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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 În prezent, cultivarea sfeclei de zahăr în România este realizată doar în scopul obţinerii de 

zahăr, a cărui cotă de producţie este stabilită prin reglementări ale Comisiei Europene şi care 

poate fi realizată prin cultivarea, în condiţiile unor regimuri termice şi pluviometrice normale, a          

numai 10% din cele aproximativ 250.000 ha de teren agricol pretabile acestei culturi.  

În acest sens, prezenta teză de doctorat îşi propune să aducă argumente viabile şi fezabile, 

pe de o parte, în favoarea irigării culturilor de sfeclă de zahăr din Câmpia Transilvaniei, în scopul 

obţinerii unor producţii eficiente economic, mai ales în anii cu deficit de precipitaţii şi, pe de altă 

parte, pentru valorificarea superioară a producţiilor de sfeclă de zahăr prin producerea de 

bioetanol. 

 Cultivarea sfeclei de zahăr pentru obţinerea de bioetanol atrage după sine următoarele 

avantaje: îmbunătăţirea rotaţiei culturilor pe circa 850.000 ha, prin aplicarea unui asolament 

raţional de 4 ani; crearea de noi locuri de muncă, nu numai în fermele agricole cultivatoare de 

sfeclă de zahăr, ci şi în distileriile de etanol care vor fi înfiinţate; dezvoltarea fermelor zootehnice, 

prin utilizarea ca hrană sau ca sursă de biogaz a borhotului rezultat din distileriile de etanol, pe 

lângă resturile vegetale rezultate în urma decoletării; creşterea veniturilor fermierilor, prin 

valorificarea culturilor de sfeclă de zahăr către producătorii de bioetanol.  

Prin utilizarea eficientă şi completă a suprafeţelor agricole pretabile culturii de sfeclă de 

zahăr şi luând în considerare o producţie medie de numai 50 t/ha, se poate obţine o producţie 

totală de 12.500.000 t sfeclă de zahăr, care ar asigura atât cota anuală de zahăr alb cât şi 

acoperirea totală a necesarului de bioetanol al României, de circa 1.170.000 t etanol. 

 Experienţele care stau la baza elaborării tezei de doctorat cu titlul “CERCETĂRI PRIVIND 

INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE, FERTILIZĂRII ŞI MATERIALULUI BIOLOGIC 

ASUPRA PRODUCŢIEI DE RĂDĂCINI ŞI BIOETANOL OBŢINUT DIN SFECLA DE ZAHĂR 

CULTIVATĂ ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI” s-au desfăşurat în perioada 2008–2010 pe un câmp 

experimental situat pe terenul extravilan al comunei Viişoara,  judeţul Cluj, pe malul stâng al 

râului Arieş. Localitatea este situată în partea de sud-est a judeţului Cluj, la circa 2 km de 

municipiul Câmpia-Turzii, în apropiere de drumul european E60. Câmpul experimental este o 

parte a terenului arabil aparţinând SC NORA LY AGROSERV SRL, cu sediul în comuna Viişoara. 

Teza de doctorat este structurată în 12 capitole şi o anexă cu date experimentale, fiind 

prezentată pe 393 pagini şi cuprinzând 157 tabele şi 93 de figuri, alături de 174 referinţe 

bibliografice.  
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INTRODUCERE  
 

Din totalul suprafeţei arabile actuale a României, de circa 8,2 milioane ha, suprafaţa 

cultivabilă cu sfeclă de zahăr este de circa 250.000 ha, această plantă fiind foarte pretenţioasă faţă 

de sol, toate însuşirile acestuia influenţându-i nivelul de producţie şi indicii de calitate 

tehnologică. Însă, pentru realizarea cotei naţionale de 104.688 t zahăr alb, prevăzută pentru 

România ca ţară membră a UE, este necesară cultivarea anuală a maxim 30.000 ha cu sfeclă de 

zahăr, rămânând astfel disponibile aproximativ 220.000 ha, care ar putea fi cultivate cu sfeclă de 

zahăr în scopul producerii de bioetanol, utilizat ca atare sau în amestec cu benzina ca şi 

biocarburant în motoarele cu ardere internă. 

Cultivarea sfeclei de zahăr ca materie primă pentru producerea de bioetanol reprezintă, în 

consecinţă, o oportunitate de afaceri extrem de promiţătoare pentru fermieri, în condiţiile utilizării 

unor soiuri productive, pe suprafeţe irigate şi fertilizate corespunzător. În comparaţie cu porumbul, 

singura plantă utilizată în prezent, în România, ca materie primă în producerea de bioetanol, sfecla 

de zahăr prezintă o serie de avantaje importante, cum ar fi: obţinerea unei cantităţi mai mari de 

bioetanol pe suprafaţă cultivată (6.300 l bioetanol din sfeclă de zahăr, comparativ cu aproximativ 

3.400 l bioetanol din porumb la hectar cultivat), pretabilitatea culturii în zone cu climă mai rece, 

nefavorabilă porumbului, şi o normă de irigare cu 40% mai mică.   

Deocamdată, în România, instalaţiile existente de producere a bioetanolului sunt în număr 

redus şi utilizează doar porumbul ca materie primă, în special, datorită faptului că zonele în care 

acestea au fost construite sunt propice acestei culturi. Prima instalaţie de producere a bioetanolului a 

fost dată în funcţiune la Brăila în anul 2008, având o capacitate de producţie de 30 t/zi. Din anul 

2009, la Zimnicea funcţionează cea mai mare rafinărie de bioetanol din România, cu o producţie de 

circa 100.000 t/an. 

În perioada următoare, în depresiunea Braşovului urmează să fie construită o instalaţie de 

producere a bioetanolului având ca materie primă sfecla de zahăr. În acest mod, se va asigura 

preluarea unei cantităţi mai mari de sfeclă de zahăr de la cultivator, în condiţiile în care cota de 

producţie de zahăr a României va rămâne neschimbată. 

Extinderea producerii şi utilizării biocarburanţilor în transporturi nu se datorează numai 

aspectelor legate de rezervele limitate de petrol, ci şi de necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu 

efect de seră. În acest context, trebuie menţionată strategia UE pentru creştere economică Europa 

2020, care este centrată pe trei obiective majore, care trebuie atinse până în anul 2020, şi anume: 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul din anul 1990 (chiar 30% în 

cazul unui acord internaţional), reducerea cu 20% a consumului de energie şi obţinerea a 20% din 

necesarul de energie din surse regenerabile (faţă de 8,5% în prezent). 

Pentru realizarea ultimului obiectiv menţionat, Comisia Europeană a prevăzut ca, în fiecare 

ţară, cel puţin 10% din combustibilul utilizat în transporturi să provină din surse regenerabile de 

energie (biocombustibili, hidrogen etc.). 
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În vederea limitării creşterii previzionate a temperaturii globale, respectiv, a emisiilor de gaze 

cu efect de seră, România va acţiona în special în domeniul creşterii eficienţei energetice, precum şi 

în domeniul creşterii ponderii utilizării surselor regenerabile de energie, având ca efecte reducerea 

impactului negativ asupra mediului, creşterea securităţii în alimentarea cu energie electrică şi, nu în 

ultimul rând, la valorificarea potenţialului agricol existent, prin încurajarea culturilor de plante, aşa 

cum este sfecla de zahăr, utilizate ca materii prime în vederea producerii de biocarburanţi. 

 

CAPITOLUL I 
 

STADIUL ACTUAL AL CERCET ĂRILOR PRIVIND  

CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR 
 

Originară din Asia Centrală şi zonele mărginaşe ale Mării Mediterane, cultura sfeclei de 

zahăr a fost cunoscută din cele mai vechi timpuri. După cucerirea Egiptului, Siriei şi Babilonului, 

arabii aduc sfecla în Orient, de acolo, aceasta fiind răspândită în Asia, India, China şi Japonia 

(PASTOR, 2002). Prima descriere ştiinţifică a sfeclei apare în secolul XVI; astfel, în cartea sa 

intitulată „De Plantis”, Caesolpin prezintă cele 4 specii de sfeclă cunoscute la momentul respectiv, 

şi anume: sfecla albă, sfecla nobilă, sfecla cu rădăcini ramificate şi sfecla roşie (LAMARCK, 1783; 

STĂNESCU, 1974).  

Cultura sfeclei de zahăr a fost introdusă în Europa la începutul secolului al XIX-lea, după 

decretarea Blocadei continentale de către Napoleon, care interzisese importul de zahar obţinut din 

trestie pe continentul european, iar prima fabrică din Europa şi din lume care producea zahăr din 

sfeclă a fost construită în Silezia în 1802, primele 300 kg de zahăr cristalizat fiind obţinute de  

Franz Karl Achard (1753-1821) (GHERMAN, INCDCSZ Braşov). În vederea evoluţiei şi extinderii 

culturilor de sfeclă, în Franţa spre exemplu, Napoleon a ordonat cultivarea sfeclei furajere ca 

materie primă pentru extragerea zahărului, atât în Franţa cât şi pe teritoriile ocupate de aceasta, ceea 

ce a dus, implicit, la construirea de fabrici de zahăr. Astfel, într-o perioadă foarte scurtă de numai   

2 ani, numărul fabricilor de zahăr din Franţa a crescut de la 66 la 213, producţia de zahăr (40.000 q) 

crescând de zece ori. Tot în aceeaşi perioadă, pe teritoriul Germaniei de Sud s-au înfiinţat peste  

20 fabrici de zahăr, care însă, după căderea lui Napoleon şi odată cu anularea blocadei continentale, 

şi-au sistat activitatea (MÜLLER, 2001).  

Cu toate eforturile depuse în vederea dezvoltării tehnologiilor industriale de obţinere a 

zahărului din sfecla de zahăr, până în anul 1837, acesta tot nu a reuşit să devină un concurent de 

temut pentru zahărul obţinut din trestia de zahăr, deoarece taxele vamale pentru acesta din urmă 

erau foarte scăzute. Fără a renunţa la dorinţa de impune pe piaţa europeană zahărul obţinut din 

sfecla de zahăr, în 1875, Luis Vilmorin a reuşit să obţină biotipuri de sfeclă cu un conţinut ridicat de 

zahăr (14,50%), iar câţiva ani mai târziu, în Germania şi Franţa au fost obţinute, prin selecţie, soiuri 

cu un conţinut şi mai mare de zahăr, de până la 18–20%.  
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De-a lungul timpului, producţia de sfeclă pentru zahăr a crescut, iar ca urmare, zahărul 

obţinut din sfecla de zahăr a devenit din ce în ce mai ieftin. La începutul anilor 1900, producţia de 

zahăr obţinut din sfecla de zahăr, cel puţin în Europa, a început să înregistreze valori comparabile 

cu cele ale producţiei de zahăr obţinut din trestie de zahăr: 54% zahăr obţinut din trestie de zahăr şi, 

respectiv, 46% zahăr obţinut din sfeclă de zahăr în 1913, 64% şi, respectiv, 34% în anul 1924,       

63% şi, respectiv, 37% în 1939 etc. (O.N.I.G.C.–C.E.F.S.).  

Din punct de vedere morfologic, sfecla de zahăr are următoarele părţi componente: cap sau 

epicotil; gât sau colet, respectiv hipocotil; corpul rădăcinii sau rizocorp; codiţă terminală, cu 

rădăcinile derivate din aceasta.  

