP03ilC Y nOnilrrnOil~HOH

CBEKnbI (BETA VULGARlS.)

Pe3JOAte

Upa nOMOIUll10 pOaCr:aeHHbIX TeTpanJlOHnHbIX ceMeilcTB H ,UHTIJIOH.ll:HOrO copranOBpHH 62,
npIlMeH$CMbIX il cKpeLU~U:laHlHIX niJIa nOJIHKpOCC H TOIIJ(pOCC, 6blJla H3YQeHa HaCne}J;CTBeHHOCT1>
npOH3BO}J;CTBa KopHeIIJIO,UOB H co.uep))(aHHH caxapa B CBeKlle. DOTOMKH 6bTJlH ilKJIIOQeHbl B
cpaBHlt:ŢeJlbHylO KYJIbTYPY npOBC)l,eHHyJO D )lDyx MeCTax, onpe.uemUJ npou3Bo.u;CTBO IwpHeIUlO
J];OB II cOJ];ep)KaHile caxapa. HaCnC)l,CTBeHHocTb yCTaHOBJIena nyreM perpeCCJIU MCiK.n:y po,UilŢe

nm..-m H nOTOMKaMU, U rCŢep03HC pa3HHlleH Me)KJIJ' rIl6pH.n:HhIM TIOŢOMCT):IOM II cpe}J;HeH pOp:H
remCKHX tPOpM.

Pe3YJIbTUThI nOJm3aJJH, 'iŢo B CKpeU.lH.:aaHllH Ha TeTpaIDJOHIJ;IIOM ypoDHe, KaK II B reTepo
TIJlOH)J:1iOM CKpell{HBamiII, IIpOH3BOJl:CTBO KOpHenJIo.uOB DbI3BUHO 60JIbme Beero reHHhIMH Hea,uH
THBlibIMU Me)l(JJ.el1cTBulIMU (cpe.n:HIll1 K03ijJq)Hr::t:ueHT HaCJIe)lCTBeUHOCŢH h 2 = 0,14), a CO}J;epiKaHHe

caxapa reHHJ,IM a}J;uTHBl1bIMU MejKAeilcTBI-1eM (R:034J<l>auHeHT HaCJIeACŢBeHHoCTll h2 = 0,68). 3TO
COOTBeTcTDyeT c pe3yJlbTaTaMli IIOJlyQeUHbJMII J];pyruMu aBTopaMU, Ha J];lInJIOn)J;HOM ypoBue.

ITOTQMCTBa CICpell{UBaHHH THlIa 4X x 2X HMeJIH 60JIee BbJpIDKeHHhlit rCTep03HCHbJlJ: 3!fJ
ijJe:KT, 'JeM llOTOMcTBa 4X X 4X Il npOli3BO,UCTDe lWpueIIJIo}J;OB, tIŢO KaCaeTC$ CO,IJ;ep~aHlHI

eaxapa He yCTaHOBJleHO reTep03HCHhIX 3$ijlenOB.
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SITUAŢIA ACTUALA ŞI PERSPECTIVELE. AMELIORĂRII
SFECLEI DE ZAHĂR

Z. sTANESCt", C. M. GEORGESCU, p, ŞTEI~~NESCU

Se face o scurtă trecere 'in revistă a demoItării metodelor de
ame1iGrare' la sfecla de zahăr şi se ilustrează efectul' lor asupra evo
luţiei producţiei de rădăcini şi conţinutului de zahăr in Europa.
Astfel, se arată că la inceput lucrările de :-elecţie au fost indreptate
in special aSl1pra conţinutului de zahăr ceea ce a avut ca rezultat
apariţia unor noi soiuri de tip ZZ, foarte bogate in zahăr. Ulterior s-a
luat drept criteriu de selecţie producţia de zahăr la ha, ceea ce a de
terminat schimbarea Grientării selecţiei către soiurile de tip N.

Introducerea soiurilor poBploide în perioada anilor 1950
a dus la sporirea accentuatu. a producţiei de rădăcini, după care a
urmat o perioadă de stagnare datorită trecerii la soiurile monogerme.

Apariţia in cultură a soiurilar pc bază de androsterilitatea dus
la un nou salt inpri'linţa producţiei de rădăcinipină la ni'lelul atins
de Soiurile actuale: 40-:-,55 tlha cu 15-17% zahăr in Franţa, 68-:
83 t/hacu 15",",:",17% zahăr in Elveţia, 55~70 tlha cu 15~1Î%

zahăr!n România etc. (rezultate din experienţe comparative).
In perspectiv·ă, in România se apreciază. că lucrările de cer

cetare şi ameliorare se "Ier dezvolta în următoarele direcţii:

- crearea hibrizilor pe bază de alldrostcrilitate citoplasmică.

po1iploidic şiconsangvinizare;

- prognosticarea "in vitra" aefectului heterozis;
_inducerea de mutaţii şi selecţia unor linii şi familii Cu

conţinut foarte ridicat de zahăr;

- crearea unor soiuri deosebit de rezistente la lăstărire

pretabile la semănat primăvara timpuriu în zonele mai calde ale
ţării :

- ameliorarea rezistenţei la boli in special la Cercospcra
şi a capacîtf,ţii de utilizare aîngrăşămintelor.

Importanţa soiului, în constelaţia factorilor ce determină producţia

agricolă, constă în faptul că el influenţează puternic gradul de valorificare a
tuturor eforturilor făcute de om pentru optimizarea condiţiilor de creştere

şi. dezvoltare prin lucrările solului, fertilizare, întreţinere, protecţie, irigare etc.
Aşa se explică atenţia tot mai mare care se acordă creării de noi soiuri la toate
plantele agricole.

Luată recent în cultură,.sfecla de zahăr este un exemplu spectaculos
de evoluţia unei specii, datorită acţiunii omului asupra fondului genetic al
plantei.
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cînd Mar g r a f f a anunţat pentru prima oară că din sfeclă

pytr'l[>'e zahăr identic cu cel din trestie, conţinutulsfeclei era de numai
o producţie de rădăcini de cîteva sute de kg{ha (Stănescu,

iz e s c u, 1976). De la simpla descoperire şi pînă la producerea industrială

a zahărului a mai fost nevoie de două etape esenţiale şi anume: implementarea
industrială a noului procedeu de producere 'f zahărului, etapălegată de numele
lui Ac har d elevul lui Ma rgr,a fi şi crearea acelor condiţiisocial-economice,
care să ceară şi să încurajezenouaindustrie.Această etapă este legată de nu
mele lui Napoleon.

Unul din principalele merite ale lui Ac har d este că deşi chimist prin
formaţie şi tehnolog prin profesiune şi-a dat seama de necesitatea perfecţionării

materialului biologic de care depindea randamentul uoii industrii. în consecinţă

studiazămai multe provenienţede sfeclă şi în 1806 alege provenienţa cea mai
bogată în zahăr pe vremea aceea, care primeşte denumirea de soiul Albă de
Silezia. Aceasta poate fi considerată prima lucrare de ameliorare la sfecla de
zahăr. Ea a avut ca rezultat o ridicare a conţinutului de zahăr la 4 -5%.

înpenoada care a urmat lucrările de ameliorare s-au bazat pe selecţia

în masă pon'lind de la soiul Albă de Silezia.Prin această metodă în anul 1858
a fost creat şi introdus în cnltnră soiul Imperial, care prezenta un continut
de zahăr de 9 -13%. Soiurile existente înjurul anului 1860 erau rezultatul
selecţieiîn masă şi prezeutau un conţinutde zahăr în jur de 10,5% (M u r e Ş a n
1967).

Două evenimente dau un nou avîntcreă~ii desoiuri de sfeclă de zahăr

şi anume: în 1860 L Oli i s de.v iIm ori n introduce metoda selectiei indi
viduale pe familii, iar în 1888 s-a trecut la estimarea conţinutuluide zahăr cu
ajlitorul polarimetrului, ceea ce a mărit efectul selecţiei. Ca rezultat, în urmă

torii 60.de ani conţinutul de zahăr al soiurilor astfel create ajunge la 21 %.
Variante ale acestei metode au stat şi la baza.soiurilor româneşti Cîmpia
Turzii-34 şi Lovrin-532 .(S i m ul e s c uSa ru, D r ă g h ici, 1957).
. Numeroasele soiuri create aufost clasificate după conţinutul de zahăr

în 5 tipuri şi anume: ZZ, Z, N, E,EE. Peste un secol de experimentări si
încercăriau arătat că pentru ~conomia ~ahăruluiîn ansamblu cele mai avan
tajoase sînt soiurile N şi Z. Aşa se explică de ce în ultimii 40 -50 de ani conţi

nutul de zahăr nu a mai crescut sau chiar s-a optat pentru soiuri de tip N cu
:onţinut mai scăzut· de·· zahăr,· dar cu producţii mai mari de rădăcini, ceea ce
asigură producţii mai mari de zahăr pe hectar.

în 1937 are loc nn alt eveniment important pentru ameliorarea sfeclei de
zahăr; Blankslee şi Avery descoperă efectul poliploidizat al colchicinei si
sfecla de zahăr este printre primele specii autotetraploidizate prin această
metodă (S t ă nes c u, 1969).

După scurta perioadăde decepţie cauzată de performanţelemediocre sau
chiar slabe ale tetraploizilo~noli"Creaţi,în 1940 Peto şi Boyes arată că, tetra
ploizii sînt excelenţi.genitori atunci cînd se încrucişează cu material diploid.
Ca urmare în 1951 intră în producţie soiul Kleinwanzleben Polybeta; primul soi
poliploid de sfeclă de zahăr.

De atunci au fost create numeroase soiuri poliploide de sfeclă de zahăr în
Suedia, Danemarca, Polonia, Japonia, Ungaria, România, majoritateatărilor
europene cultivînd în prezent aproape exclusiv soiuri poliploide. .

Complexată cu diferite variante ale selecţiei individuale genealogice,
metoda poliploidiei a fost utilizată şi la noi în ţară pentru crearea soiurilor
R Poli 1 şi l{ Poli 7 (S t ă nes cuşi colab., 1968).

în anul 1932 în U.R.S.S. a fost descoperităo sursă de monogermie, iar în.,.
1948 în S.U.A. a fost descoperităo a doua sursă (S a v i t s k y, 1954). LuCră-'\·
riIe de ameliorare au fost orientate către obţinerea u.nor soiuri monogerme, 1
deoarece monogermia oferea perspectiva mecanizării totale a culturii. ~.

Crearea soiurilor monogerme s-a dovedit a fi destul de laborioasă, întru
cît caracterul de mOilogermie era linkat cu multe alte caractere,şiînsuşiri defa-
vorabile. ,.

Combinînd retroîncrucişările, poliploidia şi hibridarea o serie de ame
lioratori au reuşit să creeze hibrizi poliploizi utilizînd ca formă mamă plantele
monogerme dipJoide şi ca forme polenizatoare plantele plurigenne tetraploide,
bogate în zahăr şi cu caractere favorabile. Schema, cu mici :rpodificări a ,fost
adoptată de majoritatea centrelor de ameliorarea sfeclei de ,zahăr din Europa.

Este de1nn de menţionat că. la noi în ţară s:'a mers pţo cale diferită. Prin
colchicinizare urmată de o selecţie individuală genealogică s-a reuşit să se obţină

un număr de familii tetraploide monogerme deosebit de valoroase care prin
hibridare cu soiuri diploide plurigerme au dat soiurile poliploide JliIonorom şi

RPM-519 aflate în prezent în cultură (S t ă il e s cuşi colab. 1971). Această

abordare aproblemeimonqgermieiaavut se pare un efect favorabil asupra
capacităţii.. de genninare a·..·seminţei···.··. şi de ridicare. a conţinutului de:.zahăr,

fapt evidenţiat cu prilejul mai multor consfătuiri internaţionale. S-a recurs
la această forululă în urma cercetărilor proprii, care au stabilit că partenerul
diploiqbogat în,zahăr transmite această însuşire dnd are rol de polenizatoL ,

Intre anii 1945 -1952 este descoperită şi studiată androsterilitatea Cito_~
plasmaticăşi se pun bazele utilizăriiei în ameliorarea sfeclei de zahăr (O w e n,
1942). Pentru prima oară devine posibilă obţinerea unor hibrizi triploizi cu grad~e. Wmid",o ''","o cioWO% "'o'i" , ,,",' 'h,,"",""i'i"P'''''' "' ",ci ,
malt de hetero"s, deCI o capacItate de producţIe sponta, fapt pentru care au \
înlocuit în producţiesoiurile poliploide (O w e n, 1951). în prezent marea majo- ..
ritate a soiurilor europene aflate în cultură sînt de fapt hibrizi triploizi pe bază

de androsterilitate. Efectul evoluţiei soiurilor de sfeclă de zal1ăr este sugestiv
ilustrat în figura 1, care prezintă evoluţia producţiei de rădăcini şi a conţi

nutului de zahăr obţinute în Belgia în perioada 1900-1970, faţă de anul 1900
(P i e c k, 1972),

Se poate observa cum selecţia în direcţia unui conţinut sporit de zahăr a
avut ca rezultat soiuri bogate în zahăr de tip ZZ, dar slab productive la rădă-1

cini. Schimbarea orientării soiuluiîn direcţia·tipurilor' N şi Za dusla o uşoară\j.
descreştere a conţinutului de zahăr, darî~'acelaşi tilnp, la o creştere marcantăij

a producţiei de rădăcini şi de zahăr. Introducerea poliploiqiei !!l_ per,ioada ani-'i\
lor 195Q este însoţităde unsaltspectilculos al producţieiderădăcini, conţinutulI
de zahărpăstrîndu-şitendinţ'U!e;uşoară-descre,ştere.'Partea plată a curbei în
jurul anului 1960 este legată de introducerea soiiifilor monogerme, care erau
admise cu producţiicel puţin egale cu ale soiurilor plurigerme.· în sfîrşit, partea
ascendentă a curbei din a doua jumătate a deceniului 1960 este legată de
introducerea ,hibrizilor 3X pe bază de ·androsterilitate. Cele mai bune soiuri,
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Fig. 1 - Evoluţia producţiei şi calităţii sfeclei de zahăr în Belgia (1900 ~ 1970) (cIupit
le Pieck - 1972)

Fig. 1 - Evolution of yicl<ls and sugar content of sugar beet in Belgil1lU (1900-1970)
(R. Pieck - 1972)

Soiul Ţara
Producţia Pmducţla de Conţinut de

de zablir, tfha rădăcini, tfh .. zahăr, ·S

MONOSVALOF Suedia 8,38 52,75 15,89
:\10NYX Eelgia 8,22 52,14 15.77
~IONOHILL Sucdia 8.00 19.60 16,12
MONOHEL Belgia 7.96 50.09 15,90
UNIBEL Belgia 7,94 48.76 16.28
MONOSTAR Suedia 7,93 49,62 15,99
SOLORAVE Olanda 7,88 50.17 15,71
MONITOR Sucdia 7,86 19,71 15,82
MONOLEPEVPLE Franţa 7.80 50.50 15,44.
VIGORAVE Olanda 7,78 48,36 16.09
GEMO n.F.Gcrmania 7,75 48,62 15.95
KILORAYE Oland<i. 7,75 48,15 16.10
MONOMER Franţa 7,60 49.01 15,50
MONOMAHCOM Caap. CEE 7.51 19,99 15,08
DIMA R.F. Germania 7,51 15.66 16,15
SIGMA R.F. Gcrmania 7,50 46,33 16.18
MARIVILi\'!ONO Danemarca 7.11 45,92 16,20
MEGAMONO RF. Gcrmania 7,43 46,08 16,12
MONEXEL 7,38 46,77 15,77
GIGAMONO R.F. Germania 7,38 45.80 16,12
1ibNOI~UHN Olanda 7,38 45,01 16,39
MONOFOlH Olanda 7.13 41,45 17;21
MONESSE 7.10 46,36 15,32

Tabelul

Jlroducţjile realizate de principalele soiuri de sfed·ă de zahăr in Franţa (media pe 3 ani şi

16·lacalităţi)

Table 1 - The performanccs of the main sugarbeet varieties in France (average over 3 years aud
16 localities)
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împreună.Cu creaţiile noi ale amelioratorilor sînt studiate permanent in culturi
comparatIve in toate ţările cultivatoare de sfeclă.

în.I;:r,:nţa d~ exemplu (tabelul 1), în medie pe 3 ani şi pe un număr mare
de loc~.lJtaţl dlstr:bUlte în toate regiunile cultivatoare de sfeclă, productiile
de za!"ar au vanat I.ntre 8,38 t/ha (soiul MonosvalOf) şi 7,10 t/ha (soiul Mone;se).
Conţmutul de zahar.a fost cuprins între 15,08'5 (Monomarcom) si 17 21'S
(Monofort), producţllle de rădăcini fiind de 41,45 -52,75 t/ha. ' ,

ţn Au~tri,: (tabelu12) producţiile de zahăr pe hectar au variat in medie'
pe mal.mulţl am Ş.I pe m':l m~1te localităţi între 10,15 şi 10,99 t, cu un continut
de za~ar favorabil cupnns mtre 16,98'S şi 18,05'5. '

. I;, Elveţia (tabelul. 3) soi~rile Încercate au dat producţii de zahăr cu
prmse I,:~re 12:6! tJ~a (SIgma) ŞI 10,38 t/ha (Poly.Kuhn) fiind rezultatlllnnor
producţll de radacml de 67,9 -82,7 t/ha cu un conţinut de zahăr cuprins între
14,8 ŞI 15,7' S.

. R.ezultatele O!,ţi:lUte la cultura sfeclei de zahăr în R.F. Germania, în
con~lţll.de producţie,m perioada 1951-1977 (fig. 2) arată o creştere aproape
con~mua a recoltelor de la fC~ 31. t/ha la ~ca 45 tl.ha, în timp ce conţinutul de
~ahar a fost pr,:ctIc acelaşI, m Jur de 16 5 (media tuturor soiurHor cultivate
m R.F.Germama, între care soiurile KW5 deţineau o pondere de peste 65%).

(COMPTE R.ENDU DES THAVAl.'X EFFECTUESEN 19Î3-1975
L'INSTlTVT TECHN1QFE FRANCAlS DE LA BETTERAVE IN1Jl1STlUELLEj

La noi în ţară se ţine o legătură permanentă cu cele mai noi creaţii ale
amelioratorilor prin experimentarea în culturile comparative ale institutului
sau ale C.5.1.0.5. a celor mai importante soiuri străine alături de soiurile
româneşti aflate în cultură şi cele propuse pentru omologare.

Indicii de producţie reieşiţi din experimentare timp de 3 ani în 13 centre
de incercare sînt redaţi în tabelul 4. Dat fiind că schemele experimentale au
variat între centre şî dela unanla altul, comparaţiiles-au făcut individual pentru
fiecare soi cu soiul martor care a fost, în funcţie de regiune, R Poli 1 sau R
Poli 7. Deci în acest tabel comparaţiile trebuie făcute numai pe orizontală.

5e observă că producţiile de zahăr biologic s-au situat la nivel de 8,12
11,8'1 t/ha, cele mai bune soiuri străine depăşind martorul cu 7% (Kaweme
gam.ono şi o selecţie încă în fa?ă de experimentare (KW5 8436). Dintre creaţiile

româneştiRPM-519 dă un spor de zahăr la hectar. de 8% faţă de martor, fiind
la nivelul celor mai bune soiuri străine, La producţia de rădăcini se remarcă

o variaţie cuprinsi'!. între 54,2 şi 70,5 t/ha, sporurile faţă de martor ajungind



III. GEORGESCU; ...• P; ŞTEFĂNESCU 6 7 PERSPECTIVELE AMELIORĂRII·SFECLEl DE ZAHĂR 31

Tabelul 2

Producţiilerealizate.deprincipalelesoiuridcsfectă de zahăr in Austria (media pe 4 ani şi
10 localităţi)

Ttzble2~;Thepc~!ot:IUancesoffheIDain sugar beet. va.deties in Austria (ayeragcover 4 years
and.lO localities)

'71'/6

Ij

(K4HPIIGNE JCJlu.o'sSBERICHIE OERiAlIRIJCJlANUCIN:N
j/EREINI(;lP'i'G ZlICKER eV BONN ·RFC/

. Tabelul 3
Producţiile realizate de principalele soiuri de sfeclă de zahăr în Elvetia (media .. 3 . .')

locaIităti)· . '. pe ani Şl_

Table 3 - The performances of the main sugar bect varieties in Switzerland (average over 3 };ears
and 2 localities)

]ahresbericht 1971/1972 - Zuckerforschungsinstitut

Producţia de Producţia de Conţinut d<:
;:ahăr, tJha rădăcini, t/ha zahăr, oS

martor

16,69

'5

Conţinutulde zahăr

16,64102,965,4

Producţia de rădăcini

103,0

t/ha

10,92

Producţia de zahăr

8,IZ 101,0 48,0; 100,6 17,01 16,70
10,87 103,0 65,7 104,0 16,66 16,52
10,61 105,0 65,0 109,0 15,90 17,30
11,81 107,0 69,3 116,0 16;62 17,86
8,77 103,0 57,0 107,0 15,43 16,14

11,81 107,0 70,5 118,0 16,47 17,86
8,67 102,0 53,2 101,0 16,54 16,14
9,01 103,1 53,1 97,0 17,20 16,05

10,95 99,0 66,0 107,0 16,60 17,71
10,78 103,0 65,6 106,0 16,40 16,67
8,49 106,0 54,2 115,0 15,65' 16,70
9,29 105,0 59,2 110,0 15,23 16,63

11,57 103,0 63,7 105,0 18,40 18,60
,2,8,'?",lQ§,Q ,_" 61,4 109,4" !§,~!'l....--1Q.1l

9,72 102,6 56,2 106,2 16;90 '16,91
9,70 102,9 57,1 105,7 16,85 16,94
9,74 103,Z 59,9 105,4 16,28 16,66

J\.lartor au fost soiurile RPoli 1 ,şi ~ PoIL~

7r\ 11" ~~ ~
0-

1i 1'f'ţ It ~..,.l 'V- ]'.;fJ I

7'~ It
~

I
~I

I

,1fJ """~ ~ PJ
1

o ~ ~

Soiul

)',IARlBO MONOVA
MARJBO ULTRAMONO
- în sudul ţării

- 1\loldova, Transilvania
I{AWEMEGAPOLY
KAWEl\IEGAMONO
IHVS 8478
I{WS 8436
l'AWECERCOM01'lO
A.J. POLYCAMA
POLYX - NORD

-'- SUD
?llONYX: -NORD

- SlIn
MONOFORT

. RPM 519
BRAŞOV

H POLI 100
HPM 550

'"

""

"'.

Tahellll 4.
Praducţii1crealizate de unele soiuri de sfeclă de zahăr încercate în reţeaua C.5.1.0.5. (media pe

- 3 ani şi 13 centre)
Tab-le 1- Yields performed bysome sugar beet varieties testedin C.5.1.0.5. network (average

aver 3 years and 13 centers)

Fig. 2 - ProducţIi1erriedii obţinute lasfec1a de zahăr în H.F. Gcrrnauiaîn perioada 1951-1"977
Fig. 2 - Average Yields and suga,rcontentobtained in German Federal Rcpublic by Sugar

beet during the period 19.51-1977

18,10
18,18
17,78
17;79
18,34
17,90
17,85
18,16
18,19
18,10
18,10
18,09
18,18
17,73
18,34
18,39
18,43

15,3
15,5
15,5
15,5
15,6
15,0
15,1
15,3
1.5,2
15,5
1.5,3
13,4
15,1
l.5,0
14,8
15,7
14,9
15,3

Conţinut de
oS •

54,5
54,2
5.5,3
5.5,2
53,4
54,6
54,7
53,5
53,3
53,4
53,2
53,2
52,7
53,6
51,5
.50,4
50,1

82,7
78,8
71,8
76,9
74,4
77,5
76,1
74,7
73,7
72,7
73,0
72,6
73,1
72,4
73,7
'67,9
n,9
67,9

Producţia de
rădăcini, t/ha

9,86
9,85
9,83
9,82
9,79
9,77
9,76
9,72
9,70
9,67
9,63
9,62
9,58
9,50
9,4.5
9,27
9,23

12,61
12,28
12,15
11,94
11,57
11,56
11,44
11,40
11,25
11,24
11,21
11,12
11,00
10,97
10,91
10,83
10,69
10,38

Producţia de
zahilr, t/hi!.

Osterreich

Ţara

H..F. Germania
Olanda
H.P, Germania
Danemarca
Polonia

Olanda
R.F. Germania
Danemarca

Danemarca
Franţa

R.F. Germania
H.F. Germania
H..F. Germania
R,F. Germania

Ţara

H.~F.·.·Germania

R. F. Germania
R.F. Germania
IL F~Germania
1talia
Suedia
Danernarca
Danemarca
Danemarca
R.F. Germania
Suedia

'Olanda
Suedia
R .. F .. Germania
Olanda
Olanda
Franţa

Olanda

Soiul

MOVAGEMO
MONORAVE
KA\VEMONO
MARIBO MONOVA
A.J. POLICAMA
MONOPUR
MONOFORT
KAWESACCHAPQLY 70
MARIBO EXTRA POLY
MARIBO ULTRA MONO
ZUMO
?dATIBO l.'LTRA.MONO
CARPO
KAWE MONO
I{AWESACCHAPOLY
KAWEDEA
I{AWEPRECOPOLY

Soiul

SIGMA
KAWEMEGAJ\lONO
KAWEMEGAPOLY
KAWEMEGAMONO
MEZZANO MONOGEM
MONITOR
IHARIMONO
MARIEO UNICA 11737
MARIBO UNICA
KAWE 57
MONOHILL
MONOKUHH
MONOSTAR
I{AWE7446
MONOKUHH
H 6606
:,\10NARK
POLYKUHH

RapQrtde la Station FedeHlle de Recherches Ag,onoml'qnes de L (. .. ausnnne 1973-1975) C.S.I .O.S.Rezultatele inccrcărilorcu soiitri de sfeclă de zahăr în anii 1974-1976
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I'UCV"'f~ conţ:int1tullui de zahăr se poate aprecia că in general
zahăr decît cele româneşti cu ul1ele excepţii

A.J. Polycama. .
qjf~ţr~;;~':cl~:;~ebi; experienţă organizată in cadrul C.A.E.R s·au eviden-

d de mari intre in privinţa producţiilorde zahăr,

r~:~;:iir.:t~~:aconţinutt11ui de zahăr 5). La Kalinowsk, unde s·au obţi-
t: cele mai de zahăr au oscilat destul de strîns

din 8,86 tlha (soiul Himona din
r~:~~~~~fi~al~u:f,o~;stcuprinse 50,2 tlha (Polihibrid 26)
,j d!, zahăr;>. variat intre 20,2°S (Poli Eli)

~J~'H~:~~I:~r~i~;~~'~~~ Remarcabilăeste diferenţa intre localităţi in privinţade zahăr, care la majoritatea soiurilor a.fost de peste.4 grade pola-
Acest fapt reieşit de altf~l din multe alte experienţearată că factorul

are o influenţă foarte mare asupra acestu,i caracter. Deci îri unele ţări

şi localităţi cum ar fi Austria sau Kalinowsk (in U.RS.S.) unde se intilnesc
contiriuturi de zahăr deosebit de ridicate,.trebuie să se aibă în vederecă lluele
condiţii locale favorizează o acumulare deosehită:a zahărului.

Tilbelul 5

Producţiile ·rcalizaie de unelcsoiuri de sfeclă de zahărin U,R.S.S. (experienţeC.A.E.R. - 1975)

Table 5- Yields performed by some sugar beei ,'arieties testedin U.S.S;R, (C.A.KR.
expcrÎments, 1975)

Producţia. de Producţia de Conţinutul de
za1J,jr rădăcini :':ah,tr

Soi,u] . ,Tara

1'"liOO'] La~ K"li'l c,. K"li'l La~
IVslc binsk nOIVsl(. binsk llowsk billSk
t/ha t/ha t/ha t/ba "S "S

POLYHIBRID 26 lJ.H.S.S. 9,54 5,72 50,2 38,6 19,0 14,R
POLI E 1 CEHOSLOVACIA 9,43 5,00 46.9 31,1 20,1 [6,1
BELOTERJ(WSIGI [9 D.R.S.S. 9,.14 4.60 47;2 30,6 19;8 1'5,0
POLlROM HmlANIA 9,16 4,89 47,2 29,4 19.4 "16,6
POUE 11 CEHOSLOVACIA 9.16 5,09 45,1 31,5 20,2 16,2
lJLADOWSIUI 752 G.R.S.S. 8,99 48,1 18,7
ROMANSIGl23 D.R.S.S. 8,"96 5,04 45,5 33,7 19,7 15,0
VERHNIACISI\:U l'.RS.S. 8,74 47,0 18,6 '-RIMONA RD.G. 8,86 4.58 46,4 .)[,6 19,1 14,5

. Într-o experienţă similară efectuată de asemenea in cadrul C,A.E.R in
RD. G. (tabelul 6) s-au obţinut producţiide zahăr alb intre 4,18 (soiul Romanskii
23) şi 4,99 tlha (soiul K L-2) la producţii de rădăcini de 35,5 si 38,8 t/ha şi
conţinuturi de zahăr cuprinse intre 14,9 şi 16,3'S grade polarimetrice. . ...

Subunitatea noastră a iniţiat o serie de experiente In comun cu institute
din alte ţări; În vedereaveiificării soiurilor existente şi creării în comun de
noi soiuri de sfeclă de zahăr. ' . .
. Din rezultatele obţinute in Ungaria In experienţele cu verificarea soiu-

rilor (tabelul 7) in anul 1974 in medie pe 3 localităţi reiese că cea mai bună
comportare il- avut-o soiul Românesc Poli 87, sub aspectul producţiei şi conţi-

Tabelul 6

Producţiile realizate de unele soiuri de sfeclă de zahăr in RD.G. (experienţe CA.E.R.- 1975)

T abe 6 - Yic1ds performed by somc sugar beet varieties in the German D.R. (CA.E.R.
experiments. 1975)

Producţia Producţia Conţinutul. de zahar
. Soiul Ţara de zahăr alb de r[ldădnl I% zah.ir albt/ha t/ha oS

KL 2 Polonia 4,99 38,0 16,3 13,5
PN MONO 2 Polonia 4,96 38,3 16.1 13,2
PN MONO 1 Polonia 4,62 37,5 15,5 12,6
EL 1 Polonia 4,62 38,7 15,2 12,2
P,OLIHIBRlD 26 LRS.S. 4,56 36,1 15,7 12,7
PN 3 H.. D.G. 4.44 37,4 15,5 12,5
HYMONA H.D.G. 4,43 38,8 15,0 11,4
MONOHYHRID l'.R.S.S. 4,43 38,3 14,9 11,9
RPM 550 Homânia 4,19 35,5 15,2 11,9

Homanskii ?' lJ.R.S.S. 4,18 36,1 15,1 12,0_.,

Tabelul 7

Producţiile realizate de unele soiuri româneşti de sfeclă de zahăr in R. P. Ungarii (media pe 3
localităţi; 1974)

fable 7 - Yields performed by some Romanian sugar beet varieties in Hungarian P. R. (average
in 3 localities)

Producţia ele Produ(:ţia de Conţ.î-

zahăr nlb r,jdi'ldni Hulul
Soinl Ţara de

I
zah;lr,

t/hn % t/ha % "S

H. FOLI 87 H.omânia 5,57 104,9 42,5 89,9 16,37
B-l'OLI MjlO2 l.:llgaria 5,43 102,3 18,5 102,5 14,69

România 5,10 101,7 12,0 88,8 16,10
R POU 1 H..cmtlllia 5,36 100,9 14,7 94,5 15.34
BRAŞOV H.omfmia 5,33 100,4 45,4 96,0 15,22
l{ POLI 7 Homânia ,),32 100,2 43,6 92,2 15,19
BRAŞOV 2 N Homânia 5,31 100,0 44,5 94,1 lj,2fi
B~l\lonoPQli N l'ngaria 5,31 100,0 47,0 99,4 14,76

P 8 Homânia 5.29 99,6 12,4 89,6 15,76
46 l;llgaria 5,18 97,6 46,4 98,1 14,65

Suedia 4,76 39,6 4G,O 97,3 13,65

soillrilor maghiare 5,31 100 47,3 100 14,70

DL 5% 0,37 2,9
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~:'t~::~~~' soiuri româneştise caracterizează prin conţinut de

•~:~1il~.~t~!~:~: ii deCît soiurile străine.obtinute la soiul Monohill s-au datorat uneI senSl-
eercospora,

cele prezentate s-a putut să se formeze o imagine asupra capacităţii

de a celor mai bune soiuri existente în Europa, precum şi asupra
producţiilor şi conţinutului de zahăr ce se ating în condiţii de expe

rimentare în cîteva ţări din Europa şi S,U,A" comparativ cu cele obţinute

Ia noi în ţară.

Referitllr la soiurile româneşti se poate spune că se clasează printre soiu
rile bune prezentînd producţii de rădăcini ceva mai scăzute, însă cu un conţi

nut de zahăr mai ridicat. De asemenea ele posedă o rezistenţă ceva mairidi-

/
,lată ~e~t:~o:i:;~o~~ediaturmătoare eforturile sînt îndreptate în directia
i creării hibrizilor triploizi pe bază de androsterilitate citoplasmatică, Aceşti

hibrizi vor da producţii mai mari de rădăcini datorate efedului heterozis si
vor realiza un conţinut bun de zahăr, dat prin faptul că materialul de amelio
rare din ţa~a noastră are un conţinut de zahăr mai ridicat decît în alte ţări

europene, In acest scop în cadrul diferitelor colaborări internaţionale s-au
obţinut o serie de hibrizi triploizi monogermi, care sînt în verificare pe baza
de androsterilitate, creati prinîncrucisarea liniilor androstcrilc străine cu
polenizatori tetraploizi ~omâneşti. '

In tabelul 8 sînt prezentate rezultatele de producţie ale unei experieuţe
cu hibrizi triploizi creaţi prin cooperarea cu Ungaria, Se remarcă hibridul 228

TabelH! 8

Producţiile realizate de hihrizii creaţi in cadrul colaborării româna-ungare (1975). Media loca1it:i
ţUor Braşov şi Secueni

T ab!c 8 - Yields perfarmed by tlIe hybrids deveIoped created \vithin the Romanian·Hungarian
collaboration (1975). Average of the Braşov and Secuieni localities

Soiul Originea
Producţia de Prortuctia de I Conţinut dc
za!Hir, tllm rfld;lcinl; ttha, zahâr, "S

STUPINI 2 N România 8,16 45,6 17,9
H 228 Cooperare 8,09 4U 18,3
l\IONOPOLI N L'ngaria 7,96 45,2 17,6
H 227 Cooperare 7,90 44.4 17,8
H 225 Cooperare 7,88 44,0 17,9
BErA POLI M/I02 Cngaria 7,86 41,9 17,5
MONQR011 România 7,81 44,6 17,5
K 46 l'ngaria 7,71 44,0 17,6
H 230 Cooperare Î,71 13,3 17,8
R Poli 7 Rom~lnia 7,68 42,2 18,2
H 229 Cooperare 7,65 43,2 17,7
MONODIPLO 2 Ungaria 7,62 43,3 17,6
R Poli 1 Homânia 7,55 .41,7 18,1
H 226 Cooperare Î,47 41,5 18,0
H 223 Cooperare 7,43 41.5 17,9

cu O producţie de 8,09 tjha zahăr, care a Întrecut soiurile R Poli 1 şi R Poli 7,
precum şi alte soiuri (MonodiploşiK-46), prezentînd cel mai ridicat conţinut

de zahăr dintre toate variantele experimentate.
Hibrizii triploizi pe bază de ,mdrosterilitate citoplasmică au dat de

asemenea rezultate satisfăcătoare, In experienţele efectuate la Fundulea şi

Oradea în 1976 (tabelul 9) s-a remarcat hibridul D-27 cu un spor la pro
ducţia de zahăr de 20%, faţă de media soiurilor considerate cele mai bune la
ora actuală.

Valoarea hibrizilor triploizi româneşti a fost verificată într-o altă exp
rienţă efectuată în S.U.A, la Sydney (statul Montana) şi la Worland (statul
Wyoming) de către Holly Sugar Corporation (tabelul 10),

Ta.belul 9

Producţiile realizate de unîihihrizi triploizi in condiţii de irigare. iHedia localităţilor Funduleaşi

Oradea (l976)
Table 9 ~ Yields performed by some triploid hybrids under irrigation conditions. Average of the

Fundulea aud Oradea localities (1976)

Productia dc zahăr alb Producţia dc zahăr
Conţinut

Producţia de r;idăcini

Soiul
biologic

de zahflr

"' "
~~

tlba ttha t{.ba "m m

STANDARD *' 7,30 100 9,03 100 14,9 60,60 100

D 27 8,50 120,1 10,90 119,6 15,6 69,20 113,6
D 38 8,41 114,3 9,92 108,6 14,8 66,85 109,9
D 28 8,25 112,0 10,07 110.3 15,2 65,84 108,4
]) 31 7,SI 106,9 9,65 106,7 15,6 61,40 101,2
D 41 7,80 107,8 9,52 106,0 15,8 59,80 98,6
D29 7,80 107,8 9,66 106,9 15,3 62,86 103,6

*1 Standardul este media sGiurilor ~laribo l~ltra 2\10no, ::\lonohiJ, ~Iaribo l\lonova, Monica,
fIilleshăg :Moni 297 şi H.P::\l 319

Tabelul 10

Producţiile realizate in S.U.A. de soiurile şi hibrizii triploizi - creaţi in România.
localităţilorSydncy CUontana) şi Worland (Wyoming) - HolJy sugar corporation ~ 1976

10 ~ Yields performed in U.s,A, by the varietics and triploid hybrids developed in Romania
Average of thc Sydncy (Montana) and Wodand (\Vyoming) localities

I Zahăr brut

-1
Zahăr alb Conţinut Randamcnt R"d"ini

Soiul

I I I "s zahăr alb

It}ha "' t!ha " % t/1la "'., 00 "
(+)9,69 108,0 (+)7,83 106,7 (~)16,81 (-)13,6 (+)57,8 110,0

9,04 100,7 7,38 100,6 17,11 14,0 52,8 101,0

8,98 100 7,34 100 17,14 14,0 52,4 100

8,78 ;7,33 99,9 (+)17,78 (+)14,8 49,4 94,3
(-)8,45 94,2 (-)6,93 94,4 17,19 14,1 (~)49,2 93,9
(-)8,44 91,0 7,02 95,6 (+)17,61 (+)14,7 (-)48,0 91.5
(-)8,21 91,4 (-)6,80 92,7 (+)17,55 (+)14,5 (-)16,8 89,4
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Producţia de rădăcini Conţinllt de zahăr Prod\lcţi~ de zaharozii

Variantn

I
I"mni-

I
1semnÎ-

I
1"mni·t/ha % "S "' tlha %fie. '" I fie. fie.

Capacitatea de producţie a descenden!elQc create prin iradiere, selecţie pe familii IIi hibridare
(Fundulea, 1976)

Tavle 11 - Yielding abiJity of the descendants developed by jrradiation, Selcction on familics
and hybridization (Fundulea, 1976)

Tabelul 11

LOVRIN 62 - CQntrol 50,6 IDO )1,8 100 7.48 IOD
LOVRIN 62 - Iradiat D1 52,1 lO3,O 15,6 105,4 8,13108.7 *.
LOVHIN 62 - Iradiat D 2 45,0 88,9 000 16,0 108,1 • 7,20 96,3
LOVRIN 62 - Iradiat D3 50,5 99,8 15,7 106,1 7,94106,1

TETRA 1- Control 52,9 IOD 15,7 IOD 8,31 100
TETRA 1 - Iradiat D1 55,0 104,0 15,1 96,2 8,29 99,8
TETRA 1 - Iradiat D 2 49,8 94,1 00 15,8 100.6 7,83 94,5
TETRA 1 - Iradiat D3 54,4 102.8 15,4 98,1 8,29 101,0

:M5xT 1 - Control 56,0 IOD 15,0 IOD 8,40 IOD
1\'15 X T 1 - Iradiat DJ- 54,2 96,8 15,3 102,0 8,26 98,3
M5xT I - Iradiat D2 53,3 95,2 O 14,9 99,3 7.95 94,6
MSxT 1 ~ Iradiat D 3 55,3 98,8 14,6 97,3 8,04 95,7

DL 5 % 2,2 1,1 0.49
1 % 2,9 1,5 0,65

0,1 '/ 3,8 2,0 0,86
"

se sămînţa segmentată semănată la loc definitiv. Această problemă este luată

în studiu în cadrul illstitutulni nostru.
Una din cerinţele exprimate repetat de industria zahărului este crearea

unor soiuri care să dea posibilitatea începerii campaniei de recoltat şi prelu
crarea sfeclei mai timpuriu. Studiile făcute pe mai multe soiuri au arătat că

dinamica de acumulare a zahărului în ţara noastră este asemănătoare la.
toate soiurile, cnrbele prezentînd un paralelism evident.

Între exista. însă dîferenţe de dinamică a acumulării zahărului
de ;mnnrh

Soim-ik în<:erca:te pînă în prezent la noi în ţară nu au prezentat abateri
eSlen1tiale la dinamica lui Monorom. S"ar putea ca hibrizii creaţi pe bază de

ofere multe posibilităţi de modificare a dinamicii de acumulare a zahă

neSC1-K Deocamdată se consideră că ·este oportun să se studieze curbele
?~pt:i1XLînale de acumulare a zahărului în diferite zone ale ţării, pentru a evi-

regiuni în care rihnul de acumulare a zahărului să fie devansat
pehuiţînd recoltări timpurii.

cale de sporire a capacităţii de producţie la sfecla de zahăr este
prelumg,lfE'a perioadei de vegetaţie, cunoscută fiind corelaţia dintre acest para"

mărirea recolteloL La sfecla de zahăr pentru condiţiile ţării noastre
nu se poate realiza decît prin începerea semănatnlui la sfîrşitul

sau chiar în ferestrele din mijlocnl iernii. Acest proceden necesită însă

La producţia de zahăr brut şi zahăr alb la hectar, pe primul loc s"a si"
tuat hibridul H"102 cu sporuri semnificative de 8, respectiv 670/< fată de
standardul american. Experimentatorii de la Holly Sngar'Co~por~tion
si"an manifestat mteresnl şi pentru hibridnl H 10.3, care a prezentat un conti"
~utdezahăr semnific.ativ mai ridicat decît standardul american, precum'si
faţă de soiul R Poli 7, care realizează randament în zahăr alb ridicat. '

Aceste rezultate au confirmat justetea orientării ameliorăriî către crearea
de hibrizi triploizi pe bază de androsteriiitate citoplasmică.

.' . S-a reuşit să s.c o?ţin~ m~i ;unIte linii ~ndr~sterile şi.de tip 0, cu care în
vutOI" se VOf. crea hlbnzl tnplOlZl monogerml maI valorOSI pe bază de andro-
sterilitate citoplasmică. '

Pentru perspectivă, principala tendinţă în activitatea de creare de noi
soiuri de sfedă de zahăr va fi sporirea capacitătii de productii la hectar în
special prin sporirea conţinutului de zahăr din sf~clă. .

(t~
în .acest sens se consideră. că utili~în~ h~mozigotarea, poliploidia şi

androstenht~tea. se vor putea obţIne h.lhnzl tnpl0lZI care să prezinte un înalt
efect heteroZlS ŞI o filare uniformitate genotipică. Deja se dispune de un mare

, număr de linii consangvinizate în generaţii avansate, care au fost utilizate
pînă în prezent la crearea de soiuri sintetice (C o d r e seu, 1970; Cod r e seu
şi colab., 1973; Cod re seu şi colab., 1977). De asemenea există un volum
înSClunat de materIal În fazele mai timpurii de consang\,·lnizarc, la care se
testează in prezent capacitatea de combinare.

în viitorul imediat se vor lua in studiu posibilitătile de prognosticare
"in vitra" a heterozisului, în vederea amplificării volu~ului de cbornbinatii
hibride luate în studiu, cu aceasta sporind sansele descoperirii Unor combinatii
deosebit de bune. ' .

Conţinntul de zahăr se va afla în continuare in centrul atentiei. în prezent
pc. plan mo.r:d!al coexistă ~ouă orient~ri: una. la., care Ee ralia~ă politica de
SOI a unor ţan care opteaza pentru SOlUn de tIp E sau de cel mult N conside"
rîndu~le cele mai economice, deşi preluarea sfeclei se face în aceste tări dupăcon
tinutul de zahăr, şi a doua orientare, în favoarea continutului de z~hăr mai ricli
~at, care cîştigă teren in ţările apusene neliniştite de scăderea usoarrl clar
tinuă a conţinntului de zahăr in ultimele decenii. '

T Pentru rezolvarea acestei probleme se vor aborda două căi si anume
i . .. ~ mărirea 1?r~siunii de ;elecţie atît la selecţiaindividualăcît şi ia sellpct,"
! bunler consangvlll1Zate, creludu-seastfel un matenal de ameliorare
II bogat în zah~~. Această cale solicită eforturi financiare sporite, deoarece pre"
s~pune amphf?care~ acce~tu~t~ a volumului de consangvinizăripe de o parte
ŞI a volumnlUl analJzelor mdlvlduale pe de altă parte.

a a doua ~.ale de obţinerea unor forme foarte bogate în zahăr este
cere?, de mutaţn la nIvelul genelor ce controlează acumularea zahărului,

iradIere cu raze X sau Gamma, urmată de selecţie. Experienţele efectuate
acum în lllstItutul nostru arată că prin iradieri, urmate de selectie rlr:.sticii
este posibil să se ridice conţinutnl de zahăr la valori dincolo d~ limitele
variaţie ale acestui caracter în populaţia de origine (tabelul 11).

Pentru viitorul imediat însă, problema continutului de zahăr ar
fi rezolvată parţial prin cultivarea soiurilor plurige~memai zaharate, toiloslllcin"
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Tabd1l1 12

Studiul rezistenţei soiurilor de sfeclă de zahăr la atacul de Ccreospora (Fundulea, 1976)

Table 12 - Study of the resistance of sugar beet varieties to the CcrcosPC1'fl attack

(Fundulea, 1976)

soiuri care trebuie să posede o foarte bunărezisteuţăla Iăstărire şi capacita te de

germinare şi creştere la temperaturi scăzute. Selecţia s-a inceput in direcţia

acestor două însuşiri, precum şi studiul efectului semănatului timpuriu

asupra producţiei de rădăcini şi de zahăr.

Extinderea culturii sfeclei de zahăr în zonele irigabile din sud necesită

soiuri, care pe lîngă o capacitate sporită de acumulare a zahărului trebuie

să posede şi o rezistenţă genetică la bo1işi în special la cercosporioză. Studiul

sortimentului de soiuri în condiţiile de la Fundulea, pentru rezistenţa la cerco·

sporioză, a evidenţiat unele soiuri sensibile (Monohill) şi altele cu o rezistenţă

mai ridicată la această boală (Alba) (tabelul 12). Soiurile româneşti R Poli

1 si R Poli 7 RPM-550 si Monorom au o rezistentă medie la această boală.

Ac'eastărezist~nţăeste însă departe de a fi suficientă pentru a putea recomanda

cultivarea soiurilor respective fără tratamente. chimice pentru combaterea

,bolii.

SOlul Ţara Nota de atac Semnificaţia

Lucrările recente ale grupului de studiu "Genetică şi Ameliorare" din

cadrul Institutului Internaţional de Cercetări la sfecla de zahăr I.I.R.B, au

arătat avantajele utilizării tetraploizilor ca formă mamă şi a diploizilor ca

formă tată, atît pentru energia germinativăcît şi pentru producţia'de rădăcini.

La noi în ţară soiurile monogerme poliploide Monorom şi RPM-550 sînt

create prin încrucişarea unor forme mamă tetraploidă cu soiuri diploide ceea

ce le conferă o hună energie germinativă de cîmp.

.. Pentru extinderea acestei formule de hibrizi diploizi pe bază de androste

nl!tate de perspect1vă s-a trecut la transformarea liniilor androsterile diploide

în linii tetraploide prin colchicinizări.

O tendinţă de perspectivă a programului de cercetare este crearea unor

soiuri care să valorifice cît mai mult măsurile agrotehnice de intensivizare a

culturii sfeclei de zahăr. Experienţelecu soiurile nou-create Polirom si Monorom

au arătat că acestea au o capacitate de valorificare a dozelor mari de îngrăşă

minte superioară soiului R. ~ol.i L Astfel, soiul Polirom (fig. 3) depăşeşte

martorul la producţIa de radaCllll cu 5% pe un agrofond N80 P,o şi cu 17%

la un agrofond de N210P,O şi K,o la rădăcini şi cu 2 respectiv 17% la producţia

de zahăr la hectar (S t ă nes cuşi colab. 1977). Soiul Monorom depăşeşte

martorul R Pol! 1 cu 7% pe agrofondul N,oP,o şi cu 20% pe agrofond N
240

P 80K,o la producţIa de rădăcini şi cu '1 respectiv 18% la producţia de zahăr

la hectar.

în vederea creării unor astfel de soiuri, care să dea posibilitatea reducerii

,costului sfeclei şi să contribuie la reducerea poluării chimice se va porni in

primul rînd de la soiurile rezistente, cum ar fi soiul Alba aplicîndu-se metoda

.retroîncrucişărilorşi selecţiei. Pentru asigurarea însă a unei rezistenţe eficiente

din punct de vedere economic va fi însă necesar să· se recurgă la încrucişări

interspecifice. Această cale, singura în măsură să ducă la Un succes deplin,

·este însă dificilă, de lungă durată şi cere eforturi materiale şi financiare

.susţinute.
Introducerea seminţei monogerme la sfecla de zahăr a adus în centrul

atenţieiamelioratorilor şi producătorilor de sămînţă un indicator deosebit de

important şi anume capacitatea de germinare a seminţei şi mai ales energia

.germinativă.Toate soiurile triploide existente pe piaţa mondială sînt rezultate

-din polenizarea unor linii androsterile diploide, cu polen de la linii tetraploide.
Fig. 3 - Influence oi soil fertilizing on the polirom and l\'lonorom varietie.'i, in compari;mn

with R Poli 1 (Stănescu and coll. 1977)
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Seleftia pentru valorificarea superioarăa dozelor mari de îngrăşăminte
vallecesitao amp1ifi~are ayolumuluilucrărilorde ameliorare şi o corobarare
a experienţelor de ameliorare cu cele de agrotehnică,

Soiul viitorului se întrevede a fi un hibrid triploid monogerm, creat pe
bază de audrosterilitate cu bună energie germinativă cu conţinut de zahăr
foarte ridicat şi o bună dinamică de acumulare a acestuia cu efect heterozis
accentuat la producţia de rădăcini, rezistent la boli şi lăstărire, cu reacţie
puternică la măsurile agrotehnice intensive şi cu mare uniformitate fenotipică

pentru facilitarea recoltării mecanizate,
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PJ(ESENT SITUATION AND THE PROSPECTS FOR SUGAR BEET
BREEDING

SlImmary

.A brief review of the dcvelopment of the breeding methods in sugar beet is dane
illustmting their. eff.eelS upon t~e evolution of fOot yields and sugar content in Europe.

At the bcglnmng,. the selechon work was .dlrected especmlly to. raislllg the sugar
confent, which resulted in some new varictics of the ZZ type, very rich insugar. Later,
the yidd of sugar per hectare, was taken as selection criterion \vhich changed the orienta~

tion of sclection towards the varieties of the N typc.
The introduction of the polyploid varicties in the period of the 50's led ta an accentllated

încrcaşe of the root yield;;;, aHer Vdlich there followed a period of stagnation due to tile
introduction 01 the monogerm varieties.
. Th~ release of. the varieties based on male - sterility led to a furtlter progress
~n roo~ yle1d up to the level reached. by the present varieties: 40-55 t/ha with 15-17%
sugar ~n France,. 68-83 t/ha with 15-17% sugar in S\'..itzedand,55~70 t/ha 1vith 15-17%
sugarm Romanta, etc (results from comparative experiments).

In the prospect, it is estimatcd that in Romania, the re;:;earch and breeding work wiIl
devclop in the IoIlo1ving directions:

.~ the crcation of hybrids on the basis of cytoplasmic male-sterility, polyploidy and in~

brecdmg;
~the "in vitro" prognostication of the heterosis cHed;
~ the induction of mutations and the selection of strains and families with a very

high content dsugar;
. -: tIte creation of varieties particulady resistent ta bo1ting $uitab,le for earty spring

seedmg In the warmer zones of the countrv:
_ the improvement of the rezLstance~to diseases and especially to Cercospora aud of thc

capacity of uti1izing the fertilizers.

LA 'SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DE
L'AMELIORATION DE LA BETTERAVE A SUCRE

Risume

, Dans l'ou.vrage sant passee;:; en reyye, en, href, les methodes d'ameIioration de la betterave
a sucre, tout eu 11lustrant leul' eHet sur 1 evolutlOn de la production de racines et de la teneur eu
sucre, en Europe. . •

. ,Au d~b~lt, les travaux de scl.~c~ion ont vise la hallsse de la tcneur en sucre, ce qui a deter-
mme 1 appanhon des nOllvelles vanetes de type ZZ, trcs riches en sucre. Plus tarci le c,'te '
1 el t· 't' 1 d' d ' , . .,. 1 num(e s· ec tona c. e a prouchon . e sucre a 1 hectare, ce qui a thHermine unc nouvelle orientat'on
de la selection, vers lesvarietes de type N. 1

L'intro?uction de.s variMe: poly~oldes?a?s les a~nees'jO a favorise une hau;:;se remarquable
de laproducttot;t.d~ racIllcs,apres quol, Il SUlVl unc periocte de stagnation due au passage ala
cult"urc des vanetes monogermes.

Uu nou~:l ,bo,ud eu a;ant de~a.I:)r?d"';lctionde racines Il ete determine par l'apparition eu
culture des vanetes a bas; d androstenlttc, Jusqu'aux niveaux realises par les varietes actuelles:
40~..'55 t/ha avec 15:-:-17 Yo sucre enFrance, 68 ~83 t/ha avec 15-17% sucreen Suisse j5~70
t~l,ta avec 15-17% sucre en Roumanie, etc. (les resultats proviennent des e:xperiences c~mpara-
.tlves). . .

Lestravaux derecherche et amclioration eu Roumanic cnvisagcnt. pour l'avenir les su'~
vantes: . ... . •. 1

~ la creation des hybrides a base d'androsterilite cytoplasmique, polyploldie et consan~

guinisation;
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-lepronostic "in vitro" de 1'eUetheterosis; .... . . . .. '

- 1'înduction de mutations et la selechon des lign('es et familles a'lec une td:s haute terl(~ur

eu suere:
- la creation des variett~s particn1ierement reEistantes aux dragconnage, qui se prereut

aux semaiIles t6t au printemps, dans les ;>;onCE plus chaudes du pays;

- l'amelioration de la resistance envers les maladies, uotamment envcrs Cercospom,

et de la capacited'utilisatiell des engraiş.

DER GEGENWĂRTIGE STAND UND PERSPEKTIVEN IN DER

ZUCKERRDBENZDCHTUNG

ZuşamlJiCJtjassung

Es '\\ird in kurzer Fonndic Entwicklung der Ziichtungsmcthoden bei Zuckerriibfiri nud

ihre Wirkungaui dieEntwicklungdes Riibenertrags nud Zuckergehalts in Europa besqhrieben,

In diesem Sion wird gezeigt, dasş sich dic en;ten Ziichtungsarbeiten vor aUem dem Zuckergehalt

,vidmcten, das .lUr SchaJfung der zuckerrcichen Sorten vom Typ ZZ iuhrte.. Spatcr wume ah,

Auslesekriterium der Zuckerertragpro ha ausgewăhlt, das 2U einem'Vechsel der Ausleseorien-

tierung zu dco Sort('11 vom Typ N iiihrte. " .

Die Einfiihrungder polyploiden 50rte11 in den iUniziger Jahren iuhrte Z11 einern betrăcht~

lichen Anwachsen des Riibenertrags, nachdem dureh die Einfuhn.tng dermonagermen Sorten

eîne Periode der 5tagnation falgte. Der Anban der neuen Sorten geziichtet mit Rilie van" Pollen

sterilita.t fiihrtc zu einem neuen Sprnng îm Rubenertrag biszum Niveau, der van dcn gegen

wartigen Sorten erreieht wird: 40-55 t/ha mit 15-17% Zucker in Frankreich, 68-83 tfha

mit 15~17% Zucker.in der .. Sch'.veiz, 55-70 t/ha ulit 15-17% Zucker in Rumănilin n.s.\\'.

(Ergebnisse aus Feldversuchen).
In der Zukunft werden. sich dic Forsehungs- rind Ziichtungsarbeitcnill Rumănieilnach

falgenu.en Richtlinien entwickcln:
- Ziichtung van Rybriden mit Hilie 'Ion zytoplasmatischer }'Hi.nnlichsteri1it~t,Poly

ploidie und Inzucht.
~ "In vitro" - Varaussage des HeterosiseUckts

-Mutationsanregung undAuslese van Stâmmcn und Familicn mit sehr hohem Zuckcr~

gchalt
- Ziichtung von schr schossresişteritcn Sarten, dic imHerbst odcr\Vinter in cinigen

wărmeren Zonen des Landes ausgesat werden k6nnen.

- Ziichtung auI Krankheitsresistenz vor allem gcgeniiber Cercospora beticola uud zur

optimalen Auslastung der Diingemittcl

Um dieses ZieI zu erreichen miissen grasserc materieUe und finanzielle Anstrţngungen

gemacht werden undaueh Grundlagenforsehungen mit Anwertdungscharakter in Angriff ge-

nammen werdcn.
'

HACTO)lID.EE COCTO)lHME il llEPCllEKTMBbI CEnEKIIMU

CAXAPHOi1 CBEKnbI

Pe3fQ.ue

OUHCLlBaeICfl pa3IUfTHe MeToAOBceneKUHH caxapJJoil CBeMbJ, aTaIQKe II" 3iPiPeXf· Ha

3BO.rnoIUUo ypOJKafl KOpHelPIo.n;OB II co.n;epJKalUle caxapa BEBpone. YKa3aHO,: "iTO B Haqa.ne ceIreK

D.HOHHIoJe pa60TLI 6blJIH IfaDpaBJIeHbI fJIaBHLlM o6pa30M Ha co.nepJKaHRe caxapa. B pe3yJIbTaTe

'ierO nOmrBJIHCb Hoable copTa Tlma ZZ C OqeHb 60JIbIIDIM co.nepJKaHJleM caxapa.· II03JKe. 6bUI B3RT

B Ka'lecTBe KpHTepmI ceJIeKlnm ypOJKait c O.ll.HOrO reKTapa, aBHlIY 1.Jero H3MeHHJIH OpHeHTal{HJO

ce.n:eKWfH K COpT<i.M THna H.

Bffe.rJ;peHHe IIOJUfUJIOHllHhIX COPTOB a nep o 1950
yaenH'ieHHIO ypOJKaHkOpffermoAoB nOCJIe 'iero ~o.Ll rOlloa npnBeJIO K lfyBCTBHTeJIbHOMy

O,O,HOIIJlO.L{HbJM cOPTaM. • CJle.L{OBan nepHo.u; 3aCTOH H3~3a nepexo.ua R:

Ilo1ffiJleHHe .BKyJIbType cepTOn Ha OCHoae aH

B OTHomefiHH ypOJKaJl 1\0 HenJlO OBJ.tPOCTepIlJIbHOCTH J)bI3BaJIO HOBbtij npbI'KOK

55 TIra C 15 170/- P ~ ,o; )];0 ypoaHH JI:OCTHrHYToro HaCTOlIJIJ;HMH COPTaMH" 40

70 r/r~C 15-17%oC~~~~~~ ~Mbi::i:If~.;~~a;bJ~:~eCC~~BH~T~~~~P~e~YJl~::b~aPlllf: 55=

nepcneKTHBe C'iHTaIOT <{TO B PYMblHHH Hay'iHO .•

pa60TbI 6y.nYT pa3BHBaTbcH B ·CJle.n:YlOlUHe HarrpaBJIeHHH' -HCCJIellOBaTeJIbCKHe lf CeJIeKL(HOHHbIe

- c03.n:aHlte rIr6pHD;OB Ha OCl{OIle ~RTonJJ 3 '-

lt KOBcaHrBHHll3aWfH; . a MaTH'ieCKOH aHlIpOCTepHJIbIIOCTH, IIOJJHIIJIOIfllHH

- rrporHOCTpHpOBaHHe « in vitro» reTepo3HcHoro 3iPiPeKTa'

- BIfe.n:peHHe MYTaUHit H CeJIeKL(HH nHHHH. H .ha - •

caxapa; . 'i' MHnl{H C OlfeHI> BbICOh.'1IM co.n:epiKaHHei\{

- C03AaHHe O'leHb YCTOÎÎ'IHBbJX COpTOB K 06pa30Bamno 6

BecBOlfJJ 60Jlee reUJIbIX 301JaX cTpaHbI; . . . .. no erOB npHrO)l;HI.IX JJ;llH rroceBa

- CeJIeKL(H.lI .r:t.rUI yCTOll'iHBOCTH K 60JIe3HHM o 6e
C06HOCTH HCnOJIb30BaHlUI y.n:06peHHfi. . ,B CO HRDCTI{ K Co'cospom il .fum CnO-
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HIBRIZI DE SFECLĂ FURAJERĂ MONOGERMĂ CREAŢI PE BAZA DE
ANDROSTERILITATE CITOPLASMATICĂ

V. BORDEl

Hibrizii monQgenni de sfeclăfurajedl,Mouogalbeu, 1Iol1oroz:
~i Monoroşu creaţi la Staţiunea de cercetăriagricole Lovrin au la bazU
ca formfl mamii, linii diploide monogenne de culoare alb sau rOl,
forma tatfl fiind formată din famBii valoroase tetraploide galbene,
roz sau roşii. Liniile de tip O se află in generaţia 7 -8 de autopoleni
zare, iar analogii aCestora in generaţia 4-5 de retroincrucişare.

Hibrizii creaţi sînt triploizi in proporţie de peste 90% Ltvind
eapadtatea de proc1ucţiepentrusubstanţăllscatăegalflsau superioară.

soiurilor plurigetme aflate in cultură (Polifuraj 26 şi 2).
Producţia superioară de substanţă uscată, evidenţiatrt în

toate zonele pedocHmatice ale ţării şi cuprinsu' intre 12 şi 16,5 tlha,
~u impus hibridul Monogalben, fiind primul hibrid rom[;nesc omolo~

gat şi recomandat pentru tOctte zonele de cultură din R. S. România.
Acest hibrid este la nivelul celor mai buni hibrizi străini experimentaţi
la noi in ţară, :i\lo11oval .şi l\lonO'lert.

Androsterilitatea este de mare importanţă pentrn crearea hibrizilor de
sfeclă furajeră la care, datorită strnctnrii florilor, nn este posibilă castrarea în
mas~l.

În prezenta lncrare sînt expuse rezn1tate privind crearea primilor hibrizi
româneşti de sfeclă fnrajeră monogermă, obţinnţi pe bază de androsteri1itate
citojllasmaticănncleară la S.C.A. Lovrin de către N. Ar fir e, E. Bal t h a
z a T şi V. B o r d e i.

