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BAZINE SPECIALIZATE PENTRU CULTURA CARTOFULUI

ÎN TRANSILVANIA ŞI NORDUL MOLDOVEI

NL BERINDEI, T. CATELLY, 1. FODOR, S. MAN,

S. MUREŞAN şi 1. SOCOL'

Îll ultimii ani problema intensificării culturij cartofului s-a pus tot
mai accentuat in toată lumea. Eforturile pentru asigurarea bazei materiale
llecesare Jntensiticării culturii cartofului spre potenţialul lui natural de
producţie a trebuit să fie eompletate cu eforturi organizatorice. Prima mă

sura în acest sens a constituit-o am'plasarea culturii cartoiului în cele mai
corespunzătoarecondiţii pentru obţinerea de producţii care să asigure recu
perarea investiţiiloI' eiectuate. A doua _măsură a fost aceea de a se organiza
producţia de cartof î11 tlux industrial. In aeest fel a apărut ideea bazinelOl"
specializate pentru cultura cartofului şi ideea specializării uni tăţilor culti
vatoare de cartof. S c h i c k (1964), Pot k e (1965), S tot t mei s t e r
(1966), E 1 veI' t (1966), J a n ner m a n n şi K 1 e d i t z s c h (1966)
în R .. D. Germană, H e eh elIn a n 11 (1966), Bit tel m a n Il (1966)
şi S tu m p e n hau s e n ('1967) în R.:F. a Germaniei, Ma n te u f fel
(196G) în R.P. Polonă, M j hai Iov (1966) şi P a e v (19,66) în R.P. Bulga
ria l .B o rod 11 i le o v şi colab. (1965), Tur t le ari n (1906) în Uniunea
Sovietică, Y a Il g gen şi colab. (1966) în S.U.A., s-au ocupat în ultimul
timp de această problemă. Toţi autorii citaţi menţionează faptul că acest
mod de organizare a culturii cartoiului favorizează folosirea mai raţională

a fondurilor de bază, aplicarea mai corectă a mecanizării şi a tehnologiei
culturij, introducerea mai rapidă în producţie a rezultatelor cercetărij

ştiinţifjee, reducerea termenelor de efectuare a lucrărHor etc. Ca urmare
ereşte productivitatea muncii, se reduce preţul de cost şi creşte pro
ducţia medie la unitatea de suprafaţă. In plus, se specializează lucdi.
torii şi se creează condi ţii pentru organi zarea în flux industrial a culturii
cartofului.
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Zonarea culturii cartofului în ţara noastră de către B eri n d e i (1960)
este depăsită în conditiile actuale. Fată de această si Luatie, în anul 1966
au fost î~cepute studii în vederea stabilirii de bazine specializate pentru
cultura cartofului. In primul rînd au fost stabili te cerinţ,ele cartofului
pe scopuri ale culturii (B eri n d e i, 1966). Apoi, pentru a pune la punct
metoda de lucru s-a efectuat un prim studiu în fosta regiune Hunedoara
de către Bel' ind e i şi colab. (1967), după care s-au continuat lucrările

în Transilvania şi partea de nord a :Moldovei. Au fost cuprinse astfel majo
ritatea judeţelor care prezintă o importanţă deosebită pentru cultura carto
lului.

METODA DE CERCETARE

Pentru delimitarea hazinelor s-au efectuat deplasări în fiecare comună,

cercetîndu-se la tata locului aspectele cu privire la sol, îndeosebi textura
şi orogratia. Apoi au fost înregistrate şi interpretate elementele cllmati.ce
esenţiale pentru cultura cartolului, precipitaţiile şi temperatura. Atît pre
cipitaţiile cît şi temperatura au fost luate în considerare pentru întreaga
perioadă de vegetaţie a cartofului şi pentru perioadele eri tiee ale creştprii
plantelor. Pe harta cu raioanele pedoclimatice întocmită de 'r e aci (t96G)
a u fost grupate elementele arătate şi conturate astfel bazinele. In func.ţie

de modul cum condiţiile de climă şi sol corespund cerinţelor cartolului şi

ţinînd seama de necesităţile economiei naţionale în etapa actuală şi în
perspectivă, au fost delimitate următoarele tipuri de bazine specializate:

1. Bazine pentru cartof de eonsum extratimpuriu şi timpuriu;
II. Bazine pentru cartof de consum de vară;

III. Bazine pentru cartof de consum de toamnă şi iarnă: a - de calitate
superioară; h - de calitate; c - pentru mari consumuri;

IV. Bazine pentru cartof industrial;
V. Bazine pentru producerea cartofului pentru sămînţă.

In funcţie de scopul culturii pentru care există cele mai bune cond~ţ,ii
în fiecare bazin, au fost stabilite grupele de soiuri care dau cele mai bune
rezultate în asemenea condiţii şi procentul de participare a acestora. La
stabilirea procentului de parti ci pare a soiurHor din di feri te grupe de pre
cocitate s-a mai ţinut seama de baza tehnico-materială existentă pentru
cultura eartofului şi de posibilităţile de combatere a manei cartofului.

Procentul de; participare a soiurilor, fiind afectat de aceste conside
rente subiective, nu are valabilitate decît un număr mic de ani. Pe măsură

ce aceste probleme vor fi rezolvate, procentul soiurilor care produc eartof
de calitate superioară va creşte.

In funcţie de condiţiile climatice şi îndeosebi de modul cum aCeJstea
favorizează degenerarea virotică sau climatică, s-a stabilit mărimea lotu
rilor semincere în vederea reînnoirii cartofului pentru sămînţă şi s-au propus
unele măsuri deosebi te privind tehnologia cuI turii.
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1. BAZINE PENTRU CARTOF DE CONSUM EXTRATIMPURIU ŞÎ TIMPURIU

În zona studiată se întîlnesc condiţii pentru acest scop al culturii
cartoiului numai pe soIurile nisi poase din vestul ţării, respectiv în partea
de apus a judeţelor Saiu :1\1are şi Bihor, în Cîmpia Careiului (fig. 1).

Solul nisipos şi desprimăvărarea timpurie (temperatura medie a lunii
martie este de 4-5°C) tavorizează plantarea foarte devreme, ceea ce este
esenţial pentru cartoiul extraUmpuriu. În acest fel plantele folosesc bine
precipitaţiile relativ abundente care cad în mai, iunie şi prima jumătate

a hInii iulie. La instalarea secetei şi a temperaturHor ridicate din luna
iulie eal totul este deja recoltat. Soiurile de cartof care se pot cultiva în
asemenea condiţii sînt cele extratimpurii şi timpurii, în proporţie de 50%
şi 50%. Condiţiile climatice, extrem de iavorabile degenerării climatice,
determină necesitatea reînnoirii integrale a cartoiului pentru sămînţă

în fiecare an. De aceea în aceste bazine nu se pune problema loturilor semin
cere.