 

CAPITOLUL II 
 

REGIMUL DE IRIGARE ŞI CONSUMUL DE APĂ  

AL CULTURII DE SFECL Ă DE ZAHĂR 
 

Creşterea eficienţei irigării culturilor agricole, în scopul unei valorificări superioare a 

potenţialului productiv al solului şi al plantelor, are în vedere rezolvarea unor probleme tehnologice 

legate de structura şi rotaţia culturilor, lucrarea solului, fertilizarea culturilor, consumul de apă, 

regimul de irigare şi tehnica de irigare. Astfel, printre obiectivele cercetărilor efectuate de-a lungul 

timpului, se pot enumera: determinarea consumului de apă al culturilor, stabilirea regimului optim 

de irigare precum şi a elementelor tehnice ale metodelor de udare etc. Mai mult, cercetările au 

urmărit şi cuantificarea influenţei factorilor de climă, tehnologie şi cultură în contextul sistemului 

sol–apă–plantă-atmosferă (PĂLTINEANU, 1980). Diversificarea metodelor de irigare, aplicarea 

substanţelor fertilizante odată cu apa de irigare, reducerea consumului de apă şi energie, precum şi 

diminuarea efectelor negative ale irigaţiei asupra potenţialului de fertilitate a solului, sunt cercetări 

care au avut la bază cerinţe reale ale utilizării raţionale a resurselor disponibile (sol, climă, potenţial 

biologic al plantelor de cultură), iar rezultatele obţinute au fost valorificate prin aplicaţii practice. 

Astfel, rezultatele cercetărilor în domeniul agrotehnicii, efectuate în diferite zone ale ţării, au fost 

puse la dispoziţia agricultorilor, constituind un adevărat ghid de exploatare raţională a suprafeţelor 

cultivate amenajate pentru irigare (SIN, 2007).  

Cunoscut fiind faptul că, odată cu încălzirea globală, seceta afectează deja în proporţie de 

aproape 50% suprafeţele agricole ale României, irigarea culturilor agricole vine ca o necesitate atât 

în zonele de stepă, silvostepă şi în zona mai umedă a fostelor păduri de stejar din regiunile de 

câmpie şi colinare, cât şi în zonele unde precipitaţiile, deşi satisfac ca volum nevoile de apă ale 

plantelor, au totuşi o distribuţie necorespunzătoare în timp (BUDIU, 1992; NAGY, 1994). Având în 

vedere faptul că sfecla de zahăr este o plantă mare consumatoare de apă, irigarea culturii devine o 

măsură foarte eficientă, oferind posibilitatea îmbunătăţirii producţiilor atât din punct de vedere 

cantitativ, cât şi calitativ.  
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Dezvoltarea sistemului radicular în profunzimea solului permite sfeclei de zahăr să reziste, 

pentru scurte perioade de timp, în condiţii de secetă, cu menţiunea că există posibilitatea apariţiei 

unor efecte negative legate de capacitatea sa de producţie, fiecare zi de secetă (zile în care rezerva 

de umiditate scade sub plafonul minim de 50% din I.U.A.), determinând o reducere a nivelului de 

producţie. Se recomandă aşadar menţinerea unei umidităţi optime în sol, peste plafonul minim de  

50%, în funcţie de tipul de sol şi zona de cultură, prin aplicarea udărilor, ori de câte ori este nevoie, 

în corelaţie cu regimul pluviometric.  

Un regim de irigare adecvat, aplicat culturii de sfeclă de zahăr, asigură atât un nivel ridicat 

al recoltelor, cât şi o eficienţă economică deosebită. Astfel, prin stabilirea unui regim de irigare 

raţional, se urmăreşte aprovizionarea solului cu apă, în strânsă legătură cu nevoile vegetative ale 

plantelor. În vederea stabilirii unui regim de irigare corect, trebuie luaţi în considerare factorii care 

pot avea o influenţă hotărâtoare asupra evoluţiei culturilor, şi anume, factorii naturali, 

agrofitotehnici şi tehnici. Cel mai important factor natural, cu rol decisiv în evoluţia culturii de 

sfeclă de zahăr, este clima, motiv pentru care o atenţie deosebită trebuie acordată regimului termic 

şi pluviometric, umidităţii relative a aerului etc. De asemenea, prin proprietăţile sale fizice şi 

hidrofizice, solul influenţează reţinerea apei din precipitaţii, iar apa freatică, în funcţie de adâncimea 

la care se găseşte, facilitează alimentarea cu apă a stratului de sol în care se găsesc rădăcinile 

plantelor (IONESCU-SISEŞTI,1982). Un rol important în stabilirea unui regim de irigare eficient îl 

are soiul de sfeclă de zahăr utilizat şi tehnologia de cultură dezvoltată (regimul de fertilizare) şi, nu 

în ultimul rând, metodele de udare folosite. Cultura de sfeclă de zahăr poate fi irigată folosind 

irigaţia prin aspersiune şi prin brazde. Irigaţia prin aspersiune este metoda prin care apa este 

administrată plantelor sub formă de picături de ploaie, după ce mai întâi a fost pulverizată sub 

presiune în atmosferă, cu ajutorul unor instalaţii speciale. În prezent, la irigarea prin aspersiune se 

folosesc instalaţii ca APT-50/60 şi aspersoarele româneşti ASJ-1M, ASM-1, ASM-2, ASM-3,  

ARS-2 etc., calitatea udării depinzând în mare parte de caracteristicile echipamentului mobil de 

udare, respectiv, de dispozitivele de pulverizare a apei (PLEŞA, 2001; CÎMPEANU, 2002). Cea 

mai răspândită metodă de irigare este cea prin scurgerea la suprafaţă, metodă care este relativ 

ieftină, necesită un consum mai redus de energie la distribuirea apei la plante şi prezintă mai multe 

variante după modul de distribuţie a apei, astfel: udare prin brazde şi udare prin fâşii. Udarea prin 

brazde este folosită în amenajările de irigaţii pentru culturile prăşitoare, în legumicultură, 

pomicultură şi viticultură, pe terenuri bine nivelate şi cu pante uniforme. Brazdele sunt alimentate 

cu apă din canalele provizorii de irigaţii prin intermediul rigolelor de legătură (NICOLESCU, 

2001).  

În vederea realizării unei irigări corecte, trebuie parcurse următoarele etape: ■ nivelarea 

terenului; ■ deschiderea brazdelor de udare; ■ instalarea echipamentelor de udare; ■ organizarea 

aplicării udărilor; ■ calcularea elementelor tehnice ale udării. 

Udarea prin fâşii este folosită pentru cereale păioase şi leguminoase perene, pe terenuri cu 

suprafaţă redusă şi pantă moderată (până la 2%), pe soluri mai greu permeabile, cu textură mijlocie 

sau mijlocie spre grea (LUCA, 2008). 
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2.2. REGIMUL DE IRIGARE 

 

Irigarea culturilor agricole asigură cel puţin 13% din necesarul optim de apă a solului, ceea 

ce impune ca şi oportună extinderea suprafeţelor amenajate pentru irigaţii. Relaţia dintre producţie 

şi consumul de apă al plantei evidenţiază dependenţa strictă dintre atingerea potenţialului de 

producţie al plantei şi consumul apei (NICOLESCU, 2005). La stabilirea regimului de irigare, pe 

lângă nevoile de apă ale plantelor în diferite faze de vegetaţie, adâncimea de dezvoltare a 

rădăcinilor, proprietăţile fizico-chimice, indicii hidrofizici ai solului şi condiţiile climatice, mai 

trebuie cunoscute plafonul minim sub care nu trebuie să scadă umiditatea, rezervele de apă din sol 

de la începutul şi sfârşitul perioadei de vegetaţie, adâncimea apei freatice şi conţinutul în săruri a 

acesteia (FLORESCU, 1967). 

Elementele componente ale regimului de irigare sunt: ● norma de irigare; ● norma de udare; 

● norma udării de aprovizionare; ● momentul aplicării udărilor; ● numărul şi durata udărilor. 

Norma de irigare reprezintă cantitatea de apă care se aplică unei culturi de-a lungul perioadei 

de vegetaţie, în vederea realizării unor producţii cât mai ridicate. Norma de irigare depinde de 

bilanţul apei şi se stabileşte în funcţie de perioada de vegetaţie a plantelor (pentru întreaga perioadă 

de vegetaţie sau chiar pe diferite fenofaze). Având în vedere faptul că norma de irigare depinde de 

nevoile de apă ale plantelor, de cantitatea de apă existentă în sol la un moment dat (la semănat) şi de 

cantitatea de apă provenită din precipitaţii sau cea din pânza freatică, mărimea acesteia nu este un 

element fix, ea variind în funcţie de aceşti parametri (LUCA şi NAGY, 1999; LUCA, BUDIU, Ana 

CIOTLĂUŞ, 2008). Mărimea normei de irigare este influenţată pozitiv sau negativ atât de 

tehnologia de cultură aplicată, cât şi de potenţialul productiv al materialului biologic folosit (LUCA, 

2008). Norma de irigare se poate calcula din ecuaţia de bilanţ a apei în sol astfel: 

� pentru solurile cu bilanţ închis: 

   ∑m = ∑(e + t) + Rf + Ri - Pv 

� pentru solurile cu bilanţ deschis: 

   ∑m = ∑(e + t) + Rf + CC – Pv - Af 

unde: 

  ∑m = norma de irigare (m³/ha);     ∑(e+t) = consumul total de apă (m³/ha); 

  Rf = rezerva finală de apă (m³/ha); Ri = rezerva iniţială de apă (m³/ha); 

  Pv = precipitaţii de vară (m³/ha);    CC = capacitatea de câmp (m³/ha); 

  Af = aportul freatic (m³/ha). 
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CAPITOLUL III 
 

STADIUL ACTUAL AL CERCET ĂRILOR PRIVIND 

OBŢINEREA DE BIOETANOL DIN SFECL Ă DE ZAHĂR 
 

Preocupate de poluarea globală în continuă creştere, cele 160 de ţări semnatare ale 

Protocolului de la Kyoto s-au angajat să reducă, în perioada 2008-2012, cu 5,20% emisiile de gaze 

cu efect de seră faţă de nivelul anului 1990. Deşi acordul a fost negociat în 1997, acesta nu a intrat 

în vigoare decât în octombrie 2004, când Rusia, responsabilă pentru 17,40% din emisiile mondiale 

de gaze cu efect de seră, a ratificat acordul, lucru care a dus la îndeplinirea cvorumului necesar 

pentru intrarea în vigoare a protocolului.  

Scăderea rezervelor mondiale de hidrocarburi fosile şi majorările succesive ale preţului 

barilului de ţiţei, ca urmare a crizei petrolului, pe de o parte, precum şi legislaţia restrictivă 

referitoare la nivelul de poluare al mediului, produs de gazele de ardere ale combustibililor 

convenţionali, pe de altă parte, au creat premize favorabile pentru înlocuirea  combustibililor pe 

baza de hidrocarburi cu combustibili din materii prime regenerabile. Astfel, au fost propuse mai 

multe variante de înlocuire totală sau parţială a hidrocarburilor cu bioetanol sau biodiesel, după caz. 

Economia etanolului ar putea urma economiei hidrocarburilor, gazului de sinteză şi metanolului, 

fără zguduiri majore şi cu menţinerea  aproape integrală a suprastructurilor din sectorul de producţie 

şi desfacere a carburanţilor şi materiilor prime petrochimice. Trecerea la acest tip de economie 

presupune un nivel corespunzător de dezvoltare al biotehnologiilor, în special în sectorul agricol.  

Cercetările din ultimii ani au arătat ca energia solară stocată în biomasă poate constitui o 

sursă regenerabilă şi nepoluantă de energie, reprezentând o alternativă viabilă la combustibilii fosili. 

Utilizarea etanolului în amestecuri de proporţii diferite cu carburanţi fosili sau în stare pură (E100) 

este calea cea mai ieftină şi ecologică de reducere a consumului de benzină şi de reducere a poluării 

atmosferei. Prin arderea bioetanolului, se eliberează bioxidul de carbon, apa şi energia solară 

acumulată de biomasă din atmosferă prin procesul de fotosinteză, în acest mod, contribuţia 

bioetanolului la încălzirea globală prin efect de seră fiind nulă. În acelaşi sens benefic trebuie 

menţionate şi legislaţiile antipoluare, care limitează sever cantitatea de noxe din gazele de 

eşapament ale motoarelor cu ardere internă (TRIPŞA, 2006). Mai mult, unele ţări din Uniunea 

Europeană au legiferat o serie de politici şi reglementări ce favorizează dezvoltarea domeniului 

biocombustibililor (reduceri ale accizelor pentru carburanţi, credite acordate fermierilor pentru 

obţinerea de biomasă etc.).  