MA.TERIAL, METODĂ ŞI CONDIŢll DE CERCETA.RE

Hibrizii monogermi experiInentaţi sînt constituiţi din sămînţă triploidă

in proporţie de peste 90%, avînd ca formă maternă linii androsterile diploide
monogerme, iar ca formă paternă familii valoroase tetraploide plnrigerme.
Culoarea rădăcinii hibrizilof este galbenă, roz sau roşie.

Liniile monogerme de tip O an fost create prin antofecundare timp de
5 -6 generaţii, izolînd în pnngi de pergament o parte din lăstarii unor plante
monogerme extrase din populaţii hibride, care au avut la bază linia monogerrnă
~CL 91 de tip O şi familii valoroase de sfeclă fnrajeră plurigermă. Sursa de andro
sterilitate are la bază linia SCL 9·1 şi a fost menţinută 3 -4 generaţiicn familii
plurigerme de sfeclă fnrajeră.
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Rezultatele din reteaua A.S.A.S. şi C.S.LO.S. au fost obtinute de'
Bîrsan Maria (Suhunitatea Braşov), Laura Ciorlă~ş (S.C.Z:
Tg.-J\i~ureş), Pop Elena-Ceci~ia (C.S.1.0.S. -Bucureşti) şiC. Timir
gaz I u (S.C.A. Secuieni). Incrucişările - analizatorii - androste
rUelor cu plantele autopolenizate fertile (pentru testarea tipului O) - au
fost făcute sub pungi izolatoare. Candidatul de tip ° a fost menţinut prin
autopolemzare sau în parcele SIB izolate, iar androsterilele înmultite cu
candidatul °in parcele izolate în cînepă. Liniile autopolenizate testate ci
tIp °se află în generaţIa 7 ~8 deautofecundare. Analogii androsterili au ' fost
obţinuţi prin reîncrucişare timp de 4-5 generatii, urmînd a se continua
acest proces cu liniile O corespunzătoare. '

Aprecierea gradului de androsterilitate s-a făcut la înflorit, dupămărimea,
forma şi culoarea staminelor, folosindu-se cele patru clase descrise de °w e n,
Rohrbach (1965), Schrater (1967) şi Stănescu (1970-1976).

S-a efectuat, de asemenea, o selecţie în ce priveşte gradul de mOno
germie, rezistenţă la cădere, secetă, boli, capacitatea pentru producerea de
sămînţă etc.

Cele mai valoroase linii androsterUe au fost încrucisate cu familii valo
roase plurigerme diploide sau tetraploide folosite Ca polenizatori, hibrizi
triploizi monogermi avînd, după cum rezultă din rezultatele obtinute în 2 ani
de experimentare în reţeaua A.s.A.S. siC.S.LO.S. capacitate~ de productie
la nivelul actualului soi poliploid omologat Polifuraj 2 galben. '

Verificarea hibrizilor a fost efectuată in condiţii experimentale în reţeaua

AcademIeI de ;;tiinţe Agricole şi Silvice în 4 staţiuni de cercetelri, în 7 unităţi

dm reţeaua C.S.LO.S. şi în condiţii de producţie începind din anul 1976.
În condiţii experimentale, în reţeaua A.S.A.S. şi C.S.LO.S. modul de

aşezare a experienţelor a fost pătrat latin cu 100 plante recoltabile la parcelă,

fără ~rigare (exceptînd S.C.A. Secuieni unde S-a irigat). În condiţii de producţie,
venflcarea a fost efectuată pe suprafeţe cuprinse între 1,5 şi 2,5 hectare fără

irigare.
În reţeaua A.S.A.S. fertilizarea s-a efectuat cu 200 kgjha azot şi 70

100 kgjha P 20" la S.C.A. Secuieni administrîndu-se şi 40 tjha gunoi de grajd.
Conţinutul de substanţă uscată în reţeaua A.S.A.S. şi în sectorul de producţie

a fost determinat refractometric, iar în reteaua C.S.LO.S. la etuvă În conditii
de producţie, laC.A..P. Lovrins-au folosit 100 kgjha Nşi 80 i,g/ha p,ci"
la C.A.P. Făget 100 kgjha N şi 70 kgjha 1\05 , iar la I.A.S. Liebling 200
kgjha N, 80 -100 kgjha P,O, şi 60 tjha gunoi de grajd.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Datele prezentate în tabelele 1, 2, 3 şi 4. evidenţiază hibridulMono
galben, în special la producţia de substanţă uscată, acesta realizînd producţia

cea mai constantă în toate zonele de cultură din ţara noastră. La S;C.A.
Lov~in (tabelul 1), în cei doi ani de experimentare s-a realizat O producţie

medie de 134 tjha rădăcini (103% faţă de martor) şi o producţie de 13,16
t/ha snbstanţă uscată (107,4.% faţă de martor).

Tabel-lIl 1

Capacitatea de producţie a unor hibrizi monogermi de sfeclă furajeră la S.C.A. Lovrin
(media 1976-1977)

Tab!o 1,- Yieldingability of some monogerm fodder-bcet hybrids at ilIe Lovrin Agricultural
. . Research StaHon (1976-1977 average)

"'
Producţi;lS.U.

I
Producţia rădăcini

!"'r. Soiul sali hibrid\ll
il>

I I I I Icrt. S.U.
t/ha I o, dif. sem. tlha o, dif. sem.

'" '"

:llpNOGALBEN 9,9 13,16 107,4 +0;91 • 134,1 103,1 +4,1

10.1 H,07 114.8 +1.82 ... HO,8 108.3 +10,8 ...
2 :lIONOROZ
3 MONOROŞU 9,4 12,40 101,2 +0,15 132,5 10\.9 +2.5

4 DlMONOFURAJ 10,9 12,46 101,7 +0,21 114,0 87.7 -16 000

5 POLHIONOFVH.AJ 9,5 12,60 102,8 +0,35 134,3 103.4 +4,3

fi :lIONOVAL )0.4 13,37 109,) + 1,12 •• 129,9 100.1 -0.1

7 )'IONOVERT 12,3 13,32 1003,7 +1,07 •• )09.0 83,8 -21,0 000

8 POLlFURAJ 2 9,5 12,25 100 130,0 100

'DL 5% 0.74 5,31

DL 1 % 0,98 2,64

DL 0,5 % 1,26 3,41

în reţeaua A.S.A.S. (tabelul 2) se evidenţiază rezultatele obţinute de
ace~t hibrid la S.C.A. Secuieni, în condiţii de irie;are obţinîndu-se o producţIe
ele rădăcini cuprinsă între 166,7 şi 179,3 t/ha (105-109% faţă de martor)
şi 15,06-15,17 t/ha substanţă uscată (102-104% faţă de martor),

Rezultatele obtinute în reteaua C.S.1.0.S. (tabelul 4), la cele 6 centre
unde a fost experimentat, ~co.t' în. evidenţă buna caI;acitate de pr~ducFe
pentru substanţă uscată a hlbndulm Monogalben, :are mtr~c: cu 9,710 SOlUl
plurigerm Polifuraj 26 şi cu 10% SOlUl PolrfuraJ 2, realrzmd 16,56 t/ha
substantă Uscată.

R~zultatele obtinute în condiţii experimentale sint confirmate de cele
realizate în sectorul cIe producţie (tabelul 3), unde hibridul JVIon~galben"întrece
foarte semnificativ (în ceea ce priveşte producţIa de substanţa uscata) SOIul
Polifuraj 26, pe care urmează să-I înlocuiască în c,ultură, re~lizÎ1:d producţll
aprbpiate de cele obţinute de soiul omologat plungerm PolrfuraJ 2.

Rezultatele obtinute la S.C.A. Lovrin (tabelul 1) în reţeaua A.S.A.S.
şi C.5.1.0.S. (tabeleie 2 şi 4), situează ac~st hibrid monogerm românesc la
nivelul hibridului străin Monovert, autonzat pentru sectorul de producţIe
din ţara noastră, şi a cărui sămînţă se produce prin import anual de fonnc
parentale. . . ."

În tabelele 1, 2 şi 4 sint prezentate rezultatele obţ~nute. ~e hlb:'17:11
Monoroz şi Monoroşu, hibrizi de perspectivă la care urmeaz~ a fi Imb~nata
tite unele însuşiri ale forn1elor parentale, în specml a formeI materne, lllcon
~t~j)tă sub raportulandrosterilităţii,sensibilă la cercosporioză şi cu o capa
citate redusă pentru producerea de sămînţă. Cercetări1~ e~ectu<:te la S.C.A.
Lovrin evidenţiazăsuperioritatea formelor parentale ale lubndulm Monogalben
sub aspectul însuşirilor de mai sus. , ... . "

În anul 1 butasii formei mamă, linia androsterilă ŞI a lrmel menţma
toare de androsterilit~te sînt cu creşterea în solia 25 -30 cm, iar la suprafaţa
solnlui 3 -4. C!Il. Rădăcinile au culoarea albă, iar frunza este de culoare verde
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Capacitatea de producţie a hibrizilor româneşti şi străhli de sfeclă furajeră monogerrnăfolosiţi:
in reţeaua A.S.A.S. (1976-1977)

Table 2 ~ Yiclding ability of somc Romanian aud' foreign monogerm fodder-beet hyhrid~

in the netwo:rk of the .'\cademy of Agricultura! aod Forestry Scicnces (1976-1977)

intens pînă la verde~gălbni. Toleranţa la Cercospo1'a belicola este bună, fiind
notată cu notele 1-3, Gradul de Iăstărire în anul I de vegetaţie este foarte
redus.

Forma tată (polenizatorul) este tetraploid galben cu rădăcina ovală,

butaşii buni de plantare avînd 500 -800 g, iar butaşiimai mari au formă cilin
drică, Creşterea la suprafaţa solului este de cea 2/3 din lungimea rădăcinii,

Limbul frunzei şi peţiolul sînt de culoare verde- gălbui, iar gradul de lăstflrire

foarte redus,
în anul II, semincerii liniei androsterile şi menţinătoarede sterilitate au

portul erect, fiind destul de rezistenţi la cădere, Plantele prezintă o uşoară

măciucare a vîrfului axelor floriferC? spre sfîrşitul perioadei de înflorire, avînd
toleranţă bnnă la CerCOSP01'a beticola, Capacitatea pentru producerea de să

mînţă este cuprinsă între 250 şi 300 kg/ha sămînţă elită şi 500 -600 kg/ha
sămînţă hibridă, avînd masa a 1000 boabe cuprinsă între 11 şi 13 g (sămînţă

condiţionată cu sita de 2 mm) şi monogermia 96 -98%, Linia de tip O men
ţine sterilitatea formei mamă în proporţie de 90 -95%, cea 3 -5% din semin
cerii liniei mamă fiind fertili, iar 3 -5% fiind sterili de tipul I sau II.

Forma tată, tetraploidul galben, este un amestec format din 10 familii
valoroase plurigerme cu capacitate mare pentru producerea de polen, Producţia
de sămînţă este cuprinsă între l 200 şi J 400 kg (peste sita de 2,5 mm), cu
MM13 25 -28 g,

Producerea seminţei superelităşi elită pentru f0f111a mamă monogerrnă,

forma tată plurigermrl, cît şi a seminţei hibricle 1110IlOgerme este prezentată

în schema producerii de sămînţă (fig, 1),
în anii I -5se produce în cadrul S,C.A, Lovrin sămînţă elită, separat

pentru forma mamă (linia androsterilă albă monogermă) şi pentru forma

Staţiunea de
cercetare

S.C.A. Lovrin

T.C.S. Braşov

S.C.A. Secueni

S.C.Z. Tg. 'Mureş

l\Iedia

S.C.A. Lovrin

J.C.S. Braşov'

S.C.A. Secueni

S.CZ. Tg. Mureş

Media

S.C.A. LO'lrin

LC.S.. Braşov
S.C.A. Secueni

S.C.Z. Tg. :Mureş

:l\lediCL

S.C.A. Lovril1

1.C. S. Braşov

S.C.A. Secueni

S.C.Z. TI.;. )'lmeş

l\ledia

Tabdnl 2

Conţi- Producţia de Producţia de lUldiicîni +
nut S.U. r{ldiicini frull!:e

Anul S.U,
%

,
I 1t/h. I "' tjha % tfha %'0 I

2 3 4 I 5 6 I 7 8 I

HIBRIDUL MONOGALBEN

1976 10,6 12,56 112 118,4 106 136,9 107
1977 9,2 13,77 103,4 149,8 101 182,8 1110
1976 14,1 11,64 99 82,3 96
1976 9,1 15,17 J04 166,7 105 210,4 102
1977 8,4 15,06 102 179,3 109 237,5 10~

1976 14,2 16,30 102 115,1 91
1977 12,2 11,80 90 121,5 94

11,1 14,2 102 133,3 101,5 191,9 104

HIBRlDUL JlfONOROZ

1976 10,2 12,68 113 116,5 104 lJ4,R 105

1977 9,4 15,46 116,1 165,2 114 190,5 104
1976 14,0 11,76 100 84,1 98
1976 8,6 12,54 86 145,8 92 196,6 95
1977 8,7 14,91 JOI 171,4 J04 230,2 1111
1976 13,4 13,20 83 98,8 81
1977 12,2 14,6 89 119,3 92

11,03 13,59 98,3 128,7 98 188,0 102

HIBRIDULMONOROŞU

1976 9,9 11,09 98 111,9 100 124,8 97
1977 8,9 13,71 102,9 153,2 103,3 129,7 7]

1976 13,9 11,41 96 82,3 96
1976 8,3 11,70 101 177,2 112 221,5 107
1977 9,1 16,71 113 1S4,O 112 226,3 102

1976 12,7 17,10 103 134,5 110
1977 12,1 18,1 105 149,5 116

10,7 14,69 103,9 141,8 107,0 177,5 94

]r[ONOVAL

1976 11,5 12,76 106 110;9 99 162,3 126
1977 9,3 lJ,98 104,9 149,0 100,5 178,4 91)

1976 11,6 12,78 108 87,6 105
1976 8,8 14,3 98 159,5 99 204,4 ~5

1977 9,1 14,25 96 156,7 95 210,0 11
1976 13,6 15,60 101 119,6 103
1977 12,8 17,10 103,0 133,4 101

11,4 14,36 J02,1 130,9 100 188,8 109,5

S.C-A. Lovrin

Le. S. Braşov

S.C.A. Secueni

S.C.Z. Tg. 1\Iureş

]\'1cdia

S.C.A. Lovrin

LC. S. Braşov

S.CA. Secueni

S.C.Z.. Tg. :Mureş

Media

Tabelul 2 (continuare)

2 3 4 ; 6 7

.MONOFERT

1976 13,2 11,96 107,0 90,7 91
1977 11,5 14,68 110,2 127,"'- 85,9 158,1 86
1976 15,1 11,76 101,0 77,8 91,0
1976 11,7 13,78 95 117,7 80
1977 11,1 j,5,85 107 139 81 191 90
1976 15,6 15,60 101 99,8 81
1977 11,1 15,10 92 109,6 85

13,2 11,15 102,3 109,0 85,1 176 88

POLTFURAj 2 GALBEN

1976 10,0 11,18 100 111,8 100 128,7 100
1977 9,0 13,32 100 148,3 100 182,3 100
1976 13,8 11,82 100 86,0 100

1976 9,2 !'i,S3 100 158,0 100 206 100
1977 9,0 14,82 100 164,7 100 225 IDO

1976 13,0 15,90 100 122,2 100
1977 12,9 16,6 100 129,1 100

10,98 14,02 100 131,4 100 184,7 100
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Tabd1tl J

. . d d C hibridului l\lonogalbfln in condiţii de producţie. comparativ cu soiul
Capacitatea e pro nC,le ~olifuraj 26 şi polifuraj 2 (1916-1977)

. 1 h b id d r productian conditions, comparative
Table 3 ---,- Productian capacity of the i\Jonoga ben. Y.f un~. (1976 1977)

with the poHfuraj26· aud Polifura] 2 vanehes .. -

tată (tetraploidul galbeu plurigerm).
Sămînţa liniei androsterile se produce în parcele avînd ca polenizator

linia menţinătoarede androsterilitate (de tîp Owen) , cu raportul de polenizare 3:
1, linia menţinătoare eliminîndu-se după;, terminarea polcnizării şi a cărei

sămînţă se produce în parcele separate. In ferme semincere specializate, în
unităţi de producţie, în anul 6 se produc separat butaşii elită, cu care în anul 7,
în aceleaşi unităţi în loturi de hibridare se produce sămînţahibridămonogerrnă,
care se recoltează de pe rîndurile mamă (rîndurile tată climinînclu-se după

polenizare).

Unitatea

LA.S. Licbling

C.A.P. Sîntana, judeţul

Arad
C.A-.P~ Făget

(WUD. de deal)

C.A.P. Lavrin
InstituhI1 agronomic

Timişoara

Soiul

polifuraj 26
Î\\Qllogalbcll
PalHuraj 2
polifuraj 26
:Mollogaiben
poMuraj 11
Poli{uraj 26
1\1011ogalben
Polifuraj 26
Monogalben
Palifuraj 26
Jl,lonogalbcn
Polifllraj 2

Suptafaţa

8,5
2,5

12,5
10

2
8
8.5
2,6
2
2
2,5
2,5
2,5

Producţia

d~răd;'tcini

t/ha

98
105
133

i9082
78500
77 166
.T7500
41000
98000
95000

125000
102000
Jl6000

producţia

de Ş,U.

t/ha

7,84
Jl,55
11,90

3,37
5,51
9,80

10,45
10
11,22
Jl,3fi

%

IDO
147
151

100
163
100
106
100
Jl2
113

c.I.S.

1. Voiceşti

2.Peciul Nou
3. Hărman
~. Albeşti

5. Arad
6. Hădăllţi

Media pe centre

Ttibelltl .J (continuare)

Polifuraj 26 (Mt.) Polifuraj 2 galben (Mt.)

Anii Ile conţîn\lt
substall" fălI;l-

conţinut
slIhstan- r:irI:"'!-experimentare mediu mediu

lleS.U. ţa uscată cini de S.U. (5.. IlScat;1 cini

"' tlha t!ha "' t/iIn t/ha

" i"

1976-1977 15,10 13,98 90,7 17,65 15,85 89,8
1976-1977 )),65 18,54 175,6 15,04 17,39 154,8
1977 1l,9 10,65 89,7 12,7 10,57 83,2
1976-1977 11,0 17,17 124,6 13,9 15,86 1l3,9
1977 1l,38 13,93 124,9 12,76 11,91 1l7,1
1976-19i7 1l,4 12,82 109,9 11,9 12,15 102,0

13,86 15,26 122,4 11,50 15,09 112,8

. _ . 'd 1 . Mono alben in reteaua de cXllcnmcntare C.5.1.0.5. (anii
Captlcitatca dc producţlC a hlbn u ~1 ..g'l 1url fYc;me Polifuraj 2 si Polifuraj 26

1976-1977) comparahvcU SOlUn c pc .)

~. bl 1. -Production capacity of the Monogalben hybrid in the nctworkof th~ Sta~e Com.m~ssion
] a ţ .. .• .. ... ·1· f (1976-1977) compared with the PobfuraJ 2 vanehes

for Variety Teshng and Homo aga Ion ,

- Schema producerii seminţei la hillrizii monogenni de sfec1fl {nrajcră pe LazIi de andro
sterilitate

- Diagram fA sec(l production of monogcnn sugar bect hybrids an male-sierility
hasis

fORH4 P4TfRII4
rlrnlJPlOID GM811J

fORHA HMERl.li /'fOI/OGtRH4
LiNIA AlIOIW5TEniLiJ. l/fiM JlEllfiuhTDM1FCÎHPUL

WEiJ7IN.R.
•

8urtJşÎ ES..

BurMiulTi.

, .
SMI/IJŢIl fim

54J.JÎlJrĂII/BR/OĂ.

4J.lUL

1

Z.

.3

"1

5

6

1

Fig. 1

Fig. 1

Tabeltd -1

Monogatben

"",.., \
Producţia

substanţă uscatâ rădăcini

Anii de
(Mt.)cxperhncntare mcdm relativa (Mt.) rclativâ

de S.U.
~, t/ha Polifll- Polifu- t/ha Po\ifu· polifu-

f aj.26 raj 2 raj 2G raj .2

1976-1977 16,8 15,68 112 104 93,2 102 lM
14,65 18;04 97 102 16j,9 94 ID7

1976-1977 76,5 85 92
15,4 11,77 IH 11 I

1977 116 120,5 97 l{lj
1976-1977 15,2- 18,47 106

13,63 20,5 147 jJ7 150,0 120 128
1977 109,1 96 1{lJ

12,00 12,35 96 1021976-1977
109,7 HO 120,4 99 W7

1976'-1977 14,92 16.56

1. Voi<.:esti
2. Pcciu' Nou
3. Hărman

4. Albcşli

5. Arad
6. Hădăoţi

11edia pe centre

C.1.S.
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Raportul de polenizare este de 8: 2 (8 rinduri i\1S: 2 rinduri TG),
asigurîndu-se o desime de 40000 seminceri la hectar.

CONCLUZlI

L Hibridul Monocralben are sămînţa monogermă în proporţie de 96-
98%, dînd astfel posibilitatea mecanizării integrale a ,cultUrii. " " "',

2 Prodnctia de substantă uscată de 13,5 tlha m cultura nelDgata Şi
15,06---'.15,l7 t/ha în cultură ir'igată este sUJ?erioară cu 1-4% celui mai bun
soi plurigerm romanesc aflat în cultură (P_ohfuraJ_ 2). " _

3. Realizează producţla desnbstan}a uscata la un cost mal redus, data
rită conţinutului superior al acestUI IndIcator.
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MONOGER\1 FODDER-BEET HYBRIDS DEVELOPED ON THE CYTO
PLASl\UC MALE STERILITY BASIS

SUJI!mal')'

TlIc !\lonogalbcn, Monorozancl ?v'lonoroşu mOllogcnn fecel-beet hybrid.s de'le~oped at t11e
Lovrin Agricultural Rescarch Station havc nt tltcir 1)a5i:;, as mother form, w111teor PO,lk eolourerl
mOllogcrmdip1oid strain:;, t11e father form. bcing .m,ude up of val~tabk yellow,. pI~k.or. r~d
tetraploid familieş.The Otype strainswere IJl generatlon 7 -8 ei ,c;elftng aud the analogiC'; thcrcd
in generation 4-5 of backcrcssing.

The hybrids elc'lclopcdare triploid in a morc than 90% p~cpcrholl, ha ling a rlrY~tllatter
produetioncapacity eql1ul to CI" supericr ta t1mt cI tltc mulhgerm ....anetlCs at plcsent In

cl1hnl"C (Polifuraj 26 and PolHuraj 2). .,.... , _',', _ .'
The superior prodnctien of dry mat teT, rcnderml eVident m aH the pedo-chm.attc z?nes ci

the countrvand rallging belweell 12 alld 16,5 tfha, imposcd the MOllogalben !lyl,~nd, bemg t~lC
first H_omanian hybrid homologated and recommenrled fer aH the cr~p zoncs l1l S,R. Romanta.
This hyhrid is at t"he 1e'/e1 d tlIe be"t" foreigll hybricls e:xperimelltedlil oul" conntry - Mono....al
aml:\loiIOVL'rt.

HYBRIDES DE BETTERAVE FOURRAGERE l\lONOGERME CREES
A BASE D'ANDROSTERILITE CYTOPLASl\lATIQUE

Resumc

Lcs hvbrides ll10ncgeflllcs ele hetterD"./l~ fuurragere }'lonognlben, 1\IUllorOl; ,ct fllonu;cşu,
erees a la St<:~tion de recherdws agriccles ele LO·Hin) eHi a la l)ase'I:0ur la forn~e mere, des h~ncs
diploîdesmonogermesde eoulcur rese cu hlanche, la forme pere ctant fermee par des fam~llt:s
meritantes tetraplo'ides jauncs, rosescr rOllges. Les ligncs de type O Se lrou·/ent dans la gcnc~

ratian 7 -8 de autopollinisation, tandis que leUTS analogies se trou....ent dans la generation
4-5 de retrocroisemcnt.

Les ltybrides erecs sont triploldes, eu proportion de plus de 90%, ayant la capacitc de
production pour mntiere 5echc egale 011 supericure aux '1uri6tes plurigermes en cu1ture (Polifu
mj 26 ct 2).

La production superieure de mutiere seehc, remarquee dans toutes les zones pedoclirna
tiques du pays, et c01uprise cutTe 12 ct 16,5 tfha, ont faii imposer l'hybride 1Ionogalben, qlli ct
est le premier hybride rollmain homologuc ct recommande dans toutes les zones de cuUure de
Roumanie. Cct hybridc sc situc al) niveal) des meilleurs hybridcs etrangers experimentes dans
notre pays, a savoir :MonO'Tal d l\Jonovert.

MONOGERME FUTTERROBENHYBRlDE, DIE MIT HILFE VON ZYTO
PLASMATISCHER lVlĂNNLICHSTERILITĂT GEZOCHTET WURDEN

ZusamlJlcnfassung

Die monogenncn Fuiierrubenhybride l\lonogalben, Monoroz uud ~Ionoroşu gczuchtet
in der 1andwirtsdlUftliche~1Forschungsstation Lovrin besitzen als Mutter diploide monogerme
Sttimme 'Ion weisser unel rosa Farbe nnd als Vater 'wert'l"o11e tetraploidc gelbe, rosa ader rate
Familien. Die O-Typ Stammc sind in cler 7 -8. Selbstungsgeneration unel ihrc Analoge in cler
4. -5. Gcneration der Hiickkreuzung,

Die ge7.uchteten Hybridesind liber 90% triploid llud haben cîne gleiche oder hOhere
ErtragskapaziUit bei Trockcnsubstan7. als die plurigermen 5Qrten (Polifuraj 26 und 2), dic sich
im Anbuu bcHndcn. Auf Grund des lIohen Trocken5ubstanzertrages zwischcn 12 und 16,5 tlha
in allen pedoldimatischen Zoncn des Landes ist 1\Ionogalbcn der erste anerkannte rumănische

Hy1>rid, der fUr alIe Aubauzonen der H.. S.RtIlnănien '/orgeschlagen wurde. ])iese Hy,brid ist
aui gleichem Ni'lcau mit elcn bcstcn ausHindischell Hybridell Monoyal und 110no..,ert die in
unsercm Land gepriHt wurden,

rI1EPH).lJ>I O!.l:HOrrnO!.l:HOH KOPMOBOH CBEKnhI, C03!.l:AHHhlE
HA OCHOBAHI1H ~I1TOrrnA3MATH~ECKOH AH!.l:POCTEPHnhHOCTH

OAHOITnOlHIblC fu6puJlhI lWpMOBOii Cnel\JIhl MOHoran6eH, MOHOpC3 Jt MOHOPOWY, C03
)1aHHhIC Ha HayqHO-HCCJIc.uonaTCJIbCJ(oJi CCJlbCKOX03$1liCTDCHHoi1 CTaHlUIU JIOBpHH, UMCIOT fi OC
Hone B KaqcCTBC MaTcpUHCKOli Q>0PMbI OlIHOrrJIO.QHhTC .rV-IllnOH.!l,HhIC JIlillJIH 6cnoro liJIa p030Boro
JJ:neTa, a OTuoBCKafl cjJopMa COCTanJICffa li3 UCHHl>TX TCTpaTIJIOH,ll,HhIX p030SbTX UJlU KpaCHbtX uCu
HhlX CCMclicTB. JIHHHH TUITa O HaxO,ll,$ITCfl D 7-8 TIOKOJICHHH CaMOOIThlJICHJIfl, npJPICM :nx aHa
nOfH HaxOllflTCfl n 4-5 peTpOCKpCWl-UJaHlfJI.

C03)1aulIbIC r1l6PHlIbI TCTpaIUIOU.ll:HhrC B nponopuJIlf 90% c npo1l3BO.QCT.BCHHoi1 CI10C06
HOCThIO cyxoro nCWCCTBa palmoli IIJIH BhIWC MHOrOITnOAHhlX KyJIhTHBUpYCMhlX COPTOB (lloJIU
<j>ypalK 26 H 2),

I1Men: B BHA)' BbTCOKHi1 ypo)Kai1. cyxoro nCmCCTBa, COCTaBmnowcro 12 U 16,5 Tfra BO
nccx: rrO'lBO-KJIilMaTli'JCCKHX 30Hax: cTpaHhI pCKOMCHnyCTCR rn6pn.n: MOHOraJI6cH, ncpBhIH 0.0;0
6pCHlJbIH pyMhIHcKni-i rJI6pJI!I, B03,neJIbtBaHHhIH BO BCCX 30Hax C. P. PYMbTHUH, 3TOT fn6pHA
HaXOAnTCR Ha ypOBHC caMhIX nyqWHX 3apy6c)KHblX Tn6pnllOB H3y'lCHHbIX B Hamei! CTpaHe. T,e,
MouoBan II MOHODCpL
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DUCŢIEI

LUCRARI ŞTJlNŢlFICE, SFECLA DE ZAHĂR, 1979, VOL. IX

ARĂTURILOR ŞI AL lNGRĂŞĂMINTELOR ASUPRA PRO
DE SFECLĂ DE ZAHĂR îN CONDIŢIILE DIN CENTRUL

OLTENIEI

M. RADULESCU

În perioada anilor 1974--:1977, în condiţiile din centrul
Olteniei, pe solul cernoziom mediu levigat de la LA.P. Dnlnic,
judeţul Dolj au iost efectuate, Cercetări privind studiul efectului
arăturilorşi al îngrăşămintelor asupra. producţiei de sfeclă de
zah[lr, in regim neirigat. Rezultatele obţinute au scos in evidenţă

faptul că cele mai mari producţii de rădtlcini şi de zahăr au fost
obţinute iolosindu~se dOLele de ingrăşămintechimice N"IO p~ şi

NGOP'lOO în condiţiileunei arături de vară efectuate la; 30 em adîncime
şi<l lmei arăti.tri de toamnă la 20 em. Hezultate bune au iost obţinute

,<;i in cazul cind arătura de vară a fost făcută la 20 cm, iar cea de
toamnă la 30 em. Aceste variante au prezentat cea mai ridicată efi
cienţă eeonomidi., fiind recomandate pentru producţie.

Din cercetările efectuate a rezultat că arăturile de vară aduc importante
sporuri de producţie la toate culturile de cîmp (P o p o v ici şi colab., 1970;
Bârsan şi Copony, 1969; Stratula şi Dudă, 1977; Săndoiu
1975), iar îngrăşăminteleorganice şi chimice au dublat producţia la sfecla de
zahăr în ultimii 10 ani (A v ram, 1969; Ni col a u, 1969; Mar k u s,
1972; Stă nes cuşi R i z e s c u, 1976).

În cele ce urmează se vor arăta rezultatele obtinute în anii 1974-1977
în experienţa cu arături şi îngrăşăminte la sfecla de zahăr executată la C.A.P.
Drănic, judeţul Dolj.

METODA ŞI CONDIŢII DE CERCETARE

Solul pe care s-a experimentat este cernoziom mediu levigat cu o ferti
litate naturală foarte bună. Experienţaa fost executată în regim neirigat, stu
diindu-se factorii A (agrofond) şi B (arături în graduările specificate, rezultînd
astfel 25 variante cu 5 repetiţii.

Factorul A (agrofonduri) cu graduările:

a,= nefertilizat ;
a2 = N 50Pao;
a3 = N100P60;

a 4 = N150P90;

as ~ N150P90K40'
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Factorul B (arături) cu graduările:

b 1 = arat vara 20 eill, toamna discuit ;

b z = arat vara 30 CID, toamna discuit ;

b 3 ~ arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm;

b 4 = arat vara20crn,arat toamna 30 ero;
b['j ~vara discuit, arat toamna 30 eID.

Planta premergătoare a fost griul, după recoltarea cărnia s-au aplicat

îngrăsămintecu fosfor si cu potasiu si s-au executat arăturile de vară în agre

gat c;, grapa stelată, iar pe varia";ta 5 s-a aplicat grapa cu discuri.

In timpul verii, după ploi mai mari de 10 mm şi cînd terenul era umezit,

arăturile au fost lucrate cu grapa cu discuri.
Arăturile din variantele 3, 4 şi 5, au fost lucrate peste tot cu grapa cu

discuri· şi S-a nivelat .. cu nive1atorul.
Primăvaraterenul a fost prelucrat cu combinatorul, după care s-a semă

nat cu semănătoarea SPC-6 la distanţa de 50 cm între rînduri, folosîndu-se

sămînţa din soiul R Poli 1.
Cînd plantele aveau 2 perechi de frunze adevărate, sfecla a fost răriţă

la 20 cm pe rînd, asigurindu-se între 90000 şi 100000 plante la hectar. In

ţhnpul vegetaţieiaufost executate 5praşile,dintre care 3 mecanice şi 2 ffi?-lluale.

Impotriva cercosporiozei s-au aplicat două tratamente cu Derosal folosmdu-se

500 g/ha, dizolvate în 400 litri apă.

La recoltare s-au eliminat rîndurile de la marginea parcelei şi cîte 1 m

la capetele lor, rămînînd parcela recoltabilăde 50 m 2
• Au fost numărate şi

cîntărite sfeclele, oprindll"Se cîte 45 de bucăţipentrnprobele neceSare analizei

zahărului.

Condiţiile meteorologice ale anilor de experimentare sînt redate în ta

belul 1.
Tabelul 1

Precipitaţiile şi temperaturile din anii de experimentare 1974-1977

Table 1 - RainfalIs aud temperatures in the years of experimentation (1974 - 1977)

Tf'mlwratllf:;l _ O" Precipitaţii - mm

Luna 1973-1197'~1197;-11976_1 Mcdia 1973_1197'-1197'_11976_1 M"~ia
1974 , 19751976 ' 1977 pc 30 1974 ,1975 1976 1977 pc .!O

. , anj alll

Octombrie 10,0 11,5 11,0 10) 11.0 11,5 21,7 59.8 54.5 36,3

Noiemhrie 2,7 4,6 3.1 6.6 5,7 42,3 49,7 62.0 107,6 48.9

Decembrie _1.1 2,2 0.0 0,6 0,3 8.6 73.4 1,5 28,2 43.8

Ianuarie -2,0 1,1 0,8 ~2,2 -2,2 7,8 8.7 22,0 34,8 36,0

Februarie 2,6 0.3 ~2,6 4.7 0,1 10,3 2,8 11.0 44,4 37.5

Th-lartic 5,2 7.6 .1.6 7,7 4,1 35,0 18,6 5.4 17.4 30.7

Aprilie 9.1 12,2 11,7 11.1 11.6 72,6 43.5 70,5 39,3 41.8

Mai 15,.1 17,8 16,0 17.0 16.8 84.0 96,0 26,6 50,7 61,3

Iunic 19,3 20.4 18.2 20.0 20,4 64,1 100.0 52.8 108.4 70,6

Iulie 22,0 21,9 21.2 22,0 22,4 8.6 79,8 71.1 66.5 53.5

August 23,6 20,4 17.7 21,3 21.9 12.2 86.6 98,8 22,7 44,9

Septcmbrie 18.6 18.9 15,7 15.5 17,5 35,4 2.8 88.9 34.0 36,6

l\fedie an 10,4 11,6 9.8 11.2 10.8 395.4 583.6 570,4 608,5 541,7

~ ~atele m.e(eorologi~e au fost luate de la staţia meteorologică Segarcea

aflata m Imediata apropJCre a c.A.P. Drămc.

Din punctul de vedere al temperaturilor, anii de experimentare 1974

1977 au fost foarte apropiaţi de temperatura medie pe 30 de ani.

. în ceea ce priveşte regimul precipitaţii10rSe poate observa că anii 1975

ŞI 1~76 au fost favorabili sfeclei, iar 1974 şi 1977 relativ secetoşi în perioada

verll sau toamneI.

REZULTATE ŞI DISCUŢIl

. în anul 197,4, cele .mai mari producţii de rădăcini (tabelul 2) S-au înre-

glstr<:tt la dozele~N~O~3q ŞI ~100P60care au dat sporuri foarte semnificative, Între

3,6 ŞI 3,8 t/ha radaClm faţa de martor (parcela nefertilizată). Mărind dozele

la N150P90 ŞI NI50P'oK,o sporurile au fost mai mici si anume 2 3 respectiv 24

t/ha fată de martor. ",

Î~ anul 1975, cea luai mare producţie s-a realizat în variantaN P care

a asigurat un spor foarte semnificativ de 4,5 t/ha, pe cînd celelalte d~~~ ~~ dat

sporuri mai mici (între 1,4 şi 1,9 t/ha) în comparaţie cu acelaşi martor

nefertJhzat.
Anul 1976 fii~d foarte favorabil pentru sfecla de zahăr, producţiile au

fost cele mal man dl?cel~.am de experimentare. Doza de N;;OP30 a înregistrat

un spor foarte semmfl~atlVde 7,1 t/ha rădăcini, iar doza de N
IOO

P60 a realizat

un spor foarte semmhcatlV de 9,8 t/ha.

. Varianta NI"oP90 a dat un spor foarte semnificativ de 11,3 t/ha, iar

vananta NI,o P90K,o a obţmut Un spor foarte semnificativ de 12,0 t/ha în

comparaţIecu producţIamartorului nefertilizat.

Anul 1977 fiind s~,:etos în timpul perioadei de vegetaţie, îngrăşămintele

nu au fost bme valonhcate.

în. medie pe 4 ani.' cele m~i luari sporuri le-au Înregistrat variantele

N,oP30 ŞI NIOOP60 (4,9 Şl re.spectlv 4,5 t/ha). Dozele mai mari, de N I•o P,o

ŞI N159l.'90 K,o au dat sporunle de 3,9 t/ha şi respectiv 3,3 t/ha faţă de martorul

nefertlhzat.

~ , Din tabehl1 3 referitor !a efectul arăturilor pe diferite agrofonduri, reiese

ca, m comparaţle cu producţIa martorulUI (varianta 1 arat vara 20 cm toamna

lucrat cu g:rapa cu disc~ri), în anul 1974 sporul cel mai mare de 2,2 t/h~ (foarte

semmhcatlv) a fost aSIgurat de varianta 3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20

cm).
.. Variant;; b, (arat toamna 20 cm, arat vara 20 cm) a realizat un spor

dlstmct s,;,mmhcatlv de .1,4 t/ha,. Iar vanant~ b, (vara discuit, toamna arat

30 cm) a InregIstrat o p,erdere dlstmct semmhcatlvă de 1,4 t/ha. Varianta 2

(arat vara 3~ cm, toamna dlscUlt) a dat O producţie foarte apropiată de cea

a luartorulul.
în anul 1975, cel mai mic spor a fost dat de varianta b

2
(arat vara 30 cm,

toamna dlscUlt) de 2,4 t/h;;. Varianta 3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm)

a dat un spor foarte semmhcatlv de 10,2 t/ha, iar varianta b. (arat vara 20 cm

arat toamna 30 cm) a dat un spor de 13,6 t/ha. Variantele b. (vara discui!,

arat toamna 30 cm), b 2 (arat vara 30 cm, toamna discuit), b. (arat vara 20 cm,



58 )i. RĂDULESCU 4 5 EFECTUL ARĂTURILDR ŞI AL INGRĂŞÂMINTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI 59

toamna 30 cm) ŞI b. (vara discuit, arat toamna 30 cm), in comparaţie cu

producţia variantei 1 (arat vara 20 cm, toamna discnit) luată ca martor,

au daţ sporurile de 16,2 t/ha, 13,7 t/ha, 11,6 t/ha şi 8,0 t/ha.

In anul 1977, cel mai mare spor l-a inregistrat varianta b3
(arat vara 30 cm,

arat toamna 20 cm). de 4,3 t/ha, pe cind celelalte variante au dat sporuri de

1,4 t/!].a sau pierden asigurate de 1,3 t/ha în comparaţiecu acelaşi martor.

'. In medie pe 4 ani, cel mai mare spor l-a realizat varianta b3 (arat vara

30 cm, arat toamna 20 cm) de 8,2 t/ha, apoi varianta b~ (arat vara 20 cm, arat

toamna 30 cm) de 7,0 t/ha. Varianta b, (arat vara 30 cm, toamna discuit)

a dat un spor de 4,2 'tlha, iar varianta b. (vara discuit, arat toamna 30 cm)

a asigurat spor foarte semnificativ de 5,0 t/ha.

Tabelul 4, cuprinzînd influenţa diferitelor arături pe acelaşi agrofond,

arată că în anul 1974 pe agrofondul neîngrăşat numai lucrările din varianta

5. (vara discuit, toamna arat 30 cm) au dus la o pierdere semnificativă de

2,2 t/ha faţă de martor (arat vara 20cm, toamna discuit).

Pe agrofondul az (N,oP30) lucrările variantei b3 (arat vara 30 cm, arat

toamna 20 cm) au asigurat un spor distinct semnificativ de 3,3 t/ha faţă de

acelaşi martor. De asemenea, varianta b~ (arat vara 20 cm, arat toamna 30 cm)

a inregistrat Un spor distinct de 3,1 t/ha fată de martor b, (arat vara 20 cm,

toamna dLcuit). '

Pe agrofondul a~ (N,.OP,,), varianta h3 (arat vara 30 cm, arat toamna

20 cm) a dat Un spor semnificativ de 2,46 t/ha, iar pe agrofondul a, (N
15O

P90
K~o), tot varianta b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm) a inregistrat un

spor distinct semnificativ de 2,8 t/ha faţă de martor b, (arat vara 20 cm,

toamna discuit).
Celelalte lucrări ale solului pe diferite agrofonduri au dat producţii

foarte_apropiate de ale martorului.
In anul 1975 sporurile au fost mari şi foarte semnificative in comparaţie

cu producţia aceluiaşi martor b, (arat vara 20 cm, toamna discuit). Pe agro

fondul a, (nefertilizat), sporurile au oscilat intre 3,7 şi 9,9 t/ha, fiind cel mai

mic la b~ (arat vara 20 cm, arat toamna 30 cm) şi cel mai mare la b3
(arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm).

Pe agrofondul a, (N,oP3o), sporurile au variat de la 2,8 t/ha pentru

b. (arat vara 30 cm, toamna discuit) şi de 15,0 t/ha pentru varianta b,

(vara discuit, arat toamna 30 cm). Pentru b~ (arat vara 20 cm, arat toamna

30 cm) şi pentru b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm) sporurile au fost

foarte mari şi anume de 10,76 t/ha şi 14,0 t/ha.

Pe agrofondul a3 (N,ooPool. cel mai mic spor l-a înregistrat varianta b,

(arat vara 30 cm, toamna discuit) de 2,4 tlha, pednd celelalte arături au dus

la sporuri între 11,8 şi 16,8 t/ha in comparaţiecu acelaşimartor. Pe agrofondul

a~ (N,•oP,O), sporurile au variat intre 8,7 -13,2 t/ha, exceptind varianta b,

(arat vara 30 cm, toamna disc) care practic nu a dat spor.

în agrofondul a, (N150P90K~o), sporurile au variat între 2,3 -14,2 tlha,

fiind cel mai mic la varianta bz (arat vara 30 cm, toamna disc) şi cel mai

mare la varianta b. (vara disc, toamna arat 30 cm).

Anul 1976 a inregistrat cele mai mari producţii din cei 4 ani de experi

mentare. în comparaţie cu acelaşi martor b, (arat vara 20 cm toamna disc),

sporurile au fost foarte mari şi asignrate foarte semnificativ.
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Producţiile, diferenţele şi semnificaţia intre 2 medii ale factorului b

111blc ':l - Yields; diffcrences aod the significance between2 means of the b factnr

Hl74 1975

CQmbinaţia factonll\lÎ producţia

I
diferenţa I,,,d. producţia

I
diferenţa I ,"d.

t/hil t/ha. ~cmnif. t/ha t/ha. , scmnif,

(arături) la graduări ale factorului a (îngrăşăminte)

factor (ploughings) at gradtiations of thcafactor (fertilizers)

diIe- Igrad,
renţa semllH.
t/h(1.

•

......
"'''''''
*"''''...

"''''*
"'''''''
"'''''''

.....................
•........

Tabelul 4.

1,9
2,5
3,3

6,1
9,1
8,0
7,4
6,7

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

i\I,'dia 1974 .. 1977

36,1-30,0
39,1-30,0
38,0 -30,0
37,4-30,0
39,2-32,7
43,2-32,7
43,0 -32,7
39,9-32,7
40,5-35,7
45,1-35,7
43,4-35,7
40,3-35,7
39,1-37,0
43,2-37,0
41,6-37,0
40,2-37,0
38,3-36,1
42,5-36,1
41,1_36,1
39,5-36,1

prOllucţîa I r~~fţC; '1 grad,
tlha sl'mniL

tfha

•

"''''*

()

...

..

.....

...

.......
1,4
1,8
2,4

difc- 1; grad
renţa 'f
t/ha . semn1.

l,J
4,6
1,4

-0,1
0,9
3,6
1,9

-1,4
? '-,,)

5,6
2,4

-1,7
1,1
4,5

-0,1
-1,0

1,9
4,2
2.1

-1.0

1977

producţia

tlha

31,8-30,5
35,1-30,5
31,9-30,5
30,4-30,5
32,7-31,8
35,4-31,8
33,7 -31,8
30,4-.11,8
33,5-31,2
36,8 -31,2
36,6-31,2
29,5_31,2
33,0 -31,9
36,4-31,9
31,8-31,9
30,9 -31.9
33,1-31,2
35,4-31,2
33,3 -31 ,2
30,2-31.2

...............
"'''''''...
"'''''''......
......
•
"'''''''
"'''''''

.........

..

20,6
20,6
17,3
16,7
22,0
24,4
22,,1
16,7
14,4
18,7
11,1
4,6
6,0
9,2
4,7
0,7
6,5
8,8
3,9
2,1

2,5
3,3
4,4

1976

producţia

tflm

45,0-24,4
45,0-24,4
41,7-24,4
-41,1-24,4
52,0-30,0
54,4-30,0
52,3-30,0
46,7 -30,0
54,4-40,0
,;8,7-40,0
51,1-40,0
44,6-40,0
53,3-47,3
56,5 -47,3
52,0 _47,3
48,0 -47,3
54,0-47,5
56,3 -47,5
51,4-47,5
49,6-47,5

36,7 -32,8 3,9 ...
42,7 -32,8 9,9 ...
46,.1-32.8 3,7 •••
47,7 -32,8 4,9 "' ... '"
37,4-34,6 2.8 ..
45,3 -34,6 10,7 ...
48,6-34,6 )4,0 ...
49,7-34,6 15,1 *.**
38,8-36,4 2,4 ..
48,2 -36,4 11,8 ...
51,8 -36,4 15,4 ***
53,2-36,4 16,8 ...
36,5 -35,5 1,0
44,2-35,5 8,7 ***
47,9-35,5 12,4 ...
48,7 -33,5 13,2 ...
33,8-31,5 2,3 ..
4J,5-31,5 I(),O ...
44,3-31,5 12,8 ...
45,7-31,5 )4,2 ...

1,6
2,2
2,9

°

•

..

....

-1,7
1,1

-0,3
-2,2

0;2
3,3
3,1

-1,8
'---0,2

1,5
1,7

-1,3
0,2
2,4
1,2

-0,4
-1,9

2~8

1,2
-1,5

1,9
2,6

30,8 -32,5
3],6 -32,5
32,2-32,5
30,3-32,5
34,7 -34,5
37,8-34,5
.17,6-34,5
32,7 -34,5
35; 1-35,3
36,8-35,3
37;0 -35,3
34,0-35,3
33,7"':'33,5
35,9 -33,5
34,7.,...,...33;5
33,1-33,5
32,3-34,2
37,0....:.34,2
35,4~34,2

32,7 -34,2

DL 5%
lJL 1%
lJL 0,1%

A 1b 2 ,- ulb t

alba - albI
alb", - albI
,'1115- albI

a 2b 2 - a 2b t

<1:1.13 ~a2bl

a2.b4 - <l2b l

a 2b:> - a2.b l
<131)2 ...;.. u3h 1
u:lba - uah 1
U3b4- aab l

uah5 - a:l])1

0. 412 - <l. 4b l

u 4b:1 - u 4b 1

a4b4 ..;,. u;,b l

a4 b 5 - a-th
U liU2 : a"b1

a"ba -a5b1

u 5 b4 - <14b l

a5b5 - Ltr,b 1

Pe agrofondul al (neingrăşat),sporurilefaţă de martor au variat intre

16,7 -20,6 tjha datorităcombinaţiilorintre arăturilede vară cu cele de toamnă.

Pe agrofondul a2 (N50P30), depăşirile, in comparaţie cu martorul, au oscilat

intre 16,7 şi 24,4 tjha, fiind cele mai mari la varianta b3 (arat vara 30 cm,

arat toamna 20 cm). Pe agrofondul a3 (N lOOP,,), producţiile au depăşitmartorul

cu 4,6 -18,7 t/ha, fiind celernai mari la varianta b3 (arat vara 30 cm, arat

toamna 20 cm) şi cele mai mici la b5 (vara discuit, arat toamna. 30 cm). La agro·

fondul a, (N150P OO) sporurile de producţie au oscilat intre 0,7 şi 9,2 t/ha;

cel mai mare s-a înregistrat lavarianta ba (arat vara 30 cm, arat toamna 20 em).

Pe agrofondul a5 (N15oP"K,o) depăşirile de producţie faţă de martor s-aU

inregistrat intre 2,1 şi 8,8 t/ha, fiind cele mai mici la varianta b5 (vara disc si

toamna arat 30 cm) şi cele mai mari la varianta b3 (arat vara 30 cm, ar~t

toamn.a 20 cm).
In anul 1977, un an nefavorabil pentru sfeclă, cu seceteprelungite in

martie, aprilie, august şi septembrie, pe agrofondul al (nefertilizat) numai lucră·

rile din varianta b3 (arat vara 30 cm, toamna arat 20 cm) au inregistrat un spor

foarte semnificativ de 4,6 t/ha, pe cind celelalte variante au inregistrat producţii

foarte apropiate de cele ale martorului. Pe agrofondul az (N50P 30), varianta b"

(arat .,:ara. 30 CITI, arattl~alnna 20 cm) a Înregistrat cclmai mare Spor foarte

semmfJcallv de 3,6 .t/ha, Iar varianta b4 (arat vara 20 cm, arat toamna 30 cm)

un spor semmfJcatlv de 1,9 tjha. Celelalte vanante au dat producţii foarte

apropIate de cele ale, martorulu.l. _Pe agrofo:,du1 a, (N!Oop60)' depăşirile fa ţi

de martor au vanat mtre 2,3 SI J,6 t/ha, funcl cel mal mare la varianta b

<,le 5,6 t/ha şi cel mai mic la v~rianta b2 (arat Vara 30 cm, toamna discuit)~

hl cazul ag:ofondultu a'l (N150POO)' smgurul spor asigurat de 4,5 tjha l-a Înre

gIstrat vananta b3 !a~at vara_ 30 cm, arat toamn:; 20 cm), iar pe agrofondul

a5(N150.POO l{40), depaşmle faţa de martor au vanat intre 1,9 şi 4,2 tjha, cel

mal rr:IC fund la varianta b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm).

In medie pe 4 ani, sporurile au fost diferite de la un agrofond la altul

dar· mal CU seamă între arăturÎ.
'

. Pe agrofond?l ai (nefertilizat),' depăşirile faţă de martorul b l (arat vara

20 cm, toamna dlscUlt) au vanat mtre 6,1 ŞI 9,1 t/ha, fiind cel mai mic la

b 2 şi cel mai mare la b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm). Pe agrofonclul

a 2 (N50P30) sporurile au variat intre 6,5 la varianta b2 şi 10,5 t/ha la varianta

b3· Varianta b4 (arat vara 20 cm, arat toamna 30 cm) a inregistrat un spor
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Tabelul .5

Producţiile. diferenţele şi semnificaţia intre 2 medii ale factoru:lu.i, a

Table 5 _ Yields, differenccs aud the significance betwecn 2 means of t~~ a

(îngrăşăminte) la graduări ale factorului b (arături)

faet(lr (fertilizers) al graduations of the b factor (ploughings)

Combin.aţia

factoruluI producţia

t/ha

1974

. I ,
d.1ferellţa '1 gra{.

tfha semnit
,'roo!ucţia

tJha

197.:;

diferenţa \ grad.
t/lm. . s~mnif.

1976 1917 Media 1974-1977

producţia I rjifercnţa 1 ,,,do producţia

I
diferenţa I ,"d. producţia Id;''''"-I ,,,dot/ha I tfh;l ; semn!f. tfha t/ha , semnif. t/ha ta t/ha scmnif.

o

*
**

*
**
**'
***

*

fel'tilizat) 4,2 tlha şi respectiv 5,3 tlha. Între agrofondurile a3 şi a, nici o ară
tură nu a depăşit producţia martorului. De asemenea, nesemnificative au fost
şi diferenţele Între agrofondurile a4 şi a3, precum şi Între a, şi a4.

În anul 1975, in cadrul agrofondurilor a, şi alo arăturile din b3 şi b4
au asigurat sporuri semnificative de 2,6 t/ha şi respectiv de 2,3 t/ha. În
cazul agrofondurilor a, (N100P00) şi a2 (N,oP30), arăturile din b4(arat vara 20 cm,
arat toamna 30 cm) au dat sporul de 3,2 t/ha, iar cele din b5 (vara discui!,
toamna arat 30 cm) sporul de 4,5 t/ha În comparaţie cu aceleaşi arături
executate pe agrofondul mai slab. Aceleaşi ară!uri executate pe celelalte agro
fonduri .au dus la pierderi de recoltă foarte semnificative cînd s-au executat
fpe agrofonduri mai puternice faţă de cele mai slabe.

În anul 1976, comparÎndu-se arăturile din agrofondurile a, (N,oP30)
şi a, (nefertilizat) se constată sporuri care au variat Între 5,6 şi 10,6 t/ha,
fiind cele mai mici la arătură de vară de 30 cm şi toamna discuit şi la
varianta b, (arat toamna 30 cm, arat Vara 20 cm). De asemenea, lucrările

din b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm), au asigurat un spor foarte
mare de ,9,4 t/ha. Comparînd arăturile din agrofondurile a3 (N I 00P60) şi a,
(N,oP30), varianta b1 (arat vara 20 cm, toamna disc) a asigurat un spor foarte

34,6 -32.8 1.8 * 30,0-24.4 :;,6 *** 31,8-30,5 1,3 32,7 -30,0 2.7
37,4-36,7 0,7 52,0-45,0 7.0 **' 32.3-,11.8 0.9 39,2 -36, 1 3,1
45,3-42,7 2,6 ** 54,4-45.0 9.4 *** 35,4-35,1 0,3 43.2 -39,1 4,1
48.6-46.3 2,3 ** 52.3-41.7 10,6 *.** 3.1.7 -31.9 1.8 * 43,0 -38,0 5.0
49,7 -47,7 2,0 * 46,7 -41,1 5,6 *** 30.4-30.4 O 39,9-37,4 2.5
36,4-34,6 1.8 * 40,0-30,0 10.0 *** 31,2-31,8 -0.6 3:;,7 -32.7 3,0
38,8 -37,4 1,4 54,4-52.0 2.4 33,5 -32,7 0.8 40,5-39,2 1,3
38,2-45,3 2,9 *** 58,7-54,4 4,3 ** 36,8-35,4 1,4 45,1-43.2 2,1
51,8-48,6 3,2 *** 51,1-52,3 -1,2 33,6-33,7 -0.1 43.4-43.0 0,4
53,2_49,7 4,5 *** 44,6-46,7 -2.1 29.5-30.4 -0,9 40,3-39,9 0.4
35,5-36,4 -0,9 17.3-40.0 7.3 *** 31,9-31,2 0.7 37,0-35,7 1,3
36.5-38,8 -2,3 00 53,3-54,4 _1,1 33.0 -33,5 -0,5 J9,1~40,5 -1.4
44,2""":48,2 -4,0 000 56,5-58,7 -2,Z 36.4-36,8 -Q.4 43,2 -45,1 -1.9
17,9-51.8 _3,9 000 52,0-51,1 0,9 31,8 -33,6 -t.8 O 41.6 -13,4 -1,8
48,7 -53,2 -4,5 000 45,0-44,6 3,4 ** 30.9 -29.5 1.4 • 40,2-40,3 -0.1
31,5-35,5 -4,0 000 47,5-47,3 0,2 31.2-31.9 -0.7 36.1-37,0 -0,9
33,8-36,5 -2,7 00 54,0 -53,3 0.7 33,1-33,0 0.1 38,3-39,1 -0,8
41,5-44,2 _2,7 O'()

56,3 -56.5 -0,2 35,4-36,4 -1.0 -12,5-43,2 -0.7
44,3-47,9 -3,6 000 51,4-52,0 -0,6 * 33,3-31,8 1,5 * 11.1-41.6 -0.5
45,7-48,7 3,0 .",**

30,2-30,9 -0,7 30,2 -30,9 -0.7 39,5-40,2 -0,7

1,6 2,4 l.4 1,8
2,1 3,3 1.8 2.7
2,8 -1.3 2.4 3.1

o

o

**

*
**'
***
***

2,0
3,9
4,2
5,3
2,4
0,8
0,4

-1.0
-0,7

1.3
-1,8
_1.4
-0,9

? '_~,.J

-0.9
0.7

_1,4
1.1
0,7

-0,4

34,5-32,5
34,7 _30,8
37,8_33,6
37,6-32,3
32,7 -30,3
35,3 -34,5
35,1_34,7
36,8-37,8
37,0 -37,7
34,0 _32,7
33,5-35,3
33,7 -3:;,1
3:;.9 -36,8
34,7-37,0
33,1-34,0
34,2 -33.:;
32,3 -33,7
37,0-3:;,9
35,4-34,7
32,7 -33,1

DL 5% 1,7
DL 1% 2,3
DL (),)% 3,0

mare şi foarte semnificativ de 10,3tlha rădăcini, Pe agrofondul a3 (~100POO)'
sporurile de producţie faţă de martor an variat Între 4,8 ŞI 9,4 t/ha, fund cele
mai mari la varianta b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm), precum ŞI la
varianta b

4
(arat vara 20cm, arat toamna 30 ~m). Pe a.grofondul a4 (NI50POO) cele

mai mari depăşirifată de martor le-au reahzat vananta b3 (arat vara 30 cm,
arat toamna 20 cm) ~u 6,2 t/ha, precum şi varianta b4 (arat vara 20 cm.: ar:,!
toamna 30 cm) cu 4,6 t/ha, iar pe agrofondul aş (N160~90 K..) depa~lflle
cele mai mari în comparaţiecu producţIamartorulUI le-au mreglstrat vananta
b:. cu 6,4 t/ha şi varianta b4 cu5,O t/ha.. ...

Se desprinde conchzia că pentru a obţme recolte man pe once agrofond
este necesar să se facă 2 arături şi anume: una de vară la 30 cm ŞI alta de
toamnă la 20 cm sau o arătură de vară la 20 cm şi alta de toamnă ·la 30 cm
adîncime.

În tabelul 5 sînt Înscrise producţiile şi diferenţele sub acţiunea agrofon
durilor diferite cu aceeaşi arătură, În condiţiile În care ca martor au fost luate
variantele cu diferite arături pe agrofond faţă de alt agrofond. . .

În anul 1974, cele mai mari depăşiri le-au Înregistrat vanantele b, ŞI
b4 pe agrofondul a, În comparaţie cu aceleaşi arături pe agrofondul al (ne-

<IZbI - albI
:1 2lJ2 - 3 1b2
U Z])3 - alb:]
aZb4 - alb4
O1 2b;; - alb"
:131)1 - aZb 1
a3b::: - a:::b:::
a3lJ3 - 3'.lb3
u3b4, - uzb.!
a ..b5 - a:!b.;
u4bl - Utibl
041)2 - u;lb2
a4ba - aaha
a 4b4 - aab",
a4b:; - u3b"
atih l - a4bl
a;;b',! - a,bz
u"b3 - a4b:!
<I."b4 - a4,b,
a:;b5 - a4bş
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semnificativ de 10,0 t/ha. De asemenea, varianta b3 (arat vara 30 cm, arat

toamna 20 cm) a înregistrat un spor distinct semnificativ de 4,3 tlha,

In cazul agrofondurilor a, şi a, s-a Înregistrat la varianta b, un spor

foarte semnificativ de 7,3 tlha şi la varianta b. un spor distinct semnificativ

de 3,4 tlha. Tot astfel la agrofondurile a. şi a, nici un fel de arătură nu a

realizat vreun spor sau pierderi de producţie. lnseamnă că adăugarea de K,o

nu a influenţat producţia de sfeclă de zahăr În anul 1976, foarte favorabil

sfeclei.
In anul 1977, pe agrofondul a2 (N.oP3o), singura variantă b, (arat vara

20 cm, arat toamna 30 cm) a asigurat semnificativ un spor de 1,8 t/ha faţă

de martor b, (arat vara 20 cm, discuit toamna) de pe agrofondul a, (neferti

lizat). La agrofondurile a3 şi a" diferenţa cea mai mare s-a Înregistrat de

1,4 t/ha la varianta b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 Cln), iar in cazul agro

fondurilor a, (N,.oP,o) şi a3 (N,ooP,,), varianta b, (arat vara 20 cm, arat toamna

30 cm) a pricinuit o pierdere semnificativă de 1,8 t/ha. Tot astfel în cazul

agrofondurilor a. (N,.oPooKlO) şi a, (N,.oP,o), singura variantă b, (arat vara

20 cm, arat toamna 30 cm) a realizat un spor asigurat de 1,5 t/ha faţă de

martor b, cultivat pe agrofondul a,.
În medie pe 4 ani se observă că Între agrofondurile az şi al arătura din tI

a dat un spor de producţie semnificativ de 2,7 tlha. Lucrările din b 2 (arat

vara 30 cm, toamna discuit) pe agrofondul a2 au dat un spor distinct semnifi

cativ de 3,1 t/ha faţă de aceeaşi arătură pe agrofondul a, (nefertilizat).

Lucrările din b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm), pe agrofondul·a,

au înregistrat un spor foarte semnificativ de 4,1 t/ha, iar lucrările din b,

(arat vara 20 cm, arat toamna 30 cm) au dat Un spor foarte semnificativ de

5,0 tlha. Lucrările din b. (vara discuit, toamna arat 30 cm) au inregistrat

un spor semnificatv de 2,5 t/ha, în comparaţie cu aceleaşi lucrări executate

pe agrofondul a, (nefertilizat).

Pe agrofondul a3 (N,ooP,o)' în comparaţie cu agrofondul a, (N,oP,o),

arătura din b, a asigurat un spor de 3,0 t/ha, iar lucrările din b3 au inregistrat

un spor de 2,1 t/ha faţă de aceleaşi lucrări executate pe agrofondul a, (N,o

P 30). Celelalte lucrări au dat producţiifoarte apropiate pe cele două agrofonduri.

Pe agrofondurile a, şi a., toate lncrările solului au dat producţii foarte

apropiate între ele. Sporurile şi pierderile de producţii sint in limita

erorilor.
Din aceste experienţe, executate timp de 4 ani, rezultă că pentru a obţine

producţii mari la sfecla. de zahăr in condiţiile solului cernoziom mediu levigat

din centrul Olteniei este nevoiede un agrofondNsoP30 sau N100P60o De aseu1enea,

trebnie executate 2 arături şi anUme; vara la 30 Cm şi toamna la 20 cm adin

cime san vara 20 cm şi toamna 30 cm adincime, pentru obţinerea de producţii

între 43 şi 45 .t/ha rădăcini in condiţii de neirigare.