Ca măsuri speciale pentru sporirea producţiei de cartof se cere îndeo
sebi iolosirea gunoiului de grajd în doze mari, la cultura cartofului sau
la pl anta premergătoare, soIurile de ai ci liind foarte sărace în substanţe

organice. Cu măsuri organizatorice, se impune construirea de depozite
pentru păstrarea cartof ului pentru sămînţă, cu temperatură şi ventilaţie

dirijată şi cu spaţii şi accesorii pentru încolţirea lui prImăvara Înainte de
plantare.

H. BAZINE PENTRU CARTOF DE CONSUM DE VARĂ

Asemenea bazine au fost aelimitate îndeosebi în partea de vest a
Transilvaniei şi anume în zona cernoziomurilor din cîmpia Careiului,
vestul cîmpiei Crişurilor şi cîmpia letului, cu întinderi spre est pe luncile
rîurilor. Tot În această grupă (le bazine a fost inclusa. şi lunca ~Iureşului

începînd de la Deva spre vest. In plus, un bazin în Cîmpia Transilvaniei,
încadrînd în principal comunele Viişoara, Cîmpia Turzii şi Luncani, pre
cum şi un bazin În judeţul Vrancea pe lunca Siretului, în aval de eon
fluenţa Trotuşului cu Siretul (fig.1). SoIuri le cernoziomice şi aluvionare,
cu textură uşoară, predominante în bazinele menţionate mai sus, sînt
foarte tavorabile pentru cultura cartofuh~i. Condiţiile climatice sînt favo
rabile, însă numai pînă în luna august. In timpul perioadei de v~getaţie

plouă mai mult de 200 mm, iar temperatura medie este sub 20°C. In luna
august însă apare seceta, iar în luna iulie temperatura medie lunară depă

şeşte 21°C.
Condiţiile climatice din aceste bazine nu sînt corespunzătoare pentru

cultura cartofului extratimpuriu, dar sînt foarte corespunzătoare pentru
asigurarea necesarului de consum în lunile iunie, iulie, august ş.i chiar
în prima parte a lunii septembrie, deci pentru cartoful timpUIiu şi cartoful
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de vară. Proporţia de 40% soiuri timpurii şi 60% semitimpurii corespunde
cel mai bine condiţiilor climatice din aceste bazine. În condiţii de jrigare
se obtin rezultate bune şi cu soiuri semitîrzii, pentru consumul de toamnă

de calitate, în proporţie de cca 20%. Reînnoirea cartotului pentru samln~,ă

se tace anual la soiurile timpurii şi semitimpurii, iar la cele semitîrzii pe
loturi semincere de un an cu cartot pentru samînţă din categoria origina:îă,

pe 24% din suprafaţa cultivată cu car tot în liecare unitate. Deocamdată,

tot pe loturi semincere de un an se poate face şi reînnoirea cartotului pentru
sămînţă din soiudle semitimpurii, dadl. se cultivă în condiţii de irigare.

O bună parte din terenurile cuprinse în aceste bazine au nivelul apei
freatice ridicat, din care cauză se întîrzie plantarea în primăvară. Pe aceste
t81enuri sînt necesare lucrări de desecare. Măsurile agrotehnice sînt speci
tice fiecărui scop al culturii (consum timpuriu, consum .de vară) şi iiecărui

soi, diferenţiat în condiţii de irigare şi ]'n cadrul aceluiaşi scop şi soi.

III. BAZINE PENTRU CARTOF DE CONSUM DE TOAMNĂ ŞI IARNĂ

Bazinele specializate pentru acest scop al culturii prezintă cea mai
mare pondere în Transilvania şi nordul Moldovei. De fapt, scopul principal
pentru care se cultivă cartotul în ţara noastră este asigurarea cartotului
pentru consumul de toamnă şi iarnă, iar producerea acestuia se realizează

în mare masură în Transilvania şi nordul Moldovei.
Cartoful pentru consum de toamnă şi iarnă cuprinde trei subtipurl:

cartof de_ calitate superioară, cartot de calitate şi cartof pentru marile COl1

sumuri. In grupa cartofilor de calitate superioara intra aceia care se folo
sesc pentru a fi consumaţi prăjiţi, pai, sub formă de salate sau alte prepa
rate speciale. De regulă, în această grupă se folosesc soiuri semitimpurii
şi în mai mi că măsură semi tîrzii. In grupa cartofilor de caIi tate intră cei
care se folosesc pentru piureuri şi soteuri, de regulă soiuri semitîrzii. Cartofii
din grupa a treia, pentru marile consumuri, asigura necesarul de consum
pentru cantine, internate etc.

III a. _B azine pentru cartof de consum de toamnâ şi iarnă, de calitate
superioară. Incepînd din nord-vestul ţării, asemenea bazine au fost delimi
tate pe lunea şi cîmpia Someşului de la valea Vinului pînă la Oar, cîmpia
Turului din judeţul Satu Mare, cîmpia piemontană a Barcăului, cu prelun
gire spre sud peste piemonturile vestice ale oraşului Oradea, cîmpia Crişu

rilor la sud de Oradea şi soIurile aluvionare IJe lunca Cri_şului Repede, sp~'e

est, prin depresiunea Vadului pînă la Alejd şi Aştileu. In judeţele Cluj şi

:Mures a fost delimitat bazinul valea Baciului - valea Ghintăului în
nord-'vestul Clujului, bazinul Cluj - Turda, situat în zona de cîmpie dilltre
Cluj şi Turda, bazinul Aiudului, bazinul Dej --- Beclean pe Someş şi bazi
nul de pe valea Mureşului în aval de comuna Gorneşti pînă la Deva din
judeţul Hunedoara. În acelaşi mare bazin au fost incluse şi IUIlcile celor
două Tîrnave. În judeţul Sibiu a fost delimitat bazinul cu acelaşi numQ
în depresiunea Sibiului, iar în partea de sud-est a Transilvaniei depresiu
ni le Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe. In partea cercetată din Moldova a fost
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delimitat bazinul Vereşti -- Dolhm:ca, care Ee prelungeşte spre nord prin
Iţcan! pîna la Siret; la sud de Vereşti se Întinde bazinul Siretului pînă la
conJluenţ,a cu Trotuşul (iig.1).