Utilizarea etanolului ca şi carburant nu este o descoperire recentă, acest lucru practicându-se 

şi în urmă cu 150 de ani. Astfel, în 1860, Nikolaus August Otto utiliza etanolul ca şi carburant 

pentru prototipurile motoarelor sale cu combustie iar aproape 50 de ani mai târziu, Henry Ford 

vedea ca un lucru firesc alimentarea cu etanol a faimosului său Model T, maşina care a revoluţionat 

producţia în industria automobilelor, denumind etanolul ca fiind „combustibilul viitorului’’ pentru 

maşini. Redescoperirea etanolului ca şi carburant în ultimii ani rezidă din necesitatea găsirii unor 
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surse alternative de energie, pe de o parte, pentru a suplini resursele finite de combustibili fosili, 

cum este petrolul şi, pe de altă parte, pentru reducerea emisiilor cu efect de seră.  

 

CAPITOLUL IV 
 

OBIECTIVELE CERCET ĂRILOR 
 

4.1. OBIECTIVE GENERALE 

 

Cercetările desfăşurate în perioada 2008-2010 în condiţiile pedoclimatice din câmpul 

experimental de la Viişoara-Turda au avut ca scop stabilirea influenţei regimului de irigare, 

fertilizării şi soiului asupra producţiei de rădăcini şi bioetanol obţinut din sfecla de zahăr cultivată în 

câmpia Transilvaniei. 

În acest mod, experienţele aferente tezei de doctorat cu titlul „CERCETĂRI PRIVIND 

INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE, FERTILIZĂRII ŞI MATERIALULUI BIOLOGIC 

ASUPRA PRODUCŢIEI DE RĂDĂCINI ŞI BIOETANOL OBŢINUT DIN SFECLA DE ZAHĂR 

CULTIVATĂ ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI”  vin să întărească necesitatea studierii unor norme 

de tehnologie irigată a culturii unor soiuri de sfeclă de zahăr în Transilvania, la care se adaugă 

analiza influenţei factorului fertilizare asupra calităţii şi cantităţii produsului final, anume, producţia 

de rădăcini de sfeclă de zahăr, precum şi producţia aferentă de bioetanol.  

Irigarea şi fertilizarea culturilor pot influenţa nivelul şi calitatea producţiilor, în general, şi, 

în mod special, cultura de sfeclă de zahăr, care este o plantă mare consumatoare de apă şi care 

valorifică eficient fertilizarea. A fost studiat modul în care materialul biologic s-a adaptat la 

condiţiile existente, la sistemul de agricultură irigată, precum şi aplicarea unor grade de fertilizare 

diferite. 

Mai mult, cercetările care s-au efectuat în domeniul agricol şi în cel al biocombustibililor 

vin, pe de o parte, să ajute la elaborarea unor măsuri tehnologice adecvate, care să asigure urmărirea 

şi dirijarea corectă a regimului de irigare în relaţie cu nevoile plantelor şi, pe de altă parte, să 

satisfacă nevoile mereu crescânde ale pieţei de biocarburanţi.   

 

4.2. OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Obiectivele specifice ale cercetărilor care au stat la baza prezentei teze de doctorat au 

constat în realizarea unor studii experimentale cu privire la:  

� alegerea zonei de desfăşurare a experienţelor şi caracterizarea acesteia din punct de vedere 

geomorfologic, hidrologic şi hidrogeologic, pedoclimatic, precum şi al vegetaţiei şi faunei 

existente; 

� alegerea materialului biologic de studiu din soiurile de sfeclă de zahăr cultivate în mod 

curent în câmpia Transilvaniei;  



Ing. Simona-Clara BÂRSAN Rezumat al Tezei de Doctorat 
 

 
 

14 

� stabilirea metodelor de cercetare şi a tehnologiei de cultură aplicate, în scopul optimizării 

anumitor elemente ale acesteia, în condiţii de irigare şi de aplicare a trei graduări de 

fertilizare; 

� elaborarea metodologiei de obţinere a bioetanolului din sfeclă de zahăr; 

� stabilirea influenţei regimului de irigare, fertilizării şi soiului ales atât asupra producţiei de 

sfeclă de zahăr, cât şi asupra producţiei de bioetanol; 

� stabilirea influenţei regimului de irigare, fertilizării şi soiului asupra principalelor 

caracteristici fizico-chimice şi energetice ale bioetanolului obţinut din sfeclă de zahăr; 

� determinarea consumului de apă, a coeficientului de valorificare şi a eficienţei valorificării 

apei la irigarea culturii de sfeclă de zahăr; 

� determinarea eficienţei economice a irigării la cultura de sfeclă de zahăr, cu rezultate 

deosebit de favorabile în ani cu precipitaţii reduse. 

 

CAPITOLUL V 
 

CADRUL NATURAL AL ZONEI ÎN CARE S-AU DESF ĂŞURAT EXPERIENŢELE 
 

Experienţele care au stat la baza elaborării tezei de doctorat s-au desfăşurat pe un câmp 

experimental situat pe terenul extravilan al comunei Vii şoara, judeţul Cluj, pe malul stâng al râului 

Arieş. Localitatea este situată în partea de sud-est a judeţului Cluj, la circa 2 km de municipiul 

Câmpia-Turzii, în apropiere de drumul european E60. Câmpul experimental este o parte a terenului 

arabil aparţinând SC NORA LY AGROSERV SRL, cu sediul în comuna Vii şoara. Sub aspect 

fizico-geografic, zona studiată se situează în Depresiunea Transilvaniei, în extremitatea de SSV a 

Câmpiei Transilvaniei, subdiviziune componentă a Podişului Transilvaniei. 

Caracterizarea regimului termic şi, respectiv, a regimului pluviometric pentru câmpul 

experimental Viişoara-Turda în perioada 2008-2010 s-a realizat folosind datele înregistrate de Staţia 

Meteorologică Turda.  

   

2008–normal 2009–călduros 2010–călduros 

 

Fig. 5.1. Variaţia temperaturii medii lunare  

în câmpul experimental Viişoara-Turda, perioada 2008–2010 
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În figurile 5.1. şi 5.2. sunt prezentate evoluţiile regimului termic şi, respectiv, ale regimului 

pluviometric, corespunzătoare celor trei ani de studiu.  

  

2008–excesiv de ploios 2009–excesiv de secetos 2010-excesiv de ploios 

 

Fig. 5.2. Variaţia precipitaţiilor medii lunare  

în câmpul experimental Viişoara–Turda, perioada 2008-2010 

 

CAPITOLUL VI 
 

MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODELE DE CERCETARE 
 

Materialul biologic a fost reprezentat de seminţe de sfeclă de zahăr de tip monogerm, 

certificate şi tratate cu produse chimice pentru protecţia plantelor împotriva bolilor şi dăunătorilor. 

Seminţele de sfeclă de zahăr au fost furnizate de firmele KWS şi STRUBE-DIECKMANN. Aceste 

seminţe au fost livrate sub formă drajată, masa învelitoare fiind realizată din argilă divers colorată. 

Învelişul de argilă conţine stimulente bioactive şi diverse microelemente care facilitează răsărirea 

rapidă a plantulelor, permiţând în acelaşi timp pătrunderea apei (figura 6.1.).  

   
Fig. 6.1. Seminţe de sfeclă de zahăr utilizate în timpul experienţelor,  

Vii şoara-Turda, 2008-2010 

   

În vederea alegerii soiurilor de sfeclă utilizate în experienţe, s-a ţinut cont de condiţiile 

ecologice ale zonei de cultură, producţia de sfeclă la hectar, conţinutul procentual de zahăr,dar şi de 

rezistenţa acestora la boli şi dăunători. Pe lângă capacitatea de producţie, care de altfel a constituit 

unul dintre aspectele cele mai importante, soiurile de sfeclă de zahăr au fost alese în funcţie de 

precocitate, uniformitate în creştere şi calitate superioară a recoltei; nu în ultimul rând, s-a avut în 

vedere şi măsura în care soiurile alese răspund măsurilor agrotehnice aplicate. În cadrul experienţei 

s-a urmărit comportarea a trei soiuri de sfeclă de zahăr, atât în condiţii de neirigare şi irigare, cât şi 

de aplicare a trei nivele diferite de fertilizare, după cum urmează: 
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1. Soiul de sfeclă CLEMENTINA. Caracteristici principale: firma producătoare: KWS 

(Germania); tip: Normal Zaharat (N/Z); rezistenţă bună la Cercospora beticola; rezistenţă foarte 

bună la Rizomania şi Rhizoctonia; rezistenţă la ciupercile care provoacă putregaiul de vară al 

rădăcinilor; recomandat în special pe terenurile problematice; producţie mare de rădăcini şi zahăr; 

conţinut ridicat de zahăr cu grad înalt de extragere. 

2. Soiul de sfeclă LIBERO. Caracteristici principale: firma producătoare: STRUBE-

DIECKMANN (Germania); tip: Normal Zaharat (N/Z); rezistenţă foarte bună la Cercospora 

beticola şi alte boli foliare; rezistenţă bună la Rizomania; putere germinativă ridicată şi dezvoltare 

timpurie; aderenţă scăzută a solului pe rădăcini, reprezentând o soluţie ideală pentru condiţii 

normale de climă; conţinut ridicat în zahăr şi calităţi de industrializare deosebite.  

3. Soiul de sfeclă LEILA. Caracteristici principale: firma producătoare: KWS (Germania); tip: 

Zaharat (Z); soi triploid, cu rezistenţă foarte mare la Rizomania şi Cercospora beticola; rezistenţă 

genetică la atacul timpuriu al putregaiului rădăcinilor cauzat de ciupercile Aphanomyces; toleranţă 

deosebită la condiţiile de secetă şi arşiţă; producţie mare de rădăcini şi de zahăr, de calitate 

tehnologică excelentă. 

 

6.2. METODE DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ APLICATĂ 

 

6.2.1. Amplasarea şi organizarea experienţelor 

 

Experienţele au fost amplasate pe un câmp experimental aparţinând SC NORA LY 

AGROSERV SRL, situat pe terenul extravilan al comunei Viişoara, judeţul Cluj.  

Urmărirea producţiilor obţinute de cele trei soiuri de sfeclă de zahăr, în cultură neirigată şi, 

respectiv, irigată, precum şi cercetările privind determinarea consumului de apă la sfecla de zahăr în 

condiţiile Câmpiei Transilvaniei, s-au efectuat în cadrul unei experienţe trifactoriale. Factorii 

experimentali studiaţi şi graduările lor sunt prezentaţi sintetic în tabelul 6.2.  

Tabelul 6.2. 

Prezentarea sintetică a factorilor studiaţi în experienţă 

Factorul A  

Regimul de irigare 

Graduările factorului A 

a1 - neirigat  

a2 – irigat la plafonul minim de umiditate de 50% din I.U.A. 

Factorul B  

Fertilizare 

Graduările factorului B 

b1 – fertilizat NPK 250 + 55 kg N/ha 

b2 – fertilizat NPK 250 + 65 kg N/ha 

b3 – fertilizat NPK 250 + 75 kg N/ha 

Factorul C 

Soiul cultivat 

 

Graduările factorului C 

c1 –Clementina 

c2  - Libero 

c3  - Leila 
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6.2.2. Tehnologia de cultură aplicată în câmpul experimental  

de la Viişoara–Turda în perioada 2008–2010 

 

Asolamentul şi rotaţia culturii:  În zona studiată, se practică un asolament cu o rotaţie de      

4 ani, după cum urmează: 1. Porumb siloz; 2. Porumb siloz; 3. Cereale păioase (orzoaică de 

toamnă); 4. Sfeclă de zahăr. 

