Sfecla de zahăr
În condiţiile crizei care presează astăzi omenirea este imperios necesar să se găsească noi
surse de energie şi hrană.
Plantele verzi sunt cele care pot asigura se pare şi energia de care avem atâta nevoie în
aceiaşi măsură în care ne asigură hrana. Aceste organisme sunt singurele capabile să realizeze
procesul de fotosinteză, procesul fotochimic în care pigmenţii au rolul de a capta energia
luminoasă pe care planta o poate transforma în energie chimică. Având în vedere tendinţa
mondială spre producerea şi folosirea de biocombustibili, apare necesitatea stabiliri de tehnologii
adecvate de cultivare a plantelor necesare obţinerii acestora.În prezent, în ţările Europene sunt
lansate mai multe programe naţionale pentru producerea şi comercializarea biocarburanţilor, aceste
programe urmărind şi reducerea poluării aerului şi lupta împotriva schimbarilor climatice
S-au stabilit ca eficiente pentru producerea de biodiesel plantele oleaginoase (rapiţa, soia,
floarea soarelui), randamentul şi pretabilitatea acestora pentru obţinerea acestui tip de
combustibil fiind ridicată, astfel justificându-se cultivarea lor în acest scop.
Bioetanol se poate obţine în Europa din cereale, sfeclă de zahăr, cartof, sorg zaharat sau
alte plante cu conţinut mare de zahăr.
La sfârşitul anului 2007 în UE funcţionau 43 distilerii de etanol ( în 14 din cele 27 state
membre UE) cu o capacitate totală de 4.550 milioane litri. În prezent în majoritatea a
capacităţilor de producţie din Europa etanolul este produs din cereale (57%), sfeclă de zahăr
(31%) şi din subproduse din vin (12%). Din cereale sunt produse 2,120 milioane litri de
etanol, din sfeclă sunt produse 1,225 milioane litri şi din subproduse din vin 338 milioane
litri.(Sursa :CIBE-2008)
Capacităţile de producţie din cereale sunt concentrate în Germania ( 690 milioane litri) şi
Spania (460 milioane litri), din sfeclă de zahăr în Franţa (945 milioane litri) iar din
subproduse din vin în Italia (280 milioane litri).(după CIBE-2007). În prezent în UE mai sunt
în construcţie 13 rafinării pentru etanol cu o capacitate de 1330 milioane litri în 2009 şi sunt
proiectate alte 46 rafinării cu o capacitate de 7,040 milioane litri în 2010.
Conform datelor Asociaţiei Europene de Biocarburanţi (e- Bio) în 2008 în UE se vor
produce 4,519 miliarde litri etanol şi 4,800 miliarde litri în 2009 ,comparativ cu 913 milioane
litri produşi în 2005 şi 528 milioane litri produşi în 2004.
Consumul EU de etanol ca şi carburant în 2006 a fost de aprox. 2 miliarde de litri (acesta
reprezentând numai 1,35% din consumul EU de benzină – cca 150 miliarde de litri).
În ultimele decenii, cantităţile cele mai mari de hidrocarburi de origine fosile arse, au ridicat
foarte mult cantitatea de CO2 emanat în atmosferă, provocând amplificarea efectului de seră cu
consecinţe climatice majore. Transporturile care utilizează practic numai hidrocarburi, sunt
responsabile de cca 30% din aceste emisii de gaze şi contribuţia lor este în creştere în
viitor.Biocarburanţii sunt consideraţi o soluţie pentru rezolvarea acestei probleme. Culturile de
grâu, sfeclă de zahăr, rapiţă în timpul vegetaţiei fixează o mare parte din bioxidul de carbon
existent în atmosferă. Transportat în biocarburanţi şi ars în motoare, bioxidul de carbon se
reîntoarce în atmosferă. Această reciclare permanentă limitează îmbogăţirea atmosferei în CO2.
conform unui studiu din 2002 al Ministerului Industriilor din Franţa, fiecare litru de benzină
înlocuit cu un litru de bioetanol reduce cu 75 % emisia de gaze cu efect de seră. Exprimat in
echivalent carbon, fiecare hectar de sfeclă de zahăr transformat în etanol permite economisirea a
4 tone de carbon fosil.
Bioetanolul folosit ca şi carburant este considerat de unii specialişti „ produsul strategic vital
pentru dezvoltarea unei politici energetice intregrate în cadrul UE”. Necesiatea promovării
producţiei şi consumului de bioetanol este unul din obiectivele importante ale UE, prin realizarea
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căruia se asigură reducerea emisiilor de CO2, reducerea dependenţei energetice şi creşterea
utilizării forţei de muncă din mediul rural.
Cantităţile de etanol ce se pot obţine din diferite materii prime
Tabelul nr.1
Cultura
Producţia
Producţia de bioetanol
t/ha
mc/ ha
Grâu
7,2
2,76
Cartof
43,0
3,55
Sfecla de zahăr
61,7
6,62
(Sursa: Bioethanol in Deutschland ,Landwirschaftsverfag Munster )
Din datele prezenate în tabel rezultă, că dintr-o tonă de sfeclă de zahăr se poate obţine o
cantitate de cca 107 litri etanol, respectiv 66,2 hl de etanol /ha iar de pe un hectar de teren
cultivat cu rapiţă, se poate realiza o producţie de 15 hl de biodiesel.
Cota de zahăr din sfeclă negociată de România cu Uniunea Europeană (109.164 tone/an) este
mult mai mică decât cantitatea care s-ar putea produce la noi în ţară, prin cultivarea celor 250.000
ha de teren favorabile acestei culturi).
Pentru realizarea cotei anuale de 109.164 tone zahăr din sfeclă (atribuită României de către
UE) este necesară cultivarea anuală a maxim 30.000 ha cu sfeclă de zahăr , rămânând disponibile
210.000-220.000 ha care pot fi cultivate anual cu sfeclă de zahăr pentru producerea de bioetanol.
În acest context, o soluţie pentru a evita reducerea suprafeţelor de sfeclă de zahăr este
transformarea acesteia în bioetanol, prin retehnologizarea fabricilor de zahăr scoase din uz.şi
transformarea acestora în fabrici de bioetanol.
În perspectivă de pe suprafaţa de cca 210.000 hectare care s-ar putea cultiva anual la noi în
ţară cu sfeclă de zahăr, pentru obţinerea de etanol, la o producţie medie de 50 tone/ha, ar rezulta
o producţie totală de 10,5 milioane tone sfeclă de zahăr anual din care se pot extrage cca 11,2
milioane hl etanol anual. Pentru producerea acestei cantităţi de etanol, este necesară construirea a
minim 5 distilerii, cu o capacitate de 200.000 t etanol/an fiecare.
Cultivarea anuală a aproximativ 210.000 ha cu sfeclă de zahăr utilizată pentru producerea de
etanol, ar asigura îmbunătăţirea rotaţiei culturilor pe cca 850.000 ha ( prin aplicarea unui
asolament de 4 ani), creşterea veniturilor fermierilor respectivi şi noi locuri de muncă în fermele
agricole cultivatoare de sfeclă, dar şi în noile distilerii de etanol, precum şi dezvoltarea fermelor
zootehnice care vor utiliza borhotul rezultat din distileriile de etanol.
Având în vedere aceste considerente s-a iniţiat şi realizat proiectul de cercetare „Tehnologii
noi, moderne, neconvenţionale de valorificare superioară a biomasei - obţinerea de biobenzine,
BIOBENZ” .Pe baza cercetărilor efectuate în cadrul acestui proiect s-a elaborat prezenta
tehnologie de cultivare a sfeclei de zahăr pentru producerea de biomasă utilizată în obţinerea de
bioetanol.Prin aplicarea acestei tehnologii la noi în ţară cultivatorii pot obţine în anii cu condiţi
climatice normale producţii de sfeclă de zahăr de 65-75 tone/ha,( prin aplicarea vechilor tehnologii
se obţineau 45-55 tone sfeclă /ha).
În anul 2007 pe cele 1.630.000 ha cultivate cu sfeclă în ţările din UE s-a realizat o producţie
medie de 61,8 t sfeclă /ha.În Franţa pe 394.000 ha cultivate cu sfeclă în 2007 s-a realizat o
producţie medie de 70 t/ha, în Germania pe 406.000 ha s-a realizat o producţie medie de 64,3
tone/ha etc. Rezultă deci că practic noua tehnologie propusă de noi poate asigura obţinerea unor
producţii similare cu cele obţinute de cultivatorii din UE.
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Cerinţele sfeclei de zahăr la factorii de vegetaţie
Temperatura
Sfecla pantru zahăr este o plantă mezotermă care necesită de-a lungul primului an de vegetaţie
o sumă de grade de temperatură de 2400-2900°C, iar în anul al doilea circa 1800°C. În primul an
de vegetaţie creşterea şi dezvoltarea normală se realizeaeză în zonele cu o medie termică zilnică de
10,7°C în perioada 15 aprilie-15 iunie; 18,8°C în perioada 15 iunie-15 august şi 16,5°C în perioada
15 august-15 octombrie.
Temperatura minimă de germinaţie este de 3-4°C, însă durata de răsărire la această temperatură
este de 20-30 zile. La temperaturi de 9-10°C seminţele germinează în cca. 9 zile, iar la 15 - 16 °C
în 4-7 zile.
Temperaturile mai mici de 4°C în faza de cotiledoane determină apariţia de lăstari floriferi la
unele plante încă din primul an de vegetaţie
Necesarul termic pa faze de vegetaţie este de cca. 650°C în intervalul de la răsărire până la
începerea îngroşării rădăcinii, de cca. 1150°C de la începerea îngroşării tulpinii până la începerea
acumulării zahărului şi cca.1000°C în intervalul următor până la recoltare.
Acumularea zahărului încetează la temperatura de 5-6°C. Rădăcinile recoltate îngheţate la -1°C
influenţează negativ randamentul în zahăr, producându-se fenomenul de „invertire a zahărului”.
Umiditatea şi lumina
Sfecla de zahăr este o plantă pretenţioasă faţă de umiditate, producţii mari şi stabile obţinânduse în zonele unde se înregistrează 500-600 mm/an precipitaţii anuale.
Sfecla de zahăr este o plantă de zi lungă, cu foliaj bogat care valorifică bine energia luminoasă.