Condiţiile de clima şi' sol din aceste~numeroase bazine sînt destul de
variate, dar În general toarte iavorabile pentru cultura cartoiului. Suma
precipitaţiiloI' în timpul perioadei de vegetaţie a cartofului este de cca
300 mm, iar temperatura medie de 18-20°C. Condiţiile termice sînt ceva
mai puţin i avorabi le în bazinul de pe valea :Mureşului între Alba 1uli a şi

Deva, precum şi în bazinul de pe lunca Siretului în av!'d de Roman. Aceste
teri torii, din punct de vedere al condiţiilor climatiee, sînt la limita dintre
cartoiul de vara şi cartoful de toamnă de calitate superioara, mai mult
catre cartoiul de vara. 'rotuşi, teritoriile au iost încadlate în bazinele pen
tru car tot de toamna şi iarna de calitate superioara, din cauză că actual
mente suprafaţa aiectata acestor bazine în ţara noastra este mai mica.

Pentru a asigura calitatea superioara a cartofului atît din punct de
vedere culinar cît şi ea aspect comerci~l, din complexul de condiţij externe
s-a dat prioritate condiţiilor de sol. In aceste bazine predomina soIurile
uşoare, cu textura luto-nisipoasă şi lutoasa.

Procentul de participare a soiuri lor din diferi te grupe de precoci tate,
prezentat în tabelul 1, difera în funcţie de condiţiile din fiecare bazin.

Tabelul 1
Procentul de participare a grupelor de soiuri În bazinele pentru cartof de consum de toamnă

şi iarnă, de calitate superioară

Soiuri

Bazinul
timpurii

semi
timpurii

semi
tîrzii tîrzii

Lunea şi cîmpia Someşului

Cîmpia Turului
Piemonturile Barcăului şi Oradei
Cîmpi a Crişuri lor

Valea Baciului-valea Ghintăului

Cluj-Turda
Aiud
Dej-Beclean pe Someş

Lunea Mureşului în aval de
Gorneşti pînă la Alba Iulia

Lunea Muresului de la Alba Iulia
la Deva ' 30

Lunea Tîrnavelor 20
Depresi unea Si bi ului
Depresiunile Tg. Secuiesc şi

Sf. Gheorghe
Vereşti-Dolhasea
1ţeani-Siret
Lunea Siretului pînă la sud de

Roman 20
Lunea Siret ului de la Roman Ia

Adjud 30

40 60
40 60
60 40
60 40

60 40
60 40
60 40
60 40

40 60

50 20
30 50
50 30 20

40 40 20
50 50 20
40 30 30

30 50

50 20
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După cum se constată din acest tabel, dominante sînt soiurile semitimpurii,
care dau caracterul de calitate superioală bazinelor, urmate de cele semi
tîrzii. Soiurile semitîrzii dau rezultate bune şi în condiţii de irigare. Pro
centul redus de soiuri tîrzii este determinat mai mult de cri terii organiza
torice. Bazinele pentru cartot de toamnă şi iarnă de calitate superioară tiind
bazinele în care cartoiul ocupă cele mai mari supraieţe cultivate în cadrul
fiecărei unităţi, pentru o mai bună eşalonare a lucrărilor au fost incluse
în structură şi soiuri tîrzii.

Reînnoirea cartofului de sămînţă se prezintă în tabelul 2. Sensibili
tatea mai mare la boli virotice în cazul soiulilor timpurii şi semitimpurii

Tabelul 2

Reînnoirea cartofului pentru sămînţă în bazinele de calitate superioară (suprafaţa loturilor
semincere în % din suprafaţa cultivată, pe grupe de soiuri)

Soiuri

B azi nul
timpurii

semi
timpurii

semi
tîrzii tîrzii

Lunea şi cîmpia Someşului

Cîmpi a Turului
Piemonturile Bardului şi Oradei
Cîmpia Crişurilor

Valea Baciului-valea
Ghintăului

Cluj-Turda
Aiud
Dej-Bedean pe Someş

Lunea Muresului în aval de
Gorneşti pînă la Alba Iulia

Lunea Mureşului de la Alba Iulia
la Deva 100

Lunea Tîrnavelor 100
Depresi unea Si bi ului
Depresi unile Tg. Secuiesc şi Sf.

Gheorghe
Vereşti-Dolhasea

1ţeani-Si rei
Lunea Siretului pînă la sud de
R~m ~

Lunea Siretului de la Roman
la Adjud 24

24 24
24 24
24 24
24 24

24 24
24 24
24 24
24 24

24 24

24 24
24 24
24 6 6

24 6 6
24 6 6
24 6 6

24 6 6

24 6 6

determină o reînnoi re la perioade mai scurte a cartofului pentru sămînţă,

respectiv o suprafaţă a loturilor semincere mai mare decît cea prevăzută

în actualul sistem de reînnoire pentru aceste bazine.
Ca măsuri deosebi te din punct de vedere al culturii, este necesar să

se ia în considerare trei probleme. In primul rînd se impune îngrăşarea
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raţională, avînd ca scop nu numai_ sporirea producţiei, ci şi menţ,jnerea

caIi tăţilor culinare ale cartofului. Ingrăşarea unilaterală depreciază caIi..,
tătile culinare. De aceea, în aceste bazine este necesar să se administreze,
pe' fond de gunoi de grajd, îngrăşăminte chimice complete (NPK), în doze
moderate. Raportul optim, în mod cu totul general, este de 1 : 0,8 : 1 - 1,5.
Apare deci necesitatea aplicării îngrăşămi.ntelor cu potasiu ehiar şi pe
solul unde îngrăşămintele cu potasiu nu sporesc seII\,iniiiQativ producţia;

ele contribuie în schimb la menţinerea calităţilor culinare superioare.
A doua problemă de care trebuie ţinut seama este combaterea manei,

dat fiind faptul că soiurile semitîrzii şi mai ales cele semitimpurii şi tim
purii sînt mai sensibile la mana cartofului.

Pentru aspectul comercial al cartofului , mai ales, dar şi pentru cali
tătile lui culinare în oarecare măsură, trebuie să se evite tasarea solului,
10l:marea bulgărilor în timpul lucrărilor de întreţinere şi recoltare.
În timpul lucrărilor de reeoltare, transport şi sortare trebuie să nu se
producă vătămarea mecanică a tuberculHor, indiferent de gradul lor
de vătămare.

Atît aspectele legate de combaterea manei, cît şi cele cu pnvue la
vătămarea tuborculilol', impun ca la dotarea unităVlor din aceste bazine
să se ţină soama şi de considerentele arătate.