Fertilizarea: Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor de sfeclă 

de zahăr, s-au utilizat următoarele categorii de îngrăşăminte: a) gunoi de grajd, administrat toamna, 

în cantitate de 40 t/ha, între lucrările de scarificare şi arat; b) îngrăşăminte minerale complexe de 

tipul N15P15K15; c) azot. Îngrăşămintele minerale complexe de tipul N15P15K15 au fost aplicate 

înainte de începerea lucrărilor agricole de primăvară, în cantitate de 250 kg/ha (corespunzător 

primului nivel de graduare a factorului B-Fertilizare). Azotul a fost aplicat după cum urmează: în 

prima etapă a fost aplicată o cantitate de 45 kg N/ha pe întregul câmp experimental, înainte de 

semănat; către sfârşitul lunii mai, la faza de 2-4 frunze, au fost aplicate 10 kg N/ha pe întregul câmp 

experimental şi încă un surplus de 10 kg/ha pe loturile corespunzătoare graduării a doua şi a treia a 

factorului B–Fertilizare; a treia etapă de aplicare a fertilizării cu azot a fost în perioada tuberizării şi 

acumulării intense de zahăr, în cantitate de 10 kg/ha pe loturile corespunzătoare graduării a treia a 

factorului B–Fertilizare.  

Aplicarea amendamentelor: Aplicarea amendamentelor, executată la începutul rotaţiei de    

4 ani, s-a efectuat toamna, înainte de administrarea gunoiului de grajd. Amendamentul calcic 

(CaCO3) a fost împrăştiat în cantitate de 3 t/ha. Încorporarea în sol s-a efectuat printr-o lucrare 

superficială cu discul.  

Lucrările solului: După recoltarea plantei premergătoare (orzoaica de toamnă), în cursul 

lunii iulie, s-a trecut imediat la dezmiriştirea terenului folosind grapa cu discuri, la adâncimea 

maximă de lucru a agregatului. Prima lucrare de toamnă efectuată în perimetrul studiat a fost 

scarificarea, executată cu maşini agricole (scarificatoare) pentru ameliorarea calităţii solului. După 

scarificare, s-a executat o arătură de toamnă, la o adâncime de 25-30 cm, în agregat cu grapa stelată, 

urmată de nivelarea terenului.  

Primăvara, lucrările solului au avut ca scop mărunţirea şi afânarea cât mai uniformă a 

stratului germinativ de sol pe o adâncime de 3-5 cm, în vederea asigurării unor condiţii propice 

evoluţiei corespunzătoare a seminţelor de sfeclă de zahăr. În cadrul perimetrului studiat, s-a folosit 

combinatorul, un agregat format din grapa cu colţi rigizi, grapa elicoidală şi tăvălugul inelar uşor. 

Prin utilizarea acestui agregat, s-a realizat tăierea buruienilor, mărunţirea foarte bună a solului         

(83–86% bulgări sub 2,50 cm), nivelarea şi aşezarea acestuia. În aceste condiţii, se poate realiza o 

însămânţare uniformă, asigurându-se premizele unei răsăriri mai timpurii şi mai uniforme a sfeclei 

de zahăr. Lucrarea a fost executată de 2 ori consecutiv, la începutul lunii aprilie, înainte de semănat.  

Sămânţa şi semănatul: Seminţele de sfeclă de zahăr utilizate în cadrul cercetărilor efectuate 

au fost furnizate de firmele KWS şi STRUBE-DIECKMANN. Seminţele au fost de tip monogerm 

genetic, asigurând astfel o capacitate de germinare de circa 90% şi o monogerminalitate de 98%, 
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certificate şi drajate cu produse chimice pentru protecţia plantelor împotriva bolilor şi dăunătorilor 

în perioada de germinare-răsărire. Semănatul a fost realizat mecanizat, cu o semănătoare de precizie 

SPC12 care, datorită construcţiei, seamănă numai un singur glomerul la aceeaşi adâncime şi 

distanţă pe rând. Lucrarea a fost realizată la distanţa de 45 cm între rânduri, 16 cm între seminţe 

distanţa pe rând, respectiv, la o adâncime de 3 cm. Răsărirea a avut loc la aproximativ 15 zile de la 

semănat.  

Lucrările de întreţinere a culturii de sfeclă de zahăr:  S-au aplicat diferenţiat, în funcţie de 

evoluţia culturii şi de starea vremii. Astfel, imediat după răsărirea plantulelor, s-a aplicat o praşilă 

oarbă între rânduri, iar pe parcursul perioadei de vegetaţie, în câmpul experimental s-au efectuat     

2 praşile mecanice între rânduri în luna mai, la interval de 14 zile, şi o praşilă manuală pe rând la 

începutul lunii iunie, cu scopul afânării stratului de la suprafaţa solului şi distrugerii buruienilor. 

Combaterea bolilor şi dăunătorilor: În cursul vegetaţiei, sfecla de zahăr este afectată de 

foarte multe boli şi diverşi dăunători. Cele mai frecvente şi mai păgubitoare dintre bolile sfeclei de 

zahăr, produse de diverşi agenţi patogeni, sunt: rizomania, cercosporioza, făinarea, mozaicul sfeclei, 

îngălbenirea virotică a frunzelor etc. În cadrul cercetărilor efectuate, în perimetrul studiat cultura de 

sfeclă de zahăr a fost atacată de rizomania şi cercosporioza. Cele trei soiuri de sfeclă de zahăr 

utilizate în experienţe –Libero, Clementina şi Leila- prezintă o rezistenţă ridicată şi foarte ridicată la 

rizomanie şi, respectiv, cercosporioză, precum şi la ciupercile care atacă rădăcinile plantei. În 

scopul prevenirii apariţiei cercosporiozei, s-au aplicat 2 tratamente cu Tango super, în cantitate de  

1 l/ha. Primul tratament a fost aplicat la sfârşitul lunii iulie, urmat la 3 săptămâni de cel de-al doilea 

tratament. Dăunătorii care produc pagube însemnate în lanurile de sfeclă sunt: gărgăriţa sfeclei, 

răţişoara, puricele de pământ, nematodul sfeclei, molia sfeclei, buha verzei, afidele, viermii sârmă  

etc. În câmpul experimental s-a aplicat produsul Talstar 10 EC, în doză de 0,20 l/ha.  

Combaterea buruienilor: În perimetrul analizat, combaterea buruienilor s-a efectuat în 

sistem integrat, prin combinarea lucrărilor de prăşit mecanic şi manual cu erbicidarea chimică, 

realizată prin aplicarea a  5 tratamente cu Betanal Expert asociat cu Venzar 80WP şi/sau Leopard, 

începând cu a doua săptămână după semănat, la interval de 7 zile.  

Recoltatul: Sfecla de zahăr a fost recoltată în fiecare an în prima decadă a lunii octombrie. 

Dizlocarea sfeclei s-a făcut semi-mecanizat, folosindu-se dizlocatorul pe 2 rânduri, după care s-a 

trecut la strângerea manuală a rădăcinilor şi depozitarea intermediară a acestora în grămezi mari. 

Sfecla de zahăr recoltată de pe fiecare parcelă experimentală a fost cântărită, decoletată, curăţată şi 

măcinată. Din fiecare variantă experimentală a fost prelevat un eşantion de 15 kg de terci de sfeclă 

de zahăr, care a fost apoi supus proceselor de fermentare şi distilare, în vederea obţinerii de 

bioetanol. Metodologia de obţinere a bioetanolului din sfecla de zahăr a constat din următoarele 

etape: fermentare, distilare şi verificarea cerinţelor de calitate impuse de standarde, prin aplicarea 

metodelor de încercare. 
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CAPITOLUL VII 
 

REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND INFLUEN ŢA REGIMULUI  

DE IRIGARE, FERTILIZ ĂRII ŞI MATERIALULUI BIOLOGIC  

ASUPRA PRODUCŢIEI DE SFECLĂ DE ZAHĂR CULTIVAT Ă  

ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI 
 

Analiza comparativă a producţiei de sfeclă de zahăr pe întreaga perioadă experimentală 

(figura 7.10.), respectiv, 2008–2010, evidenţiază faptul că cea mai ridicată producţie a fost obţinută 

în anul experimental 2010 (3.708,30 t), iar cea mai redusă în anul 2009 (2.862,60 t).  

Fig. 7.10. Producţia totală de 

sfeclă de zahăr obţinută pe 

câmpul experimental 

Vii şoara-Turda, 2008–2010 

3.465,60

2.862,60

3.708,30

2000

4000

2008 2009 2010

Anul experimental

 
 

În ceea ce priveşte factorul experimental irigare, dacă se analizează comparativ influenţa 

prezenţei şi absenţei irigării culturilor de sfeclă de zahăr (figura 7.11.), se constată că în anul 

experimental 2008 a existat o diferenţă (d = 10,47 t/ha) distinct semnificativă (p<0,01) între 

producţia irigată şi cea neirigată. 

 

 

Fig. 7.11. Producţia 

medie de sfeclă de 

zahăr obţinută în 

condiţii de irigare şi 

neirigare pe parcursul 

perioadei 

experimentale  

2008–2010,  

Vii şoara-Turda  
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DL5% =  1,49  
DL1%  =  2,58  
DL0,1% = 6,22 
 

DL5% =  1,31  
DL1%  =  1,99  
DL0,1% = 2,65 
 

DL5% =  1,55 
DL1%  =  2,22 
 DL0,1% = 2,98 

 

DL5% =  1,52  
DL1%  =  2,41 
DL0,1% = 3,07 
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Dacă se analizează comparativ producţia de sfeclă de zahăr obţinută în condiţii de neirigare 

între cei trei ani experimentali, în contextul practicării celor trei graduări ale factorilor B (fertilizare) 

şi C (soi), se constată că cea mai ridicată producţie de sfeclă de zahăr (70,10 t/ha) a fost obţinută în 

anul experimental 2010 pentru soiul Libero (c2), cultivat în condiţii de fertilizare cu                     

NPK 250 + 75 kg N/ha (b3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.17.  Producţia medie de sfeclă de 

zahăr pe cele trei soiuri cultivate  

în condiţii de fertilizare cu trei graduări  

şi irigare, Viişoara-Turda, 2008-2010  
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În schimb, cea mai scăzută producţie (37,30 t/ha) a fost obţinută în anul experimental 2009 

pentru soiul Clementina (c1), cultivat în condiţii de fertilizare cu NPK + 55 kg N/ha (b1). Astfel, 

rezultă că în vederea obţinerii unor producţii ridicate de sfeclă de zahăr, în condiţii de neirigare, se 

recomandă soiul Libero şi practicarea unei fertilizări în doză de NPK + 75 kg N/ha. Cel mai 

favorabil an producţiei de sfeclă de zahăr s-a dovedit şi în cadrul acestei analize anul 2010, iar cel 

mai defavorabil, anul 2009. În ceea ce priveşte analiza comparativă a producţiei de sfeclă de zahăr 

obţinută în condiţii de irigare între cei trei ani experimentali (figura 7.17.) în contextul practicării 

celor trei graduări ale factorilor B (fertilizare) şi C (soi), se obţin rezultate similare celor discutate 

anterior pentru condiţiile de cultură în care nu a fost practicată irigarea.  

Astfel, cea mai ridicată producţie de sfeclă de zahăr a fost obţinută în anul experimental 

2010 (82,80 t/ha), pentru soiul Libero (c2), cultivat în condiţii de fertilizare cu                                          

NPK 250 + 75 kg N/ha (b3).  

 

 

Anul 2010 
DL5% =  1,29  
DL1%  =  1,81  
DL0,1% = 2,69 

Anul 2009 
DL5% =   1,13  
DL1%  =  1,58  
DL0,1% = 2,35 

Anul 2008 
DL5% =  1,28  
DL1%  =  1,79  
DL0,1% = 2,67
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CAPITOLUL VIII 
 

 REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND INFLUEN ŢA REGIMULUI  

DE IRIGARE, FERTILIZ ĂRII ŞI MATERIALULUI BIOLOGIC 

ASUPRA PRODUCŢIEI DE BIOETANOL OB ŢINUT DIN SFECLA DE ZAH ĂR 

CULTIVAT Ă ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI 
 

Analiza comparativă a producţiei de bioetanol pe întreaga perioadă experimentală (figura 

8.10.), respectiv, 2008–2010, evidenţiază faptul că cea mai ridicată producţie a fost obţinută în anul 

experimental 2010 (352.073,26 l), iar cea mai redusă (273.642,39 l) în anul 2009.   