Durata de strălucire a soarelui pe întreaga perioadă de vegetaţie este de circa 850 ore, revenind o
medie zilnică de cca. 5 ore.
Intensitatea luminii şi insolaţia prezintă importanţă deosebită în lunile august- septembrie, când
se acumulează mari cantităti se zahăr. Sinteza zahărului are loc numai în cursul zilei, migrarea şi
acumularea în rădăcină se desfăşoară atâr ziua cât şi noaptea.
Pentru o cât mai bună valorificare a luminii este necesară o bună repartizare a plantelor în
spaţiu şi menţinerea curată de buruieni a culturii pentru a preveni umbrirea.
Solul
Solurile cele mai favorabile pentru sfecla de zahăr sunt cernoziomurile, aluviunile lutonisipoase, solurile brune şi brun-roşcate de pădure, deoarece sfecla de zahăr este foarte
pretenţioasă faţă de sol datorită sistemului radicular profund, cu o mare capacitate de respiraţie şi
cu un consum ridicat de elemente nutritive şi apă.
Sfecla nu se va cultiva pe soluri compacte care formează crustă,care împiedică răsărirea şi
dezvoltarea normală din cauza rezistenţei fizico-mecanice ridicate, iar rădăcinile rămân mici şi se
ramifică.
Condiţiile optime pentru obţinerea producţiilor ridicate la sfeclă la noi în ţară se
găsesc pe suprafeţe mari . Dacă se iau în considerare numai condiţiile naturale, zonele
ecologice din ţara noastră care satisfac cerinţele sfeclei de zahăr (aşa cum rezultă din figura
.1) se împart în:
Zona foarte favorabilă (FF) se întâlneşte în Transilvania, vestul ţării şi nord-estul
Moldovei. Această zonă a fost împărţită în două: foarte favorabilă 1 şi foarte favorabilă 2.
Zona foarte favorabilă 1: se află în partea de sud-est a Câmpiei Transilvaniei,
nordul Moldovei şl în jurul localităţii Roman. Este zona cea mai prielnică din întreaga ţară
pentru sfecla de zahăr, deoarece satisface în cea mai mare măsură cerinţele acesteia, atât din
punct de vedere climatic cât ş! pedologic.
Zona foarte favorabilă 2: cuprinde cele mai mari suprafeţe în Transilvania (Câmpia
Someşului, Valea Mureşului, Târnavelor, Lunca Oltului şi Ţara Bârsei).
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Zona favorabilă (F) cuprinde cea mai mare suprafaţă din ţară comparativ cu
celelalte zone: diversitatea pronunţată a condiţiilor pedoclimatice impune împărţirea ei în
zone favorabile 1,2 şi 3.
Zona favorabilă 1: se întâlneşte pe suprafeţe mari în zona Câmpiei Române,
Câmpia Mizilului, nordul Câmpiei Mostiştei, zona Corabia, Giurgiu, în Moldova în Podişul
Sucevei şi Luncile Siretului şi Sucevei. în Transilvania în zona Sf. Gheorghe şl
Tg.Secuiesc, între Mureş şl Târnava Mică.
Zona favorabilă 2: cuprinde soluri slab sărăturate, soluri brun roşcate de pădure
podzolite, podzoluri secundare în toate regiunile ţării.
Zona favorabilă 3: este în genera! mai puţin prielnică sfeclei de zahăr, cu soluri puternic şl
foarte puternic degradate, levigate, lăcovişti şl sărături. Zona devine foarte favorabilă sfeclei
în condiţii de irigare. Zona se găseşte în toate regiunile tarii.
Rotaţia culturii
Este un element important ce nu este luat în seamă de foarte multe ori de cultivatori, de
aceea se intamplă des ca sfecla să fie cultivată în rotaţii scurte de 2-3 ani sau să fie cultivată
după porumb şi floarea soarelui (contraindicat) , cultivarea după crucifere este contraindicată din
cauza bolilor şi a dăunătorilor comuni.Pentru sfecla de zahăr se recomandă o rotaţie de 4 ani.
Sfecla de zahăr trebuie să urmeze după plante care părăsesc terenul devreme,în special după
cereale, astfel încât să rămână timp pentru efectuarea lucrărilor solului şi a fertilizării organominerale. În aceste condiţii se asigură acumularea apei în sol, combaterea buruienilor şi
valorificarea eficientă a îngrăşămintelor.
La rândul ei sfecla este o buna premergătoare pentru toate plantele cu care nu are dăunători
comuni ea lăsând solul curat de buruieni, mobilizat, aerisit şi cu rezerve de substanţe nutritve.
Lucrǎrile solului în toamnǎ pentru cultura sfeclei de zahǎr.
În ultimii ani s-au efectuat o serie de cercetǎri şi s-au purtat numeroase discuţii utile
privitoare la timpul şi adâncimea la care se lucreazǎ solul vara sau toamna şi la diferenţierea
acestor lucrǎri în funcţie de plantele cultivate şi tipul de sol.. Sfecla de zahǎr a dat cele mai
bune rezultate, pe cernoziomul puternic levigat, când solul s-a arat la 25-35 cm, cu alternarea
adâncimii în cadrul rotaţiei culturilor. Se recomandǎ ca aratura adâncǎ pentru sfecla de zahǎr
sǎ se execute la 30-35 cm adâncime în toamnă, in lunile septembrie-octombrie in toate zonele
pedoclimatice ale ţarii noastre.
Se cunoaşte că în perioada de vegetaţie a sfeclei de zahăr se disting trei faze
caracteristice , în care consumul de apă se manifestă în mod diferit:
- faza I de formare a aparatului foliar, în care domină pierderile de apă prin
evapotranspiraţie de la suprafaţa solului incomplet acoperit.
- Faza a II-a în care continuă creşterea frunzelor şi are loc îngroşarea rădăcinilor
caracterizată prin consumul maxim de apă, care reprezintă aproximativ 60% din
necesarul întregii perioade de vegetaţie.
- Faza a III-a în care continuă creşterea rădăcinilor şi are loc acumularea intensă
a zahărului. În această fază trebuie menţinut în viaţă aparatul foliar de care depinde
acumularea normală a zahărului şi în special nivelul producţiei de rădăcini la ha.
În aceste condiţii este uşor de înţeles că apa din sol trebuie păstrată prin executarea
corectă a lucrărilor care se aplică încă din vară -toamnă , apoi prin continuarea în primăvară
încât să asigurăm o răsărire bună şi uniformă.
Păstrarea apei din precipitaţii în sol constituie o problemă deosebită care trebuie avută în
vedere în special în anii cu tendinţă de secetă în primăvară.
Valorificarea corespunzătoare a rezervei de apă din sol se poate asigura numai prin
respectarea măsurilor fitotehnice de cultivare a sfeclei de zahăr şi executarea lucrărilor solului
în aşa fel încât să realizeze un raport favorabil pentru aer , apă în special în stratul arabil 0-30
cm adâncime.
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Pentru cultura sfeclei de zahǎr lucrǎrile solului trebuie sǎ corespundǎ scopului noilor
tehnologii de cultivare, care au la bazǎ utilizarea unor cantitaţi din ce în ce mai mici de
samânţǎ la hectar, paralel cu creşterea distantei de semǎnat pe rând şi reducerea la minim a
muncii manuale la rǎrit .În conditiile actuate, solul trebuie prelucrat în totalitate din toamnǎ
pentru ca în primǎvarǎ sǎ se piardǎ cât mai putin timp cu pregǎtirea patului germinativ. Se
cere ca însǎşi lucrarea de nivelare a terenului, recomandatǎ în cadrul tehnologiei sfeclei de
zahǎr, sǎ se execute din toamnǎ, prin grapǎri sau discuiri. Deci, în primavarǎ, sǎ se facǎ un
numǎr cât mai redus de treceri pe sol cu maşinile agricole. Prin acest sistem de lucrare se vor
pierde, în primavarǎ, cantitǎti reduse de apǎ, ca urmare a mobilizarii solului la micǎ adîncime
şi se va câştiga timp pentru semǎnatul timpuriu, ceea ce va duce, în final, la o rǎsǎrire
uniformǎ a sfeclei de zahǎr.Lucrǎrile solului din varǎ-toamnǎ mai sunt condiţionate de planta
premergǎtoare şi felul îngrǎşǎmintelor folosite sau sistemul de fertilizare. Plantele care
elibereaza terenul timpuriu permit lucrarea solului prin discuire la 10-15 cm, adâncime, cu
productivitǎţi mǎrite pe zi, mai cu seamǎ dacǎ nu s-a pierdut din umiditatea solului, dupǎ
recoltarea plantei premergǎtoare culturii sfeclei de zahǎr. În astfel de condiţii, arǎtura din
toamnǎ se poate executa de calitate şi la adâncimea necesarǎ.Dacǎ planta premergǎtoare se
recolteazǎ târziu şi lasǎ terenul liber cu întârziere, uneori cu tasare pronuntatǎ ca urmare a
trecerii maşinilor care au transportat producţia, lucrarea solului se face direct prin araturǎ
adâncǎ. În asemenea condiţii, calitatea lucrarii lasǎ de dorit. Îngraşǎmintele organice impun,
de asemenea, o lucrare deosebitǎ a solului, întrucât necesitǎ o bunǎ încorporare. Timpul când
trebuie aplicate îngrǎşǎmintele condiţioneazǎ în mare mǎsura şi sistemul de lucrare a solului.
Deci corelarea lucrǎrilor solului din varǎ-toamnǎ cu alte lucrǎri sau operaţii tehnologice apare
ca o necesitate în sistemul actual de cultivare al sfeclei de zahǎr.Pe de altǎ parte, costul
lucrǎrilor şi productivitǎţile zilnice joacǎ un rol hotǎrâtor.În funcţie de dotare şi condiţiile
climatice ale fiecǎrei zone. Se recomandǎ sistemul de lucru cel mai convenabil din fiecare
unitate cultivatoare de sfeclǎ de zahǎr.Lucrǎrile solului din toamnǎ au o deosebitǎ importantǎ
şi condiţioneazǎ în mare masurǎ lucrǎrile din primavarǎ şi însǎşi rǎsǎrirea corespunzǎtoare şi
uniformǎ a sfeclei de zahǎr. Solurile din Ţara Bârsei, şi în general din Transilvania, au stratul
arabil subţire, cu orizonturi gleizate sau unele cu substraturi de nisip sau
prundiş.Recomandăm ca pe aceste soluri gleizate, cu nisip, pietriş etc. arǎtura să fie facutǎ în
aşa fel încât sǎ nu se aducǎ la suprafaţǎ aceste straturi.