PRODUCTIA DE ZAHAR. Tabelul 6 cuprinde producţia de zahăr

şi inflnenţa agrofondurilor pe cei 4 ani de experimentare, precum şi

media pe perioada respectivă. Ca martor a fost luată producţia de zahăr

de pe varianta nefertilizată.

In anul 1'174 sporurile asigurate statistic au fost de 0,49 t/ha s, res

pectiv 0,51· t/ha pentru variantele N.oP,o şi NlOOP,o' În anul 1975 ~um·ai
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varianta N100P OO a inscris un spor de 0,30 t/ha asigurat statistic faţă de mart'}r,

iar varianta N150P90K40 a dat o pierdere foarte semnificativă de 0,68 t/ha, In

cazul anului 1976, an foade favorabil pentru sfecla de zahăr, sporurile au crescut

odată cu mărirea dozei de ingrăşăminte şi anume: de 0,92-1,14 t/ha zahăr

cînd dozele de ingrăşăminte au crescut de la N 50P 30 la N150P90K40' In anul

1977, singurul spor asigurat statistic a fost cel inregistrat de variantele N50

P30 cu 0,85 t/ha. Celelalte variante au dat pierderi mici nesemnificative faţă

de martor.
In medie pe 4 ani, cele mai mari sporuri de producţii, asigurate

statistic, le-au inregistrat variantele N50P 30 şi Nioo P 60 , pe cînd celelalte

variante au dat sporuri mici şi nesemnificative faţă de martor.

In tabelul 7 sint redate producţiile de zahăr alb obţinute pe diferite

arături, faţă de producţia martorului nefertilizat. In anul 1974, singura

variantă care a asigurat statistic un spor de recolt" de 0,39 t/ha a fost b4

(arat vara 20 cm, arat toamna 30 cm). In anul 1975, sporurile faţă de martor

au oscilat intre 0,36 şi 1,70 t/ha, fiind foarte semnificative incepind cu varianta

b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 cm),

In 1976 au fost cele mai mari sporuri semnificative in comparaţie cu

producţia martorului (arat vara 20 cin, toamna discuit) şi anume: 1,80 t/ha

varianta arat vara 30 cm, toamna disc; 1,89 t/ha varianta arat vara 30 cm,

arat toamna 20 cm; 1,24 t/ha varianta arat vara 20 cm, toamna disc: 0,74

t/ha varianta vara discnit, arat toamna 30 cm.

In anul 1977 singura variantă care a dat un spor asigurat statistic a fost

b3 (arat vara 30 cm, arat toamna 20 CIn) cu 0,65 tlha faţă de martor.

Celelalte variant~ cu' arături au dat sporuri mai mici şi nesemnificative.

Din media pe 4 ani rezultă că cele mai mari sporuri le-au înregistrat

variantele: arat vara 30 CID. arat toamna 20cm şi arat VaTa 20 cmplus

toamna 30 cm, şi anume de 0,94 şi respectiv 0,84 tlh". Variantele cu arătura

de vară la 30 efi sau cu arătura de toamnă la 30 CID. au înregistrat depăşiTi

intre 0,57 şi respectiv 0,55 t/ha.

Din analiza zahărului, rezultă că pentru a se putea obţine producţii

mari, este necesar să se aplice agrofonduri N50P60' iar ca lucrare de bază să se

execute: arat, Vara 30 eID, afat toamna 20 eID sau arat vafa 20 ero şi arat

toamna 30 cm.
Eficienţa economică. Calculul eficienţei economice, în funcţie de ingră

şămintele aplicate, arată că agrofondul N50P 30 (a2) a dat cel mai mare venit

net (2,26 mii leilha) şi cel mai redus cost de producţie (0,25 leilkg). iar agro

fondul ncfertilizat (al) a realizat cel mai mic venit net de 0,99 mii lei/ha şi

un cost de producţie de 0,30 lei/kg (tabelele 8 şi 9).

Celelalte agrofonduri au inregistrat valori intermediare. In funcţie

de lucrarea de bază a solului, cea mai bună eficienţă economică, cu un venit

net de 2,58 mii/lei/ha şi Un cost de producţie de 0,24 lei/kg, s-a inregistrat

în ~".arianta ba (arat vara 30 ero şi toamna 20 ero), iar cea mai slabă în va

rianta bl arat vara 20 em şi toamna discuit, care a realizat un venit net de

0,32 mii/lei/ha şi un cost de producţie de 0,30 Jei/kg rădăcini. Celelalte variante

au dat valori mijlocii.
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Eficienta economică in funcţie de îngrăşăminte

8 _ E~OnomiC efficiency as dependent on ploughingsTable

al = ncfertilizat
<L2 = N:;o p~o

33 = N;lOO P6l)

34 = N150P90

as =N150 1'00 1\.,10

Varianta
Venit net
mii lei/ha

+0,99
+2,26
+1,84
+1,%
+ 1,23

Tabelul 8

Cost producţie

Idlk:;

0,30
0,25
0,26
0,27
O,2S

Tabelul 9

1\.1 a r k u sSt., 1972, Efectul !"Hgrii~ămiJltelol' la sfecla dezahăI' cultivată pe setul bnmalll1;ial din
ZCHa Tg. Neamţ, Analele LCC.S., Siecladezahăr,volIII,pag. 77 -80.

N î col a II AL, 1969, z..jicienfa îllgră~iimillm(jrminemle la sfecla de zahăr pe sclul bnm de pădure

cCl'lIO::icmic de la Secl/wi-Roman, Analele LC.CS, Sfecla de zahăr, '101. 1, pag. 69-71.

P op 0'1 ici ;\1 a r ga re t a, P op 0'1 i ci 1" Reie h bu c h L., 1\1 a rku 5 St., Şte f ă
nes c u E., P o p a N., şi Ne d e 1 c i u c C, 1970, Influenţa Îngl'ăşămintdcr millemle
~i organice la sfecla de ::alzăr, Analele LCCS, Sfecla de 7ahăr, voI. II, pag. 49-58,

S ii n doi li D., 1975 Arătmilc, Ed. Ceres.
S t fL nes c il Z., R î z e s eli Gh., 1976, Sfecla de zahăr, Ed, Ceres.

Str a t li 1 a v., Dur 1ă S., 1977, Studiul epocii ;~i adîncimii de amt cGmplexate cu Îngrăşăminte

la sfecla de .::ahiil' idgatd, Analele LC,CS., Sfecla de zahflr, val. VII, pag. 39-:50.
Ştefan Gh., Ştefan O 19 a,Ş t ~ fă nes c u P., 1976) RezL/ltate expetimelltale p}'ivilJd

aplicana ingră~ăminttlcrla sfecla de zahăr il'igată În condiţUle Cîmpiei Burnasului, Analele
LC.CS., Sfecla de zahilr, vaL VI, pag. 73-82.

Eficienta economică, in funcţie de arături

Table 9 ~Econ~mic efficiency aS dependent an fertilizers

BIBLIOGRAFIE
. .' t· 1 pl' ale pe cerncziol1wl frcatic

A'. TI P 1969 Eficienta ingră;~ămilltclC1' c1l'1l1ace ~t ~I(llfla C atc 6" 60
,:rraI ., ". ' CCS Sf ela de zahar vol.I. pag. u- (1.

dinjHdc/uIBzhOl', Analele 1. , . ' .. ;., . d' fl n;'a epocii si adincimii al'ătHl'ii asupra
B î r 5 a n N., W; C o p o 11)T, 196~, c;ercef,ăI t ; 'tBVt:t. ~Il Al~al~le I.C.C:S Sfecla de r.ahll.r, voI. 1,

produc/iei de sfeclă de zahar 1H Clmpw l1sn, , , '
pag. 35-44.

CONCLUZlI ŞI RECOMANDARI

Din studiul arăturilor şi îngrăş~tmintelor,asupra p.n~dt;cţiei ?C sfesI~lJ dt
h

' eernoziomul mediu levigat din centrul OltenIeI, 1I~ regIm nelrIba ,
za ar pe ., . d'· tru produche·
rezultî uc~;t:~e~:"~~;:~ci:ir~~o::~~ci~:\f~~hărpe unitat~a de suprafaţă
le~au r~alizat dozele de îngrăş'ăminte chimice NSOP30 ŞI N100POO' . rat

2 Arătura de bază 30 em, plus arat toamnala 20 cm, precum ş: a "
vara 20 em, plus arat toamna 30 cm, au du: la obţmerea celor mal man pro
ductii de rădăcini şi zahăr la sfecla de zahar. , . . . '.

, 3. Variantele menţionate ca cele m.ai bune au lnreglstr~t ŞI cea mm buna
eficienţă economică, fiind reeomandablle pentru producţIe.

Varianta

lh = arat vara 20 COl, toamna dişcuit
b:l = arat vara 30 ClU, toamna discuit
h

3
= arat vara 30 cro, arat toamna 20

b4= arat vara 20 em, arat toamnaJO
b 5 = vara discuit, arat toamna 30 CUl

cm
eHl

Venit net
mji lei/ha

+0,32
+ 148
~~2:58
, ? '))

+1;77

Cost de producpe
lei/kg

0,30
0,26
0,24
0,25
0,25

EFFECT OF PLOUGHINGS AND FERTILIZERS UPON THE SUGAR
BEET YIELD UNDER THE CONDlTIONS PREVAILING IN CENTRAL

OLTENIA

SU1JI1llaJ'y

rnder thcl:ondîtions prevailîng in Central Oltenia, on the medium leaehed chernozem
saU of the Dranic Agricultural Production Co-operative, in Dolj district, thcrc '''ere carried out,
in thc 1974..:...1977period, a sttidyon the eHect of ploughings and fcrtili7,er~ upon sugar beei
yields, under irrigation treatment.

The results showed that thehighestroot and sugar yic1ds wcre obtained by using NsoF;lOand
N100P6o chemical fertiIizers,underthe conditions of a 30 cui as suuimer ploughing and a 20 Cm
faU ploughing, Good rcsults were aIso obtained with a 20 cm Summer ploughing aud a 30 CITI

faU ploughing. Thesc '/ar1ants presentcd the highest economic efiicîency, being recornmcndctl
for proc1uetiof'.

L'EFFET DES LABOURS ET DES ENGRAIS SUR LA PRODUCTION
DE BETTERAVE A SUCRE DANS LES CONDITIONS DE L'OLTE>

NIE CENTRALE

Resume

Dans Ics conditions de l'Oltenie Centrale, sur le sol tchernozcme moyenncment lcssive
de la Cooperati-Ie Agricole de Production Dranic, dep. Dolj, ont ete effectuees, entre 1974-1977,
des recherches conccrnant }'effet des labours et des engrais sur la production de betteravea. sucre,
en nonirrigue. Les resultats des recherches ont montrc que les meî11eures productions de racine;;
et de sucre ont efe ontenues sur un terrain ou l'ou a administre des engrais N1iOP:1O et N 100P60,

laboure en ete â. une profondeur de 30 cm et en automne a. 20 cm. Les re.<;ultats ont ete bous
quand le labour d'ete a ete fait â 20 Cm de profondeur et celui d'automne a. 30 cm, respective
ment. Ces -/ariantes ont eu la meil1ellrc efIicience economique, ce qui Ies rccommande dan;:; la
productiou.
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DER EFFEKT DES PFLDGENS UND DER DDNG,EMITTE~A~F DEN
ZUCKERRDBENERTRAG UNTER DEN BEDINGUNGEN IM ZEN-

TRUM OLTENIENS

Zusammenfassuug

T • s Zentraloltenien auf einemmassig ausgelaugtcm Ts~he~no5~m
L'uter den Bedlngungen au .. d p. d 1974 -1977 llntersuchungen hmslchthchG D . r . D l' \'urden ln er eno.e.

der LP r<LUdlC \.p'fel~: o J 'd der DUugemittel al..1f dcn Zuckerrflbencrtrag unter nichtbereg
des Einflusses es ugcns un . .. ... ' , d d'e grăssten Riiben~ und
neten Bedingungen gcmacht,D~eerhaltencn ErgebUlss~ 7;:gc~, u~~ei~em Sommerpflugen aui

l..tnd Zucl~r;rr;gt ~~t~~~1e~l~~~;~~~~~t~~~r~~~3b~t: Er:b~~se erhielten wil' auch ~ei einelli
J.Oem un . er 5 p ugc.. .. H b t fI" n auf 30 cm Diese Varianten waren am Wlrtschaft
Sommerpfliigeu aui 20 cm uud . er 5 p .uge. . . ..'
lichsten uud wurden ftir die Anwendung im Anbau vorgeschlagcn.

INFLUENTA EPOCII SI A METODELOR DE APLICARE
A îNGRASil\UNTELOR' CHIMICE LA SFECLA DE ZAHAR

, îN CULTURA IRIGATA

AL. TUND, 1. PICD, AU1\A IDRICEAND, SILVIA STAN

3<l><l>EKT BCllAIIlKH H Y)J,OBPEHHH HA YPO)l{AH
CAXAPHOH CBEKJIbI B YCJIOBIUIX IJ,EHTPA

OJITEHHH

Pe310Me

e B ITpOH3BO..clCTBCHHOM CeJlbCKO
B L(eHTpe OJlTeHHlI, Ha cpe,UHeBb1rn;eJlO'leHHOM 'lepa03eM . . 1974--1977 rr 6blJl H3y'leH

TT HRR: ye3,TJ;a ,l];omK D nepRo,n; ... .'
X03HiicTBeHHOM l\OOnepaTRBe~ ......pa r Reo omae~oiicaxapHoiiCBeKJIbI. 1'13 IlOJIy'leHHblx
3l}llţleKT. BCllaUIKH.nyJt:06peHHU Ha ypOiKa [ . P . pOjKau KOpflenJlO)J;OB H. caxapa 6bIJIH OOJIy
pe3YJIbTaTOB yCTaHolmeHO,'1TO caMbleDbICO~He Y . li N PB yCJlOBJUlX neTHeii BcoaIIIKH

qeHbI UpH IlpUMeHemUl. XnMliqeCK~ y)J;O~~:~~~~~~~JlbTa~O:t6bIJllI fiOllYlfeHhI il Ilpn JleTHeH
Ha 30 CM il oceHHeH acnaUIKH Ha CM. . 30 CM B 3THX BapuaHTax )J;ocTHrHyTa caMaH BbICO~

20 CM U rtpH oceHHeii BcnaUIKe B 1 •

~:a::~~~MH'iecKaH 3!ÎlcPeKTHBHOCTb•. :JTH BapHaHTbl peKOMeH)J;JlOTCH: IlpOR3BO.o;CTBY·

La Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice
Fuudlllea, pe un sol cernoziomic mediu levigat a fost studiat efectul
aplicării dozei· optime de azot şi fosfor în toamnă şi primiwară.pe

asemenea a fost comparată eficienţa dozelor de îngrăşăminte apli~

eate localizat sau împrăştiate pe toată suprafaţa înaintea lucrărilor

de pregătire a patului germinativ.
Prin administrarea dozei optime de îngrăşămint chimic în

primiclară s-a realizat o producţie medie de 60,1 t/ha, cu 17% mai
mare decît cea realizată la aceeaşi doztl aplicată toamna.

Chiar in condiţiile unui sol foarte fertil, fertilizarea localizată

a determinat o folosire mai eficientă Il îngrăşămintelor chimice, faţă

de administrarea uniforma pe toata suprafaţa. Aplicarea unor canti
tăţi mici şi moderate de ingrăşămirit, concomitcnt cu semănatul,

menţin mai ridicat conţinutul de zahăr al rădăcinilor, faţă de apli
careaintregii doze toamna.

l\letoda de aplicare a ingrăşămintelor, concomitent cu semă~

natul, prezintă deosebitul avantaj al reducerii numărului de lucrări

la sfecla de zahăr, ca şi cel al reaJizării unci uniformităţi depline in
aplicarea .sa.

Cercetări anterioare efectnate la LC.C.P.T. Fundulea ca şi la staţiunile

experimentale din sudul ţării, au pus în evidenţă o corelaţie foarte strinsă

între producţia de rădăcini la sfecla de zahăr şi doza optimă de azot (Hulpoi
şi colab. 1969, 1971).

Analizele efectuate asupra conţinutuluide zahăr extractibil din rădăcini

au arătat O creştere a acestuia pînă la doza de 40 -50 kg/ha azot, după care
reducerea conţinutului de zahăr este direct proporţională cu creşterea dozei
de azot. S-au calculat, ca necesare pentru producţia maximă de zahărla uni
tatea de suprafaţă, dozele de 150 -160 kg/ha azot şi 50 -80 kg/ha P20., doze
recomandate în prezent şi în tehnologiile de cultură a sfeclei de zahăr în condiţii

de irigare (Hulpoi şi colab., 1971; Hulpoi, 1972).
Cercetările efectuate la porumb, floarea-soarelui şi alte culturi, prin

folosirea îngrăşămintelormarcate, au deschis noi perspective în imbunătăţirea

tehnologiilor de cultură, demonstrînd efectul levigării unor cantităţi conside
rabile de azot aplicate toamna, ca şi mai buna folosire a acestora, prin admi
nistrarea lor în benzi (H era şi colab. 1967; 1968; ~ u te u şi colab, 1967).



Avînd În vedere cerinţele fiziologice ale creşterii şi dezvoltării plantelor
de sfeclă de zahăr, admnistrarea Întregii doze de ÎngrăşămÎntchimic sau a unei
părţi din aceasta, concomitent cu semănatul, ar duce pe de o parte la O mai
eficientă folosire a acestora, iar pe de altă parte la reducerea numărului
de lucrări efectuate În primăvară În solele destinate acestei culturi.

Tabelul 1

Influenţa metodei de aplicare a ingrăşăritintelor primăvara asupra producţiei de sfeclă irigută

Table 1 ~ Influence of tp.e spring application of fertilize's upon irtigated bect yicld

EPOCA ŞI METODELE DE APLICARE A INGRAşÂl\lINTELOR CHIMICE

72 AL. TIANU ŞI COLABORATORII 2
3

Nr.
crt.

Dor-a de
ingră~ămint

Metoda de ;ldminÎştrariJ

împrăştiere localizat

73

Spor (%) faţă

de Împrăştiere

t/ha dif. (%) t/lHl dU. (%)

Tabelul 2

Influenţa. epocii de aplicare a ingrăşămintelorasupra producţiei de sfeclă in condiţii de irigare

Table 2 - Influence of the application tirne of the fertilize"s.. ~ upon beet yield under
irrigation conditions

Aplicarea unei părţi din .doza totală de ÎngrăşămÎntconcomitent cu semă

naltul a a;:ut ca..efect creşten de producţie cuprinse Între 7 şi 11'X fat' d
ap lCarea .Inţregll doze toamna înaintea lucrărilor de bază o.,a .e

dozei~:i~~~ere~Jţe/~e produ~ţfie nfu sînt asigurate statistic, În cazul cresterii
. . -. g a azot ŞI os or (tabelul 2), tendinta de creştere a' r -

~u~ţlel,. c,?n,:omltent c"u :reşterea a~elei părţi din doza aplicată În primăv~r~
; errfl1~a s~ dcreada ~a: pe soIUrile foarte fertile de tip cernoziomic efectui

s }mu a Iva" o.':el~r m~CI de ÎngrăşămÎnt are un rol mai redns decît efect 1
~r:ct.alJevlgarn mtraţllor Îl.'- urma precipitatiilor din sezonul rece al anu1~

o UŞI, In cursul celor 4 anI de experirnenta~e, în prirnăverile tîrzii si reci·,, '

DL 5% 3,60
1% 4,77

0,1% 6,13

METODA DE LUCRU

în perioada 1968 -1971 a fost efectuată la I.C.C.P.T. Fundulea o expe
rienţă monofactorialăprivind eficienţa epocii şi a metodei de aplicare a Îngră
şămintelor chimice complexe la sfecla de zahăr. Pornind de la constatarea prac
tică că În primele faze de creştere plantele de sfeclă sînt sensibil influenţate
de prezenţa substanţelor fertilizante, s-a propus, de asemenea să se analizeze
şi efectul stimulativ al unor doze de ÎngrăşămÎnt complex de tipul 23 -23 -o
aplicate la semănat, ca şi posibilitatea aplicării acestora pe toată suprafaţa
sau numai localizat la 4 -5 cm lateral de rîndul de seminţe. In acest scop semă
natul s-a făcut cu maşinaMassey Fergusson, prevăzutăcu dispozitiv de admi
nistrare a îngrăşălnintelor concomitent cu sernănatul.

în urma lucrărilor de buchetat şi rărit, densitatea a fost de 100 000
plante/ha. Irigarea s-a făcut prin aspersiune menţinÎndu-seumiditatea solului
deasupra plafouului de 50% din intervalul umidităţii active pe adîncimea

de 0-80 cm.
Probele medii de 25 ~30 kg de rădăcini recoltate din fiecare parcelă

experimentală au fost analiz:\teîn fiecare an din punct de vedere al conţinu
tului de zahăr; substanţă uscată şi conţinut de cenuşă de către laboratorul
de la subunitatea Braşov.

Analiza conţinutului de macroelemente În diferitele organe ale plantei
s-a făcut numai În anul 1971.

REZULTATELE OBŢINUTE

2
;)

o
N 1"P17
N,ltP;q
N SOP50

N 1SOP 50

31,7
41,2
44,3
4i,4
60,3

1H.
18,7
27,6
36,;5
73,7

34,7
40,7
44.8
49,9
;9,8

1It.
17,2
29.1
43,8
72,3

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

Productia de rădăcini a crescut în strînsă corelatie cu cresterea dozelor
de Îngrăşăminte de la 34,7 tjha În cazul variantei nef~rtilizată'pînă la pro
ducţia medie de 60,1 tjha realizată de la o fertilizare cu 150 kgjha azot şi

50 kgjha P2°•.
Aplicarea îngrăşămintelor în primăvară, prin împr~ştiere sau localizat

În zona rîndului, nu a dus la diferenţe mari de producţie. In varianta de aţ'li
care a dozei de 50 kg azot şi fosfor se remarcă o diferenţă distinct semnificatwă
de 5,2 tjha În favoarea administrăriilocalizate (tabelul 1), ceea ce ne permite
să admitem posibilitatea suplimentară de creştere a producţiei de rădăcini
prin aplicarea localizată a ÎngrăşămÎntului.

în ceea ce priveşte aplicarea dozei optime de ÎngrăşămÎnt toamna sau
primăvara, rezultatele obţinute pun În evidenţă sporuri de producţie de 15
16% În favoarea administrării În' primăvară a Îngrăşămintelor.

Epoca de aplicare a tngrăşămÎntelor Diferenţa (0/0) faţă de:

Nr.

I
Producţia

crt. toamna primăvara

I
de rădăcini

imprăştîere

tlha ncîngrăşat
administrat

împrăştiere locali ...at
toamna

1 O O O 34,7
2 NlSOPŞO

:Mt.

3
O O ;2,2 ;0 IvIt.

O N 150P 50
4

O 60,3 74 16
O O NlSOPSO ;9,8 73

; N I:!:!P:!3

1;

6
O NI? P17 ;6,0 61 7

7
N l16 P16 O N:l4 P 3i ;7,0 64 9
N 100P o O N so P SG ;8,1 67 11

DL 5% 3,60
1% 4,77
0,1% 6,13



AL. TJ.ANU ŞI COLABOR:\TORII
5 EPOCA ŞI METODELE DE APLICARE A INGRÂŞÂ,MINTELOR CHIMICE .75

74
'e etativă a tinerelor p~ante a, fost mult ,~timulatăde aplicarea, unor

cr~şter,eai'di~ totalul de îngrăşămlfjt aplleat eu!turn, dIferenţecare s-au nIvelat
1,1110 parţ _ doua parte a sez?nulUl de vegetaţie. . . . .
111 cea d~ a'Cearea îngrăşămmtelor. In baza anabzelor chImIce efectuate pn-

Va on \ul de azot fosfor, potasiu şi calciu, în diferite părţi ale plantei,
vind conţ.Jl1U substantei ~scate determinate la recoltare, s-a calculat exportul
precum, ş; a. te prir: recolte ca şi coeficientul de utilizare al acestora.'
de îngraşa:t~~ea de azot şi fosfor ~::,por.tate aj~n~ la v,,:lori ~~o:ebit de mari

Can~ fha în varianta nefertlhzata, datonta buneI fertllltaţl naturale a
de 117.3

p
~ăsura creşterii dozelor de îngrăşămînt folosIt, exportul celor două

solulUI. e oape se dublează, ajungînd la 218 kg azot şi fosfor în varianta
elemente apr 3

tl'mă (tabelul ). d '1' l' - - . t I NP' dop r 'nd coeficientul e utl Izare a mgraşamm e ar ,. pnn meto a
. ;\na IZlnstată că pentru doza optimă de îngrăşămînt,cele mai mici valori

c1a~lca, ~e CO ză la apiicarea întregii doze toamna. Fracţionarea sa toamna şi
se .111:eglstre~ntribuie la o valorificare mai bună a îngrăşămintelor cu 12 -13%.
prunavara c

Tabelul 3

li t 1 d • Tabelul 4.
:!lpor u e azot ŞI fosfor prin recoltă in functie de metoda d l' . ~ ~ .

T ablţ 4. _ Nitrogen and 1 .. e ap Icare a mgraşarnmtelor
p lO$phofrus"I~xport by. th~ sugar-beet, yield as dependent on the

er I Izers apphcahon melhod

Nr. Doz;l de
Imprăştiere I.ocallzat

crt. ingriişămÎnt expe<' de I '1pu,t do I ",Od,.t "pc" do I"ped de I"o!id,ntul
a4ot, I,g/ha . P tO•• kg/ha " deutilil'.;lre ;lzot, kgfh;l. P:O" kg/ha de utilîl,;lre

1. O 83,3 34.0 O
2 Np Pl;

83,3 34,0

3 N3tP:u
88,8 12.5 41 89,0 42,8 43

1 NsoPoo
98,0 43,9 36 100.7 44,4 41

5 N 150PSO

107,5 49,6 40 117,7 48,7 49
148,7 62,4 47 157,7 60,3 50

E t 1 d . Tabetu! 5
. xpor u e potaSIU şi calciu al recoltei de sfeclă, in funcţie de epoca de aplicare a jngra'ş' . 1 1(1971) . . amlU e ar

Teble 5 - Polassium and calciu.m.. export. by. the sugar-b-el y,'eld,
f 1

.. as dependent on the
erh lZers apphcahon tirne (1971)

E d Tabehtl 6
xportul e potasiu şi calciu al recoltei de sfeclă in functie de metoda d l' . ~ w •(1911)' e ap ICare a mgraşammtelor'

Table 6..,- Potassium and calcium exP
1
?rt ?y the sugar~beet yield, as dependent an the fertilizers

app lcahon method (1971)

Mt.
4,8
7,4
4,7
6.0

16,9
8,9

18,9
11,6

1\1,.
11.3
15,6
18,9
12,4
16,5
121

22,1
26,9
29,5
26,8
28,1
39,0
31.0
41,0
37,7

22,1
33,4
37,7
41.0
34,5
38,6
31,2

11,5
15.7
13,3
16,3
15,1
19,1
16,3
19,2
17,9

11,5
15,3
17.9
19,2
166
189
17,4

10,6
18,1
19,8
21,8
17,9
19,7
168

10,6
11,2
16,2
10.5
13,0
19,6
14.7
21,8
19.8

Mt.
31,5
26,0
48,4
45,0
69,5
54,9
85,5
758

1\It.
59.7
75,8
85,5
64,6
75,1
82,1

115,8
147,3
141,8
164,2
160,8
185,3
170,7
201,3
191,6

115,8
175,5
191,6
201,3
180,1
190,9
197.9

69,7
94,3
79,9
1151
91,6

108,2
98,3
1246
1040

69,7
96,0

104,0
124,6
103,6
115,6
108,6

16,1
53,0
61.9
188
692
77,1
72.8
76,7
87,6

6,1
79.5
87,6
76,7
76,8
75.3
89,3

oO
Nl5tJPSQ

O
O
O
O

Nl&oP50
O
O

N 1nnP:13
N U6P16

NlOOPO

2 N17P17 Localizat

3 Na4PS4
Împrăştiere
Localizat

4 N so PliO
împrăştiere
,focalizat

5 N 1511 PSQ

Imprăştiere

Localizat
împrăştiere

2
3
4
5
6
7

,. Doza de
I';:P. t,g/ha CaO, kg/ha

M~d\11 de
rt. illgrăşămint aplicare

',"u" I rădii- I tetnl \ ',"n" I.rădă-

şi colet cina plantă
dif. I tel,t 1

şi colet. CÎna . pl;lntă
du.

1 Neîngrăsat

N,

:Nr.
Epoca de aplicare a ingrăşăminte10r 1';:,0, kg/ba CaD, kg/ha

crt. '",mn', I pdm'"" Inm" I rădă- I tu"l pl,,"

IÎmprăştiere ',"n" I rădă- total plantă

împrăştiereI localizat
şi colet cina

kg/ha I dif.
şi colet cina

llg/ha I dif.

1 O O O 1

Epoca si metoda de aplicari:
E;>;:portul· de;lwt Export p.P. lig/ha Coefid~

lit;/ha prin:
cntl.1 de

a' iogrăş1'lIilintelor
prUl: \'alorifi-

:Nr. --- ,

\
I,m";!

care al

I p,;m;V''' frUnl'.ă.+\ rădă-
tllgră~ă4

ert.
• iroP';"'""1le,""""

rad il- \ total
colet cÎIIi total +colet cină plante mintului

toamna
N+P,

~ O O 36,1 47,2 83,3 10,7 23,3 34,0 fiH.

1 O O O 68,3 65,4 133,7 16,8 30,8 17,6 32

2 N1511PSO N1511P5O O 70,4 78,3 148.7 20,6 41.8 62,4 47

-3 O O N1511P SO 64,1 93,6 157,7 19,5 40,8 60,3 50

4 O O N17P17 73,0 83,0 156,0 18,9 34,1 53,0 46

5 N"133P33 O N34P34 69,1 84,5 153,6 20,6 31.7 55,3 16

6 NU6P16 O N5(lPŞll 65,0 87,4 152,4 22,9 35,9 58,8 17

7 Nl011 Po

--------arînd cele două metode de administrare a îngrăşămintelor, prin
"Coi~!e sau localizat (tabeluI4), se constată că, la toatepa?uăriledo,:elor

îm~raşt, -minte chimIce folOSIte, metoda de ferlthzare locahzata reahzeaza un
de mg.raşt mai bun de valorificare a acestora.
coeftClen ortul de potasiu şi de calcIu a avut o conlportare asemănătoare

~xpzot si fosfor. Aceasta permite să se afirme că administrarea îngră
c~lO~ /la

i
complex în primăvară, concomitent cu seIuănatul, determină o

şan:l~u~:interacţiune a difed!elor macroelement.e, feno',"en ce asigură condiţii
mal bit de favorabile reahzarn unor producţll supenoare (tabelul 5 ŞI 6).
dease D i cernoziomul mediu levigat de la I.C.C.P.T. Fundulea este foarte

. eşvizionat cU potasiu mobil, exportul anual de circa 180 -200 kg/ha
bme apro

d
. zot si fosfor prin recolta de sfeclă de zahăr in funcţie de epoca de aplicare a

Exportul ea '. ingrăşălIlintelor

N
.t. en and phosphorus exportbythe sugar-beet, yleld as dependent ~n the application

Tab1.e 3 -'- 1 rog . tilIlcof the fertUizers .
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Tabdul?

Table 7 - Influence of tbc fertilizers application time UpOD the sugar yicld

Influenţa epocii de aplicare a: ingrăşămintelor asupra producţiei de zahăr

3
6
O

dif.%

Mt.
19
31
45
73

t/11a

5,59
6,65
7,34
S,12
9,70

Metoda de aplicare

dif.%

imprăştiere locali7,(lt Spor (%) faţii

--~--,-~-~-----,------1 de Împrăştiere

ti ha

Duza de
iIlb'răşiimÎnt

T abel1l1 8

Influenţa metodei de aplicare a ingrăşămintelor primăvara asupra producţiei de zahăr

Table 8-Influence of the fertilizers application method UpOD the sugaryield

I O 5.59 Mt.
2 Nr,P17 6,70 20
;)

N:J4P'13 7,15 28
4 N1\OP50 7,64 37
5 N 150P 50 9,68 73

DL 5% 0,10
1% 0,45

0,1 % 0,88

CONCLUZII

Nr. crt.

. 1. Aplicare:, intre~ii doze de ingrăşămînt complex in primăvară a deter-

mmat o producţie med}e de 60,1 tjha, cu un spor de 17% faţă de admini

strarea aceleiaşI doze In toamnă.

2. Metoda de administrare prin imprăstiere sau localizat a influentat

în mai mică măsură producţia de rădăcini in ~ondiţii1e solului de la LG.C.P:T.

Fundu1ea, caractenzat pnntr-o bună fertilitate naturală.

3. Eficienţ" ~an~ităţilor mici de ingrăşăminte administrate primăvara

a fost ~estu1 de ndlcata, e1<; sponn~ producţia cu 16 -34% in funcţie de doză.

;oporunle de producţie se lllscnu III curba normală de reacţIe a productiei.

11: f~l1cţic de doz.a de ingr~şămînt folosit şi este sensibil superioară cînd îngră

şamlI1tul s-a :'l'lIcat localIzat, faţă de metoda de aplicare prin imprăstiere.

4. AdllllDIstrarea localizată a îngrăsămîntului a contribuit la cre~terea

coeficientului de ~tilizare a ingrăşăminteior aplicate. Aceastămetodă pr~zintă

avanta]~l re.ducel~l1 n~mă.:u~lui.de lucrări la. cultura sfeclei de zahăr şi o apli

care mal unIforma a lngraşamlntelor, faţă de mijloacele actuale de fertilizare

chinlică a solului.
S. Cantităţile lnici de îngrăşămint complex, aplicat concomitent cu scmă

natnl, reuşesc să menţină mai ridicat conţinutul de zahăr în rădăcini. Pentru

dozele luari de ingrăşămînt se obţin conţinuturi mai ridicate de zahăr atunci

cînd ele au fost aplicate primăvara faţă de aceleaşi doze aplicate toamna.
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, 1It.
18
13

4
10
11

adl11inbtmt
toamna

Dikrenţa faţă de;

1\'1t.
47
73
71
54
62
62

ndngrăşat

5,59
8,23
9.68
9,70
8.59
9,07
9,10

Producţia

de zahăr

t/ha

O
O
O

N 150PliO

N17P17

N 34P :I4.

N 50Psn

imprilştiere "1 localiZat

o
O

N150PiiO

O
O
O
O

primdvara

DL 5% 0,10
1 % 1;45
0,1 % 0,88

Epoca de aplicare a Îngdişămintelor

toamna
Î)npr;jştiere

o
N;l5(lPfj (l

O
O

N 1:l3P33
N U6P16

N lllOPO

2
3
4
5
6
7

Nr. crC

K.O va pune in viitor problema necesităţii aplicării acestui Ingrăşămint in

zonele irigate.
Calitatea recoltei. Analizele privind conţinutulde zahăr, puritatea sucului

rădăcinii, ca şi valoarea tehnologică a recoltei indică diferenţe relativ mici,

sub limita de asigurare (DL 5%). Se constată tendinţa de scădere mai evidenta

a acestor indici la aplicarea dozelor de ingrăşămint NP in toamnă, faţă de

aplicarea aceloraşi doze în primăvară. Conţinuturileprocentuale mai mari de

azot, fosfor şi potasiu în recolta variantei de fertilizare de toamnă detennină

să se facă afirmaţia că prin creştereasistemului radicular J îneea de-a doua parte

a perioadei de vegetaţie, o mare parte din elementele fertilizante, in special

azotu1, au fost 1evigate in straturile mai adinci şi au fost va10rificate mult mai

tirziu. Ori este bine stabilit că azotu1 aplicat tirziu, in perioada de vegetaţie,

determină o scădere semnificativă a continutului de zahăr si un coeficient

slab de valorificare a substanţei active. În sprijinul acestei ~firmaţii sint şi

cantităţilemai mari de frunze şi colet realizate În aceste variante, ca urmare

a unor noi cantităţi de azot disponibil p1ante1or.

Ca Urmare a diferentelor mici de calitate a recoltei determinate de factorii

analizaţi, producţia de zahăr a fost puternic influenţată de producţia de rădă

cini. Aplicarea dozei de 150 kglha azot şi 50 kg/ha fosforÎn toamnăa determinat

o creştere cu 47% a producţiei dezahăr, faţă de varianta martor, dar cu 18%

mai redusă faţă de aplicarea aceleiaşi doze de ingrăşămint in primăvară (ta

belul7). Fracţionareadozelorîntoamnă şi În primăvară realizează creşted

de producţie cu atît mai mari cu cît doza de îngrăşămînt folosită în primăvară

a fost mai mare. Cele două metode de aplicare a ingrăşămintu1ui in primăvară

au determinat diferenţe mici, cuprinse intre 1 şi 6%, dar asigurate statistic

in favoarea administrării îngrăşămintului localizat (tabelul 8).
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INFLUENCE OF THE TIME AND METHOD OF APPLYING CHEMICAL

FERTILIZERS ON THE SUGAR BEET UNDER IRRIGATION

Sttmmary

At the Research Institute for Ccreals and Industrial Plants in Fundulea, an a meclium

leached ChernOl-ElU soiI, the cHect of the application of the optimum nitrogen and phosphGrus

<lose in the faU and spring \Vas studicd. Likewise, one compared tIle efficiency ofthe doses of

iertilizer~ applied locally andbroadcast Ov('r tbe cutire aren prior .ta tlle seed-bed preparation.

By the administration of the optimum dose of chemical fcrtitîzers in spring, a mcan

yield of 60.1 t/ha, 17% higher than that with the same dose applied in the fall,was obtaine-d,

Even under the conditions of a very fertile soil, the local fertilization ddermined a more

eHicient utilization of thechcmical fertilizcrs, as ccmpared ta the unifenn administration

over tbe cntirc area. Application of small tmd IlloderateamOllllts of fertilizcrs, ai the Hrne

of seeding, increases the sugar conten1s in roots, as compared ta the faU application of the

cntire amount.

The lllethod of fcrtilizer application, concomitantJy with seeding, has the outstanding

advantage of redueingthe number of operations in thc sugar beet crop, as well as that of

achieving a fuIl uniformity in application,

L'INFLUENCE DE L'EPOOUE ET DES METHODES D'APPLICATION

DES ENGRAIS CHIMIQUES DANS LA CULTURE IRRIGUEE DE

BETTERAVE A SUCRE

Riswue

A l'lnstitut de recherches pour les cereales et les plantcs techniques de Fundulea, sur

un ~ol chernozem llloycnnement lessive a ete 6tudie l'effet de la dosc optimale d'azote et de

phosphore en antOlllUc et au printemps. A ete aussi comparec l'efficicncc des doses d'engrais

app1iques localemcnt Ou distribues sur l'cnticre sllperficic, avant les travaux de preparatioR du

lit germinatif.
Par l'administration de Ja dose optimale d'engrais chimiques au printemps, a ete renlisee

une production ulOyenne de CiD,1 t/ha, avec 17% superieure a ('clic rcaIisee a'lce la meme close

eu automne.
M€me dans les conditions d'un sol trcs fertile, la fertilisation localise a determine une uli

lisation plus efficiente des engrais chimiques, cOlllparn.ti-.felllcnt avec l'administration uniforme

sur tOllte la superficie. La fertilisation aveC des quantites lllQdcrees d'cngrais, app1iquessimulta-

ncment avec les semaiUes, maintient une teneur plus elevee de suere dans les racines, campara

li·/C'ment avec l'application de l'entiere dese en automne.

La methode d'application des engraiş cn memc temps avec les semailles.a l'avantage

de la diminlltlon du nombre des travallxa la betterave a sucre, aillsi que de la realisation

d'une parfaite lmiformite 10rs de l'appHcahan.

DER EINFLUSS DES ZEITPUNKTES UND DER ART DER ANWEN·

DUNG DER CHEMISCHEN DDNGEl\IITTEL BEI BEvVĂSSERTEN

ZUCKERRDBEN

Z1tsammenfaSStmg

lm Forschungsinstîtut fUr Getreide nud Industriepflanzen Funduleu auf cinem măssig

all::>gelaugten Tschernosem wurde der EfIekt der Anwendung der optimalen Stickstoff- und

Phosphordosis im Herbst und Friihjahr untersucht. Gleichzcitig wurde verglichen die lokali~

sierte Amvendung der Di'ingemittel mit der Ausstreuung au! die ganze Flache vor elen Arbeiten

zur Vorbereitung des Saatbettes.
Die Anwendung cler aptimalen DtingemitteldoOiis im Friihjahr liihrle 7,U eluem Durch

sdmittsertrag van 60,1 t/ha um 17% gr6sser alş jcner, lei elem clie gleiche Desis im HerLst

angc",'cndet wurde.
Auch bei eincm sehr ertragreichen Bcden fiihrte ciue lol;:alisierte Anwendung zu cineI.'

besscren Auslastung cler Dt'1ngemittel als cin Ausstrcuen aui elie ganze l'Iăclle. Die Amvendung

van kleincn und măssigen Diingcmittelmengen gleichzcitig mit c1er Aussaa t 1;e,\irkt eÎnen

grosseren ZuckergehaIt der Riiten, als '\'enn dic ganze Desis im Herbst angewendet wird.

Die Methode cler gleichzeitigen Anwendung cler Diingemittel mit der Aussaat hat den

Vorteil, dass die 2ahl der Arbeiten bei dem Zucl;:erriilenl:nu vcrringert wird lInd t'ine,gleichmas

sige Ausstreuung erzielt wird.

BJUHIHJ1E CPOKA J1 METOJ.(OB llPJ1MEHEHJ15I XJ1MJ1QECKJ1X

YJ.(OEPEHI1i1 J.(JI5I OPOIIIAEMOi1 CAXAPHOi1 CBEKJIbI

Pe3/0.ue

B Hay'lHO-llCCne,llOBareJlbCl<:OMHHcTHTyTe JepHOBblX li TeXlfJ{'lCCKHX KYJlbTyp - tPYH.ilYJUI,

Ha Cpe,llHeBbn.ucnO'feHHOM QepH03CMe 6bIJI 1I3ylfeu 3$$eKT npH\teHeHllH, ocel:lblO HBeCHOH:, O[1T11[

;l.Ia:lhHOH: .a;03bt a30ra li 4>oc$opa, CJleJIaHO TalOKe cpaBHeHHe 3W$CKTliBHOCTlI .a03 yao6pcHHli:

npJIMeHHeMhIX MeCTHo {{JIiI pa.36pocaUHhlX Ha Bcei1: IlJlOwan.u nepeLl, nort,roTOBHTcnbHblMU pa60Ta

.r.Ui ll)lH JlOCeBa,

I1pHMCHHH OnrHMaJIbHylo ll03Y XlIMll'lcCKOrO YAo6pCHHH .aCCHOn co6paH n cpen:HeM ypo~

il'ait B 60,1 T/ra, Ha 17% 60JIbWe, qeM npli npJi\leHeUUl{ O-'lUHaKoBoft ,[103bl oceHblO.

,lla)Kca yCJlOBHSlX O'feHh flnOllopOliHOH nOlfBbl, npHMeHSISI MccTHoe y.n;o6peHUc, XUMU'l.CCKHe

nyo6peHHSI nCnOJlb3ylOTcSI 3$<PeKTHBHee, no cpaBHCHHI:O c paBHoMepHblM npHMeHel:lHct>.l Ha BceH

MCHlIl3.rUi. I1pHMeHeHHe He6oJlbum:X lInH yMcpeHHbtX KOJlHqCCTB y.n;o6peHlUt, onHO;BpeMeHHO c

noceBoM coxpaHSleT 60JIee BblcoKoe co,a,cpiKaHHe caxapa B IWpHCI1;"'IOn:3.X, no cpaBHeHlllO C nplt~

l\JCHCHHeM BCC» ,lI03bl oceHblO.

TIpltMeHSllI Yll06pCHHSI BMeC"'I"e C nOCCBoM COKpaw:aCTCSI "mena pa60T,a Tak.'lKC y.n;o6peHHH

npJ.tMCHSlIOTCSl 60Jlee paBHoMcpHO.
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EFICIENŢA FERTILIZARII îNDELUNGATE ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI

CALITAŢII SFECLEI DE ZAHAR IRIGATE

D, PîNZARIU, A. CAEA

Cercetările efectuate în perioada 1968 -1977, pe cernoziomul
de la Podu Hoaie, demonstrează că prin aplicarea ingrăşămintelor

sepoate spori producţia sieclei de zahăr cu 8,4 -31,5 t/ha. Elementul
esenţial in sporirea producţieide rădăcini/ha, in condiţii·de irigaţie,

l$te iosfom!. Cele mai mari producţii şi beneficii s-au obţinut pe
fondul de PlOD cu doze de NI84-N~mokg/ha. Producţîa de zahăr extras
este irifluenţată în cea mai mare măsură de îngrflşăminte1ecu fosfor
şi potasiu.

Sfecla de iahăr este una din culturile care valorifică eficient condiţiile

optime create prin fertilizare şi irigaţie. Rezultate recente obţinute în cer
cetare şi producţiearată că tot mai multe unităţi din ţară au realizat, în cultură

irigată producţii de rădăcini de 60 -80 tjha (M o c an u, 1977; P î n zar i u,
1974; Popovici, 1977; Sandi, 1977; Stănescu, 1976). Avind în vedere
sarcinile sporite care stau în faţa agriculturii în acest cincinal, este necesară

perfecţionarea continuă a tehnologiilor de cultură şi extinderea suprafeţelor

de sfeclă cultivate în regim de irigare (R iz e s c u, 1977).
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modul cum influenţeazăîngră

şămintele producţia sfeclei de zahăr în condiţiile din Cîmpia Moldovei.

:lIATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE

Pe un cernoziom slab spre ITIoderat levigat de la S.C.A. Podu noaie,
bine aprovizionat în potasiu şi mijlociu aprovizionat în azot şi fosfor, se urmă

reşte încă din anul 1968 efectul diferitelor doze de îngrăşăminte asupra pro
ducţiei şi calităţii sfeclei de zahăr cultivată în condiţii de irigare, într-o rotaţie

de 4 ani (soia, grîu, sfeclă de zahăr, porumb). Experienţa este organizată după

metoda parcelelor subdivizate cu 2 factori, de tipul 4 x5, în 4 repetiţii.

S-a experimentat cu soiurile R. Poli 7 şi Monorom, asigurîndu-se o desime
de 100 000 plantejha după rărit. lrigarea s-a făcut la plafonul minim de 50%
din u.a., pe O-80 CITI, aplicîndu-se 4 -6 udări cu llOrITIe de 500 -600 m'jha.

Datele obţinute în ultimii 10 ani au fost interpretate statistic prin metoda
analizei varianţei şi regresiiloL
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Il . sfecla de zahr,r a readionat pozitiv
P noziomul de la Pod,'! oapl~tin la cea cU potasiu. În ~azul aplicării

1
f ne cer u fosfor si azot, ş~ mt

a\ Iii creşte se constat[, o diminuare a

f
a fer lllz!'re.a c r deşi 'producţlaj o a 1 krrs a' pe măsura cresterii dozelor
os oru Ul smgu , . (STh') pe b'" .• . '... d

l' d' de producţie . - 1 . P N . sporul I1Z1C de producţie este e
~~o{,~c~~r'(~~~~IUI 1): A~Y~~a~~cfa ~33'kg °la doza de P,ooN o şi la 52 kg la
168 kg sfeclall kg s.a., 1

P K N . r roductia totală scade suh va oarea
dozaÎde 100

1
~~tu'\~i admiuistradt sm

l
gude, fertiliz":re. Prin complexarea dozelor

il cazU a.;.. .. . fese aze e .' l' 1 1- Y t-
t 1 · masura ce c d t" totale Sl a sporu Ul pe ,g s.a. cap" amar oru Ul, pe 1 t'a pro uc leI ". d' 1 d - 1 t

defosfar cu azot eVO U,l . . t -r'actiunii sinerg1ce Intre ce e oua e elUeu e
o altă înfăţiş~re, 'ca urIl1~~~~al~ ese ~nalizează cU prioritat~ aceste variante
fertilizante. lu cele ce . . - d t'
defertilizare.. oduetie pe o resursă suphmentara,. S!,UyIO UC .,a

În ee priveşte sporul de P~ta ar;' un nivel superior, p:oducţ~el flZlce (Sl'il)
f . - ginală (SRA), acea

d
d N pentru ca apOI sa scada sub valoarea

lZl~\mgara NPK la primele .o~e :ativă Prin transpunerea grafică a acesta:
pe.. s.. .' h·· 5:'1. devmaueb< < •

sporului mediu ŞIC Iar. ' Tabelul 1

f for si potasiu asupra producţiei de rădăcini
. d 1 gate cu azot,oS ~.... .. ... .

E.ficienta fertilizădi 111 C~.. f. rUzatiou wilhnitrogen. phosphoru!> and potasslUm upan
...... ' .... floug tune crl . ..

Tabl,) l - Efficiency o.... root Yie=ld:..-- ~~~~__~__;_~-~-

SM

:Mo

Q<:E<f E<O
~L.:.44-;Y

o

E>f

PlOU
Py =48,4 +1,78N-0,0444N2
':1 =0,992
By=523-145,S5 N-1,236/ #2

Fig. 2 - Domeniile raţionale de fertilizare
cu Ul.Ot pe fond de P 100 kg/ha la sfecla de

zahăr,cl11tivatfl in culturii irigatii

Fig. 2 - Hational fieMs of Jertilization ",ith
nitrogen an Pioo kg/ha background, in ~ugar

lJect,· undcr irrigation conditioll;:;

M O (f0 120 180 21fO

P50
Py ~4f,3f1.89 N-o,OSSN~

Ij = 0,988
By =4fff47,75 N-t.5099N2

t/ha E>1 O<E<l [<O
60 % Py tlha
50 60

'tO 50

30 #l

20- 30

SM
10

Fig. 1 - Domeniile raţionale de fertilizare cu
azot pc fond de P liO kg/ha la sfecla de zahăr cnl

tivată în cultur;L irigatii

Fig. 1 - Hatioualfields of fertililation with
nitrogen on P5Q kgjha hackground, in sugar

bect. under irrigation conditiou!>

două mărimi, s-au determinat zonele ce caraderizează gradul de folosire
intensivă a factorilor de producţie. Zona 1, unde elasticitatea producţiei este
supraunitară (E> 1), creşterea recoltei are un caracter extensiv. Dozele
de îngrăşăminte ce delimitează această zonă se vor folosi numai în condiţii

în care nu se dispune de cantităţi suficiente de NPK pentru întreaga suprafaţă,

la nivelul de fertilizare din zona a II-a. În felul acesta se va obţine un efect
maxim de producţie fizică pe 1 kg 5.a., folosită fără a se atinge însă nivelul
maxim de recoltă/ha, sau optimul economic.

În zona a II-a, unde elasticitatea producţiei este mai mare ca zero şi

mai mică decît!, se 10"alizează optimul economic şi maximum tehnic (nivelul
maxim de producţie\. In această zonă, creşterea dozelor de azot/ha duce la
scăderea producţiei medii fizice (SM) şi marginale (SRA), comparativ cu
zona 1 dar, producţia totală continuă să crească. Cind elasticitatea producţiei

(E) devine mai mică decît zero (negativ~). orice creştere a dozelor de îngră

şăminte duce la diminuarea benc1iciului. In această zonă (a III-a), cheltuielile
suplimentare (cu fcrtilizarea, recoltarea şi transportul producţiei) sint mai
mari dccît valoarea sporului de producţie şi deci rezultă pierderi (fig. 1, 2, 3).

2

x
X

_1.5
-2,5
-1,7

1.00
0,99
0,66
-0,18

X

1.00
1,21
0,56
0.30
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x
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4
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Cu ajutorul celor trei ecuaţii de regresie pentru ~roducţieşi trei pentru
beneficiu se poate calcnla recolta probabilă de sfecl" ŞI. beneflcI';!1 ce se poate
realiza, la nivelul de fertilizare cu N de care dispune fiecare ul11tate in parte,

t/ha j e:>-1 0<[<1 e<o
~

60 P!I

50

..o

30
fI.,
/\

( \

20 I \

I SM

o 60 120 180 240

PIOO k'120
PIj=44,51-1,9S N-O,05258N2
Ij =o, 989

BIj =445,4f4B,86N-1,4484N2

Fig. 1 _ Domeniile rationale de fcrtilizare cu awt pe iond de PlooI<\:120 kg/hala sfc:c1a de zahrl1",
~ 'cultivată in condiţii ele irigare

Fi'g. 3 _ Hational iiclds of fertilization with~itr~genon l~l?n I\:120kg/ha lJackground, in sugar
beet, under irngahon cOlldthOns

pentru fondul de fosfor dat. Nivelele maxime de producţie şi de beneficiu
s-au calculat annlind derivata 1 a funcţiei de pr~ducţle sau de be.nefl;1Ll
(y = a + bx + cx2). Ni"elelc maxime de producţie sa~, de _beneflc1Ll. smt
determinate de doze vanabl1e de azot. Optimul eCOn01ll1C (OE) poate fi de
terminat de doze de N inferioare cu 8-9 % celor necesare obţinerii produc
tiilor maxime (tabelul 2).
, Avind in vedere faptul că fosforul este un element determinant în sporirea
producţiei de sfeclă şi că efectul său pozitiv creştepem"s.ur" ce spor.esc dozelc
de c01uplexare cu azot, s-a procedat la determInarea lnteracţlur:n ~ccst?r
dou" elemente (tabelul 3): Din analiza datelor calculate. rezulta ca: yrm
complexareaîngr5şămintelorde azot cu fosfor, sporeşte g:uqul (~e valonfIcare
a celor două elemente fertilizante, in special, al fosforulm. In timp ce spor,:l
de producţie pe kg s.a. de azot scade pe măsura creşterii dozelor de ferti
lizare, gradul de folosne a fosforulm creşte.

Cele mai mari sporuri de producţie pe kg S.a. se înregistrează la fosfor
şi allume la combinaţiile ele Pso ~ N 60 - 240' în timp ce az?tu.l are ur: ?feet
mai marela P50 ~ N

GO
şi NUlO ' Dozele mari de azot sînt mal bme valon{lcatc

Tabelul 2

Dozele de azot şi fosfor ce determină maximum tehnic· (M XT) ·şi· optimum economic (DE)

Table 2 - Nitrogen aod phosphorus doses that determine the technical maximum (1\'1); T) and tlle
economical optimum (OE)

Doza de N producţia
I Venit net

Nr.

Icri. Agrofom:llll
kgfha S.'\. t/ha lei/ha

:MzT I OE l\IxT I OE ",1 xT
1

OE

P<5Q -Nr.o, N120 , N ISO, ~240 172 158 57,6 57,5 7856 7885
2 PlOO-N r.O,N"120' Nlso,XZ4o 200 184 64,2 64,1 9400 9426
3 1\oo-Nt;O,N1ZO ' ::\180' N 240

K lZO 185 168 62,6 62,4 8536 8574

Tabelul 3
Eficienţa economică a fertilizării cu NP la sfecla de zahăr irigatii.

Table 3 - Economic efficiency offertilization with NP in irrigatcd sugar bect

Spor de
Din c«re c« .llrmare a Spor/kg Belle-

Rata rentabilit.'iţii,%
Doza de aportullli de~ S.;l. ficlU

?o:r. ert. NPK producţie, supli-
t/ha lnentar ,

)l" P N V total N P I total

1 N o 8,4 X 8,4 X 167 2042 >~ 392 .192
2 N 60 18.7 4,9 1.1,8 81 276 4604 250 524 419
.) p;;o N 120 24,4 7,9 16,5 66 .130 59.1.1 317 569 393
4 N 180 23,3 6.7 16,6 .17 332 5387 212 567 313
5 N Z40 23,1 6,1 17,0 25 340 5096 158 571 261
6 N o 13,3 X 1.1,3 X 133 3177 >~ 461 461
7 N 60

J.~ ? 4,2 19.0 70 190 5586 135 613~J.,~ 375
8 P lOO N 120 28,6 7,5 21,1 63 210 6874 205 584 372
9 N 1SlI 30.6 7,9 22,7 44 227 7 194 142 603 336

10 :N'24o 31,5 7,9 2:,6 33 236 7208 96 614 300

pe agrofond bogat în fosfor (P,OO)' Cea mai mare rată a rentabilitătii se înre
gistre~ză la doze de 50 şi 100 kg fosfor, cu 60 şi 120 kg azot. Fol~sirea fos
forului ca element de fertlhzare este mai rentabilă decit azatul cu 224°;;
pină la 5180/0. °

Pe agrofondul P,00K,20N se obtin productii inferioare variantelor cu
P lOO N. Î.ns:ît şi eficienţa economică a a~estui mod de fertilizare este mai scăzută.
La sta~lhrea. dozelor de N/ha este bi.ne să se ia în considerare dozele ee de
!ern:~.',:a optimul economIC pentru fiecare agrofond de fosfor, iar in lipsa
lugraşamlntelor se va opta pentru vanantele cu cea mai mare rentabilitate.

. In ce priveşte producţia de zahăr/ha, cele mai mari valori s-au înre-
gIstrat pe fondunle de P ,OO si P ,OO + K,20 la dozele de N - N kg/ha
(tabelul 4).' 60 120



86 D. pINZARIU, A.·'CAEA 6
7 EFICIENŢA FERTILIZĂRII ASUPRA PRODUCTIEI ŞI CALITĂŢII 37

Tabelul -1
Eficienţa fertiliz3Iii indelcngate cu NPK a~:vpa pcch.:cţid('C 7~h:h (t/ha)

Table -1 - Efficiency of longtime fertilization witb NPK upon sugar productian (t/ha)

"t. \
Nivele de

Nivele de P şi 1(, kgjha

I
Dlf.:rcnţa. t/b3.

Kr. N, kg/ha fata de 1',
P, P" P 10. PI.O R u •

N o 4,04 .5,62 6,60 6,27 1,58 -2,56

2 N6Q 3,96 6,73 7,72 7,50 2,77 --3,76

3· N eo 3,87 7,03 7,58 8,16 3,16 -4,21)

1 N 1BO 3,51 6,59 7,32 7,21 3,08-3,81

5 N:!w 3,:;8 6,58 7,42 7,27 3,20 -4,04

DL 5% = 0,75; DL 0,1% = 1,02; DL 0,1% = 1.32 t/ha

La dozele mai mari de azot, productiile au scăzut ca urmare a reducerii
continutului de zahăr extras cu 1-2°S Uirade polarimetrice), Faţă de fondul
fără' fosfor (Po), s-au obţinut sporuri de 1,50-4,29 tfha zahăr, care sînt
foarte semnificative.

CONCLl:zn

1. Pe cernoziomul de la Podu Iloaie sfecla de zahăr a reacţionat
pozitiv la fertilizarea cu fosfor şi azot, dh,d sporuri de producţied~ 8,4~31,5tfha.
Pentru fiecare kg s.a. îngrăşămînt aplIcat, s-au obţmut sporurI de 52-170 kg
sfeclă, în functie de doze1e folos'te.

2. Produ~ţiile şi beneficiile cele mai mari se pot realiza pe fondul de
P,OO kgfha. Pe aceet fond, maximum tehnic pentru azot este de N200, iar
optimum economic de N184 kgfha. ." _ .

3. Fertilizarea cU azot s-a doved,t eflcwnta la doze mal mici
(P50N,0 - N,•Okgfha~, La dozele. ~ai mardi de, at~ott, indiferent de agro-
fondul cu foefor, efic'enţa econom'ca s-a re us s'm,' or. ..

4. Fertilizarea cu fosfor este esenţială pentru creşterea producţ'e' de
sfeclă de zahăr în conditii de irigare.

5. Continutul de z~Mr extraS a fost influenţat direct de îngrăşămint~le
aplicate. Cel~ ma} mari producţii de za,hăr extras s-au realizat pe fondurIle
de N,OO şi P ,OO h ,20, la doze relatlv mICI de azot (N60 - N,20).
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la sfecla de zahăr, în irigat şi neirigat, Cercetăriagronomice în Moldova.. nr. 1.. .

J. P op o 'T ici 1., Stă nes c uZ., 1977, Din realizările l.C.C.S. Braşov m domemul siecle,
de zahăr, după un deceniH de activitate, Producţia veget~lă, Cer:al~ şi pla.nte tehnice nr. 2.

4. Hi z e seu Gh., 1977, Rezultate obţinute la cultura sfecle1 de zaharw peno.nda 1970-1~75
şi principalele cbiecfive in actualul cint:inal, Producţia vegetală. Cereale Şl plante tehmce.
ne. 2,

5. S an d i !\I., 1977, Telmdngia C/llturii sftcld de ::a1Jă1";'iirezultatrle (Jb{b1ute la C.A.P. Prial1a
Mau~])clj, Producţia vegetală,Cereale şi plante tehnice, nr. 2.

6. Stă nes cu Z.. Si P o Ş Gh. şi colab., 1976, Spcl'ina pnducti(i de rădăcini si zahă·,. la
sfecla de ::ahăr, prin ilt'g(ll'e, Producţia '/egetaJfl, Cereale şi pl~nte tehnice, nr.7.

EFFICIENCY OF LONG TIMEFERTILIZATION UPON THE YIELD
AND QUALITY OF THE SUGAR BEET UNDER IRRIGATION

CONDITIONS

SlImmary

Investigationscarried out in the 1%8-1977 period, an the chernozcm of Podu-Iloak,
demonstrate that, by the application of fcrtilizers the yields ci sugar beci, can bc increascd
by 8.4 - JI.5 t/ha.

Tlle essential element in the increase of t11e root yieltls per ha., under irrigation COIl~

ditions, is phospharus.
Highes~ yields ami benefits 'were obtained on the F ItlO lJackgrounu with dose5 of N184-N200

kg/ha. The y1eld of extracted sugar is mostly influenced by the fertiIizers witl1 phasplmrns
and potassillm.

L'EFFICIENCE DE LA FERTILISATION PROLONGEE SUR LA
PRODUCTION ET LA QUALITE DE LA BETTERAVE A SUCRE, EN

CONDITIONS D'lRRIGATION

Les recherches effectuees cutre 1968 et 1977, sllr le chcrnozem de Pouu-1Ioaie, montrent
quc par l'application des engrais, la productîon de betterave â suere augmente avec 8,4-31,.5
t/ha. C'e~t le phosphore qui determine le plus, en conditians d'irrigation, la hausse de pro~

ductioll de racinesJha. Les mcilleurs productions et les plus grandes benHices ont ete realisees
sur le Ionds de P lOtl avcc doses de NIso - N2ll0 kg/ha. La production de ~mcre extrait est

influenece, dans la plupart, par lescngrais a'lcc phosphore ei potassium.