Au fost obţinute diferenţe foarte semnificative statistic (p<0,001) între producţiile de 

bioetanol obţinute în anii 2008 şi 2009 (d = 54.276,46 l), precum şi între cele obţinute în anii 2009 

şi 2010 (d = -78.430,87 l), în timp ce între producţiile obţinute între anii 2008 şi 2010, diferenţa          

(d = -24.154,41 l) a fost nesemnificativă statistic (p>0,05). Aceasta demonstrează faptul că anii 

experimentali 2008 şi 2010 au fost mult mai favorabili producţiei de bioetanol din sfeclă de zahăr, 

comparativ cu anul 2009. 

327.918,85

273.642,39

352.073,26

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

P
ro

du
cţ

ia
 d

e 
bi

oe
ta

no
l (

l) 

2008 2009 2010

Anul experimental 

 
Fig. 8.10. Producţia totală de bioetanol obţinută din sfecla de zahăr  

cultivată pe câmpul experimental Viişoara-Turda, 2008–2010 

 

În ceea ce priveşte factorul experimental irigare, dacă se analizează comparativ influenţa 

prezenţei şi absenţei irigării culturilor de sfeclă de zahăr care au constituit materia primă pentru 

producţia de bioetanol (figura 8.11.), se constată că în anul experimental 2008 a existat o diferenţă 

(d = 920,12 l) distinct semnificativă (p<0,01) între producţia de bioetanol obţinută din sfecla de 

zahăr irigată şi cea neirigată. 

 

DL5% =     402,55  
DL1%  =     562,41  
DL0,1% = 1.561,43 
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Fig. 8.11. Producţia 

medie de bioetanol 

obţinută în condiţii 

de irigare şi neirigare  

a sfeclei de zahăr pe 

parcursul perioadei 

experimentale  

2008–2010,  

Vii şoara-Turda  
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Dacă se analizează factorul experimental B, respectiv, fertilizarea cu cele trei graduări, 

respectiv, b1-NPK 250 + 55 kg N/ha; b2-NPK 250 + 65 kg N/ha; b3-NPK 250 + 75 kg N/ha, se 

constată în fiecare an experimental existenţa diferenţelor foarte semnificative statistic (p<0,001) 

între producţiile de bioetanol obţinute între graduarea b3 a factorului fertilizare şi celelalte două, 

respectiv, b1 şi b2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.17. Producţia medie de bioetanol 

obţinut în condiţii de fertilizare cu trei 

graduări şi irigare, prezentată 

comparativ pe soiuri, Viişoara-Turda, 

2008-2010  
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DL5% =     301,15  
DL1%  =     427,32 
DL0,1% = 1.312,22 
 

DL5% =      291,14 
DL1%  =     401,77 
DL0,1% = 1.113,52 

DL5% =      298,14  
DL1%  =      422,66 
DL0,1% = 1.311,56 
 

Anul 2008 
DL5% =      212,67 
DL1%  =     458,21 
DL0,1% = 1.363,99 
 

Anul 2009 
DL5% =     185,02 
DL1%  =     403,22  
DL0,1% = 1.200,31 
 

Anul 2010 
DL5% =     209,07 
DL1%  =     455,64  
DL0,1% = 1.356,35 
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Dacă se analizează comparativ producţia de bioetanol obţinută în condiţii de neirigare între 

cei trei ani experimentali, în contextul practicării celor trei graduări ale factorilor B (fertilizare) şi   

C (soi), se constată că cea mai ridicată producţie de bioetanol a fost obţinută în anul experimental 

2010 (6.827,75 l), când materia primă a fost constituită din sfecla de zahăr soiul Libero (c2), 

cultivată în condiţii de fertilizare cu NPK 250 + 75 kg N/ha (b3). Cea mai scăzută producţie a fost 

obţinută în anul experimental 2009 (3.418,85 l), când materia primă a fost constituită din sfecla de 

zahăr soiul Clementina (c1), cultivată în condiţii de fertilizare cu NPK 250 + 55 kg N/ha (b1). 

Astfel, rezultă că în vederea obţinerii unor producţii ridicate de bioetanol, în condiţii de neirigare, se 

recomandă utilizarea ca materie primă a soiului de sfeclă de zahăr Libero şi practicarea unei 

fertilizări în doză de NPK 250 + 75 kg N/ha. Cel mai favorabil an producţiei de bioetanol s-a 

dovedit şi în cadrul acestei analize anul 2010, iar cel mai defavorabil anul 2009. În ceea ce priveşte 

analiza comparativă a producţiei de bioetanol obţinut în condiţii de irigare între cei trei ani 

experimentali (figura 8.17.) în contextul practicării celor trei graduări ale factorilor B (fertilizare) şi 

C (soi), se obţin, ca tendinţă, rezultate similare celor discutate anterior pentru condiţii de 

nepracticare a irigării. 

 

CAPITOLUL IX 
 

REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI 

DE APĂ ŞI EFICACITATEA IRIG ĂRII CULTURII DE SFECL Ă DE ZAHĂR  

ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL VII ŞOARA-TURDA 
 

9.1. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI DE APĂ 

LA SFECLA DE ZAHĂR, VIIŞOARA-TURDA, 2008 

 

Consumul total de apă al plantelor în perioada de vegetaţie, în condiţii de neirigare, a fost de 

4.910 m3/ha. Pe parcursul verii, la nivelul regiunii analizate, regimul pluviometric a fost caracterizat 

ca fiind excedentar în lunile iunie şi iulie, înregistrând totuşi un deficit major în luna august (abatere 

negativă de 48,2 mm faţă de normala climatologică pe 52 de ani). În aceste condiţii, în prima 

jumătate a lunii august, a fost necesară aplicarea unei udări cu norma de 500 m3/ha. Determinarea 

consumului de apă la cultura de sfeclă de zahăr prin metoda bilanţului de apă din sol, în câmpul 

experimental Viişoara-Turda, în condiţii de irigare, pentru primul an experimental, este prezentată 

în tabelul 9.2. 
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Tabelul 9.2.  

Consumul de apă determinat cu ajutorul metodei directe a bilanţului de apă din sol  

în condiţii de irigare, Viişoara-Turda, 2008 
Intervalul Intrări Ieşiri  

Consum 

zilnic 

 (m3/ha) 

De la 

From 

Până la 

To 

Nr. 

zile 

 

Ri 

(m3/ha) 

P 

(m3/ha) 

m 

(m3/ha) 

Total 

(m3/ha) 

Rf 

(m3/ha) 

Consum total 

 (m3/ha) 

1.IV 30.IV 30 4.930 438 - 5.368 5.041 327 10,90 

1.V 15.V 15 5.041 182 - 5.223 4.986 237 15,82 

16.V 31.V 16 4.986 486 - 5.472 5.099 373 23,31 

1.VI 15.VI 15 5.099 450 - 5.549 5.101 448 29,86 

16.VI 30.VI 15 5.101 576 - 5.677 5.110 567 37,80 

1.VII 15.VII 15 5.110 156 - 5.266 4.545 721 48,06 

16.VII 31.VII 16 4.545 783 - 5.328 4.526 802 50,12 

1.VIII 15.VIII 15 4.526 0 500 5.026 4.286 740 49,36 

16.VIII 31.VIII 16 4.286 60 - 4.346 3.767 579 36,19 

1.IX 25.IX 25 3.767 300 - 4.067 3.451 616 24,64 

 Total 178 - 3.431 500 - - 5.410 - 

 

În condiţii de irigare, pe parcursul perioadei de vegetaţie a sfeclei de zahăr, consumul total 

de apă a crescut, atingând 5.410 m3/ha. Perioadele cu cel mai ridicat consum de apă au fost sfârşitul 

lunii iulie (50,12 m3/ha/zi) şi, respectiv, începutul lunii august (49,36 m3/ha/zi). În anul 

experimental 2008, evoluţia consumului total de apă la cultura de sfeclă de zahăr, în câmpul 

experimental Viişoara, pentru cele două variante luate în considerare, neirigat şi, respectiv, irigat, 

este asemănătoare (figura 9.1.) în condiţiile în care volumul precipitaţiilor a fost constant, iar norma 

de udare aplicată a fost de 500 m3/ha.  

 

 

Fig. 9.1. Evoluţia consumului total de apă 

la sfecla de zahăr pe parcursul perioadei 

de vegetaţie, Viişoara-Turda, 2008  

 

 
 

Precipitaţiile au asigurat 63,42% din totalul cantităţii de apă utilizate în procesul de creştere 

şi dezvoltare al plantelor, perioada de vegetaţie a sfeclei de zahăr fiind, de altfel, caracterizată de un 

regim pluviometric excesiv de ploios.  
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9.2. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI DE APĂ 

LA SFECLA DE ZAHĂR, VIIŞOARA-TURDA, 2009 

 

În cel de-al doilea an experimental (2009), în condiţii de neirigare, consumul total de apă al 

plantelor pe parcursul perioadei de vegetaţie a fost de 4.151 m3/ha, cel mai mare consum de apă 

înregistrându-se în cea de-a doua jumătate a lunii iulie – 46,56 m3/ha. Valorile consumurilor medii 

zilnice au oscilat între 7,66 m3/ha/zi, la începutul perioadei de vegetaţie, şi 46,56 m3/ha/zi, în ultima 

parte a lunii iulie, (tabelul 9.4.). În condiţii de irigare, consumul total de apă pe perioada de 

vegetaţie a crescut în mod vizibil atingând 5.151 m3/ha (tabelul 9.5.). Perioada cu cel mai ridicat 

consum de apă la cultura de sfeclă de zahăr a fost sfârşitul lunii iulie (53,50 m3/ha/zi) şi începutul 

lunii august (50,26 m3/ha/zi).  

Tabelul 9.5.  

Consumul de apă determinat cu ajutorul metodei directe a bilanţului de apă din sol  

în condiţii de irigare, Viişoara-Turda, 2009 
Intervalul Intrări Ieşiri  

Consum 

zilnic 

 (m3/ha) 

De la 

 

Până la 

 

Nr. 

zile 

 

Ri 

(m3/ha) 

P 

(m3/ha) 

m 

(m3/ha) 

Total 

(m3/ha) 

Rf 

(m3/ha) 

Consum total 

 (m3/ha) 

1.IV 30.IV 30 5.335 63 - 5.398 5168 230 7,66 

1.V 15.V 15 5.168 7 - 5.175 4.999 176 11,73 

16.V 31.V 16 4.999 229 - 5.228 4.926 302 18,87 

1.VI 15.VI 15 4.926 242 - 5.168 4.757 411 27,40 

16.VI 30.VI 15 4.757 608 - 5.365 4.767 598 39,86 

1.VII 15.VII 15 4.767 287 - 5.054 4.411 643 42,86 

16.VII 31.VII 16 4.411 107 500 5.018 4.162 856 53,50 

1.VIII 15.VIII 15 4.162 222 500 4.884 4.130 754 50,26 

16.VIII 31.VIII 16 4.130 64 - 4.194 3.602 592 37,00 

1.IX 25.IX 25 3.602 0 - 3.602 3.013 589 23,56 

 Total 178 - 1.829 1.000 - - 5.151 - 

 

În anul experimental 2009, valorile consumului total de apă al culturii de sfeclă de zahăr în 

varianta neirigat, respectiv irigat, au urmat un traseu ascendent, asemănător până la începutul lunii 

iulie, când, datorită regimului pluviometric nefavorabil, s-a impus necesitatea aplicării a două udări 

(figura 9.2.). 
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Fig. 9.2. Evoluţia consumului total de apă 

la sfecla de zahăr pe parcursul perioadei de 

vegetaţie, Viişoara-Turda, 2009  

 

 
 

În anul experimental 2009, s-a constatat faptul că precipitaţiile au asigurat 35,51% din 

totalul cantităţii de apă utilizate de sfecla de zahăr, acest an agricol fiind caracterizat drept unul 

excesiv de secetos. Udările care s-au aplicat pe parcursul perioadei de vegetaţie au asigurat 19,41% 

din cantitatea totală de apă necesară plantelor în perioada de vegetaţie, iar restul de 45,08% a fost 

asigurat de cantitatea de apă existent în sol. 