III b. Bazine pentru cartof de consum de toamnă şi iarnă, de calitate.
Începînd de asemenea din partea de nord-est a Transilvaniei au fost deli
mitate următoarele bazine pentru cartof de calitate: în judeţele Satu Mare
şi I\Iaramureş, bazinul di n cîmpia Careiului între rîul Crasna, Ieru şi dea
lurile Tăşnadului, valea Someşului între Aluniş - Mireşu Mare şi Şomcuta

Mare - valea Vinului, valea Lăpuşului între Rogoz - Răzoare şi valea
Tisei; în judeţul Bihor, lunea Bereteului şi dopresiunea Beiuşului. Tot în
această categorie a iost Încadrat bazinul de pe lunca Someşului între Gilău

şi J ibou. În centrul Transilvaniei au fost delimitate bazinele de pe valea
1'irnavei Mari, valea Homoroadelor, valea Mureşului în amonte de Reghin
cu văile Gurghiului şi Lutului, precum şi bazinul Nirajului format de lunca
superioară a rîului Tîrnava Mică, lunea Nirajului ŞI coljnele dintre cele
două rîuri. În partea de est a Transilvaniei au fost delimitate asemenea'
bazine în partea superioară a depresiunii Giuc, partea superIoară a depresiu
nij Gheorghieni şi microbazinul Topliţa. În sud, bazinele Beriu - Romos,
Pianul, Sebeş - Daia - Apold situat în depresiunea Secaşul Mare şi

bazinul Secaşul Mic, continuînd spre est eu bazinul Hîrtibaciului şi hazinul
Cibin - valea Visei din judeţul Sibiu, înche1e acest grup de bazine din
'Transilvania. În :Moldova, pe teritoriul cercetat de noi există condiţii pentru
a delimita astfel de bazIne numai în partea superioară a luncii Trotuşului

(tig. 1).
Condiţi i le climati ce, în general, sînt foarLe favorabile pentru cultura

c:utofului, atît în ceea ce priveşte regimul hidric, cît şi cel termic. Precipi- '
taţ,iUe căzute în timpul perioadei de vegetaţie sînt cuprinse între
300 şi 450 mrn; apare deci un surplus de umiditate care creează condjţii

2 - Anale voI. 1
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expceţionale pentru apariţia manei cartofulul şi în plus pentru depr~cierea

gustului carL<;>fului. Din această cauză nu pot predomina soiurile timpurii
care produc cartof de calitate superioară, combatereamanei fiind foarte
anevoioasă pe suprafeţe mari. Deprecierea gustului din cauza excesului tem
porar de umiditate se manifestă cu deosebire la soiurile tîrzii, elin care
cauză este necesar ca suprafaţa cultivată cu asemenea soiuri să fie restrînsă

faţă de prezent. Reg.imul termic este foarte favorabil, atit în tot timpul
perioadei de vegetaţie, cît şi pe principalele interfaze. De aceea acest ele
ment climatic nu a contribui t substanţial la încadrarea bazinelor ară tate
în grupa de care ne ocupăm. Solul însă a avut un rol mai important. În
general, soIurile din aceste bazine sînt favorabile pentru cultura cartofului,
dar nu foarte favorabile ca textură. Comparativ cu soIurile din grupa bazi
nelor de calitate superioară, care au textură uşoară şi uşoară spre mijlocie,
acestea sînt soIuri mi jlocii.

Grupele de soiuri care dau cele mai bune rezultate în aceste bazine
şi procentul de participare a acestora se prezintă în tabelul 3. Din acest

Tabelul 3

Procentul de participare a grupelor de soiuri În bazinele pentru cartof de consum de toamnă şi

iarnă, de calitate

Soiuri

Bazinul semi- semi-
timpurii tîrzii tîrzii

Cîmpia Carei ului între rîul Crasna, Ieru şi dealurile
Tăşnadului 20 40 40

Valea Someşului (Aluniş-Mireşu Mare şi Şomeuta
Mare-valea Vinului) 20 40 40

Valea Lăpuşului (Rogoz-Răzoare) 60 40
Valea Tisei 60 40
Lunea Bereteului 30 50 20
Depresi unea Bei uşui ui 30 50 20
Lunea Someşului (GiIău-Jibou) 20 60 20
Partea superioară a depresiunii Gue 20 40 40
Partea superioară a depresi uni i Gheorghieni 2Q 40 40
Mierobazinul TopIi ţa 20 40 40
Lunea Tîrnavei Mari 20 40 40
Lunea Homoroadelor 20 40 '10
Lunea Mureşului îu amonte de Reghin, cu văile

Gurghiului şi Lutului 20 30 60
Bazinul Nirajului 20 30 60
Beriu-Romos 30 40 30
Pianul 30 40 30
Depresi unea Seeaşul Mare 10 36 60
Seeaşul Mic 10 30 60
Hîrti baei ul 20 40 40
Cibin-valea Visei 20 40 40
Lunea superioară a Trofuşului 50 . 50
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tabel se constată că cea mai mare pondere o au soiurile din grupele tîrzii
şi semitlrzii. Soiurile timpurii np sînt recomandate atît din cauza perico
lului de mană arătat anterior, cît şi din cauza capacităţii de producţie

mai scazută. Grupa de soiuri semitimpurii are în etapa actuală un procent
de palticipare redus. Procentul din suprafaţa cultivată pe care trebuie să-I

ocupe loturBe semincere în fiecare unitate cultivatoare de cartof, pentru
a asigura reînnoirea cea mai corespunzătoare a materialului de plantare,
se prezintă în tabelul 4. La stabilirea duratei de reÎnnoire a cartofului pen
tru sămîntă s-a tinut seama de conditiile de îmbolnăvire virotică si de rezis
tenţa soiu~'ilor din fieeare grupă de plecoeHate. De aeeea soiurilo~ semitlm
purii trebuie să li se asigure o reînno're pe loturi semincere ele un an. Ex
cepţie fac elepresiunile Ciucului, Gheorghieni şi Topliţa, unde condiţiile

climatice sînt mai. lJuţin favorabile înmulţirii masive a afjdelor transmi
ţătoare ele viroze şi ca atare este posibilă reînnoirea cartofului pentru să

mînţ,ă pe loturi semincere ele eloi ani. Pentru soiurile tîrzii este suficientă

Tabelul 4

Reînnoirea cartofului pentru sămînţă în bazinele de calitate (suprafaţa loturilor semincere în
% din suprafaţa cultivată, pe grupe de soiuri)

Soiuri

Bazinul

Cîmpia Carei ului între rîul Crasna, Ieru şi dealu
rile Tăsnadului

Valea Someşului (Aluniş-Mireşu Mare şi Şomeuta
Mare-valea Vinului)

