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Comunicare făcută în şedinţa dela 3 Iulie 1942 
  

In luna Octomvrie a acestui an se împlineşte o jumătate de 
veac de când am pornit cercetările mele asupra Dunării cu 
numeroasele şi variatele ei probleme științifice, economice, 
tehnice, politice şi sociale. De atunci și până acum nu am 
încetat de a comunica şi Academiei Române rezultatele acestor 

"cercetări, chiar atunci când motive de colaborare interna- 
țională cereau ca unele din aceste rezultate să fie supuse mai 
întâi discuţiilor şi aprecierilor forurilor competente din 
străinătate. Credincios acestei tradiții de o jumătate de veac, 
cred de datoria mea să vă fac acum o scurtă comunicare asupra 
progreselor realizate în ultimul timp pentru rezolvirea ştiin- 
țifică şi practică a chestiunii valorificării stufăriilor din Delta 
Dunării. Timpul ce-mi stă la dispoziție pentru această 
comunicare fiind foarte scurt, mă voiu limita numai la o 
expunere a liniilor generale. 

După cum se ştie, din suprafața totală de 430.000 hectare 
pe care o are Delta Dunării —fără Delta Chiliei — numai 
108.000 hectare sunt bălți propriu zise, adică luciu de apă, şi 
55.000 hectare grinduri care numai rareori se inundează, pe 
când restul de 267.000 hectare suni stufării şi anume: 195.000 
hectare de stuf cu rădăcinile fixate de fund şi 72.000 hectare 
plaur plutitor. 

1 A. R. — Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Seria II]. Tom. XVIII. Mem. z. 

 



  

2 , GR. ANTIPA | a 

Calitatea acestor stufării este cu mult superioară celor de pe 
tot continentul curopean. Căci, stuful, Phragmites communis, 
creşte aci în mase compacte, străbătute în toate direcţiile de 
peste 200 km de canale mari artificiale (a căror săpare am 
propus-o pentru asanarea apelor Deltei şi ameliorarea pro- 
ductibilităţii lor) şi de o mulțime de gârle naturale, pe care 
pot naviga mici vase, înlesnind astfel atât exploatarea cât 
şi transportul produselor recoltate. 'Tulpinele stufului pot 
ajunge aci la peste 5 şi chiar 6 metri înălțime și la peste 
2 cm diametru, pe când la stuful din alte ape europene 
— în Germania, delta Rhonului, etc. — ele ajung abia la 2 
metri înălțime și 8 mm diametru și cresc numai pe mici 
suprafețe izolate. In totul puterea sa de vegetaţie este aci 
extraordinară, datorită bogăției mari de substanțe nutritive 
minerale şi aluviunilor fine, de origine terigenă şi biogenă, pe: 
care le aduce Dunărea de pe suprafaţa vastului ei basin de 
817.000 kmp, ale cărui ape le colectează. 

Graţie acestei bogății de substanțe nutritive ale apelor 
Dunării, toate viețuitoarele — plante și animale — au aci o 
creştere cu mult mai rapidă decât în alte ape naturale: pădurile 
de salcie cresc atât de repede încât rotaţiunea exploatării lor 
se face la cel mult 8 ani; chiar şi peştii cresc aci cu mult mai 
repede; astfel crapul de 2 ani din bălțile Deltei este mai mare 
decât cel de 3 ani din alte ape naturale. Tot acestei bogății de 
substanțe nutritive aduse de apele Dunării se datoreşte şi 
exuberanța păşunilor și fânețelor sau a recoltelor de pe 
terenurile din zona ei inundabilă. 

Dacă însă marea bogăţie în săruri nutritive a apelor din 
Deltă este atât de favorabilă creşterii tuturor plantelor acuatice 
și în special stufului şi papurei, din punctul de vedere eco- 
nomic, ea nu ne-a dat toate foloasele de care era capabilă; 
căci, în loc ca aceste substanţe nutritive minerale să fie transfor- 
mate în produse de calitate superioară — ca de ex. peşte, 
plante de fânețe și pășune naturale şi deci carne animală, 
fructe, legume, produse agricole, cereale, etc. — ele sunt aci 
transformate —şi încă într'o cantitate enormă —în plante, 
care până acum aveau numai o foarte mică valoare comer- 
cială.



  

3 VALORIFICAREA STUFĂRIILOR DELTEI DUNĂRII 

Astfel fiind, era natural că, chiar dela început, examinând 
mijloacele de a valorifica factorii naturali şi posibilităţile de 
producție ale Deltei — spre a face ca fiecare porţiune a ei să 
fie pusă în stare de a da maximul şi optimul de producție şi 
rentabilitate — chestiunea valorificării stufului să constitue 
o problemă capitală, care cerea să fie grabnic rezolvită. Pentru 
valorificarea optimă a factorilor de producție a peştelui, am 
găsit leacul prin ameliorarea condiţiunilor generale biologice 
şi asanarea apei prin cele peste 200 km de canale mari artifi- 
ciale, pe care le-am săpat; pentru micile suprafețe ale grin- 
durilor şi terenurilor înalte și rar inundabile, am găsit că 
ameliorațiunea optimă este îndiguisea lor cu diguri insubmer- 
sibile, care să le apere constant de inundaţii; pentru terenurile 
inundabile mai joase — care constituesc cea mai mare parte 
din suprafața zonei inundabile — amelioraţiunea optimă, pe 
care ne-au indicat-o cercetările biolgice ce le-am făcut asupra 
structurii acestor terenuri, este de a le amenaja astfel ca să 
poată servi cât mai bine destinaţiei lor naturale, adică: ca, în 
timpul inundațiilor de primăvară, ele să servească pentru 
reproducerea peştilor şi pentru hrana puilor lor, iar ca după 
retragerea inundaţiei, să servească: cele mai înalte ca teren 
pentru culturi agricole de vară, iar cele mai joase ca pășune 
naturală, pentru care scop natura le-a pregătit atât de bine, 
pământul lor fiind impregnat cu germenii unei flore speciale 
de plante ambfibii şi de uscat, care cresc foarte repede îndată 
după retragerea apei; în fine, pentru părțile mlăștinoase şi 
pentru așa zisele «japşe » care seacă vara (aşa că peştele din 
ele rămâne expus la mortalitate), ameliorațiunea optimă este 
de a le transforma în bălți permanente, menţinând apa din 
ele la un nivel mai ridicat. 