DIE WIRKSAMKEIT DER LANGJĂHRIGEN DONGUNG AUF DEN
ERTRAG UND DIEQUALITĂTDER BEWĂSSERTENZUCKERROBEN

Z IIsamllfenf ass/tllg

Die in cler Pl'Tiode 1968 -1977 auf einem Tschernasem von Padu-Iloaiei ausgefiihrten
Ullter::.uchungenzeigen dass durch Anweodung von Diingemitteln der Zuckerrubencrtrag mit
8,4-31,5 tJha angehoben werden kann. Das ....vichtigste Element Zllm Riibenertragsanstiegjha
unter bewăs.o;;ertenEedingungen ist der Phosphor. Die hochsten Ertrage undReingewinne wurden
bei P 100 mit Dosen N1B4.-N200 kg/ha er.zielt. Der Zuckcrertrag wird in grosstem Mass van den
lJiingemitteln mit Phosphor uud Kalium becinflusst.
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3<l><l>EKTI1BHOCTh IIPOJJ:OJDKliTEJIhHOrO YJJ:0l>PEHIUI HA
YPQ)KAI1li KAQECTBO CAXAPHOI1 CBEKJIhI

Pe3/0Me

8 LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA DE ZAHAR, 1979, VOL. IX

1968~1977rr Ha 'l.epH03CMe:a IIo.n:y~
1'13 Hccne,aOBal:fHi1. npOBeJ],eUHhTX B TeJeHlIe IIep~o~~ yaelIll'lIlTb Y~OiKaîi caxapHoit CBeKilbr

I1Iloaciî: YCTaHOJJJ1CHO. 'lTO rrpHMcHHR ytlO peHU$! M JK. . I opomaCMblX
Ha 8 4-31 5 TIra. OCIIOBHhlM :mCMCHŢOM yaeJUi'lCHHH ypOiKalt KOpHCnJlOJJ;OB fa,' ..~ . e P "0-

.. '. .•... .. . .,. .•. . OiKan 1{ )J;OXO)J;bl TIOrry'JeHbl Ha 'i'0R· 100....,
YCJIOBHHX JlBJUleTCH q>ocepop. CaMbI,7 DbICOlme

6
yp ·.· eera BmunOT !pOcij>opUble fi KaIIliHl{hIC

3aMll N18~-N20oKr/ra. Ha ypo:iKau caxapa Onl:>we B
y,u;06pCHIUI.

UNELE REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENŢA îNGRA
ŞAMINTELORFOSFATICE, ORGANICE ŞI CU AZOT ASUPRA PRODUCŢIEI

ŞI CALITAŢII SFECLEI DE ZAHAR IRIGATE

II. BORAI

Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă rezultatele obţinute

in perioada 1975-1977.
Folosirea raţională a îngrăşămintelor, în cadrul unei rotaţii.

constituie o măsură eficace in sporirea producţiei la sfecla de zahăr.

Neaplicarea unor cantităţi corespunzătoare de fosfor, duce după

mai mulţi ani, la scăderea rezerIei !:lolului în aCest element; după

9 ani, la variantele unde nu s-a aplicat fosfor, conţinutul în acest
element a scăzut de la 12,5 rog/IOO g solIa 2,0 -2,5 rog/IOO g sol.

Din rezultateleexperiroentale reiese că îngrăşămintele orga
nice pot suplini, parţial, lipsa fosforului, aducînd un spor substanţial

la producţiade rădăcini (8,3 -12,9 tJha), influenţînd in mică măsură

.şi conţinutul in iosfor al ~olului.

Azotul, deşi este un factor hotărîtor in sporirea producţiei

la sfecla de zahăr, aplicat singur a dus la o scădere a producţiei;

aplicat însă cu fosfor şi potasiu a influenţat atit procentul de zahăr,

cit şi producţia de rădăcini. Producţia de rădăcini a crescut de la
ZI,Sla 82,3 tJha (varianta cu N120 la P u şi P IOO + 1\:12Q).

Producţii ridicate, de bună calitate şi economice, se pot obţine
numai prin aplicarea corectă a ingrăşămintelor ţinind seama şi de
rezerva :in elemente nutritÎ'Je ale solului.

Folosirea raţională a îngrăşămintelor in cadrul unei rotaţii constituie
Q măsură eficace lu sporirea producţiei la sfecla de zahăr. Efectul pozitiv al
aplicării îngrăşămintelorîn cadrul unei :J;:otaţii este scos În evidenţă de o
serie de cercetătoridiu ţară şi străiu'ttate. Iu cercetărileefectuate s-a coustatat
că la sfecla de zahăr există o corelaţie intre conţinutul de fosfor şi recolta
de rădăcini, ca şi iutre nivelul asimilării fosforului şi calitatea tehnologică

a sfeclei (P o p o v i ci, 1967; B o r a, 1964). Producţiile mari de rădăcini, şi mai
ales conţinutul lor în zahăr, sInt determinate de prezenţa lu sol a elementelor
nutritive în raport optim (Popovicişicolab. 1972, Bora, 1976). Reichbuch
(1970) şi B o r a (1976) scot în evidenţă influenţa îngrăşămintelor organice
împreună cu cele de azot fosfor şi potasiu asupra producţieî şi calităţii sfeclei
în cadrul rotaţiei.

Lucrarea de faţă îşi propune a prezenta rezultatele privind efectul
îngrăşămintelor fosfatice, organice şi cu azot la sfecla de zahăr irigată, într-o
experienţă de lungă durată.



TabtlJd 1

Table 1~Main hydrophysical aud chemiea1 properties of the leached chetnazem (rom Girişul
de Criş. Bihor district

Principalele proprietăţi hidrofizicc şi chimice ale cernoziomului levigat de la Gitişul de Criş.
judeţul Bihor

Experienţa a fost executată in condiţii de irigare într-o rotaţie de 4 ani
(soia-griu-sfeclă de zahăr-porumb) şi pe un cernoziom puternic levigat de
pe terasa a II-a a Crişului Repede (Girişul de Criş, judeţul Bihor). Carac
teristicile solului sint prezentate in tabelul 1.
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CONOIŢIILE ŞI METODA DE CEI<CETAI<E

Gv C ,
co \ Lu.a. Humus pH

Adincimea, em gfm3 o. % (H.O)
m3/ha o, m"Jha % m 3/ha

'" '"

0-30 1,46 25,3 370 8,6 124- 16,7 246 2,17 6,45
30-70 1,51 25,6 377 9,9 150 15,1 227 1,68 6,15
70....;;;.90 1,52 26,1 393 9,8 151 16,1 243 1,26 6,15

90 -100 1,42 23,9 340 8,9 126 15,0 214 6,25

100 -150 1,57 23,1 364 9,1 144 14,0 220 6,20

în cadrul experienţei s-au cercetat trei factori:
Factorul A = doze de fosfor şi potasiu; al = Po; a2 = P,o; a, = P IO.;

a, = P'ooK12o'
Factorul B ~ doze de gunoi şi resturi vegetale; b , = fără materi

organice; b2 = 15 t jha coceni tocaţi în fiecare an; b3 ~ 45 tjha gunoi de
grajd la 4 ani.

Factorul C = doze de azot; CI = N o : C2 = Noo ; C3 = N 120 ; C4 = N1BO:

c5 = N240 0

Din combinaţiile celor 3, 4 şi respectiv 5 nivele ale celor trei factori' de
ingrăşare au rezultat 60 variante experimentale. Aşezarea lor s-a făcut după
metoda parcelelor subdivizate. îngrăşămintele chimice cu fesfor şi potasiu,
precum şi cele organice, s-au încoq::orat cu ară.tura de toamnă, iar doze1e
de azot primăvara, în eXFerienţă s-a folosit soiul monogerm Monorom, cu
desimea de 85 000 plantejha, cu distanţa de 50 cm între rînduri.

Experienţa a fost erbicidată cu 6ljha Ro-neet şi 1 kgjha Venzar în
fiecare au, iar ca. lucrări de întreţinere s-au aplicat 2 praşile mecanice Între
rînduri şi 2 praşile manuale pe rînd,

Condiţiile climatice din cei trei ani, pentru sfecla de zahăr, au fost
mijlocii spre slabe (tabelul 2). Completarea deficitului de umiditate s-a făcut
irigîndu-se prin aspersiune, menţinînd în toată perioada de vegetaţie umi
ditatea la 50 % din i.u,a, (tabelul 3).

90
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Aşa cum s-a arătat, experienţa a fost executată Într-o rotaţie de 4 ani ..
scopul fiind determinarea consumului şi bilanţul elementelor nutritive din
sol la cele patru culturi, preclun şi determinarea modificărilor chimice ale
solului şi recoltei sub influenţa ingrăşămintelor (fig. l şi 2). inainte de a se
reda rezultatele obţinute, se fac cîteva aprecieri asupra modificărilor ce au
avut loc în sol după 9 ani de aplicare pe acelaşi loc, a aceloraşi doze şi feluri
de îngrăşăminte.

La variantele unde nu s-a aplicat fosfor, rezerva de P205 din sol a scăzut
de la 12,5 mgjlOO g solIa 2,1-2,3 mg/lOO gsol, adică o aprovizionare slabă
şi foarte slabă cu acest element. La aceste variante plantele au rămas mici,
aparatul foIi ar slab dezvoltat. Cu cît s-a mărit cantitatea de azot, cu atît

carenţa de fosfor a fost mai pronunţată, iar la 240 kg/ha azot plantele au
pierit în procent de 15-20%.

.La agrofondurile îngrăşate cn 15 tJha resturi organice, şi la cele cu 45 t/ha
g~m~)] de gr~Jd (fără. f,?~fOlJ' e!ec:tul negativ al lipsei de fosfor ~ fost parţial
dlmmuat p,nn comp,?zlţla mgraşammtelororgamce. DIferenţele m conţinutul

de fosfor sm~ apropIate de cele d.e la vanantele fără îngrăşăminte organice.
La vanantele unde s-au aphcat 50 kgJha fosfor, după 9 ani reZerva în

acest element a scă~mt de la 12,5 mg/IOO g solIa. 6,7-7,9 mg/IOO g sol. Aşa
dar, cantitatea de ;,0 kg {ha fosfor este cu totul msuficientă atunci cînd se
;,plică cantităţi mai m~ri de azot. La 240 kg/ha azot, scăde~ea conţinutului
In fosfor a fost cea m~l accentuată, solul avînd o aprovizionare mijlocie cu
acest elem.;nt. La vanantele ~u 50 kg/ha fosfor şi 45 t/ha gunoi de grajd,
conţmutul m f,?sf<;r este apropIat. Dezvoltarea plantelor la această cantitate
de fosfor, la dlfente doze de azot, este diferită; pînă la 120 kgJha plantele
?-au dezvoltat bme, dar de la această cantitate se observă o carentă prin
l11suficienţa fosforului. '

Mărind cantitatea de fosfor la 100 kg/ha, reZerva de fosfor s-a mentinut
practic. ejială cu cea. din primul an de experimentare (11,0-12,4 mg/iOO g
sol, adIca o aprOVIZIOnare bnnă cu acest element).

. Sub aspec~ul ap.rovizionăriicn potasiu, solul unde s-au efectuat expe-
nentele p'oate fI conSIderat ca bme spre foarte bine aprovizionat, avînd un
c~:)J1ţmut mtre 14 ŞI 1'! mg/lO~ g sol. Trebuie de menţionat faptnl că, în toate
sltuatnle, conţmutul m potasl11 "n,:,: a scăzut sub 10 mg/IOO g sol. Se observ"
t?tUŞI, o dImInuare a aprovlzlOnaru cu acest element la cantităti mari de azot
ŞI fosfor şi deci ~a producţiile mari de r~dăcini. La aplicare~ a 120 kg/ha
potasl11"se obserya creşterea conţmutnlUl m acest element cu 3-4 mg/lOO g
sol, faţa de vanantele cu aceleaşI doze de azot şi fosfor, dar fără potasiu.

A~alizind producţia de rădăcini, la doze diferite de fosfor, se poate
vedea ca a~est element este h~tărîtor ~n"sporirea producţiei la hectar. Sporul
de producţl:' ~atorat fosforulm este p;na la 50,2 t/ha, adică 322,1 % faţă de
vanantele fara fosfor. De menţIOnat ca la doza de 50 kg/ha fosfor s-a realizat
un ~por de 37,~ yha, iar la 100 kg/ha fosfor ace.sta a fos! de 50,2 t/ha, faţă
de ,ana,:tele fara fosfor (tabelul 4). La producţIa de zahar, sporunle sînt şi

mal man pnn creşterea procentului de zahăr.

Factorul îngrăşămîntorganic a adus, de asemenea, un spor de producţie,

dar ac~sta este mal mIC. Sporul cel mm mare s"a realizat la 45 t/ha gunoi
de grajd, nnde a fost realizat un plus de 12,9 t/ha, fată de variantele fără
Îngrăşare organică (tabelul 5). '

Azotul~ deşi este un factor hotăritor în obţinerea unor producţii mari la
sfecla de zahar, sporul este mult mm mIc ca la fosfor, acesta fiind de maximum
1~,5 t/ha, adIcă 140,8 %faţă de variantele fără azot (tabelul 6). De menţionat
ca la No s-a obţmnt o producţIe de 45,3 t/ha; la N60 sporul de productie a
fost de ? It/ha faţă de varia,:,:tele fără azot. Cel mai mare spor de prod~cţie
s-a reahzat la NlBO ' acesta fnnd de 18, 5 t/ha, faţă de variantele fără azot
(tabelul 6).

Dacă se analizează spornl de productie la diferite combinatii de factori
Se vede că spornl de producţie este mult 'mai mare. Spornl de' producţie l~
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Fig. 2 _ Influenţa îngrăşămintelor minerale
asupra conţinutului de potasiu al solului,

într-o experienţă de lungă durată

(1969~1977)
Fig. 2 - lnf1uence of mineraJfertilizers upou
thepotassium eotitent of the soil, in a long

term experiment (1969-1977)
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Influenţa îngrăşămintelor organice asupra producţiei de rădăcini şi zahăr (1975-1977)

Table 5 _ Influence of ·thc· organic fertUizers UpOD root and sugar yields (1975-1971)

Influenţa ingrăşămintelorcu fosfor asupra rrouucţiei de rădăcini şi zahăr (1975-1977)

Table 4.~Influence of the phosphorus fertilizers uFcn reot and sugar yields (1975-19']7)

Rădăcini Dii.
Is'mn;1.1

Zahăr nit. ISem',;rfosfor t/ha t/ha I %
tlha

tflm %

p. 22,6 100,0 3,36 100,0

Pso
59,9 265,0 37,3 *** 9,12 271,4 5,76 ...
n,8 322,1 50,2 ••• 1l,41 339,6 8,04 •••

Plan 73,0 323,0 50,4 *** 1l,48 341,6 8,12 *;1<*
P loa + K 120

DL 5% 7,2 tlha DL 5% 0,92 t/ha
DL 1% 10,4 t/ha DL 1% 1,33 tfha

DL 0,1% 15,3 t/ha DLO,l% 1,95 tfha

Tabellli 5

Tabelul 7

Efectul ingrăşămintelororganice şi CU azot asupra producţiei de rădăcini şi zahăr (1975-1977)
Table 7 -Effect of the organic and nitrogen fertilizers uppn root and sugar yields

(1975-1977)

8,14
8,70
9,68

52,9
60,6
66,9

Azot

N N'a. Nu. Nu••

Hădăcini

28,5 43,5 52,4 54,7
44,5 56,9 61,7 63,9
48,0 60,7 68,5 70,3

DL 5% 5,7 t/ha
DLl% 7,8 'Iha
DL 0,1% 10,5 t/ba

Zahăr

4,76 7,36 8,4:9 8,57
7,55 9,45 9,53 9,47
7,77 10,15 10,60 10,10

DL 5% 0,62 t/ha
DL 1% 0,84 t/ha
DL 0,1% 1,12 t/ha

Făr;!' ingrăşărnÎnt organic
15 t Iha resturi vegctale
45 t/ha gunoi de grajd

îngrăşăminte organice

Tabelul 8

Efectul ingrăşămintelororganice şi cu fosfor asupra producţiei de rădăcini şi zahăr (1975-1977)
Table 8 - Efieet of· the organic· and phosphorus fertilizers upon rOot and sugar yields

(1975-1977)

Fărft ingrăşămînt organic
15 t/ha resturi vegetale
45 t Iha gunoi de grajd

45 tlha gunoi de grajd, aplicat pe un fonel fără azot, este de 17,5 tlha, iar
atunci cînd se aplică 180 kglha azot sporul este de 40,0 tlha fată de varianta
fără azot şi de 15,6 tJha faţă de varianta cu aceeasi doză d~ azot (tabelul
7 '8), ., .

ŞI

Tabelul 4.

Rădăcini pif. Is"nn;I·1
Z1l,hăr Dii. ISomn;€.

t/ha %
t/ha tjlla %

tfha

49,9 100,0 7,82 100,0
58,2 116,6 8,3 *** 8,99 114,9 ), 17 •••
62,8 125,8 12,9 ••• 9,75 124,7 1,93 •••

DL 5% 2,7 tfha DL 5% 0,24 'Iha
DL 1% 3,6 'Iha DL 1% 0,34 t/ha
DL 0,1% 4,9 tfha DL " 0,45 t/ha10

Tabelul 6

Ingriişămint

orglmic

Fără ingrăşămint organic
15· tlha resturi vegetale
45 t/ha gunoi de grajd

Efectul ingrăşămintelor cu azot asupra producţiei de· rădăcini şi zahăr (1975-1977)
Table 6 _ Effect of. the nitrogen fertilizers upon root and sugar yields (1975 - 1977)

Rădăcini Dil. I I
Zahăr DiL IAiot t/ba Semnif. t/ha Sl'ffinîf.

t/ha % tlha %

N, ';5,3 100,0 7,42 100,0

N", 54,4 120,1 9,1 *** 8,94 120,5 1,52 ***
N1ZG 61,0 134,6 15,7 ••• 9,56 128,8 2,14 ***
N 11lD 63,8 140,8 18,5 ••• 9,49 127,9 2,07 ...
NUD 60,0 132,4 14,7 ... 8,80 118,9 1,38 •••

DL 5% 4,2 t/ha DL 5% 0,59 t/ha

DL 1% 5,5 t/ha DL 1% 0,78 tlha

DL 0,1% 7,0 'Iha DL 0,1% 1,01 tlha

~
Rid,icifli, tlha ' Zahăr, t!ha

P o I
1's. P ,OO

PlOD
p" P" P'O.

p, ..

organice
p u • pu.

Fără ingrăşărnint organic 10,1 53,8 69,5 69,6 1,83 9,06 11,67 11,57
15 t/ha resturi· vegetale 26,3 57,8 74,0 74,9 4,60 9,57 12,40 12,95
';3 1'/ho. gunoi de grajd 30,0 68,1 77,8 77,9 5,11 11,40 13,38 13,58

DL 5% 4.,9 t/11a DL 5% 0,51 t/ha
DL 1% 5,5 t/ha DL 1% 0,73 t/ha
DL 0,1% 8,4 t/ha DL 0,1% 0,94. t/lm

La interacţiuneafosfor X azot, sporul este de asemenea mare (tabelul Q).
Azotul aplicat pe uu fond îngrăşat cu fosfor a dus la o diminuare a producţiei

dc rfldflcini, ajungînd de la 22,2 tlha la N., la 18,4 tlha la varianta N"o'
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Tabelul 9

Influenţa ingrăşăinintelor cu fosfor şi azot asupra producţiei de rădăcini şi zahăr (1975-1977)

T able'9-lnfluence of the phosphorus and nitJ:ogen fertilizers upon :root and sugar yields
. (1975-1977)

Tabelul 10

Influenţa ingrăşămintelorfosfatice, azotoase şi organice, asupra productiei de răd
W

' •• h'-
(1975-1977) , aCIOl ŞI za ar

Table 10 - Inf1uence of the phosphatic, nitrogenand organ"c f. .. ertilizcrs upaIl roat aud sugar
ylelds (1975-1977)

~I
Rădăcini tJha Zahăr, t/ha

Fosfor· .... . '... I N fiO

I
Nll~ I N18• N2l~ N. N s" Nu. IN, I

NI!" N'41

P,
22,2 22,5 24.9 21,8 18.4 3.51 3,66 3.86 3,25 2.67

Pali
'12,0 56,4 66,5 70,1 64.6 6.83 9,08 10,30 10,15 9.37

PlOO
59,6 69.3 75.7 81.0 78,0 9,84 11,63 12,19 12,19 11,61

PlOO + I{100
59,8 69,7 77,0 82,3 79.6 9.59 11.48 12,26 12,25 11,'12

Pe un fond cU 50 kg/ha fosfor, sporul cel mai mare de producţie s-a
realizat la N

18o
, acesta fiind de 28,1 t/ha, faţă de varianta fără azot. La can

titatea de 100 kgjha fosfor, sporul cel mai mare de producţie s-a realizat tot
la N , acesta fiind de 21,4 t/ha, faţă de varianta fără azot. Rezultă că atit
în c~~nl aplicării a 50 sau 100 kgjha fosfor, limita superioară de azot este

de 180 kg/ha.Procentul de zahăr a fost mult influenţat de felul îngrăşămîntului şi
dozele aplicate (tabelul 10). La variantele fără fosfor şi îngrăşămînt organic,
procentul de zahăr a scăzut mult, ajungind la 13,9 la N"o (o diferenţă de
2 4 fată de varianta No). La variantele unde s-a aplicat şi îngrăşămîntorganic,
p~oce~tul de zahăr a crescut la 14,5 la varianta NZ40 '

Aplicînd azot ,pe u~ fond de 50 kgjha fosfor, cu. şi fără înf?răşă.mîn~
organic, conţmutnl m zahar a cresent cu 1,0~1,5°/o. faţa de aceeaş1 varlanhL
fără fosfor. La doze mari de azot (240 kg/ha), procentul de zahăr a crescut
mai putin. Mărind cantitatea de fosfor la 100 kg/ha, conţinutul în zah'Lr a

crescut 'mai puţin.La producţia de zahăr, diferenţele între variante sînt şi mai mari, da-
torită procentului de zahăr mai ridicat la variantele unde s-a aplicat fosforul.
La P productia de zahăr este de 3,36 tjha; la P50 a crescut la 9,12 tjha, iar
la. P,:o de 11,41 t/ha, revenind un spor de 8,05 tjha, faţă de media variantelor

fără fosfor (tabelul 4).La P" producţia a crescut cu 5 ,76 tjha faţă de variantele fără fosfor.
Sporul de producţie la 100 kgjha fosfor este de 2,29 tjha faţă de media varian
telor cU 50 kgjha fosfor şi de 8,05 tjha faţă de media variantelor fără fosfor.

La îngrăşămintele organice sporul este mai mic, fiind de 1,17 tjha la
15 tjha resturi vegetale şi de J,93 tjha la 45 tjha gunoi de grajd, comparativ
cU media variantelor fără îngrăşămînt organic (tabelul 5).

Sporurile de producţie la zahăr nu sînt aşa de mari la variantele CU azot
fată de varianta fără azot. Sporul cel mai mare s-a realizat la N,zo' acesta
fiind de 2,14tjha faţă de media variantelor fără azot. Peste această doză,
producţia a scăzut datorită scăderii procentului de zahăr.

DL 5%
DLl%
DLO,l%

4,5 t/ha
6,0 '/ha
7,7 t/ha

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

0,59 '/ha
0,78 t/ha
1,08 t/ha

i<lră lngriişămint

îngriişăminte organi(::e

Azot şi fosfor
15 t/ha resturi 45 tjlm gunoi

org::mÎr: organice de .grajd

tfha % zahiir tjha % zaMr tfha % zahăr

1 No Po 12,1 16,3
2 N60 P o

26,6 16,4 28,8 16,6

3 N12Q P o

10,6 15.8 27,4 16,3 31,2 16,6

4. N1S0 Fu
10,9 14.7 29,2 14,8 35,0 15,4

5 N 240 P o

8,8 14.1 27,7 14,6 29,0 15,0

6 N o Pso

7,6 13,9 20,5 14,0 26,6 14,5

7 N 60 P so
20,5 17,1 36,2 17,1 45,4 17,3

8 N I 2.o P\:iO
48,1 16.9 57.2 17,0 64,0 16,9

9 N l80 P50

62,3 16,5 65,9 16,8 73,7 16,4

10 N 240 Pso

66,2 15,4 68,9 15.7 78,4 16.0

11 No P IOO

61.7 14,5 63,6 14,6 75,0 15,1

12 N oo P IO

26,8 17,4 42,6 17,3 55,9 17,4

13 Nl20 1\00

54,8 17,0 60,0 17,0 75,2 17,0

14 N ISO PIOO

69,6 16,2 76,0 16,5 79,7 16,5

15 N 24D Ploo

74,8 15,4 78,9 15,2 83,5 15,4
73,3 14,8 76,7

16 N o F 1HO K l20 31,5 17,5
14,6 80,5 14,3

17 N oo FlOO K l20

45.6 l7.6 54,5 17,5
55,9 17,4

18 N I ::m PlOD K l20

62,4 17,5 76,6 17,4

19 N ISO PIOO K120

69,8 17,4 77,1 17,3 81,5 17.0
75.6 16,8 78,8

20 N 240 PIOO Kl:m
16,5 84.4 16,2

74,8 16.0 78.0 15.9 82,3 15,8

CONCLUZlI

, . 1. Neaplicarea "unor cantităţ! cores].'unzătoare de fosfor, duce du ă
mal mulţI am, la scaderea rezerveI solulUl în acest element După 9' .)
vanantel_e unde nu s-a aplicat fosfor, conţinutul în acest ~lement a ~~~zu~
t;si~/;'~0~g~~~~f1 sol ~~ 2;t-~2d,51mgjI00yg sol. Cantitatea .aplicată de 50 kgjha
la 6 ~ Clen a, ucm a o .~cadere a fosforulUl dm sol de la 12,5
f f ,O ~5 mgjlOO g sol. La pr?~ucţll~e obţinute, cantitatea de 100 kgjha
os 0lr a at rezultate bune menţmmd ŞI cantitatea de fosfor din sol la acelasi

nlve . . ,

un sta~ ~f~~~:~:~ed~g:~iceli~\sj~pli~id'}"'rValS' lipsa fosforului, aducîndr tI' . ... , ...' . a Ta aCIUL pOTul cel mar mare s-a
~':: ~z: in~l~~;{~:f~~l ;le graJ.d aJ2lica~ din 4.în 4 an~. îngrăşămintele organice

, ec' m mIca masur~ ~onţmutul In fosfor al solulUI.

a pro~~~t~:ultî~ei~ e:~âă~Ynia~itorşN;a~~~~~.aPlicat singur a dus la o scădere
4.. tPhcarea ingrăşăm5nteior minerale în doze si rapoarte favorabile

a)-1 spon procentul de. zabar cu 0,9-1,5. Cantitătile'mari de azot a licat
smgur, au dus la dlmmuarea procentului de zahiir cu 0,5-1,6. ' P
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SOME EXPERIMENTAL RESULTS CONCERNING THE INFLUENCE
OF THE PHOSPHATIC, ORGANIC AND NITROGEN FERTILIZERS
UPON THE YlELD AND QUALITY OF SUGAR BEET UNDER

IRRIGATION CONDITIONS

Summary

Tne rational utilization ci fertilizers, within a crap rotation, constitutes an efHcient
measure in increasing the yield ci the sugar beet. Non-dressing of appropriate amounts of
phosphorus leads, aHer many years, to the decrease d the soiI reserve in this element. After
9 years, in the variants where 110 phosphorns \Vas given, the content in this element decrcased
irom 12.5 mgflOO g soiI ta 2.0 ~2.5 mg/IOO g soU.

From tlte experimental results it ensues that tne organic fertilizers can replace partially,
the lack of phosphorns, giving a snbstantial increase in root yield (8.3 -12.9 tlha), influencing
ta a smalJ extent, thc phosphorus contcnt of the soil, too.

Thenitrogen, although a decisive factor in the increase of tlte yield in sugar beet
when give n alone.led to a decrease of; but applied witlt phosphorU!'> and potassium, it influenced
both the percentage of sugar and the root yields increascd from 21.8 ta 82,] tlha (the Nl20

at P o and PlOO + K120 variant).
High yields, of good quality and economic, can be obtainerl only by the correct fertilizers

dreşsing taking iuto account the rcserve in nutrients Gi the soiI too.

QUELQUES RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'IN
FLUENCE DES ENGRAIS PHOSPHATIQUES, ORGANIQUES ET AZO
TES suR LA PRODUCTION ET LA QUALITE DE LA BETTERAVE

Ă. SUCRE EN CONDITIONS D'IRRIGATION

Resume

Le travail se propose a mettre en e'vidence des resultats ~btenus dans la periode 1975-

L'utilisation rationnelle des engrais, dans le cadre d'une rotation, est une mesure efficace
pour I'augmentation de la prorluction de betterave a sucre. Lorsque le phosphore n'est pas
applique en quantites adequates pendant plusieurs annees, la reserve de cet element dans le

sol s'appauvrit; apres 9 ans, la teneur en phosphore a baisse, pour les variantes qui n'ont pas
relţu de phosphore, de 12,5 n;~/100 g a 2,0-2,5 mg/IOD g sol.

.. Les resultats des expenences montrent que les engrais organiqucs peuvent su plec!"
~art~elle~ent l.e manque de phosphore et qu'ilş determinent une hause substantielle de l~ pro

uhctlOn
d

e racmes (8,3-12,9 t/ha). tout en ayant unc certaine influcnce sur la tencur cu phos
porc. u sol.

B~cn q~'il.soit un ~acteur decisifpour la production de betterave a sucrc, l'azote applique
seul, a determme une baIsse de production. '

Lorsqu'il a ete applique en meme temps avec le phosphore et le potassium il a inHueuce
tant la teneur en sucrc que la production de racînes. '

CeHe derniere a augmente de 21,8 il 82,3 t/ha (la variante avec N il P et P + 1" )
Les hautes p d t" 1 1···· 120 o 100·· \.l~o·'a '. ro uc Ions, (. e qua Ite et econornlques, peuvent etrc obtenucs seulement par

1 ppltcatlOn correcte des engralS, compte tenu de la reserve en elcments nutritifs du sol.

EINIGE VERSUCHSERGEBNISSE "OBER DEN EINFLUSS DER
PHOSPHOR-, ORGANISCHEN UND STICKSTOFFD"ONGEMITTEL AUF

DEN ERTRAG UND DIE QUALITĂT DER BEWAsSERTEN
ZUCKERR"OBEN

Z usammenfassltllg

Es werden die Ergebnisse fur die Jahre 1975- 1977 eines langjăhrigcn Versuches daI'·
gestellt.

1 Die ratio.uale Verwendung de:, DUngemittel in ei~ler Fruchtfolge ist eine wirkvolle Mass-
na.lme zur S~elgerung des Zuckcrrubenertrags. Das Nichtausstreucl1 der notwendigen Phos·
pho~mgenJg,p,n ~iihrt,nach rneh:ercn Jahren .;lur Verringerung der Bodenreserve dieses Elements;
I:ac . . ahr ... :J bel den Vananten wo kem Phosphor angewendet wurdc verringerte sich der
(~ehalt eheses Elen:~nts von 12,5 mg/IOD g Bodeu auf 2 0-2 5 rog/IOD B dA d V' ,. ,. g.o eno

~ us en. :~~uchsergeţ)lllSSen;?eht henror, dass dic organischen Dungemittel den Phos-
phormengen tellwcIse ausglclchcn konnen und cinen erhcblichen Anst"'eg de n""b t(83 P 9 t/h ) b d' . _.. .. . s -'-"-U ener rags

, .- _, . a e lllgen, \VObel auch m emem kleineren Mass der Phosphorgehalt des Bodens
beemflust \VIrd.
i" .~bwohl .d~r Stickstoif eiuen wichtigen Faktor zum Ansteigen des Riibcnertrags darstellt
uhrt semc al1el~l1g.e Anwendung zu einer Verringerung des Ertrags, abel' W8nn el' zusammen mit
~hOS~~ und hahum ange\vendet \vird dann beeinflusst el' sowohl den Zuckerprozent als auch

eu .u e~lCr~rag. Der Rubenertrag stieg von 21,8 auf 82,3 t/ha (Variante mit N bei P
u~~ooTh120). ~o

HQhe Ertrage van guter QuaHtăt und Wirtschaftlichkeit konnen uur bei einer korrekten
~nw:udung der Dungemittel erzielt werden. wohei die Năhrstoffreservedes Bodens beriick
slchtIgt werden muss.

HEKOTOPhIE PE3YJIhTAThI OnhITOB O BJIlHlH1111 <f>OOl>OPHhIX,
OprAHWfECK11X 11 A30THhIX Y,D,OEPEH11H HA YPO)j(AH 11

KAtIECTBO OPOIIIAEMOH CAXAPHOH CBEKJIhI

Pe3JOAfe

B pa60Te )l;enaIOTCR nOIIhITKII BbIRBIITb pe3yJlhTaTbI, no.rry'leHHble B nepIlo.u197S-1977 rr·
PaIUIOHarIbHOe upIlMeHeHIIe Y.uo6peHIIii B O,[lHOM 'Iepe,a;OBaHRII RBllRCTCJI 3lP!peKTIIBHoit

Mepoit ,ll1lR yBellIl':leHHR ypO.)l\aR caxapHoit CBelOIbI. HenpIlMeHeHHe cooTBercTBYIOlUIIX KOJlIl':lecTB
tOC$OPa, npHBO)l;RT 'IepeJ HeCKOllbKO neT K yMeHbmemIIO 3arraca nO'lBbl B 3TOM 3JIeMeHTe Qepe3

neT, B BapiiaHTax B KOTOpbIX npHMeHRJlIl lPOClPOp, CO)l;ep.)l\aHHe ero yMeHbmllJlOCb C J2 S'Mr/lOO
r nO'labI .n:o 2,0-2,5 Mr/lOO r nO'lBbI. '
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3 C3YJIhTaTOIl' OJ:'IbITOB yCTallOBJIeHO,B:TO OpraHH'JeCK~e Y.IJ:05peHHR MoryT 3aMeHllTb
li p e IIe "oe"opa YDeJIl{I.I}lBaH 3HaqliTenbHQ ypOiKau lcopHenno,UoB (8,3-12,9 T!ra),

CTU'lHO OTCyT TB '4' 4" ,
'Ia , _ e e li Ha COAep:lKaHUC $oc$opa B nO'lJJe.
BnHRH Il MaJIOJl M P p' Ha TO qTOHBJUleTCn pCUIaIOll..J;IIM l)JaKTopoM ,urrn, yBeJIlitIeflJH1 ypoiKan

A30T, fleCMOT , '" ,hOpOM
r c.aeKJIl>I Kor.ua rrpUMeHHJIII OLl:lIH, ypmlmil: yMeHhUIUJICH; Kor,na nplIMemIJln C ,±,OC,!, , _

caxapHO { 'Men'BJIlHlHUe RaK :Ha npoUeHT caXapa, TaK li Ha YPOiKait KOpHeIIJlo.uOB, KOTOpbIH
Il KanueM, II N P P +K )'1 8 0823 Tira) BaplIaJ:IT C 120 npn fi U 100, 120 .
YBenHq:Z~~~O~~q~TBeH~ble J[ JKOHOMHble ypOJKau MO)KHoJIOny'Hl:Tb TOJlbKO npUMCHfHl rrpaBll-

6peHHH c 'y'IeTOM 3anaCa nIfTaTenbHbIX 3JIeM~HTOBanO'IBe.
JIbHO yaD "

INFLUENŢA SOlULUI, SEMINŢEI ŞI EPOCII DE SEMĂNAT ASUPRA
PRODUCŢIEI SFECLEI DE ZAHĂR

l. POPOVICI, GB. CLOŢAN, MARIA SIRBU, ANA ARFIRE, AL. NJCOLAU, z. NAGY,

ELENA SCURTU, ST. MARI\US, ÎI. BOR)~

Între anii 1975- 1977 s-au organizat în opt localiHiţi din
ţară, experienţe in cîmp de tip polifactorial. S~au urmărit la două

soiuri (monogerm şi plurigerm) inluenţa epocii de 5emrwat (3 gra
duări) şi a germinaţiei de laborator (3.gratiurLri) asupra r[lsăririi in
cîmp a plantc10r de sfeclă de zahăr.

Din rezultatele obţinute s-a constatnt di în <\ localităţi soiul
mQnogerlU Monorom a dat rezultate mai bune decît cel plurigerm
(R Poli 7) atunci cînd scmănatul 5-0, exeCutat la epoca 1şi germi
naţia de laborator a seminţei a iost de 80-90%. Sămînţa cu genni
naţia de laborator sub 80% a determinat pierderi În răsăril'ea de
cimp la ambele soiuri, prin semtLIlatul la epoca a lI~a şi in special
la cea de a III-a în toate zonele pcdodimatice. întîrzierea sernănatu

lui la sfecla de zahitI" cu 14 zile are 'o mare influenţă negativă asupra
r[lsăririi in cimp.

Rezultatele cercetărilor întreprinse în ultimii ani în ţarrl şi în strflinătate,

au adus importante îmbunătăţiri în tehnologia de cultivare a sfeelei de zahăr,

determinate de semănatul de precizie, folosirea seminţelor şlefuite sau drajate
şi de utilizarea soiurilor monogerme (A non i m, 1977, el o ţ a n Gh. şi

colab, 1971, 1974, Popovici 1. şi colab, 1973, 1975),
în actuala tehnologie îmbunăt"ţită de cultivare a sfeelei de zahăr,

importanţă deosebită prezintă soiul şi apartenenţa acestuia la forme plurigenne
saumollogerme, valoarea culturală a seminţei şi epoca de semănat, factori
determinanţi în asigurarea unor producţiîmari.

I-! r u b e s C h (1977) consideră c5, în condiţiile Austriei, valoarea cul
turală ridicată a seminţei influenţează în bine producţia, în timp ce epoca
de semănat are o importanţă mai redusă. Autorul explică aceasta prin faptul
că la recoltare, indiferent de epoca de semănat, desimea plantelor a fost
mai mică în variantele unde s-au folosit seminţe cu o germinaţie scăzută.

în aceleaşi experienţe s-a dovedit că Întîrzierea recoltatului nu compensează
pierderile de producţie ce rezultă din întîrzierea semănatului, adică din
scurtarea perioadei de vegetaţie,

în condiţiile Ucrainei, dimpotrivă, G i z bul inşi colab, (1975) constată
că 'nu există o corelaţie pozitivă între producţie mare şi germinaţie. Unii
prodncători de seminţe din RF,Germania consideră că şi materialul seminal,
care are o germinaţie de cîmp de 40 %, poate fi folosit cu succes cu condiţia
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METODA DE CERCETARE

S-au organizat experienţe în cîmp, de tip polifactorial, în opt localităţi:
Suceava, Podu noaie, Seeueni, Braşov, Tg. Mureş, Cluj-Napoca, Oradea şi

Lovrin. Factorii studiati au fost următorii:
A = epoca de semănat cu trei graduări: cînd solul are 4-5°C, apoi

după 7 şi 14 zile.
B = soiul cu dou" graduări: soiul plurigerm specific zonei (R Poli 1 sau

R Poli 7) şi soiul monogerm Monorom.
C = germinaţia de laborator cu trei graduări: 70 %' 80 %' 90 %.
Fertilizarea şi lucrările de întreţinere au fost ccle indicate pentru cultura

sfeclei de zahăr în fiecare zonă. La răsărire s-au făcut numărători de plante
răsărite. De asemenea, la recoltare, au fost făcute determinări privind desimea
plantelar în fiecare variantă, precum şi conţinutul în zahăr al rădăcinilor.
Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin metoda analizei varianţei.

de a fi semănat la 6 cm între glomerule pe rînd, în timp ce, la o germinaţie
de cîmp de 50 %, semănatnl pe rînd se poate face la 6-12 cm, fără a se pe
riclita desimea finală a culturii (A non i m, 1977).

Pentru cunoaşterea germinaţiei de cîmp sînt însă necesare studii pentru
fiecare microzonă de cultură a sfeclei. Cercetările lui Le b e d i k şi colab.
(1977) au dns la constatarea că germinaţia de laborator, umiditatea solului
pînă la răsărire pe 5-14 cm, temperatura solului la adîncimea de încorporare
a seminţelor, precum şi textura solului în patul germinativ, condiţioneazr,
în proporţie de 80-85 % germinaţia. de cîmp a glomerulelor de sfeclă. Prin
determinări sistematice ai acestor parametri, se poate stabili cU precizie norma
de sămînţă la hectar.

Dezvoltînd această idee, V o li a n ski i şi colab. (\977), folosind
metoda Podalsko, (analiza duratei perioadei de răsărire în dependenţă de
temperatura aerului la diferite trepte de umiditate a solului), întocmesc o
nomogramă care permite prognozarea răsăririi culturii şi programarea lu
crărilor de intreţinere, în funcţie de aceşti parametri.

Prezenta lucrare are ca scop să adncă unele contribuţii privind studiul
relaţiilor între germinaţia de laborator şi cea din cîmp a seminţelor plurigerme
şi monogerme şi stabilirea epocii de semănat în condiţiile din ţara noastră.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

în condiţii diferite de sol şi climă, datele privind începerea semănatului
(media pe anii de experimentare) (tabelul 1) au marcat o amplitudine de
15-20 zile între vestul şi estul ţării (Oradea-Seeueni). Se constată că semă
natul cel mai timpuriu Se poate realiza la Oradea, iar cel mai tîrziu la Seeueni.

în ceea ce priveşte volumul precipitaţiilor căzute (tabelul 2) se observă
o mare diversitate în anii de experimentare, în perioada de răsărire (martie
mai) şi în timpul vegetaţiei. Din datele prezentate Se poate observa că la Oradea
primăverile sînt foarte diferenţiate de la an la an în privinţa volumului de
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III 9,5 16,6 2,6 17,1 13,7 6,8 2,0 12,0 12,7
IV 78,8 77,7 63,6 19,3 82,8 38,9 37,1 56,9 82,7
V 19,8 92,5 119,8 41,5 28,9 121,6 69,0 13,5 119,5

Total perioadă de răsărire 138,1 186,8 186,0 107,9 125,4 167,3 108,4 112,6 214,9
Total perioadrl de 'lege~

taţie (martie-octombrie) 519,6 514,3 597,7 437,1 448,2 170,9 385,5 130,5 667,8

Lunile

Precipitaţiile (rom) că~ut~ in perioada de răsărire

Table 2 ~ The rainfall in the emergence period

Sllceava I--.:;P.:;o.:;",,-,1:,:10:::0:;"''-__1· Secucni I Bn
1976 1··· 1977 1975 Il976 I 1977 '-1-"-'---'::':':::'::":::'1-"-'-'- 197..

Tabelul 2

:şi pe intreaga perioadă de vegetaţie

and Over the entire crop growing season

Tg. Mure!? CIuj-N;lpoc;I

11975
Orade;l Lovrin

1976 1977 1975 I 1976 1975 1976 1977 I 1976
I

1977 1975 1976 1977

8,5 31,7 7,1 11,3 4,5 12,1 34,9 21,1 18,0 31,7 16,7 32,6 39,9
79,5 65,4 61,3 57,8 13,1 55,8 67,1 39,7 19,0 83,1 31,7 38,6 77,1
16,4 57,9 72,0 68,7 55,2 58,0 31,0 51,8 56,0 31,4 41,3 27,2 31,0

131,1 158,0 110,7 110,8 102,8 126,2 133,3 112,6 93,0 119,5 92,7 98,1 118,0

431,5 445,9 557,6 398,7 510,3 ,114,1 338,0 392,1 386,1 397,3 527,3 490,3 383,1

precipitaţii ce pot cădea în următoarele 30 de zile după semănat, amplitudinea
dintre anul cel mai secetos şi anul cel mai ploios fiind de circa 68 mm, La
Suceava, în schimb, regimul pluviOlnetric este mai uniform, diferenţa fiind
de numai 1 mm. La celelalte statiuni aceste diferente s-au situat între 17 mm
(Braşov) şi 39 mm (Lovrin).' . ,.

În tabelul 3 se prezintă datele privind numărul de plante răsărite şi
rămase pîni la rec:oltare, Se observă c5.în toate zonele, atît soiul plurigerm
cît şi cel1llonogerm, la toate cele trei nivele de germinaţie şi epoci de seu1ănat,

au asigurat un număr suficient de plante răsărite, care să poată duce în final
la realizarea unei culturi norulale, în ceea ce priveşte.densitatea. Ca număr

de plante trlsărite nu se ob3ervă diferenţe mlri Între germinaţiile de 70 şi 80 %,

acestea fiind mli prcgnlnte la germinaţia de 90 ~/o.

Epoca de semănat a influenţatnum{lrul de platite rrlsărite la soiul plllri
germ în nlod diferit: la BrJ.7ov, Secueni şi Lovrin prim?-. epocă a favorizat cea
mai bună răsrlrire; la Cluj-Nn)oca şi Suceavacpoca adaua a fost superioarrl,
im' la Podu 110aio şi Oradea cea de-a treia epocă. Soiul monogenu a dlsărit

cel mai bine în epoca 1 la Braşov, Lovrinşi Secueni, în epoca a II-a, la
Suceava şi Oradea iar în e"oca a III-a la Podu Iloaie şi Cluj-Napoca. La
Tg. NIureş atît soiul plurigerm cît şi cel monogerm, an asigurat o răsărire

egală la cele trei epoci de semănat.

În ce priveşte interac'ţiuneasoi x germinaţie, în Transilvania (tabelul ~1),
rezultate pozitiv semnificative la alnbelc soiuri apar nunlai la Braşov, atît
la productia de rădăcini cît si la cea de zahăr, fiind favorabile germinatiilor
de 80-90'%. La Cluj-Napoca 'diferenţa de genninaţie nu a influenţat prodU:cţia,
in timp ce la Tg. Mureş s-a obţinut mai mult zahăr la soiul plurigerm şi la
germinaţii de 80-90 %. Aceasta se poate explica, în parte, prin aceea că la
recoltare, in toate variantele, s-a asigurat aproximativ acelaşi număr de plante.
Contrar aşteptărilor, în Moldova (tabelul 5), srunînţa monogermă, cu o ger~

rninaţie luai bună, a scăzut producţia de zahr1.r la Poclu Iloaie şi Suceava,
fiind superioară nlullai în condiţiile de la Secueni. Soiul plurigerm a asigurat
sforuri semnificative de zahăr la toate staţiunile, chiar dacă la producţiade
rădăcini acestea nu au fost asigurate la Podu Iloaie şi Suceava.

. În vestul ţ~rii (tabelul 6), germinaţia a influenţat producţia foarte semni
Jlcabv numm m condIţIIle de la Oradea, atît la soiul monogerm cît si la cel
plungerm. La Lovrin diferenţele nu sînt asigurate. '

În toate cazunle se observă o diferenţă mai tranşantă între qerminatiile
de. 1:, 80 % la 90 %, cele cuprinse între 70 şi 80 % fiind de cele mai multe' ori
mICI.

<? sintez.ă t?a! cuprinzătoare a ~atelor pr:zentate :-eie~e din interpre
tarea :nteracţIUnl1 Intre epoca de semanat X SOI X germInaţm de laborator.

, In Transilvania (ta~elul7), pentru condiţiiledin Ţara Bîrsei, prima epocă,
abt la sO\1;l l'lnngerm CIt 'il la cel monogerm, a dat rezultate practic egale
la cele treI mvele de germmaţle. ProducţIa de zahăr mai scăzută la soiul
monogerm este Un indiciu pentru înlocuirea acestuia cu un soi mai bun. Întîr
zierea semănatului spre ~poca a II-a a dat rezultate practic egale cu cele din
epoca 1 numaI la o folOSIre a semmţelor cu germinaţia de 90 %.

Pentru condiţiile de la Cluj-Napoca, soiul plurigerm a dat cele mai
bun: rezultate în J'rivi,;ţa producţieide zahăr, la germinaţiile de 80-90 %
ŞI Cluel a fost semanat In epoca 1. SOIul monogerm, la aceleasi aenninatii a
asigurat producţii practic egale prin semănatul în epoca a do~a. ' ,

Foarte pregnant iese în evidentă interactiunea factorilor studiati la
Tg. l\~ureş, UD?e apar~ în prim plan pI:oducţiam~rea soiului Illonogerm, ~om
paratIv Cl: Sa.luI. ph:ngerm, PŢecum şi creşterea sistematică a producţiei în
~ad~ru~ rnn;eI ep~cI, conCOlnitent cu îmbunătăţirea germinaţiei seminţei.
Illbrz:enle In semanat au dus la~căderi inlportante de producţie.

. . In ~I?Idova (tabelul 8), în condiţiile de la Podu I1oaie, rezultate semni
f~catl\~ pozItlve s-au .obţlnut .la s~Inînţa nlonogermă la producţia de rădăcini
ŞI zahar la epoca 1 ŞI o germmaţle de 90 %. La soiul plurigerIIl, cele mai mari
ŞI ,constante producţii de zahăr s-au realizat, la toate nive1elcdc germinatie
pn11 sem'matul în epoca a III-a. ' ,

" L..,a .S~Cl:eni, ~a soiul m~nog:erm, s-au obţinut cele lnai mari producţii
de r8daClill ŞI z,,:har la iSermmaţla d~ 80~90% prin semănatul în epoca l,
în tun? ce la SOlul plung~rm sporun de zahăr de 20-23 % s-au realizat la
aceeaşI germmaţle, clar pnn semănatulla epoca a III-a.
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81 94
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+1 -1
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400
+10
+40

370
+40
+10

370
+90

+150

320
+60

+ 100

530
-40
+80

430
+20
+80

270
+10
+10

140
+20
+40
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+20j
+40

150
+30
+30

210
+30
+40

120
+20
+50

170
+10
+70

192
-10
+ 10

200
+20
+40

150
O

+ 10

180
+10
+70

150
+10
+30

280
+20
+30

210
+80
+70

300
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+30
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+30
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230
+50
+40

212
+1
+11

200
+14
+9
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+11
+22
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+ 18
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+54
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+ 7
+11

250
+17
+32
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+26
+43
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+30
+52

185
+25
+43

250
+30
+40
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+ 19
+34

250
+20
+50

230
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+30
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+50
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Pluri· 70 340
germ 80 -30

90 +40

Mano- 70 240
germ 80 +70

90 +20

Pluri- 70 240
germ 80 +30

90 + 100

Mana- 70 220
germ 80 +40

90 -10

Plu
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germ

Mona-
germ
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A Il-a.

A III-a.

Tabelul 3

Influenţa epocii de semănat, asoiului şi a germlnaţiei, asupra numărului de plante răsărite şi recoltate, mii/ha (media 1975-1977)
Table 3- Influence of the seeding time, of the variety and germination upon the numbet of plants emerged and harvested in thousands/ha

(1975-1977 ro••n)

."

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

-..1

I Braşov Clllj-Napoca Tg. Mure!}

Germi- media 1975-1977 media 1975-1977 media 1975-1976
Soiul naţia

% "coduc!', du "d'ciu'l l'coducli' d, "",, ,Ib pcoduc!i, dc ,,"'ciui I producţia de zahăr alb pcoduc!i, dc ,'d'ciui I pcod,,!i. d, ""',,Ib

t/ha I% ISemnif. tfha I % Isemnif. t/ha 1 % Isemnif. t/ha I % jsemnif. t/ha I % lscmnif. t!ha I % Iscmnif.

Influenţa interacţiunîi soi x germinaţie asupra producţiilor de rădăcini şi zahăr alb in Transilvania

Table '1 - Influence of the variety X germination interad'

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

'"'do
B
~

'"'"[

':'l

z
'"t"'
(ii

~
;g
~
.fi
gj

'"
~

Tabelul 4.

35,8 100 - 4,3 100
38,2 107 - 4,7 109 ...
40,8 114 • 4,8 112 ...
40,9 100 - 4,8 100
42,1 103 - 4,8 100
42,0 103 - 4,9 102

4,2 0,23 'Iha
5,5 0,30 'Iha
7,2 0,40 'Iha

100
104
108

6,9
7,2
7,5

100
105
105

48,6
51,1
51,5

100
102 **
108 ***

4,7
5,0

4,4 100 - 51,2 100 - 6,7 100
4,4 100 - 51,4 100 - 6,9 102
4,5 102 .. 53,0 103 - 7,2 107

0,07 7,24 1,22
0,10 9,70 1,65
0,14 12,80 2,16

0,5
0,7
0,9

80 35,1 103 ***
90 36,7 108 ***

70 33,9 100
80 34,9 103 ***
90 35,9 105 ...

ri
germ

Mono
germ

....
O

""
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Tabelul 5

Influenţa interacţiunii soi X gcnninaţic asupra producţiilor de rădăcini ,şi zahăr alb in MtJlrlovu

Table 5 - Illfluencc of the varicty X gcrmination interaction upon thc yield of tcats aud of white sugar in Moldavia

Podli Iloaie Secuerii Sllcc.wa

Ger- media 1975---':1977 media i975-1977 media 197G-1977

Soiul Imina p,"duoţie do ,i.d'oiui Ip'~d',"ţ"
,..

tia p,"duoţi' do "d'''Uil P<oducl" de "h'. ,lb pwdocliu de "d'dm I p<oducţi, de "1", ull, de zal1ăr alb

"
."

m ISClllllif.
t!ha I% '!$Cmnif. t{ha I %I~emnif. tlha I %jsemniL t'b~ \% Isemn iL t/ha ~%15emnif. .. tfha \ % O

."
O
<:

Pluri- 70 41,4 100 - 4,8 100 - 44,5 100 - 5,9 100 - 42,4 100 - 6,1 100 - 15

germ 80 11,7 101 - 5,2 108 *** 15,8 103 * 6,2 105 • 41,2 97 000 6,3 103 *** i!i

90 11,2 99 - 5,1 106 ** 17,5 107 *** 6,1 108 *.#* 42,0 99 - 6,3 103 ...
"o
~

Mol1O~ 70 42,3 100 - 5,1 100 - 48,4 100 - 6,2 100 - 46,1 100 - 6,6 100 - ;>

'"
germ 80 40,2 95 00 4,7 92 000 49,6 102 - 6,4 103 * 45,8 99 - 6,7 101 • o

90 40,5 96 O 1,8 94 00 50,6 105 .. 6,1 103 * 15,2 98 - 6,1 96 000 '"i';
o

DL 5% 1,5 0,18 1,3 0,22 0,68 0,10 t/ha ~

DL 1%; 2,0 0,21 1,7 0,29 0,90 0,13 t/ha

DL 0,1% 2,6 0,31 2,3 0,38 1,20 0,17 t/ha

00

.~

~

'"o2

z

~
~

S

~
~

~

"
~

\j

'"~
'"f

i!i

Tabelul 6

.f

70 45,5 100 - 7,4 100 - 61,3 100 - 9,6 100
80 15,3 99 - 7,3 99 - 62,0 lOl - 9,8 102 *
90 49,2 108 - 8,0 108 - 63,3 103 *** 9,7 101

70 16,9 100 - 7,5 100 - 61,6 100 - 9,4 100
80 19,6 106 - 7,8 101 - 63,2 103 *** 9,6 102 *
90 50,4 107 - 8,0 107 - 65,0 106 *** 9,9 105 ***

DI. 5% 3,9 0,7 0,9 0,22 t/ha
DL 1% 5,3 0,9 1,2 0,32 'Iha
DL 0,1% 6,6 1, 1 1,5 O,il 'Iha

"
Lovrin Oradea

Gcrrriin:iţia
media 1975 -1977 media 1975-1917

Soiul % ,,"duoţi,, de ,'dă""i Iproducţia dcrădăcini )prOdU(lţia~c zahăr alb producţia de z:i.hăr alb

tfha I % j semnit. I t/ha I % Isemnif. tfha ]% Isemnit t/ha [ % ]semnif.

Pluri
germ

Mono
germ

Influenţa interacţiuniisoi X germinaţiea.supra producţiilor de rădăcini şi zahăr alb în vestul ţării

Table -6 Influence ofthe variety X germinatîon interaction upou the yield of roots and of white sugar in west

,....
o
te
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Tabelul 7

Influenţa interactiunii epocii de semănat X soi X germina ţie asupra producţiilor de rădăcini şi de zahăr alb în Transilvania
Table 7 - Influcnce of the seeding-time X varlety x germination interaction upon the yield of roais and of ",hite sugar in Transylvania

Braşov Cluj-Napoca Tg. :Mureş

Epoca Ger-
media 1975-1971 media 1915-1977 media 1975-1916d, mina.

5emă~ Soiul ţia

""dunli' d, "d'dui I""dunli' d, "h'<albo,, % p'odunli' d,,'dădoi Ip"du'li' d",""lb p"dunli' dn "dădoi Ip"dunli,d,",h'"lb

t/ha I % Isemnif. t/ha I % ]semnif. t/ha I % 1semnif.. tlha I % lsemnif. tlha I % Isemnif. t/ha 1 % ~mrtnif.

Plu- 70
rigerm 80

[ 90

Mana- 70
germ 80

90

Plu· 70
ri· 80

A II-a germ 90

Mana- 70
germ 80

90

36,9
37,0
38,8

37,8
37,9
38,7

36,2
36,4
38,4

33,6
35,3
37,6

100
100
105

102
103
105

98
98

104

91
95

102

00

5,0
5,1
5,2

4,8
4,8
5,0

4,8
4,9
5,2

4,3
4,4
4,5

100
102
104

95
95
99

96
97

101

86
87
89

00
00
O

51,3
51,2
52,9

51,9
53,1
56,0

47,7
50,4
52,7

52,9
53,6
55,8

100
105
103

101
103
109

93
98

102

103
104
109

7,3
7,6
7,7

6,7
6,8
7,1

6,6
7,1
7,7

7,0
7,3
7,1

100
103
105

91
93

101

90
96

105

96
100
100

28,3
37,8
13,8

12,0
15,3
46,3

21,5
25,8
28,0

28,5
29,5
28,8

100
133 **
155 ***

148 ***
160 ***
163 ***
86
91

100

101
104
102

3,7
5,3
5,7

5,8
6,1
6,6

3,0
3,2
3,3

3,5
3,6
3,7

100
144 **
155 ***

157 *"'*
174 ***
180 ***
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96
98

100
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70
80
90

70
80
90

28,9
31,9
32,8

30,8
31,7
31,6

78
86
89

83
86
85

000
000
000

000
000
000

3,8
3,9
4,4

3,9
3,8
3,9

76 000
78 000
87 00

78 000
76 000
78 000

16,7
48,7
18,9

19,0
47,7
49,2

91
95
95

95
93
96

6,7
6,7
6,9

6,1
6,3
6,7

91
91
91

87
86
91

17,8
21,5
26,0

20,8
21,0
21,3

63
76
92

73
74
75

00
O

O
O
O

2,2
2,8
3,1

2,1
2,4
2,5

62
75
84

65
65
69

00
O

00
00
00
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Tabel1tl' 8

Influenţa interacţiunii epocii de semănat X soi X germir ::tţie asupra. producţiilor de rădăcini şi zahăr alb în Moldova

Table 8 - Inf1uence of the seeding-time X varlety x germination interaction upan file yield ofroots and of white sugar in Moldavia

Gd-I media 1975-1971 media 1975~1977 media 1976-1977
mina-
ţia . producţia de rădlcini 1. producţiadc zaK\ralb producţia de r[ld~cilli II ~~'Jdutiia deznhjir ~Ilb productia de rădăcini .1 producţia de zahăralb

t/ha _1 % \sell~niL t/ha I % \semUif. tllm 1 % 1semnif. llha I % _lsemlliL tjha I % jsemnif. t/h~i I % lsemnif.

.........

j!l

Si
."

S

~
w
o

~
w
~

iS

E
"'§
~
w

I
O

O

O

••

93 O
95 O

100

100
101
100

107 **
108 >li"
100

91
95
91

97
102
94

103
104
106

6,3
6,6
6,1

6,6
6,6
6,8

6,2
6,5
6,0

•,
•

Suceava

94 O 5,9
91 000 6,0
99 - 6,3

100
101
99

110 *"'* 6 8
108 ** 6:9
105 • 6,4

105
105
105

41,3
10,1
43,4

18,3
17,2
45,9

43,7
11,3
43,3

..,
"'**..,

100 - 43,8 100
111 *** 43,9 100
116 *** 44,5 10 1

114 ***
117 ***
121 ***

115
115
115

112 ***
119 *"''''
121 ***

6,1
6,1
6,1

Sccueni

111 *** 6,1
114 *** 6,2
118 u* 6,4

100 - 5,3
102 ~ 5,9
108 *** 6,2

118 ***
118 ***
120 **'"

114 *** 6,0
121 *** 6,3
125 *** 6,5

46,0
17,2
48,7

11,2
42,2
41,7

16,9
50,0
51,1•

•

,

100
125 **
110

114
112
117

117
112
101

106
102
108

106
101
U2

5,6
5,1
5,0

5,5
5,4
5,6

5,1
5,0
5,4

5,1
1,9
5,2

•..

Podu llo:lie

95
97
91 00

100 - 4,8
113 """oi' 6,0
105 - 5,3

116 ***
110 **
110 **

105
100
115 *,.,.

106
109
104

37,5
38,0
36,0

41,6
13,0
41,1

70 45,7
80 13,3
90 43,2

70 39,3
80 41,3
90 11,5

70 11,2
80 39,6
90 45,3

Solul

Plu
ri
germ

Plu
ri
germ

Mana- 70
germ 80

90

MallO- 70
germ 80

90

Mana·
germ

1

Epoca
dn

semă

o"

A Il-a
49,6 120 *** 6,4 120 *** 46,2
50,2 122 *** 6,3 119 *** 46,0
50,7 123 *** 6,5 122 *** 16,0

Plu- 70 43,6 111 *** 5,9 123 ** 46,3 112 n* 6,0 113 *n 42,0 96 - 6,0
ti- 80 40,4 103 - 5;9 123 ** 47;9 116 *** 6,4 120 *** 40,2 92 000 6,1
germ 90 41,0 104 - 6,3 13 1 ** 49,1 llQ *** 0.5 123 *** 40.2 Q2 000 fîO

A III-a --'-~-~----~-----~-----
18,8
48,7
49,6
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Suceava

Braşov

Lovrin

Oradea

Clllj-Napoca

Secueni

Tg. Mureş

Podu lloaie

Secueni

Oradea

Braşov

Cluj~Napoca

Localitatea

+ Podu Iloaie

90

+

+

+

+

+

+

+ Suceava

+

+
80

+

+
+

+

+

go;rmjnaţia, %

70

+

+

+

+

90

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

80

+

+

+

+

+

germinaţia, %

SflminFI plurjgernd

70

+

• Semnul + indică variantele recomandate

Epoca a II-a

Epoca 1

Epoca a IIl-a

Recomandări privind semănatul sfcelei de zahăr *
Table 10 - Rccommendations concerning the sceding of the sugar bect

Pentru Suceava, germinaţiilede 70-80 eyu la soiul monogerm sînt sufici
ente şi dau cele mai mari producţii prin semănatullaepoca 1. Intirzierea semă
natului poate fi corectată prin folosirea unei seminţe cu o germinaţie de 90 %.
Sămînţa plurigermă a dat rezultate bune. dar constante sub cele realizate
de soi:!J-I monogerm, în cazul semănatului la eI=oca l.

In vestul ţării, la Oradea (tabelul 9). soiul monogerm a realizat cele mai
mari producţii. depăşind soiul plurigerm. in cazul germiuaţiilor de 80-90 %.
cînd a fost semănat în epoca a II-a. Soiul plurigerm. la aceeaşi gemlinaţie.
a răspllllS mai bine pnn sernănatul în croca 1 sau numai la o germinaţie de
90 % in epoca a II-a.

In condiţiile de la Lovrin soiul monogerm a dat producţii mai man ca
soiul plurigenn, cu spor selnnificativ de 9 °/0 la zahăr în cazul sernănatului în
epoca 1 şi la o germinaţie a seminţei de 90 %. Tot epoca 1 şi cu o germinaţie
de 90 % a asigurat producţia cea mai mare de rădăcini şi la soiul plurigerm.