Valea Lăpuşului (Rogoz-Răzoare)
Valea Tisei
Lunea Bereteului
Depresiunea Beiuşului

Lunea Someşului (Gilău-Jibou)

Partea superioară a depresiunii Ciue
Partea superioară a depresiunii Gheorghieni
Mierobazinul Topli ta
Lunea Tîrnavei Mari
Lunea Homoroadelor
Lunea Mureşului în amonte de Reghin. eu văile

Gurghiului şi Lutului
Bazinul Nirajului
Beri I1-Romos
Pianul
Depresi unea Seeaşul.Mare
Secaşul Mie
Hitti baei ul
Cihin-valea Visei
Lunea superioară a TrotuşuIui

semi
timpurii

24

24

24
24
24
6
6
6

24
24

24
24
24
24
24
24
24
24
24

I

semi
tîrzii

24

6
6
6

24
6
6
6
6
6
6
6

6
6

24
24
24
24
24
24
24

tîrzii

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
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reînnoh'ea pe lotuli de doi ani, în timp ce pentru cele semitîrzii reînnoirea
trebuie să se facă pe loturi de unul sau doi ani, în funcţie de condiţiile din
fiecare bazin.

Indicaţiile date pentru bazinele de calitate superioară cu privire la
folosirea îngrăşămintelor, combaterea manei şi evitarea vătămării tuberculi
lor sînt valabile şi pentru bazinele de calitate.

În perspectivă, pe măsură ce cultivatorii de cartof se vor specializa
şi baza materială se va îmbunătăţi, procentul de soiuri tîrzii se va reduce
consi derabil şi va creşte procentul de soiuri semitimpurii. În acest tel,
grupa bazinelor de calitate se va integra în cea a bazinelor ele calitate
superioară. ,

III c. Bazine pentru cartof de toamnă şi iarnă destinat marilor consu
muri. Asemenea bazine sînt în număr mai redus în Transilvania: deprc
siunea Zărandului, depresiunea Vadului şi o parte din depresiunea Beiu
şului, depresiunile Huedin, Crasnei, Dumitra - Nimigea - Beclean şi

bazinul valea Ier1i - valea Hăjdăţii în partea centrală şi de nord-est a
Transilvaniei; depresiunea Haţegului, care cuprinde trei microdepresiuni,
în sudul Transilvaniei; depresiunea Baraolt, lunca şi terasele GItului la
nord de depresiunea Bîrsa pînă la nord de comuna Hălmeag, în partea de
sud-est a Transilvaniei. În :Moldova se găsesc marile bazine Rădăuţi - GU1"a
Humorului, continuat spre sud cu depresiunea Nemţişorului şi plattorma
Dragomireşti-- Bîrgăuani (fig. 1).

Condiţiile climatice din aceste bazine sînt foarte favorabile pentru
cultura cartolului, atît din punct de vedere termic cît şi hidric. SoIurile
însă sînt mai puţin corespunzătoare. Drenajul intern este variabil, frec
vent cu excps temporar de umiditate. Acest lapt obligă la cultivarea soiu
rilor mai extensive, mai rezistente la condiţiile externe. Din tabelul 5, în

Tabelul 5

Procentu I de participare a grupelor de soiuri în bazinele pentru cartof destinat marilor consumuri

Bazinul

Depresi unea Zărandului

Depresiunea Vadului
Depres; unea Bei uş (Crişul Negru)
Depresiunea Huedi n
Depresi unea Crasna
Dumitra-Nimigea-Beclean
Valea Ierii-valea Hăjdăţii

Depresi unea Haţeg

Depresi unea Baraolt
Lunca si hrasele Gitului între depresiunea Bîrsei

şi corn. Hălmeag
Rădăuţi-Gura Humorului
Depresiunea Nemţ;şorului şi platforma Dragomireşti

- Bîrgăuani

Soiuri

scmitîrzii tîrzii

40 60
40 60
40 60
50 50
50 50
50 50
50 50
40 60
40 60

40 60
40 60

40 60
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care este dat procentul de participare a grupelor de soiuri în fiecare bazin,
se constată că predomină soiurile tîrzii. Soiurile semitîrzii au tost incluse
mai mult din considerente organizatorice, pentru a se putea asiguta o mai
bună eşalonare a lucrărilor.

Atît din cauza conditiilor externe, cît si din cauza rezistentei mai
mari la degenerare a soiurdor din cele două gr~pe de precocitate, reî~lIlOlrea
materialului de plantare pe loturi semincere de doi ani este suficientă.

Aceasta înseamnă lot semincer anual cu cartof de sămînţa din categori a
original, pe 6 % din su prafaţa cultivată cu cartof în fiecare bazin.

Obtinerea productiilor mari de cartof în aceste bazine este conditio
nata de ~îteva măsuri ~peciale. În primul rînd sînt necesare lucrări de 'de
secare pentru evacuarea excesului temporar de umiditate şi pînă la eiec
tuarea acestora, lucrări de suprafaţă în acelaşi scop. În al doilea rînd se
impune aplicarea gunoiului de grajd, iără de care în aceste hazine nu este
posibilă cuI tura cartofului în mod economi c. In cazul cînd gunoi ul de grajd
este insuficient pentru a îngrăşa în fiecare an toată suprafaţa cultivaUi
cu cartof, devine necesara cultivarea cartofului după cartof gunoit, un singur
au. Şi într-un caz şi în celălalt, folosirea dozelor mari de îngrăşăminte

chimice este o necesitate.
Precipitaţiile abundente şi conţinutul solului ceva mai ridicat în

argilă fac ca perioada optimă pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere,

în special, să iie foarte scurta. De aceea, combaterea buruienilor prin erbi
cide se impune în mod deosebit în aceste bazine.

IV. BAZINE PENTR U CARTOF INDUSTRIAL

Bazinele specializate pentru cartoful industrial nu au fost delimitate
ca o consecinţă a îmbinării pe teritoriile respective a condiţiilor de climă

şi sol corespunzătoare acestui scop al culturii. Suprafaţa cu condiţii externe
foarte favorabile pentru producerea cartofului de consum este mai mică

decît cea necesara. De aceea, producerea cartofului industrial nu este o
rezultantă a folosirii raţionale a terenurilor pentru cartof, ci o necesitate
de a asigura materia primă pentru labrieilo existente sau în eurs de cons
truire, adesea necorespunzător amplasate. Astfel, bazinul de pe valea Cră

căului si valea Bistritei deserveste fabricile de amidon din PIatra Neamt Ei
FilipeşLi-Roman, acea'sta din ur~ă amplasata grf'şit în bazin pentru prodl~.
cen'a cartoiului de calitate superioară.Bazinul Rădăuţi-PutnaaS1gură ma··
teria primă pentru fabI'ica de spirt din Rărlăuţi. Bazinul Hănţeşti -- Vîrful
Cîmpului a f<,)st delimitat pentru a deservi fabl;ica de amidon de la Hănţeşti.