 

9.3. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI DE APĂ 

LA SFECLA DE ZAHĂR, VIIŞOARA-TURDA, 2010 

 

În condiţii de neirigare, în perioada de vegetaţie a sfeclei de zahăr, consumul total de apă al 

plantelor a fost de 5.361 m3/ha. Cel mai mare consum de apă s-a înregistrat în luna iulie   

(51,38 m3/ha). Valorile consumurilor medii zilnice au oscilat între 11,10 m3/ha/zi, la începutul 

perioadei de vegetaţie, şi, respectiv, 51,38 m3/ha/zi, în cea de-a doua jumătate a lunii iulie. În 

condiţii de irigare, consumul total de apă pe perioada de vegetaţie a crescut, atingând 5.861 m3/ha 

(tabelul 9.8.).  

Tabelul 9.8.  

Consumul de apă determinat cu ajutorul metodei directe a bilanţului de apă din sol   

în condiţii de irigare, Viişoara-Turda, 2010 
Intervalul Intrări Ieşiri  

Consum 

zilnic 

 (m3/ha) 
De la Până la 

Nr. 

zile 

 

Ri 

(m3/ha) 

P 

(m3/ha) 

m 

(m3/ha) 

Total 

(m3/ha) 

Rf 

(m3/ha) 

Consum total 

 (m3/ha) 

1.IV 30.IV 30 4.905 377 - 5.282 4.949 333 11,10 

1.V 15.V 15 4.949 311 - 5.260 5.009 251 16,73 

16.V 31.V 16 5.009 329 - 5.338 4.968 370 23,12 

1.VI 15.VI 15 4.968 350 - 5.318 4.881 437 29,13 

16.VI 30.VI 15 4.881 910 - 5.791 5.219 572 38,13 

1.VII 15.VII 15 5.219 226 - 5.445 4.714 731 48,73 

16.VII 31.VII 16 4.714 657 - 5.371 4.549 822 51,38 

1.VIII 15.VIII 15 4.549 280 500 5.329 4.576 753 50,20 

16.VIII 31.VIII 16 4.576 58 - 4.634 3.945 689 43,06 

1.IX 25.IX 25 3.945 252 - 4.197 3.434 763 30,52 

 Total 178 - 3.750 500 - - 5.861 - 
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Perioada cu cel mai ridicat consum de apă la cultura de sfeclă de zahăr a fost sfârşitul lunii 

iulie (51,38 m3/ha/zi) şi începutul lunii august (50,20 m3/ha/zi). Evoluţia consumului total de apă la 

cultura de sfeclă de zahăr, în câmpul experimental Viişoara-Turda, pentru cele două variante luate 

în considerare, neirigat şi irigat, este asemănătoare (figura 9.3.) în condiţiile în care volumul 

precipitaţiilor a fost constant, iar norma de udare aplicată a fost de 500 m3/ha.  

 

 

Fig. 9.3. Evoluţia consumului total de apă 

la sfecla de zahăr pe parcursul perioadei  

de vegetaţie, Viişoara-Turda, 2010  

 

 
 

9.4. DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VALORIFICARE AL APEI 

LA IRIGAREA CULTURII DE SFECLĂ DE ZAHĂR, 

VIIŞOARA-TURDA, PERIOADA 2008-2010 

 

În perioada experimentală studiată, în condiţiile de la Viişoara-Turda, pentru soiul de 

sfeclă de zahăr Clementina, cultivat în regim neirigat, coeficientul de valorificare a apei a 

oscilat în intervalul 0,084–0,107.  

În condiţii de irigare, valorile coeficientului de valorificare a apei au fost cuprinse în 

intervalul 0,078–0,093, demonstrând astfel o valorificare superioară a apei în regim irigat, cu 

cea mai bună situaţie în anul 2008 (tabelul 9.10). În ceea ce priveşte soiul de sfeclă de zahăr 

Libero, în condiţii de neirigare, coeficientul de valorificare a apei a înregistrat valori cuprinse în 

intervalul 0,078–0,087, iar în condiţii de irigare, valorile coeficientului de valorificare a apei au 

fost cuprinse în intervalul 0,073–0,077. Se remarcă din nou o valorificare a apei mai bună în  

condiţii de irigare, cu cea mai bună situaţie în anul 2008.  

Referitor la soiul de sfeclă de zahăr Leila, se constată că, în regim neirigat, coeficientul 

de valorificare a apei a avut valori cuprinse în intervalul 0,085–0,089, pe când în condiţii de 

irigare, valorile coeficientului de valorificare a apei au fost cuprinse în intervalul 0,083–0,084.  

Din nou, valorificarea cea mai bună a apei a avut loc în condiţii de irigare a culturii, cu 

cea mai bună situaţie tot în anul 2008. 

Între cele trei soiuri de sfeclă de zahăr studiate, se constată că, în perioada 2008-2010, 

soiul Libero a valorificat cel mai bine apa, în condiţii de irigare a culturii.  
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Tabelul 9.10.  

Coeficientul de valorificare a apei la cultura de sfeclă de zahăr, 

Vii şoara-Turda, 2008–2010 

  Anul 

 

Regim de apă 

 

Soi 

 

Consum total de 

apă 

(m3/ha) 

Productia 

medie  

(kg/ha) 

Coeficient de 

valorificare a apei 

(m3/kg) 

2008 

Neirigat 

 

Clementina 

4.910 

58.100 0,084 

Libero 63.067 0,078 

Leila 55.667 0,088 

Irigat 

 

Clementina 

5.410 

68.767 0,078 

Libero 74.333 0,073 

Leila 65.133 0,083 

2009 

Neirigat 

 

Clementina 

4.151 

38.867 0,107 

Libero 47.433 0,087 

Leila 48.733 0,085 

Irigat 

 

Clementina 

5.151 

55.167 0,093 

Libero 66.400 0,077 

Leila 61.467 0,084 

2010 

Neirigat 

 

Clementina 

5.361 

62.767 0,085 

Libero 66.667 0,080 

Leila 60.233 0,089 

Irigat 

 

Clementina 

5.861 

73.900 0,079 

Libero 78.500 0,075 

Leila 69.967 0,084 

 

9.5. DETERMINAREA EFICIENŢEI VALORIFICĂRII APEI LA IRIGAREA  

CULTURII DE SFECLĂ DE ZAHĂR, VIIŞOARA-TURDA, PERIOADA 2008-2010 

 

Eficienţa valorificării apei de irigare a fost calculată pentru fiecare din cele trei soiuri de 

sfeclă de zahăr studiate, prin raportul dintre sporul de producţie de sfeclă de zahăr obţinut în 

urma irigării şi norma de irigare aplicată în perioada de vegetaţie. Sporul de producţie s-a 

determinat prin diferenţa dintre producţia medie obţinută în condiţii de irigare şi cea obţinută în 

condiţii de neirigare (tabelul 9.11.). Din analiza valorilor obţinute pentru eficienţa valorificării 

apei de irigare, se constată că, în anul 2008, soiul de sfeclă de zahăr Libero a valorificat cel mai 

bine apa de irigare, obţinându-se, în condiţii de irigare, un spor de producţie de 22,53 kg pentru 

fiecare m3 de apă de irigare, fiind urmat de soiul Clementina, cu o eficienţă a apei de irigare de 

21,33 kg/m3. 

Se constată că, pentru perioada studiată (2008-2010), cea mai bună eficienţă în ceea ce 

priveşte valorificarea apei de irigare a avut-o soiul Libero, urmat de soiurile Clementina şi 

Libero. Anul 2010 a fost cel în care soiurile au avut cea mai bună eficienţă a valorificării apei 

de irigare.  

  



Ing. Simona-Clara BÂRSAN Rezumat al Tezei de Doctorat 
 

 
 

29

Tabelul 9.11 

Eficienţa valorificării apei de irigare în funcţie de soi (c1, c2, c3),  

Vii şoara-Turda, 2008-2010 

    Anul 

 

Soi 

 

Spor de producţie 

datorită irigării 

(kg/ha) 

Norma de irigare 

(m3/ha) 

Eficienţa 

valorificării 

apei de irigare 

(kg/m3) 

2008 

Clementina 10.667 

500 

21,33 

Libero 11.266 22,53 

Leila 9.466 18,93 

2009 

Clementina 16.300 

1.000 

16,30 

Libero 18.967 18,97 

Leila 12.734 12,73 

2010 

Clementina 11.133 

500 

22,27 

Libero 11.833 23,67 

Leila 9.734 19,47 

 

CAPITOLUL X 
 

REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND EFICIEN ŢA ECONOMIC Ă  

A IRIG ĂRII CULTURII DE SFECL Ă DE ZAHĂR ÎN CONDIŢIILE  

CÂMPIEI TRANSILVANIEI 
 

În tabelul 10.10 sunt prezentate media profitului obţinut prin irigare în perioada 2008-2010, 

alături de media producţiilor suplimentare obţinute la cultura de sfeclă de zahăr în condiţiile 

câmpului experimental de la Viişoara-Turda. 

În cazul soiului Clementina, luând ca martor varianta irigat x fertilizat cu doza                    

NPK 250 + 55 kg N/ha (a2 x b1), pentru varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 65 kg N/ha            

(a2 x b2) s-a realizat un profit de 108 RON/ha (107,62%), în timp ce pentru varianta irigat x fertilizat 

cu NPK 250 + 75 kg N/ha (a2 x b3) a rezultat un profit de 216 RON/ha (115,25%). În cazul soiului 

Libero, luând ca martor varianta irigat x fertilizat cu doza  NPK 250 + 55 kg N/ha (a2 x b1), pentru 

varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 65 kg N/ha (a2 x b2) s-a realizat un profit de  

122,40 RON/ha (107,82%), în timp ce pentru varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 75 kg N/ha 

(a2 x b3) a rezultat un profit de 230,40 RON/ha (114,72%). 

În cazul soiului Leila, luând ca martor varianta irigat x fertilizat cu doza                           

NPK 250 + 55 kg N/ha (a2 x b1), pentru varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 65 kg N/ha          

(a2 x b2) s-a realizat un profit de 148,80 RON/ha (113,11%), în timp ce pentru varianta irigat x 

fertilizat cu doza NPK 250 + 75 kg N/ha (a2 x b3) a rezultat un profit de 277,20 RON/ha         

(124,41%). Evoluţia profitului mediu pentru fiecare din cele trei soiuri studiate, precum şi cea a 
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profitului mediu anual, obţinute în condiţii de irigare, corespunzătoare perioadei 2008-2010, sunt 

prezentate în figura 10.4.  

Tabelul 10.10.  