Pentru toate aceste elemente care compun regiunea 
inundabilă a Dunării, studiile noastre fizice şi biologice ne-au 
indicat care anume este sistemul de amelioraţiuni fonciare 
optime pe care trebue să-l aplicăm, pentru a le aduce în stare 
să pună în valoare toți factorii naturali de producţie şi, cu 
deosebire, bogăția de substanţe nutritive şi de aluviuni fine, 
fertilizante, pe care le aduce apa Dunării şi servesc aci ca cele 
mai bune îngrășăminte. Pentru stufăriile cele mari ale Deliei, 

ze



  

  

4 | Ma GR. ANTIPA | 4 

nu am putut găsi însă niciun mijloc convenabil și rentabil de a 
le putea valorifica și pe ele tot prin amelioraţiuni foriciare. Am 
fost dar nevoit să aleg o altă cale, și anume: de a căuta dacă 
nu e posibil să dăm o utilizare cât mai bună chiar produselor 
lor naturale, adică acelei vegetaţii exuberante de stuf şi papură, 
care creşte aci în mod natural în cantităţi enorme, dar care, 
până acum, este un produs. care nu are aproape nicio valoare 
comercială. Găsirea unei soluțiuni în această direcție era dar 
problema pe care mi-am pus-o încă de acum 40 de ani, ca 
director al pescăriilor Statului, dar pe a cărei rezolvire am 
urmărit-o continuu până astăzi, chiar când nu mai ocupam 
această funcție. 

Incă de ztunci, am studiat cu de-a-mănuntul toate între- 
buințările care se dau plantelor acuatice în diferitele ţări şi 
posibilitățile. creării de debuşeuri pentru produsele noastre. 
Am făcut dar, în acest scop, diferite publicaţii ştiinţifice în 
limbi străine, comunicări şi conferinţe pe la congrese inter- 
naționale, etc. asupra stufăriilor Deltei Dunării, arătând 
abundența unei materii prime pe care o avem dar care îşi 
caută încă posibilitățile de punere în valoare. 

Propaganda pe care am făcut-o pe această cale a avut darul 
să ademenească pe câțiva mari capitaliști și industriași străini 
îndrăsneți, cari erau dispuşi să riște o sumă importantă, în 
speranța că poate să le aducă apoi mari câștiguri. Ei au luat 
stuf din ţară și l-au dat la diferite laboratoare, spre a-l analiza, 
precum și au cerut avizul diferiților specialişti practici. 

Tocmai în această epocă, pe piaţa universală, prețul celu- 
lozei se urcase foarte mult, iar lemnul — care pe atunci 
servea exclusiv la fabricarea ei — se rărise atât de mult în 
Europa Centrală, încât fabricile de celuloză germane erau 
nevoite să-l importe din Rusia și Suedia. Aceste considerente 
au fost acele care au hotărît pe acei mari capitaliști ca să în- 
ființeze la noi o fabrică de celuloză din stuf. Chestiunea fabri- 
cărei nu era însă pusă definitiv la punct, și a trebuit să 
continuăm a le expedia mereu materie primă din ţară, pentru 
a fi studiată în laboratorii şi apoi pentru a fi prelucrată în 
diferite fabrici. cu felurite -procedee. Celuloza produsă astfel 
din stuf o trimeteau apoi la fabrici de hârtie pentru a fi
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transformată în hârtie de diverse calități şi spre a fi ameste- 
cată acolo în diferite proporţii cu alte celuloze. 

Rezultatele obținute erau atât de bune, încât fabricile mari 
de hârtie, până chiar şi din Japonia, le dăduseră mari co- 
mande de celuloză. La stațiunea Kânigl. Material-Priifungs- 
amt din Grosslichterfelde /Berlin, s'a constatat oficial că fibra 
de celuloză de stuf din Deltă are o lungime de 1,24 mm şi 
un diametru de 0,016 mm, deci aproape aceleaşi ca la fibra 
de Esparto. Cunoscutul specialist și mare expert în chestiu- 
nile de celuloză, Dr. Arthur Klein, a publicat apoi în revista 
«The Paper-Maker » din Londra, sub titlul « Delta Grass 
Pulp », o serie de date interesante cu privire a calitatea celu- 
lozei de stuf din Delta Dunării și a reprodus totodată în 
acea carte şi o întreagă serie de figuri din publicațiile mele, 
arătând imensitatea masivelor de stuf din Deltă. 

- Ajuns în acest stadiu, capitaliştii din Viena şi Budapesta 
au constituit un consorțiu sub conducerea d-lui Baron Carl 
de Hatvany, proprietarul marilor fabrici de zahăr dela Hatvan, 
împreună cu d-nii L. Egyedi, mare proprietar de mori din 
Ungaria şi chimistul vienez baron Dr. Ergelet, şi au cerut 
Ministerului de Domenii o concesiune de a tăia stuf din Deltă 
pentru scopuri industriale. Concesia s'a acordat printr'un 
contract încheiat cu Ministerul de Domenii și cu Ministerul 
de Finanţe, care contract a fost supus parlamentului de câtre 
Ministrul Ion Lahovari şi a fost votat de parlament la 5 Mai 
1906, printr'o . lege specială, sancționată prin Inalt Decret 
Regal la 18 Mai 1906. 

Consorţiul a construit fabrica în portul Brăila, pe care a 
organizat- o un chimist din Miinchen, d-l Dr. Braun, astfel 
ca să poată produce celuloză din stuf şi fire de tors din papură. 
Fabrica a funcţionat apoi până la intrarea României în răz- 
boiul mondial, când aliații noștri de atunci, Rușii, din ură 
contra "Țării, au distrus-o cu dinamită în momentul evacuării 
Brăilei de către trupele române. După războiu fabrica nu: a 
mai fost refăcută şi contractul cu foștii proprietari, pentru 
dreptul de a tăia stuf, a rămas desființat. 