Depresillnea Ciueului de Mijloc şi microbazinul Casiu - PIăieşti, situa/'
alături, asigură materia primă pentru fabrica de amidon de la Sînsimion.
Bazinul Bodoc - Bicsad şi cel din partea coJinară a depresiunii Tg. Secuiesc
deservesc fabricile de la SI. Gheorghe şi Tg. Secuiesc. Numai bazinul din
depresiunea Făgăraşului nu deserveşte încă nici o fabrică. Acesta a fost
delimitat pentru cartof industrial, deoarece condiţjile de sol de aci nu cores
pund pentru alt scop al culturii.
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Teoretic, în aceste bazine ar trebui să se cultive numai soiuri indus
triale. Pentru a se asigura însă şi necesarul de consum de cartof de calitate,
se consideră că soiurile industriale trebuie să ocupe 80% din suprafaţă şi

cele alimentare 20%. Pentru acestea din urmă se recomandă soiuri din g"upa
semi tîrzii.

Reînnoirea cartofului pentru sămînţă pe loturi semincere de 6% din
suprafaţă este corespunzătoare pentru toate bazinele pentru producerea
cartofului industrial.

În vederea obţinerii producţiilor mari de cartof industrial este nece
sar să se aplice cîteva măsuri speciale. Astfel, în bazinele Făgăraş şi Rădăuţi

Putna, în care predomină soIurile podzolice cu drenaj intern imperfect,
măsurile pentru evacuarea excesului temporar de umiditate sînt esenţ.iale.

]'olosirea îngrăşămintelor trebuie să corespundă scopului pentru care se
cultivă cartoţul, respectiv creşterea conţinutului în amidon şi a calităţii

amidonului. In acest sens se impune folosirea îngrăşămintelor cu potasiu.
Pentru a se acumula mai mult amidon este necesar să se asigure o perioadă

de vegetaţie cît mai lungă, prin plantarea timpurie şi recoItarea numai
după uscarea vrejilor sau distrugerea lor de către brumc.

V. BAZINE PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI PENTRU SĂMîNŢĂ (ZONE îNCHISE)

Pentru producerea cartofului pentru sămînţă au fost identificate
teritoriile cele mai corespunzătoare din acest punct de vedere şi au fost
delimi tate patru zone închise. Acestea fac obiectul unei lucrări separate
(M a n şi colab., 1969).

VI. TERITORII NEINCLUSE ÎN BAZINE SPECIALIZATE

În teritoriile neincluse în bazine specializate nu există condiţii pentru
a se cultiva cartoful pe suprafeţe mari, cu mecanizare totală şi fentabili
tate maximă. Este necesar lnsă ca să se cultive cartof pentru consumul
propriu al locuitorilor din aceste teritorii. De aceea este indicat să se cul
tive soiuri de calitate din grupa celor semitimpurii şi a celor semitîrzii.
Reînnoirea cartofului pentru sămînţă se face anual sau la doi ani cu ma
teri al de plantare proveni t din bazinele specializate.

DISCUŢII ŞI CONCLUZII

În România, suprafeţele cele mai mari cultivate cu catof se găsesc

în Transilvania şi nordul :Moldovei. 'Suprafaţa ocupată cu cartof în anul
1967 la cooperativele agricole de producţie din judeţele în care sînt situate
bazinele descrise a fost de 100 710 ha. Deci ponderea cea mai mare a cul
turii cartofului în ţara noastră, mai ales a cartofului pentru consumul de
toamnă şi iarnă, este în aceste bazine. De aceea se pot face unele aprecieri
cu caracter general privind cultura cartofului pentru consumul de toamnă

şi iarnă.



13 BAZINE SPECIALIZATE PENTRU CULTURA CARTOFULUI 23

În tabelul 6 se prezintă suprafaţa propusă a fi culţivată cu cartof,
pe tipuri de bazÎne şi grupe de soiurL Din datele prezentate se constată că

suprataţa cultivată cu cartof în anul 1967 a fost mai mare decît posibilităţile

de a se asigura o bună amplasare a culturii, cu cea 15 000 ha. Rezultă deci

Tabelul 6

Suprafaţa propusă a fi cultivată cu cartof (ha), pe tipuri de bazine şi grupe de soiuri

Supra fa ţa pe grupe de soiuri

Total extra-
tîrzii

Tipul de bazinc supta- timpurii semi- semi-
faţă şi tim- timpu- tîrzii "Hm'n-I indu""purii rii tare ale

1 ..:...- Bazine pentru cartof de con-
sum extratimpuriu şi timpu-
riu 1 650 1 650 - - -

II - Bazine pentru cartof de
consum de vară 2600 1 040 1 560 - - -

III - Bazine pentru cartof de
consum de toamnă şi iarnă:

a - de calitate superioară 21 200 2 120 9540 8480 1 060 -
b - de calitate 13500 - 2700 5400 5400 -
c - pentru mari consumuri 23400 - - 9360 14040 -

IV- Bazine pentru cartof indus-
trial 12000 - - 2400 ~ 9600

.V - Bazine pentru producerea
cartofului pentru sămînţă 11 000 - - - - -

Total: ha 85350 4810 13800 25640 20500 9600

% 100 6,5 18,5 34,0 27,5 13,5

că pe acest teritoriu nu există condiţii foarte favorabile care sa valorifice
investiţiile ce se fac pentru cultura cartolului alimentar. Din aceasta cauză

necesitatea extinderii suprafeţelor cultivate cu cartof pentru industrie,
ca şi construirea de noi fabrici în afara bazinelor delimi tate pentru acest
scop, trebuie privită cu lllultă rezerva.

- În vederea obţinerii unor producţii ,mari de cartof, constante de
la an la an, este necesar să se reducă suprafaţa la atît cît este necesar pentru
asigurarea unei amplasări corespunzătoare a culturii. Acest lucru nu va
fi posibil însă fără o creştere substanţială a producţiei medii la hectar. Pen
tru a urgenta acest proces este necesar să se extindă mult cultura cartofului
pe IUIlcile rîurilor din bazinele cu cartof pentru consumul de toamna şi

iarnă.