Media profitului obţinut la cultura sfeclei de zahăr, Viişoara-Turda, perioada 2008-2010 

Varianta 

 

Producţie 

medie 

(t/ha) 

Producţie relativă 

(%) 

Diferenţa 

 (t/ha) 

Profit mediu 

(RON/ha) 

a1 x b1  x c1 50,07 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b1 x c1 61,87 123,56 11,80 1.416,00 
 

a1 x b2 x c1 53,30 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b2 x c1 66,00 123,83 12,70 1.524,00 
 

a1 x b3 x c1 56,37 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b3 x c1 69,97 124,13 13,60 1.632,00 
 

a1 x b1  x c2 55,73 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b1 x c2 68,77 123,40 13,04 1.564,80 
 

a1 x b2 x c2 59,17 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b2 x c2 73,23 123,76 14,06 1.687,20 
 

a1 x b3 x c2 62,27 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b3 x c2 77,23 124,02 14,96 1.795,20 
 

  a1 x b1  x c3 51,27 100,00 0,00 Mt. 

a2 x b1 x c3 60,73 118,45 9,46 1.135,20 
 

a1 x b2 x c3 55,23 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b2 x c3 65,93 119,37 10,70 1.284,00 
 

a1 x b3 x c3 58,13 100,00   0,00 Mt. 

a2 x b3 x c3 69,90 120,25 11,77 1.412,40 

 

 

 

 

Fig. 10.4. Evoluţia profitului 

mediu anual al culturii de 

sfeclă de zahăr în regim de 

irigare, Viişoara-Turda, 

perioada 2008–2010 
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De asemenea, un alt factor îl reprezintă creşterea preţului de cumpărare al rădăcinilor de 

sfeclă de zahăr în perioada studiată (120 RON/t în 2010 faţă de 110 RON/t în anul 2008).    

 

CAPITOLUL XI 
 

REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND CALITATEA BIOETANOLULUI 

OBŢINUT DIN SFECLA DE ZAH ĂR CULTIVAT Ă LA VII ŞOARA-TURDA 
 

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de etanol şi alcooli superiori saturaţi. 

Pentru caracteristica „Conţinut de etanol şi alcooli superiori saturaţi”, soiurile Clementina, Libero şi 

Leila au înregistrat variaţii în domeniul 99,2-99,4%, situate peste valoarea minimă admisă de       

SR EN 15376, de 98,7% (m/m), media variantelor irigat înregistrând valori sensibil mai ridicate  

comparativ cu media variantelor neirigat. Comportarea cea mai bună au avut-o soiurile Clementina 

şi Libero. 

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de alcooli superiori saturaţi. Valorile 

corespunzătoare conţinutului de alcooli superiori saturaţi (C3-C5), determinate din variantele de 

bioetanol obţinut din sfeclă de zahăr, au fost mai mici în raport cu valoarea limită maxim admisă de 

SR EN 15376, şi anume, 2,0% (m/m). 

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de metanol. Valorile aferente conţinutului 

de metanol aferente fiecărei variante de bioetanol obţinut din sfeclă de zahăr sunt mai mici decât 

valoarea limită maximă admisă, de 1,0% (m/m). Soiul Clementina a înregistrat, pentru caracteristica 

“Conţinut de metanol”, variaţii în domeniul 0,046-0,049% (m/m), soiurile Libero şi Leila variaţii în 

domeniul 0,046-0,050% (m/m), cu media valorilor determinate pentru toate cele trei soiuri analizate 

egală cu 0,047% (m/m).  

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de apă. Distilarea fracţionată repetată, 

urmată de distilarea cu coloană de uscare cu zeoliţi, desfăşurate în condiţii de laborator, a permis 

obţinerea, pentru caracteristica “Conţinut de apă”, pentru toate cele 3 soiuri analizate, variaţii în 

domeniul 0,237–0,253%, situate sub valoarea maximă admisă de SR EN 15376, anume,              

0,300% (m/m). 

 Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de clorură anorganică. Variaţiile 

înregistrate între variante sunt de mică valoare, situate, pentru toate cele trei soiuri, în intervalul 

17,3–17,9 mg/l, ceea ce indică atât o bună comportare a materialului biologic utilizat. 

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de cupru. Valorile conţinutului de cupru 

din toate probele de bioetanol obţinut din sfeclă de zahăr au rezultat prin compararea absorbanţei 

integrate Ai, produsă de cuprul din probele supuse analizei de determinare a conţinutului de cupru 

cu curba de etalonare trasată cu ajutorul soluţiilor apoase de cupru cu titru cunoscut. Toate cele       

3 soiuri de sfeclă de zahăr analizate, Clementina, Libero şi Leila, au înregistrat, pentru caracteristica 

“Conţinut de cupru”, variaţii în domeniul 0,002–0,003 mg/kg , mult mai mici decât valoarea limită 

maximă, de 0,1 mg/kg, admisă de SR EN 15376.  



Ing. Simona-Clara BÂRSAN Rezumat al Tezei de Doctorat 
 

 
 

32 

Rezultatele obţinute la determinarea acidităţii totale. Cele 3 soiuri analizate, Clementina, 

Libero şi Leila, au înregistrat, pentru caracteristica “Aciditate totală”, variaţii în domeniul  

0,002–0,004%, fiind situate sub valoarea limită maximă, de 0,007% (m/m), stabilită prin SR EN 

15376. 

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de fosfor. Pentru toate probele luate în 

considerare, valorile obţinute, determinate prin metoda spectrometrică cu molibdat de amoniu, s-au 

situat sub limita de detecţie a aparatului de măsură (0,058 mg/l), din acest motiv nepunându-se 

problema depăşirii valorii limit ă maxim admise de SR EN 15376. 

Rezultatele obţinute la determinarea reziduului sec total. Pentru toate probele analizate, 

valorile determinate pentru reziduul (extractul) sec total au fost situate sub limita de detecţie       

(1,2 mg/100 ml) a balanţei analitice utilizate. 

Rezultatele obţinute la determinarea conţinutului de sulf. Determinarea conţinutului de sulf 

a fost efectuată prin fluorescenţă în ultraviolet, Pentru toate probele analizate, valorile obţinute 

pentru concentraţia de sulf s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de fluorescenţă  

UV (0,8 mg/kg). 

Rezultatele obţinute la determinarea puterii calorifice superioare. Valorile obţinute pentru 

puterea calorifică superioară, pentru toate probele de bioetanol obţinut din sfeclă de zahăr, se 

situează sub valoarea medie recunoscută şi acceptată pentru etanol, de 29.700 J/g. Nu s-au 

înregistrat variaţii mari între valorile puterii calorifice superioare ale variantelor testate, toate 

valorile obţinute înscriindu-se în intervalul 28.873–29.142 J/g (0,93%), pentru cele trei soiuri 

analizate. Media valorilor determinate pentru puterea calorifică superioară pentru toate cele trei 

soiuri analizate este de 29.008 J/g, media variantelor irigat înregistrând valori sensibil mai ridicate 

comparativ cu media variantelor neirigat. Comportarea cea mai bună au avut-o soiurile Libero şi 

Leila. 

Rezultatele obţinute la determinarea CO/R. Pentru cele trei soiuri analizate, nu s-au 

înregistrat variaţii mari între valorile cifrei octanice Research (CO/R) ale variantelor testate, toate 

valorile obţinute înscriindu-se în intervalul 121-128 (5,78%). Media valorilor determinate pentru 

cifra octanică Research (CO/R) pentru toate cele trei soiuri analizate este 125, media variantelor 

irigat înregistrând valori sensibil mai ridicate comparativ cu media variantelor neirigat. 

Comportarea cea mai bună au avut-o soiurile Libero şi Leila. 

Rezultatele obţinute la determinarea CO/M. Nu s-au înregistrat variaţii mari între valorile 

cifrei octanice Motor (CO/M) ale variantelor testate, toate valorile obţinute înscriindu-se în 

intervalul 93,0–94,2 (1,29%), pentru cele trei soiuri analizate. Media valorilor determinate pentru 

cifra octanică Motor (CO/M) la cele trei soiuri analizate este 93,60, media variantelor irigat 

înregistrând valori sensibil mai ridicate comparativ cu media variantelor neirigat. Comportarea cea 

mai bună au avut-o soiurile Libero şi Leila. 
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CAPITOLUL XII 

CONCLUZII GENERALE 
 

12.1. CONCLUZII PRIVIND INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE, FERTILIZĂRII  

ŞI MATERIALULUI BIOLOGIC ASUPRA PRODUCŢIEI DE RĂDĂCINI ŞI BIOETANOL 

OBŢINUT DIN SFECLA DE ZAHĂR CULTIVATĂ ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI                                                   

 

În ceea ce priveşte influenţa regimului de irigare asupra producţiei de rădăcini de sfeclă de 

zahăr şi bioetanol, în anul 2008, se constată faptul că în toate cele trei repetiţii, indiferent de nivelul 

de fertilizare sau soi, au fost obţinute producţii superioare în condiţiile variantei irigate, pentru 

producţiile de sfeclă de zahăr. Astfel, au fost înregistrate diferenţe pozitive foarte semnificative 

statistic (p<0,001) între producţiile de sfeclă de zahăr cultivate în condiţii de irigare şi cele neirigate 

(d = 10,47 t/ha, în valori relative 17,76%), considerate martor, indiferent de soi sau fertilizare. 

Pentru factorul experimental irigare a fost înregistrată cea mai mare valoare a varianţei privind 

producţia de sfeclă de zahăr. respectiv s2 = 1.313,00. În ceea ce priveşte producţia de bioetanol, au 

fost înregistrate diferenţe pozitive foarte semnificative statistic (p<0,001) între producţiile de 

bioetanol obţinute de la culturile de sfeclă irigate (d = 1.099,06 l) şi cele neirigate, considerate 

martor, cu 19,90% superioară în temeni relativi, indiferent de soi sau fertilizare. Varianţa a 

înregistrat valoarea de s2 = 15.530.844,00.  

În anul experimental 2009, referitor la influenţa regimului de irigare asupra producţiei de 

rădăcini de sfeclă de zahăr şi bioetanol, se constată faptul că în toate cele trei repetiţii, indiferent de 

nivelul de fertilizare sau soi, au fost obţinute producţii superioare de sfeclă de zahăr în condiţiile 

variantei irigate. Astfel, au fost înregistrate diferenţe pozitive foarte semnificative statistic              

(p<0,001) între producţiile de sfeclă de zahăr cultivate în condiţii de irigare şi cele neirigate  

(d = 15,36 t/ha, în valori relative 34,27%), considerate martor, indiferent de soi sau fertilizare. 

Pentru factorul experimental irigare, a fost înregistrată o valoare a varianţei privind producţia de 

sfeclă de zahăr, respectiv, s2 = 1.155,82. În ceea ce priveşte producţia de bioetanol, au fost 

înregistrate diferenţe pozitive foarte semnificative statistic (p<0,001) între producţiile de bioetanol 

obţinute de la culturile de sfeclă irigate (d = 1.481,78 l) şi cele neirigate, considerate martor, cu 

34,24%. Varianţa a înregistrat valoarea s2 = 12.868.413,60. 

Soiul Libero a înregistrat cele mai bune performanţe productive atât în ceea ce priveşte 

producţia de sfeclă de zahăr, cu media de 68,90 t/ha (fertilizare cu NPK 250 + 75 kg N/ha), cât şi 

cea de bioetanol, respectiv, 6.799,11 l. Cele mai mici producţii de sfeclă de zahăr au fost obţinute 

pentru soiul Clementina, cu media de 37,30 t/ha (fertilizare cu NPK 250 + 55 kg N/ha), iar pentru 

bioetanol, tot pentru soiul Clementina, cu media de 4.795,22 l (fertilizare cu                                    

NPK 250 + 55 kg N/ha), în condiţiile în care nu a fost practicată irigarea. Varianţa corespunzătoare 

producţiilor de sfeclă şi bioetanol a fost egală cu s2 = 1.521,58 şi, respectiv, s2 = 17.809.074,00. 

În ceea ce priveşte influenţa regimului de irigare asupra producţiei de rădăcini de sfeclă de 

zahăr şi bioetanol, în anul 2010 se constată faptul că în toate cele trei repetiţii, indiferent de nivelul 
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de fertilizare sau soi, au fost obţinute producţii superioare în condiţiile variantei irigate, pentru 

producţiile de sfeclă de zahăr. Astfel, au fost înregistrate diferenţe pozitive foarte semnificative 

statistic (p<0,001) între producţiile de sfeclă de zahăr cultivate în condiţii de irigare şi cele neirigate 

(d = 10,92 t/ha, în valori relative 17,76%), considerate martor, indiferent de soi sau fertilizare. 