% 
% %
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Aceasta a fost prima fază a încercării ce am făcut-o de a 
valorifica pe cale industrială stufăriile Deltei Dunării, care 
dacă nu a rezolvit definitiv problema, ne-a fost totuși de un 
mare folos indirect prin învățămintele ce decurg din greșelile 
făcute. In adevăr, întreprinderea nu a mai găsit conveniență 
ca să prelucreze stuf, căci, din propria lor greșeală şi contrar 
sfaturilor ce le-am dat, ei au construit fabrica în susul flu- 
viului, la peste 200 km distanță de locul de recoltare a 
materiei prime, aşa că atât recoltarea cât şi transportul până 
la fabrică a stufului costa sume cu mult prea mari, care nu 
se puteau renta. Ei au trebuit dar să prefacă atunci fabrica 
pentru a produce, în mod provizoriu, celuloză din lemn în 
loc de stuf. Apoi, mai erau şi diferite alte detalii impor- 
tante de fabricație care nu erau încă puse la punct. D-l Dr. 
Klein, care a fost chemat în ultimul an să îndrepte toate 
greşelile făcute de predecesorul său Dr. Ergelet, mi-a arătat 
toate învățămintele ce se pot trage din această experiență 
costisitoare. 

După războiul mondial, deşi acum nu mai aveam nicio 
calitate oficială, am continuat totuşi a urmări de aproape 
chestiunea valorificării stufăriilor Deltei. Situaţia se schimbase 
însă acum cu totul, căci imposibilitatea de a se mai importa 
lemn din Rusia și devastarea pădurilor din timpul războiului 
au îngreuiat cu totul starea fabricelor de celuloză din Europa, 
care nu mai găseau suficientă materie primă. Atunci a pornit 
o adevărată furie pentru găsirea unor nouă materii prime 
care să servească la fabricarea celulozei: toate ierburile din 
savana africană erau cercetate din acest punct de vedere, etc., 
dar rezultatele nu erau încurajatoare; căci, deşi multe din 
aceste plante dau o celuloză bună, spezele prea mari cu 
recoltarea şi transportul lor pe atât de mari distanțe făceau 
întreprinderea nerentabilă. 

Atunci nevoia a împins să se caute din nou alte plante, din 
regiuni mai apropiate de fabrici, care să servească ca materie 
„primă de fabricaţie. S'a recurs atunci la paiele de cereale, de 
porumb, etc. şi rezultatul a fost excelent. Intr'o serie de 
laboratoare se studiau procedee nouă de fabricaţie, cu deose- 
bire: pentru leşierea și extragerea celulozei, pentru nălbit,
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pentru extragerea silicei şi a ligninei, pentru utilizarea cât 
mai completă a tuturor polysacharidelor şi împiedecarea 
poluărei apelor prin resturile dela fabricație, etc. O întreagă 
serie de noi patente pentru noi procedee şi metode de 
fabricaţie se anunțau. 

Dar şi chestiunea utilizării paielor nu a mers mult timp, 
căci agricultura are o prea mare nevoie de ele şi nu se poate 
uşor dispensa, fără a ajunge la consecinţe chiar fatale asupra 
producției. Atunci din multe părți au început a se îndrepta 
ochii din nou spre stuf, deşi acum cu multă prudență, căci 
aceasta era considerată în lumea fabricanților de celuloză ca: 
o chestiune compromisă prin experiența întreprinderii Hat- 
vany; deşi nereușita acestei întreprinderi nu eta datorită unei 
cauze obiective, ci — după cum îmi scria în 1924 cunoscutul 
specialist Dr. Arthur Klein, care cunoștea atât de bine întreaga 
chestiune a stufului nostru —cauza era în altă parte: iată 
propriile cuvinte ale d-lui Dr. Klein: | 

« Dass Brăila nicht gut abgeschnitten hat, daran hat aus- 
schliesslich Hatvany Schuld. Er hat, so weit ich ihn kenne, 
die Sache, von Anfang an, als eine Borsenspekulation be- 
trachtet. Dadurch hat er viel verdienen wollen, und die 
Folge war, dass er schon bei grundlegenden Versuchen 
getăuscht wurde; und, als er baute und dann die Fabrik in 
Betrieb kam, stellte sich heraus, dass die Sache, sow ie sie 

beabsichtigt, iiberhaupt nicht ging. 
« Damit kein Missverstândnis entstehe, will ich betonen, 

dass es .keine Schwierigkeiten macht aus Schilf ersthlassigen 
Stoff în gleichmăssiger Qualităt zu machen »... 4 Insbeson- 
dere ist nicht zu unterschătzen, dass, der Schilfstoff hâher 
gewertet als Holzcellulose: weil Esparto damit ersetzt wer- 
den kann». 

Astfel prezentându-se chestiunea valorificării industriale a 
stufului nostru îndată după războiul mondial, am văzut şi eu 
nevoia de a întreprinde o serie de călătorii pe la toate acele 
laboratoare şi fabrici principale de celuloză din Europa care 
au început a face încercări cu stuful ca materie primă. Tot- 
odată am început a cerceta şi pe la întreprinderile similare 
din America care au construit maşini speciale pentru recol-
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tarea plantelor de apă, asemănătoare cu maşinile de secerat 
şi cosit din agricultură. 

Pentru a putea duce cercetările începute la bun sfârşit, cu 
toate că nu mai aveam nici o calitate oficială, am înfiinţat 
încă din 1922 un «sindicat de studii pentru întreprinderi 
agricole » la care au participat aproape toate băncile mari 
din ţară şi care-mi permitea acum: să angajez chimişti 
technologi, să consult specialişti din străinătate, să expediez 
pentru cercetări stuf din țară la cele mai importante labora- 
toare și fabrici din străinătate, etc. şi, în fine, să plec eu 
însumi pentru a mă convinge « de visu » de adevărata stare a 
chestiunii. 

Rezultatele au fost, în unele privinţe, încurajatoare, căci 
am putut constata, că lumea începe să se convingă tot mai 
mult că chestiunea întrebuințării stufului la fabricarea celu- 
lozei merită o atenție mai serioasă. In Germania fraţii Branco 
au înființat o societate numită « Rohstoffverband » care aren- 
dase toate stufăriile Reichului şi făceau o mare reclamă pentru 
fabricarea din stuf a celulozei printr'un « procedeu fiziologic » 
foarte ieftin. Ei arătau şi o serie de alte produse pe care le-ar 
fi extras din stuf, etc. Scoteau şi o revistă specială în acest 
scop. Totul mi-a făcut însă o impresie neserioasă, iar despre 
procedeul fiziologic, D-rul Klein îmi scrie: « Ich halte diese 
Sache fiir ein Griindungsmandver ». In afară de aceste am 
găsit însă şi o serie de începuturi serioase: 

La Freiberg i/Sachsen, o fabrică de celuloză prelucra deja 
cantități destul de mari de stuf pentru a fabrica hârtie de 
ambalaj, carton, plăci de cufere, tocuri pentru pantofi de 
dame, etc., dar nu avea curajul de a fabrica hârtie de calitate 
superioară, căci nu găsise încă procedeele necesare pentru 

„degajarea completă a celulozei de alte materii secundare, 
pentru solvirea completă a siliciei şi ligninelor sau pentru 
nălbirea pastei, etc., etc. 