In tabelul 10 se prezintă schematic recomandările pentru producţie
privind semănatul sfeclei de zahăr.

Tabelul 10
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lI"').l{"J It')
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000'

•* "'".* * *

""..""o,"c; ::3"".,.,

000
000
000

000
000
000

•

.* * *• • •• ••

""'<lI"')t

000..............

o

• •• • •••

~
H
H

••* * *• •

•

• •

•

• •• •• •

•

00
00
o



114 1. PQPOV:rCI ŞI COLABORATORII 14
15 INFLUENŢA SOlULUI, SEMINŢEI ŞI EPOCII DE SEMĂNAT 115

CONCLUZl1

1. Soiul Mouorom a dat producţii semuificativ mai mari ca soiul pluri
germ zonat la Oradea, Secueni, Suceava şi Tg. Mureş şi practic egale la Braşov,

Lovrin, Cluj-Napoca şi Podu lloaie.
2. Rezultatele cele mai bune la soiul Monorom se obţin prin semănatul

în primaepoc~..
3. în cazul intirzierii semănatului spre epoca a II-a, la sOlUl Monorom,

trebuie folosită numai sămintă cu o germinaţie de 90 % la Braşov şi Suceava,
în timp ce la Cluj-Napoca şi Oradea se poate folosi şi sămînţa cu o germinaţie

de 80 %'. . . o 1 . b It t 'd tOt'4. SOlul plungerm aSIgura ce e mal une rezu a e CITI es e .seman~ In
epoca 1 la Braşov, Guj-Napoca, Tg. Mureş, Suceava, Oradea ŞI Lovnn.

5. Deplasarea semănatului spre epoca a II-a asigură rezultate. bUl:,e in
cazul soiului plurigenn, numai prin folosirea unei semInţe cu o germ1naţle de
90 % la Brasov şi Oradea.

6. Epo~a a III-a de semănat este favorabilă pentru soiul plurigerm in
zona de influentă a Statiunilor Podu lloaie si Secueni.

7. Se cere' acţionat' în direcţia creării dUOT soiuri monogerme mai bune.
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INFLUENCE OF THE VARIETY, SEED AND SEEDING TIME UPON
SUGAR BEET YIELD

Summary

Between 1975-1977 there were organized in eight loealities,field experiments of poly.
factorial type. One pursued with two 'J"arieties (monogerm and pludgerm), the inf1uence oi
seeding time (3 graduations) and of the laboratory germination (3 graduations) upon the fidd
emergence of the sugar beet plants.

From the resuIts obtained it was aseertained that in i localiUes the monogerm Monol.'om
variety rendered better results than the multigerm 'fariety (R Poli 7) when seeding was in the
Ist e~oc~ aud the laboratory g~rminationof the seeds was 80-90%. 'DIe seeds with laboratory
?"ermmatlOll below 80 % determmed losses in the fields emergence in both varieties, by seeding
!n the IInd epoch andpartieularly in the Inrd, in a11 the pedo-c1imatic zones. The delay in seeding
m sugar bect iar 14 days has a large negati'Fe ini1uence upon the field emergence of seeds.

L'INFLUENCE DE LA VARIETE, DE LA SEMENCE ET DE L'EPOQUE
DE SEMIS SUR LA PRODUCTlON DE BETTERAVE A SUCRE

Entre 1975-1977 ont etc organisees, dans 8 loca1ib~s dupays, des experiences en champ
de type polyiactorie1. Ont etc poursuivies, sur deux varieh~s (monogerme et plurigermc) l'influence
de l'epoque dessemailles (3 dCterminations) et de la germination de laboratoire {3 dCterminations
sur la Ievee en ehamp des plantes de betterave a sucre.

~es resu:tats ob~enus ont montrc que, dans 4. localitcs, la variete monogerme MOllorom
a donne dem;eilleurs resultat.s que ceHe plurigcnne (R Poli 7), quand le semis a etc effectue
pendant la.Ie:rc epoque et la germination de laboratoire de la semence a ctil de 80-90°/". La
semen;:e gUla eu la germination de ~aboratoÎle inferieure a 80% a dMermine des pertes a
la lc·.:~e eu ehamp, chez les deux vanctes, par le semis dans la IIcmc epoque et surtout dans

la IUcme , dans toutes les zonespedocUmatiques. Lorsque la bettera'J"e ii sucre est Eemee
a?cc 14 jours de retard, ou remarque une influence ncgative .sur la le ...ee cn ehamp.

DER EINFLUSS VON SORTE, SAMEN UND SAATTERMIN AUF DEN
ZUCKERRDBENERTRAG

Zusammenfasstmg

In den Jahren 1975~ 1977 ...vurden polyfaktorieUe Feldversuehe in 8 OrtschaIten des
Landcs organisiert. Bei zwei Sorten (monogerm und plurigerm) wurde der Eiuf1uss des Saat
termins (3 Graduierungen) und der LaborkeimHihigkeit (3 Graduierungen) auf den Feldaufgang
der Zuekerriiben verfolgt.

Aus den erhaltenen Ergebnissen wurde festgcsteUt, dass die mOllogerme Sorte Monorom
in 4 Ortschaften bessere Ergebnisse alsdie plurigerme (R Poli7)zeitigte, wenn die Aussaat in
d.er 1. Epoche. erfolgtc und dic KeimHihigkeit des Samens 80-90% betrug. Der Samen mit
el~er LaborkelI~fahigkeituntcr 80% fiihrtc bei. beiden Sorten zu Verlusten im Feldaufgang,
bCl der Aussa:"t lu,.dcr lI. Epoche un~ vor allem lU der I.n. Epoche in aUeu pedoklinmtischen
Zonen. Das \ierspatell der Aussaat mtt 14 Tagen hat bel Zuckerruben einen grossen negativen
Einfluss aui den Feldaufgang.

BJIlUIHlIE COPTA, CEM.HH II nOCEBHoro CPOKA HA
YPO)KAH CAXAPHOH CBEKJIhI

Pe310Me

B 1975-1977 rr. B nOCbMH MecTax CTpaHl>1 6bIlla: opraHH30naHhI IloneBble nonHibaKTOpH~

aJIhHble OmITbl. Y ,Il,BYx COpTOB (op;HOrrJlo.n;Horo il MHOrOnJIo.n;Horo)H3y'lellO BJlHHHHe nOceBlIoro
cpoKa 11 na6opaTopHoro npopaCTallRg Ha BCXO)KecTb B none pacTeHHit caxapHo:n CBeKJlbI.
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il3 nOJly"leHHbIxpe3yJIhTaTOB yCTaHODneHO, "ITO B4 MeCTaXO.n;HOIIJlO,!J;HJ>rit COpT MOHOpOM
.D:aJI pe3yJIbTaTbI JIYtl!lIe· MOHOUJlO,[IJIOfO (P ilonIt 7), KOr):l,a noceB 6hIJI npOlI3De.neH B nepBoM
cpoKe II JIa60paTopRan BCXQ;KeCTb CeM5IHCOCTaBlma 80-90%.·Y.ceMRH C na6opaTopHoU BCXO
)[{eCTbIO MeHbme 80% yCTaHOBJIeHbl nOTepE: npopaCTaHIIJI Ha nOJie yo6elIx COpTOD rrpn noceBe
DO BTOPOMcpOKe II B oC06eHIWCŢH :EI TpeTbeM. BO lIcex IIO"lBeIfHO-KnliMaTR"IeCKHX30Hax•. On03)J;a
HRe Ha 14JJ;Heii noceBa caxapnoit CBeKJII:>l HMeeT 60JIbmOe OTplIu;aTeJIblIOe BJUUIRue H~ rrpo
paCTaHHe Ha none. CONIRmUŢII eu PRIVIRE LA POSIBILITĂŢILE DE SEMĂNAT LA LOCUL

DEFINIrIV A SFECLEI DE ZAHĂR

AL. NICOLAU, L POPOVICI, CI-!. CLOlAN, Z. NAGY, ST. MARI(US, 1IARIA SÎRBU ~

ELENA SCURTU, ANA ARPIRE, GH. SÎRBU, P. ŞTEPANESCU, r. PLORESCU, P. BIANU,
A. ANTAL, J\IAH.GARETA NAGY

Tnexperienţa executată între anii 1975~ 1977 în şapte 10e<l
litrLţi situate in diverse condiţii de climă şi sol, privind semrulatu1
sfec1ei de zahăr la diferite distanţe îniTe seminţe pe rînd, a rezultat
că faţă de distanţa- de 6,2 em, sernănatul la 8,3 em -a seminţei

monogerme şIeiuite suu drajate a dat rezultate practic egale. Mări

rea c1i5tanţei între seminţe pe rînd la 12,5 em şi 15,3 Cm a dus la o
tendinţă de sclidere a producţiei, uneori asigurată, atunci cînds~a

folosit sămînţa monogermăşleiuită saudrajată.

Faţ:ă de sămînţaplurigermlLşlefuită semlmată la 6,2 cmpe
rind, prin folosirea seminţei monogcnue şlefuite numărul plante1Qr
r1isihite s-a redus cu 19,':1% la semăl1atui la 6,2 em,Cu 33,8% la
8,3em, cu 52,2% la 12,5 em şi cu 61,9% la 15,3 ern. Cînd s-a
semttnat săminta drajatll procentele au fost mult mai mari,

Timpul folosit la r<lrit s-a redus şi el fap:'de sămînţa pluri~

gcnnă cu 19,2-65,7% atunci cind s-a semiinat săminţa monQgenuă
Şleillitt'L la 8,J cm şi cu 31,4-70,0% la 12,5 em.Pentru sămînţa

rnonogcrmi1 drajată s-au obţinut procente mai mari.

Cercetrerile efectuate în trecut la sfecla de zahăr au căutat să stabilească

desimea optimă a plantelor la unitatea de suprafaţă (R i z e seu, 1965 ;
Seu r t u, 1969; Sta t i ce seu, 1973) acordind o imFortanţă mai mică

probleluclor mecanizării culturii. în schiInb expericnţele executate în ultilna
vrcme au adus Oserie de precizări cu privire la sClnănatul sfcclei de zahăr

pentru a mecaniza lucrările şi reduce munca manualrl la rărit, (P o p o vie i
şi colab., 1972; CI o ţ a n şi colab, 1974).

Folosirea selninţei monogern1c, ca o verigrl im:rortantăîn mecanizarea
culturii, ridicrll10i probleme ~u privire la realizarea unui semănat cît mai
aproape de ,,locul definitiv". In acest scop s-au iniţiat o serie de cercetări,

in mai multe localităţi, pentru a se studia efectul măririi distanţei de semănat

Între seminţe pe rînd asupra producţiei.

METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au executat în perioada 1975~1977 în şapte localităţi:

Braşov, Tg, Mureş, Cluj-Napoca, Suceava, Secueni - Neamţ, Podu Iloaie
şi Lovrin, cuprinzindu"se zone cu condiţii pedoclimatice cît mai diferite pentru
cnltura sfeelef.
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REZULTATE OBŢINUTE

S-a folosit sămînţa monogennă şlefuită şi drajată, care s-a semănat la
unnătoarele distanţe între seminţe pe rînd: 6,2; 8,3; 12,5 şi 15,3 cm. Răritnl

s·a făcut la toate variantele, în afară de acelea unde distanţa de semănat pe
rînd a fost de 15,3 cm la Braşov, Tg. Mureş şi Secueni -- Neamţ.

Interpretarea rezultatelor obţinute s-a făcut după metoda analizei
varianţei.

Analizînd producţiile de rădăcini obţinute pe variantele semănate cu
sămînţă mouogermă şlefuită sau cu sămînţă drajată se constată că sînt dife
renţe între localităţile unde s·au executat experienţele. Astfel, făcîndu-se

media la variantele semănate cu cele două feluri de seminţe se observă că

producţiile au fost practic egale la Institutul agronomic C1uj·Napoca, S.C.A.
Suceava şi S.C.A. Lovrin, în timp ce la S.C.Z. Tg. Mureş săminţa drajată a
fost mai bună decît sămînţa şlefuită, iar la Subunitatea Braşov şi in special
la S.C.A. Podu Iloaie şi S.C.Z. Secueni sămînţa şlefuită a fost superioară
(tabelul 1).

în ceea ce priveşte sămînţa monogennă şlefuită s-a constatat că pro
ducţiile de rădăcini au fost în general egale între semănăturile executate la
6,2 sau 8,3 cm. Numai la S,C.A. Lovrin s-a realizat un minus asigurat, atunci
cînd s-a mărit distanţa perind, în timp ce la Institutul agronomic Cluj·Napoca,
S.C.Z. Secueni şi S.C.A. Podu Iloaie s-a manifestat o tendinţă de sporire a
producţiei. Semănatul făcut tot cu această sămînţă, dar la 12,5 cm pe rind,
a dat în general producţii de rădăcini mai mici decît distanţa de 6,2 cm, însă

diferenţele în multe localităţi au fost în limita erorilor. Excepţie au făcut

rezultatele obţinute la S.C.A. Lovrin, unde s·au constatat minusuri asigurate,
în timp ce la Institutul agronomic Cluj·Napoca şi în special la S.C.A. Podu
Iloaie s-au realizat tendinţe de creşterea producţiei, care au fost aproape
asigurate.

Semănatul la 15,3 cm pe rînd, tot cu sămînţă monogermă şlefuită,
a dat in general producţii de rădăcini mai slabe decît cel efectuat la 12,5 cm.
Faţă de distanţa de 6,2 cm, minusurile devin asigurate la Subunitatea Braşov,

Institutul agronomic C1uj·Napoca, S.C.A. Suceava, S.C.A. Podu Iloaie şi
S.C.A. Lovrin.

Sămînţa monogennă drajată a dat intre variantele experimentate
rezultate aproape asemănătoare cu cele de la sămînţa şlefuită. Astfel, între
semănatul pe rind la 6,2 sau 8,3 cm producţiile de rădăcini au fost practic
egale în majoritatea 10calităţilor, cu excepţia experienţelor executate 1", S.C.A.
Podu Iloaie, unde distanţa mai mare pe rînd a realizat un spor asigurat.

Semănatul seminţei monogenne drajate la 12,5 cm pe rînd a dat, în
general, producţiide rădăcinimai slabe decît semănatulla 6,2 cm, obţinindu-se

minusuri asigurate la Subunitatea Braşov şi S.C.Z. Secueni, în timp ce la
S.C.A. Podu Iloaie s-au realizat sporuri asigurate. Distanţa de 15,3 cm a dat
în majoritatea 10calităţilor minusuri asigurate, faţă de di,tanţa de 6,2 cm.
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Producţia de zahăr biologic la hectar a variat în funcţie de felul seminţe.
lor semănate şi de distanţa pe rînd. Media variantelor semănate cu sămînţă

monogermă şlefuită a fost mai bună decit media variantelor cu sămînţă mono·
germă drajată cu 2.,3 % la Institutul agronomic Cluj·Napoca, 13,2. % la S.C.Z.
Secueni şi 8,5 % la S.C.A. Podu Iloaie. Producţiile au fost practic egale la
S.C.A. Suceava, dar au fost cu 4,2.% mai slabe la S.C.Z. Tg. Mureş (tabelul 2.).

Varianta, semănată la distanţa pe rînd la 8,2. cm cu sămînţă monogermă

şlefuit1i, a dat sporuri asigurate de zahăr biologic la Institutul agronomic
Cluj·Napoca de 10,1·°/o,)a Secueni de 5,0% şi la Podu Iloaie de 8,8% faţă

de distanţa de 6,2. cm. In restullocalităţilors·a manifestat numai o tendinţă

de creşter~ a producţiilor.

În ce priveşte distanţa pe rînd de 12.,5 cm, variantele respective au dat
producţiide zahăr biologic egale cu acelea unde s·a semănat la 6,2 cm la S.C.Z.
Tg. Mureş şi S.C.A.. Suceava şi minusuri asigurate la Institutul agronomic
Cluj·Napoca şi S.C.Z. Secueni, în timp ce la S.C.A. Podu Iloaie s·au înregistrat
sporuri. Dacăs·a mărit distanţa pe rînd la 15,3 cm, s·au obţinut producţii

egale cu semănatulla6,2 cm la S.C.Z. Tg. Mureş şi S.C.Z. Secueni şi minusuri
asigurate la Institutul agronomic Cluj·Napoca, S.C.A. Suce8va şi S.C.A. Podu
Iloaie.

La sămînţa monogerlllă, drajaUî, distanţa de 8,3 efi nu a asigurat
sporuri de producţie de zahăr biologic, faţă de semănatulla 6,2 cm, excepţie

făcind S.C.A..Podu Iloaie. Acelaşi lucru s·a constatat şi la semănăturile efec·
tuate la 12,5 cm sau 15,3· cm pe rînd.

Analizînd producţia de zahăr alb la ha (tabelul 3) s·a constatat că semănă
turile efectuate cu sămînţa monogermă şlefuită au fost iu medie mai bune
decît cele făcute cu sămînţa monogerrnă drajată. Diferenţeleau fo~t mai mari
la S.C.Z. Seeueni cu 0,73 tlha, la S.C.A. Podu Iloaie cu 0,46 tlha şi la Subuni·
tateaBraşov cu 0,34 tlha, dadi s·au comparat mediile variantelor celor două

feluri de seminţe monogerme în fiecare localitate.
în ce priveşte samînţa monogerma şlefuită, ea a asigurat în unele locali

tăţi (S.C.Z. Seeuenişi S.C.A. Podu Iloaie) sporuri asigurate de zaMr alb la
hectar, atunci cînd distanţa între seminţe pe rînd a crescut de la 6,2 la 8,3 cm.
ln alte experienţe rezultatele obţinute au fost practic egale (Subunitatea
Braşov, Institutul agronomic Cluj·Napoca, S.C.A. Suceava). Dacă s-a mărit

distanţa de semănat pe rînd la 12,5 sau 15,3 cm s-a constatat, cu rare excepţii

că producţiile de zahăr alb la hectar au scăzut asigurat. Numai la S.C.A.
Podu Iloaie producţiile ambelor variante au fost practic egale cu semănatul

la 6,2 cm pe rînd.
La sămînţa monogermă drajată producţiile de zahăr alb au fost practic

egale între semănăturile executate la 6,2 şi 8,3 cm pe rînd. Ele au scăzut

.asigurat peste tot atunci cînd s-a semănatrnai rar pe rînd, cu excepţia expe...
rienţelor efectuate la S.C.A. Podu Iloaie.

Numărul plantelor răsărite a variat în funcţie de sămînţa folosită şi de
distanţele pe rînd (tabelul 4). Astfel s·a constatat că la sămînţa monogermă

.drajată an răsărit în medie pe experienţă cu 2.3,5 %mai puţine plante decit

.la sămînţa şlefuită.
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Tabelul 3

Producţia de zahăr alb

Table 3 - White sugar yields

Braşov
Institutul agronom[c S.C.A. Suceava S.C.Z. Secueni S,C.A..Podu-lloaie

Varianta CluJ·Napoca
1975-1917 1975-1977 1976-1977 1975-1971 1976-1917

ldi
"'* I Isemnif. I I"mn". I I"mnll. I I"mnil. I I"mnil.

felul seminţe! pe rind t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % t/ha %

=

Plurigerm şlefuit 6,2 5,09 129,5 •••
Monogerm şlefuit 6,2 4,60 117,0 •••
Monogerm şlefuit 8,3 4,54 115,5 •••
Monogerm şIefuit 12,5 4,30 109,4 ••
Monogerm şlefuit 15,3 4,08 103,8

Plurigerm drajat 6,2 3,93 100,0
Monogerm drajat 6,2 4,27 108,6 ••
Monogerm drajat 8,3 4,19 106,6 •
Monogerm drajat 12,5 3,87 98,4
Monogerm drajat 15,3 3,83 97,4

DL 5 % = 0,25
1% = 0,33

0,1%= 0,43

7,58
7,39
7,86
6,75
6,26
6,48
7,-42
7,4\
6,76
6,54

0,59
0,82
1,12

116,9
114,0
121,2
104,1
96,6

100,0
114,5
114,3
104,3
100,9

••
••
•••

••
••

5,98
6,59
6,59
6,29
6,05
6,34
6,43
6,29
6,46
6,04

0,35
0,47
0,61

94,3
103,9
103,9
99,2
95,4

100,0
101,4
99,2

100,4
95,2

o 6,05
6,08
6,43
5,76
6,11
5,90
5,69
5,55
5,02
5,19

0,18
0,24
0,30

102,5
103,0
108,9
97,6

103,5
100,0
96,4
94,0
85,0
87,9

•
•••

•
o
000
000
000

4:87
5,27
5,66
4,64
4,65
4,57
4,53
4,96
4,52

0,24
0,32
0,46

104:7
113,3
121,7
99,7

100,0
98,2
97,4

106,6
97,2

•••
•••

•
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Tabelul 4

Densitatea plantelorrăsărite (mii plante/ha)

Ta!Jle 4 ~ Stand of emcrged plants (thousandplants/ha)

Varianta
lnstitutuiSubunitatea S.C.Z. S.C.A, S.C.Z. S.C.A.

Braşov Tg, Mureş agronomic SUCeâva Secueni Podu lioaie MEDiA
1975-1971 1975-1976 Cluj-NaPbca 1976-1977 1975-1977 1975-1977

1975-1977

Felul seminţei
distanţa

pe rînd
mii I

mii I mii I mii I mii I
mii I mii I,m

plante'·pbnte I % plante' % plante/ % Plante! ' % plante! I "' % plante! %NIha ,,, h, ha h, h,
1" -

Plurigerm şIei. 6,2 409 100,0 380 100,0 287 100,0 292 100,0 310 100,0 247 100,0 320 100,0
Monogerm şIei. 6.2 310 75,7 295 77,6 189 65,8 281 96,2 271 87,4 205 82,9 258 80,6
Monogerm şIei. 8,3 244 59,6 265 69,7 124 43,2 226 77,3 229 73,8 185 74,8 212 66.2
Monogerm ŞIei. 12,5 179 43,7 200 52,6 99 34,4 170 58,2 146 47,1 127 51.4 153 47,8
Monogerm şIeI. 15,3 129 31,5 170 44,7 73 25,4 138 47,2 124 40,0 103 41,7 122 38,1

Plurigerm draj. 6,2 148 36,1 335 88,1 154 53,6 211 72,2 136 43,8 242 97,9 204 63,7
1lonogerm draj. 6,2 194 47,4 250 65,7 129 44,9 250 85.6 182 58,7 199 80,5 200 62,5
Monogerm draj. 8.3 144 35,2 205 53,9 92 32,0 191 65,4 137 44,2 182 73,6 158 49,4
Monogerm draj. 12,5 125 30,5 160 42,1 77 26,8 121 41,4 98 31,6 125 50,6 117 36,5
Monogerm draj. 15,3 96 23,4 135 35,5 57 19,8 106 36,3 77 24,8 103 41,7 95 29,7

.....
'"'"
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CONCLUZII

1. Sămînţa monogermă şlefuită a dat producţii de rădăcini la hectar
practic egale cu săminţa monogermă drajată, cu excepţia experienţelor
executate în zona de silvostepă a Moldovei, unde sămînţa şlefuită a fost
mai bună. în schimb producţiile de zahăr biologic şi zahăr alb au fost în
general mai bune la semănăturile făcute cu sămînţă şlefuită.

In medie pe localităţile, unde s-an executat numărători de plante,
s-a constatat, la săminţa monogermă şlefuită, că faţă de semănatul efectuat
la 6,2 cm pe rînd, numărul plantelor răsărite s-a redus cu 17,8 % cind s-a
semănat la 8,3 cm, cu 40,7% cind distanţa a fost de 12,5 cm şi cu 52,7 % cind
semănatul s-a executat la 15,3 cm.

La sămînţa monogermă drajată, în medie pe aceleaşi localităţi menţio
nate mai sus, faţă de distanţa de semănat pe rînd de 6,2 cm, numărul plante
lor răsărite a fost mai mic cu 21,0% la 8,3 cm, cu 41,5% la 12,5 cm şi cu
52,5 % la 15,3 cm. La aceste date trebuie avut în vedere că, în cadrul distanţei
de semănat pe rînd de 6,2 cm, numărul plantelor răsărite a fost cu 6,6%mai
mic la sămînţa drajată faţă de aceea şlefuită.

Tot din tabelul 4 se constată că sămînţa monogermă şlduită semtmată
la 8,3 cm pe rînd a asigurat la răsărire un număr dublu de plante, faţă de acela
care trebuiau să rămînă după rărit, iar la distanţa de 12,) cm vor trebui
eliminate circa 50000 plante, în timp ce la distanţa de 15,3 cm numărul
plantelor răsărite este foarte apropiat de acela care trebuie stL rămînă după
rărit. Menţionăm că faţă de aceste date medii obţinute, sînt totuşi localităţi
(Subunitatea Braşov, S.C.Z. Tg. Mureş, S.C.A. Suceava), unde numărul plante
lor răsărite este mai mare, în timp ce la Institutul agronomic Cluj-Napoca,
S.C.A. Podu I10aie şi S.C.Z. Secueni acest număr este mai mic.

Sămînţa monogerrnă drajată a realizat,în general, un nurnărmai mic
de plante răsărite decît sămînţa monogermă şlefuită, astfel înclt la semănatul
la 8,3 CITI Între seminţe pe rînd vor trebui eliminate la rărit numai circa 50000
plante, în timp ce la semănăturile efectuate la 12,5 cm şi 15,3 cm pe rînd nu
mărul plantelor răsăIite este apropiat de acela care trebuie să rămînă după
rărit. Se observă că sămînţa monogermă drajată a răsărit mai bine în zonele
cu primrLVcri cu precipitaţîimai bogate sau cu soIuri mai fertile CUfi sînt
cele de la S.C.Z. Tg. Mureş, S.c.A. Suceava şi S.C.A. Podu I1oaie, dar ea a
dat rezultate mai slabe atunci cind precipitaţiîle sînt mai scăzute în perioada
semănatului (Institutul agronomic Cluj-NaFoca şi S.C.Z. Secueni).

Ca o consecinţă a numărului de plante răsărite s-a dilnÎlluat şi timpul
folosit la rărit, în funcţie de distauţa de semănat pe rînd şi de felul seminţei
(tabelul 5). Astfel, în comparaţie cu sămînţa plurigermfL şlefuitt" semănat"
la 6,2 C111 pe rînd, 'sămînţa monogerrnă sClnănată la 8,3 C111 a redus timpul
consumat la rărit cu 19,2~65,7% cind s-a folosit sămînţa şlefuită, în funcţie
de numărul de plante răsărite în fiecare localitate şi cu 30,2-84,7% cind s-a
semănat st,mînţă drajattL Distanţa pe rînd de 12,5 cm a micşorat acest timp
cu 31,1-70,0% la sămînţa şlefuită şi cu 37,1-86,6% la sămînţa drajată.
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2. Semănatul la 8,3 em pe riud, cu săminţă monogennă şlefuită, a dat
in general producţii de rădăcini, zahăr biologic şi zahăr alb practic egale
cu semănatul la 6,2 cm, iar in unele localităţi (Cluj-Napoca, Secueni, Podu
Iloaie) ele au fost superioare in special la producţia de zahăr.

3. Şi in cazul seminţei monogenne drajate semănatul la 8,3 cm pe rind
a fost practic egal cu semănatulla 6,2 cm.

4. Prin mărirea distanţei de semănat la 12,5 cm pe rind s-a observat
adesea o tendinţă de scădere a producţiei faţă de semănatulla 6,2 em. Astfel,
in cazul seminţei monogenne şlefuite, producţiile de zahăr biologic şi zahăr

alb au fost mai mici, adesea asigurat, cu excepţia S.C.A. Podu Iloaie, unde
ele au dat sporuri asigurate.

5. Săminţa monogennă drajată a dat in general producţii practic egale
intre semănăturile efectuate la 6,2 sau 12,5 cm pe rind, insă in unele localităţi

(Braşov, Cluj-Napoca şi Secueni) la producţiile de zahăr alb la hectar se
obţin minusurîle asigurate la semănăturilemai rare.

6. Semănatul la 15,3 cm pe rind cu săminţă monogennă şlefuită, cu
rare excepţii a dat producţii mai slabe faţă de distanţa de 6,2 em. Minusuri
asigurate la producţia de zahăr alb s-au evidenţiat in special la Braşov, Cluj
Napoca şi Suceava.

7. Săminţa monogermă drajată semănată tot la 15,3 em pe rind a mani
festat, faţă de distanţa de 6,2 cm, tendinţe de diminuare a producţiei. Acestea
devin asigurate in special la producţia de zahăr alb in experienţele executate
la Braşov, Cluj-Napoea, Suceava şi Secueni.

8. Numărul plantelor răsărite, prin folosirea seminţei monogerme, a
fost mai mic faţă de semănatulla6,2 cm pe rind a seminţei plurigerme şlefuite

in funcţie de felul seminţei semănate şi de distanţa pe rind. Astfel, la săminţa

monogermă şlefuită au răsărit cu 19,4 % mai puţine plante cind s-a semănat

la 6,2 cm, cu 33,8 % cind distanţa pe rind a fost de 8,3 cm, cu 52,2 % la 12,5 cm
şi cu 61,9% la 15,3 em. Cind S-a folosit la semănat săminţa monogermă dra
jată, numărul plantelor răsărite s-a redus cu 37,5% cind s-a semănat la 6,2 cm
pe rind, cu 50,6% la 8,3 cm, cu 63,5% la 12,5 cm şi cu 70,3% la 15,3 em.

9. Timpul folosit la rărit la semănăturile efectuate la 8,3 em pe rind
s-a redus, in comparaţie cu acela folosit la săminţa plurigermă şlefuităsemă

nată la 6,2 cm pe rind astfel: cu 19,2~65,7% cind s-a semănat săminţa mono
germă şlefuită şi cu 30,2-84,7% cind S-a semănat săminţa monogermă drajată,

in funcţie de numărul de plante răsărite in diferite localităţi. Distanţape rind
de 12,5 cm a micşorat acest timp cu 31,4-70,0% la săminţa şlefuită şi cu
37,1-86,6% la săminţa drajată.
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CONTRIBUTIONS CONCERNING THE FEASIBILITY 01' SEEDING
SUGAR BEETS TO A STAND

SUlllnzary

In tbe experiment carried out between 1975 and 1977, in seven 10ealities situated in
various soil and c1imatie conditions, concerning the seeding of tne sugar beet at various
spacings within the roW', it resulted that seeding the polished ar eoated lUonogerm seed at
8.3 om ga'Te practically, the same results as at 6.2 cm an tlIe row. Increasing the spacing
between seeds within the roW ta 12.5 cm aud ta 15.3 cm led to a tendency of 10\vering the
yie1ds, sometimes significant1y.

By the utilization of tbe palished monogerm sccd the number of emerged plants \vas
reduced hy 19.4~~, in the seeding at 6.2 om, by 33.8% at 8.3 cm, by 52.2% at 12.5 cm and by
6.19% nt 15.3 cm as compared ta thc polished multigerm drilled at 6.2 cm cn tile row.
When seeding was dane with coated seeds the percentagcs were nmch highcr.

The time u;:;ed in singling "vas also reduced by 19.2 - 65.7% when seeding
polished monogerm seed at 8.3 em aud by 31.4 - 70.0% at 12.5 cm as eompared to the
multigerm sccd. For eoated monogerm sr:ed the percentages wcre higher.

CONTRIBUTIONS AUX RECHERCHES CONCERNANT LES
POSSIBILITES DE SEMAILLES A LA PLACE DEFINITIVE

DE LA BETTERAVE A SUCRE

L'experienee cffcctuee entre 1975 - 1977 dans 7 localites <:L'iec diYerses conditions de
climat et de sol, eoncernant le semis de la betterave il sucre il, divers intervalles entre semences
par rang, a montre que, eomparativement avec la distance de 6,2 em, le semis a 8,3 em de
la semellCC monogerme poli?see ou dragee avajt donne des resultats pratiquementsimilaires.
L'augmentation de l'intervalle entre semenees par rang a 12,5 cm et a 15,3 cm a determine
une tcndance de baisse de production, parfois assurec, alors qu'on a utilise la semenee mano·
gerrne polissee ou dragee.

Comparativementavec la semence plurigermepolissee semee a 6,2 em par rang, par
l'utilisation de la semenee monogerme potisee le nombre des plantes levecs a diminue avec
19,4% au semis a 6,2 cm, avec 33,8%, au semis a 8,3 cm, avec 52,2% au semis a 12,5 cm
et avec 61,9% au semis 11 15,3 cm. Pour la scmence dragec, les pourcentages ont ete sensible
ment phlS grandes.

Le temps de rarCfiation a climinue aussi parrapport a la scmence plurigerme avec 19,2
65,7%, larsqu'on a seme la semence monogerme polissee a 8,3 em et avec 31,4-70% il 12,5 COl

POUl; lasemence monogerme dragee, les paurcentages ont ete plus grandes. .

BEITRĂGE ZUR MOGLICHKEIT DER AUSSAAT AUF ENDABSTAND
BEI ZUCKERRtJBEN

Z usammmfassung

In dem in den Jahren 1975-1977 in sieben Ortschaften mit versehiedenen I\lima- und
Bodenbedingungen ausgefiihrten Versuch "fiber clie Zuckerrtibenaussaat auf verschiedene Abstande
zwischen elen Samen in der Reihe wurde iestgestellt, dass die Au.ssaat des monogermen polier-
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ten oder piUicrtcn Samcns aui 8,3 crn praktisch keine Ulltcl-şchiedegegeniiber des Abstandes
von 6,2 cm aufwies. Die Vergrăsserung des Abstandes zwischcn den Samen in der Reihe aui
12,5 efi nnd 15,3 CITI zcigte cine Ertrags-..rerringerung an, manchmal auch statistisch gesichert,
",vcun das venvendete monogermc Saaigut poliert oder pilliert .var.

Gegeniiber des aut 6,2 em gesiiten plurigermen polierten Samens verringertesich die
Anzahl der aufgegangenen Pflanzen bei Venvendung des monogermen polierten Samcns mit
19,4% bei Aussaat aui 6,2 efi, mit 33,8% bei 8,3 ClU, mit 52,2% bei 12,5 efi und mit 61,9%
bei 15,3 Cill. Bei Verwendung des pillierten Samens wareu dic Prozentsătze vie! grăsser.

Die zum Vereinze1n verwcndete Zeit verringerte şich gegeniiber dem plurigermell Samen
mit 19,2-65,7%, wenn der monogerme polierte Samell auf 8,3 und mit 31,4-70,0% wenn
cr auf 12,5 cm ausgeşiit wurde. Bei Venvendung des monogermen pillierten Samens wurden gr6s~

sere Prozentsiihe verzeichnet.

BKJIA,I( B CB5!3I1 C B03MO:>KHOCTbIO rrOCEBA HA
rrOJIE CAXAPHOH CBEKJIbI

Pe3lOMe

}I3 onhlTOJJ, npODeAeHHblX B 1975~1977 rr. D ceMlI MeCTax c pa3HbIMlI yCJIOUIUIMlI KJIU
I\taTa U JIOqţlhl, ţi CmI3il c JIOCeDOM caxapHoii CBClOIhI Ha pa3Hblx paCCTo~nnUIXMtPi\):l,y ceMeHaMlI
n pnlIl\UX YCTaHOaJIeHO, qTO JIO cpaDIlemno c paCCTOJIJIlleM B 6,2 CM, uocea na 8,3 CMOAJIO
llJlO,ll,HblX OTIIIJIUIPOaUHHbJX unu ,n;paJKUpOBaHHhlX CeM:mI, ,n;an O,ll,UHaKODble pe3YJlbTaThl. YBeJlU~

'ICHHe paCCTmTHUH MCiIi:1I.Y ceMeHaMlI B pH,n:ax,n;o 12,5 il 15,3 CM npIIDeJlO }( CTpeMJIeUHFO YMeHb~

mCHllH ypOJf(aH, TorAa KOr):l,a npHMeHHJlU OTIIIJIHepoBaHHhlC ,n:pa)KIIpODaJIlIbie ceMeaa.
Ilo cpaBHeHHro C MIJOrOJIJIOAHbIMli OTIIIJIHIPOBaHHbIMll ceMeuaMU IIocemHIhIMU Ha pac

CTOHHII:l{ 6,2 CM B pR,n:ax, npIl IIcrrOJlb30BaHliH O,rr,HOrrJIO):l,HI>IX OTlIIJmlPOBaUHblx ceMHH 'IliCJIO B30w

me.n:IIIUX CeMjIH YMCHbUlIiJlOCb lIa 19,4% B rroccuax Ha 6,2 CM, Ha 33,8% Ha 8,3 CM, Ha 52,2%
JIa 12,5 CM il Ha 61,9% Ha 15,3 CM. Kor,rr,a uocea npOll3BOmlJIH .n:pa:lImpOBaIIHhIMH ceMeHaMH
npon:eHTbI 6bIJ11I ropa3AO BI>IlIIe.

BpeMR llCnOJlb30BaHHoe" na UpOpc'Ku:aaHue MeHbllIe TIO cpaBHemuo C MHOrOnJJOllHI>IMll
ceMeuaMH Ha 19,2~65.7% npaupIIMmCHilii OTIUJllHpODaHHbJX O,UHOUJJO.n:HhIX ceMHH Ha paCCTO~

HHHH 8,3 CM II na 31,4~70,O%Ha paCCTOjIHIfIi 12,5 CM. TIPII IIoceBe llpaJf(upOBaHHbJX OllHOnJIo,a:·

HbIX ceMHH npoueHT Bblille.

INFLUENŢA DISTANŢEI îNTRE RîNDURI ŞI A DESIMII PLANTELOR
ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI CALITĂŢII RECOLTEI LA SFECLA DE

ZAHĂR îN CULTURĂ IRIGATĂ

AL. TIANU

La Institutul dro cercrotări pentru cereale şi plante tehnice,
Funduleaa fost experimentaHt, În perioada 1968-1973, comportarea
a. patru s?i;J:r.i, de s!ec1ă de zal~ăr pol!ploide, sub aspectul distanţei
Şl a dellsltaţu ophme de semanat. In acest scop a fost executată
o experienţfL polifactorială, în care distanţa intre rinduri a variat
între 28,7 şi. 70 cm, iar densit~tea între 70 000 şi 130000 plante/ha.

Sub lllfluenţa celor dOl factori analizati, soiurile au avut o
comportare asemănătoare.Producţia maximă ~ fost rea1izaHt la den
sitatea de 70000 plante/ha semănată echidistant la 38,7 cm. La
distanţeI:mari intre ~~nduri, şi la o densitate de peste 100 000 plante,
s-au .realtz<:t pr.o~ucţll cu 8.-12 t/ba mai micL Cea mai bună pro
ducţ1C deradaClnt a fost Obţlllutăde soiul R Poli 1, care ş-a dO'J"edit
deosebiţ de productiv in condiţii de irigare.

In ,limitele dist<:nţelor şi a densităţii de sromănat experimen
tate, conţlIlutulde zahar a fost puţin influenţat. Sc constat5. tendinte
de creştere a acestuia la densitatea de 130 000 plante/ha si distanta
dc 70 cm între rînduri, fără ca difercnţele să fie semnifi~ative, '

,. Prod~cţia cea lTI?,i
y

n:are de zahăr alb la unitatea dc Supra~
faţil: s.~a reahzat lil: d~nsltaţrle de 70-80000 plantc/ha şi semănatul
ec1l1d~stant. La sOl1:ole R Poli 3 şi R Poli 7; s~au obţinut producţii
practIc egale la semanatlll echidistant şi la cel in rinduri la 50 cm.

Condiţiile foarte diferite de 1,liedin, nivelul agrotehnic aplicat, ca şi
gradul "dlfent de mecamzare al lucranlor dm tehnologla de cultură a sfeelei
de zahar, au determmat recomandarea celor doi parametri de cultură în limite
foarte largi.

.Î~ .Statele Unite se,utiliz~ază desimi între 60 000 şi 80 000 plante/ha
elatonta mtervalelor larglmtre rmdun (V 1adIo nes c uSi s e şti, 1971).
In R. F. Germama, B o r n s c h e r ner (1973) obţine cele mai bune rezultate
la deslmI1e 4e70 000-90 090 l.'lante/ha, iar Sta n c e v (1967) recomandă
pentru condlţnle de cultura dm R,S.F. Iugoslavia desimi între 80000
90 000 plante/ha. Experienţele anterioare efectuate în tara noastră (B o r a
1969;Co1fan, 1971;Hulpoişicolab.,1968, 1969, Î971, 1972) au indicat
<;a optIm, atît l.'entru producţia de rădăcini cît şi cea de zahăr, desimi cuprinse
mtre 90 000 Şl 110 000 plante/ha.

Dlstanţa între rînduri reprezintăde asemenea o problemă mult discutată
pentru tehnologia din cultura irigată. Unii autori au relatat ca optime dis-
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Analiza variantei

Table 1 - Varlance analysis

tanţele mici intre rînduri (M a g daI i u k, 1968; Sta n c e v, 1966). Acestea
pot fi extinse in cultură numai in măsura in care sint realizate condiţiilenecesare
erbicidării totale, a reeoItării mecanizate şi a irigării prin aspersiune. în
vederea extinderii numărului mare de lucrări mecanice pentru întreţinere.
fertilizare, combatere a bolilor şi dăunătorilor, autorii pledează pentru lărgirea
distanţei intre rinduri la 70-80 cm.

În prezmta lucrare se analizează Fosibilităţile realizării Fotenţialului
de producţie la soiurile de sfeclă de zahăr din cultură, asigurind in optim
factorii de vegetaţie: apa prin irigare, fertilizarea priu doze optime de NP,
întreţinerea culturii prin lucrări manuale şi diminuarea pierderilor prin
reeoItarea manuală a experienţei.

Specificaţie

Ani
Distanţe (D)
Dxani
Desimea (d)
C x ani
Dxd
Dxdxani

Tabelul 1

Proba F

R poli 1 R poli 3 R Poli 7 KWS :Monobeta

20,72··· 11,39*"'· 42,74**· 2,68·
19,71**· 4.97·" 18,71··· 9,88*"'*

< 1,56 <1 2,08 2,25
25,02"'*· 11,29*** 12,23*""" 5,17**-

1,85 1,60 1,32 1,39
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1

METODA DE CERCETARE

La I.C.C.P.T Fundulea a fost experimentată, în perioada 1968-1973,
comportarea a 3 soiuri~ de sfeclă de zahăr J=oliploide privind forma şi mărimea
spaţiului de nutriţie. In perioada 1969~1971 a fost introdus şi soiul german
K\VS ~1onobeta [(utru a verifica comportarea soiurilor lTIOllogerme la ace~ti

factori fitotehnici.
EXFerienţa de tip Folifactorial 4 X 3 X 3 a avut următoarele "ariante:

pro?ucţi~ real.i~ată şi ~ata semănatului (fig. 1). Cele mai mari productii s-au
obţmut 1:' anl1 1968 ŞI .1?72 (cînd semănatul s-a făcut la 4 şi respe~tiv 14
martr~), Iar cel; mal ml~: au fost obţinute in anul 1969 cînd, datorită vis
colului de la sflrşltullunl1martie, semănatul s-a făcut la data de 12 aprilie.

85

REZULTATELE OBŢINUTE

Din tabelul analizei varianţei (tabelul 1) se constată o influenţă foarte
semnificativă a anilor experimentali, a densităţii şi a distanţei intre rînduri.
Analizind variaţia producţiei de rădăcini la cele trei soiuri experimentate
(pe o perioadă de 6 ani), s-a obţinut cel mai bun raport de corelaţie intre

Experienţa s-a executat in trei repetiţii de cimp avînd ca plantă }fe
mergătoare porumbul pentru boabe. înaintea arăturii de toamnă, terenul a
fost fertilizat uniform cu N so PSij ' iar primăvara înaintea sernănatului s-au
administrat incă 100 kg azot sub formă de azotat de amoniu.

Patul gcrmirativ a fost Fcgătit [rin două lucrări succesive cu combi
natorul. ::emănalul s-a executat manual la epoca oFtimă, asigurind 3-4
glomerule la cuib. La 3-4 săptămini dUF ă răsărire s-a efectuat răritul, asi
gurind o singură Flanlă la cuib.

Irigarea s-a făcut Fin aSFersiune, menţinindu-se umiditatea solului
deasupra plafonului de 50 % din i.u.a. Mărimea parcelei recoltabile a fost
de 4 X 9 = 36 m'. Din fiecare parcelă s-a luat la recoltare cîte o probă medie
de 20-25 kg rădăcini pentru analizele de calitate efectuate de laboratorul
mobil al I.c.c. S. Braşov.

y= 87,6-0, 14'l94x -O,OOOOI568X2

o829 Ulf,

15 martie 25 5 aprilie 15

Fig. 1 - Influenţa epocii de semănat asupra producţiei la sfecla de zahăr

Fig. 1 - Inf1uence of the seeding tirne upon sugar beet yields

. Soiurile au. ~eacţionat asemi'lnător la modificarea formei şi a mărimii

spaţll:,lui de nutnţle !ţlg. 2), cele mai mari producţiirealizindu-se la semănatul

~cbldlstant al. de~lmn de 70000 plante/ha. Se constată o corelatie negativă

mtre lrod,:,cţle ŞI ~r"eştere~ numărului de plante la unitatea d~ suprafaţă,
c~"aţlt ma.1 put~rnlca cu Cit se lă.rgeşte distanţa intre rînduri (fig. 2). Den
sltaţ.lle m.al man nu a.u. dus la obţmere~ unor producţii superioare atit în do
memul distanţelor miCI (27-37 cm) Cit ŞI cel al distanţei de 70 cm intre

C. Densitatea
70 000 plante/ha

100 000 plante/ha
130 000 plante/ha

B. Distanţa intre rînduri
În pătrat (37,8; 31,7; 27,8)
50 cm
70 cm

A. Soiul
1. R Poli 1
2. R Poli 3
3. R Poli 7
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Desimea mii
Distanţfl intre rînd1iri :illcdia

plante/ha
în p;ltrat 50cm 70cm % zalli:ir "'"

70 15,4 15,5 15,1 15,3 100
100 15,6 15,5 15,4 15,4 101
130 15,5 15,6 15,7 15,6 102

DL 5% 0,59

Tabe.lul 2

Influenţa distanţei şi a desimii de semănatasupra conţinutului de zahăr al rădăcinii (1969-1972)

Table 2 - Influence of spacing and lieeding litand upon the sugar con lent of roots (1966-1972)

rînduri, O comportare maî diferită o are soiul KWS Monobeta în ceea ce
priveşte distanţa de 60-70 cm între rînduri, domeniu în care producţia de
rădăcini rămîne constantă în condiţiile variaţiei factorului desime pentru
domeniul analizat. Explicaţia constă în faptul că la acest soi, limbul frunzei
este mai mic şi are o poziţie erectă, ceea ce diminuează autoumbrirea planteIoI'
pe rînd.

Datorită comportării asemănătoare a celor 4 soiuri experimentate la
variaţia formei şi mărimii spaţiului de nutriţie, se poate trage concluzia că,

în condiţiile în care toţi ceilalţi factori de cultură au fost menţinuţi în optimum,
actualele tipuri de plante de sfeclă de zahăr realizează Foducţia maxime la
densitatea de 70 000 plante/ha CU o dispunere echidistantă a lor în spaţiu,

Densităţile mari, ca şi distanţele mari între rînduri, determină scăderi de
recoltă datorate unei autostînjeniri în creşterea plantelor, ce determină re
ducerea greutăţii medii sub nivelul compensabilităţii recoltei prin creşterea

numărului de indivizi la uuitatea de suprafaţă,

Producţia de zahăr alb. Conţinutul de zahăr a fost mai puţin influenţat

de forma şi mărimea spaţiului de nutriţie al plantelor (tabelul 2), Cele trei
soiuri realizează un conţinut mediu de 15,4°s, iar soiul K\iVS Monobeta un
conţinut mediu mai scăzut de 14 ,rs, Creşterea densităţii plantelor are tendinţa

evidentă de a ridica continutul de zahăr al rădăcinii, fără ca valorile să fie
semnificative. De asemen~a, diferente nesemnificative se constată la distantele
diferite între rînduri.' ,

Analizînd interacţiunea dintre aistanţa şi densitatea de semănat, se
constată tendinţa de creştere a procentului de zahăr la distanţa de 70 cm
între rînduri şi densitatea de 130000 plante/ha, dar diferenţele sint în limita
erorilor.

Producţia de zahăr alb este practic egală la cele trei soiuri româneşti,

Datorită conţinutului mai redus de zahăr, soiul KWS Monobeta realizează

o producţie medie de 68,7 t/ha zahăr alb, cu 10 t/ha mai mică faţă de soiurile
româneşti (tabelul 3), La soiul R Poli 1, cea mai ridicată productie de zahăr

se realiz~azăla densitatea de 70 000 plante/ha semănate echidistan't. Creşterea
denSItăţII plantelor, la toate distantele între rînduri duce la scăderi semni
ficative de producţie, Distanţa între ~înduri a modific~t semnificativ producţia
de zahăr alb numai la densitatea de 70 000 plante/ha,

::::::
1:: 71

70

70

L..,--.,.--,-.....-,c-----r XI ĂI
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Fig. 2 ~ Influenţa distanţe-îşi a densităţii de semănat asupra producţiei de
rădăcinila sfecla de zahrtr irigată
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Influenţa distanţei şi a desimii plantelor asupra productiei de zahăr alb

Table 3 - Influence of spacing aud seeding stand upon white sugar yield

Tabelul 3
zahăr cu tractorul U-650. Diferenţele neasigurate statistic pentru desimi
cuprinse Între 70 000 şi 100 000 plante/ha dau certitudinea extinderii în
producţie a semănatului direct la locul definitiv al seminţei monogerme.

R Poli 1

Distanţa Intre DcsÎmea, mii plante/ha Media
rinduri

70 100 130 q{ha %

În .pătrat 86,3 80,8 72,2 79,8 100
50 efi 81,5 79,6 73,4 78,2 98
70 efi 82,1 79,4 66,8 76,1 95

Media 83,3 80,8 70,8 78,0

DL 5% (distanţa) = 3,7 (desimea) = 3,7 Dxd~6,4

R Poli 3

În pătrat 82,5 82,7 76,5 80,6 100
50 efi 79,7 82,1 77,3 79,7 99
70 cm 82,6 78,7 76,5 79,3 98

Medi<!. 81,6 81,2 76,8 79,9

DL 5% (distanţa) = 4,0 (desimea) = 3,2 Dxd = 5,6
R Poli 7

În pătrat 85,0 85,6 80,3 83,6 100
50 em 85,0 82,4 74,6 81,0 97
70 em 77,0 78,7 76,0 77,2 92

Media 82,4. 82,2 77,3 80,6

DL 5 %(distanţa) = J,J (desimea) = J,O Dxd ~ 5,2
KWS Monobeta

În pătrat 72,6 70,1 67,8 70,3 100
50 efi 71,3 67,6 66,0 68,3 97
70 efi 71,3 67,3 64,8 67,8 96

Media 71,7 68,3 66,2 68,7

DL 5% (distanţa) = 3,7 (dcsimea) = 3,8 Dxd= 3,3

Soiurile R Poli 3 şi R Poli 7 realizează producţii asemănătoare. Se re-
marcă totuşi ca mai productiv soiul R Poli 7. .

Diferenţele de producţie, realizate l~ semă?atul.ec~idistanJ,c?mparahv
cu cele obtinute la distauta de 50 cm, mtre nndun, smt mal mIcI pentru
variatia de~imii de la 70 la' 100000 plante/ha, fiind sub limita de semnificaţie
a int~ractiunii celor doi factori. Aceasta permite să se continue recomandarea
pentru p;oducţie a semănatului la distauţa de 50 cm Între rînduri, acolo unde
prăşitul se poate asigura cu tractorul legumIcol Sau schema de semănat

45-45-45-70-45-45-45-70-45-45-45 pentru prăşitul sfeclei de

CONCLUZII

1. Producţia de rădăcini a fost influenţată semnificativ de anii experi
mentali. Cele mai mari producţii au fost obţinute În anii cu desprimăvărări
timpurii, cînd semănatul s-a făcut în luna martie.

2. Cele 4 soiuri analizate au avut o comportare asemănătoare În ceea
ce priveşte forma şi mărimea optimă a spaţiului de nutriţie.

3. Producţia maximă de rădăcini s-a realizat la desimea de 70000 plante/
ha la semănatul echidistant, adică la circa 30 cm între rînduri. Desimile mai
mari, cuprinse între 100000 şi 130000 plante/ha, au redus semnificativ
nivelul de producţie, cu atît mai puternic cu cît a crescut şi distanţa Între
rînduri.

4. Conţinutul de zahăr a fost puţin influenţat de forma şi mărimea
spaţiului de nutriţie pentru domeniul studiat. O uşoară creştere, nea~igurată
statistic, s-a obţinut pe media celor 6 ani de experimentare la varianta de
semănat la 70 cm între rînduri şi 130000 plante/ha.

5. Producţia de zahăr alb a fost influenţată în acelaşi sens de distanţa
şi desimea de semănat ca şi producţia de rădăcini.

6. Avînd în vedere diferenţele mici de producţie Între variantele se
mănate in pătrat şi semănatul la distanţa de 45-50 cm, pentru suprafeţele
irigate prin aspersiune se recomandă semănatul la distanţa de 50 cmÎntre
rinduri.

7. Diferenţele mici de producţie, obţinute intre desimile de 70000
100000 plante, atunci cînd sfecla a fost semănată la distanţa de 50 cm între·
rinduri. ne dau certitudinea extinderii în producţie a metodei de semănat
direct la locul definitiv al seminţei monogerme, reducînd astfel lucrarea de
buchetat şi rărit din teh nologia de cultură a acestei plante.
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INFLUENCE OF THE SPACING BETWEEN ROWS AND OF THE
STAND UPON THE YIELD AND QUALITY OF THE IRRIGATED

SUGAR BEET

Summary

At the Rcscarch Institute for Cereals aud Industrial Plartts in Fundulea oue experimented
illthe 1968~ 1973period the behiviiciurof four polyploid sugar bect varieties, irom the spacing
aud optimum seeding-stancl viewpoint, in a polyfactorialcxperiment therein·the spacing .·between
rQWS varied betwccn 28.7 cm and 70 cro, aud 1'he stand betwccn 70.000 and 130.000 plants/ha.
" Undcr 1'he influence of thetwQ faetors analysed,thc varieties hadasirnilar behaviour.
1Iaxirnum yield\vasrealilcd at thes1'anclof 70,OOOplants/ha, cchidistanUy seeded at 38.7 cm
'A1' larger spacings between the rows aud at a stand of morethan 100.000 plants/ha the yields
weresmaller by8-l2 t/ha.The bestroot yieldwas obtained by 1'he R Poli 1"variety,
\vhieh proved 1'0 he particularly _productive under irrigationcondi1'ions.

Within the limiţsofthe,spJ.cingsandseedingstands expcrimented,the sugar content was
litUe inf1uenced. One ascertained ten~encies of increasing thcreofat stands of 130.000 plants/ha
and the spacing of 70 em. betwcen rows, with the differcnces heing significant.

The highcst yield of\vhite sugarperunit area was realized rit the stands of 70.000 ~80.000
plan1's/h<J, and'echidistant'seeding. \Viththe R Poli 3 and R Poli 7 varietiesthere werc: obtained
practically; cq).lal yields at the echidistant secdiIig and ai theonc in50eminterrow spacing.

L'INFLUENCE DEL'INTERVALLE ENTRE LES RANGS ET DELA
DENSITE DES PLANTES SUR LA PRODUCTION ET LA QUALITE
DE LA RECOLTE DE BETTERAVE Ă SUCRE EN CULTURE IRRIGUEE

Rismne

A l'Institut de Reeherches pour ccrealcs et plantes techniques Fundulea a etc experi
mente, eritrc1968 ci 1973, le comportement de 4varieh~sdebettcravefl.::mcre polyplo"ides, du
point de vue de l'intervalle entre les rangs et de la densit6 optimale de semis.

Acet eHet a etC entrepdsc -une experiencepolyfactoriclle, ou l'intervaUe entreles fangs
avarie entre 28,7 et 70 cm,tandis quela densite a vari6 entre 70000 et 130000plantes/ha.

Le comp.ortcment des vari6tes a etesembluble sous l'ini1uence des denx iacteurs analyses.
La production maximale a ete rcalisee pour la densite de 70000 plantes/ha, semees aux inter
v:alles entre les rangs de 38,7 em, Les productions ont etc, diminuees a;vee 8-12- t/ha quand
lesintervalles entre les rangs out ete grands et la densitc a d~passe 100 000 plantes/ha. ~a mei
llenre production de racines a ete donnee par la vari6te R Poli 1, particu1icrement productive
cn _conditions d'irrigations.

Dans les limites des distances et de la densite de sernis experimentces, la teueur eu suere
n'a pas et6 trop inf1uencee. On constate certaines tendances decroissance de la teneur eu şucre

fi. la densitede130 OOOplantes/ha et a l'intervalle entre les rangs de 70 ern, sans que les diffe
rences soient pourtant significatives.

La meilleure production de suere blanc sur l'unite de superficie a etc obtel1ue pour les
nensites de 70000-80000 plantes/ha et le semis cquidistant. Les productions realisees parles
vatictes R Poli 3 et R Poli 7 pour le semis cquidistand ainsi que pour celui aux intervalles de
50 cm, ont 6te pratiquement egales.

DER EINFLUSS DES REIHENABSTANDES UND DER PFLANZEN
DICHTE AUF DEN ERTRAG UND DIE QUALITĂTDER BEWĂSSER

TEN ZUCKERROBEN

Zusammcnfassung

Im Forschungsinstitut fiir Getreide nnd Industriepflanzen wurde in der Periode 1968
1973 das Verhalten 'Ion vier polyploiden Zuckerrilbensortcn hinsichtlich des Reihenabstandes
und der optimalcll Diehte bei der Aussaat studiert. In diesem Sinn wurde ein polyfaktorieller
Versueh ausgeiUhrt, bei dern der Reihenabstand zwischen 28,7 cm und 70 crn und die Dichte
2wischen 7Q und 130 tausend Pflanzen/ha schwankte.

Unter dem Einiluss der zwei analysierten Faktoren wiesen die Sorten ein ălmliches Ver
halten auL Der h6chste Ertrag wurde bei einer Dichte 'Ion 70 tausend Pilanzen/ha, dic aui
gleiche Entieruung 'Ion 38,7 cm zwischen den Reihen gesat wurden, erzielt. Bei den grossen
Reihenahstanden und bei den Dichten liber 100 tausend Pf1anzcn wurden mit 8-12 t/ha kleinere
Ertrage erzielt. Der h6chste Riibenertrug wurde mit der Sorte R POlii erziclt, clie sich als sehr
·ertragreich unter bewasserten Bedingungen erwies, Im Rahmen der studierten Absti:inde und
Dichtell wurde der Zuc1rergehalt sehr wenig beeinflnsst. Es wurde ein lciehtes Ansteigen des
Zuckergehalts bei einer Dichte von 130 tausellrl Pilanzen/ha und Reihenahstand von 70 em.
festgestell1', ohne signifilmnte DiHerenzen.

Der h6ehste \Veissznclrerertrag auf die Fliicheneinheit wurdc bei den Dichten 'Ion 70~

.80 tausend Pflanzen/ha und gleichern Reihcnabstand erzielL Bei den Sorten R Poli:} nnd R
Polh wurden praktisch gleiche Ertrage bei gleichern Reihenabstand und bei jenem iu Reihen
.auf 50 crn erzielt.

BJIlUIH11E ME)K,ll,YP5I,ll,Mtl 11 rYCTOTbI CT05IH115I PACTEB11M
BA YPO)KAM 11 KNIECTBO OPOIIIAEMOM CAXAPHOM CBEKJIbI

Pe3/0lfte

B TeqeHIie nepIio.ua 1968-1973 rr•• B HayqHO-ncc]Je.uoBaTenI:>CKOM UHcTIiTYTe 3CpHOBbIX
u rCXHHqeCKHX KYJIbTYP - <!>YHn,yna 6blJIO H3yqcHO TIOBe.ueuHe qeTbIpeX COprOB IIOllllIIJIOn,ll;HOii
.caxapHoll CBeJmbI C TOqKII 3penHa ODTJ-lMaJIbHbIXi MCjI{,ll;YPH,ll;HH Ii rycTOTbJ pacTeIDIH npn uoceRe.
C3Toi-!: :u;eJIPlO 6bIJI npOae,ll;eH nOJIHcPaKTOpHaJIbHbIll OnbIT, B KOTopoMMe*,ll;YPJi)l,bH Kone6am-ICb
DT 28,7 CM)l,O 70 CM, a rycToTa OT 70 Tbrc. ,ll;O 130 TbIC. pacreHHli/ra.

Ho,ll; BJIlHIHHeM aHaJlIi3HpyeMblX 3TUX .uayx cPaKTOpOB copTa Ben1f ce6H O.n:HHaKODO. MaKCH
MaJIblIhlli ypoiImif 6bIJI coGpau IIpJl rycTOTe 70 ThIC. pacTeIDIli/ra, TIOCeHHHhIX Ha paccTOHHHU
38,7 CM. HpJ-l 60JIhUIHX MCjI{.n:yp».n:h»X II npH ryeToTe CBblilie 100 TbIC. pacTeHlli-î/ra co6paHO
Ha 8-12 T/ra MeHbllIc. CaMbIll BbICOKllll yp0jl{aH KOpHeTIJIO.n:OB nonyqeH oTcopTaP. nonn 1,
oKa3aBillniicH oco6eHHo npo.uyKTIiBHbrM 13 opoIIIaeMbIx ycnoBHax,

B npe,n;enax H3ylJeHHbIX paCCTOHl{ufi li rycŢoTbIpacTenull He OKn3anOCb BllllHHIHl Ha co;o:ep
xaHHe caxapa. YCTaHOB]JeHO cTpeM]JeHHe K yBcJIIiqeHHIO pOCTa ero npH rYCTOTe 130 Tbrc. pacTe~

Hiiii/ra li lIpIT MeiK.lI;ypH,ll;bHMH 70 CM, HO pa3HHllhI Re .l:lOCTOBepHhl.
CaMbIll BbICOKHH JlbIXO,ll; 6enoro caxapa C e.n:HHIUI,bl IIJIOrn;a,llIi IIony'leH lIpIi rycTQTe

7~80 TbIC. pacTeHuit/ra Ha O)l,uHaKOBbIX paCCTOJIHIlJIX. OT COpTOB P TIOJIU 3 li P TImIII 7
nOJIyqeHbI o,n;HHaKoBble ypOJKaU .npH O,I:l;HHaKOBblx paCCTOHHHRX li npu 50 CM B pH,tI,ax.
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RELAŢII îNTRE DESIMI ŞI îNGRĂŞĂMINTE CHIMICE LA SFECLA DE
ZAHĂR IRIGATĂ

V. STRATULA, D. PANĂ. \V.COPONY

Din cercetările efectuate în perioada anilor 1975-1977, lacooperativa agricolă de producţie Catane, jud. Dolj, privind re
laţiile dintre desimi şi doze mari de îngrăşăminte chimice aplicate lasfecla de zahăr, pe cernoziomul mediu levigat, in condiţii de irigare.
rezultă că. cele mai mari producţii de rădăcini (69,6-68,5 t/ha) şide zahăr alb (11,95-12,20 t/ha) s·au obţinut pe parcela la caredesimea a fost de 90 000 plante/ha, ingrăşată cu N210P10K80 sau cuN210P130K80, şi care au avut cea mai bună eficienţă economică şideci pot fi recomandate pentru producţie.