Fertilizarea culturii
Necesităţile plantelor în substanţe minerale nutritive, sunt variate în diferite etape de
creştere şi stadii de dezvoltare. În legătură cau acest consum al substanţelor nutritive trebuie
să distingem în viaţa plantei:
1. perioada critică a nutriţiei când insuficienţa sau lipsa substanţelor minerale, are o
acţiune dăunătoare asupra creşterii şi dezvoltării .
2. perioada consumului maxim, când plantele iau din sol cantitatea cea mai mare dintr-o
anumită substanţă.
La sfeclă perioada consumului maxim a elementelor nutritive se produce în cea de a doua
jumătate a perioadei de vegetaţie, însă consumul diferitelor elemente nu este acelaşi. Potasiul
şi fosforul se consumă în toată perioada de vegetaţie cam cu aceeaşi intensitate, pe când
azotul se consumă mai intens, iar magneziul cel mai intens în a doua perioadă a asimilării
sale.
De aceste particularităţi în nutriţia sfeclei, trebuie să se ţină seama când se aplică
îngrăşămintele. Aplicarea îngrăşămintelor cu azot şi potasiu trebuie să fie redusă, moderată, si
cu fosfor ridicată la începutul vegetaţiei.
Dacă se ţine seama de diferitele perioade critice, a consumului maxim şi durata perioadei de
nutriţie, atunci sistemul de îngrăşare nu trebuie să fie unic, ci diferenţiat.
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Pentru obţinerea de recolte mari şi de calitate este necesar să se administreze solului doze
mari de îngrăşăminte, însă procedeul practicat de a se de îngrăşăminte în întregime înainte de
semănat , este greşit ,pentru că nu corespunde necesităţilor plantei. Mai mult încă
administrarea de doze mari de îngrăşăminte, înainte de semănat, poate să reducă şi chiar să
distrugă recolta.
Seminţele în timpul germinǎrii lor şi chiar în primele faze ale creşterii, absorb din sol o
cantitate foarte micǎ de sǎruri, pentru cǎ ele dispun de o rezervǎ apreciabilǎ în corpul lor. O
concentrare mare de sǎruri în sol poate inhiba germinaţia şi creşterea plantelor. În afarǎ de aceasta
unele îngrǎşǎminte, cum sunt azotaţii sunt spǎlaţi pe profilul solului, înainte de a fi
folosite.Avându-se în vedere aceste neajunsuri şi ritmul consumului de substanţe minerale nutritive
în funcţie de fazele de creştere şi stadiile de dezvoltare, s-a generalizat procedeul aplicǎrii faziale a
îngrǎşǎmintelor minerale. Administrarea îngrǎşǎmintelor minerale, pe baza datelor fiziologice
trebuie sǎ se facǎ fracţionat, de-a lungul perioadei de vegetaţie şi anume când cerinţele plantelor
sunt mai mari în ce priveşte utilizarea substanţelor nutritive. Aprovizionând plantele dupǎ cerinţele
pe care le aratǎ în cursul perioadei de vegetaţie, se obţine o creştere mai bunǎ, o intensificare a
proceselor vitale din întreg ciclul lor de viaţǎ.Administrarea îngrǎşǎmintelor nu trebuie sǎ se facǎ
unilateral, adicǎ sǎ se dea, de exemplu îngrǎşǎmintele azotate numai la începutul vegetaţiei, iar
altele, cele de potasiu şi fosfor, mai târziu. Se administreazǎ îngrǎşǎminte minerale complete, însǎ
cantitǎţile de substanţe minerale trebuie sǎ varieze. Lumina influenţeazǎ şi ea nutriţia mineralǎ. Sa constatat experimental cǎ la o micşorare a intensitaţii luminii se impiedicǎ simţitor asimilarea
potasiului şi a fosforului. Aceste fapte confirmǎ justetea legii egalei însemnǎtǎţi a factorilor de
vegetaţie, cǎ mǎrimea recoltei depinde nu numai de bogǎtia substanţelor minerale pe care plantele
o au la dispoziţie, ci şi de temperaturǎ, luminǎ, apǎ. Dacǎ se satisfac cerinţele plantelor în legaturǎ
cu toţi factorii de vegetaţie, nu numai cu elementele minerale nutritive, se obţin recolte mai mari şi
de calitate superioarǎ.În legaturǎ cu calitatea recoltei menţionǎm cǎ se poate împiedica scǎderea
conţinutului de zaharozǎ din sfeclǎ dacǎ se aplicǎ mai devreme îngrǎşǎminte cu azot care sunt
folosite la formarea masei vegetative. Prin aplicarea .diferitelor forme de ingrǎşǎminte fazial se
poate modifica conţinutul de zaharozǎ la sfecla de zahǎr în special la o aplicare a acestora în
perioadele de stres din timpul verii.
Folosirea îngrǎşǎmintelor organice
Analizele fǎcute au dovedit cǎ administrarea cantitǎţilor mari de gunoi de grajd nu
influienţeazǎ negativ procentul de zahǎr, si conţinutul de azot vǎtǎmǎtor Precizǎm încǎ o datǎ
cǎ gunoiul de grajd trebuie aplicat în toamnǎ sub arǎtura de bazǎ. Este de dorit sǎ se aplice
gunoi de grajd bine fermentat, de taurine. Administrarea gunoiului sǎ se facǎ uniform şi
încorporarea în sol sǎ se realizeze imediat dupǎ aplicare. Considerǎm cǎ gunoiul de grajd este
un îngrǎşǎmǎnt foarte complex şi ieftin care se gǎseşte la dispoziţia multor cultivatori de
sfeclǎ de zahǎr. Aplicarea gunoiului de grajd la cultura sfeclei de zahǎr este foarte beneficǎ
prin sporurile mari de producţie pe care le realizeazǎ. Conţinutul mediu în elemente nutritive
pentru gunoiul de grajd de taurine este de : 3-5%-N ; 2-4 % P ; 5-6% K ; 0,5% Ca ; 0,2% Mg ;
0,5% S. Este de reţinut şi rolul prelungit de 2-3 ani al gunoiului de grajd pentru culturile care
urmeazǎ în rotaţie dupǎ sfecla de zahǎr, cât şi importanţa lui în menţinerea însuşirilor fizice
ale solului.
Pentru obţinerea de producţii de sfeclă de zahăr de peste 60 t/ha recomandăm aplicarea
a 40-45 tone gunoi de grajd bine fermentat /ha.
Folosirea îngrǎşǎmintelor minerale.
S-a constatat cǎ îngrǎşǎmintele minerale intensificǎ
procesele fiziologice ca :
transpiraţia, deschiderea stomatelor, fotosinteza şi respiraţia. Îngrǎşǎmintele minerale mǎresc
presiunea osmoticǎ şi forţa de sucţiune. Ele determinǎ o creştere mai puternicǎ a pǎrţilor
aeriene ale sfeclei de zahǎr, în special cele pe bazǎ de azot. Dozele de îngrǎşǎminte minerale
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recomandate oscileazǎ mult de la un tip de sol la altul. Ele trebuiesc aplicate şi în funcţie de
producţia de sfeclǎ prognozatǎ a se realiza.
Sfecla de zahăr consumă din sol în medie câte 5,5 kg azot pentru fiecare tonă de
rădăcini.
Dozele optime economic de azot (kg s.a /ha ) ce trebuie aplicate în funcţie de producţia de
rădăcini scontată şi de asigurarea potenţială a solului cu azot (IN- indice de N) sunt prezentate
în tabelul 1.
Tabelul nr. 1
IN (Indicele de azot)
Productia
de sfeclă
scontată
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
t/ha
189 176 164 154 145 137 130 125 121 118 116
40
205 192 181 170 161 153 147 141 137 134 133
45
221 208 196 186 177 168 162 157 153 150 148
50
235 222 210 200 191 183 176 171 167 164 162
55
60
248 235 223 213 204 196 189 184 180 177 175
260 247 235 225 216 208 201 196 192 189 187
65
271 258 246 236 227 219 212 207 203 200 198
70
281 268 257 246 237 229 223 217 213 210 209
75
291 278 266 256 247 239 232 227 223 220 218
80
Dacă se aplică gunoi de grajd fermentat la cultura de sfeclă se va diminua doza de azot
indicată în tabelul nr.1 cu 2 kg N s.a. pentru fiecare tonă de gunoi aplicat.
Fertilizarea sfeclei de zahăr cu N, unilateral, are două mari dezavantaje:
- înrăutăţeşte calitatea sfeclei de zahăr, deci însuşirile tehnologice ale sfeclei care se
reflectă în procesul de industrializare pentru extragerea zahărului .
- fertilizarea repetată cu azot duce la schimbarea reacţiei solului în sensul că măreşte
aciditatea, respectiv pH_ul.
Sfecla de zahăr consumă din sol în medie câte 1,5 kg P2O5 pentru fiecare tonă de
rădăcini produsă.
Dozele optime economic de P2O5 (kg s.a /ha ) ce trebuie aplicate în funcţie de producţia
de rădăcini scontată şi de asigurarea potenţială a solului cu fosfaţi mobili sunt prezentate în
tabelul nr. 2
Tabelul nr.2
Productia
P ppm
de sfeclă
scontată
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
t/ha
98
93
90
87
85
83
82
81
80
80
79
79
79
40
108 104 100 97
95
94
92
92
91
90
90
90
89
45
119 114 110 107 105 104 102 102 101 100 100 100 99
50
128 123 120 117 115 113 112 111 110 110 109 109 109
55
137 132 129 126 124 122 121 120 119 119 118 118 118
60
146 141 137 134 132 131 129 129 128 127 127 127 126
65
154 149 145 143 140 139 138 137 136 135 135 135 135
70
162 157 153 150 148 147 145 144 144 143 143 142 142
75
169 164 160 158 156 154 153 152 151 151 150 150 150
80

75
79
89
99
109
118
126
134
142
149
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Dacă se aplică gunoi de grajd fermentat la cultura de sfeclă se va diminua doza de P2O
indicată în tabelul nr.2 cu 2,5 kg P2O5 s.a. pentru fiecare tonă de gunoi aplicat.