La Grossenheim, pe vechiul teren de aviație, s'a construit 
în Muldental o mare fabrică de celuloză, organizată anume 
pentru utilizarea stufului, dar nefiind siguri de rezultat, au 
organizat-o astfel ca, la nevoie, toate aparatele să poată fi 
utilizate” și pentru fabricarea celulozei din lemn.
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„De o deosebită importanță este că D-rul Klein a reuşit 
atunci să prepare din stuf verde o celuloză foarte bună şi 
curată, din care s'a fabricat o hârtie de o calitate cu totul 
superioară și care a fost apoi examinată la « Staatliches Mate- 
rialien-Priifungsamt » din Berlin Dahlem, în certificatul căruia 
se constată: 

«4 dieses Papier ergab die nachstehenden Werte: 
mittlere Reisslinge . . . 8.250 m. 
mittlere Dehnung . . . . 4,7% 
mittlere Falzzahl . . . . 2034 

la aceste constatări oficiale d-l Dr. Klein adaugă următoarele 
obse:vaţii: 

« Das sind *Werte wie sie nur die besten Hadernpapiere 
« besitzen. Das Bleichen geschah mit 9,2%, Chlorkalk ». 

Tot în acest timp, în Anglia, în Franţa şi Italia fabricațiunea 
celulozei începea să treacă dela lemn la paie. In Franţa un 
cunoscut inginer chimist d-l A. de Vains, care are la Miribel 
lângă Lyon laboratorul său, a patentat un procedeu special 
pentru prepararea unei celuloze de calitate superioară din 
paie şi a înființat o societate, care a construit fabrici — sau 
a acordat licențe — în toate țările. In Franţa, acest concern 
construise o mare fabrică, la Compitgne lângă Paris. 
Am intrat în legătură și cu d-l de Vains pentru stuf şi d-sa 

a venit în ţară; l-am condus în Delta Dunării pentru a se 
convinge «de visu » de bogăția materiei prime de care dis- 
punem şi de posibilitățile de exploatare. I-am trimis apoi un 
vagon de stuf, papură și carex din Deltă și am hotărît ziua 
când să vin la Miribel, pentru a se prepara acolo, în fața mea, 
celuloză din stuful pe care i l-am trimis şi apoi pentru a 
urmări la fața locului întregul procedeu, substanțele între- 
buinţate și calculația preţului de cost. Nu pot intra aci în 
descrierea tuturor acestor date, care pot interesa pe chimiştii 
tehnologi şi pe capitalişti, dar am adus aci bucăţi din celuloză 
fabricată acolo în fața mea din Phragmites şi Carex din Deltă, 
pe care vă rog să le examinaţi pentru a vă convinge de 
calitarea lor superioară. 

Rezultatul acestei vizite a fost foarte îmbucurător, aşa că 
am constituit chiar un sindicat special Franco-Român «pour
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ctudier Putilisation du roseau du Delta Danubien pour la 
fabrication de la cellulose, syndicat auquel le Syndicat Rou- 
main d'Etudes participerait avec 300.000 Lei et le grouppe 
des capitalistes frangais (Soc. pour Pexploitation des procedâs. 
A. de Vains) avec 200.000 lei ». 

Grupul francez, care avea lei blocaţi în România, era dispus 
să participe cu o cotă cât de mare la înființarea unei societăți 
anonime române și, în tot cazul, el era de acord ca majo- 
ritatea acțiunilor să aparțină capitalului român. Nenorocirea 
a fost că guvernul român de atunci nu a convenit a acorda 
acestei societăți. o concesiune ca acea ce fusese acordată înainte 
grupului Hatvany (prin care de fapt nu ceda nimic, ci vindea 
numai stuful său, căruia deci a continuat să-i dea foc î în fie- 
care an şi de atunci încoace, după cum o făcea şi în trecut), 
Mai târziu intervenind criza cea mare dela 1929 nu s'a mai 
putut face nimic, căci nici băncile române nu mai dispuneau 
de capitalul necesar. 

Cu aceasta s'a terminat a doua fază a încercărilor ce le-am 
făcut de a valorifica stufăriile Deltei. In tot cazul ne-am ales 
cel puţin cu o nouă experiență, iar despre toate cercetările ce 
le-am făcut asupra acestei chestiuni, am scris un memoriu, 
în care am consemnat toate constatările făcute, şi pe care 
l-am pus apoi — în calitate acum de preşedinte al Admini- 
strației P.A.R.I.D. — la dispoziţia tuturor acelora care au 
continuat să se intereseze de această chestiune, despre a 
cărei soluțiune eram sigur că trebue să vină. Și în adevăr, după 
"cum voiu arăta în cele ce urmează, această soluțiune a venit, 
mai bine decât puteam s'o dorim, graţie nevoilor pe care le-au 
adus timpurile nouă și graţie cercetărilor ştiinţifice recente. 

a 

După această a doua fază, care s'a terminat cu nereuşita 
* propunerii sindicatului Franco-Român şi cu criza generală 
financiară dela 1920, în chestiunea valorificării stufului a 
urmat o stagnațiune destul de îndelungată. In acest interval 
de timp, numai o serie de samsari şi oameni de afaceri i impro- 
vizați din toate clasele sociale — doritori de a obţine prin
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protecție concesiuni ușoare pe care să le plaseze apoi cu bene- 
ficii mari pentru ei — se sbăteau şi duceau campanii prin 
presă, fără însă a aduce vreo contribuţie nouă — științifică 
sau financiară — pentru rezolvirea acestei chestiuni. 

Doar o fabrică de celuloză din Liverpool continua a importa 
în fiecare an cantități mai mari de stuf presat din Sulina, 
dar fiscul nostru punând taxe de export şi tot felul de for- 
malități îngreunătoare, fabrica a încetat de a mai importa. 