Asigurarea unor desimi de 90 000-100 000 plante/ha în regim irigat,ca şi fertilizarea cu doze mari de îngrăşăminte chimice pe bază de azot, fosforsi potasiu asigură an de an producţii mari şi constante la sfecla de zahăr,care au depăşit 90 t/ha rădăcini şi peste 10 t/ha zahăr (A n i k i s t şi S init i c, 1972; C o ii a n şi colab., 1968; Ion e s c uSi s e şti, 1971;N e d e I cuşi colab., 1976; P o P o v ici şi colab., S i P o Ş şi PăI t in e a nu; Stă nes cuşi colab., 1968).
Pentru stabilirea celor mai corespunzătoare relaţii dintre desimi şi

îngrăşăminte chimice la sfecla de zahăr în regim irigat, între anii 1975 şi1977 s-a urmărit influenţa desimilor,pe diferite agrofonduri asupra producţieila sfecla de zahăr.

METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost amplasate la C.A.P. Catane, jud. Dolj pe un solcernoziom levigat situat pe prima terasă a Dunării. Experienţele aU fostexecutate după metoda parcelelor subdivizate, în cadrul unui asolamentde patru ani (soia-griu-sfeclă de zahăr-porumb).

S-au cercetat;
Factorul A (desimi) cu trei graduări:

a, = 60000 plante/ha
a2 = 90 000 plante/ha
a3 = 120000 plante/ha.
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cu. grapa cu discuri, iar toamna s"a arat din nou la 20 cm şi s"a nivelat cu
nivelatoruL Primăvara s"a efectuat a. doua nivelare, aplicîndu"se apoi îngră"

şămintele cu azot şi lucrîndu"se cu combinatoruL
S"a semănat soiul R Poli 1 cu semănătoarea SPC"6, cîte 10 rînduri pe

parcelă, la distanţa de 50 cm între rînduri. Cînd plantele aveau două perechi
de frunze adevărate s"a făcut răritul la 60 000 plaTite/ha, la 90000 plante/ha
şi la 120000 plante/ha. în timpul vegetaţiei S"a prăşit de 5 ori şi s"a tratat
de două ori cultura de sfeclă cu Derosal 500 g în 400 litri/ha apă. De asemenea
s-a tratat împotriva dăunătorilor cu Lindatox (20 kg/ha).

La recoltare s"au eliminat cîte un rînd pe marginea parcelei şi cîte Un
metru la capete, rămînînd o suprafaţă recoltabilă de 40 m 2

. Au fost numărate

şi cîntărite sfeclele de pe parcelele respective şi s"au luat cîte 45 bucăţi de pe
fiecare parcelă pentru analiza zahărului. Calculele s"au făcnt după analiza
variaţiei.

REZULTATELE OBŢINUTE

Analiza recoltei de sfeclă de zahăr, în medie pe 3 ani (tabelul 2), arată

că cea mai mare producţie de rădăcini (66,8 t/ha) s"a realizat la desimea de
90000 plante/ha, cu un spor de recoltă de 7,2 t/ha. Sporul este distinct
semnificativ faţă de desimea de 60000 plante/ha, unde s-a înregistrat cea
mai mică producţie (59,6 tone/ha).

Tabelul 2

Însuşirile chimice ale solului

Table 1 - Chemica.l properties of the soiI

Tabelul 1
Analiza recoltei de sfeclă de zahăr (media pe 3 ani)

Table 2 - Analysis of the sugar beet crap (3 ycars average)

pesimea de 120 000 plante/ha a înregistrat o producţie scăzută şi anume
de 60,8 tone/ha, cu un spor de recoltă (1,20 t/ha) nesemnificativ faţă de
desimea de 60000 plante/ha şi cu o pierdere semnificativă de 6,0 t/ha, faţă

de desimea de 90 000 plante/ha.
Dacă se prezintă producţiile şi difer~nţ~le obţinute de sfecla de zahăr

cultivată pe trei desimi, sub influenţa dozelor mari. de îngrăşăminte (tabelul 3)
se constată că cele mai mici recolte (în jur de 56 t/ha) s"au obţinut la variantele
în care agrofondurile au variat dc la. N40P.oK. o .pînă la N. OP 2.K16o ' Cele mai

AdillcÎJne"l
pH În apă,

Humus J(ao rog/IOD P.D" rug/IOD(cm) % g sol N"'g sol '"

0~20 7,95 4,03 15,0 12,0 0,18920-40 8,05 3,64 15,0 11,0 0,175

Precipitaţiile medii anuale au fost 717 6 mm în 1975 5528 '
1976 şi de 649,4 mm în 1977, faţă ~e 625,4 m~. cît este medi~ pe 20 :rem,,~f
DeşI aceste pre~Clpltaţl~ au fost neumform reparlJzate în perioada de vegetatie
a.sfeclel de zahar, defiCItul de apă a fost completat cu 6~8 udări a cîte 800 m'/ha
fIecare.

° T;mperaturile ~ed~i anuale în anii de experimentare (11,8°C în 1975;
1f6:5fC)~ 1976 ŞI 11,4 C m 1977) au fost apropiate de normala pe20 de ani

. După recoltarea g:riulu.i s"~ ,:xecutat arătură de vară la 30 cm adîncime,
îuamte de care s"au aplIcat mgraşammtele cu fosfor şi potasiu. Vara s"a lucrat

Dcsimea

al =60000 plante/ha
a2. = 90 000 plante/ha
a;l = 120 000 plante/ha

DL 5% =
DL 1% =
DL 0.1% =

PrOd1\cţia de
f;1.dăcini, t/lw

59,6
66,8
60,8

Diferenţa

t/ha

Mt.
7,2
1.2

.3,3
5,.1

10,9

Grad de
sC1mlificaţlC

••
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Tabelul·3
Producţia de sfeclă de zahăr sub influenţa dozelor mari de fngrăşăminte

Table 3 - Sugar bect yields under teh influence of high dase... of fertilizers

N,. crt.j Varianta IP,odu"i, d, IDil,,,.,,, t/h, I Grad de
rădăcini, tjba semnificaţie

N" PaD !{ao 57,36 1.02 N ao P40 K ISO 59,6 3,3 ..
3 N 140 P13() KaD 61,4 5,1 •••i N 210 P 200 R ao 63,9 7,6 ...
5 N 270 P laD N 160 .64:,7 8,4 •••6 NUD P20(/ K HlO 63,5 7.2 *.*7 N eo P laO K",o 62,2 5,9 •••8 NI,o F200 RIGD 56,5 0,2
9 N:17o P40 KI60 62.3 6,0 •••10 N 210 P4.0 K" 65,9 9,6 ...

11 Nu.o P'o K"o 62,6 6,3 •••12 N so P200 R SD 59,9 3,6 ••13 N 210 P27P K" 63,7 7,4 •••14 N 210 P70 K aD 64,0 7,7 •••15 N" P,o K"o 58,1 1,8
16 N80 P laD K aD 61,3 5.0 •••17 N I40 P40 K ISO 65,2 8,9 •••18 N ll10 PlaD K80 69,6 13,3 '"19 N 210 P'llt KaD 68,5 12,2 •••20 N80 P70 K aD 59.1 2,8 •21 N,o P" !{'O 56,3 Mt.

22 Nuo P'D K4.o 60,3 4.0 ...
23 NUD P 200 K ISO 63,0 6.7 •••24 NOD P200 K"o 60,0 3,7 •••25 N40 PISO K 100 57,4 1,1
26 N:no P'o Nao 65,6 9,3 .....
27 N 40 P70 K aD 55,8 -0,5
28 NI,o P:i!OO K80 68,0 7,7 ...
29 N,o P270 N eo 57,9 1,6
30 N ao P270 K",o 60.9 4.6 •••31 NUD P 1lOO K,o 62,6 61 3 •••32 N ao P40 K 40 62,5 6,2 •••33 N 140 P 270 Kll.o 66,7 10,4 •••34 N 270 P 270 RaD 61,2 4,9 •••35 N 14D P27D K ao 65,7 9,4 •••36 N 140 Pl30 KJ80 61,9 5.6 •••

DL5% 2,1
DL 1% 2,8
DL 0,1% 3,6

mari producţii (65-69 t/ha) au fost inregistrate la variantele ingrăşate cu
~16o-2'0l?40_270l{4o-80'

Luind ca .martor varianta ingrăşată cu N.oP.oK.o (V21) şi comparind-o
cu celelalte Y':'rla~te, se obser,:ă că ,cele ~ai mari sporuri de recoltă (13,3t/ha),
foarte semmflcatlve, s-au reahzat In varianta ingrăşată cu N P K (V)
urmată de va' t ' - t- N P K V . 210 130 80 18 Jrlan a Jngraşa.a cu. 010 ,O '0 ( 10) şi de varianta ingrăşată

cu N14o~"oK.o ,(Vo,). Sporuri mari de recoltă (9,4-9,6 t/ha) s-au inregistrat
ŞI in variantele mgrăşate cu N210P.oK.o (VIO) şi cu N140P"olt.o (V'5)' Celelalte

variante îngrăşate cu diferite doze au asigurat sporuri (3- 8 t/ha) foarte
semnificative, faţă de varianta martor îngrăşată cu N.oP'oK,o (V21). Prin
urmare, doza de azot a fost aceea care a condus la mărirea producţiei de
sfeclă pe unitatea de suprafaţă. Astfel, dozele cele mai echilibrate de îngră

săminte au fost N210P l 'oK,o (V18) cu producţia de 69,6 t/ha; N'10P'oK,0 (VI')
~u producţia de 68,5 t/ha şi N140P"oK,o (V,,) care a iuregistrat producţia
de 66,7 t/ha rădăcini.

Analizind producţia de zahăr (tabelul 4) in funcţie de desime şi ingră

şăminte chimice, se constată că pe desimea de 60 000 plante/ha cele mai
mici producţiide zahăr au fost realizate de varianta 21 (N,oP.oK,o) de 8,30 t/ha
şi de varianta 20 (N'oP'oK,o) de 8,6 t/ha. Cele mai mari producţii au fost
înregistrate de varianta. 18 (N'10PI'oK,o) cu 11,37 t/ha şi de varianta 10
(N210P,oK.o) cu 10,61 t/ha zahăr. Faţă de varianta 21 (N.oP.oK,o) considerată

martor, cele mai mari sporuri le-au inregistrat variantele VIS (N210P I3OK,o)
cu 3,07 t/ha, V'o (N210P40K40) cu 2,31 t/ha, V" (N"oP200Kso) cu 2,49 t/ha
şi V" (N'IOP,oKso) cu 2,20 t/ha zahăr.

Pc desimea de 90 000 plante/ha producţiile au fost cele mai mari şi

au oscilat intre 9,~0 şi 12,20 t/ha zahăr. Luînd ca martor varianta 21 (N40P.oK,o)
care a realizat 9,90 t/ha zahăr, cele mai mari producţii (12,20-11,72 t/ha),
cu sporuri foarte semnificative, le-au inregistrat variantele: VI' (N210P l 'oK,0)
cu 2,30 t/ha, V," (N210P'oK,1O) cu 2,05 t/ha, V" (N"oP"oKso) cu 1,89 t/ha
şi V14 (N'IOP'oKso) cu 1,82t/ha zahăr.

Pe desimea de J20 000 plante/ha, producţia de zahăr a variat între
8,04 şi 11,13 t/ha. Comparindu-se cu acelaşi martor (V'l care a obţinut

8,70t/ha "ahăr). variantele cu cele mai mari producţii (1I,13-IO,80t/ha)
şi cu sporuri foarte semnificative au fost: VIS (N210P130Kso) cu un spor de
2,43 t/ha, V)9 (N'IOP"K.o) cu 2,28 t/ha, V. (N,10P200KSO) cu 2,24 t/ha, V,
(NO"P40K1OO) cu 2,11 t/ha şi V'o (N210P'lOK40) cu spor 2,10 t/ha.

Cele mai echilibrate doze mari de îngrăşămînte au fost N210P130Kso (V18),

care a înregistrat pc desimea de 60 000 plante/ha 11,37 t/ha zahăr, pe desimea
de 90000 plante/ha, 12,20 t/ha zahăr, iar pe desimea de 120000 plante/ha,
11,13 t /ha zahăr.

Calculul eficienţei economice (tabelul 5) arată că pe desimea de
60000 plante/ha costul de producţie variază intre 0,22 şi 0,28Iei/kgrădăcini,

iar venitul net mai mare l-a inregistrat varianta V18 (N210PI30K,o) cu
:S 040 lei/ha şi VIO (N2lOP'oK,o) cu 5200 lei/ha.

Pe desimea de 90 000 plante/ha, costul de producţie a oscilat intre
0,18 şi 0,25Iei/kg rădăcini. Venitul cel mai mare l-a inregistrat V3• (N"oP"oK,o)
cu 8 590 lei/ha, VIS (N210PI3.Kso) cu 7280 lei/ha şi VI' (N'10P"Kso) cu
7 830 lei/ha.

Pe desimea de 120000 plante/ha costul de producţie a variat între
0,21 şi O,26lei/kg rădăcini. Venitul net cel mai ridicat a fost realizat de va
rianta 9 (No"P.oK1SO) cu 5 570 lei/ha, VI' (N'IOPI30Kso) cu 5470 lei şi V"
{N270P.ooKso) cu 5090 lei/ha.j

Prin urmare, cele mai mari venituri nete (7 830-8590 lei/ha) le-au
realizat variantele iDgrăşate cu N2,oP.,oKso şi cu N010PI30K,0 pe desimea
de 90000 plante/ha, care au avut şi cele mai scăzute costuri de producţie

(O,18-0,19Iei/kg de rădăcini),
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Tabelul 1. Tabelul 5

Producţia de zahăr sub influenţa desimilor şi a dozelor mari de îngrăşăminte chimice
la sfecla de zahăr

Table 1. -:- Sugar productian under the influence of high stands aud Iarge doses of chemical
fcrtilizers with the sugar bect

Cateulul eficienţei economice la desimi şi doze mari de îngrăşăminte la sfecla de zahăr

Table 5 ~ Economic efficiency calculation with high stands and doses of fertiIizers with
the sugar heet

Din datele prezentate reies următoarele concluzii şi recomandări:

L Cea mai bună desime la sfecla de zahăr a fost de 90 000 plante/ha,
care a asigurat cea mai mare producţie de rădăcini la hectar (66,8 t/ha).
Desimile de 60000 plante/ha şi 120000 plantefha au dat producţii de ră-

60000 plante/ha 90000 plante/ha ).2.0000 plante/ha

0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,26
0,21
0,22
0,23
0,24
0,23
0,23
0,24
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,25
0,24
0,21
0,25
0,25
0,23
0,27
0,22
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23

eoşt

producţie

leilkg

2,83
3,43
3,66
3,90
3,85
3,89
3,71
2,00
5,57
4,60
.J,41
3,08
3,58
3,45
3,16
3,77
3,92
5,47
1,15
3,26
2,22
3,08
3,04
2,64
2,38
4,51
1,52
5,09
2,05
2,75
2,71
3,40
4,36
3,70
4,17
3,58

venitul net
mii lei/ha

0,25
0,21
0,23
0,22
0,21
0,22
0,22
0,25
0,21
0,21
0,21
0,23
0,21
0,21
0,24
0,23
0,21
0,20
0,19
0,23
2,24
0,23
0,21
0,22
0,24
0,21
0,23
0,21
0,23
0,22
0,20
0,20
0,19
0,18
0,21
0,22

coşt

producţie

lei/kg

2,85
3,53
1,39
5,08
5,65
5,24
5,26
2,62
6,04
5,97
6,24
4,18
6,16
6,45
3,51
1,50
6,35
7,27
7,83
4,31
3,30
4,71
5,99
4,97
2,86
5,88
3,77
6,11
3,92
5,15
6,91
6,68
7,61
8,59
6,12
5,08

venitul net
mii lei/ha

CONCLUZII

0,26
0,25
0,24
0,21
0,24
0,24
0,24
0,27
0,22
0,23
0,25
0,26
0,25
O,Zi
0,26
0,25
0,23
0,22
0,22
0,27
0,27
0,25
0,21
0,25
0,25
0,23
0,28
0,22
0,27
0,25
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,25

coşt

productie
lti/kg

2,23
2,76
3,19
3,"15
3,96
2,99
3,14
1,94
5,31
4,75
2,86
2,25
2,90
3,50
2,12
2,97
4,27
5,04
5,20
1,81
1,55
2,74
3,12
2,37
2,18
4,18
1)30
4,94
1,87
2,62
2,51
2,60
3,91
4,14
4,15
2,63

venitul net
miileifha

"Nr. ~
crt. .~

~

1
2
3
1
5
6
7
8
9

10
11
12
13
H
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

60000 plante/ha 90000 plante/ha 120000 plante/ha

N,.
crt. Varianta

,d.%I'/'m I ,do % I I ,do %I I
Isem_dif. I"m dif. I"m- djf.

tjha. niL t/ha t/ha nit. t/ha tfha I nit.,

1 NoI.o PIU l{so 16,0 8,93 +0,63 * 16,1 9,38 ~0,31 16,2 9,37 +0,67
2 N ao P" K lOiJ 15,6 9,06 +0,76 ** 16,5 9,99 +0,09 16,2 9,76 +1,06 **
3 N 140 P130 1\:80 15,6 9,26 +0,96 ,* 15,4 9,80 -0,10 16,7 10,02 + 1,32 "
4 N 210 P 200 l{ao 15,0 9,13 +0,85 " 16,0 10,63 +0,73 16,9 10,94 +2,24 ",
-' N 270 P130 1(160 14,3 8,99 +0,69 * 14,6 10,01 +0,11 16,7 10,53 + 1,83 ",
6 N 140 P 2110 K 160 16,3 9,66 + 1,36 *** 16,5 11,05 -/- 1, 15 ,"* 15,7 9,81 + 1,11 "7 N IIO P130 I{4,o 15,2 8,99 +0,69 * 16,8 11,13 +1,23 " 15,5 9,47 -i-O,77
8 N,10 P:wo l{IGD 16,4 9,13 +0,83 ** 16,8 9,73 -0,17 16,4 9,16 +0,46
9 N 27I1 P,W K lOO 15,6 10,49 -[-2,19 *** 15,9 11,06 +1,16 " 15,9 10,81 +2,11 ,,,

10 N210 ·P40 1(.10 16,6 10,61 +2,31 ", 16,2 11,14 -1- 1,21 '" 15,2 10,8 +2,10 ***
II N1,40 P70 K 40 15,7 9,14 +0,84 " 15,9 11,05 + 1, 15 " 15,2 9,13 +0,".\3
12 N Sfl P 200 1\:,80 16,0 9,05 +0,75 • 16,8 10,58 +0,68 15,8 9,37 +0,67
13 N 210 P 270 I{Bo 15,8 9,30 + 1,00 ** 15,7 11,01 + 1,11 *' 16,5 0,56 + 1,86 **'"
H N:l10 P 71l l{30 16,0 9,72 +1,"12 *"'* 16,6 11,72 + 1,82 "'** 16,0 10,65 +1,95 *,~*

15 N 40 F70 1\:~o 15,5 8,59 +0,29 ~ 16,3 9,79 -0,11 15,0 8,90 +0,20
16 N 80 P.tu 1\:80 16,2 9,53 + 1,23 *'" 16,6 10,60 +0,70 15,6 9,58 +0,88 ,

17 N.10 P" J{60 15,2 9,61 + 1,31 ". 15,5 10,88 +0,98 " 15,3 9,50 +0,80
18 N 210 P 130 I\:Bo 16;7 11,37 +3,07 *** 16,6 12,20 +2,30 *** 15,6 11,13 +2,43 *"'*
19 N 210 P70 K~o 15,6 10,6 +2,06 **. 15,9 11,95 +2,05 *** 16,6 10,98 -/-2,28 ***
20 N~o P70 l{şo 15,7 8,60 +0,30 16,2 10,21 +0,31 15,2 9,04 +1;34 '*
21 Nl,o :P40 l{so 15,5 8,30 Mt. 15,8 9,90 Mt. 15,6 8,70 Mt
22 N140 .. P4.0 I{şo 16,8 9,70 + 1,40 *** 16,6 10,69 +0,79 16,4 10,65 + 1,95
23 N"O P 200 !{160 16,8 10,10 + 1,80 *** 16,0 11,05 +1,15 ** 16,2 10,63 +1,93 "'**
24 Nşo P 2!J0 1{4.0 15,6 8,87 +0,57 , 15,8 0,35 +0,45 15,8 9,12 +0,42
25 N ol0 P130 K 160 16,0 9,04 +2,20 **, 16,8 11,51 +1,64 *"'* 15,5 9,95 +1,25 **
26 N210 P70 1{so 16,4 10,50 +0,74 >1< 16,7 9,80 -0,10 15,6 8,90 +0,20
27 N 40 P 70 1\:so 15,2 8,03 -0,27 - 15,9 9,71 ~0,19 15,0 8,04 ~0,66

28 N 270 P 200 1\:so 16,2 10,79 +2,49 ". 16,1 11,66 +1,76 **' 15,7 . 10,47 + 1,77 ***
29 N'10 F270 1\:so 15,5 8,59 +0,29 ~ 15,4 9,59 -0,31 14,7 9,51 +0,81

30 N so F27D K,to 16,1 9,50 + 1,20 .. 16,1 10,67 -/-0,77 , 16,6 9,68 +0,98 ,
31 N 1ol0 P:WO K ol0 16,1 9,26 +0,96 ** 15,6 10,98 + 1,08 '* 16,0 9,31 +0,61
32 N" PolO K ol0 16,0 9,13 +0,83 ** 15,0 10,31 +0,11 15,6 9,32 +0,62
33 N;l40 P270 K ao 15,9 9,87 + 1,57 *"'''' 16,0 10,91 + 1,01 *' 16,0' 10,54 +1,84 "'**
34 N270 P 270 1\:80 15,6 10,30 +2,00 '** 15,0 11,79 + 1,89*** 16,4 10,75 +2,05 ***
35 N 14D P 270 1\:ao 16,4 10,33 +2,03 "'** 16,4 10,63 +0,73 - 16,3 10,65 -1-1,95 "'**'

36 N140 P 130 K 160 15,5 10,40 +2,10 ,** 15,9 10,53' +0,63 - 15,6 10,55 + 1,85 .*'

DL 5% 0,55 0,75 0,85
DL 1% 0,75 0,95 0,98
DL 0,1% 1,25 1,55 1,65
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dădni apropiate între ele (59,6-60,8 t/ha) şi inferioare desimii de 90 000
plantefha. ., ., 'du"2 Dozele de îngrăşăminte care an dat cele mat marI producţn de ra aCll1tla hect~r au fost N21oP130K,o (69,6 t/ha), N210P70K80 (68,5 t/ha) şi N,40P270K40
(66,7 t/ha). . .3 Cele mai mari producţii de zahăr alb au fost obţmute în varIanteleingrăş;te CU N210P130K80 (12,20 t/ha zahăr) şi cu N210P70K40 (11,95 t/ha
zahăr) pe desimea de 90 000 plante/ha. ..'4 Cele mai mari venituri nete (7 830~8 590 let/ha) şt cele mal reduset i' de productie (O 18-0 19 lei/kg de rădăcini) le-au înregistrat variantele~~~r~;ate cu, N270P270K80 şi ~u N2lOP,30K" pe desimea de 90000 plante/ha,
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RELATIONSHIP BETWEEN STANDS AND THE CHEMICAL
FERTILIZERS USED IN IRRIGATED SUGAR BEET

SlUmnary

From the researches carried out in the 1975-1977 period at the Agricultura! Production
t ' ,'n Catane 001)' district concerning the· relationship between the stand and highCoopera lve . ,. ,.. . .. f chemical fertilizers applied to sugar beets, on medtllm leached chernozem, underdresS1ngs o. . . .. .. 't' ndl'tions it results that the greatest yields of roots (69.6-68.5 t/ha) aud whlteunga lan ca . ....,

(11.95-12.20 t/ha) werc obtained on the plot where the stand was 90.000 plants/ha,~ . . fi"')' d 'th N P K80 or with N"O P'30 Kao and where the best eCOnOmlC e lCHmcyfertI lzeW1 210· 70 . ..was obtained - which can, therefore, be recommcnded for productlOn.

RELATIONS ENTRE LA DENSITE ET LES ENGRAIS CHIMIQUES
UTILISES DANS LA CULTURE DE LA BETTERAVE A SUCRE

IRRIGUEE

Resumi
Les rechcn:hes entreprises entre 1975-1977, â la cooperatJ-,re agricole de productionCatane, dep. Dolj, au sujet des relatiolls entre la densite et les doses (accrues) d'engrais chimiques appliquees â la betterave â sucre, sur un chernozem moyennement lessive, en conditionsd'irrigatioDs, ont monire que les rneilleurs productions de raeines (69,6-68,5 t/ha) et desucre blanc (11,95-12-20 t/ha) ont ete realisees sur la parcelle dont la densite a ete de90000 plantes/ha, fertilisee avec N21oPpoKao ou aYec N210P130I{80, qui ont aussi presentee la meil~eurc eJfieience economique et, par consequent, peuvent etre recornmandee pour la produetion.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN DICHTEN UND DEN CHEMISCHEN
DONGEMITTELN BEI DEN BEWASSERTEN ZUCKERROBEN

Zusammenfassung

Aus den Untersuchungen der Jahre 1975-1977 in der LPG Catane J{reis Dolj "Uber dieBeziehungen zwischen Dichte nnd grossen Diingmitteldosen bei bewasserten Zuckerriibenaufma,ssig ausgelaugtem TschernQsem wurden die hochsten Rilben- (69,6-68,5 ilha) und Weiss·zckerertrâge (11,95:-12,20 t/ha) bei einer Dichte von 90000 Pflanzen/ha und mit N21oPpo!{aoper mit N 210 P130 K ao erzielt, das sich am wirtschaftlichsten erwies u nd fur dieProduktionvorgeschlagen wurde .

OTHOIIlEHHR ME:lK,I:(Y rYCTOTOfi H XHMHqECKHMH
Y,I:(OEPEHHRMH DPHMEHREMhIMH ,I:(.JIR OPOIIlAEMOfi

CAXAPHOH CBEK.JIhI

Pe310Me

113 HCCJIeAOBaHHit rrpOBeAe}fHI.IX B nepHo.n; 1975-1977 rr. B cenI>Cl\OXo3H1tCTBeH1{OM npoH3B0.llCTBeHHOM: KoonepaTilBe Kanrne, ye3,o;a JJ;on:lK, B CBH3H C OTHOmeHHeM MejK,o;y rYCToToitH BhtC01rBMH ,l1;03aMH xm.mlJ:ecKHx y.n;06peHHlt npJiMeHReMI>IX Ha cpe~HeBI.IW;enOlJ:eHHOM'lJ:epHO3eMe ,o;M opomaeMoii caxapHoA: CBeMbI BhITeKaeT, 'lJ:70 CaME.le BbtCOKHe ypO:lKaH KOpHellJIo,o;oB(69,5-68,5 T/ra) H 6eJIoro caxapa (11,9-12,20 T/ra) n __RY'leHbI Ha yqaCTKe c rycTololi 90 ThrCpa.creHl:lH/ra, y,n;o6peHHoM N21(1P7oKao URH N210Pl30KSO' 3,n;ecb ,llOCTHrHYTa CaMaJI BhlCOKaJI 3KOl{OMHlJ:ecKaH 3ijlijlexTHBHOCTb, Cne.llOBaTeJILHO MOJKHO peKOMeH.n;OBaTI> npOH3BO,1l,CTBy.
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CONSUMUL DE APA ŞI REGIMUL DE IRIGARE LA SFECLA DE ZAHAR
îN CONDIŢIILE DOBROGEI

M. ENCIU, A.· PUŞCAŞU, TUDORIŢA ENCIU

În lucrare sînt prezentate rezultate obţinute la Staţiunea.

Valu lui Traian în perioada 1975-1977. Se analizează consumul de
apă la sfecla de zatlăr în condiţiile din Dobrogea şi sursele de aco
perire al acestuia. In continuare sint prezentate rezultatele cercetă

rilor privind regimul de irigare al sieclei de zahăr şi i1!.Huenţa aces
tuia asupra indicilor tehnologiei la siecla de zahăr. In lucrare se
abordează şi problema necesităţîi udărilor de aprovizionare apli
cate toamna sau primăvara la cultura sfecleÎ. De asemenea sînt
prezentate rezultatele cercetărilor privind data încheierii udărilar

la sfeela de zahăr şi in:11uenţa lor asupra calităţii tehnologice, Lucra
rea prezintă şi unele aspecte legate de starea fitosanitar[L a culturii,
privind atacul de cercosporioză şi făiuare la sfecla de zahăr in con
diţii de irigare.

Introducerea irigaţiilor în Dobrogea a făcut posibilă extinderea culturii
sfeclei de zahăr şi în aceeastă Farte a ţării. Cercetările întreprinse la noi în
ţarr, (S i P o Ş şi P ă It i nea nu 1968; Vas i I i u, 1968; S i P o Ş şi

colab. 1968; Ion e seu Sis eşti, 1972; Stă neS c u, 1976) au adus
contribuţii importante la stabilirea consumului de apă şi a regimulni de irigare
la sfecla de zahăr. în literatura de specialitate sînt însă foarte puţine date
referitoare la o serie de aspecte importante privind irigarea sieclei de zahăr

ca: iTigarea de aprovizionare pentru zona de stepă, data încheierii udărÎlor,

etc. In lucrarea de faţă se prezintă unele rezultate privind aspectele menţionate

obţinute la Staţiunea Valu lui Traian, în perioada anilor 1975~1977.

METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat pe un sol cernoziom carbonatic castaniu de
la Staţiunea Valu lui Traian. Irigarea s-a frtcut prin brazde scurte. aplicîn
du-se un control precis al apei administrate la parcelă. Consumul de apă s-a
stabilit prin metoda bilanţului apei din sol, pe baza determinării sr'ptămînale

a rezervei de apă din sol pe adîncimea de 1,5 In, din variantele experimentale.
Experienţa a fost aşezată în cîmp după metoda blocurilor randomizate, iar
caJrnlarea şi interpretarea datelor s-a făcut prin metoda analizei varianţei.
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Tabelul 2

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de sfeclă d~ zahăr

Table 2 - Influence of tbe irrigation treatment upon the yield of the sugar beet

Calitatea sfeclei, respectiv digestia şi randamentul în zahăr alb, aU fost
influenţate de regimul de irigare (tabelul 4). Atît digestia cît şi zahărul alb
au scăzut pe măsură ce norma de irigare a fost mai mare.

Producţia

•••
•••
•••

357
400
318

I
No'ma de ls .. .. udarc, mm cmnlflcaţll\.-

6
8
5

NUIn;\r
udări

Mt.
39,5
49.5
39,0

100,0
223,1
250,9
218,9

DL 5% ~ 8,8 t/ha
1% = 11,7 t/ba

0,1% = 15,2 t/ha

Diferenţa

t/ha %

32,8
73,2
82,3
71,8

Varianta

Neirigat
Irigat 50% lUA
Irigat 70% lUA
Irigare fazială.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Consumul de apă şi sursele acestuia. Sfecla de zahăr s-a dovedit a
fi o mare consumatoare de apă. Aşa cum se vede din tabelul 1, pentru reali
zarea unei producţii de zahăr de aproximativ 10 tlha, sfecla a consumat
peste 770 mm apă. Factorul apă s-a dovedit a fi hotărltor în realizarea de
producţii mari de sfeclă de zahăr. Astfel, la varianta neirigată, unde se în
registrează un consum total de numai 376 mm, se obţine o producţie de zahăr

de numai 50 % din cea realizată în cultură irigată. în condiţiile Dobrogei,
caracterizate printr-un regim plnviometric scăzut, sursa principală de apă

pentrn sfecla de zahăr o constituie apa de irigaţie. Ea acopere aproximativ
jumătate din necesarul total de apă al cultul·ii. în condiţii de irigare, preci
pitaţiile care cad în cursul perioadei de vegetaţie a sfeclei de zahăr asigură

aproximativ 30 % din consum, în timp ce rezerva de apă a solului are pon
derea cea. mai. scăzută în asigurarea apei. Numai în condiţii de neirigare.
precipitaţiile asigură 57 %, iar rezerva de apă a solului este 43 %din consumul
total de apă al cnlturii.

Tabelul 1 Tabelul 3

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de zahăr alb
Table 3 Influence of the irrigation treatment UpOb white sugar production

DL 5% = 1,7 t/ha
1% = 2,27 t/ha

0,1% ~ 2,97 t/ha

Table 1

Variallta

Neirigat
Irigat iazial
Irigat 50% IUA
Irigat 70 % lUA

Consumul de apă şi sursele acestuia la sfecla de zahăr

WatercQnsumption aod the SQurces thereof with the sugar bect

Apă tn cursul Sursa de apă
Valorifi-Rezerva vegetaţie! consum Produc_

de apă
Rezcr- TQtal ţia de carea

la semă- p""p'ol d"

va finală consum

R, _1 p""P': \ zahăr apei, kg

nat,mm mm mm udări alb, q/ha zahăr
taţii, ' II rI R f ; tataţu % alb/fim
mm mm % %

330 216 \70 376 43 57 50,6
410 216 318 230 711 25 30 45 85,4 11,9
410 216 357 240 743 ·22 30 48 88,3 10,6
430 216 400 270 776 21 28 51 96,5 11,1

Varianta

Neirigat
Irigat 50% lUA
Irigat 70% lUA
Irigare !aziali1.

t/ha

5,0
8,8
9,6
8,5

Producţia

%

100,0
171,1
190,7
168,7

Piferenţa

.Mt.
3,7
4,5
3,4

I Semnif'rol'e

•••
•••
•••

1
ValorJflcarca

apei de irigaţie.

kg zahăr alb/mm

10,6
1\,4
10,9

Tabelul-l

2. Regîmul de îrigare aplicat a influenţat substanţial producţia de
rădăcini. Din datele prezeutate îu tabelul 2 se constată că sfecla de zahăr
a reacţiouat foarte puternic la aplicarea apei de irigaţie. Sporurile de pro
ducţie datorate irigării au fost cupriuse între 39 şi 49 tlha rădăcini. Pentru
realizarea plafoanelor minime de 50 şi respectiv 70 % dm LU.A., au fost
necesare 6 şi respectiv 8 udări, totalizînd 357 şi 400 mm apă de irigaţie. Iri.
garea fazială a sfeclei de z;ahăr a început ceva mai tîrziu (odată cu începutul
îngroşării rădăcinii), iar udările au fost aplicate la un iuterval de 14 z;ile.
Producţia de zahăr (tabelul 3) a fost şi ea puternic influenţată de udările
aplicate. S-au obţinut sporuri de producţie cuprinse între 3,48 şi 4,59 tjha
zahăr, apa de irigaţie fiind bine valorificată de către sfecla de zahăr. Pentru
fiecare metru cub de apă administrat plÎu irigare s-au obţinut peste 10 kg de
zahăr.

Influenţa regimului de irigare asupra procentului de zahăr alb şi a digestiei
Table ,4. ~ Influeuce of the irrigation treahneut upon white sugar percentage aud digestion.

I
Norm~ de

Varianta ZahăT alb, % Digestie, oS Număr udăd udare, mm

Neirigat 12,8 16,2
Irigare fazială 11,9 15,3 5 335
Irigat 50% lUA 12,0 15,6 6 365
Irigat 70% lUA 1\,6 11,9 8 400

3. Influenţa udărilor de aprovizionare asupra producţiei de sfeclă de
zahăr. Analizînd datele din tabelul 5 se constată că udările de aprovizionare'
au influenţat destul de puţin producţia de sfeclă de zahăr. Sporurile de pro
ducţie datorate udărilor de aprovizionare (fie aplicate în toamnă, fie în primă-
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vară) sînt cuprînse între 2 şî 3 t/ha rădăcînî (sporurHe de producţie au fost
calculate faţă de variauta irigată, la 50% lUA fără udar" de aprovizîouare}.
Producţia de zahăr alb a fost şi mai puţin influenţată de udările de aprovi
zionare (tabelul 6).

normal (fără irigare de aprovizionare), Irigările de aprovizionare au dus şi

la o uşoară scădere a randamentului şia digestiei (tabelul 7),
4. Influenţa datei încheierii udărilor asupra,producţieîşi randamentului

sfeclei de zahăr, în cadrul cercetărilor pe care le-am efectuat la sfecla de
zahăr am iuclus şi problema datei încheierii udărilor, problemă iusuficieut

Tabelul 5

Tabelul 6

Influenţa udării de aprovizionare asupra producţiei de zahăr alb
Table 6 ----.:. Influence of the supply watering upon white sugar production

\'~rianta
Zahăr

I
Digestie, "5

I
Număr udări

INoc",' de uu,,,
alb, % mm

Neirigat 12,8 16,2
Irigat 50% lUA 12,0 ' 15,6 6 357
Irigat aprovizionare toamna +50%

lUA în vegetaţie 11,7, 15,1 7 420
Irigat aprovizionare primăvara

+50% lUA în vegetaţie 11,3 15,2 7 415
Irigat aprovizionare primăvara

+50% lUA la 4-5 irum:e 11,7 15,2 8 44;

Tabelul S

I,Ilflucnţa irigării de aprovizionare asupra procentului de zahăr alb şi a digestiei

Table 7 - Influence of the supply watering upon white sugar percentage and digestion

Tabelul 7

cercetată la noi. Aşa cum se vede din tabelul 8, încheierea udărilor pe 15
septembrie a condus la obţinerea uuui spor de aproape 7 t/ha rădăciui, îu
comparaţie cu varianta la care udările s-au încheiat la sfîrşitul lunii august.

Influenţa udădi de aprovizionare asupra producţiei.de sfeclă de zahăr

Table 5 _ Influence of ilIe 50pply watering "pan the yield of tlIe sugar bect
._~~

Producţia INoe:', d'l 5 T .
Număr

: udare, mm' cmm waţleVarianta Diferenţa udăIi
t/ha %

Neirigat 32,8 100,0 Mt.
Irigat 50% IUA_ 73,2 223,1 39,5 6 357 ...
Irigare aprovizionare toamn'l-

***+50% lUA. în vegetaţie 75,9 231,4 13,1 7 420
Irigare aprovizionare primă-

vara+500/0 lUA în vege-
taţie 75,1 228,9 12,3 7 415 ***

Irigare aprovizionare prirnă-

vara+50% lUA la 4-5
frunze 76,1 232,6 43,5 8 475 ***

DL 5% = 8,8 'Iha
1% = 11,7 'Iha
0,1= 15,2 t/ha

Cercetări privind data incheierii udărilor asupra producţiei de sfeclă de zahăr

Table -8 - ReliearCQes concerning the wutering con~lusion data and its influence upon the yicld
, of the sugar bect

Irigat· 50% IUA. Se încheie
pe 15 august 62,5 100,0

Irigat 50% IUA. Se încheie
pe 1 septembrie 73,2 117,1

Irigat 50% IUA. Se incheie
pe 15 septembrie 79,9 127,8

'1 Numiir Normă de I
Diferenţa .,_~Ud_ă_e_i_LUd_a~e, mm Semnificaţie

Producţia Valorificarca
apci de irigaţie,

Varianta DiJ;;rcnţă Semnificaţie kg z;ahăr albj
tjha "' mm de apă

"
Neirigat 5,0 100,0 Mt.
Irigat 50% lUA, 8,8 174,5 3,7 *** 10,6
Irigarea aprovizionare

toamna +50 % .IUA
in vegetaţie 8,9 176,0 3,8 ... 9,2

Irigare aprovizionare
primăvilra +50%
lUA in vegetaţie 8,6 169,9 3,5 *** 8,5

Irigare aprovizionare
primăvara +50%
lUA in vegetaţie 9,0 177,8 3,9 ... 8,8

Varianta
Producţla

tfha %

Mt.

10,7

17,1

5

6

7

298

360 •
•••

DL 5% = 1,70 t/ha
1% = 2,27 t/ha

0,1% ~ 2,17 'Iha

Valorificarea apei de irigaţie s-a înrăutăţit simţitor ca urmare a aplicării
udărilor de aprovizionare. Pentru fiecare. m 3 de apă se obţine numai 8,5
pînă la 9,2 kgzahăr, în comparaţie cu 10,6 kg obţinute la varianta irigată

DL 5% = 8,8 t/ha
1% = 11,7 t/ha

0,1% = 15,2 tJha

Şi producţia de zahăr alb a crescvt cu aproape 0,5 t/ha, ca urmare a aplicării

.a încă o uda,e la jumătatea lunii septembrie (tabelul 9),
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Digestia şi randamentul în zahăr au fost mai puţin influenţate, ca
urmare a încheierii udărilor la jumătatea lunii septembrie, în comparaţie cu
varianta la care irigarea s-a încheiat la sfîrşitul lunii august (tabelul 10).

atacului, evoluţia celor doi paraziţi a fost oprită pînă la recoltare, cînd gradul
de atac s-a redus la jumătate în comparaţie cu variantele netratate.

Udările de aprovizionare au influenţat în general destul de puţin gradul
de atac la cei doi paraziţi (tabelul 12).

Tabelul 9
Tabelul 11

Influenţa datei tocheierU udărilor asupra procentului de zahAr alb şi a digestiei

Table 10 - Influence of the waterlng conclusion data upon white sugar production aud digcstion

Cercetări privind data incheierii udări10r asupra producţiei dezabăr alb

Table 9 ~ Researches concerniog the watering conclusion data aud ils influence upon white sugar
production

5. Unele aspecte· privind starea fitosanitară. în anul 1977 au fost făcute
observaţii privind evoluţia celor doi paraziţi principali: Cercospora beticola
şi Erysiphe betae, încercîndu-se primele tratamente de combatere împotriva
lor (tabelul 11).

Irigarea a contribuit la intensificarea atacului celor doi paraziţi, gradul
de atac sporind de la 15,68% la varianta neirigată, la 22,72% la varianta
irigată la 70 % lUA. Prin aplicarea unui tratament cu Benlate, după apariţia

I
.

I I
Varianta Zahăr, oS Digestie, os Număr udări

Norma de
udarc. rom

Irigat 50% lUA. Se incheie pe
1.5 august 12,1 15,5 , 305

Irigat 50% lUA. Se incheie pe
1 septembrie 12,0 15,6 6 365

Irigat 70% lUA. Se incheie pe
15 septembrie 11,7 15,0 7 125

Parazitii

Cercospora beticola Erysiphe belae Total GA, o, Producţia de rădăcini
'o tlhaVilrianta GA ,% GA. %

netratat [ tratat netratat I tratat netratat I tratat netratat I tratat

~-

ParaziţH
Total Producţia de rădăcini

Cercospora behcola Erysiphe betae
GA, % t/ha

Varianta GA, % GA, %

I II I
netratat tratat netratat tratat

lletratat tratat netratat tratat

Neirigat 7,87 3,99 7,81 5,96 15,68 9,95 10,3 11,0
Irigat 50%IUA 9,69 6,59 10,18 6,91 19,87 13,53 68,1 66,1
Irigare fazială 11,75 7,00 10,99 6,93 22,71 13,93 76,3 77,3
Irigat 70%lUA 10,13 6,77 12,29 7,38 22,72 11.15 93,7 89,9

Tabelul 12

Influenţa regimului de irigare asupra stării fitosanitare a culturii sfee1ei de zahăr (netratate şi

tratate. eu Ben1ate)

Table 11 - Inf1uence of the irrigation treatment upon thephytosanitary condition of the sugar
beet crap (untreated aod treated with Beulate)

Influenţa gUrii de aprovizionare asupra stării fitosanitare a culturii sfeetei de zahăr (netratate
şi tratate cu Benlate)

Table 12 - Influence of the supply wateriog upon the phytosanitary condition of the sugar beet
crop (untreated and treated with Benlate)

Neirigat 7,87 3,99 7,81 5,96 15,68 9,95 10,3 11,0

Irigat 50%IUA- 9,69 6,59 10,18 6,91 19,87 13,53 68,1 66,1
Irigare apro'J'i~

zionare toam-
na+50% lUA
in vegetaţie 12,20 6,17 11,01 7,42 26,21 13,89 76,6 84,7

Irigare aprovizi-
onare primă-

vara+5D%
lUA in vege-
taţie 12,12 5,68 12,57 7,27 24,69 12,95 74,2 80,8

Irigare apro-
vizionare pri-
rnăvara+

50%IUA la
4~5 frunze 11,78 5,95 11,11 7,97 23,19 13,92 71,0 78,5

PJ:oducţia

I SemnificaţieDiferenţa

t/ha %

7,7 100,0 Mt.

8,8 111,1 1,0

9,2 120,2 1,'

DL 5% ~ 1,70 t{ha
1% ~ 2,27 t/ha

0,1 % ~ 2,97 t{ha

Tabelul 10

Varianta

Irigat 50% lUA. Se încheie pe
15 august

Irigat 50% lUA. Se incheie pe
1 septembrie

Irigat 50% lUA. Se incheie
pe 15 septembrie
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Aplicarea unui tratament cu produsul Benlate a condus şi mcr la redu
cerea la jumătate a gradului de atac la ambii paraziţi. Ca urmare a aplicării

tratamentului cu Benlate (produs ce combate ambii paraziţi), s-au înregistrat
sporuri de producţie cuprinse intre 4 şi 8 tjha rădăcini în comparaţie cu varian
tele netratate.

CONCLUZII

1. Pentru realizarea unei producţii de zahăr de 10 tjha sfecla de zahăr

a.consumat în perioada de vegetaţie aproximativ 770 mm de apă. Jumătate

dm.acest consum a av~t ca SUI să rezerva de apă din sol şi precipitaţiile din
perioada de vegetaţre, Iar cealaltă jumătate s-a asigurat prin irigare.

~. Sfecla de zahăr a reacţionat foarte bine la apa de irigare, obţinîndu-se
sporuri de plOducţie cup!iuse intre 3,4 şi 4,6 tjha zahăr, revenind peste 10 kg
zahăr pentru fiecare rom de apă de irigat.
.. 3. Digestia şi conţinutul de zahăr alb au fost influenţate de regimul de
lngare, scăzînd uşor pem{lsură ce a crescut norma de irigare Cantitatea de
zahăI obţinută la hectar a crescut mult, ca UIlllare a cresterii substantiale
a ploducţiei de radăcini. 'J

4. În cei trei ani expel imentali, udăI ile de aprovizionare aplicate toamna
sau P! imăvar a nu au iufluenţat substanţial producţia de sfeclă de zahăr.

ValorifIcarea ape! a fost mai slabă la variantele care au primit irigarea de
aprovizionare, iar indicii tehnologiei an cunoscut o usoara înrăutătire.

S. Îucheierea udăI ilor la J5 septembrie a contribuit la obtinel:ea unui
~por ~sigllrat de producţie, .în c01uparaţie cu variantele la care~dările s-au
lllchclat la 1 septembrie.

. 6. Prin iriga! e a CI cscut atacul de Cercospora beticola şi Erysplle betae.
Apllcalea unUl tratament cu produsul Benlate a condus la reducerea la
jum~tate"a giadu~ui de atac şi la obţine} ea unor sporuri de producţie
cup1Inse lutle -:1 ŞI 8 tone de rădăcini la hectar.
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WATER CONSUMPTION AND IRRIGATION REATMENT IN SUGAR
BEET UNDER CONDITI01'lS PREVAILING. IN DOBRUDJA

Summary

The paper presentsthe resnlts obtained at the Valu lui Traian Station in the 1975-1977
period, The water consnmption with sugar beets under the conditiori.s prevailing in Dobrudja
and the sources for thecovering thereof are analysed. Further on therc are presented the re
suIts of researches concerning the irrigation treatment oi sugar beets and the influence thcreof
upon the technalogical indices with the sugar beet. In the papcr one also taclded the problem
of the uecessity of supply waterings applied in the falI ar in the spring withthe sugar beet.
Likewise,there are presented the results of theresearches concerning the data of conchiding
the waterings with the sugar beet aud thcir ini1uence upall the technolagical qilalitT The paper
presents, too, some a:opects connected with thephytosanitarycanditionofthe crop, concerning
the attack of cercasporiosis and mildew with the sugar bect under irrigation conditions.

LA CONSOMlVIATION D'EAU ET LE REGIME D'IRRIGATION Â
LA BETTERAVE Â SUCRE DANS LES CONDITIONS DE DOBROUDJA

Reswne

Dans l'ouvrage sont presentes les n'isultats obtenus a la Station Valu lui Traian entre
1975 et 1977. an y analyse la consommation de l'eau par la betterave a sucre dans les conditious
de Dobroudja ainsi que les sQurces d'approvisionnement. an presente nussi les resultats des
recherches cance:rnant le regime d'i:rrigation de la betterave a sucre et son ini1ucIlce sur les
indices tcchnologiqucs pour la betterave a sucre. L'ouvrage s'occupe aussi du probleme de la
necessite des irrigations d'approvisionnement appliquees en automne ou au printemps a la
culture de betterave â sucre. an y presente aussi les resultats des recherches concernant la
periorle de la fin des irrigations â la betterave it Sucre et leur influencc sur la qualite technolo·
gique. L'ouvrage presente aussi quelques aspects concernant 1'etat phytosanitaire de la culture,
it savoir l'attaque de la cercosporiose et de l'o'idinm â. la betterave â sucrc, cn conditiollS
d'irrigntion.

DER WASSERVERBRAUCH UND DAS BEWĂSSERUNGSREGIME

BEI ZUCKERRUBEN IN DER DOBRUDSCHA

Z usammenf aSSUlIg

In der Arbeit sind die in der Forschungsstation Valu lui Traian in der Periode 1975
1977 erhaltenen Ergebnisse dargestellt, Es 1verden der ,\Vasserverbrauch bei Zuckerruben unte!
den Bedingungen der Dohrudscha und die Abdeckung dieses analysiert, '\Veitcrhin werden dic
Ergebnisse cler Untersuchungen uber das Bewasserungsregime von ZuckcrrUben und der Einfluss
dicses auf die technologischen Zuckerriibenkenngrassen aufgezeigt. In der Arbeit wird auch

das Problem der Vorratsbe1văsserungbei ZuckerrUben im Herhst ader Friihjahr in Angtifl
genommen. Es werden auch dic Ergehnisse der Untersuchungen Uber den Bewăsserungsabschluss~

termin uud die Ruhenquaiitătangefuhrt. Die ArbeH schliesst mit einigen phytosanitărenAspek~

ten der I\"ultur.
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PACXO):( BO):(bI M OPOCMTEJIbHbn1 PE){(MM ):(JI5I
CAXAPHOH CBEKJIbI B ):(OEPY):(){(E

Pe310Me

10 LucRARI ŞTIlNTIFICE, SFECLA DE ZAHĂR. 1979, VOL. IX

B pa60Te npIIBO~gŢCH peJyJU>TRTLI nOJly'leHHLIC Ha CTaHlUIH Banyn Jlyit TpaHH B nepHO,ll
1975-1977 rr. AmlJIH3HpyeTcH pacxo.n: DOM! ,unSI caxapHoii CBeKJIl>I B YCJJOBHHX)lo6pY,D,iKH
H lICTO'lHHKH ero nOKpLITHH. IIpllBo,UsTCH 3RTeM pe3ynbTarbI llccne,n;OBaHRJl pe)l{lfMa opomeHHH
caxapnott CneKJThI II ero DJIIDIHHC Ha TCXHOJIOrHqecKHC nOKa:3aTeJIH caxapHoit CaeKJIbl. B pa60Te
H3yqaeTc.II Bonpoc ne06XO)l.HMOCTH C:Ha6,llHrCIlhHbIX nOJIHBOB, npHMCHHCMl>IX OceHLJ{) w:m: necHOH
B CBeMORoa XYJIbTYPe. RmararoTCJl TaIQKe peJYJU>TaTbl HCCne,lJ;OBaHIDI cpOKa OKOH'laHlUI IIOilllBOB
caxapHo:l:t CBeKJIbI II. JlX BJIlHIHHe Ha TeXIJOJIOfH1lecKoe Ka'lJecTaO. OIIHCaHl>ITalOKC HCXOTOPLIC
BOnpOCbI, CBH3aHHLIC C ~nTOCaroITap1IbIMCOCTOJlHHeM J\YJIbTyp:bI,· o nopIDKCIIHH Ltcplwcnopno
30M II MY'lHHCTOii: pocoit opomacMoii caxapHoit CnCKJlbI.

STUDIUL ASIMILAŢIEI NETE LA SFECLA DE ZAHĂR IN FUNCŢIE DE
FORMA ŞI MĂRIMEA SPAŢIULUI DE NUTRITIE

AL. TIAND

La LC.C.P.T. Fundulea aU fost analizate, în anul 1971.
creşterea suprafeţelor foliare şi acumularea substanţeiuscate în rădă

cina sfeclei de zahăr, în funcţie de distanţa Între rInduri şi densitatea
de semănat. Experienţas-a executat pc 1111 cernoziom mediu levigat
in condiţii de irigare.

Forma şi marimea spaţiului de nutriţie a determinat fenome
nul de competivitate a plantelor foarte de timpuriu. Acestea s-au
accentuat pe măsura realiztirii suprafeţei foliare maxime şi in pe
rioada apariţiei noilor frunze, adică in luna august şi septembrie.
Cea mai mare suprafaţăioliară.peplantl Se înregistrează la densitatea
de 70000 plante/ha În tot cursul perioadei de vegetaţie, ca scăzînd

pe măsura creşterii densităţii de semă.nat.

Acumularea netă de substanţă uscată în rădăcină a avut
valori diferite in funcţie de cei doi factori analizaţi. Diferenţele apar
după 30 de zile de la răsăsire şi se amplifică pe măsura creşterii

suprafeţei foliare. Cele mai mari valori ale ratei de acumulare
netă au fost determinate de densitatea de 70000 plante/ha iar cele
mai scăzute la densitatea de 130 000 plante/ha. Creşterea distanţei

intre rînduri a redus atit rata de acumulare netă, cit şi lungimea
perioadei active.

Apariţia noilor frunze in luna august şi septembrie determină

scăderi semniiicative de substanţă uscată, cu atit mai intense cu
cit creşte densitatea plantelor şi distanţa intre rinduri. La den,sitatea
de 70 000 plante/ha semănateechidistant (38 X 38 cm) se înregistrează

cele mai mari valori ale ratei de acumulare nete, cit şi cea mai lungă

perioadă activă .a aparatului fotosintctic.

Studiul ritmului de formare al producţiei prezintă o deosebită impor
tanţă pentru .cunoaşterea principalilor factori limitativi ai acesteia. Din
acest punct de vedere, cel mai sintetic indicator fiziologic este asimilaţia

netă, indicator folosit Fentru prima dată (1917) de Gregory (după

Sipoş, 1970).
Studii privind asimilaţia netă şi suprafaţa foliară la sfecla de zahăr s-au

făcut jn ţara noastră la Oradea de Si p o Ş (1970). Datorită variaţiilor mari,
atît a suprafeţei foliare cît şi a asimilaţiei nete, sub influenţa diferiţior factori
de mediu, se propune introducerea termenului de asimilaţie netă medie pe
perioada de vegetaţie, adică a raportului dintre poducţia totală de substanţă

uscată şi suprafaţa foliară ce a activat In întreaga perioadă de vegetaţie.
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Acest indicator propus permite o analiză mai precisă a eficienţei transformării

energiei solare în energie chimică ca valori comparatîve pentru factori agro
tehnici analizaţi (densitate, fertilizare etc.), dar nu permite analiza dinamică

a factorilor ce contribuie la evidenţierea raudamentului fotosintetic produs
de factorii tehnologici analizaţi.

METODA DE LUCRU

într-o experienţă polifactorială, efectuată in anul 1976 la I.C.C.P.T.
Fundulea, a fost analizat (in dinamică) ritmul de creştere al suprafeţei foliare
şi al acumulării substanţei uscate in diferitele organe ale plantei.

Experienţa a fost de tipul 3 X 3 in trei repetiţii de cîmp. Factorii şi

graduările lor au fost următoarele:

A. Distauţa intre rinduri:
1. Semănat in pătrat (27,8; 31,7; 37,8 cm).
2. Semănat la 70 cm intre rinduri.

B. Densitatea in plante/ha:
1. 70 000.
2. 100000.
3. 130000.

Din fiecare parcelă au fost recoltate, la interval de 14 zile, 20 de sfecle
la care s-an determinat suprafaţa foliară prin metoda lui Watson (1952-1953),
precum şi greutatea medie a rădăcinii, a frunzei şi a peţiolului + coletul.
Greutatea substanţei verzi a fost transformată in substanţă uscată pe baza
determinării umiditătii probei la etuvă.

Datorită specifi~uhii acestei culturi de a forma continuu noi frunze,
s~a calculat acumularea netă în rădăcină, organ ce reprezintă cea mai mare
parte din greutatea plantei şi care asigură produsul util. în acest fel, rezultatele
obţinute elimină o serie de erori ce se datoresc descompunerii rapide a frunzelor
şi al peţiolului uscat. Calculul s-a făcut după o formulă asemănătoare asimi
laţiei nete (N i ci por o vie i 1956, W a t s o n 1952) şi anume:

G1 - G~

Ac.n. (S, - S,);;Z

in care Ac.n. - acumularea netă in rădăcină, g SU rădăcină/m', suprafaţă

foliară/zi;

G2 şi G1 = greutatea substanţei uscate a rădăcinii in grame determi
nate la două date consecutive ale dinamicii;

S, şi S2 = suprafaţa foliară pe plantă in m' determinată la cele două
date;

Z - numărul de zile dintre cele două determinări.

Experienţa s-a executat in condiţiide irigare pe un cernoziom mediu 1evi
gat deosebit de fertil. Fertilizarea s-a făcut cu 80 kg P,O, in toamnă înaintea
arăturii de bază-şi 180 l'g/ha azot administrat unifolm inaintea semănatului.

Semănatul s-a făcut manual, pe sfoară, la data de 25 martie, iar com
baterea buruienilor s-a făcut prin praşile manuale, de cite ori a fost necesar.

începind din luna iunie a fost asigurată combaterea cercosporiozei
prin mai multe tratamente cU liro-stanol. Irigarea s-a făcut prin aspersiune
menţinindu-se umiditatea solului la peste 50% din i.u.a.

REZULTATE OBŢINUTE

Suprafaţa foliad are rolul principal in realizarea unei utilizări cit mai
bune a energiei solate. Condiţiile de umiditate şi hrană in optim din cultnra
irigată, asigură valori cn peste 50 % mai mari decit cele raportate de Sipoş

(1970) pentru cultura neirigată.

() suprafaţi' foliară foarte mare creează condiţiile repartizăriineuniforme
a luminii la diferitele nivele de frunze şi chiar o concurenţă intre plante pentru
hrană şi lumină. Ca atare, producţia realizată scade, iar calitatea recoltei
este mai slabă rTianu, 1974).

în functie de cei doi tactori fitotehnici, distanta intre rinduri si den
sitatea de se~ănat, suprafaţa foliară au fost influenţate semnificativ 'numai
de densitatea plantelor.

In primele 45 de zile de la lăsărire, suprafaţa foliară a plantei, la cele
trei deusităţi experimentale, este asemilnătoare (fig. 1). Se constată totuşi,

chiar din această fază timpurie, competiţia plantelor pentru lumină. La densi
tatea de 70000 plante/ha suprafaţa foliară realizată de plantă are o usoară,

tendinţă de superioritate (care va creşte in continuare, In luna iunie şi iulie),
faF' de densitatea mai mare de 100000 şi 130000 plante/ha.

în perioada lunii iulie, suprafaţa foliar"- atinge maximul de creştere,
iar diferenţele create de densitatea de semănat sint mult mai mari. Astfel
la densitatea de 70000 plante suprafaţa foliară a plantei este de 0,63 m2

,

la densitatea de 100 000 de 0,52 m 2
, iar la 130 000 plante de 0,49 m2/plantă.

Uscarea unui număr mare de frunze ajunse la maturitate, determină

scăderi importante ale suprafeţei foliare. Totuşi, suprafaţa foliară pe plantă

se menţine cu atît mai mare pînă la recoltare ·cu cît densitatea de semănat

a fost mai mică.

Rata de acumulare a substanţei uscate in rădăcină. Datorită particulari
tăţii plantelor de sfeclă de zahăr de a forma continuu noi frunze, s-a analizat
greutatea medie a rădăcinii, care reprezintă cea mai mare parte a greutăţii

plantei şi totodată produsul util al plantei.
Randamentul fotosintetic al plantei se diferenţiază foarte devreme incă

de la a 30-a zi de vegetaţie. Condiţiilemai bune pe care le au plantele la densi
tăţile mici, asigură un spor de substanţă zilnică m rădăcină mnlt mai mare.
în perioada 86-102 zile de vegetaţie se înregistrează creşteri zilnice de 2,96 g
SU/zi/plantă la densitatea de 70000 plante şi de numai 2,37 g SU/zi/plantă

a densitatea de 130 000 plante/ha (fig. 2).
Uscarea frunzelor in luna august determină scăderi importante ale

ratei de acumulare a substanţei uscate, menţinîndu-se în continuare cu valori
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mai mari la densitatea de 70 000 plante/ha. Apariţia noilor frunze, care se
face pe baza substanţei organice depozitate în rădăcină, diferenţiazăputernic
rata acumulării substantei uscate in rădăcină :in functie de densltatea culturu.
În perioada medie a cel~i de-a 120-a zi, la densitatea'de 70 000 plante, valorile

_ Unele cercetări efectuate la porumb IL o o m i s şi colab. 1968) arată
ca acest eţe.ct se d::toreşte ~aturităţii mai timpurii al frunzelor în condiţiile
unor densltaţl mar! de semanat ŞI al unor densităţi mai mari între rînduri.

"'

2S 36 $7 78 9{< 110 fRO 157
Perioada de vegetaţie, zile

Fig. 2 - Influenţa densităţii de semănat, asupra acumulării
substanţei uscate la rădăcini

Fig. 2 ~ Influence ·of the seeded stand upou the dry mattlilr
accumulation in roots
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the sugarbeet

J

"

-....

....c70cm
......... .,..A50an

,~;;:;--:..----o

~ .•

Fig. 3 -Influenţa distanţei intre rinduri, asupra acumulării
substanţei uscate in rădăcini (g, SU/zi/plantă)

Fig. 3 - Influence of the row spacing upau the dry matter accu,.
mulation in roots (g DM/day/plant)

La s~ecla d<;: zah~r, efectulnegatiy .al de,:si!ăţilor mari ca şi a distanţei
de 70 cm mtre n,:dull asupra producţiei de radacini poate fi determinat de
scurtarea p~r!oadeldevegetaţie a aparatului foliar, în care rata de acumulare
a substanţei uscate în rădăcină are valori pozitive. .

se menţin încă pozitive, dar la densităţile mai mari, aceste. valori ajung la
-I,02g pentru densitatea de 100 000 plante ŞI -1,36 g SU/zl/plante la denSI
tatea de 130000 plante/ha. Menţinerea cu valori Fozitive a cantităţilor de
substante uscate acumulate zilnic la densitatea de 70000 Flante explietl
sporurile de recoltă care le realizează cultura la această densitate.