În general fertilizarea cu fosfor se efectuează toamna prrin împrăştiere uniformă şi
încorporarea cu plugul.
Sfecla de zahăr consumă din sol în medie câte 7 kg K2O pentru fiecare tonă de rădăcini
produsă.
Dozele optime economic de K2O (kg s.a /ha ) ce trebuie aplicate în funcţie de producţia
de rădăcini scontată şi de asigurarea potenţială a solului cu potasiu mobil sunt prezentate în
tabelul nr.3
Productia
K ppm
de sfeclă
scontată
40
60
80
100
120
140
160
180
200
t/ha
141
120
104
91
81
74
68
63
60
40
151
131
114
102
92
84
78
74
70
45
161
140
124
111
101
94
88
83
79
50
169
148
132
119
109
102
96
91
88
55
176
155
139
127
117
109
103
99
95
60
183
162
146
133
123
116
110
105
102
65
189
168
152
139
129
122
116
111
108
70
194
173
157
145
135
127
121
117
113
75
80
199
178
162
150
140
132
126
122
118
Dacă se aplică gunoi de grajd fermentat la cultura de sfeclă se va diminua doza de K2O
indicată în tabelul nr.3 cu 4 kg K2O s.a. pentru fiecare tonă de gunoi aplicat.
În general fertilizarea cu potasiu se efectuează toamna prrin împrăştiere uniformă şi
încorporarea cu plugul. In doze mici potasiul din fertilizanţii complesi se poate încorpora pe
rând odată cu semănatul.
În ultimii ani când s-au introdus în culturǎ soiuri de sfeclǎ de zahǎr productive a fost necesarǎ
creşterea dozelor de îngrǎşǎmintele minerale.Pentru maximizarea producţiei de sfeclă
(biomasă) la 65-70 tone/ha se recomandă doze de N120P120K120 kg/ha s.a. sau 800 Kg/ha
produs comercial din îngrǎşǎmintele complexe de tipul N15P15K15. Aplicarea îngrǎşǎmintelor
minerale se recomandǎ pentru cultura sfeclei de zahǎr înainte de pregǎtirea patului
germinativ.Este tot mai mult practicatǎ fertilizarea sfeclei în douǎ sau trei etape. Prima
aplicare înainte de semǎnat. A doua aplicare în faza de 2-4 frunze. Aplicare foliarǎ în
vegetaţie a îngrăşămintelor s-a efectuat de obicei în luna iulie, august prin două tratamente
repetate la interval de 15 zile.
Folosirea îngrǎşǎmintelor organice împreunǎ cu cele minerale
Rezultatele obţinute cu acest sistem de fertilizare au scos în evidenţǎ o serie de
avantaje în ce privesc sporurile de producţie realizate, dar şi calitǎţile tehnologice ale sfeclei
de zahǎr. Este bine sǎ se reţinǎ şi aspectele economice. Gunoiul de grajd este, mai ieftin iar
dozele de îngrǎşǎminte minerale se pot reduce semnificativ, uneori la jumǎtate. În general s-e
recomandă 20 t/ha şi N75 P75K75 Kg/ha pentru o producţie de 65-70 t sfeclă/ha. Aplicarea
gunoiului de grajd în aceste situaţii se recomandǎ sǎ se realizeze în toamnǎ sub arǎtura de
bazǎ, iar îngrǎşǎmintele minerale sǎ se administreze la pregǎtirea solului în primǎvarǎ.
Acest sistem de fertilizare organomineralǎ este de mare actualitate când sfecla se produce în
gospodǎriile individuale. Pe de altǎ parte îngrǎşǎmintele minerale sunt scumpe .Îngrǎşarea
organo-mineralǎ poate asigura elementele N,P,K pe toatǎ perioada de creştere şi dezvoltare a
sfeclei de zahǎr. Aceastǎ fertilizare nu produce dezechilibru în nutriţie şi nu determinǎ
înrǎutǎţirea însuşirilor tehnologice ale sfeclei de zahǎr.
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Gunoiul de grajd este un îngrăşământ complex şi nu impune investiţii financiare el fiind
o sursă proprie, dar care are un efect prelungit în aprovizionarea solului cu elemente nutritive
(2-3 ani), deci cu efect şi pentru alte plante de cultură în succesiunea lor.
O altă sursă de elemente fertilizante pentru cultivatorii de sfeclă este nămolul tehnologic,
rezultat la fabricile de zahăr în urma procesului de extragere a zahǎrului. Acest nămol poate fi
preluat pe gratis de cultivatori şi folosit la fertilizarea sfeclei, el având o serie de elemente
nutritive (N,P,K) dar mai ales Ca care are rolul să neutralizeze pH solului, mai ales pe
terenurile acide.
Cultivatorii recunosc de acum tot mai mult importanţa folosirii unei doze reduse şi
eficiente cu azot în acord cu protecţia mediului contra poluǎrii, mai ales dupǎ recepţia şi plata
sfeclei în raport cu calitatea. Aplicarea unor doze de azot mai mari decât cele recomandate,
nu produc mai mult zahǎr şi aduc de obicei mai puţin profit. Pe mǎsurǎ ce costurile,
carburanţilor, maşinilor şi lucrǎtorilor continuǎ sǎ creascǎ, este foarte raţional sǎ se ţinǎ seama
cu prudenţǎ de orice cǎi care vizeazǎ producerea mai ieftinǎ a sfeclei
Excesul de azot la sfecla de zahăr, duce oarecum la creşterea producţiilor, dar provoacă o
depreciere considerabilă a calităţii tehnologice, prin creşterea conţinutului de azot vătămător
şi reducerea purităţii sucului celular, al zemii de difuzie. Fertilizarea unilaterală cu azot, chiar
cu doze sub limitele necesarului, la sfeclă are ca efect reducerea conţinutului de zahăr biologic
şi diminuarea puternică a conţinutului de zahăr extractibil. O parte de azot vătămător din
sfeclă poate « lega « în melasă 25 părţi de zaharoză. Carenţa de azot la sfeclă duce la
formarea unor producţii mici de rădăcini şi zahăr.Carenţa de N se exteriorizează la început pe
frunzele tinere, care rămân mici cu nervuri uscate alungite, dispuse vertical, de culoare
galben-verzuie. Decolorarea începe de la nervuri şi peţiol. Carenţa apare în faze timpurii. Ca
urmare a blocării biosintezei se reduce considerabil depunerea de zaharoză. Carenţele apar pe
solurile cu indicele N sub 2,0 şi pot apare şi pe soluri mediu aprovizionate, care conţin
potasiu, calciu şi magneziu în exces (elemente antagoniste cu azotul amoniacal)
Excesul de azot în sol se evidenţiazǎ într-o mare varietate de moduri, depinzând de
îmbinarea concretǎ a factorilor şi condiţiilor de vegetaţie de care depind si consccintele
negative pentru cantitatea şi calitatea recoltei. Aceste exteriorizǎri variazǎ de la o dezvoltare
luxuriantǎ a organelor vegetative (frunze mari, cu limbul lat si îngroşat) de culoare verde intensǎ în cazul unui exces moderat şi relativ bine tolerat de plante, care adesea afecteazǎ
nesemnificativ cantitatea recoltei, pânǎ la sistarea proceselor de creştere şi dezvoltare şi
uscarea plantelor; în cazuri de exces toxic, dezvoltarea luxuriantǎ a foliajului în condiţiile
excesului de azot. De notorietate sunt şi alte consecinţe negative ale excesului netoxic de azot
în sol şi plante şi anume :
- prelungirea ciclului ontogenetic al plantelor datoritǎ promovǎrii -dezvoltǎrii organelor
vegetative în detrimentul celor productive;
- predispoziţia la atacul de boli şi dǎunǎtori datoritǎ abundenţei aminoacizilor liberi în
sucul celular din plante .
- înrǎutǎţirea valorii biologice a recoltei datoritǎ ponderii crescute a aminoacizilor
neesenţiali în aceasta;
- creşterea conţnutului de azot neproteic (acizi aminaţi liberi, amine, amide, sǎruri
minerale), care influenţeazǎ negativ extragerea din recolte a substanţelor organice utile (de
pildǎ, zahǎrul din rǎdǎcinile de sfeclǎ.).
Adesea simptomele excesului toxic de azot nitric în plante se manifestǎ, asociat cu cele ale
deficienţelor secundare (relative) de molibden, fosfor, sulf şi potasiu. La sfecla de zahǎr, în
lunile mai-iunie, plantele afectate stagneazǎ în creştere, rǎmânând cu mult mai în urma celor
neafectate, prezintǎ frunze etiolate (îngǎlbenite), înguste, îngroşate, lipsite de elasticitate,
dispuse erect. În stratul de sol explorat de rǎdǎcinile plantelor expuse excesului de azot
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conţinutul de azot mineral (suma N—NH4 şi N—NO3) depǎşeşte, cel mai adesea, 100 mg
N/kg de sol.
Concentrarea azotului mineral nitric (N—NO3) şi amoniacal (N—NH4) în stratul explorat de
radǎcinile plantelor este favorizatǎ de însuşiri ca: textura finǎ, destructurare, permeabilitate
redusǎ pentru apǎ şi conţinut redus de humus — în condiţiile unui regim hidric exudativ, în
lipsa îndelungatǎ a precipitaţiilor eficiente. Vremea rece şi nebulozitatea accentuatǎ,
influenţând negativ metabolizarea azotului nitric în plante, favorizeazǎ manifestarea
simptomelor excesului de azot şi urmǎrile negative ale acestuia. Cu titlu curativ se poate
recomanda irigarea, de preferat prin aspersiune, cu o normǎ suficientǎ de apǎ pentru a dilua
nitraţii acumulaţi în stratul superficial, într-un volum mai mare de sol. Dacǎ dupǎ irigare
vremea devine însoritǎ şi caldǎ, redresarea plantelor afectate are loc rapid, fǎrǎ alte intervenţii.