Necesităţile nouă ale timpurilor de azi au atras însă din 
nou atenția cercurilor industriale din lume asupra nevoii 
imperioase a unor nouă materii prime pentru fabricarea celu- 
lozei şi în special asupra valorii stufului pentru atare sco- 
puri. De data aceasta nu mai erau însă numai fabricile de 
celuloză pentru hârtie care se găseau în căutarea unei materii 
prime ieftine. Acum intervin ca principali interesați și indu- 
striile de fibre, de filatură și de textile, care — în lipsa lânei, 
mătasei, inului şi bumbacului natural — caută o materie primă 
potrivită pentru a fabrica o celuloză specială, care, la rândul 
ei, să servească şi ea ca materie primă pentru fabricarea pe 
cale industrială a acestor produse artificiale, atât de necesare 
atâtor ramuri ale economiei omeneşti și cu deosebire pentru 
îmbrăcăminte. Se ştie că agenţi ai acestor industrii cutreieră 
acum lumea în căutarea plantelor potrivite acestui scop, iar în 
Italia se cultivă acum pe suprafeţe întinse o buruiană aqua- 
tică — Arundo donacia — pe care au constatat-o că ar da cea 
mai bună celuloză. pentru fabricarea din ea a fibrelor de tors 
şi țesut. 
Acum, în anii din urmă însă, a revenit iar stuful în căutare. 

Aceasta mai cu seamă în Germania (şi chiar în Italia, căci 
fostul ministru al Italiei d-l Ugo Sola mi-a cerut încă de acum 
câţiva ani să-i dau o copie de pe memoriul meu asupra stu- 
fului, care i se ceruse dela Roma). Și, în adevăr, rezultatele 
bune dobândite cu paiele de cereale pentru producția celu- 
lozei de celofibră (Zellwolle) și de mătasă, au dus la concluzia 
că, şi stuful fiind tot un gramineu care creşte în fiecare an, 
trebue să prezinte şi el aceleași calități pentru producția de 
celuloză; aci însă cu avantaje mult mai mari, dat fiind şi 
faptul că: această plantă crește naturală în fiecare an fără a
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fi cultivată, că se găseşte în cantităţi enorme, cu deosebire 
în Delta Dunării, şi că este de dimensiuni foarte mari. 

Aceste nevoi și aceste considerente au făcut ca în ultimii 
ani să fiu mereu solicitat din străinătate, şi cu deosebire din 
Italia şi Germania — atât de organe oficiale cât şi de oameni 
de ştiinţă și mari industriași, — să-mi dau avizul meu asupra 
diferitelor chestiuni referitoare la utilizarea stufului în general 
Şi, în special, al stufului din Delta Dunării. Cu deosebire însă 
marile întreprinderi Phrix- Werke, din Hamburg, care posedă 4 
mari fabrici de celuloză pentru fibre de tors (Zellwolle) — care 
are la Hirschberg în Silezia un institut special de cercetări 
ştiinţifice asupra acestor chestiuni și care şi-au câștigat merite 
mari ca pionieri în rezolvirea chestiunii utilizării paielor ca 
materie primă a acestor industrii —a luat acuma în studiu şi 
chestiunea stufului nostru, în care scop au venit să ia contact 
şi cu mine şi să mă consulte. 

In primul rând, prin îngrijirea distinsului meu fost elev, 
astăzi Director în Administrația Generală a Pescăriilor, d-l 
Dr. Bușniţă, li s'a trimis un vagon de stuf din Delta Dunării, 
care a fost studiat din toate punctele de vedere în Institutul 
de Cercetări dela Hirschberg și din care s'au extras toate 
produsele utile. Acum în urmă, d-l Dr. Moldenhauer, chimist 
şi membru în comitetul de direcțiune al Societăţii Phrix- 
Werke, a venit la Bucureşti pentru a-mi aduce personal 
rezultatul cercetărilor sale chimice asupra calităților industriale 
ale stufului din Deltă ce i s'a trimis, cât şi pentru a vizita 
Delta, spre a se convinge la fața locului de bogăţia acestei 
materii prime şi asupra problemei gingașe a posibilităţilor 
de recoltare şi de transport în baltă, care, în urma eşecului 
lui Hatwany, provenit însă din alte cauze, ajunsese o adevă- 
rată sperietoare pentru mai toţi noii interesaţi. D-sa a bine- 
voit a condensa într'un extrem de interesant memoriu, atât 
rezultatul cercetărilor institutului dela Hirschberg cât şi avizul 
său asupra valorii industriale a stufului. 

Dacă el singur a fost extrem de mulțumit atât de rezultatul 
cercetărilor din laborator şi dela fabrică, cât şi de cercetările 
ce le-a făcut în Deltă, noi Românii trebue să fim cu mult mai 
mulțumiți încă, căci vedem acuma că ni se deschid perspec-
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tive nebănuite încă. Voiu reproduce aci, în anexă, — cu bine- 
voitoarea învoire a d-lui Dr. Moldenhauer — întregul me- 
moriu astfel cum mi-a fost prezentat, pentrucă acesta este un 
document de cea mai mare importanță pentru țara noastră, 
el punând în evidență adevărata valoare a marii bogății care 
zace latentă de mii de ani în bălțile Dunării și căreia acum 
i se deschide putinţa de a se desvolta și a aduce cele mai 
mari servicii întregii economii generale a țării. 

In adevăr noi vedem aci, ca un prim fapt, surprinzător de 
important, că producţia la hectar în kilograme de fibre textile 
variază pentru următoarele plante principale în modul ur- 
mător: 

pentruun ha destuf. . . . . . . . g.o0o kg fibretextile 
» »> » >» cânepă . 1.200 » >» 
p » » » pae de cereale (medie) 8oo >» »  » 
DDD DD ş0o0 9 pp 
p 5» >» bumbac... 200 » >» 
y »» » pădure bătrână (medie) 6oo » >» » 

Aşa dar — după aceste date — nici cel mai bun lan de 
grâu cultivat intensiv nu poate da o producţie atât de mare, 
care este de 45 ori mai mare decât a culturii de bumbac, sau 
de peste 11 ori ca a paielor de cereale şi de 1ş ori ca a lemnului 
de pădure. - 

In al doilea rând, vedem iarăşi o constatare extrem de 
importantă și anume: că înlocuind vechiul procedeu cu sulfit 
printr'un procedeu cu sulfat, s'a reuşit să se elimineze dificul- 
tățile pe care le opunea silicile din paie — şi deci și din 
stuf — extracțiunii celulozei de fibre de tors, ceea ce este 
extrem de avantajos. 