în functie de distanta Intre rinduri (fig. 3), valorile se diferenţiază
abia în perioada realizării suprafeţei foliare maxime â plantei, adică In ce:, de
a 94Ca zi de vegetaţie. Se constată că distanţa de 70 cm între rîndur! aSigură

un maxim al ratei de acumulare cu 16 zile mai devreme decit semănatul

echioistant.

2536 .51 78 94- 110 1?O

Pel'Joada de vegetatie. zile
157
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Fi 4 _ Influenţa densităţii plantelor şi a distanţei între rinduri asupra asimilaţîei
g. ude la sfecla de zahăr

Fi . 4 _ InHuence of the plant stand and row şpacing UPQIl the net accumulation "vith
g the sugar bect

Rata de acumulare netă in rădăcină. ~entru a .avea .un criteriu c<:,mun
al eficienţei suprafeţei foliare, in f~r;cţi: d"e dIstanţa ŞI den;'tati"a d!, ~ell1""nat;
s-a calculat rata de acumulare neta m radaCIUl, expnmate m g SU radacma/m"
suprafaţă foliară/zi (fig, 4),

,- la densitatea de 130000 plante/ha semănatulechidistantrealizează

valori pozitive superioare semănatuluila 70 cm intre rînduri. Refacerea apara
tuluî foliar detennină scăderi bruşte a,substanţeî uscate acumulate m rădădnă,

mai mare decît la celelalte densităţi şi mai ales la semănatul în pătrat.

Semănatul sfeclei la densitatea de 70000 plante/ha şi la distanţe mici
asigură acumularea de substanţă uscată în rădăcină pe o perioadă mai lungă

de timp şi cu intensitate mai mare, Creşterea densităţii de semănat şi lărgirea

spatiului intre rînduri duce la stînjenirea reciprocă a plantelor, ceea Ce produce
o r~tă de acumulare mai mică la unitatea de suprafaţă foliară. Fonnarea noHor
frunze produce scăderi ale greutăţii medii a rădăcinilor, cu atît mai mari cu
cit creşte densitatea plantelor.

CONCLUZII

1. Condiţiile optime de vegetaţie, create sfeclei de zahăr in cultură

irigat", asîgură dezvoltarea puternicăa aparatuluî foliar al plantelor. Creşterea

densităţîi plantelor la unitatea de suprafaţă duce la mărirea competiţiei

individuale dintre plante,
2. Fenomenele de competitivitate apar înce din primele 30 de zile de la

răsărirea culturii, manifestîndu-se atît prin reducerea suprafeţei foliare a
plantei cit şi prin modificarea ratei de acumulare netă in rădăcină, aceasta
crescînd in continuare pe măsura dezvoltării suprafeţei foliare a plantei.

3. în perioada lunii iulie, cînd este, atins maximul de dezvoltare a
suprafetei foHare ,a planteî, se îuregistrează cele mai mari valorî ale ratei de
acumnl~re. Ele sînt mai marî la densităţile mici şi scad pe măsura creşterii
densităţii culturii.

4, Distanţele mici între rîndurî (40-50 cm) asigură creşterea greutăţ!i
rădăcinii o perioadă mai lungă de timp, faţă de distanţa de 70 cm între rîndun.
Maximul de acumulare al substanţeîuscate are loc cu circa 16 zile mai devreme
ladîstanţele mari faţă de semănatul în rînduri apropiate, datorită maturărîi

mai timpurii al aparatului foliar. ,
5. Apariţia în luna august şi septembrie a noilor frunze detennmă

scăderi semnificative ale greutăţii medii a rădăcinii.

6. Valorile negative ale acumulării nete în rădăcină se înregistrează cu
atît mai întens cu cît creşte densitatea plantelor şi cu atit mai timpuriu cu
cît dîstanta intre rînduri este maî mare.

7. L~ semănatul echîdistant şi densîtatea de 70000 plante/ha se înre
gistrează cea mai lungă perioadă de acumulare netă şi cu cea mai ridicată

intensitate.

1. Gr ego r y F. G., 1917, Thil'd A1ld Raport ExP.. and Res Sta, Chest1tut, .(după Watson 1952).
2, K ase n a g a A., 11 OT e s i M,. 1951, On t~e 'Light transmision of Leaves and it meaning

for tlle production of ft.1atter in plant }ap J; Bot.
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STUDY OF THE NET ASSIMILATION IN SUGAR BEET.
AS RELATED TO THE SHAPE AND MAGNITUDE OF THE

NUTRITIONAL AREA

Summary

At the Research Institute for Cereals and Industrial Plants there were analysed in 1971
tlIe increase of the foliar arcas and the accumulation of dry matter in the sugar beetroots,. in
dependence of the spacing between rows and of the seeding stand. The experiment was earried
out -ori a medium leaehed chernozem under irrigation conditions.

The shape and magnitudeofthe nutritional area determined very early the competitivity
phenomenon. They increased as there were realized maximum foliar areas and in the period of
appearanceofthe new leaves,namely in the months of August and September. The largestfoliar
area is recorded in the stand of 70,000 plants/ha throughout the entire period of vegetation, it
decreasing as the seeding stand increases,

The net accumulation of dry matter in tbe roots had different values in dependenee of the
two factors analysed. The differences appear 30 days aiterplant emergence and they amplifyas the
ioliar area inereases. Highcst values 01 net accumulation rates were determined by the 70.000
plants/ha stand, and the lowest attlte stand of 130.000 plants/ha, The iri crease ofthe spaeing
bebveen rows reduced both the net· accumulation· rate and the length of the· active period.

The appearance 01 the new lcaves in the months of August and September determined
-significant deereases of the drymatter, alI themore iutenseas the plant stand aud row spacing
inercase. At the 70.000 plants/ha stand equidistantlyseeded (38 X 38 em), one reeords the highest
values of net accumulation rates, as ,vell asthe longest active period of the photosynthetique
period,

L'ETUDE DE L'ASSIMILATION NETTE A LA BETTERAVE A SUCRE,
FONCTION DE LA FORME ET DE L'ETENDUE DE L'ESPACE

DE NUTRITION

Resume

A !'Institut de Recherches pour les cerealcs et les plantes techniques de Fundulea,oat
etc analysees, en 1971, la croissance des superJicies folliaires et l'accumulation de matiere seche
dans la racine de betterave a. sucre, eu ionction de l'intervaUe entre les rangs et de la densite
de scmis. L'experience a eteeifectuee sur un ehernozem moyennement lessive, en conditions
,d'irrigation~

La iorme et l'ctendrie del'espace de nutrition ont determine de tres tot le phenomene
de competitivite des plantes, Il s'e'st accentue a. mesure de la realisation de la supedicie iolliaire
maximale, ainsi que dans la periode de 'apparition des nouvclles ieuilles, soit les mois d'aotît

et de septembre. La plus grande superficie iolliairesur la plante est e~registree a la densite de
70 000 plantes/ha, pendant toute la periode de vegetation, et diminue avec l'augmentation de
la densite. .

L'accumulation nette de matiere' seche dans la racine a eonnu des. difierentes valeurs en
ionetion des deux iacteurs analyses. Les difierencesapparaissent 30 jours apres la levee, e~ vont
s'amplifian(avee la croissance de la superficie iolliaire, Les plus grandes valeurs ~u taux daccu
mulationnette ont ete d6terminees a la densite"de 70000 plantes/ha, et les m01ns bonnes a la
densite de 130000 plantes/ha. La croissance del'intervalle entre les rangs a diminue tant l'accu
mulation nette que la longueur de la periode active.

L'apparition des nouvelles fcuilles dans les m~is d'ao1Ît et de septe~?redetermine des
baisses significatives de matiere seche d'autant plus lntenses que la dcnSlte des plantes et
l'intervalle entre les rangs s'accroissent, ,

Les plus grandes valeurs du taux d'accumulation ncHe, ainsi que la plus 10ngue penode
active de l'appareil photosynthetique, sont enregistrees a. la densite de 70 000 plantes/ha semees
equidistant (38x38 cm),

DIE NETTOASSIMILATlON BEI ZUCKERROBEN IN ABHĂNGIGKEIT
'vON DER FORM UND GROSSE DES ERNĂHRUNGSRAUMES

Zusammenfassung

Im Forsehungsinstitut fiir Getreide und Indust~iepflanzenFunduleawu~de îm Jahre
1971 das \Vachstum der Blattflăche nnd die AkkumulatlOn der Trockensubstanz 111 der Zucke
rriibenwurzel in Abhăngigkeit 'Ion dem Reihenabstand und der Aussaatdichte analysiert. Der
Versuch wurde auf einem bewăsserten massig ausgelaugten Tschernosem ausgefiihrt.

Die Form und Grasse des Ernăhrungsraumes liihrte sehr friihzeitig zu einer Konkurrenz
der PHanzen untereinander. Diese steigerte sich bei der maximalen Blattflache und in der Pe~
dode der Bildung neuer BUitter, d.h. im August und September. Die grosste Blat~flăcbe,pro
Pflanze wird bei der Dichte vom 70-tausend Pflanzen/ha wăhrend der ganzen Vegetahonspenode
verzeichnet nnd verringert sich mit zunehmender Auss~atdic~~e..Die. Nettotrockens~bstanz
akkumulation in den Ruben hatte verschiedene Werte 111 Abhanglgkelt van den zwel analy
sierten Faktoren, Die Unterschiede erscheinen 30 Tage nach dem Aufgang und vergresser~
sich mit wachsender Blattflache, Die gressten Werte der Nettoakkumulationsrate wurden bet
einer Dichte van 70-tausend Pflanzen/ha bestimmt, wăhrend die kleinste bei einer Dichte van
tJO-tausend Pflanzen/ha aufgezeichnet. Bei wachsendem Reihenabstand verringerte sicb die
Nettoakkumulationsrate als aueh die Lănge der aktiven Periode. .' .,

Das Erscheinen der neuen Blatter im August nnd September fiihrtzu emer slgllIhkanten
Verringerung der Troekensubstanz und Z\var um so stărker je gresser ~ie Pllanze~dicht:und
der Reihenabstand wird, Bei der Dichte van 70-tausend Pilanzenfha bel Aussaat mIt glmchem
Reihenabstand (38 X 38 em) 'werden die hechsten \Verte der ~ettoakkumulationsrateals auch
die lăngste aktive Periode des Photosyntheseapparates verzclchnet.

H3YllEHHE 1JHCTOM ACCHMHJUIUHH Y CAXAPHOM CBEKJIbI,
B 3ABHCHMOCTH OT <I>OPMbI H BEJIH1JHHbI IIHTATEJIbHOrO

IIPOCTPAHCTBA

Pe3lOMC

B 1971 roA)' B HaY'IHO-lfCCJIe,[lOBaTeJIbCKOM lfHcTHTyTe 3epHOIlbIX n reXHR1IecKlfx K}'JIb-'
TYP - WYlU1YlIJi 6l>lJI 1I3Y':IeH paCT lIlfCTOBOll nOBepxa:oCTH il aKKYMymu~HH cyxoro BeIIlecTBa B·
ROPlIeIlJlO.aax caxapHoit CBeMbI, B3aBHCHMOCTH OT MejK)I.)'pH,1I,lfit li rycToTbl noceaa. OlIblT'
6bm npOBeAeH Ha Cpe,ll,FJeBbIIIlC:nO"leHHOM "IepH03eMe B opomaeMbIX yCJIOBHHX.
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<!lapMa I{ neJIH'llUIa IIIiTaTe1IbH:OfO npOCTpaHCŢBa BbI3BaJIH mmeaHe l(;OMneTllBIIOCTR pacTe·
HB.i:tO':lCHb pauo. OHI{ yBeJIH'IliJIliCb no Mepe .llOCTlIJKeHHH MaKcn:MaJIbHoit JIilCTOBOHIUlOma.nu
H B nepHO.[{ nOJlBJIeIfifJl HQBbIX JIHCTbCn, T .e. B a.nrycTe H ceRu.6pe. CaMIDI 60JlLIDaJl JIHCTOBaJI

nnom:a)J;b OTMe'ICHa upu rycToTe 70 ŢLIe. pacTeHHli/ra B ŢC1{CHlIe Beero ncreTauHoHHoro nepHO.lla,
npH'iCM OHa YMem.manacb nO Mepe yne.nH'IeHHH rycToTbI nOCCBa.

qHcToe HaKOIIJIeHHe cyxoro BemecTBa n KopHCrmo.n;ax 6hJJIo. pa:3Hoe n 3aaHCHMOCTH DT
3TllX .D;Byx. aHa.JIH3HponaliIIbIX <!>aKTOpOB. Pa3IJHUbI IIOHBIDIlOTCJI 'IepeJ 30 )l;HeHUOCne 'BCXO)l;a
H ynCJUI'JllBaIOTCJI ilO Mepe yBeJIU';Iel{HH JIHCTOBOit IIonepxHocTII.

CaMoe DbICQKOe '{HeToe HaKOIIJIeHIle 6blJlO TIpI{ rycTOTe 70 TLIe. pacTeHHit/ra n: CaMoe
HH3Koe npI{ 130 TbIC. pacTcHHfi/ra. YneJIHqCHHe MC)K):O'pH.llHH: coxpaTluIo 1fRCŢoe H<UCOnneHlle,
KaK II .,IlJIHH)' alqHBHoro nepHo.n;a.

TImumeHHe HOBLIX JU{CTl>eB B aBrycTe II ceHTJl:6pe BLI3BaJlO .n;ocToBepHoe yMeHLmeHHe
cyxoro Bem;ecTBa, TeM 6oJIbme, 1feM YBe,nU1fHaaeTCJI rycTOTa, paCTeHHit II Me)K):];ypJU(LH. TIPII
rycToTe 70 TbIC. pacTeHRit/ranOCeJlHHLIX Ha o.n;HHaKOJlbIX paCCTOJlHHJlX (38 X 38 CM) Ome1feliO
CaMoe JlbICOKOe 1fUCTOe HaKOITJIeHue. aTaIOKe Ca.MLlit .n;JIHHHbIit aKTHBlIbIH; nepHo,o; 4>UTOCHH-'
TeTH1fecKoro armapaTa.

CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA BURUIENILOR
PRIN METODE CHIMICE ŞI MECANICE LA SFECLA DE ZAHĂR

v. STRATULA, D. PANĂ, N. ŞARPE

în anii 1976 şi 1977 la C,A,P. Catane, jud. Dolj· pe un cerllp'"
ziom mediu levigat in condiţii de irigare, s-au efectuat cercet5.ri
privind combaterea integrală a buruieni1or. prin metode mecanice
şi chimice, la cultura de sfeclă de zahăr. Cele mai bune rezultate s-au
obţinut in varianta. martor VI lucrată clasic (3 praşile mecanice.
plus două manuale), care a dat 74,3 t/ha rădăcini şi 11,34 t/ha ;zahă.r

alb, urmată de varianta Vs care a fost tratată la semânat cu Dual+
Venzar şi cu .Betanaldupă răsărireasfec1ei, cind buruienile au 2-3
frunze, şi la cares~!l inregistrat 55,2 t/ha râdăcini şi 6,76 t/ha. zahli.r
alb, Aceste variante avind şi cea mai bună eficienţă economică. se
recomandă pentru producţie.

Deoarece la cultura sfeclei de zahăr se consumă multă forţă de muncă

pentru prăşit, CU o productivitate scăzută, combaterea buruienilor cu ajutorul
erbicidelor a devenit o necesitate (C i orI ă u Ş şi Ta m a ş, 1972, CI o ţ an
1978, Str atu 1 a şi colab., 1977).

în lucrarea de faţă se prezintă rezultatele unor cercetări privind comba
terea integrală a buruienilor prin metode chimice şi mecanice în condiţiile din
Cimpia Olteniei.

METODA DE CERCETARE

în anii 1976 şi 1977 au fost efectuate cercetări priviud combaterea iute
grală a buruienilor pe cale mecanică şi chimică la sfecla de' zahăr în condiţii

de irigare. Experienţele au fost amplasate după metoda blocurilor, pe solul
<:ernoziom mediu levigat de la C.A.P. Catane, judeţul Doli, In cadrul unei
rotaţii de patru ani (soia - grîu - sfeclă de zahăr - porumb).

Au fost studiate următoarele variante:

V,b, = :> praşile mecanice + 2 praşile manuale (Mt. I);
V,b2 = una praşilă mecanică (Mt. II);
V2 = Ro-Neet + Venzar (6 IJha + I kgJha);
V. = Dual 500:+ Venzar (4 IJha + 1 kgJha);
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v. = Dual 500 + Veuzar + Betanal (4 l/ha + 1 kg/ha + 6 l/ha);
V. = Dual 500 + Betanal (4 l/ha + 6 l/ha).

Ro-Neetul, Venzarul şi Dualul s-au dat înainte de semănat, iar Betanalul
după răsăritul sfeclei şi al burtlienilor. S-a semănat soiul R Poli 1 asigurîndu-se
desimea de 90 000 plante/ha pe agrofondul N.50 P 100 Kso.

0"0 Din punct de vedere climatic, C.A.P. Catane este aşezată într-o zonă

'în care în medie pe O perioadă de 2Oa'li cad 625,4 mm precipitaţii şi cu o
temperatură medie anuală de lO,5°C,

în anii de experimentare 1976 şi 1977 au fost înregistrate 552,8 şi res
pectiv 649,4 mm precipitaţii, valorile fiind apropiate de media pe 20 de ani
(625,4 mm), dar neuniform repartizate în perioada de vegetaţie a sfeclei de
zahăr. Deficitul de apă din perioada de vegetaţie a fost completat prin apli
carea a 6-8 udări a cîte 800 m'/ha apă.

Temperaturile medii anuale au fost de lO,8°C în anul 1976, de 1l,4°C
în anul 1977 şi de 10 ,SOC în medie pe 20 de ani.

REZULTATELE OBŢINUTE

Gradul de îmburuienare s-a determinat folosiudu-se scara EWRS, metoda
numerică şi cantitativ-g.avimetrică(tabelul 1). Din datele obţinute se constată

ră, la 30 zile de la tratament, în variantele erbicidate notele au fost cuprinse
între 6,5 şi 7, pentru ca la 60 zile notele să fie între 2 şi 5, iada recoltare între
5 şi 8. După această notare, cel mai redus grad de îmburuienare s-a înregistrat
în V. (variantă tratată la semănat cu Dual + Venzar, iar la răsărirea sfeclei
şi a buruienilor cu Betanal). In luna august, varianta V.b. (prăşităde 3 ori
mecanic şi de 2 ori manual- martor I) a înregistrat în medie 54 buruieni/m',
care au avut doar 65 g/m'. îu varianta care a primit o praşilă mecanică (V.b,),
în medie s-au înregistrat 506 buruieni/m', cu o greutate de 1 198 g/m' \martor
II). în variantele erbicidate (V" V., V. şi V.), numărul buruienilor/m a fost
redus (44-97 buruieni/m') jnsă greutatea medie a lor a fost mare (345-836
g/m'), deoarece buruienile rezistente la erbicide ,-au dezvoltat vegetativ
puternic. Acest lucru s-a răsfrînt negativ asupra recoltei de sfeclă de zahăr.

S-au găsit următoarele buruieni predominante: Sinapis arvensis, Sorghltm
halepense şi Agropyrltm repens.
. în ceea ce priveşte ploducţia de rădăcini (tabelul 2), se constată că cele
mai bune rezultate s-au obţinut în varianta lucrată clasic (V.b.), cu trei
praşile mecanice + douăpraşile manuale (martortll I). Aceasta, în medie
pe 2 ani, a uat 74,3 t/ha, avînd un spor foarte semnificativ de 46,3 t/ha, faţă

de varianta la care s-a aplicat o singură praşilă mecanică (V.b2 - martorul II).
Variantele elbicidate (V" V. V, şi V6) au dat producţii de 30,1-55,2 t/ha,
cu pierderi de recoltă (19,1-44,2 t/ha) foarte semnificative faţă de varianta
lucrată clasic (V.b. - martorul I). Dacă se compară producţiile variantelor
erbicidate (30,1 ~55,2 t/ha) cu producţia variantei (28,0 t/ha) la care s-a
aplicat o praşilă mecanică (V.b, - martorul II) se constată că s~au înregistrat
sporuri de recoltă asigurate statistic (2,1-27,2 t/ha). Astfel, varianta la care
S-a aplicat Dual + Venzar la semănat, plus Betaual la răsăritul sfeclei cînd
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Producţia de rădăcini in funcţie de combaterea integrală a buruienilor cu ajutorul erbicidelor

Table 2 - Rootyields in dependence of the integral control of weeds by means of herbitides

...........
Tabelul 2

Anul 1976 Anu 1977 Media 1976~1977

Combinaţia
diferenţa, t{ha grad. semnif. diferenţa, t{ha grad, semnif. diferen ţa, tfha grad.setnnif,

~ factorilor pro_ pro- pro-

• ducţ.iâ. "1' I "1' "1' I "1' ducţia faţă I "1' faţă I "1'
ducţia "1' I ''l'

faţii I "1'.~ t{ha Mt.I r.U. II Mt.I Mt.U tlha t.lt. 1 Mt. II Mt.I ?rit. II t{ha Mt.·1 • Mt. II Mt.I Mt. II,.
~-

Mt.I = Vlb1 = 3pra-
şile mecanice +
+ 2 manuale 72,2 O +4,72 - ••• 76;10 O +45,50 - 00' 74,3 O +46,3 - .*.

2 Mt.II = V1bz = una
praşilă mecanică. 25,0 -47,2 O 000 - 30,90 -45,50 O 000 - 28,0 -46,:3 O 000

3 Ro-Neet + Ven-
zar 26,5 -45,6 +1,6 000 - 46,55 -29,85 + 15,65 000 000 36,5 -37,8 + 8,5 000 •

4 Dual + Venzar 24,5 -47,7 -0,5 000 - 35,70 -40,70 + 4,80 000 - 30,1 -44,2 + 2,1 000
5 Dual + Ventar +

+ Betanal .52,2 -20,0 +27,2 000 000 58,20 -18,20 +27,30 000 000 55,2 -19,1 +27,2 000 .**
6 Dual + Betanal 50,2 -21,7 +25,5 000 **. 39,60 -36,80 + 8,70 000 o 45,1 -29,2 + 17, 1 000 **.

DL .5% 6;4 7,54 6,97
DL 1% 8,8 10,44 9,62
DL 0,1% 12,2 14,41 11,30
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Tabelul· 3

Producţia de zahăr alb În funcţie de combaterea integrală a buruieni10r cu erbicide

Table 3 _ White sugar production in depcndcllce of the integral controlor weeds by herbicides

Anul 1976 Anul 1977 Media 1976 1917

diferenţa, tlha grad. semnif. diferenţa, t/lla grad. semnif. diferenţa, t/ha grad. scmfii1.

• COmbinaţia factorilor produC- \ ~ pwdu'~
produc-

;;
• ţia faţă I "1' faţă. faţă

ţia
f'l' \ ''l" "1' \ "1'

ţja faţă I"1' "1' I"1'
.~ t{ha MI. 1 :!In. Il :!Itt. lMt. II tfhu :ML 1 IIH. II Mt. 1 Mt, n tlha IIH.I . Mt.n MI. 1 . :!IIt. II

,.

1 Mt. 1 Vlb1 = 3pra·
şi1e mecanice + 3
manuale 10,29 O +8,42 7 *** 12,38 O +7,50 - ,.. 11,34 O +7,96 - *0'

2 IVit.1I V1bz = una
praşi1ă mecanică 1,87 -8,12 O 000 - 4,88 - 7,50 O 000 - 3,38 -7,96 O 000

3 Ro-Neet+Ven-
za' 1,34 -8,95 -0,53 000 - 7,77 -4,61 +2,89 000 ** 4,56 -6,78 +1,18 000 •

4 Dual· + Vertzar 2,76 -7,53 +0,89 000
, 5,78 -6,60 +0,90 000 4,27 77,07 +0,89 000

5 Doal + Venzar +
+ Betanal 1,15 -6,14 +2,28 000 *•• 9,37 -3,01 +1,49 00 *** 6,76 -4,58 +3,38 000 ••0

6 Dual-I-Betanal 3,78 -6,51 +1,91 000 *** 6,20 -6,18 + 1,32 000 o 4,99 -6,35 +1,61 000 o

,

DL 5% 0,81 1,30 1,06

DL 1% 1,12 2,45 1,78

DL 0,1% 1,55 3,75 2,65

!
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buruienile aveau 2-3 f~unze. (V5), a înregistrat o recoltă mare de 55,2 t/ha,
cu ~n Sp?: foarte semmflcahv_ de 27,2 t/ha. Producţie bună (45,1 t/ha) s-a
obţlTI~t ŞI ITI vananta Va tratata cu Dualla semănat+ Betanal după răsărirea
sfeclel, cu un spor (17,1_ t/ha) foarte sen:-nificativ faţă de V,b, (martorul II).

~ezultate asemanatoare s-au InregIstrat şi în ceea ce priveşte producţia
de zaha~ alb (tabelnl 3). D_e pe varianta lucrată clasic (V,b, - martorul 1)
s-a;, obţlTIu~ 11,34 t/ha zahar alb, cu un spor (7,96 t/ha) foarte semnificativ,
faţa de vananta la care ::-a aplicat. o singură. praşilă mecanică (V,b,), care
a mreglstrat 3,38 t/ha ~ahar.alb; erbl~ldele aplicate au adus sporuri de recoltă.
(0,89-3,38 t/ha) semmflcahve (V3 ŞI Va) şi foarte semnificative (V,). Prin
unn:,re, ~ot vanantel~ (V5) tratate cu Dual şi Venzar la semănat, plus Betanal
dupa rasanrea sf.e~lel au dat cea. mai mare cantitate de zahăr alb (6,76 t/ha).

. Cal.culul efl~lenţel econ?mlce (tabelul 4) arată că varianta (V,b,), cu
trei praşlle mecamce plus_doua manu~le, a adus un venit net de 7 670 lei/ha,
la un cost de producţie scaz;,t (0,20 lel/kg). De asemenea, varianta V., tratată.
c,: Du,,:l plus Venzar la semanat, pl~s Betanal după răsărirea sfeclei de zahăr,
a ITIreglstrat ';In vemt Il:eţ de 1 960 lei/ha, la un cost de producţiede 0,26 lei/kg.
Celelalte. vanante erb.IC1~ate au Inregistrat pierderi de 1 020-5 470 lei/ha
ŞI cost,;,n de I?rodu5'ţle n.d!cate (O,.3~-0,48Iel/kg). Varianta (V,b

2
) la care

s-.a aplicat o slTIgur~ praşlla meca.m~a. (martorul II) a realizat cea mai mare
pierdere de 6100 lei/ha ŞI cel mal ndlcat cost de producţie (O,52Iei/kg).

Tabelul 4
Eficienţa economică

Table 1. - &onomic Efficiency

55,2 t/ha rădăcini şi 6,76 t/ha zahăr alb. Aceste variante au avut şi cea mai
bună eficienţă economică şi se recomandă pentru producţie.

în varianta 5 producţia de rădăcini şi de zahăr alb a fost mai re
dusă ca la martorul 1, deoarece erbicidele aplicate n-au distrus buruienile
perene.

3. Cele mai potrivite erbicide s-au dovedit a fi Ro-Neetul şi Venzarul
aplicate înainte de semănat, precum şi Betanalul administrat după răsăritul

sfeclei dnd buruienile au 2-3 frunze. Dualul aplicat singur a avut un efect
redus asupra gradului de îmburuienare.
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RESEARCHES CONCERNING THE WEEDS CONTROL
BY CHEMICAL AND MECHANICAL METHODS IN SUGAR

BEET CROP

I Mt. 1 3 praşile mecanice +
2 praşile manuale +7,04 0.20 +8.30 0,19 +7.67 0.202 Mt. II 1 praşilă mecanic -7.00 0,58 -5,23 0,47 -6.10 0.523 Ro.Neet + Venzar

4 Dual + Venzar
-6,55 0,54 -0.54 0,31 -3,55 0.40-7,15 0,59 -3,79 0,41 -5,47 0,48:; Dual+Venzar+ Betanal +1,06 0,28 +2,86 0,26 +1,96 0,266 Dual + Betanal +0,60 0,29 -2,67 0,37 -1,02 0,32

Anul 1976 Anul 1977 Media
Smnmat·y

In tlIe years of 1976 and 1977, at the Agricultural Production Cooperati7e in Catane, Dolj
district, an a medium leached chernozem under irrigation conditiolls, there v,'ere carried out
:researchesconcerning the integral contral of v,'eeds by chemicaland mcchanicalmethods in tlIe
sugar beei crap.

Be.st results 1'.'ere obtained in the control varial1t (V1) classically wor1ced (3 mechanical
cultivations, plus 2 manual hoeings), which rendcred 74.3 t{ha roots and 11.34 tfha whitesugar,
iollowed by the V5 variant, which ".'aS treated at seeding with Dual + Venzar and with Betanal
after beet cmergence, when the weeds have 2·-3 Ieaves, and withwhich onc rccorded 55.2 tfha
roots and 6.76 t{ha white sugar. These variants having the best economic eHiciency too, are
recommended iar· praduction. .

rost
producţie

leifkg

venit net I
mii lei{h;J,

cost
producţie

lei/kg

venÎt net I
mii lei/ha

cost
producţie

lcilkg

venit net I
mii lei/ha

V(lrianta

CONCLUZII

RECHERCHES CONCERNANT L'ELIMINATIO"i DES
MAUVAISES HERBES PAR DES METHODES CHIMIQUES ET
MECANIQUES DANS LA CULTURE DE BETTERAVE A SUCRE

Din datele prezentat~ se de"p~ind unnătoarele concluzii şi recomandări:
1. Trata,:,e?-tele aplic~te au ITIfluenţat gradul de îmburuienare, ceea

ce a dus la ma~lrea Sau mlcşo~area producţiei de sfeclă. de zahăr.
2. Cea mal m,,:re p:oducţ~e (74,3 t/ha) de rădăcini şi de zahăr alb

(11,34 t/ha) s-au obţlTIut ITI vananta lucrată clasic cu 3 praşile mecanice +
2 manuale, ;mn,ată de varianta tratată cu Dual + Venzar la semănat+
Betanal la rasănrea sfeclei, cînd buruienile au 2-3 frunze, care a înregistrat

Resume

Entre 1976 et 1977 ontMe eHeetuees des recherches concernant l'elimination integrale
des mauvaises herbes, par des methodes chimique ct mecaniqucs, dans la eulture de bctterave
iL şucre. Les recherches ont ete efieetueesa. la cooperative agricole de production Catane, dep.
Dolj, sur un chernozern moycnnement lessive, en conditions d'irrigation. Les meilleurs resultats
opt ete obtenus par la variante temoin V1 travaillee de maniere c1assique (3 sarc1ages mecani
ques et 2 manuelles) qui a danne 74,3 t/ha racines et 11,34 t/ha sucre blanc, suivie par la va
riante V5' qui avait ete traitee 10rs du semis avec Dual + Venzar et anc Betanal apres la levee
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de la betterave, quand les mauvaises herbes avaient 2-3 feuilles. et qui a donne 55,2 tjha
;racines et 6,76 tjha sucre hIane. Ces varîantes ont eu la meilleure efficience economique et sont
recommandees pour la produetion.

UNTERSUCHUNCGEN ZUR UNKRAUTBEKĂMPFUNG

DURCH CHEMISCHE UND MECHANISCHE METHODEN BEI
ZUCKERRUBEN

Zusammenfasslmg

In den Jahrcll 1976 nnd 1977 wurden Untersuchungen iiber dic vollkommene Ulikraut
bekămpiung durch chemische nnd mechanische Methoden bei Zuckerriiben in der LPG Catanc
(I{reis Dolj) auf einembewăssertenrnassig ausgelaugtem Tschernosem ausgefiihrt. Die besten
Ergebnisse wurden bei der klassisch bearbeiteten (3 Maschinehacken nnd 2 Handhacken)
Bezugsvadante 1 erhalten tind zwar 74,3 tjha Ruben nnd 11,31 t/ha 'Vcisszucker, gefoIgt van
der Variante (V~), die mit Dual + Veuzar bei der Aussaat nud mit Betanol nach dem Aufgang
der Riiben, wenn die Unkrăuter2-3 Bliitter haben, behandelt uud 55,2 tjha Ruben, weun die
Unkrallter 2-3 BIăttcr baben, behandclt uud 55,2 tjha Rabeu uud 6,76 t/ha Wcisszucker
verzeichncte. Dicse Variantenwaren auch am wirtschedtlichsten und werdcn cler Produktion
vorgesehlagen.

I1CCJIE):(OBAHI1E IIOJIHOM EOPbEbI C COPWIKAMI1
XI1MI1QECKI1M 11 MEXAHMqECKI1M METO)J.AMI1 B

CBEKJIOBMqHOM KYJIbTYPE

Pe310Afe

R 1976-.1977 r. B CeJIbCIl:QX03XilcTBeHHoM npOIi3BO):lcTDeHHoM KoorrepaTHBeKaTftHeKye3,11a
,l.l;OJDK :H3y'leHa Ha cpe.JJ:ueBhIUI,eJlO'leHHOM opomaeMOM "Ieplf03eMe IIOJIHax 6opb6a C CoplUIKaMH
XHMH'IecKIiM KIi MeXaHH'leCKIIM cnoco6aMH 13 cneKnoDIIlIHoil: KynhType. CftMhle nyllmHe pC3yJIb
TaTM nony'JeHhI B KOHTpnohHoM BapuaHTeB:t o6pa6oTaHHoM KmlCCJ{'ieCKIIM cIIoco6oM (3 MeXaJIII
'Jec'KHX nopoIIonOK li ):{De pY'JHbIX), KOr):la 6hIJIO c06palfo 74,3 TIra KOpHenJIO):lOB II 11,34 TIra
6enoro caxapa. llocne./:lonaJInapnaHT B5, o6pa60TaUHbIiî DO· npeMH noceB8 ):{yaJI + BeH3apOM
II EeRTaH8JIOM nOCJle nCXO):la CneKJIbI, Kor.ua COpHllKII HMelOT 2-3 JlliCTa. R 3TOM cJJyqae 6bIJIO
co6pano 55,2 TIra KOpHeIIJIO):lOn II 6,76 TIra Genoro caxapa. 3TH BapHaHTbI IIMeIOT caMj'IO Xopo..
mylo 3KOROMlIQeCKYIO 3ljJiPeKTHBHOCTb II peKOMeH):lyeTCH .r:Vm npOli3Bo,o;CTBa.

INFLUENTA EPOCII DE RECOLTARE ASUPRA PRODUCTIEI SI A CALI
TĂŢII TEHNOLOGICE LA CîTEVA SOIURI DE SFECLĂ 'DE ZAHĂR îN
CULTURA NEIRIGATĂ îN CONDIŢIILE CîMPIEI MOLDOVEI

E. ALBI],;E,!. D. BLAJ. G. PLEŞCAN. MARIA DELEANU

S-au experimentat trei epoci de reeoltare (15 august. 15 sep
tembrie şi 15 octombrie) la 3 soiuri de sfeclă de zahăr (RPoli7;
MonQrom; RPM-519).

Rezultatele obţinute asupra producţiei de rădăcini, zahăr ş~

asupra calităţii tehnologice, pun în evidenţă influenţa pregnantă a
condiţiilor climatice a anilor experimentali, a epocii de recoltare şi în
măsură ceva mai mică a solului. Cantitativ si calitativ rezultatele cele
mai bune s-au obţinut la toate soiurile prin 'reeoItarea ÎI luna octom
brie. La reeoItarea in lunaal1gu5t calitatea tehnologică a sfeclelor
este inferioară şi se micşoreazămult producţia de rădăcini şi zahăr.

Utilizarea soiurilor cu o capacitate mare de producţie, tehuologia de
cultură.corespunzătoaIe şi epoca de recoltare constituie principalele rezerve
de sponre a producţiei la sfecla de zahăr. T_ucrările de ameliorare din ultima
vreme (Stănescu şi colab., 1974, 1975, 1976, 1977; Popovici, 1977,
ş.a.) .~u .d~s la crearea în ţara noastrrl a unor soiuri noi şi valoroase, cu pro"
dllcţu ndlcate de rădăcini şi zahăr şi cu calităţi superioare la prelucrare.
La epoca optimă de recoltare, diferită in functie de soi si conditiile pedocli
matiee, cercetările mai vechi (O I t e a n u, 1950; C o i c' e v şi ~olab., 1957,
1963; Berindei, 1958; Valuţă şi colab., 1958; ş.a.), cît şi cele mai
nOI (R IZ e s c u, 1973), scot in evidentă faptul că producţii ridicate cantitativ
şi calitativ au fost obţinute prin efectuarea recoltatului spre jumătatea lunii
octombrie. Cultivarea unor soiuri cu recoltare eşalonată din august şi plnă

In octombrie, prezintă o deosebită importanţă pentru fabricile de zahăr, In
scopul lărgirii sezonului de prelucrare şi reducerea pierderilor de productie
ce se. înregistrează prin recoltarea prea timpurie. '

în lucrarea de faţă se prezintă rezultatele experimentale obţinute pe
tre! anI, privind influenţa soiului şi a epocii de recoltare asupra producţiei şi

cahtăţu tehnologice la sfecla de zahăr neirigată In condiţiile Clmpiei Moldovei.

MATERIAL, METODĂ ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

A fost efectuată o experienţă de cimp, după metoda parcelelor subdi
vizate. Factorii experimentaţiau fost 3 epoci de recoltare la 3 soiuri de sfeclă

de zahăr. La factorul A (epoca de recoltare). recoltările au fost la 15 august



REZULTATELE OllŢINUTE

Valorile medii pe trei ani, prezentate în tabelul 1, scot în evidenţă că

la producţia de rădăcini s-au realizat sporuri foarte semnificative intre epocile
de recoltare. Astfel, sporul cel mai mare a fost înregistrat de la epoca 1 la
epoca 2, de 23,8% faţă de numai 16,6% înregistrat de la epoca 2 la epoca 3
de recoltare. De la epoca 1 (15 august) şi pină la epoca 3 (15 oetombrie) s-a
obţinut un spor !il producţia de rădăcini de 44,5 %.Din totalul producţiei

realizate la 15 octombrie, rezultă că numai 60% a fost obţinută pînă la 15
august.

Acţiunea combinată a celor doi factori experimentaţi (epoci de recoltare
X soiuri) este prezentată în tabelul 2. La epoca 1 de recoltare s-au obţinut

producţii cuprinse între 34,7 tlha şi 44,1 tlha, cu sporuri de 12,6-27,1 %,
faţă de R Poli 7 considerat martor. La această epocă însă nu trebuie
recoltat nici un soi din cele încercate pentru a se evita pierderi mari de
producţie.

La ep?ca 2 de recoltare (15 septembrie), în funcţie de soi, producţiile
realizate au. fost de 44,7-54,8 tlha. La această epocă, faţă de martor, s-a

(a,), 15 septembrie (a,) şi 15 octombrie (a,). La factorul B (soiul) au fost
experimentate soiurile: R Poli 7 (b,); Monorom (b,); RPM-519 (b,).

Agrotehnica aplicată a fost cea corespunzătoarecimpurilor experimentale,
a",igurlndu-se un fond nutritiv cu N,oo PlOoK,oo şi lucrări de îngrijire aplicate
corect şi la vreme. Cercetările s-au efectuat la C.A.P. Săveni, judeţul Botoşani,

în perioada 1975-1977, pe un sol cemozÎGm (levigat, puternic progradat,
argilo-lutos) format pe depozite loessoide grele cu roca subjacentă de mamă
şi argile. Solul este slab acid, cu un pH = 6,37, moderat humifer (4,35%),
mijlociu aprovizionat în azot total (0,214%), mijlociu aprovizionat în P,05
mobil şi foarte bine aprovizionat în K,O mobil. Zona în care s-a cercetat se
caracterizează printr-un regim pluviometric de 452,0 mm la Staţia Avrămenî.

Distribuţia precîpitaţiilor este lleuniformă în cursul anului. în general, pri
măvara şi toamna sînt secetoase, iar vara în lunile iulie şi august apar adesea
perioade lungi de secetă, cînd precipitaţiileatmosferice nu pot acoperi consumul
total de apă al sfeclei de zahăr. Din punct de vedere termic, zona se Carac
terizează prin media multianuală de 8,6°C, la Botoşani şi 8,3°C la Dorohoi.
Anul de cercetare 1975 a fost ploios şi călduros, însă cu deficit mare de pre
cipitaţii în lunile august şi septembrie. Anul 1976 a fost normal sub raport
pluviometric, însă foarte răcoros, temperatura medie fiind de 7,0°C. Vara
şi toamna au fost bogate în precipitaţii, realizîndu-se condiţii foarte favorabile
de vegetaţie pentru sfecla de zah',r. Anul 1977 a fost ceva mai ploios decît
normal, dar cu o toamnă şi iarnă foarte secetoase şi cu o vară normală.

Rezultatele experimentale obţinute se prezintă prin producţia de ră

dăcini, producţia de zahăr alb şi indicii de calitate tehnologică: digestia,
randamentul în zahăr alb, coeficientul de puritate al zemei, valoarea tehnică

şi factorul Mz. Datele privind producţia de rădăcini s-au prelucrat statistic
după metoda analizei varianţei, conform metodei de aşezare a parcelelor în
cîmp. La producţia de zahăr alb şi indicatorii calităţii tehnologice s-a calculat
eroarea mijlocie a mediei aritmetice pentru valorile celor trei ani de expe
rimentare.

Influenţa independentă a epocii de recoltareşi soiurilor

Table 1 - The independent influence of the harvesting tinte of varieties
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Tabelul j

Tabelul 2

Isemnificaţia

23,8
44,5
16,6

10,6
9,3
1,2

Diferenţa

I %t/ha

Soiuri

5,7
5,0

-0.7

Epoci de 1'ecoltare

9,7
18.1
8,4

2,09
3,97
4,31

2,14
2,81
3.70

Oii""ol' "1' d, MI. /Oii""OI' "1' d, ,.0'" I I0;1",01' "1' d, ,p0'" Z

t/ha I % 1semnif. tfha 1 %. 1semnif. tJha j % IsemniE.

50,3-40.6
58,7-40,6
58,7-50,3

Producţiile

tJha

59,3-53.6
58,6-53.6
58,6-59,3

51,8 20,1 57.9 ... 10,l 22,5 ...
56,9 2,1 3.8 15,6 37,7 ... 6.8 13,5 **.56,3 1,5 2,7 17,2 43,9 ••• :;,2 10,2 ...

3,6
4,9
6.6

Producţiile obţinute la interacţiunea epocii de recoltare Xsoi

Table 2 - Yields obtained with the harvesUng Urne Xvariety intera~Uon

all. - al

a:l - al
aa - a2

Factorii:
epoci, soiuri

b 2 ~ bl

ba - b l

ba ~ b 2

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

3

14,7
50,1
51,1

b,
b,
b,

34,7
41,3
39.l

Factorii I_-'..:="-'---_ Producţia de
A B rădăcini, tJha

DL 5%
Dl 1%
DL 0,1%

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%
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Tabelul 3

Productia de zahăr alb pe ani de cercetare şi valorile medii pc perioada 1975-1977

Table. 3' - \Vhite sugar production in the rcsearch ycars aud the mcan values in the
1975--1977 yearS

La epoca 1 de recoltare, pe ani de experimentare.. producţiile cele m;,i
ridicate (care au depăşit 7 t/ha zahăr alb) au fost obţmute;n a.n?l 1976, ,;:
condiţii pluviometrice şi termice foarte favorabile. Cele mal mICI producţll

obţinut cea mai scăzută producţie la Monorom, Faţă de ep,oca 1 de rec?ltare,
productia a crescut. cu 7,3-12.,0 t/ha (16,7-30,6%), Sporunlecele mal ndlcate
s-au re~lizat la soiurile RPM-519 şi R Poli 7, . .

La epoca 3 de recoltare (15 octombrie), producţiile ,au vanat Intr,e
547 t/ha si 637 t/ha. Fată de epoca 1 de recoltare, sporunle de producţIe
au' fost d~ 15.6-2.0,1 t/h~ (37,7-57,9%), cu valorile cele mai r.idic;,te la so
iurile R Poli 7. Faţă de epoca 2., sporurile de producţIe au vanat .mtre 1O,~
şi 24,9%, cu valorile maxime la soiul R PolI 7, care s-a dovedIt cel mal

tardiv. b' 't tU 1în concluzie, recoltarea cu Incepere de la 15 august tre me eVI a a. a
toate soiurile experimentate, deoarece se produc plerden man. de p:oducţle,
La 15 septembrie pot fi recoltate soiurile RPM-5~9, dar cu 1;Ierden

o
de pro

ducţie faţă de recoltarea la 15 octombne de 10,2..10 ŞI respectI:- 12.,9 18, U ' .
Producţiile de zahăr alb, calculate In funcţIe de producţIa. de radac:Ul

şi randament,;,l In z,:h~r .a~b, se pre,zintă In ~a~elul 3, ProducţIa due z,:har,
ca şi producţIa de radaClUl, a fost mfluenţata m c~~ mal m~re ,;nasura d~
condiţiile climatice ale anulm ŞI epoca de recoltare 'II mtr-o masura mal mIca
de soi.
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au fost obtinute In anul 1975, an In care s-a înregistrat un deficit pluvio
metric ac;entuat In lunile august şi septembrie.

Producţia medie de zahăr alb, pe cei trei ani de experimentare, a variat
Intre 4,3 t/ha şi 5,6 t/ha.

în anul 1976, la epoca 2. de recoltare producţia de zahăr alb a atins
11 t/ha, Producţiile medii, în funcţie de soi, au variat Intre 6,8 t/ha şi la
soiul R Poli 7. Faţă de epoca 1 de recoltare, producţia de zahăr a Inregistrat
o creştere de 37,5-61,7%. Creşterile cele mai mari de producţie s-au realizat
la soiurile RPM-519 şi R Poli 7.

în anul 1976 la epoca '3 de recoltare producţiile medii au Inregistrat
valori cuprinse Intre 8,9 t/ha şi 10,2. t/ha, Soiurile Monorom şi RPM-519
au dat o productie de zahăr egală cu a martorului. La epoca 3 de recoltare,
faţă de epoca 1, sporurile cele mai mari de producţie s-au obţinut la R Poli 7
(106,9%) şi RPM-519 (91,4%). Faţă de epoca 2 de recoltare, sporurile maxime
s-au realizat la R Poli 7 (30,8 %).

Din analiza acestor rezultate se constată că, Intre epocile de recoltare,
s-au Inregistrat diferenţe mari de producţie la toate soiruile experimentate.
Pină la 15 august majoritatea soiurilor au acumulat cu ceva mai mult decit
50 % din cantitatea totală de zahăr realizată pină la 15 octombrie. Soiul
R Poli 7 s-a dovedit mai tardiv; el a acumulat cea mai mare cantitate de
zahăr Intre 15 august şi 15 octombrie.

Nici un soi din' cele experimentate nu trebuie recoltat la 15 august,
deoarece faţă de recoltarea la 15 octombrie s-ar pierde circa 50% din producţia

de zahăr. Cu Incepere dela 15 septembrie s-ar putea recolta soiurile RPM-519,
şi Monorom, Insă cu pierderi de 18-2.0 % faţă de producţia realizată la 15
octombrie.

în ce priveşte calitatea tehnologică, rezultatele, ca valori medii pe cei
trei ani de experimentare, sint prezentate In tabelul 4. Condiţiile c1imatice
ale anilor experimentali au determinat o variaţie accentuată a indicatorilor
de calitate, Conţinutul de zahăr polarizabil, randamentul In zahăr alb, coefi
cientul de puritate al zemei şi calitatea tehniCă au Inregistrat valorile cele
mai ridiCate In anul 1975, caracterizat printr-un deficit accentuat de pre
cipitaţii In perioada acumulării zahărului, Insă cu condiţii favorabile termice
şi de insolatie. Factorul Mz, indiferent de epoca de recoltare, a InregIstrat
valorile cel~ mai ridicate In anul 1976, caracterizat prin ploi abundente şi
temperaturi mai reduse decit cele normale In lunile iulie, august şi septembrie.

Calitatea tehnologică a sfec1elor s-a Imbunătăţit de la o epocă de recoltare
la alta. între soiuri, pe ani experimentali, se menţin diferenţe sensibile pentru
unii indicatori de calitate tehnologică, Datele medii pe trei ani scot pregnant
In relief aceste diferenţe.

Conţinutul de zahăr polarizabil (digestia), la epoca 1 de recoltare a
fost de 15,5-16,1 oS, cu valorile cele mai ridicate la soiurile R Poli 7 şi valoarea.
cea mai redusă la RPM-519. La epoca 2. de recoltare, conţinutul In zahăr a
fost de 17,8~18,5°S, cu valorile maxime la R Poli 7, cu creşteri faţă de epoca 1
de 2..0-2.,5°5. La epoca 3 de recoltare, conţinutul a fost de 18,6-19,2.% cu
mentinerea valorilor maxime la soiurile R Poli 7, şi RPM-519. La epoca 3

.faţă 'de epoca 1 de recoltare s-a obţinut o creştere In conţinutul de zahăr de
2.,8-3,6°S şi faţă de epoca 2 de O,7-1,I°S.
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Diferenţa
Producţja

pe ani
Media faţii de faţă de faţă de

1 1

t/ha Mt. epoCa 1 epoca 2
1975 1976 1977
t /1l,01 tlha t/ha t/ha I % t/ha I o, tlha I %.0

Epoca 1 de recoltare (15 august)

3,3 5,2 4,5 4,3±O,4
3,9 6,6 4,8 5,1±0,7 0,8. 18,6
3,3 6,4 4,4 4,7±O,9 0,4 9,3

Epoca 2 de recoltare (15 septembrie)

5,3 8,5 6,7 6,8±O,9 2,5 58,1
6,2 9,3 6,8 7,4±O,9 0,6 8,8 2,3 45,1
5,4 11,2 6,2 7,6± 1,8 0,8 11,7 2,9 61,7

Epoca 3 de recoltare (15 octombrie)

6,2 12,3 8,2 8,9±1,4 4,6 106,9 2,1 30,8
6,5 11.8 8,3 8,9±I,1 0,0 0,0 3,8 74,5 1,5 20,3
6,8 12,1 8,2 9,O± 1,5 0,1 1,1 4,3 91,4 1,4 18,4
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R Poli 7
Monorom
RPM-519

Soiul

R Poli 7
Monorom
RPM-519

R Poli 7
Monorom
RPM-519
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Rezultă din aceste date că, cea mai mare creştere îu conţinutul de zahăr

s-a obţinut pînă la 15 august şi cea mai mică creştere de la 15 septembrie
la ·15 august.

Tabelul 4

Calitatea tehnologică a rădăcinilor de sfeclă (pe soiuri) in funcţie de epoca derecoltare

Table 4 - Technologicalquality of the bect toots (an varieties) in dependence
of the harvesting tirne

Soiul
D.igestia

I
Randamentul I Coeficientul . :·.1 .

de puritate
"5 % j

Valoarea
tehnică

%

Factorul Mz

Valoarea tehnică a înregistrat diferenţe mari între e[oci1e lşi 2, Astfel,
de la valorile 14,7-15,3 s-a ajuns la 16,9~17,6°/o. iar la e[oca 3 la 17,9
18,5 %. La toate e[ocile de recoltare valoarea tehnică cea mai ridicată s-a
obţinut la 'oiul R Poli 7. La toate soiurile şi la toate e[ocile de recoltare acest
indicator de calitate s-a menţinut sUFrior valorii de 14 %, care este consi
derată valoare limită.

Factorul Mz cu valori ridicate la Fima erocă de recoltare (26,5
32,4 %), scade treptat ajungind la eroca 3 la valorile cele mai reduse (17,3
18,8 %). Pe soiuri, valorile cele mai reduse ale factorului Mz, la epocile 2 şi 3
le-a avut soiul R Poli 7,

Epoca 1 de recolhtre (15 august)

12,7±0,.5 87,2±O,O 1.5,3±0,7
12,6±0,4 87,0±1,O 1.5,1±0,7
12,I±O,.5 87,O±O,.5 14,7 ±0,8

R Poli 7
Monorom
RPM·.519

R ..·Poli 7
Monorom
RPM·.519

R.Poli· 7
Moriorom
RPM·519

16,1±0,.5
1.5,8±0,6
1.5,.5±O,6

Epoca

18,.5± 1,0
18,2± 1, 1
18,0± 1,1

Epoca

19,2±0,6
18,6±O,6
19, 1± 1',0

2. de .recoltare (15 septembrie)

15,6±1,0 89,O±O,7 17,6±1,1
15,2± 1,2 87, l± 1,9 17,2± 1,2
15,2± 1,0 89,0±O,1 17,2± 1,1

3 de recoltare (15 octombrie)

16,4±O,6 89,8±O,6 18,5±0,9
15,8±0,5 89,1±0,4 17,8±O,8
16,3± 1,0 89,3±O,O 18,4± 1,2

31,7±4,4
29,8±2,9
32,4±2,O

19,6± 1,3
21,5± 1,9
20,6±hO

17,3±1,1
18,7±1,1
17,6± 1,5

CONCLUZII

1. în privinţa epocii de recoltare, nici unul din soiurile experimentate
nu trebuie recoltat cu incepere de la 15 august, datorită pierderilor mari de
producţie faţă de recoltarea cu începere de la 15 octombrie. Cu pierderi re
lativ micidţproducţiepot fi recoltate culncepere de la 15 septembrie soiurile
RPM-519. şi Monorom.

3. Calitatea tehnologică asfeclelor este puternic influenţatăde condiţiile

climatice ale· anilor şi epoca de recoltare. 5e obţine o calitate tehnologică su
perioară în anii cu ploi reduse şi insalaţie puternică în perioada acumulării

zahărului. La recoltarea timpurie din august se obţine o calitate tehnologică

a sfeclelor inferioară recoltărilor din septembrie şi octombrie. Dintre soiuri
R Poli 7 şi RPM-519 au realizat calitatea tehnologică cea mai superioară.

Randamentul în zahăr alb, la epoca 1 de recoltare, a fost de 12,1~13.0'5
cu valoarea maximă la soiul R Poli 7 şi minimă la RPM-519. La epoca 2,
randamentul a fost de 14,9-15,6'5, cel mai ridicat la R Poli 7. De la epoca 1
la epoca 2, creştereaîu randameut a fost de 2,3-3,1'5. La epoca 3 randamentul
înregistrat a fost de 15,8-16,4'5, cu menţinerea valorilor ridicate la R Poli 7.
Randamentul cel mai scăzut la această epocă de recoltare s-a obţinut la soiul
Monorom-617. Creşterile .în randament de la o epocă de recoltare la alta au
fost de 2,3-3,1'5 dela epoca Ila epoca 2 şi 0,6-1,1'5 de la epoca 2la epoca 3.
De la epoca derecoltare 1la epoca 3 creşterea m randament a fost de 3,2~4,2'5.

Creşterile de randament sînt mai evidente. între epocile de recoltare decit
Între soiuri.

Coeficientul de jluritate al zemei a înregistrat o creştere sensibilă de
la o epocă de recoltare la alta. Astfel, la epoca 1 a fost de 87,0~87,4% (valori
practic egale între soiuri), iar la. epoca 2 de 87,1-89,0% cu valoarea maximă

la R Poli 7 şi RPM-519 şi cea mai mică la soiul Monorom La epoca 3,
coeficientul de puritate a variat între 89,1 şi 89,8%, de asemenea cu dife
renţemici între soiuri. Diferenţele cele mai sensibile în creşterea coeficientului
de puritate s-au înregistrat între epoca 1 şi 2, pe cmd între epocile 2 şi 3 au
fost relativ mici.

Din aceste date rezultă că, în funcţiede acest ihdicator, calitatea sfedelor
se menţine superioară la toate epocile de recoltare şi la toate soiurile,
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INFLUENCE OF THE HARVESTING TIME UPON THE YIELD AND
TECHNOLOGICAL QUALITY OF SEVERAL SUGAR BEET
VARIETIES IN IRRIGATED CROPS IN THE CONDITIONS

PREVAILING IN THE MOLDAVIA PLAIN

Summary

There were experimented three harvesting times (15 August, 15 September. 150ctober)
with three sugar beetvarieties (RPoli 7,Monorom, RPM-:-519).

Results obta.ined "POu root aud 'sugar productiori, aud "POU the technological quality,
rended evident the pregnant influence of the climatle conditions of the experimental years, oC
the harvesting tirne aud, to a somewhat lower extent, of the variaut. Quantitatively aud quali
tatively, the best results were obtained with aU the varietiesby the harvesting in the month
<li October.

L'INFLUENCE DE L'EPOQUE DE LA RECOLTE SUR LA PRODUCTION
ET LA QUALITE TECHNOLOGIQUE A QUELQUES VARIETES DE
BETTERAVE A SUCRE EN CULTURE NONIRRIGUEE, DANS LES

CONDITIONS DE LA PLAINE DE MOLDAVIE

Resume

Out ete experimentees trais Cpoques de recolte (15 Aot1t, 15 septembre et 15 OCtobre)
sur .3 varie:tes de betterave a. sucre (R Poli 7, Monorom, RPM~519). Les resultats obtenns
quaut a la production de raciues, de sucre et a. la. qualite technologique, mettent eu evideuce
l'iufluence decisive des conditions' climatiques des auuees experimentales. de l'epoque de
la recolte et, dans une proportion moins grande, de la variete. Les meilleurs resultats quantitatifs
et qualitatifs ont ete obteuus, pour toutes les varietes, par les plantes recoltees eu Octobre.
Lorsqu'on recolte ou mois d'aoftt, la qualite techuologique dela bettera'lc est inferieurc et
diminuc eucare la productian de racines et de sucre.

DER EINFLUSS DES ERNTETERMINS AUF ERTRAG UND TECHNI.
SCHEM WERT BEI EINIGEN ZUCKERROBENSORTEN UNTER

UNBEWĂSSERTENBEDINGUNGEN DER MOLDAUEBENE

Zusammenfassung

Es wurden dreiErntetermine (15. August, 15. Septemberund 15. Oktober) bei 3 Zucker
riibeusarten (RPoli 7, Monorom, RPM-519) in Betracht gezogen.

Die erhaltenen Ergebnisse hinsichtlich Rlibenertrag, Zuckertrag nnd technischem Wert
veranschaulichen den bestimmenden Einfluss cler Klimabedingungen der Versllchsjahre uud
Erntetermins und inetwas kleinerem Masse der Sorte.

Die besten Ergebnisse sawohl 'Ion quantitativem als auch qualitativem Staudpunkt
wurden bei allen Sorteu beider Ernte im Oktober erhalten. Bei der Ernte im August war der
technologische. Wert der RUben niedriger nud der RUben·und Zuckerertrag kleiner.

BJUUIHME CPOKA YEOPKM HA YPO)KAH M TEXHOJIOnlqECKOE
KAqECTBO HECKOJIhKMX COPTOB CAXAPHOH

CBEKJIhI B HEOPOIIIAEMhIX YCJIOBMJlX CTEnM MOJI):(OBbI

Pe310Ate

it JhY'iCHltl TpH cpOKa y60pKH (15 anrycTa, 15 ceaTR6pll Il 15 OKTR6pll) TpIlCOPTOB caxap
HO CBeKJIbI (P DOJIa 7, MOHOPOM PflM-519). Pe3YJILTaTbI ypmKlUI KOPlICIIJlO,ll;OB
caxapa H TeXHOJIOr.a:lfeCKoro KalfecTBaBbIJiBJIRlOT 60JILmoe BJUllIRHe KJIHMaTIl'ieCKHX YCJIOBIltt
B TelfCHHe nOJ{OIIbITHbIX neT, cpOKa y60pKH H B MeHbmeit: Mepe copra. CaMDIe nylfnm:e KOJIH
'l:ecTBeHHhIe li Ka'ieCIBeHHbIe pe3YJILTaTbI6bIJIIl nonY'l:eHbI Y BCCX COPTOB. ypOlKait KOTOpbtX co6 aH
B OKTSl61?e. Kor.o:a y60PKY npOIfJBO,ll;HJIIf B aurYCTe TeXHonQrHqCCKOc Ka'iecTBo CBeMbI HH3~oe
11 ypOiKaH KOpHeIIJIO,J:(OB Il caxapa OlfeHb YMeHhmacTClI.
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CERCETĂRIPRIVIND MODUL DE SEMĂNAT ŞI APLICAREA LUCRĂRILOR

DE îNTREŢINERE LA CULTURILE DE BUTAŞI DE SFECLĂ DE ZAHĂR

DIN SOIURI MONOGERME SEMĂNATE PRIMĂVARA

A. ŞTEFĂNESCU. AL. NICOLAU, GH. PAMFIL

În perioada 1975-1977 s-a experimentat la Braşo'l şi Se~
cuieni :- Neamţ in condiţii de neirigare, epoca de semănat, distan
ţele intre glomerule pe rind şi modul de aplicare a lucrărilor de
intreţinere şi combatere a buruienilor, la culturile de butaşi de sfeclă

de zahăr din soiurile monogerme. S~a stabilit că epoca optimă de
semănat in primăvară a. culturilor de butaşi este in primele 1O~ l5
zile de la desprimăvărare, iar distanţa de semănat intre glomerule
pe rînd. la 5 cm, a condus la oţinerea uriei recolte mari de butaşi

şi df' mărime corespunzătoare.

Combaterea buruienilor În culturile de butaşi se realizează cel
mai rational şi economic prin aplicarea erbicidelor asociate-Ro-Neet
6 l/ha+ Venzar 1 kg/ha -la pregătireapatului germinativ, urmate
de 2 praşile mecanice şi una manuală.

Crearea şi introducerea în producţie. în anul 1975. a primului soi ro
mânesc monogerm de sfeclă de zahăr (Monorom), a ridicat nnele probleme
privind stabilirea elementelor specifice de tehnologia culturilor semincere.
cu scopul asigurării unei seminţe cu valoare biologică şi însuşiri fizico..mecanice
corespunzătoare (5 t ă nes c u. 1976). Calitatea seminţei de sfeclă de zahăr

monogermă prezintă o importanţă mult mai mare în comparaţie cu sămînţa

plurigermă. fiind în mare măsură deeerminatăde calitatea butaşilor şi în mod
deosebit de tehnologia de cultivare aplicată (:;; t efă nes c u, 1977). Dintre
elementele acestei tehnologii o influenţă mare prezintă lucrările de semănat

şi de întreţinerea culturilor (5 t ă nes cu, 1976; CI o ţ an, 1974; Rai c u
şi Codrescu, 1970).

MATERIAL, METODĂ ŞI CONDIŢII DE CERCETARE

în perioada 1975~1977 s-a executat o experienţă polifactorială la
Braşov şi Secueni, judeţul Neamţ, prin care s-a urmărit determinarea in
fluenţei epocii de semănat în primăvară, a distanţei între glomerule pe rînd,
precum şi efectul unor lucrări de întreţinere a culturii şi combaterea buru
ienilor asupra producţiei şi calităţii butaşilor de sfeclă de zahăr din soiurile
monogerme. Graduările celor trei factori studiaţi sînt prezentate în tabelele
2, 4 şi 5.
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Solul pe care s-au executat experienţelea fost humico-semi gleic (2,4%
humus şi 35% argilă) la Braşov şi brun de pădure cernoziomic (2,6-3,4%
humus şi 45% argilă) la Secuieni. ....