Stropirea repetatǎ la intervale de 5—8 zile, a plantelor afectate cu soluţii 0,015%—0,025% de
molibdaţi de amoniu sau de sodiu este de naturǎ sǎ grǎbeascǎ redresarea plantelor şi sǎ
diminueze urmǎrile pǎgubitoare ale toxicitǎţii nitrice.
Dimensionarea corectǎ a dozelor de îngrǎşǎminte cu azot (având în vedere necesarul
real al culturii şi contribuţia surselor naturale la acoperirea acestuia, precum şi existentul de
azot mineral în stratul de sol explorat de rǎdǎcini) şi aplicarea uniformǎ pe teren şi în mai
multe momente a îngrǎşǎmintelor cu azot pot fi menţionate ca mǎsuri de prevenire a excesului
de azot mineral în sol şi plantǎ.
În cazul când se foloseşte un singur element, de exemplu K, pe soluri puţin fertile din
cauza insuficienţei fosforului, nu obţinem o mărire semnificativă a producţiei.
Necesitǎţile plantelor în substanţe minerale nutritive, sunt variate în diferitele etape de
creştere şi stadii de dezvoltare. În legaturǎ cu acest consum al substantelor nutritive trebuie sǎ
distingem în viaţa plantei :
1. perioada criticǎ a nutriţiei când insuficienţa sau lipsa substanţelor minerale, are o
acţiune dǎunǎtoare asupra creşterii şi dezvoltǎrii
2. perioada consumului maxim, când plantele iau din sol cantitatea cea mai mare dintr-o
anumita substanţǎ.
La sfeclǎ perioada consumului maxim a elementelor nutritive se produce în cea de a
doua jumǎtate a vegetaţiei, însǎ consumul diferitelor elemente nu este acelaşi. Potasiul şi
fosforul se consumǎ în toatǎ perioada de vegetaţie cam cu aceeaşi intensitate, pe când azotul
se consumǎ mai intens, iar magneziul cel mai intens. În a treia lunǎ perioada asimilǎrii scade.
Dacǎ se ţine seama de diferitele perioade critice, consumului maxim şi durata perioadei
de nutriţie, atunci sistemul de ingrăşare nu trebuie sǎ fie unic, ci diferenţiat.
Administrarea îngrǎşǎmintelor foliare
Se ştie cǎ îngrǎşǎmintele administrate solului, de multe ori nu pot fi folosite de plante
din lipsa ploilor sau pot fi spǎlate în adâncime sau sǎ treacǎ în forme insolubile.
Pentru a se preântâmpina aceste neajunsuri s-a preconizat procedeul stropirii plantelor
cu soluţii de substanţe minerale nutritive. Frunzele plantelor, au capacitatea de a absorbi apa
şi diferitele substanţe, dupǎ cum o are fiecare celulǎ. Dacǎ se stropesc plantele cu soluţii
nutritive, substanţele din soluţie pǎtrund prin epidermǎ şi se rǎspândesc în tot corpul plantei.
Se folosesc în mare mǎsurǎ fosforul, potasiul, azotul şi chiar unele microelemente (Bor,
Mangan). Stropirea plantelor se face în orele de dimineatǎ sau de searǎ, când atmosfera este
liniştitǎ. Pǎtrunderea elementelor din soluţia nutritivǎ are loc în condiţii optime, dacǎ
picǎturile de soluţie se menţin pe frunze, pânǎ la o jumǎtate de orǎ. Stropirea plantelor se face
cu instalaţiile de erbicidat.. Concentraţia soluţiilor ce conţin azot, fosfor sau potasiu nu trebuie
sǎ depǎşeascǎ limita de 1,5-2%. Dacǎ se folosesc concentraţii mai mari se provoacǎ arsuri. Se
pot folosi concentraţii mai mari când stropirea se face din avion. Soluţiile de microelemente
se folosesc în concentraţii foarte slabe, sub 1 g la litrul de apǎ.Dintre îngrăşămintele foliare
existente în prezent pe piaţă recomandam utilizarea următoarelor ;
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- Folicer 1.0.3 cu doza de 5 l/ha dizolvat în 300 l apă,
- Foliplex 0.1.1 cu doza de 5 l/ha dizolvat în 300 l apă,
- Fertifert 4.1.1 cu doza de 5 l/ha dizolvat în 300 l apă etc.
Nutriţia plantelor pe aceastǎ cale, cunoscutǎ sub numele ,,nutriţie extraradicularǎ", dǎ
rezultate bune. .În condiţiile de la Braşov hibridul care a reacţionat cel mai bine la fertilizarea
foliară a fost Leila care a înregistrat o producţie medie de zahăr/ha cu 11,5% mai mare ca
martorului netratat (diferenţă semnificativă), pe locul 2 situându-se soiul Corsica care a
depăşit martorul cu 9,4%.
Folosirea nǎmolului tehnologic rezultat din industrializarea zahǎrului.
Nǎmolul tehnologic rezultǎ din operaţiile de purificare, prin metode fizico-chimice a
zemii de difuzie, în vederea concentrǎrii şi cristalizǎrii normale a zaharozei. Nǎmolul
tehnologic este obţinut prin procedeul de purificare clasic în care se utilizeazǎ pentru
îndepǎrtarea nezahǎrului, hidroxidul de calciu şi dioxidul de carbon în urmǎtoarele operaţii :
predefecare şi defecare, tratarea cu Ca(OH)2 saturaţia I şi tratarea cu CO2 saturaţia a II a..
Nǎmolul tehnologic conţine substanţe pectice, proteine, coloranţi şi sǎruri (El conţine toate
substanţele organice şi minerale insolubizate prin acţiunea varului şi a CO2. Analiza
nǎmolului tehnologic se prezintǎ în tabelul 4 .
Tabelul 4
Azot Fosfor Potasiu MgO CaCO3
Mn
Fe
total
total
total
(%)
(%)
(ppm) (ppm)
(%)
(%)
(%)
0,67

0,67

0,13

6,5

80,9

13,3

67,5

Având în vedere cantitatea foarte mare de CaO3 (80,9%) din nǎmolul tehnologic, acesta
se poate utiliza cu rezultate foarte bune pentru ameliorarea reacţiei acide a solurilor. Prezenţa
Ca în sol este foarte favorabilǎ pentru cultura sfeclei. Pe de altǎ parte nǎmolul tehnologic
conţine cantitǎţi importante de azot(0,67%), fosfor (0,67%) şi potasiu (0,13%). Dozele de
aplicare a nǎmolului tehnologic vor fi de 5 şi respectiv 10 t/ha.
Aplicarea nǎmolului tehnologic este de dorit sǎ se facǎ în toamnǎ sub arǎtura de
bazǎ.Nǎmolul tehnologic se va folosi din gropile de depozitare ale fabricilor de zahǎr sau de
pe platformele unde este depozitat. Starea lui fizicǎ este bunǎ dupǎ scurgerea apei, fiind în
formǎ de pastǎ semiuscatǎ, uşor de aplicat pe câmp în vara urmǎtoare a campaniei de
prelucrare zahǎrului. Precizǎm cǎ în fiecare fabricǎ de zahǎr rezultǎ anual cca 30-50 mii tone
de nǎmol tehnologic în funcţie de cantitatea de sfeclǎ procesatǎ.
Lucrǎrile solului în primǎvarǎ pentru sfecla de zahǎr
Buna pregǎtire a solului în vederea semǎnǎtului sfeclei de zahǎr a devenit din ce în ce mai
importantǎ, odatǎ cu generalizarea în practicǎ şi la noi în ţară ca şi în ţările UE a folosirii
seminţelor şlefuite, încrustate şi drajate semǎnǎte la distanţe mǎrite pe rând (10-12-15-18 cm).
Se ştie cǎ adâncimea prea mare de afânare a solului înainte de semǎnat, are de obicei,
repercursiuni nefavorabile asupra rǎsǎririi uniforme a plantelor. Pe de altǎ parte, se cunoaşte
necesitatea de a îngropa sǎmânţa de sfeclǎ la micǎ adâncime (2-3 cm), datoritǎ slabei puteri de
strǎbatere a acesteia faţǎ de alte seminţe de plante. Precizǎm cǎ principalele cerinţe
agrotehnice, care stau la baza pregǎtirii corespunzǎtoare a patului germinativ pentru sfecla de
zahǎr sunt urmatoarele :
- afânarea stratului de sol la suprafaţǎ pe o adîncime echivalentǎ cu cea de însǎmânţare (23cm) ;
- solul de sub acest strat sǎ rǎmânǎ nederanjat, pentru a asigura aprovizionarea seminţelor cu
apǎ din profunzime ;
- solul de la suprafaţǎ, din stratul prelucrat, trebuie sǎ fie bine mǎrunţit şi sǎ permitǎ accesul
aerului spre sămanţǎ ;
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- terenul sǎ fie bine nivelat în urma pregǎtirii şi la adîncime uniformǎ.În vederea realizǎrii
acestor cerinţe agrotehnice, existǎ în unitǎţile de producţie o serie de utilaje pentru pregǎtirea
patului germinativ, care se pot folosi de la caz la caz,în funcţie de starea solului la
desprimǎvǎrare.
Sămânţa
Soiurile de sfeclă de zahăr folosite în cultură apar şi dispar mai repede decât în trecut, când ele
se menţineau mai mulţi ani şi când amelioratorii le îmbunătăţeau generaţie după generaţie. Astăzi
îmbunătăţirile se introduc ca noi soiuri şi cele vechi sunt repede retrase de pe piaţă. În aceste
condiţii, cultivatorii trebuie să fie informaţi permanent, pentru a putea alege sămânţa necesară
pentru cultivarea sfeclei în propria fermă. În prezent toată sămânţa de sfeclă folosită în România
este tratată cu produse chimice pentru protecţia plantelor împotriva bolilor şi dăunătorilor
Pentru combatera bolilor şi dăunătorilor care atacă plăntuţele de sfeclă imediat după răsărire şi
în primele faze de vegetaţie sămânţa de sfeclă drajată este tratată cu , Tachigaren, sau TMTD
pentru combaterea bolilor şi cu Imprimo, Force, sau Gaucho pentru combaterea
dăunătorilor..Insectofungicidele sunt introduse în drajeul care imbracă sămânţa .În prezent la noi în
ţară se foloseşte numai sămînţă monogermă drajată şi tratată ca si în ţările din UE.