De asemenea, prin intercalarea unei hidrolize prealabile, 
înainte de extracția propriu zisă, şi alcalinizare directă a celu- 
lozei, s'a reuşit a se solvi şi scoate din procesul de fabricare 
ce urmează, cea mai mare parte de materiile, polysacharide, 
care însoțesc celuloza, aşa zisele hemiceluloze. Avantajele 
acestui procedeu sunt: pe de o parte, producerea unei celu- 
loze viscoase specifice, de coloare foarte deschisă şi uniformă, 
cu un conținut de celuloză foarte mare, care influențează
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sensibil calitatea fibrelor; pe de altă parte, posibilitatea unei 
consumări aproape complete a materiilor rezultate şi deci a 
desvoltării de substanţe nocive în apele în care se scurg restu- 
rile dela fabricație. Această constatare este iarăși de mare 
valoare practică, căci se știe că la fabricele de celuloză ches- 
tiunea apelor de scurgere este foarte gravă din cauza sub- 
stanțelor nocive ce le conţine și ar fi cu deosebire vătămătoare 
pentru producția marilor pescării din Delta Dunării, ceea ce 
ne obligă la o mare prudență. 

Un fapt de asemenea de importanță capitală este că, s'a 
reușit ca materiile polysacharide care însoțesc celuloza (hemi- 
celulozele) şi sunt scoase afară prin disoluţie din materiile 
de scurgere, să fie transformate Și ele în materii cu totul utile. 
Astfel ca exemplu, la prelucrarea a 800 kg de paie de cereale, 
din zaharurile care se solvesc în hidroliza prealabilă, se poate 
câştiga — prin fermentarea cu o drojdie de crescut (Wuchs- 
hefe) — 100 kg de cea mai bună drojdie de hrană (Nâhr- 
hefe), cu un conţinut de albumină de 50%, care poate servi ca adaus (Zusatz), spre a da o putere nutritivă mai mare la tot felul de alimente şi care, prin bogăția ei mare în vitamine din Grupa B, are o şi mai mare importanţă. 

Și acest fapt este de o importanță capitală, deoarece în loc de substanțele nocive, care la vechile fabrice de celuloză nu se puteau neutraliza decât cu mari cheltueli şi poluau apele în 
care se scurgeau, acum ele sunt transformate întrun produs 
de mare importanță alimentară, care astăzi deja este introdus 
ca adaos («Zusatz») pentru a spori valoarea nutritivă a alimentelor în şcoli, armată ŞI în orice gospodărie. 

De o mare importanță sunt de asemeni constatările făcute 
cu privire la calitatea celulozei de stuf, Celuloză de fibre 
artificiale (« Kunstfaserzellstoft »). In această privință, analiza 
stufului a arătat că « Der alkalische Aufschluss der vorhydroly- 
sierten Stengel ergiebt 20 bis 30% gebleichten Zellstoff von 97,5 bis 98,5% Alfa-Zellulosegehalt, also einen ersthlassigen Kunsifaserzelistoff ». « Der so erhaltene Zellstoff ergibt, ohne Schwierigkeiten in normaler Weise auf Zellwolle verarbeitet, eine Faser, die auf Grund ihrer Daten als eine hâchsiaertige Spezialfaser zu werten ist ».
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Aş putea să citez din acest memoriu încă o întreagă serie 
de constatări de cea mai mare importanță, care dovedesc marea 
valoare industrială a stufului, ca materie primă, dar le las ca 
să fie cetite chiar în textul original al acestui memoriu, pe 
care îl reproduc aci ca anexă. 

Din toate acestea se vede însă în deajuns marea importanță 
a acestor constatări ştiinţifice, atât pentru economia generală 
a țării noastre cât și pentru punerea în valoare a unei mari 
suprafeţe din teritoriul ei. 

Întru cât mă privește, sunt fericit că mi-a fost îngăduit ca, 
la vârsta mea înaintată, să pot vedea rezolvindu-se în mod 
atât de strălucit o chestiune pentru studierea căreia am luat 
inițiativa încă de acum 40 de ani și am continuat a urmări 
până azi neîncetat soluționarea ei teoretică şi practică, Fie ca 
opera de ameliorare și punere în valoare a Deltei Dunărei, 
pe care am pornit-o cu atâta entusiasm şi devotament de 
acum o jumătate de veac (din Octonivrie 1892, când, din ordi- 
nul neuitatului Rege Carol [, mi s'a încredințat această impor- 
tantă misiune) şi pentru studiul căreia am consacrat toată munca 
vieții mele, să fie urmărită cu aceeaşi râvnă și devotament 
de cei ce-mi vor urma și ca ei să știe să tragă mai departe 
toate concluziile practice ce decurg din îndelungatele mele 
cercetări științifice, pentru ca astfel. să realizeze unul din 
punctele esențiale ale menirei poporului Român la gurile 
celui mai însemnat fluviu european. 

Dacă condiţiile naturale nu pot permite ca Delta Dunării 
«să devină Grânarul Europei » şi «o a doua Lombardie» etc., 
cum scria la 1857 Geograful Ernst v. Sydow, ea este pe cale 
de a deveni un însemnat punct în comerțul şi navigația mon- 
dială şi totodată — pe lângă cel mai important loc de producție 
de peşte — un mare centru comercial şi industrial. Valorifi- 
carea stufăriilor prin industrie este un nou și însemnat pas în 
această direcție, pe lângă cele în parte deja realizate prin 
canalizarea Deltei şi prin amelioraţiunile fonciare, pe care 
le-am început conform unui program bine studiat şi a cărui 
executare demnitatea ţării cere neapărat ca să fie continuată. 
cu cea mai mare grabă.
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Nu-mi mai rămâne decât să urez ca poporul și Statul 
nostru să ştie să tragă integral toate cuvenitele foloase din 
acest ncu izvor de bogăţie cu care natura a înzestrat țara 
sa şi să nu se mai mulțumească — cum a făcut-o cu cele mai 
multe din izvoarele de bogăţie naturală ale ţării — numai cu 
rolul de cexportato: de materii prim», lăsând ca adevăratele 
profite să le tragă industriașii din străinătate și economia 
generală a țărilor lor respective. Aceasta cum s'a întâmplat 
de ex. cu petrolul nostru, care se exporta ca «petrol brut» 
cu prețuri foarte mici, iar adevăratele profite reveneau rafi- 
neriilor și întreprinderilor comerciale din străinătate care 
pielucrau şi speculau aceste produse. Zăcămintele de petrol - 
ale ţării având o putere de producţie limitată, înseamnă că 
am lăsat să se risipească în folosul străinilor o bogăţie natu- 
rală a țării care nu se mai poate reface. ot astfel s'a 
petrecut cu marile păduri ale Carpaţilor şi cu multe alte 
bogății naturale ale țării, care acum sunt aproape istovite. 