- Pentru etapa actuală, se apreciază că suprafaţa necesara a fi irigată

trebuie să reprezinte dublul suprafeţei cu care este necesar sa se reducă

cuI tura cartotulni pe ţară, deci cca 30 000 ha.
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În vederea îmbunătăţirii calităţii cartofului pentru consumul de
toamnă şi iarnă este absolut necesar să se respecte procentele de partici
pare a soiurilor din diferitele grupe de precocitate, aşa cum s-a aratat, pe
bazine, eeea ce schimbă radical structura actuală a soiurilor. Cca 25% din
supraiaţă urmează să tie cultivata eu soiuri timpurii şi semitimpurii, 34%
cu soiuri semi tîrzii, 27,5 % cu soiuri tîrzii şi 13,5 ~/o cu soiuri pentru indu~

trie. Acest lucru impune o bună diferenţiere a scopurilor culturii cal'toiului
în tiecare bazin.

- Din lucrare se desprinde că reînnoirea cartofului pentru sămînţă

trebuie îmbunătătită. Este necesar ca supraiata loturilor semincere sa
creasca, pentru a ~sigura lllaterialul de plantare' necesar reînnoirii în pro
porţiile arătate pentru fiecare bazin.

- Din observaţiile de pe teren se constată că în unităţile în care
~uprafaţa cu soIuri uşoare este mai mică nu se dă prioritate cartofului
în amplasarea culturilor, deşi acesta este planta cea mai pretenţioasă faţă

de sol. Din considerente economice se dă prioritate porumbului, grîului
şi sieclei de zahăr. În bazinele pentru cultura cartolului menţionate nu sînt
condiţii foarte iavorabile pentru cultura grîului şi a porumbului, dar uni
tăţile cultivă aceste plante pentru a-şi asjgura necesarul de consum. Pentru
a obţine recolte mari, cele mai bune terenuri le aiectează acestor culturi,
precum şi sieclei de zahăr, la care plata pentru materialul predat creşte

proporţional cu creşterea producţiei. Ca urmale, amplasarea culturilor
este netavorabilă pentru cartoL Rezultă deci că pentru cultura cartoiului
este necesar să se rezolve unele probleme economice, legate mai ales de
cointeresarea cultivatorilor.

- Crearea condiţiilor pentru o mai bună amplasare a culturii earto
jului poate ti asigurată şi pe altă cale. Atit în Moldova, cît mai ales în Tran
silvania, suprafeţe mari de teren foarte bun pentru cartot sînt ocupate de
Jilleţe, din cauza exeesului de umiditatE'. Desecarea acestora şi cultivarea
lor cu cartof ar duce nemijlocit la rezolvarea problemei. Cultivarea plantelor
de nutreţ în locul cartolului şi a cartofului în locul tîneţelor de pe terenurile
desecate ar duce la obţinerea de producţ.ii mai mari atît de cartof, cît şi

de plante de nutret. Aetiunea desecărji acestor terenuri o eonsiderăm la
icI de importantă c~ ~i e~tinderea culturii cartofuJui în eondiţi i de irigare.
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ZONE ÎNCHISE PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI PENTRU SĂMÎNŢĂ

S. MAN, T. CATELLY, N. GRĂDINARU, ECATERINA CONSTANTINESCU, E. BEDO,
V. BUDUŞAN, N. COJOCARU şi M. BERINDEI

Degenerarea cartofului este un rezultat a numeroşi factori care îşi

aduc contribuţia în mod foarte diferit la apariţia acestui fenomen. Aceşti

factori, prezenţi în mare măsură la locul de amplasare a culturilor semin
cere de cartof,. influenţează calitatea cartofului pentru sămînţă pe două

căi :avirotică şi virotică. Finalizarea investigaţiilor în acest domeniu a
dus ]a apariţia sistemelor de producere pe bElze ştiinţifice a caltotului pen
tru sămînţă, în zone închise, care să asigure menţ.inerea pe o perioadă cît
mai lungă a însuşirilo!' biologice iniţiale ale soiurilor de cartof.

Reeunoasterea influentelor avirotice este conditionatădeeliminarea
celorvirotiee. 'Rezultatele u'nor lucrări experimentale,' care susţin că dege':'
nerarea soiuri lor de cartof se datorează condi ţi ilor de sol şi climă (K 1 a p p,
1931; L î s e n k o, 1951; vV e n zI, 1950, 195,4), au rămas neconclu
dente din cauză că aceste condiţii n-au putut fi niciodată experimentate
integral. S ehI e u s s e ner şi G o erI i t z (1952) apreciază exis
tenţa unor factori independenţi de cei virotici, care determină variaţia

rocoHelor de cartof. Ei arată că influenţa unor aşa-numiţi factori ecologici
nu este pe deplin cunoscută.

Un interes deosebit a fost acordat de cercetători aspectelor virotice
ale degenerăriil cu aplic?bilitate largă în practica menţinerii soiului, prin
producerea de sămînţă. Incă de la începutul secolului XX au fost între
prinse cercetări cu pl'ivire la identificarea agenţilor transmiţători ai bolilor
virotice. O o l' t w i j n Bot j e s (1920) consideră afiaa verde a pier
sicului (Myzus persicae Sulz.) ca principal transmiţător al virozelor la
cartof şi în special al virusului Y (streak) al virusului răsucirii frunzelor
şi al virusului A, fapt confirmat ulterior prin numeroase cercetări asupra
biologiei vectorului şi a modului de transmiterea virusurllor. G e ieI' f:j 

b e r ger (1954) constată că ploile abundente din perioada cînd migrantele
părăsesc gazda de iernare, ad.ică din martie pînă în mai, cît şi cele din
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iunie, pot limita apariţia masivă il aiidelol'. C zer w ins k i (1D43)
arată că ploile persistente şi cele sub forma de ratale, precum şi condi ţiile
extreme de temperatură, idnează înmulţirea atidelol', reduc mobilitatea
şi dispoziţia de migrare a lor, limitînd extinderea bolilor "irotice. H a Ii 

S e n (1941) este de parere că nu cantitatea de precipi taţii este decisivă
pentru mobiUtatea vectorului, ci numarul de zile cu ploi din cursul perioa
dei de vegetaţie.

Z i e g 1 e r (19.')1) constată că ali deIe nu agrează zborul cînd masele
de aer sînt în mişcare. La vînt de peste 2 m/s nu se mai observa zborul activ,
iar aUdele întrerupîndu-şi zborul se aşează în poziţie de aşteptare. Creşte

însa posibilitatea răspîndirii pasive a afidelor în special prin vînturile
în ratale sau turtuni. In general, după cum constata .M ii 1 l e l' şi Ung e r
(1955), atidele nu-şi desfăşoară zborul atunci cînd temperatura, la supra
faţa irunzelor de cartol, este sub 17°C. Frecvenţa mare a temperaturilor
maxime zilnice de 23°C în timpul zborului principal al alidelor le acti
vează dispoziţia de zbor, iar temperaturi de peste 30°C nu tavorizear.ă evo
luţ,ia populaţiilor de atide.