Conditiile climatice in cei trei ani au fost favorabIle culturn sfeclel; pre
cipitaţiile c'ăzute in perioada de semănat şi răsărir,ea plantelor (lunile aprilie
si mai) au fost cuprinse la Braşov intre 202,2mm m anul 1975 ŞI t:~3,3 mm
In anul 1977, iar la Secuieni intre 160,5 mm in 1975 ŞI 100,4 mm m 1977.

în asolament cultura butaşilor a urmat după_orzoaică de pri11lă';"ară
la Braşov şi griu de toamnă la Secuieni. Pentru semanat s-a folOSIt sammţa

elită a componentului tetraploid monogerm ~T~tra mono 2) a ~olUlUl Monorom:
Semănatul s-a făcut la 50 cm intre rindurI, Iar pentru ferhhzarea terenulUI
s-a aplicat toamna 90 kgjha P.O, şi 40 kgjha K.O, iar primăvara s-a adăugat

120 kgjha N.

REZULTATELE OBŢINUTE

Epoca de semănat a butaşilor în primăvară joacă un ro~ deosebit de
important in cazul soiurilor monogerme de sfeclă de za~ăr. Dm ;ezultate:e
obtinute privind răsărirea in cimp a plantelor de butaşI de sfecla de zahar
(tabelul 1), se remarcă că,p':,rio.ad:; de ti:up pină la răs~ri:eap!antelor se re~uce
considerabil pe măsura mtuzleru semanatuiul in pnmavara. Astfel, daca la

Tabelul 1

Răsărirea. plantelor de butaşi de sfeclăde zahăr din soiuri monogerme. semănatela epoci şi distanţe

diferite (media 1975-1977)

Table 1 -Emergence of the sugar beei steckling planis ofroonogerm varieties, seeded ai
'different times and spacings (1975-1977. mean)

BRAŞOV SEeUlE"!r

Distanţa de plante răsărite la metru pătrat plante răsărite la metru pătrat
semănat pc :rind

I \
epoca I epoca

epoc1l.1 I epoca II I epoca III I epoca IV epoca 1 epoca II III IV

3 cm nr. 73 72 17 35 39 38 31 27

% 100 98,6 64.4 47,9 100 97.4 87.1 69,2

5 em nr. 43 42 33 28 23 22 23 22

% 100 97.7 76,7 65.1 100 95,6 100 95,6

8 CITI nr, 24 22 20 17 18 16 17 16

% 100 91,6 83,3 70,8 100 87,7 94.4 87,7

10 cm ur. 20 20 16 12 16 15 15 14
% 100 100 80,0 60,0 100 93.6 93,6 87,4

Numărul de
zile de la
semănat la

10răsărit 21 13 Il 10 20 15 14

prima epocă, în medie pe trei ani, perioada de la semănat la răsărirea plan
telor a fost, la cele două staţiuni, de 20-21 zile, la epoca ultImă de semănat

(a IV-a), răsărirea s-a produs numai in 10 zile. Faptul se explică prin aceea
că pe măsuraÎncălziriî solului se creează condiţiile pentru o răsărire mai rapidă
a plantelor.

Cu toate acestea, din analiza numărului de plante răsrtrite, se constată

o descrestere continuă a desimii lor, de la prima la a patra epocă de semănat.

Această'descreştere este mai puţin pronunţată la epoca a Il-a de semănat
(după 15 zile de la desprimăvărare). în cifre ~el~t!ve faţă de epoca I producţia
de plante răsărite la epoca a Il-a a fost cupnnsa mtre 91,6 ŞI 100% la Braşov

şi 87,7-97,4% la Secuieni, in fU1;ctie. de dis~anţele de semănatpe rind. Re:
ducerea prouunţată a plantelor ras_an.te s-a mreglst;at_ l~ epOCII", a IIl-a .ŞI

indeosebi a IV-a de semănat (la 4:> ZIle de la despnmavarare). In acest dm
urmă caz au răsărit, comparativ cu prima epocă de semănat, între 47,9 şi

70,8% din plante la Braşov şi 69,2-95,6% la Se:uieni.
Reducerea desimii plantelor la epocile tîrzii de semănat în primăvară

este determinată de pierderea apei din sol şi în special elin stratul de la su
prafaţă, undese află sălnînţa, ca şi de. formarea crustei car.e împi.edic~ răsărirea

si determină formarea de plante debIle uşor atacate de cIUperCIle dm sol care
produc putrezirea. _ , . _ _ . . _ . .

Influenta momentului de semanat In pnmavara se eVIdenţIaza ŞI pf1n
producţiile d~ blltaşi înregistrate la recoltare (tabelul 2). Se constată, in

Tabelul 2

Influenţa epocii de semănat in primăvară asupra producţiei de butaşi de sfeclă de zahăr

(media 1975~1977)

Table 2 ~ Influence of the sceding tirne in the spting upon the yield of sugar beet stecldings
(1975-1977 mean)

13HAŞOV SECUJENI
Epoca

prodllGţia totalil I pmduc\iu util. prodllCţia totalâ I .. prodllcţia lltil;1d,
sem[mat

mii/ha :) mH/ha:1 % I dU. mii/ha .j o; dU. J mii/ha I "' I dif.% dU ," "
I 412,8 100 365.3 88,4 202,8 100 154.9 76.4

000 000 00 000
II 341,4 83,1 68,1 308,2 89.1 57,1 181,9 91,2 17,9 139,6 75.5 15,3

000 000 000
III 289,2 70.1 123,6 249,0 86, I 116.3 192,9 95,1 9.9 111,4 73,3 13.5

000 000 00 000
IV 207,1 50.1 205,7 181,0 87,1 181,3 186,1 90,8 16,7 128,2 69,1 26,7

DL 0,1% 25,6 11.9 21,3 10.6
1% 15.8
5% 11,6

ambele localităţi, nivelul cel mai ridicat al producţiilor de butaşi la prima
epocă de semănat (în medie de 412 800jha la Braşov şi 202 800jha la Secuieni).
Pe măsura întîrzierii semănatului în primăvară, producţiile de butaşi au înre
gistrat scăderi foarte semnificative de 68400-205 700jha la Bra~ov, iar la
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Secui~ni aceste diferenţe au fost mai mici, cuprinse Intre 9 900 şi 17 900/ha
butaşI.

în scopul evidenţieri! influenţei epocii de semănat asupra mărimi!
buta'iilor, s-a int~odus noţiunea de producţie utilă, prin care se Inţelege pro
ducţIa de butaşl m greutate de 100-300 g (cu diametrul coletului Intre 2 şi

8 cm), care sint cei mai potriviţi pentru plantare pe loturile de semincer!.
Dif'; analiza rezultatelor experimentale (referitoare la producţia utilă

de butaşI) se constată reducerea foarte semnificativă a acesteia pe măsura

Intirzierii semănatului, cu 57 100-184 300/ha la Braşov şi 13500-26 600/ha
la Secuieni, fapt care denotă influenţa deosebită a epocii de semănat si asupra
calităţii butaşilor de sfeclă de zahăr. '

Distanţa de semănat Intre glomerule pe rind In cazul culturilor de sfeclă

de zahăr pentru butaşi trebuie să asigure o distribuţie convenabilă, care să

permită o dezvoltare normală a plantelor, fără intervenţia ulterioară pentru
corectarea desimii prin răritulmanual. Folosind semănătoarea pneumatică

SPC-6, echipată şi reglată corespunzător, s-a realizat semănatul la distante
de 3; 5; 8 şi 10 cm Intre glomerule pe rind. '

Pentru a urmări precizia de distribuţie a seminţelor s-au determinat, la
răsărire, spaţiile Intre plante realizate prin semănatul la cele patru distanţe

diferite (tabelul 3). La toate distanţele de semănat majoritatea plantelor s-au
plasat la distanţa prevăzută ± 1 cm. Astfel, pentru distanţa de semănat

la 3 cm, majoritatea plantelor (88,9%) au răsărit la intervale de 2~4 cm, din
care 46,5% la distanţa de 3 cm. La distanţa de semănat la 5 cm, Intre limitele

Tabelul 3

Intervalele intre plante la răsărire in funcţie de distanţa de semănat intre glomerule pe rind
(BRAŞOV, 1976-1977)

Table 3 - Plant spacings upon emergence in dependence of the seeding spacing betweenbalIs
within therow (Braşov, 1976-1977)

Plante răsărite la distanţa de semănat de (em):

de 4-6 cm, s-au plasat 86,1 % din plante, din care 55,8% la 5 cm, La ~ ~m
79,7% din plante s-au determinat la dist~nţe de 7-9 cm, la. 8 cm ras~J:md
333°/ iar la distanta de 10 cm 75% dm plante au fost dIstanţate mtreJ 10-· ,. .. J I(

9 şi II cm, 30,0% plaslndu-se la 10 cm, . , .
Proporţia de plante răsărite" din :,umăru.l,de glomer,;,le. dlstnbUlie

(80,0-86,0%), permite ,să se aprecIeze ea datonta..unel pregalm corespnn
zătoare a patulUI germiuatlv s-au aSIgurat condlţll pentru realIzarea unei
răsăriri de cimp bune a planteloL . ' .

în functie de desimea realizată, prin semănatul la dIstanţe dlfente
Intre glomeruie, se constată o variaţie mare a producţiei totale de butaşi
(tabelul 4). Cum era de aşteptat, cel mai mare număr de butaŞI (447900/ha

Tabelul 4

Influenta distantei de semănat pe rind asupra producţiei de butaşi de sfeclă de zahăr din soiuri
" monogerme (media 1975-1977)

T able4 _ Influencc of the seeding spacing within the rOW upon the yield of sugar beet
ste.:kli1 ss of mO:lOg:rrll. vuLdies (1973-1977 mem)

....;.--:-I-------=u-=,,7A:::ŞOCC,:-,------,-----~S:;;;::ECl·n--EN-I,-------
Distanţa ---~--...:..~--~__,____,__c::---I---,-c-:,,'-,__::==,=~-
~e~(c~m;~)"li__._.IPh_',Odl,11_Cţ_~a._,o'lta_1ă_d._f_1! prOdllctia utilă. _.:.P_W,dU_,_ţia__,u,"_lă__I .. producţia utilă

, fill a· ~o 1. mii/ha \ % 1 dlf. wH/ha I % dif. ,nE/ha 1 % 1 dif.

3 447,9 100 274,7 61,3 295,7 100 198,6 60,8

000 "'** 000

5 355,2 79,3 92,7 314,3 88,4 + 39,6 241,7 68,7 94,0 203,5 84,2 T 4,9

000 000 000 000

8 221,8 49,5 226,1 203,5 91,7 - 71,2 146,5 49,5 149,2 131,8 89,9 -66,8

000 000 QOO 000

10 178,5 39,8 269,4 167,6 93,9 -107,1 131,4 44,4 164,3 120,5 91,4 -78,1

DL 1% 18,4 9,1 21,3 10,6

5% 5,8

3

I~---:;:-l
8

IlC. % nr, %

3 4,1
19 26,0 1 2,3
34 46,5 2 4,6 4,1
12 16,4 8 18,6
4 5,7 24 55.8 2 8,4
1 1,3 5 1l,7 2 8,4

3 7,0 5 20,8
8 33,3
4 16,6
2 8,4

Distanţa intre plante pe IÎpd
(em)

sub 2
2

·3
4
5
6
7
8
9

10
Il
12
13
14

Total plante răsărite

Nr. glomerule distribuite
Răsărirea in cimp%

73
85

85,5

43
50

86,0

24
30

80,0

10

nr. %

la Brasov si 295 700/ha la Secuieni) s-a obţinut prin semănatul la distanţa
de 3 c.:u Intre glomerule. Faţă de această producţie, mărirea distanţei de
semănat la 5 em pe rînd a determinat o scădere foarte semnificativă a nu
mărului total de butaşi cu 92 700/ha la Braşov şi 94 OOO/ha la Secuieni. Mărind
distanţa de semănat la 8 em, această diferenţă a ajuns la 226 100 plante/ha
la Braşov şi 149 200/ha la Secuieni, în cazul distanţei de 10 cm, diferenţele
au crescut la 269400/ha si respectiv 164300 plante/ha.

Analizind valorile producţiei utile, se constată că In cazul distanţei de
semănat la 3 cm, din totalul producţiei, numai 274 700 plante/ha la Braşov
si 198600 la Secuieni (In valori relative 61,3-66,8%) reprezintă butaşii de
peste 100 g. în acelaşi timp, prin semănat,:,1 la distanţa de 5 cm pe rind,
s-au obţinut 314300 butaşi/ha la Braşov ŞI 203500 la Secmem (respectIv
88,4 şi 84,2 %) butaşi din această c:,!egorie. în ceea ce priveşte di~tanţel~ d:,
semănat la 8 şi 10 cm, producţIa utIla de butaşl este mult mfenoara, cupr.'nsa
Intre 167,600 şi 203500 butaşi/ha la Braşov şi 120500-131800 la SeCUlem.

în baza celor arătate se poate afirma că pentru semănatul culturilor
de butaşi de sfeclă de zahăr din soiurile monogerme este indicată folosirea
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distanţei de semănat la 5 cm intre glomerule pe rind. Prîn practicarea acestei
distanţe de semănat se pot obţine peste 300 000 butaşi/ha, din care o pro
porţie de peste 85% să fie reprezentată de butaşii de peste 100 g greutate
medie. Obţinerea acestor rezultate în producţie este condiţionată in foarte
mare măsură de calitatea pregătiriipatului germinativ şi de respectarea epocii
optime de semănat, care să asigure o răsărire de cca 80 % din totalul glo
merulelor semănate. îu cazul cînd există deficienţe sub aspectul calităţii pre
gătirii patului germinativ sau depăşirea epocii optime de semănat, va trebui
luată în considerare şi distanţa mai mică de 3 cm între glomerule pe rînd.

Lucrările de intreţinere şi combaterea buruienilor aplicate corect re
prezintă Un mijloc important de sporire a producţiilor de butaşi. Varîantele
de aplicare a lucrărilor de combatere a buruienilor şi întreţinerea culturilor
avute in vedere (tabelul 5), nu se remarcă prin diferenţe semnificative ale
pr:oducţiilor de butaşi de sfeclă de zahăr. Producţiile totale de butaşi au
oscilatlntre 310 100 şi 316 500/ha la Braşov şi 192 000-198 600/ha la Secuieni,
diferenţele intre cele trei varîante fiind nesemnificative.

Aceste constatări permit să se afirme că cele trei variante de aplicare
a lucrărilor de combaterea buruienilor şi intreţinerea culturilor de butaşi de
sfeclă de zahăr, cu sau fără folosirea erbicidelor, s-au dovedit la fel de eficiente
în aSIgurarea unor producţii ridîcateşi de nivel calitativ corespunzător.

Analizate însă sub aspect economic se constată o diferenţiere netă a
celor trei variante studiate. Astfel, valorile prîvind costul de aplicare a lu
crărilor, incluzind şi valoarea materialelor folosite (erbicide), arată că in com
paraţie cu varianta la Care s-au aplicat numai lucrări de întreţinere mecanice
şi manuale, la ambele variante cu folosirea erbicidelor aceste valorî sînt net
inferîoare. Se constată astfel că faţă de valoarea de·l 533,60 lei/ha, care
reprezintă cheltuielile efectuate pentru aplicare a trei praşile mecanice şi

trei praşile manuale, în cazul aplicărîi erbicidelor Ro-Neet (6 I/ha) şi Venzar
(1 kg/ha), asociate cu 2 praşile mecanice, costul total al lucrărilor se reduce
la 716,4 lei/ha, înregistrîndu-se o economie de 817,20 lei/ha. Chiar in cazul
unor terenuri mai puternic infestate de buruieni perene, cînd apare necesitatea
aplicării unei praşile mannale, costul total al lucrărilor în cazul utilizărîi

erbicidelor se ridică numai la 1 062,90 lei/ha.
Avind in vedere producţia egală de butaşi realizată la toate cele trei

variante de aplicare a Incrărilor de intreţinere, apare clară eficienţa eco
nomică a folosiriierbicidelor, combinate cu un număr redus de lucrări mecanice
şi manuale de mobilizare a solului între rîndurile de plante.

1. Momentul optim de semănat al culturilor de butaşi de sfeclă de
Zahăr din soiurile monogerme este în primele 10-15 zile de la desprimăvărare.

2. Distanţa de semănat pe rînd la 5 cm asigură producţii de butaşi
de peste 300 000 buc./ha şi de o calitate corespunzătoare.

3. Distanţele mai mici de semănat (Ia 3 cm) pot fi folosite atunci cînd
calitatea pregătirii patului germinativ nu s-a făcut conform cerinţelor tehno
logiee semănatului de precizie a sfeclei de zahăr.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU PRODUCŢIE
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4. Combaterea buruienilor şi intreţinerea culturilor de butaşi de sfeclă

de zahăr se realizează cel mai economic prin folosirea erbicidelor asociate
(Ro-Neet 61/ha şi Venzar 1 kg/ha), combinate cu două praşile mecanice printre
rinduri. Pe terenurile puternic imburuienate poate apare necesitatea aplicării

unei praşile manuale, pentru distrugerea buruienilor ce apar pe rindurile
de plante.

de boutures de betterave a sucre des varitHes monogermes. Lesrecherehes ont montre que
l'epoque optimale de semis des eultures de boutures au printemps. se situe. dans les premiers
10-15 jours apres l'installation du printemps. et la distanee eutre les glomerules par rang. de
5 em' a determine une recolte importante de boutures d'une grandeur adequate.

La lutte contre les mauvaises herbes dans les cultures de boutures se fait. le mieux,
par l'applieation des herbîcides assoeies RQ-Neet 6 l}ha. Venzer 1 kgjha lors de la preparation
du lit germinatif, suivies par 2 sarclages mecaniques et une manuelle.

BIBLIOGRAFIE

Summary

UNTERSUCHUNGEN OBER DIE AUSSAATART UND PFLEGEARBEI
TEN BEI ZUCKERROBENSTECKLINGEN MONOGERMER SORTEN,

DIE IM FROHJAHR AUSGESĂT WURDEN

B nepuo)]; 1975----1977 rr. 6bJn lf3y':leH n EpaIlIoBe il D CeKyeHb-HHM:U:. nopomaeMblX
yCJl013ilRX. CpOK TIOCeBa, paecToRHIie MeJKll,:y Kny60lJKaMH D pm:J;ax il eIIoco6 npHMeHeHllH pa60T
no YXOlJ;y 3a KyJIbTypOH li 60Pb6blC COpHRKaMlI B'fepeHKOnblx. KYJlhTypax eaxapHoH CneK1IbI
OlJ;HOI!JlOlJ;HbIX copTon. YeTaHODJIeHO, 'fTO OIITllManbHbIM noceBHbIM CpOKOM neCHOH 'fepeHKOBbIX
KyJlhTyp jlBIUIIOTCjI nepBf>IC 10--15 ll:HCH nOCJIe Ha'faJIa BeeH!>I, a paccToRHHe noceBa MeJKll;y
KJIY60':lKaMII B pjllJ;ax, B 5 CM npJWcJlo K IIOJly'feHllIOIlbICOKJIX ypOJKaeB ':IepeHKOJ3 COOTBeT
CTJ3ylOIUeit BeJIH'fHHbI.

EOpb6yc copHRKaMH B 'fepeHICOBbIX KYJlbTypax Jly'fme Beero II 3KOHOMHee npOR3BOJJ:HTh
npHMeHHH rep5HU;~,ll,bl D aCCOUHaUHH -. PO-ReeT 6 n/ra + BeH3ap 1Kr/raBo BpeMjI IIo,o;rOŢOBKH

nO'fBbI, 3a KOTOpOit CJle.ll:ylOT 2 MeXaHli'IeCKJiX rrpOnOJIOK II OJJ:lIa PY':lIIaH.

Pe310Afe

HCCJIE):(OBAHHE CIIOCOEA IlOCEBA H IlPHMEHEHIUI
YXO):(A B qEPEHKOBbIX KYJIbTYPAX CAXAPHOM

CBEKJIbI O):(HOIlJIO):(HbIX COPTOB IlOCEJIHHbIX BECHOM

Zusammcnfassung

In der Periode 1975-1977 ,yurden unter unbewăsserten Bedingungen in Braşov uud
Secuieni~Neamţ in -ZuclwrriibensteeklingsehHigen monogermer Sorten der Aussaattermin. der
Ablageabstand. die Art der Anwendung der Pilegearbeiten und Unkrautbekămpfungin Betraeht
gezogen. Es ,yurde festgestellt, dass der optimale An5saatermin der Stecklingschlăge 10-15
Tage naeh Friihjahrsbeginn ist nud derAblageabstaud van-j em 2.U hohen Steeklingertrăgen

nnd Steek1ingen von entsprechender GrQsse fiihrte.
Die Unkrautbekămpfungin den Stecklingschlăgenwird am wirtsehaftliehsten dureh die

Anwendung von Ro-neet 6 l/ha+ Veuzar 1 kg/ha 'bei der Vorbereitung des Saatbettes, gefolgt
von 2 Masehine und 1 Haudhaeke, ausgeHirt.APPLICATION IN

OF THE MONOGERM VARIETIES
SPRING

CONCERNING THE MANNER OF SEEDING AND
SUGAR BEET

SOWN IN

RESEARCHES
MAINTENANCE OPERATION
STECKLING CROPS

In the 1975-1977 period there werc experimented at Braşov arid Secuieni-Neamţ,under
irrigation conditious, the seeding time, the spaciug of seed balls within the row and the ma~ner

of .applying the maintenance and weed control operations with the crops of sugar bect steckhngs
of monogerm varieties.

It was ascertained that the optimum seeding time in the spring of the steckling crops is
in the first 10-15 days irom springtime onset. and the seeding spacing bctween the balls within
the row is 5 cm. which led to the obtainment of a high yield of stecklings and of a couespol).ding
magnitude.

Weed control in the steckling crops is most rationally and economically achieved by
the application of associated herbicides: Ro-neet. 6 l}ha + Venzar. 1 kg}ha in tile preparation .
of the seed bed. followed by two mechanieal cultivation and oue manual hoeing.

RECHERCHES CONCERNANT LE SEMIS ET L'APPLICATION DES
TRAVAUX D'ENTRETIEN AUX CULTURES DE BOUTURES DE
BETTERAVE A SUCRE, DES VARIETES MONOGERMES SEMEES AU

PRINTEMPS

1. elot a n G h" 1971, Măsurile ce se impun la semiinatuZ siecleidc zahăr; Probleme agricole
rir. 3.

2. Rai eTIC" Cod r c seu A., 1970, Studiul etiologiei şi combaterii putrezirii germeniloy de
sfeelă de-zahăr, Analele Le.C.S., Braşov, Sfecla de zahăr, voI. II.

3. Stănescu Z., Riz:escu Gh., 1976, Sfecla de zahăr, Ed. Ceres, Bucureşti.

4. Ş t efă nes C 11 A., 1977, Contribuţii la stabilirea" metodelor de producere a seminţei poliploide
de sfeclă de zahăr di1ţ soiurile plurigerme şi monogerme, Teză de doctorat, LA.N.B. - Bucu~

reşti.

Resume

Entre 1975- 1978 ont ete effectuees ii Braşov et Secuieni-Neamţ. saus irrigation. des
recherches coneernant l'epoque de semis, l'intervalleentre les glomerules par rang et le mode
d'application des travaux d'entretien et de lutte contre les mauvaises herbes, dans les eultures
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COMBATEREA CHIMICA A V~ERMILOR SîRMA (ELATERIDAE) LA
SFECLA DE ZAHAR ŞI INFLUENŢA UNOR INSECTICIDE FOLOSITE

ASUPRA PLANTEI

MARIA IONESCU, EMILIA POPESCU, ANDREI MAElN

În anii 1974- 1975 s-a constat că larvelc de viermi sirmă,
ÎIl condiţiile solului ceflloziom şi aluvial de la staţiunea Băneasa

Giurgiu, s-au gilsit in densitate medie de 5şi 6 larve{m~ în perioade
cînd temperatura medie zilnică a fost de 11 ~ 13°C şi a solului în
:;tratul de 0-10 cm de 11- 12°C.

În combatere, atunci Cilld ~H:tU găsit În medie 6 larve/m2,

rezultate bune s-au obţinut prin aplicarea pe rînd odată cu însămîn

ţarea cu unele produse granulate ca: Timei 5, Furadan 5 şi Phyto
sol 5in cantitate de cîte 20 kg/ha, Mil~l 10 folosind 12 lig{haşi

DisuIfoton 5 in cantitate de 30 kg{ha, In cazul unei infestări illsit
mai puternice (in medie 9 laf'Fcjm2), cele mai bune rezultate s-au
obţinut prin aplicarea a două tratamente la sol; odată cu insămîn

tarea cu unele produse granulatc ca Disulfoton 5 în cantitate de
30 kg/ha. MiraI 10 in cantitate de 12 ltg{ha şi Furadan 5 aplicat în
cantitatc de 20 lig/ha şi la apariţia atacului (după răsărireaplaniclor)
cu Lindatox 20 in cantitate de 5,0 l/ha, 1Iiral 50 aplicat, 1,5 l{ha
in soluţie de cîte 200-250 l/ha.

Unele elemente din ~ol ali suIerit modificări sub influenţa

insecticidelor 1010site. Astfel,pH-ul solului a ajuns la valori de 7,06
7,16 faţă. dc 6,61 (martor). Humusul a fost blocat in sol înrcgistrindu-se
valori de 2,07-2,33%. La varianta însă tratată cu MiraI 50, va
loarea s-a menţinut la 1.83% faţă de 2,01% (martor). Azotul proteic
din frunze, sub influenţa produsului PEB 5 + Undan 3, s-a redus
considerabil la o valoare de 0,15%, Iaţă de celelalte variante de
insecticide, la care, azotul proteic din frunze a fost de 0,82-0,98%
faţă de 0,89% (martor).

Sub acţiunea produsului PEB 5 + Lindan 3, Ia rădăcina de
sfeclă în primele faze de dezvoltare s-a redus numărul de vase
lemnoase metaxilematice la 24 faţă de 33 (martor). Cantitatea de
parenchim liberopericiclic a fost redusă ca şi numărul de fascicule
liberolemnoase în comparaţiecu martorul. Disulfoton 5 + Carbetox 40
a produs o stimulare a creşterii, constatată prin numărul de vase
lemnoase (34 vase metaxilematice), faţă de JJ vase metaxilematice
(martor). prin numărul extrem de mare al straturilor de parenchim
liberopericliclic, precum şi prin numărul mare al fasciculelor libero
lemnoase în comparaţie cu martorul.

o problemă de seamă în protecţia sfeclei de zahăr o constituie şi redu
cerea atacurilor produse de viermii sîrmă, semnalate aproape an de an în
diferite regiuni din ţara noastră, Cercetări mai însemnate an fost efectuate
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asupra combaterii viermilor sîrmă la culturile de grîu şi porumb (M a n 0

Iache şi colab., 1961,1963). ." _. __ .
La sfecla de zahăr, în combaterea viermIlQr SIrma, ca ŞI a altor daunaton

din sol, s-a aplicat frecvent, atît la noi cît şi în alte ţări, tratament chimic la
sămînţă (M a noi a c h e şi colab., 1968; S c h rei er, 1?70) , r:,ducîndu-se
prin aceasta în mică lnăsură atacunle produse de VlerITIlI SIrma, mal ales
atunci cînd au avut loc apariţii în masă. Ca urmare, s-a propus efeet,uarya
unor cercetări, pentru a se stabili cele mai eficace metode de combatere pe
cale chimică a viermilor sîrmă la sfedă şi de a se cunoaşte influenţa substanţeI
toxice asupra plantei. Cercetările au fost făcute în anii 1974~1976, la Sta
ţiunea Băneasa~Giurgiu.

MA.TERIAL ŞI METODE DE CERCETA.RE

Experienţele au fost executate pe tipurile de sol: a) cernoziom 'puternic
levigat, lutO argilos si slah acid (pH 6,3), situat pe terasă; b) aluvlal seml
gleic moderat humifer, argilos şi a1calin (pH 7,7) situat în incinta din Lunca
Dunării.

Numărul larvelor de viermi sîrmă în sol (anii 1974-1976) a fost între
I şi 15 exemplare/m' în solul aluvial şi de 4-11 exemplare/m' în.solul de pe
terasă. Îu astfel de couditii, s-au experimentat următoarele varIante:

1. Variante cu tratament la sămînţă prin folosirea insecticidelor Hep
tador 40 şi Lindatox 20, în cantitate de cîte 500 cm'jlOO kg sămînţă şi PEI-134
(insectofungicid) în cantitate de 500 g/IOO kg sămînţă. .

2. Variante cu tratament la sămîntă cu Heptador 40, în doză mal mare
(600 cm3/100 kg sămînţă), urmat de t~atamente în perioada răsăririi, cu
Lindatox 20 (5,0 l/ha) şi Heptador 40 (2,0 l/ha, în soluţie de cîte 200-250 l/ha

apă). l' • d d t- • - • t3. Variante cu un singur tratament ap leat pe nn o a a cu lllsamlil,area,
cu produsele granulate: Heptador 5, Thimet 5, Furadan 5 şi Phytosol 5(în
cantitate de cîte 20 kg/ha), Basudin 10 şi Mirai 10 (cîte 12 kg/ha); cu Dlsul
foton 5, Disyston 5, Ditiaoclan 3,5 şi Sinoratox 45, în cantitate de cîte
30 kg/ha. .. .

4. Variante cu două tratamente la sol: prImul tratament, aphcat pe
rînd odată cu însămînţarea, cu produsele granulate: Sinoratox 5, Disyston
5 + Ditiaoctan 3,5 si Disulfoton 5 în cantitate de cîte 30 kg/ha; MIrai 10
aplicat 12 kg/ha, Fu;adan 5 în cantitate de 20 kg/ha, iar al doilea tratament
aplicat la apariţia atacului, cu inseclicidele Lindatox 20 î;, cantr.tate de
5,01/ha, PEB 5 + Lindan 3 folosind 20 kg/ha, Carbetox 40 m cantrtate ~:
3,01/ha, Miral 50 în cantitate de 1,51/ha, Furadan 75 - pulbere mmablla
în cantitate de 0,4 kg/ha în soluţie de cîte 200-250 ~/ha. "

Experienţele s-aU executat după metoda blocurIlor randomlzate m 5
şi 6 repetiţii. ' .

Eficacitatea insecticidelor si a variantelor de tratamente s-a aprecrat
după numărul redus al larvelor' de viermi sîrmă găsite la m2 în parcelele
tratate, precum şi după procentul, plantelor distruse şi producţia de sfedă
rădăcini obţinută, faţă de parcelele netratate.

Totodată, cu observaţiile efectuate asupra eficacităţii insecticidelor
folosite şi a variantelor de tratamente în combaterea viermilor sîrmă, s-a căutat

să se cunoască influenţa insecticidului asupra solului tratat, preculn şi asupra
plantei. Ca urmare, s-au făcut o serie de analize chimice asupra solului privind
pH-ul determinat în extract apos în proporţie de 1 : 5, azotul total din sol
determinat prin metoda Kjeldahl, humusul analizat prin metoda Scholen
berger şi azotul proteic din frunză după metoda Peach şi Tracey.

S-au făcut observaţii şi asupra structurii 11lorfoauatomice a rădăcinii.

În acest scop au fost efectuate secţiuni transversale prin rădăcina de sfeclă

de la varianta tratată cu Disulfoton 5 aplicat la sol şi Carbetox 40, aplicat
la plantă. De asemenea şi prin rădăcina de sfeclă de la varianta tratată cu
Disyston 5, Ditiaoctan 3,5 aplicat la sol şi PEB 5 + Lindan 3 aplicat la plantă,

precum şi la sfecla de la varianta netratată. '
Secţiunile preparate au fost desenate la camera cu ocular de 10 şi

obiectiv 20. Probele pentru analize şi observaţii au fost luate în trei perioade,
începînd după al doilea tratament, la intervale de cite 12 zile.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din observaţiile efectuate s-a coust'at că larvele de vierUl! slnnă s-au
găsit în densitate mai mare în perioade însoţite de Oarecare precipitaţii, de
o temperatură medie zilnică de 11-13°C şi a solului, în stratul de 0-10 cm,
de lI-l2°C, aşa cum a fost la începutul primei decade a lunii mai în anul
1974, şi la sfîrşitul decadei a doua a lunii aprilie în anul 1975. În astfel de
condiţii s-au găsit în medie 6 larve/m2 în sol aluvial (anul 1974) şi în medie
5 larve/m' în cernoziom puternic levigat, luto-argilos (1975). În condiţiile

unor astfel de infestări, prin aplicarea tratamentului la sămînţă, densitatea
larvelor s-au redus în mică măsură. S c h rei e r (1970) arată că tratamentu<l
la sămînţă cu Heptador 40, folosit în cantitate de 0,750 1/100 kg sămînţă,

a redus în mică măsură atacul produs de viennii sîrmă.

Rezultate bune (anii 1974-1975) s-au obţinut prin aplicarea pe rînd,
odată cu însămînţarea,a produselor granulate: Heptador 5, Timet 5, Furadan
5 şi Phytosol 5 în cantitate de cîte 20 kg/ha; Basudin 10 şi Miral 10 cîte
12 kg/ha; Disulfoton 5, Disyston 5 + Ditiaoctan 3,5 şi Sinoratox 5 în can
titate de cîte 30 kg/ha. La aceste variante, densitatea larvelor s-a redus la
1-4 exemplare/m' în medie de la 5 şi 6 larve/m' (fig. 1). Numărul plantelor
atacate la variantele tratate a fost de 10-21 % faţă de 32% şi 38% (martori)
(fig. 2). Producţia de sfeclă rădăcini a ajuns la 80,4-83,3 t/ha, iar la martor
de 75,4 t/ha la cultura situată în sol aluvial (anul 1974) (fig. 2). În anul 1975,
producţia la variantele tratate a fost de 63,5-77,5 t/ha faţă de 51,6 t/ha
(martor), sol terasă (fig. 2).
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Datele obţinute în anul 1976, cu privire la dinamica larvelor de viermi
sîrmă, confirmă pe acelea obţinute în anii 1974 şi 1975. Astfel, în solul aluvial
din Lunea Dunării şi cernozÎom cu umiditate ridicată din zona Băneasa

Giurgiu, focarele de viermi sîrmă s-au găsit aproape permanent. Atunci
însă, cînd temperatura medie zilnică şi a solului în stratul 0-10 cm a ajuns
la 12-13"C şi a fost însoţită de precipitaţii, larvele de viermi sîrmă aU migrat
spre suprafaţa solului. în astfel de condiţii au fost găsite în medie 7 larve/m'
în sol terasă şi în medie 9 larve/m' în sol aluviaI. în condiţiile unei astfel de
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infestări, cele mai bune rezultate s-au obţinut prin aplicarea a două tra
tamente la sol: odată cu însămînţarea cu produsele granulate Sinoratox 5,
Disyston 5, Ditiaoctau 3,5, Disulfoton 5 în cantitate de cîte 30 kg/ha, MiraI
10 in cantitate de 12 kg/ha şi Furadan 5 aplicat în cantitate de 20 kg/ha. Apoi,

Fig.

F1g. 2 - Resultsobtained in the experimeuts for the wireworm control (Elatcridac) with the
sugar beet (Bău'easa-Giurgiu, 1974-1975)
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3 _ Eficacitatea insecticidelor prin aplicarea tratamentelor la sol in combaterea larvelor
de Elateridae la sfecla de zahăr (Băneasa~Giurgiu, 1976)

3 _ Effeetiveness of insecticidcs by the soil application of the treatments in the control
of Elateridae larvae with the sugar beet (B5,neasa~Giurgiu, 1976)
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9 larve/m' în medie (fig, 3). Procentul plantelor atacate a fost de 5,6-11,9
faţă de 10 şi 44 (martori), rezultind o producţie de 45-56 t/ha sfeclă rădăcini,
iar la variantele martori numai 32,1 şi 38,3 t/ha (fig. 4),
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la apariţia atacului (după răsărirea plantelor) cu Lindatox 20 in ca ntitate
de 5,0 l/ha, Carbetox 40 în cantitate de 3,01/ha, MiraI 50 folosind l,51/ha
în solnţie de cîte 200-250 l/ha şi PEB 5 +Lindan 3 în cantitate de 20 kg/ha
în pulberi, Furadan 75 pulbere muiabilă în cantitate de 0,4 kg/ha, L a aceste
variante, numărul larvelor s-a redus în medie la 1 exemplar/m', de la 7 şi
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cele mai eficace, aşa cum ar fi pro
dusul Disulfoton care ar aVea o
acţiune biologică in sol timp de 2-4
săptămini. După Gheorghiev
(1971) rezultate bune in combaterea
viermilor sirmă s-au obţinut prin folosi
rea insecticidelor cu acţiune sistemică.

Din analizele chimice a rezultat
că substanţele toxice au influenţat

asupra unor elemente din sol şi plantă.

Astfel, pH-ul solului s-a modificat
ajungind la valori de 7,06~7,16 faţă
de 6,61 (martor). Azotul total din sol
la variantele tratate s-a mentinut a
proape la acelaşi nivel (0,13-':0,14%)
apropiat de varianta martor (0,13%).
Humusul insă, sub influenţa insecti
cidelor S-a constatat că a fost blocat in
sol, înregistrîndu-se valori între 2,07
şi 2,33 % la variantele tratate, in afară
de varianta tratată cu Miral, la care
valoarea s-a menţinut la 1,83 %faţă de
2,1 %martor. Azotul proteic din frunze
a fost influenţat negativ de produsul
PEB 5 + Lindan 3. Acesta a redus
considerabil azotul proteic din frunze
la o valoare de numai 0,15%, faţă de
celelalte variante de insecticide, la care
azotul proteic a fost de 0,82-0,98%
şi faţă de 0,89% (martor) (fig. 5).

Din observaţiile făcute asupra
structurii morfoanatomice s-a constatat
că la varianta martor (fig. 6) cilindrul
central a conţinut circa 33 vase lemnoa
se metaxilematice (vI) şi 12 protaxilema
tice (pr). Parenchimul liberopericiclic
(plp) a fost bine dezvoltat. în interi
orul lui s-a observat fascicule libero
lemnoase (fl). Parenchimul cortical (pc)
a fost alcătuit din celule care s-au divi
zat in planuri diferite, ducînd la cre
şterea rădăcinii în circumferinţă. La

Fig. 6 ~ Structura morfoanatomică la rădăcina

de sfeclă (martor)

Fig. 6 ~ Morphoanatomical structure in the
beet root (control)
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F' 5 _ Rezultatele obţinute privind influenţa. insectici~ulu~asuprapBeiulul ~~n sol,
tg. azotului total din sol, hutTlusului şi a azotului protelc dm frunzele e ~ ee a h

F' 5 _ Results obtained concerning the insecticid~ in~luence "?pon the sOlI pE, t e
ţg. total 'soi! nitrogen. thc humus aud the proteIc ll1trogen m bect leaves

sau în condiţii de irigare. De asemenea, menţionează~ ari s şi ~ i t c h o ~
(1970) că gradul de umiditate a solului, precum ŞI tIpul de s~l, mf1uenţe~z~
asupra toxidtăţii insecticidelor şi că preparatele slab absorbIte de sol sm

E t h eri d a e şi G r a ham - B r y c e (~970) m.-ată că u~ele produse
granulate ca: Disulfotoni Dimetoat, Sinoratox, smt mal ehcace m sol umed
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varianta tratată cn PEB 5 + Lindan 3 (fig. 7), spre deosebire de martor,
numărul de vase lemnoase (vl) s-a redus la 24 metaxilematice şi 12 vase
protoxilematice. În comparaţie cu martorul, cantitatea de parenchim libero
periciclic a fost extrem de redusă, ca şi numărul de fascicule liberolemnoase
(fl). Fasciculele liberolemnoase din parenchimnlliberopericiclic au fost mici
şi rare. Celulele parenchimului cortical s-au divizat in planuri diferite. Aceste
particularităţi ar indica o stare fiziologică anormală, insecticidul acţionind
ca un inhibitor numai in primele etape de dezvoltare a sfeclei.

La varianta tratată cu Disulfoton 5 si Carbetox 40, s-a constatat o sti
mulare a creşterii (fig. 8). Acest fenomen s~ar demonstra prin numărnl mare
de vase lemnoase (34 vase metaxilematice) şi 20 vase protoxilematice,
de lnmennl (diametrul) mare al vaselor lemnoase, de numărul extrem de
mare al straturilor de parenchim liberopericiclic, precum şi de numărul
mare al fasciculelor liberolemnoase, in comparaţie cu martorul.

Ma n o lac h e şi colab. (1964) menţionează unele modificări ale ţe
suturilor din zona coletului la sfecla de zahăr sub influenţaproduselor Heclotox
şi Detox.

Oisys!Ofl5·G'OJ/1.JOc!.JfIJ,JI
frtlJ,fUflWfI-3

Fig. 7 - StnlctUŢ<l morioanatomică

la rădăcina de sfeclă tratată cu
Dysyston 5 G + Ditiaoetan 3,5 G şi

cu PER 5 -1- Lindan J

Fig ... 7....;. Morphoanatomical structure
inthe bect root treatcd with Disyston
5G + Ditiaoctan 3.5 G aud with PEB

5 -1- Lindan 3

F.ig. 8 - Structura morfoanatomicăla rădă
eIlla de sfeclă de zahăr tratată cu Disulfoton

5 G -1- Carbetox 40

Fig. 8 - Morphoanatomical structure in the
sugar beet root treated Disulfoton 5 G -1

Carbetox 10
DIs,fjqtJn 5-6

Carbetax. 40
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CONCLUZll

Din cercetările efectuate (anii 1974-1976) asupra combaterii larvelor
de viermi sirmă la sfc"la de zahăr la Statiunea Băneasa-Giurgiu,a rezultat;

1. Larvele de viermi sîrmă s-au găsit in densitate mai mare (de 5 şi
respectiv 6 exemplare/m') in solurUe cernoziom şi aluvial (Băneasa-Giurgr,:),

in perioade cind temperatu'a medie zilnică a fost de 11-13°C ŞI a solulUI m
stratul de 0-10 em de 11"::'12'C, asa cum a fost la inceputul primei decade
a lunii mai in anul 1974 si la sfir~itul decadei a doua a lunii aprilie iu
anul 1975. "

2. În combatere, atunci cind s-a găsit in medie 6 larvejm', rezultate
bune s-au obţinut prin aplicarea pe rînd, odată cu însămînţarea, a unora
dintre insecticidele granulate ca; Timet 5, Furadan 5 şi Phytosol 5 in
cantitate de cite 20 kgjha, Mirai 10 in cantitate de 12 kgjha Şr Desulfoton
5 in cantitate de 30 kgha.

3. Cele mai bnne rezultate, in cazul nnei infestări puternice (in medie
9Iarvejm2

), s-an obţinut insă prin aplicarea a două tratamente la sol:odată

cu insăminţarea, Cll produsele Disulfoton 5 in cantrtate de 30 kgjha, MIraI 10
fn cantitate de 12 kgjha şi Furadan 5 aplicat iu cantitate de 20 kgjha; al dorlea
tratament s-a aplicat la apariţia atacului (după răsărirea plantelor) cu Llr;
datox 20 in cautitate de 5,0Ijha, MiraI 50 in cantitate de 1,5ljha in soluţIe

de cite 200~250 Ijha. . ..
4. Sub influenţa insecticidelor folosite, pH-ul solnlul s-a modlfrcat

ajungind la valori de 7,06-7,16, faţă de 6,61 (martor). Humusul a fost b~ocat

in sol inregistrindu-se valori de 2,07~2,33%, faţă de vananta tratata cu
MiraI, la care valoarea s-a menţinut la 1,83% faţă de 2,01 % (martor). Azotul
proteic din frunze sub influenţa produsului PEB 5 + Llndan 3 s-a redus
considerabil la o valoare de 0,15%, faţă de celelalte vanante de msectrclde,
la care azotul proteic din frunze a fost de 0,82-0;98% faţă de 0;89% (,:,a:·t,?r);

5. Din observatllle făcute asupra struCtUfll morfoanatomrce la radacma
in primele faze de dezvoltare, s-a constat că unele insecticide folosite (aşa
cum a fost PEB 5 + Llndan 3) au redus numărnl de vase lem:,oase metaxl
lematice la 24 faţă de 33 (martor). Cantitatea de parenchrm hberopenercllc
a fost extrem de redusă, Ca şi numărul de fascicule liberolemnoase in comparaţre

cu martorul. La varianta tratată cu Disulfoton 5 + Carbetox 40 s-a constat o
stimulare a creşterii prin numărulmare de vase lemnoase (34 vasemetaxilem~

tice şi 20 vase protoxilematice), prin lumenul mar.e al.vaselor lemr;oase, prm
numărul extrem de mare al stratunlor de parencll1m hberopenercllc, precum
şi prin numărulmare al fasciculelor liberolemnoase, in comparaţiecu martorul.
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CHEMICAL CONTROL OF WIREWORMS (ELATERIDAE) IN SUGAR
BEET AND THE INFLUENCE OF SOME INSECTICIDES USED

UPON THE PLANTS

Sllmmary

In the 1974-1975 yeaI's, it \Vas ascertained that the wiI'e\vorm larvae, under the condi
tions of the chernozem and alluvial soi1 at Băneasa-GiurgiuStation, were found in a mean density
ofS aud 6Iarvae/sq.m. in the periods \vhen the mean daily temperature \Vas 11_13° aud that
oI the soi! in the 0- 10 om laser was 11-12°.

UndeI' control, when there were an the average found 6 larvaefsq.m., good results wcrc
obtained by the row dressing at seeding with some pelletized products, lilee: Timet 5, Furadan 5
and Phytosol 5, each in amounts of 20 leg/ha, MiraI 10 applied 12 legJha and Disulfoton 5
applied 30 kgfha. But in the case of a strouger infestatian (an the average 9 larvaefsq.m,) best
results were obtained by the application of two soi! treatments: at seeding with some pelleted
products, with DisuHoton 5 applied 30 kg/ha, MiraI 10 applied 12 leg/ha and Furadan 5 applied
20 kg/ha, and at the occurence of the attack (after plant emergence) with Lindatox 20 applied
50 l/ha, MiraI 50 applied 1,5 l/ha in a solution of 200-250 l/ha each.

Some soiI e1ements experienced alterations undeI' the influenceof the insecticides used.
Thus, the soiI pH attained values 7.06-7.16 over against 6,61 (the control). Humus was blocked
in soil, there being recorded values of 2.07-2.33%. But in the variant treated with MiraI 50
the value maintained itself at 1.83% over against 2.01% (the control). The proteic nitrogen in
the lea"Jes, under the inf1uence of the PEB 5 product + Lindan 3, was considerably lowered
ta a value of 0.15% over against the other insecticide variants therc\vith the proteic nitrogen
in the Jeaves was 0.82-0.98% over against 0.89% (the control).
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LA LUTTE CHIMI QUE CONTRE LES TAUPINSRAYES (ELA TERIDAE)
DE LA BETTERAVE A SUCRE ET L'INFLUENCE DE CERTAINS

INSECTICIDES SUR LA PLANTE

Risunuf

Au CQurs des annees 1974 et 1975, on a constate, dans les conditions du sol tchernozeme
ei a11u'Iial de la Station Băneasa-Giurgiu, que la densite moyenne des larvcs des taupins rayes
etait de 5 et 6 larvesfm2 dans les periodes avec une temperature moyenne journaliere de 11
13°e et uuc temperature du sol, danş la couche sol de sol de O a 10 Cfi, de l1_12°C.

Lorsque la moyenne a ete de 6 larvcsJm2 , la lutte chimique a daune de bons resultats
apres l'application sur le rang, cu mcme temps avec les s.e~ail1es, decertains praduit? granules
tels que: Timei 5, Furadan 5 et Phytosol 5, eu quanhtes de 20 kgjha chacun, MIraI 10 eu
quantite de 12 kgJha ct DiSl1Hoton eu quantite de 30 l{g/ha. Lorsque l'infestatlon a ete plus
pl1issante (9 Iarves/m2 en moyenne), les meilleurs resultats ont ete donnees par l'application
de deux traitementsa sol: cn meme temps avec 1csşemailles, avcc deş praduits granules
Disulfoton .5 cn quantite de 30 kg/ha, MiraI 10 en quantite de 12 lig/haet Furadan .5 eu quan
tite de 20 l{g/ha. et 10rs de l'attaque {apres la 1evee des plantes) avec Lindatox 20 eu quan
tite de .5 l/ha et MiraI 50, 1,5 l/haen solution de 200-250 l/ha.

n y a eu certains clements du sol qui ont souffert des modifications sons l'influence des
insccticides utilises pour la lutte. AillSi, le pH du sol a touehe aux valeurs ,de 7,06 a 7,16 par
rapport au 6,61 (le temoin). Le humus a ete bloque dans le sol, ou ont ete enrcgistn;les des valeurs
de 2,07-2,33%. Mais, il. la variante traiteeavec MiraI 50, cette valeur est restee a 1,83% compa
rativement avec 2,01% (temoin). SOU5 l'inHuence du praduit PEB 5+Liudan 3, l'azote pratCi
ql1C dcs Ieuilles a connu une chute cOllsiderahle, jusqu'a 0,15% comparativemcnt a'lec les au~res

variantes d'insecticides auxquelles l'azote proteique des feuilles a eu des valeurs compnses
entrc 0,82-0.98% (le temoin = 0,89%).

Sous l'iniluence du praduit PEB-S+Liudan 3, le nombre de vaisseaux metaxilematiques
a la racine de la bctterave a SUCre s'est vu reduit a 24, comparativemcnt avec 33 au temoin.
La quantite de parenchyme lîbcropericyc1iquc a ete nkluite, ainsi que le nombrc de faisceaux
liberaligneux, comparativemcnt avec le temoin. Leş praduits DisllHoton 5+Carhetox 400nt
cntraine une stimulatlon de la croişsance, qui a ete constatee par le nombrc de vaisseaux lig
ncl,lXC (34 vaisscaux metaxih~matiques eomparativcmcnt avec les 33 vaisseaux metaxiIe
matiques au temoin), par le tres gramlnombrc des c01Icheş de parenclIyme libero~pericyc1iq~e,

aussi bieu que par le grand nombre de iaisceaux liberoligneux, comparativcment au temOln.

DIE'CHEMISCHE BEKĂMPFUNGDER DRAHTWURlvlER
(ELATERIDAE) BEI ZUCKERRUBEN UND DER EINFLUSS

EINIGER VERWENDETER INSEKTIZIDE AUF DIE PFLANZE

Zusammenfassu1tg

In den Jahren 1974-1975 unter den Bediugungen eines Tschernosem und Alluvialbodens
der Farschungsstation BrL1leasa~Giurgiu wurden durchschnittlich ,; und 6 Larvenjm2 bei einer
mittleren Tagestemperatur 'Ion 11- l3°C und der Bodenscbicht O-10 efi 'Ion 11- 12°C gefun
den.

Gute Ergebnisse bei der Bekămpfling,wenn im Durchschnitt 6 Larvcn/m:l gefunden wur
den, wurden,erzielt durch Verwendung bei der Aussaat einiger granulierter Erzeugnisse wie:
Timet 5,Furadan 5 undPhytosol 5 je 20 kg)ha, MiraI 10 je 12 kg/ha und Disulfoton ,; je
30 kglha. Bei einem grosseren Auftreten (im Durchschnitt 9 Larvenjm2) wurden dic besten Ergeb
nissc durch zwei Eehandlungen aui de01 Boden erhaltcn; einmaI. bei der Aussaat mit einigen
granulierten Erzeugnissen wie Disulfoton 5 zu 30 kg/ha, MiraI 10 zu 12 lig/ha und Furadan 5

zu 20 kg/h?- und beimErsche.ineu.. des Befalls (nach dem Pilanzenaufgang) mit Lindatox zu
5,0 ljha, MIraI 50 tu 1,5 I/ha 1U Losung von je 200-250 I/ha.

Einig~ ~{ennwerte des Bodens erfuhren Vcrandcrungen unter dem Eini1uss der verweu
deten InsektlzI~le. Der pH-Wer.t des Bodens bctrug 7,06-7,16 gegeniiber 6,61 (St<lud<:trd). D:r
Humus wurde Im Boden blocklert uud "Verte Van 2 07~2 33% verzeichnet, Aber beI der mIt
M,iral. 50 .behandelten ~~riante b~ieb der Wert bei '1,83%' geg~niiber 2,01% (Stan.dard). Der
ElweIssshckstoff derBIatter vernngerte sich betrachtlich aui 0.15% unter dcm Ellli1USS des
Erzeugllisses PEB 5+Lind<l1l 3 gegelliiber den <lndern V<lri<lnten bei denen der Eiweisstickstoit
0,82-0,98% gegeniiber 0,89% (Standard) betrug.

.Bei den Zuckerriibemv~ll"zelnin. den erstellEntwickiungsph<lsen verringcrte sich untcr
dem Emfluss van PEB 5 und Lmdan 3 dIC Anzahi der HolzgefăsseauI24 gegeniiber 33 (Stand<lrd).
Die Menge an liberaperizyklischem Parencbymgewebc ais auch die Anzahl der Leitbiindei sank
im Vergleich zum Standard. Disulfotoll ;'H-Carbetox 40 fiihrten zu einer "Vachstulllsanrcgung,
die durclI die Amahl der HolzgeHisse 34 gegeniibcr 33 Standard durch die grasse Anzahl der
liberozyldischen Parellchymschichtcn, als auch dl1rch die gross~Atiiahl der Leitbiindel im
Vergleich zum Standard angezeigt ,vurdc,

XHMHQECKA5I BOPbBA C ELATERIDAE B KYJIbTYPAX
CAXAPHOJ1 CBEKJIbI H BJIH51HHE HA PACTEHHE P51,IJ,A

DPHMEH51EMbIX HHCEKTHIIH,IJ,OB

PC'J/OMe

B 1974-1975 rr. ycraHOBUJJU, 'ITO TI yC:IODlHJX 'IepHQ3,eMa JI l1JlnIOBUaJIbIfOil nO'lBbJ, Ha
CTaHQ.un E:mH:ca~~:lKYPJTiKUY JIlI'llIHKU Elateridae 6b1JIU Hail,JJ;eHbl·U cpe)lHeM 5 li 6 JJH'IHHOK/M2

B IlcpHO,JJ;ax KOr,LI,a Cpe,JlHe.uHeDHaa TeMTIepaTypa fibma 11_13°C li TIO'IBbI B cJIoeO--:lO CM
1I~12°C

Kor.n:a 6bl.iI0 B cpeAHcM 6 JIU'lUHOK/M2 xopOIIlHe pe3YJIhTaTbI 6bmu TIOJIy'IeHbI TIpH npu
MeHeHHl:I BMeCTe c noceBOM crre.uYlOilIHx rpal:JyrrllpoBaHHhlx npenapmou: THMer 5, epypa.n;aH 5
II <PllT030JI 5, TIO 30 xr/ra, B CJly'lae 60JlhlUerO :KOJUI'leCrna JIH'lHHOK (B cpeJmeM 9 IIIT./M2)
caMble Jly'lIllHe pe3yJIbTaThI 6bIJIlIAOcTumyTbI TIpII TIpHMeHeHlUI,IlByx 06pa60ToK nO'IBbl: UMeCTe
C TIQceBOM HeKoTophlX rpanyrrllpoBaHIlblx npenapaToB ImK LI,uCYllhlPOTOH 5, TIO· 30 Kr/ra. Mupan
10, TIO 12 xr/ra J1 epyp.n.aH: 5 uo ZOn/Ta npa nommemBI TIOpaiKellUSI (rrocJIeacxo,1l,a paCTeJIlfij)
li JIlHIAaToKc 20, TIO 5,0 !lIra, MnpaJI 20 no 1,5II/ra 6 pacTDope TIO 200-250 II/Ta.

TIOrl; DJHUlHUeM TIpHMemleMbIX HHCeKTUU:HLlOB HeKoTopble ::meMeHTbIunO'IBe 6blJlH n3~

MeHeHbI. TaK, TIO'lBeHRan pH ;UOCTnrna 7,06-7,16 TIO cpaDHeHluo C 6,61 (lWHTpO!lh). I)'MYC B
nO'IDe 6bIJI 6JIOlCHpOBaH .n;ocŢnran: 2,07-2,33%. Ho B BHpuaHTe 06pa60TaHHoM:MupanoM 50
OH coxpaHHllcSI D 1,83% TIO cpmmeHlUO c 2,01 % (lwHTporrb). TIo,JJ; BJIHn.HueM npenapaTa TIEI> 5 +
+ JlFIH.n:aH 3, npOTeJIRODbIll H30T Il JIllCThR.( cOKpaTllJICH: 3Ra'lUTeJIhHO .uo 0,15%nocpmmeHulO
C OCTaJIbHbIMli BapnaHŢaMll llHceKTnUUJl,OB, B KOTOpbIX IlpoTeHHoBblÎÎ a30r BIIllCŢbHX.coeTmum
0,82-0,98% UO CpaBHeHlUO C 0,89% (KOHTPOJIb).

nOA ,JJ;ei1CTlHleM' hperrapaTa IIEE 5 -+ JIuH)Jau 3, Ha KOpH$lX C:BexIIbI B nepBblewa3bI
pa'J:aUTUH, yMeHbIllImOCh 'IHCnO .n:peDeCURbI MeTaKCllJIeMaTU'ICCKUX COCy,UOD JW 24 ilO· CpaBHeEllIO
C 33 (KOHTPOllb). KO,JIll'feCrBO Jly6sIHonepUllHKJlU'leCKOrO TIapeHXUMa yMeIJbmlIJIOCb RaK U.'lllCJIO
JIy6sIHO)lpeDeCHblx TIy'lKOn, TIO cpaBHeHluo CKOHTpOJIeM..LI.lIcympOTOH: 5 + Kap6eToKc 40 CIUMyJIll
pODan pOCT, 1fTO MOiKHO 6bInO :au.ueTh ilX 'lUCJIa .,JJ;peDecHbTx COCy,n:OB (34, MeTaKC1fJleMaTH'IeCKHX
cocY,!l;a) no CpaBHelilllO C 33 (KOHTpOJIb) H3 O'Ieah 60JIhUlQTO 'lUCJla TIapeHXlIMHbIX ny6SIltoIIepn
I..QlKJIH'leCKBX ny'lICOB, IlO cpaBHeHHro C KOHŢpOJIeM.
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Ing. ANA ARFIRE. Staţiunea de cercetări agricole _ Lovrin
Agrotclmică

Ing. V. BORDEl, Staţiunea de cercetări agricole - Lovrin
Ameliorare sfeclă fllrajeră

Dr. ing. 1. BORA, Staţiunea de cercetări agricole - Oradea
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Dr. ing. L BRATU, Staţiunea de cercetări agricole - Lovrin
Agfolelmică
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Agrolchnicâ
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Enlomologic

Ing. D. CATARGIU, Staţiunea de cercetări agricole - Suceava
Agrote/mică

Dr. ing. A. CIORLĂUŞ, Staţiunea de cercetări Zootehnice - Tg. Muteş
Agrolehnică - crbicide

Dr. ing. LAURA CIORLĂUŞ, Staţiunea de cercetă'ri zootehnice _ Tg. Mureş
Agrotc/micâ

01'. ing. M. CROITORU, Staţiunea de cercetări agricole - Şimnic
Ameliorare

Dr. ing. LUCREŢIA DUi\lITRAŞ, Institutul de cercetări pentru protecţia plante lor _
Bucureşti

Protecţie - micoze
Conf. dr. N. DOROBANŢU Institutul agronomic "N. Bălcescu" - Bucureşti

Fiziologie
Dr. ing. M. ENCIU. Staţiunea de cercetări agricole - Valu lui Traian

Erbicide - irigaţii

Prof. dr. doc. VL. IONESCU SISEŞTI, Institutul agronomic "N. Bălcescu'" _ Bucureşti
Agrotelmică - irigaţii

Dr. ing. S. ILICEVICI, Staţiunea de cercetări agricole - Şimnic
Ameliorare

Ing. r. LEBEDENCU, Staţiunea de cercetări agricole - Mărculeşti
Agrote/mică - irigaţii

Dr. ing. ST. MARKUS, Staţiunea de cercetări zootehnice - Tg. Mureş
Agrolehnică

Ing. V. NEAGU, Ferma pilot C.A.P. Ceacu, judeţul Ialomiţa
Verificarea tehnologiei

Praf. dr. Z. NAG Y, Institutul agronomic - Cluj-Napoca
Irigaţii

Dr. ing. P. NEDELCU, Institutul agronomic - Craiova
Fiziologie

Ing. VALERIA NĂSTASE, Staţiunea de cercetări agricole Şimnic

Biochimie
Ing. AL. NICOLAU, Staţiunea de cercetări zootehnice - Secuieni - Roman

Agrotelmică
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AgroleJmicii - irigaţii

Ing. MARIA PASCU, Staţiunea de cercetări agricole - Mărculeşti

Agrotehnică - erbicide
Ing. RODICA PĂLTINEANU, Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice

Fundulea
A..gtolchnică - irigatii

Ing. I. PÂLTINEANU, Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea
Agrotehnică - irigaţii

01.'. ing. I. PICD, Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea
Agrolehnică
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AgroteJmicâ
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Agrotelmică

Dr. doc. 1. POPOVICI, Staţiunea de cercetări agricole - Podu Iloaie
Agrote/mică

Dr. ing. FLORICA POPESCU, Institutul agronomic - Craiova
Fiziologie

01.'. ing. M. R.:\ŞCĂNESCU, Staţiunea de cercetări zootehnice - Secuieni - Roman
Proiecţie - micoze

Dr. ing. L. REICHBUCH, Staţiunea de cercetări agricole - Suceava
AgroleJmică - îngrdşăminte

Ing. ELENA SCURTU, Staţiunea de cercetări agricole - Suceava
Agrolelmică

01.'. ing. H. SIMOTA. Staţiunea de cercetări agricole - Valu lui Traian
AgroteJmică

Prof. dr. doc. V. STRATULA, Institutul agronomic - Craiova
AgroleJmică - irigaţii

Ing. MARIA SIRBU, Staţiunea de cercetări agricole - Podu noaie
Agrolelmică _ îngrăşăminte

Ing. GH. S lRBU, Staţiunea de cercetări agricole - Podu IIoaie
Mecanizare

Ing. O. SEGĂRCEANU, Staţiunea de cercetări agricole - Lovrin
Agrolehnicâ- erbicide

Con!. dr. ELENA STANCIU, Institutul agronomic "N. Bălcescu'" - Bucureşti

Biochimie
Dr. doc. GH. SIPQS, Institutul de cercetări pentru cereale şi plunte tehnice - Fundulea

~lgroleJmică .-:. irigaţii

Dr. ing. N. ŞARPE, Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea
Agrolelmică - erbicide

Dr. ing. GH. ŞTEFAN, Staţiunea pentnlculturi irigate - Băneasa - Giurgiu
Agrolehnică - irigatii

Dr. ing. P. TOMOROGA, Staţiunea de cercetări agricole - Valu lui Traian
Agrotelmică_ irigaţii

Ing. A. TIANU, Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea
AgroleJmicii - iriuatii

Ing. C. TORGE, Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea
Tehnologie - erbicide

Dr. ing. GH. VINEŞ, Staţiunea de cercetări agricole - Mărculeşti

AgroteJmică - irigaţii

Dr. ing. OLGA VULPE, Institutul agronomic "N. Bălcescu" - Bucureşti

Filopalologie
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