Tocmai aceste triste exemple din trecut trebue să ne 
servească măcar ca o învățătură pentru viitorul desvoltării 
acestei nouă ramure de producţie. Aceasta nu însemrează 
însă că trebue să înlăturăm colaborarea cu industria străină. 
— care ne aduce capital şi experiență — ci numai să ne ferim 
de acapararea acestei materii prime şi să ținem ca întreaga 
ei industrializare să se facă în ţară —sub regimul legilor 
noastre — aducând toate cuvenitele profite economiei noastre 
naționale şi satisfacerii cerințelor. speciale ale populaţiei 
țării şi nu mai puţin, să asigure şi o ientabilitate conve- 
nabilă întinselor supraveţe ocupate de stufării, cel puţin 
atât cât produc terenurile bune agricole.
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“ANEXĂ: 
Memoriu ce mi s'a prezentat de câtră D-l Dr. Chem. Moldenhauer, membru în 

Comitetul de Direcţie al Societăţi Phrix- Werke din Hamburg, ca rezultat al analizelor 
făcute în Institutul de Cercetări din Hirschberg asupra calităților industriale ale 

Stufului din Delta Dunărei. 

SCHILF ALS AUSGANGSSTOFF DER ZELLSTOFEF- 
UND ZELLWOLLEERZEUGUNG 

Die Notwendigkeit, fiir den ungeheuer anschwellenden Bedarf der 
curopăischen  Spinnfaser-Industrie an gecigneten Zelistoffen, neue 
grosse Zellulose- Vorkommen zu erschliessen, hat seit mehreren Jahren 
die Aufmerksamkeit der Chemiker in besonderem Messe auf bestimmte 
Einjahrespflanzen gelenkt. Viele von diesen erwiesen sich wohl als 
technisch geeignet, kamen jedoch bisher infolge von Schwierig keiten 
bei der Sammlung oder beim 'Transport fiir eine wirtschaftliche Ver- 
arbeitung nicht in Frage. Dagegen werden Getreidestroh und Schilf 
bereits mit bestem Erfolg grosstechnisch verarbeitet, 

Bei der Erschliessung des Getreidestrohs zu Spinnfaserzellstoff hat 
die deutsche Phrix-Gruppe bekanntlich die Pionierarbeit geleistet. 
Ihren Forschungsinstituten in Hirschberg/Riesengebirge gelang es in 
dem Jahie 1937 auf 1938 die Schwierigkeiten, die hauptsâchlich der hohe 
Kieselsâuregehalt des Strohes dem Aufschluss in dem bis dahin fir 
Spinnfaserzelistoff ausschliesslich angewendeten Sulfitverfahren entge- 
gensetzte, durch eine besondere Einstellung des Suifatverfahrenis auf die 
chemische Eigenart des Strohes zu iiberwinden. Es gelang in kurzer 
Zeii, fir diesen alkalischen Aufschluss mit anschliessender Wische und 
Mehrstufenbleiche ein kontinuierliches Verfahren auszubilden. Seine 
wichtigsten Neuerungen waren die Vorschaltung einer schwach sauren 
Vorhydrolyse vor den eigentlichen Aufschluss und die direkte Alkali- 
sierung des Zellstoffes aus der Nasspartie im kombinierten Zellstoff- 
Zellwollewerk. Durch die Vorhydrolyse gelingt es, den grâssten Teil der 
hauptsăchlichen  Begleitstoffe der Zellulose, die zeiluloseâhnlichen 
Hemizellulosen, in Lsung und aus dem weiteren Fabrikationsprozess 
herauszubringen. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen einmal in der 
Erzeugung eines spezifischen sehr hellen und gleichmăssigen Viskose- 
Zellstoffes mit hohem Zellulosegehalt, der zu wesentlich besseren 
Fasereigenschaften fiihrt, zum anderen in der Vereinfachung des Pro- 
duktionsganges und schliesslich noch in der Măglichkeit fast restloser 

2 A. R. — Memoriile Secţiunii Ştiinţifice III. Tom. XVIII. Mem. 1. 
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Aufarbeitung der Ausgangsstoffe und der damit verbundenen Entlastung 
der Abwâăsser. Die aus dem Ausgangsstoff in der Vorhydrolyse heraus- 
gelosten Begleitstoffe der Zellulose kinnen in vollkommener Weise in 
Wertstoffe umgewandelt werden. So lassen sich beispielsweise bei der 
Verarbeitung von 8oo kg Getreidestroh aus den im Vorhydrolysat în 
Lâsung gegangenen Zuckern durch Vergărung mit einer Wuchshefe 
100 kg bester Nihrhefe mit einem Eiweissgehalt von iiber so % gewinnen, 
die in Form von Zusătzen zu Suppen, Sossen, Brotaufstrichen usw. um 
so mehr eine vorziigliche Ergânzung der menschlichen Ernăhrungsbasis 
liefert, als die Hefe einer der reichsten Vitamintrăger ist. Aus den Aus- 
gangsstoffen lassen sich ausserdem bei richtig geleitetem Aufschluss- 
prozess noch andere wichiige Stoffe erhalten. 