Toate soiurile noi, potenţiale pentru a fi cultivate, sunt în prezent verificate in câmpurile de
testare, iar apoi sunt incluse în lista oficială de soiuri, care se modifică anual.
Pentru producerea de biomasă ce va fi utilizată pentru producerea de bioetanol la noi în ţară se
recomandă utilizarea soiurilor Canaria, Corsica (de la firma Danisco din Danemarca ), Leila şi
Bianca ( de la firma KWS – Germania)..
Cele mai noi tehnologii impun ca sămânţa să fie de ceea mai buna calitate, monogermă, drajată
sub formă de unităţi germinative ( 1UG= 100.000 seminţe), iar numărul de unităti germinative
folosite la hectar trebuie să asigure la recoltare un număr de 80-100.000 de plante. Se recomandă
utilizarea a 1,2-1,4 UG/ha.
Executarea semănatului la timp asigură o răsărire explozivă, o creştere uniformă a plantelor, se
evită atacul unor boli şi dăunători care apar odată cu creşterea temperaturii şi contribuie la
obţinerea unor culturi încheiate, care stânjenesc dezvoltarea buruienilor.
Calitatea sfeclei de zahăr din ţara noastră este puternic influenţată de temperatura aerului din
perioada de încolţire şi de răsărire, precum şi de scăderea temperaturii din timpul nopţii, fără a
depăşi 0°C, la sfârşitul verii şi începutul toamnei, înainte de recoltare.
Distanţa de semănat influenţează conţinutul de zahăr, optimul fiind de 45 cm între rânduri şi de
16-18 cm între plante pe rând.
Cele mai mari producţii de biomasă ( rădăcini ) de sfeclă (peste 80 t/ha în condiţii de neirigat)
s-au obţinut în condiţiile de la Braşov prin cultivarea soiurilor Canaria, Leila şi Corsica.
Semǎnatul sfeclei de zahǎr
În prezent, majoritatea ţǎrilor cultivatoare de sfeclǎ din Europa practicǎ semǎnatul la distanţe
mǎrite pe rând, caz în care nu se mai executǎ rǎritul manual.Majoritatea ţărilor europene au trecut
la semǎnatul la locul definitiv 18 - 22 cm pe rând şi cultivǎ sfecla de zahǎr fǎrǎ munca manualǎ la
rǎrit şi întreţinere.Pentru semănat sunt recomandate semănătorile de precizie pe 6 sau 12 rânduri cu
distribuţie mecanică sau pneumatică a seminţei.
Rezultatele obţinute în experienţele riguroase de câmp, cât şi cele din unitǎţile de producţie
scot în evidenţǎ economii considerabile de sǎmânţǎ şi forţa de muncǎ la rǎrit. Semǎnatul sfeclei de
zahǎr la distanţe mǎrite pe rând reuşeşte şi oferǎ avantaje în condiţiile respectǎrii cunoştinţelor
tehnice, atât de tehnologie, cât şi de reglare şi exploatare a utilajelor folosite.Odatǎ cu mǎrirea
distanţei de semǎnat pe rând numǎrul de seminţe la ha se micşoreazǎ. Reducerea numǎrului de
seminţe la unitatea de suprafaţǎ impune exigenţǎ faţǎ de asigurarea factorilor care contribuie la
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germinarea şi rǎsǎrirea fiecǎrei plǎntuţe.O primǎ condiţie în acest scop o constituie pregǎtirea
patului germinativ.
În condiţiile din ţara noastrǎ se acordǎ tot mai mare atenţie lucrǎrilor de primavarǎ, atât sub
aspect caliitativ, cât şi ca timp optim de execuţie.Posibilitǎţi s-au creat mai ales dupǎ generalizarea
agregatelor de tipul combinatorului.Trebuie precizat, cǎ uneltele combinatorului dau rezultate bune
numai pe arǎturile nivelate în prealabil (din toamnǎ sau primavarǎ) şi dacǎ sunt reglate
corespunzator. Aceste agregate au fost concepute şi construite pentru o prelucrare a solului la micǎ
adâncime (3- 4cm), ceea ce este greu de realizat mai cu seama pe arǎturile nenivelate, care
uscându-se neuniform la suprafaţa solicitǎ organele active de lucru neegal, se deformeazǎ sau se
rup. Aceleaşi fenomene se întâmplǎ şi la nerespectarea reglajelor în special de
orizontalitale.Întrucât rǎsǎrirea seminţelor de sfeclǎ este foarte mult condiţionatǎ de gradul de
aprovizionare a solului cu apǎ, solul nu trebuie mobilizat pe adâncime mare primavara. Dacǎ
fenomenul s-a sesizat totuşi, în aceste cazuri tǎvǎlugirea este foarte indicatǎ şi necesarǎ pentru
realizarea unui anumit grad de tasare a solului în profunzime, Lucrarea aplicatǎ înainte de semǎnat
creeazǎ condiţii favorabile pentru plasarea seminţelor la aceeaşi adâncime şi deci pentru o rǎsǎrire
uniformǎ.Un rol foarte important în cazul mǎririi distanţelor de semanat pe rând şi a reducerii
numǎrului de seminţe la ha trebuie acordat timpului de semǎnat. Fiecare zi întârziere la semǎnat
înseamnǎ pierdere de apǎ din sol în special de la suprafaţǎ în care se aflǎ seminţele. Pentru
rǎsǎrirea sfeclei de zahǎr este importantǎ umiditatea solului din adâncimea 0-10 cm din luna aprilie
în care s-a realizat semǎnatul.
O problemă deosebită cu care se confruntă cultivatorii de sfeclă după semănatul sfeclei
este formarea crustei, mai ales pe solurile cu conţinut ridicat în argilă (30-35 % ).
Lucrările de cercetare au urmărit combaterea crustei prin aplicarea Polinitului imediat
după semănatul sfeclei şi la interval de 15 zile.
Din analiza rezultatelor experimentale s-a constatat că polimerul Polinit GT-1 a avut o
influienţă pozitivă asupra combaterii crustei la sol atunci când s-a aplicat în doze de 6 sau 9 l
/ha dizolvat în 1000 l apă imediat după semănatul sfeclei. Aplicarea Polinitului Gt-1 după 15
zile de la semănat nu a asigurat o combatere corespunzătoare a crustei la sol, ceea ce s-a
reflectat în reducerea numărului de plante răsărite la ha. Fenomenul dăunător al formării
crustei s-a înregistrat în final în producţiile de rădăcini obţinute la ha Din analiza acestor
rezultate reiese că polimerul Polinit GT1 a determinat sporuri de producţie, prin combaterea
crustei, care sunt asigurate statistic în medie pe cei doi ani de experimentare, ele oscilând între
8,6 şi 10,1 t/ha pentru aplicări imediat după semănat şi 7,5-8,5 t/ha la aplicarea la 15 zile după
semănat.
Rǎsǎrirea plantelor de sfeclǎ în câmp
Rǎsǎrirea trebuie sǎ fie bunǎ în toate condiţiile şi este deosebit de importantǎ în special pe
solurile în care o desime acceptabilǎ este greu de realizat.
Recent condiţiile de calitate ale seminţei de sfeclǎ au crescut mult (90-95 % germinaţie
comparativ cu prevederile standard de 80% cu câţiva ani în urmǎ). Cu toate acestea existǎ
diferenţe mari la unele soiuri în ce priveşte procentul de rǎsǎrire din câmp şi acestea trebuie
luate în calcul, în special pe solurile dificile care formeazǎ fecvent crustǎ.
Desimea culturii
O plantǎ de sfeclǎ se considerǎ definitivǎ în culturǎ dupǎ ce are şase frunze adevǎrate şi
este astfel capabilǎ sǎ supraveţuiascǎ pânǎ la recoltare. Numǎrul acestor plante rezultate din
100 seminţe încorporate în sol, defineşte „desimea culturii” şi se exprimǎ procentual.
Populaţia de plante care va putea produce o recoltǎ maximǎ este între 75 şi 100 mii la ha. Nu
existǎ dificultǎţi la recoltare dacǎ acest numǎr va fi depǎşit..Prin lucrarea de rǎrit se înlǎturǎ
surplusul de plante din culturǎ, lǎsând între ele o distanţǎ de 22-25 cm.
Formarea producţiei de sfeclă
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Producţia de sfeclǎ şi respectiv de zahǎr, este în relaţie directǎ cu cantitatea de energie
solarǎ interceptatǎ. Întrucât cultivatorul nu poate controla cantitatea de luminǎ solarǎ cǎzutǎ
pe câmpul sǎu, rolul lui este de a mǎri cantitatea de luminǎ interceptatǎ printr-un foliaj mare şi
sǎnǎtos. Este deosebit de important de a asigura folosirea a cât mai mult posibil din lumina
solarǎ a zilelor lungi din mai şi iunie. Aceasta se realizeazǎ cel mai bine prin încheierea
semǎnatului la începutul lunii aprilie şi luarea de mǎsuri pentru asigurarea rǎsǎritului
timpuriu, pentru realizarea unor plante viguroase şi uniform distribuite, încât cultura sǎ nu
aibǎ goluri prin care sǎ se iroseascǎ energia solarǎ. Importanţa interceptǎrii luminii solare din
luna mai şi în mod deosebit din iunie are un rol bine cunoscut asupra formǎrii producţiei de
sfeclǎ. Acest lucru se constatǎ mai ales în anii cu vreme întunecatǎ şi cerul acoperit pentru
intervale mari din perioada mai-iunie. Cǎldura de la sfârşitul lunii mai şi începutul lui iunie a
determinat întodeauna o creştere rapidǎ a frunzelor de sfeclǎ. Pentru conversia luminii solare
în zahǎr plantele trebuie sǎ absoarbǎ dioxid de carbon (CO2) prin porii frunzelor. Aceşti pori
permit apoi evaporarea apei prin transpiraţie. Dacǎ planta pierde mai multǎ apǎ decât pot
absorbi rǎdǎcinile din sol, atunci ele se veştejesc, opresc absorbţia de CO2 şi deci opresc
creşterea. Dacǎ aceste condiţii persistǎ, frunzele mor şi lumina solarǎ este irositǎ. În cazul în
care existǎ exces de umiditate în sol se produce o recoltǎ mare, mai ales prin creşterea
cantitǎţii de masǎ foliarǎ şi a luminii solare interceptatǎ în timpul periadei de vegetaţie. O
suprafaţǎ foliarǎ prea mare poate duce la un maxim de producţie, care uneori este
contraproductivǎ, realizându-se supraproducţii de frunze care adesea se obţin prin aportul
îngrǎşǎmintelor cu azot în exces. Aceste fenomene schimbǎ de obicei direcţia energiei plantei
de la acumularea zahǎrului extractibil în rǎdǎcinǎ. Cu toate acestea frunzişul sfeclei trebuie sǎ
rǎmânǎ un convertizor eficient al luminii solare. Producţia de sfeclǎ se poate reduce sensibil
dacǎ frunzele sunt bolnave (datoritǎ virozelor sau atacului de cercosporioză). În concluzie,
pentru a realiza o producţie profitabilǎ de sfeclǎ, frunzele trebuie sǎ intercepteze cât mai multǎ
luminǎ solarǎ pe toatǎ perioada de vegetaţie, fapt pentru care ele trebuie sǎ se menţinǎ în
verde pânǎ la recoltare, prin tratamente contra bolilor foliare.