Pentru factorul experimental irigare a fost înregistrată cea mai mare valoare a varianţei privind 

producţia de sfeclă de zahăr, respectiv, s2 = 1.323,41. În ceea ce priveşte producţia de bioetanol, au 

fost înregistrate diferenţe pozitive foarte semnificative statistic (p<0,001) între producţiile de 

bioetanol obţinute de la culturile de sfeclă irigate (d = 963,81 l) şi cele neirigate, considerate martor, 

cu 15,96% superioară în temeni relativi, indiferent de soi sau fertilizare. Varianţa a înregistrat 

valoarea s2 = 16.714.146,40. 

Soiul Libero a înregistrat cele mai bune performanţe productive atât în ceea ce priveşte 

producţia de sfeclă de zahăr, cu media de 82,80 t/ha (fertilizare cu NPK 250 + 75 kg N/ha), cât şi 

cea de bioetanol, respectiv, de 7.987,41 l. Cele mai mici producţii au fost obţinute pentru soiul 

Leila, pentru sfecla de zahăr cu media de 56,30 t/ha (fertilizare cu NPK 250 + 55 kg N/ha), iar 

pentru bioetanol cu media de 5.318,49 l (fertilizare cu doza NPK 250 + 55 kg N/ha). Varianţa 

corespunzătoare producţiilor de sfeclă şi bioetanol a fost egală cu s2 = 1.742,21 şi, respectiv,            

s2 = 23.131.326,60. 

În ceea ce priveşte factorul experimental irigare, se constată că cea mai ridicată producţie 

medie de sfeclă de zahăr a fost obţinută în anul 2010 (74,12/ha) în cazul practicării irigării, iar cea 

mai scăzută (45,01 t/ha) în anul 2009, în condiţii de neirigare. Cea mai mare producţie medie de 

bioetanol a fost obţinută în anul 2010 (7.001,78 l) în cazul practicării irigării, iar cea mai scăzută 

(4.326,56 l) în anul 2009, în condiţii de neirigare. Aceste rezultate indică importanţa practicării 

irigării în ani nefavorabili producţiilor de sfeclă de zahăr destinată producţiei de sfeclă de zahăr, 

cum s-a remarcat a fi fost anul 2009. Dacă se analizează factorul experimental fertilizare, cu cele 

trei graduări: b1-NPK 250 + 55 kg N/ha; b2-NPK 250 + 65 kg N/ha; b3-NPK 250 + 75 kg N/ha, se 

constată că cele mai ridicate producţii au fost obţinute în condiţiile fertilizării cu doza  

NPK 250 + 75 kg N/ha (78,71 t/ha) şi a practicării irigaţiilor, în anul experimental 2010, iar cele 

mai slabe în condiţiile practicării fertiliz ării cu doza NPK 250 + 55 kg N/ha, în anul 2009, când 

cultura de sfeclă de zahăr utilizată pentru producţia de bioetanol nu a fost irigată, respectiv,                      

45,23 t/ha.  

Dacă se analizează comparativ varianţa în funcţie de anul experimental şi cauza variabilităţii 

în anul experimental 2008, cea mai importantă cauză a variabilităţii a fost irigarea (s2 = 1.313,43), 

urmată de soi (s2 = 864,53) şi fertilizare (s2 = 125,86), iar în anii experimentali ulteriori, respectiv, 

2009 şi 2010, cauzele variabilităţii au avut o influenţă diferită asupra producţiilor de sfeclă de zahăr. 

În anul 2009, cea mai mare varianţă a fost înregistrată pentru soi (s2 = 1.521,58), fiind urmată 

valoric de cea înregistrată pentru irigare (s2 = 1.155,82) şi respectiv, fertilizare (s2 = 221,51), iar în 

anul experimental 2010 cea mai importantă cauză a variabilităţii a fost soiul (s2 = 1.742,21), urmat 

de irigare (s2 = 1.323,41) şi fertilizare (s2 = 253,63). 



Ing. Simona-Clara BÂRSAN Rezumat al Tezei de Doctorat 
 

 
 

35

Pe ansamblul perioadei experimentale analizate, atât pentru producţia de sfeclă de zahăr cât 

şi pentru cea de bioetanol, se constată că soiul a fost cea mai importantă cauză a variabilităţii în anii 

2009 şi 2010, având o pondere maximă în anul 2010, în timp ce în anul 2008, cea mai importantă 

cauză a variabilităţii a fost reprezentată de factorul irigare. Cea mai redusă influenţă asupra 

producţiei de sfeclă de zahăr a avut-o regimul de fertilizare, cu valoarea minimă înregistrată în anul 

experimental 2008. Însă, în anul 2010, factorul regim de fertilizare a avut cea mai importantă 

influenţă, deşi mult inferioară factorilor soi şi irigare. 

 

12.2. CONCLUZII PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A IRIGĂRII LA PRODUCŢIA  

DE SFECLĂ DE ZAHĂR CULTIVATĂ ÎN CONDIŢIILE DE LA VII ŞOARA-TURDA,  

ÎN PERIOADA 2008-2010 

 

Analizând valorile obţinute în condiţii de irigare a culturii de sfeclă de zahăr, se constată 

obţinerea unor profituri medii aferente perioadei 2008-2010, pentru fiecare din cele trei soiuri 

analizate. 

Astfel, în cazul soiului Clementina, irigarea culturii fertilizate cu NPK 250 + 55 kg N/ha 

(graduarea b1) a condus la obţinerea unui profit mediu de 1.335,27 RON/ha; irigarea culturii 

fertilizate cu NPK 250 + 65 kg N/ha (graduarea b2) a condus la un profit mediu de  

1.444,93 RON/ha; irigarea culturii fertilizate cu NPK 250 + 75 kg N/ha (graduarea b3) a avut ca 

urmare obţinerea unui profit mediu de 1.554,93 RON/ha. Considerând ca martor varianta irigat x 

fertilizat cu doza NPK 250 + 55 kg N/ha (a2 x b1), pentru varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 

65 kg N/ha (a2 x b2) s-a realizat un profit mediu de 109,66 RON/ha (108,21%), în timp ce pentru 

varianta irigat x fertilizat cu doza NPK 250 + 75 kg N/ha (a2 x b3) a rezultat un profit mediu de 

219,66 RON/ha (116,45%). 

Pentru soiul Libero, irigarea culturii fertilizate cu NPK 250 + 55 kg N/ha (graduarea b1) a 

avut drept urmare obţinerea unui profit mediu de 1.490,93 RON/ha; irigarea culturii fertilizate cu 

NPK 250 + 65 kg N/ha (graduarea b2) a condus la obţinerea unui profit mediu de 1.615,93 RON/ha; 

irigarea culturii fertilizate cu NPK 250 + 75 kg N/ha (graduarea b3) a avut ca urmare un profit 

mediu de 1.724,93 RON/ha. Considerând ca martor varianta irigat x fertilizat cu doza                 

NPK 250 + 55 kg N/ha (a2 x b1), pentru varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 65 kg N/ha          

(a2 x b2) s-a realizat un profit mediu de 125,00 RON/ha (108,38%), în timp ce pentru varianta irigat 

x fertilizat cu doza NPK 250 + 75 kg N/ha (a2 x b3) a rezultat un profit mediu de 234,00 RON/ha 

(115,69%). 

În cazul soiului Leila, irigarea culturii fertilizate cu NPK 250 + 55 kg N/ha (graduarea b1) a 

avut drept urmare obţinerea unui profit mediu de 1.045,93 RON/ha;  irigarea culturii fertilizate cu 

NPK 250 + 65 kg N/ha (graduarea b2) a condus la obţinerea un profit mediu de                       

1.197,27 RON/ha; irigarea culturii fertilizate cu doza NPK 250 + 75 kg N/ha (graduarea b3) a avut 

ca urmare un profit mediu de 1.328,27 RON/ha. Luând ca martor varianta irigat x fertilizat cu doza 

NPK 250 + 55 kg N/ha (a2 x b1), pentru varianta irigat x fertilizat cu NPK 250 + 65 kg N/ha           
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(a2 x b2) s-a realizat un profit de 151,34 RON/ ha (114,47%), în timp ce pentru varianta irigat x 

fertilizat cu NPK 250 + 75 kg N/ha (a2 x b3) a rezultat un profit de 282,34 RON/ha (126,99%). 

Comparativ cu anii 2008 şi 2010, anul 2009 a înregistrat o creştere foarte semnificativă a 

profitului obţinut în urma irigării culturii de sfeclă de zahăr (p<0,001). Acest lucru se explică, în 

primul rând, prin creşterea diferenţei producţiilor de sfeclă de zahăr la hectar obţinute în condiţii de 

irigare a culturii în anul 2009, caracterizat din punct de vedere meteorologic ca fiind călduros şi 

excesiv de secetos. 

Modificarea preţului de cumpărare a rădăcinilor de sfeclă de zahăr a reprezentat un alt factor 

care a contribuit la evoluţia profitului în perioada studiată.  

Analizând valorile profitului mediu, calculate pentru fiecare soi studiat, se constată că, în 

condiţii de irigare, pentru perioada 2008-2010, soiul Libero a înregistrat cel mai ridicat profit mediu 

calculat pentru toate variantele de fertilizare, urmat de soiurile Clementina şi Leila. Cultivarea celor 

trei soiuri de sfeclă de zahăr, în variantele irigat x fertilizat, s-a dovedit a fi eficientă economic, în 

condiţiile de la Viişoara-Turda, în perioada 2008–2010.  

 

12.3. CONCLUZII PRIVIND CALITATEA BIOETANOLULUI OBŢINUT DIN  

SFECLA DE ZAHĂR CULTIVATĂ ÎN CONDIŢIILE DE LA VII ŞOARA-TURDA 

 

Valorile determinate ale conţinutului de etanol şi alcooli superiori s-au situat peste valoarea 

minimă indicate de standard, fiind obţinute ca urmare a procesului de distilare fracţionată repetată, 

urmată de distilare cu coloană de uscare cu zeoliţi. Pentru toate cele trei soiuri analizate, media 

variantelor irigat a înregistrat valori sensibil mai ridicate comparativ cu media variantelor neirigat.  

Toate valorile determinate ale conţinutului de metanol s-au situat în domeniul                

0,046-0,049% (m/m), variantele irigat având valori mai mici decât variantele neirigat, pentru 

aceeaşi graduare a factorului fertilizare, ceea ce le recomandă pentru realizarea culturii de sfeclă de 

zahăr în vederea obţinerii de bioetanol. 

Pentru toate cele trei soiuri analizate, media valorilor determinate pentru conţinutul de apă a 

fost de 0,245% (m/m), variantele irigat înregistrând, ca medie, valori sensibil mai scăzute 

comparativ cu media variantelor neirigat.  

Toate valorile determinate pentru conţinutul de clorură anorganică s-au situat  sub valoarea 

maximă admisă de standard, de 20 mg/l, variantele irigat având valori mai mici decât variantele 

neirigat, pentru aceeaşi graduare a factorului fertilizare, fiind astfel recomandate pentru realizarea 

culturii de sfeclă de zahăr în vederea obţinerii de bioetanol. 

Nu s-au înregistrat variaţii mari între valorile puterii calorifice superioare ale variantelor 

testate, toate valorile obţinute înscriindu-se în intervalul 28.873–29.142 J/g (0,93%), pentru cele trei 

soiuri analizate, dar media variantelor irigat a înregistrat valori sensibil mai ridicate comparativ cu 

media variantelor neirigat. Comportarea cea mai bună au avut-o soiurile Libero şi Leila. 

Referitor la valorile obţinute pentru cifrele octanice Research (CO/R) şi Motor (CO/M) 

pentru variantele testate, media variantelor irigat a înregistrat valori sensibil mai ridicate  
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comparativ cu media variantelor neirigat. Soiurile Libero şi Leila au avut comportarea cea mai 

bună.  

Pe baza rezultatelor obţinute, se poate afirma că varianta optimă pentru cultura sfeclei de 

zahăr în scopul obţinerii de bioetanol, în cazul materialului biologic studiat, o reprezintă variantele 

irigat x fertilizat. 
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