Das Verfahren, das zur Verwertung von Getreidestroh mit solchem 
Erfolg entwickelt wurde, kann mit geringen Anderungen bei der Verwer- 
tung anderer Einjahrespflanzen zur Anwendung kommen. Als besonders 
aussichtsreich sowohl hinsichtlich der verfiigbaren Rohstoffmengen als 
auch hinsichtlich der erzielbaren Faserqualităten hat sich in Europa die 
Heranziehung verschiedener Schilfarten zur Gewinnung von Spinnfaser- 
zellstoff erwiesen. Das ausserordentlich rasche Wachstuma dieser Pflanzen 
lăsst sie hinsichtlich der Hektar-Ertrăge an Zellulose bezw. den aus 
ihr herstellbaren 'Textilfasern an erste Stelle treten. Bei einer Gegeniiber- 
stellung verschiedener Ausgangsstoffe ergeben sich folgende Ertrags- 
zahlen pro ha Bodenflăche: 

Schilfrohranbau ....... one „... 9.000 kg 'Textilfasern 
Hanf ............ oana r.200 kg » 
Getreidestroh (Durchschnitt)....... cc... 800 kg » 
Flachs .... cae 500 kg » 
Baumwolle ........ eco 200 kg » 
hochstămmiger Wald (Durchschnitt) ......... 6oo kg » 

Besonders weit vorgeschritten ist die Verwertung des Schilfes in Italien. 
Die răumliche Vereinigung von Pflanzung- und Industrieanlagen trâgt 
dort wesentlich zu der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens bei. Wâhrend 
man jedoch in Italien zur Deckung des nătigen Rohstoffbedarfs zu 
einem plantagenmăssigen Anbau des Schilfes gezwungen ist, liegen 
die Verhăltnisse in Rumănien noch wesentlich giinstiger. Im Donau- 
Delta kommen Rohr- und Schilfarten in grossen Zusammenhângen in 
Flăchen vor. Sie wurzeln teils im Boden, teils bilden sie mehr oder 
weniger kompakte schwimmende Inseln. 195.000 ha sind bedeckt von 
Rohr und Schilf, das im Boden wurzelt. Weitere 72.000 ha betrăgt die 
gesamte Flăche des schwimmenden Rohres. Die durchschnitiliche Hăhe 
des Rohres betrăgt etwa 2 m bei den auf festem Boden gewachsenen 
Bestânden und 4 bis 6 m bei den schwimmenden. Nach neuesten An- 
gaben staatlicher Stellen kann mit einer bewachsenen Flăche von 250.000 
ha und einem durchschnittlichen Ertrag von 25 t Schilfrohr pro ha,
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also einem jăhrlichen Nachwuchs von 6,25 Millionen t gerechnet 
werden. Da von dieser Menge 20%, auf die Blitter entfallen, welche | 
fir die Zelistoffgewinnung ungeeignet sind, betrăgt die jăhrlich verfiig- 
bare Rohr- und Schilfmenge rund ş Millionen t, wovon mindestens 
3 Millionen auf Rohr entfallen. Die analytische Untersuchung der 
Rohrstengel ergab eine grosse Ahnlichkeit ihrer chemischen Zusammen- 
setzung mit der von Getreidestroh. Es war deshalb ohne weiteres anzu- 
nehmen, dass auch fiir ihre Verarbeitung auf Spinnfaserzellstoff sich 
die fiir die Verarbeitung von Stroh entwickelten Wege als besonders 
geeignet erweisen wiirden. Eingehende Versuche haben dies in der 
Tat bestătigt. Der alkalische Aufschluss der vorhydrolysierten Stengel 
ergibt 29 bis 30% gebleichten Zellstoff von 97,5 bis 98,5% Alpha- 
Zellulosegehalt, also einen erstklassigen Kunstfaserzellstoff. Dabei muss 
die auch bei der Strohverarbeitung nach dem gleichen Verfahren zu 
beobachtende Ersparnis an Alkali und Chlor besonders hervorgehoben 
werden. Der so erhaltene Zellstoff ergibt, ohne Schwierigkeiten in 
normaler Weise auf Zellwolle verarbeitet, eine Faser, die auf Grund 
ihrer Daten als eine hăchstwertige Spezialfaser zu werten ist, 

Die bei der Vorhydrolyse in Lâsung gegangenen Zucker k5nnen, 
in der fiir Stroh-Vorhydrolysate entwickelten Weise als Nâhrlâsung 
fir die Ziichtung der Wuchshefe Torula utilis cingesetzt werden. 
Die Ausbeute an Hefe betrăgt 54 bis 56%, mit einem Erweissgehalt von 
5o bis 52%. Ihr angenehmer Geschmack und vorziigliches Aussehen 
erlaubt, sie ohne besondere Reinigung fiir die menschliche Ernăhrung 
einzusetzen. Sehr vorteilhaft erweist sich auch ihre „Weiterverarbeitung 
zu Hefe-Extrakten. Der Gehalt dieser Hefe an Vitaminen der B- 
Gruppe ist um 5 bis ro% hăher, als der der iiblichen 'Torula-Hefen. 

Die besonders gute Eignung des Donau-Schilf-Rohres fir Papier- 
zelistotfe hat bekanntlich schon vor dem Weltkrieg zur Errichtung 
eines Werkes fir die Erzeugung von Edeizellstoften gefiihrt. Eine 
Produktion von Papierzellstoff liesse sich auch an ein kombiniertes 
Zellstoff-Zellwolle-Werk, das nach dem fir die Strohverarbeitung 
entwickelten Verfahren arbeitete, vorteilhaft anschliessen. Ein solches 
Werk hătte beispielsweise die Măglichkeit, bei einem jăhrlichen Ver- 
brauch von rund 100.000 t Schilf, also nur 2%, des gesamten Anfalles, 
35.000 t Zellwolle und daneben 22.400 t Trockenhefe herzusteilen. 
Fur den Transport der benătigten Hilfsstoffe und Fertigprodukte wird 
sich der Wasserweg als sehr giinstig erweisen. Auch die Blătter des 
Schilfrohres, die, wie schon erwâhnt, ungefâhr 20%, der gesamten 
Gewichtsmenge ausmachen, kânnen ebenfalls durch Hydrolyse und 
nachfolgende Verhefung des Hydrolysats auf 'Trockenhefe verarbeitet 
werden, wobei sich bei der oben angegebenen Betriebsgrăsse jâhrlich 
eine zusătzliche Menge von ungefâhr ş.0oo t 'Trockenhefe ergeben 
wiirde. Die Abwasser-Beseitigung'$ist bekanntlich ein Sorgenkind 
aller Zellstoffabriken und noch mehr,der Wasserwirtschaft. Der hochent- 
wickelte Fischfang im Donau-Delta darf jedoch keinesfalls gefâhrdet
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werden, Es ist deshalb besonders bemerkenswert, dass durch die Errich- 
tung eines kombinierten Zelistoff-Zellwolle-Hefewerkes nach deut- 
schem Beispiel eine Entlastung der Abwasser um mindestens 50%, 
gegeniiber den sonst iiblichen Anlagen ohne besondere Reinigungs- 
massnahmen ermâglicht wird. 
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