Combaterea buruienilor pe cale chimicǎ în cultura sfeclei de zahǎr.
Combaterea buruienilor din culturile de sfeclǎ de zahǎr este una din verigile tehnologice
de cea mai mare importanţǎ pentru obţinerea unor producţii ridicate de râdǎcini.Cultura de
sfeclǎ este foarte sensibilǎ la concurenţa buruienilor atât în faza de formare a frunzelor, cât şi
în faza de formare a rǎdǎcinilor.Din acest motiv, sfecla de zahǎr trebuie protejatǎ împotriva
buruienilor,pentru formarea aparatului foliar, pânǎ la încheierea lanului şi ulterior, împotriva
buruienilor perene pânǎ la formarea rǎdǎcinilor şi asimilarea zahǎrului. Între producţia de
rǎdǎcini şi cantitatea de buruieni rǎmasǎ în lan existǎ o corelaţie negativǎ foarte
strânsǎ.Recoltarea mecanizatǎ cu pierderi minime nu poate fi realizatǎ decât în lipsa aproape
în totalitate a buruienilor, deoarece acestea produc mari neajunsuri pentru mecanismele de
decoletare şi transport ale combinelor.Natura îmburuienǎrii terenurilor destinate culturii
sfeclei de zahǎr este foarte diferitǎ, dar în acelaşi timp în mare mǎsurǎ asemǎnǎtoare ca
problematicǎ. În cea mai mare parte din terenuri sunt prezente principalele grupe de buruieni
anuale mono şi dicotiledonate ca şi buruienile perene.Datoritǎ unei asemenea situaţii şi
urmare a cercetǎrilor efectuate în ultimul deceniu în ţara noastrǎ, rezultǎ cǎ o combatere
numai prin utilizarea erbicidelor e posibilǎ Din cercetǎrile intreprinse a rezultat, de asemenea,
cǎ în toate condiţiile din ţarǎ se obţin rezultate satisfǎcǎtoare în combaterea buruienilor anuale
numai prin utilizarea unor amestecuri de erbicide,de preferinţǎ aplicate înainte de
însǎmânţarea culturii şi încorporate cu uneltele de pregǎtire a patului germinativ.
Pentru buruienile monocotiledonate se recomandă : Dual Gold (1,5 l/ha), Nortron (8-10 l /ha
), Galant Super (1-1,5 l/ha), Fusilade Super (2-3 l/ha), Frontier (1,2 -1,5 l/ha), etc.
Pentru buruienile dicotiledonate anuale (cu frunza lată) se recomandă :
- în preemergenţă : Venzar 80WP (0,75-1,2 kg/ha ),Pyramin FL (5-6 l/ha),
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- în vegetaţie :Pyramin FL (5.6 l/ha), Betanal Expert ( 1,5x 2 l/ha),Goltyx 70WP
(2,5x 2 kg/ha), Safari ( 30 g/ha) Lontrel 300 (0,3-0,4 l/ha).
Se recomandă pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate erbicidele Dual Gold
+ Venzar 80, WP în doze de (1,5+1,0-1,2 kg/ha) aplicate preemergent.sau Frontier 1,2-1,4
l/ha + Pyramin 4-5 l/ha sau Goltyx 2-3 kg/ha Se poate utiliza şi varianta cu Betanal Expert
(2,0+2,0 l/ha)aplicat post-emergent.sau Betanal Quatro(1,5 x 2 sau 1,2 x 3), precum şi
combinaţiile dintre cele 2 sisteme (preemergent +postemergent).
Pentru combaterea pălămidei se recomandă tratamente cu Lontrel 300 (0,3-0,4 l/ha),
Pentru combaterea pirului se recomandă tratamente cu Agil ( 1kg/ha), Pantera (1,5-2 l/ha)
etc.
Lucrările de întreţinere
Imediat după semănat până la răsărire dacă solul a prins crustă s-au s-a îmburuienat se va
efectua o praşilă oarbă cu un cultivator echipat cu cuţite tip săgeată şi discuri de
protecţie.Lăţimea de lucru a cultivatorului trebuind să fie egală cu cea a semănătorii. În cursul
perioadei de vegetaţie se vor efectua încă cel puţin 3 praşile mecanice pentru distrugerea
buruienilor dintre rânduri şi menţinerea solului afânat la suprafaţă.Adâncimea de lucru va
creşte de la 4-6 cm la prima praşilă la 8-12 cm la ultima praşilă, iar viteza de deplasare a
agregatului va fi 3-4 km/h la prima praşilă şi 5-7 km/h la următoarele 2 praşile.La praşila a IIa mecanică se va echipa cultivatorul cu fertilizatoare pentru aplicarea fertilizării faziale a
culturii.
Combaterea bolior şi dăunătorilor este o măsură foarte benefică în vederea obţinerii unor
recolte însemnate. Cei mai mulţi din agenţii patogeni atacă aparatul foliar, fapt care poate fi extrem
de periculos în prima perioadă, deoarece poate avea ca efect pierderea culturii, iar în cea de a doua
perioadă de vegetaţie poate influenţa acumularea zahărului.
Este unanim recunoscut că dăunătorii de sol pot deveni în condiţii favorabile, principalii
factori limitativi ai densităţii culturii. Produsele chimice de combatere a acestor dăunători sunt
insecticidele, care în bună măsură limitează pierderile de producţie. Cercetările biologice,
agrochimice şi de medicină au scos în evidenţă şi au pus în dubiu multe procedee de combatere cu
efecte secundare nocive. Se impune utilizarea unor tratamente complementare (sămânţă + plantă )
selective, alternative care să nu creeze rezistenţe şi folosirea produselor în primele faze de
vegetaţie a sfeclei de zahăr ca tratament complementar celui de la sămânţă, pentru reducerea
dozelor şi din punct de vedere al protecţiei mediului, se recomandă cultivarea noilor soiuri dublu
tolerante ( la cercosporioză şi rizomania ) sau triplu tolerante (la cercosporioză , rizomania şi
rizoctonia) asigurând protecţia eficientă a culturii.
Bolile sfeclei de zahăr
În general, sfecla de zahăr este cunoscută ca o plantă susceptibilă faţă de un număr însemnat
de boli produse de diverşi agenţi patogeni, ceea ce impune pentru practica agricolă necesitatea
cunoaşterii în mod aprofundat atât a simptomatologiei fiecărei boli cât şi a celor mai eficiente
măsuri de prevenire şi combatere.
Căderea şi putrezirea plăntuţelor este o boală cu răspândire largă, dar cu implicaţii mari, în
special, pe solurile grele şi reci.
Simptomele caracteristice ale acestei boli apar în perioada de germinare-răsărire. În timpul
germinării, atacul se manifestă şi pe cotiledoane, iar plantulele pier înainte de a străbate solul şi de
apărea la suprafaţa acestuia. Atacul pe plantulele răsărite, prezintă coletul şi tulpiniţa subţiate, de
culoare brună-negricioasă, după care acestea se ofilesc şi cad pe sol, putrezind. Atacul apărut mai
târziu, pa plantele mai dezvoltate, prezintă simptome, în special, pe rădăcinile secundare, iar
rădăcina principală stagnează în dezvoltare.
Principalele măsuri de prevenire şi combatere a bolii constau în evitarea amplasării şi
cultivării sfeclei pe terenurile joase, umede şi reci pe care bălteşte apa şi respectarea unui
asolament raţional de 4-5 ani în care sfecla să urmeze după premergătoare care lasă terenul afânat.
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Un rol important îl are fertilizarea cu îngrăsăminte fosfatice care măreşte rezistenţa la atacul bolii.
O altă condiţie importantă pentru evitarea atacului este respectarea epocii de semănat.
Pentru tratarea seminţelor sunt avizate următoarele produse: Tachigaren, TMTD
Cercosporioza este produsă de ciuperca Cercospora beticola şi este una din cele mai
păgubitoare boli ale sfeclei,care se manifestă de obicei, cu zonele umede şi calde sau în condiţii de
irigat.
Boala apare în special pe frunzele bine dezvoltate sub forma de pete rotunde de culoare brunădeschisă, cu marginea roşcată. Pe vreme umedă, la suprafaţa petelor se formează un puf catifelat.
Pe peţiol si pe tulpini, petele sunt mai alungite, usor adâncite.
Pentru prevenirea şi combaterea acestui patogen, deosebit de periculos pentru cultura sfecle, se
impun măsuri severe, bine elaborate, atât culturale cât şi chimice. Se recomandă: izolarea în spaţiu
a culturilor de producţie de cele de seminceri; arătură adâncă de toamnă pentru distrugerea
resturilor vegetale; asolament de 3-4 ani; asigurarea la optim a măsurilor de igienă fitosanitară;
folosirea de sămânţă sănătoasă şi tratată pentru prevenirea pierii plăntuţelor; tratamente în perioada
de vegetaţie cu produse sistemice şi de contact, în vederea prevenirii apariţiei raselor de rezistenţă.
Sunt recomandate următoarele produse pentru combaterea ciupercii: Alert (0,5-0,8 l/ha), Impact
125 SC (0,5 l/ha), Topsin 70 PU (0,3 kg/ha) etc.
Rizomania este considerată una din cele mai păgubitoare boli ale sfeclei, fiind răspândită, mai
ales, în vestul ţării.
Boala afectează puternic sistemul radicular al plantei. Radicele proliferează si se dezvoltă
exagerat în jurul rădăcinii principale, căpătând un aspect de barbă. Rădăcinile se bifurcă sau au
vârful mult subţiat. Vasele conducătoare se îngălbenesc şi apoi se necrozează. La un atac timpuriu,
plantele tinere pier. Atunci când atacul este asupra plantelor mature, acestea supravieţuiesc, dar
prezintă frunze mici, erecte, clorozate sau cu necroze. Pe vreme caldă, frunzele de la periferia
rozetei se ofilesc.
Prevenirea şi combaterea acestei boli este dificilă, necesitând o rotaţie îndelungată, de
minimum 6 ani, datorită persistenţei virusului în sol. Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente
sau tolerante la boală.
Mana sfeclei este întâlnită în toate zonele de cultură, mai ales cele reci şi ploioase, fiind
atacate, în special, culturile de seminceri.
Simptomele sunt caracteristice. Frunzele tinere, din rozetă, infectate sistemic, au culoarea
verde deschis sau gălbui şi pot fi deformate. Pe timp umed, pe partea inferioară apare un puf
cenuşiu – albicios, care reprezintă fructificaţia ciupercii. Frunzele bolnave au marginile răsucite în
jos şi sunt casante. Plantele din anul doi au frunzele tinere atacate, iar infecţia se manifestă pe flori
şi pe glomerule.
Prevenirea şi combaterea manei sfeclei are în vedere o rotaţie corespunzătoare, separarea
culturilor de producţie de cele de seminceri, precum şi utilizarea de soiuri rezistente şi de sămânţă
tratată şi sănătoasă.
Pentru tratarea seminţelor de sfeclă este recomandat produsul: Apron XL ES (4 l/t);
Pentru tratamente în vegetaţie se recomandă: Funguran OH 50 WP (4 kg/ha).
Putregaiul inimii sfeclei apare rareori, însă poate produce pierderi importante.
Boala apare în cultură şi se manifestă în 4 faze de dezvoltare ale plantei: putrezirea plantulelor;
un putregai mai profund al rădăcinilor mari; pătarea frunzelor; putregaiul tulpinii.
Deoarece, boala este prezentă şi evoluează şi în silozuri, se impun măsuri severe de sortare şi
de păstrare. Antibioticele - fitobacteriomicina şi polimicina – prezintă o bună eficacitate faţă de
această boală.
Dăunătorii sfeclei de zahăr
O cauză importantă care determină obţinerea producţiile scăzute de sfeclă o constituie
pagubele mari provocate de atacul bolilor şi dăunătorilor. De foarte multe ori, efectul bun al
aplicării măsurilor agrotehnice superioare sau al cultivării soiurilor valoroase, este redus
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îndeosebi de atacul dăunătorilor. Sfecla de zahar este atacată în toate fazele de vegetaţie de
numeroase specii de dăunători specifici sau polifagi:
Gărgăriţa cenuşie a sfeclei (Bothynoderes punctiventris) are o largă răspândire în România,
fiind mai frevcentă în regiunile sudice şi în Banat.
Are o singură generaţie pe an şi iernează ca adult în sol. Atacul acestor adulţi este deosebit de
păgubitor, deoarece aceştia retează plantulele tinere de la colet, rod parţial sau total frunzele
cotiledonale şi primele frunze adevărate. Pagubele produse sunt deosebit de mari în primăverile
secetoase şi călduroase.
Odată cu efectuarea măsurilor agrofitotehnice ( amplasarea culturilor la o distanţă cât mai mare
de vechile sole cu sfeclă; arătură adâncă de tomană; semănatul cât se poate de timpuriu; aplicarea
tuturor măsurilor de igienă culturală şi de fertilizare optimă) se pot efectua şi unele tratamente
pentru sămănţă cu unele din insecticide: Carbodan 35 ST( 28 l/ t), Furadan 35 ST(28 l/ t), Diafuran
35 ST(10 g.s.a./kg sămânţă),Gaucho ,Montur ,Imprimo substanţa activă a acestor produse fiind
carbofuran.
În perioada de vegetaţie, combaterea dăunătorului se face prin aplicarea de tratamente cu unul
din insecticidele avizate: Decis 2,5 CE(0,5 l/ha), (Furadan 10 G (10-15 kg/ha) etc.
Răţişoara sfeclei (Tanymecus palliatus) este răspândită în toată ţara, dar mai frecventă în
Transilvania, această specie poate fi găsită în toate zonele şi în asociaţie cu răţişoara porumbului
(Tanymecus dilaticollis).
Specie polifagă care dezvoltă o generaţie la doi ani. Se hrăneşte pe diferite plante de cultură,
însă cle mai mari pagube le produce culturilor de sfeclă. Adulţii rod complet frunzele cotiledoane
ale plantulelor abia răsărite sau le retează de la colet, ceea ce duce la compromiterea culturii.
Atacul de mai târziu, când plantele au deja frunze adevărate, nu mai este aşa de păgubitor, dar
afectează semnificativ ritmul de dezvoltare al plantelor. Atacul larvelor este, de regulă,
nesemnificativ.
Combaterea acestui dăunator se realizează prin tratarea seminţelor cu unul din următoarele
inscticide: Cruiser 350 FS(20 l/t), Mospilan 70 WP (30 kg/t). În perioada de vegetaţie se pot folosi
următoarele produse: Karate 2,5 EC (0,3 l/ha), Pilot 480 EC (1,5 l/ha) etc.
Păduchele negru al sfeclei (Aphis fabae) are o răspândire generalizată, pe tot globul. Este o
specie migratoare, plante-gazdă primare fiind diferite specii de Evonymus, Viburnum sau
Phyladelphus, iar plante-gazdă secundare fiind diferite specii da plante cultivate (sfecla, floarea
soarelui, macul, salata etc) sau din flora spontană (loboda, pălămida etc).
Atacă sfecla mai ales in anii ploioşi cu temperaturi ridicate de 21-27°C, pe faţa inferioară a
limbului foliar se formează colonii compacte care dăunează prin înţepare şi sugerea sucului
celular, producând răsucirea frunzelor. În culturile de seminceri, alături de frunze sunt atacaţi
lăstarii şi infloscenţele. În urma atacului, floril rămân sterile, inflorescenţele produc sămânţă puţin
şi cu calităţi biologice reduse. De asemenea, păduchele sfeclei este şi un important vector al bolilor
virotice.
Dintre măsurile agrofitotehnice se recomandă asolamentele de lungă durată, o rotaţie
corespunzătoare a culturilor, arătura adâncă de toamnă, fertilizarea echilibrată, pregătirea unui pat
germinativ de calitate, utilizarea de sămânţă drajată, distrugerea buruienilor( fam.Chenopodiaceae,
Polygonaceae)
In perioada de vegetaţie, combaterea dăunătorului se face cu unul din insecticidele avizate:
Carbetox 37 CE (0,8 l/ha), Ultracid 20 Ec (1,5 l/ha)
Viermii sârmă (Agriotes sp.) sunt cunoscuţi ca specii extrem de polifage, având doua perioade
de atac: una în aprilie-mai, iar alta în septembrie-octombrie. Larvele ataca radăcinile şi regiunea
coletului producând adesea îngălbenirea frunzelor sau chiar uscarea plantelor.
Combaterea lor se face prin măsuri agrofitotehnice (efecturea arăturilor în primăvară şi în
toamnă pentru distrugerea larvelor şi nimfelor, precum şi aplicarea de îngrăşăminte, mai ales a
celor azotoase şi fosfatice care au acţiune nocivă asupra larvelor) şi pe cale chimică care constă în
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efectuarea a două-trei tratamente cu Counter 20 kg/ha,sau Vidate (25 kg/ha) aplicat odată cu
însămânţarea,
Gândacul ţestos al sfeclei (Cassida nebulosa) este prezent în toată ţara fiind mai frecvent în
regiunile din Câmpia Română şi Transilvania.
Primăvara, adulţii hibernanţi se hrănesc cu frunzele diferitelor chenopodiacee spontane (
Chenopodium album) sau cultivate (Atriplex hortensis) pe care işi depun ponta. La început, larvele
se hranesc pe frunzele acestor plante, apoi pe măsură ce se împuţinează harna, în cursul lunii iunie,
migrează pe culturile de sfecla, unde, pe faţa inferioară a frunzelor se împupează, noii adulţi
apărând in cursul lunii iulie.
Pentru prevenirea şi combaterea dăunatorilor se recomandă distrugerea chenopodiaceelor
spontane din cultură sau din jurul acestora, după depunerea pontei. Arăturile adânci contribuie la
reducerea populaţiilor dăunatorului.
Recoltarea
Epoca de recoltare este atunci când sfecla a ajuns la maturitae, adică când rădăcinile au atins
greutatea maximă şi au conţinutul cel mai ridicat în zahărşi o puritate bună a sucului celular;
calendaristic maturitatea sfeclei se relizează în jur de 15 septembrie în sudul ţării şi 1- 5
octombrie în zonele mai reci; fenologic: frunzele se impuţinează şi devin de culoare verde
deschis, iar formarea de noi frunze încetineşte.Maturitatea tehnologică a sfeclei se realizează
când sfecla are minim 170-180 zile de vegetaţie .
Recoltarea se poate face manual, semimecanizat sau mecanizat.
Recoltarea manuală sau semimecanizată se mai efectuează doar pe suprafeţe mici, suprafeţele
mari fiind recoltate cu combinele de recoltat pe 2 rânduri(tractate) sau pe 6 rânduri
(autopropulsate) sau alte tipuri de fabricaţie străină.
După recoltare, sfecla pentru zahăr nu trebuie să rămâna în grămezi mici în câmp, deoarece
pierderile în greutate sunt ridicate, fapt care obligă organizarea în flux continuu a recoltării,
transportului şi prelucrării. În condiţiile din ţara noastră prin aplicarea acestei tehnologii se pot
obţine uşor producţii de peste 65-75 t sfeclă/ha cu un conţinut minim de 16 ºS , care poate fi
utilizată ca materie primă pentru obţinerea de bioetanol.