SaI z m a Il n (1954), ,M e i e r (1954) şi Z i e g 1 e r (1951) constată

ca orografia terenului puate prezenta diterenţieri de lavorabilitate pentru
înmulţirea afidelof. Un pericol deosebit de maIC sub aspectul populării

cu atide îl prezintă depresiunile mici şi locurile protejate de vînt (masive
abrupte, rîpe, păduri etc.). Han s e n (1941) a constatat că densitatea
atidelor este mai mare în apropierea 10calităţilor şi construcţiilor, cu posi
Lilităţi de adăpost pentru aUde, locuri ce trebuie evitate în alegerea tere
nurilor pentru cultura cartolului pentru sămînţă. Întinderile de teren
expuse vînturilor eonstante, în special acelora dinspre mari întinderi
de ape, sînt suprafeţelecele mai favorabile culturii cartotlllui pentru sămînţă.

Astlel, sînt specificate suprafeţele întinse din Olanda, partea vestică a
Scoţiei şi peninsula Iutlanda în Danemarca. ,M ii n s t e r (1958) constată

ca în Elveţia cele mai bune condiţii pentru. cultura cartotului pentru să

mînţă le prezintă terenurile situate între 600 şi 900 m altitudine.
Ca o concluzie a cercetărilor efeetuate pînă în prezent, zonele care

se caracterizează prin primăvară scurtă, răcoroasă şi cu ploi frecvente,
prin mu1Lă ceaţă şi rouă, printr-o puternjcă ci1'culaţie a aerului, prin ur
mare cu posibilităţi reduse de răspîndire a vectorilor şi cu un interval eît
mai lung de la prinml zbor al afidelor pînă la începutul zborului maxim
de vară, sînt cele mal potrivite pentru cultura eartoiului pentru sămînţă.

Cercetările electuate au aratat că deprecjerea soiurilor de cartof în
condi ţ,j ile zonelor favorabile şi foarte favorabile pentru cultura cartotului
în ţara noastră se datorează degenerări i de natura viroli că. C o joc a r u
şi P o p (1964) arata că după numai trei ani de cultură, inJeeţ,ia cu viroze
a soiurilor studiate a variat între 34,0 şi 85,6%.

În anul 1961 s-a iniţiat, pentru prima dată în ţara noastră, un sistem
ştiinţific pentru producerea cartofului pentru sămînţă (B eri n d 'e' i şi

Cat elI y, 196.1). Ca urmare, în toamna anului 1963 au fost livratepen
tru înmulţire primele cantităţi de sămînţ,ă superelita catre difBrite unităţi
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agricble din zonele (oarte lavorabile şi favorabile culturii cartofului. Acest
sistem nu a înregistrat succesul scontat În producţie din cauza dispersătii

pronunţate a loturilor semincere, materi.alul de sămînţă degenerînd în
majoritatea cazurilor după 2-3 ani, în principal din cauza imposibilităţ,ii

izolării În spaţiu a loturilor semincere de culturile de cartof pentru consum,
puternic inlestate cu viroze.

Pornindu-se de la premiza că în ţara noastră există zone cu condiţii

pedoclimatice foarte favorabile culturii cartofului şi că structura agricu 1
turii noastre socialiste permite organizarea unor zone închise pe mari su
prafeţe, începînd din anul 1965 s-a preconizat acest sistem (C a t e Il y şi

colab., 1965). Principalele linii directoare care au stat la baza organizării

zonelor închise au fost următoarele:

- Zona închisă să cuprindă o suprafaţă relativ mare, care să per
mită cultivarea anuală a cel puţin 1 500 ha cartot, în condiţii meteOlolo
gice care să limiteze dezvoltarea şi răspîndirea afidelor transmiţătoaro

de boli virotice. Să fie delimitată de obstacole naturale s: cordoane de
protecţie, care sa permită o izolare cît mai efieace de culturile de cartof
pen tru consum.

- În interiorul zonei toate suprafeţele cultivate cu cartof să se
planteze numai cu material de sămîllţ,ă din categorii biologice superioare,
inclusiv sămînţa originală (SO), consumul intern de cartof asigurîndu-se
tot de pe aceste suprateţ,e.

- Pe suprafeţele cu cartof pentru sămînţă din interiorul zonei sa
se aplice întregul complex de masuri fi.tosanitare, speclt ice preveniri i
răspîndirii boli lor virotice. Numărul soiurilor cultivate a fost limi tat
conform cerintelor fitosanitare.

La baza' producerii cartofului pontru sămînţă în zonele închise stă
materialul clonal liber de boli virotice, produs pr1n selecţie clonală indi
viduală într-o perioadă de cinci ani şi trei ani de selecţie în masă nega ti vă,
inclusiv sămînţa originală.

Materialul clonal se produce în eentre specializate, iar ultimele trei
verigi de reînmulţire în masă la unităţile agricole din interiorul zonei.

ORGANIZAREA ZONELOR îNCHISE

Suprafaţa necesară produceri i eartofului pentru sămînţă în toate
verigile (inclusiv SO), pentru sistemul actual de reînnoi re a fost cuprinsă

în perimetrul a patru zone închise, amplasate în eondiţii de climă -şi sol
foarte favorabile culturii cartotului. Au fost create astfel zonele: R'işnOl~

şi llărman în judeţul Braşov, Ciuc în judeţul Harghita şi Suceava în ju
detul Suceava.

, La amplasarea zonelor închise s-au avut în vedere şi elementele de
climă care, pe cît posibil, să determine în evoluţia populaţiilor de afide
un iilterval cît mai larg de la primul zbor al migrantelor de pe gazdele
de i~rnaI'e pînă la începutul zborului maxim de vară, În general zonele
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Elementele condiţiilor meteorologice din cuprinsul zonelor închise

4

Tabelul 1

Zonele închise

Condiţiile meteorologice

I I I
Rîşnov Hărman Suceava CiliC

Media anuală a precipitatiilor (mm) 725,6 610 625 540

Media sumei precip. în lunile VI,
VII, VIII (mm) 327 277,1 268 236,5·

Nr. medi u al zi lelor cu canto de preci p.
nr.:: fi> 0,1 mm în lunile VI şi VII 28,7 29,2 20,5 L.oJ,::J

Media anuală a temperaturilor (0C) 7,8 7,5 7,8 5,6

Media tempo zilnice în lunile VI, VII,
VIII CC) 17 17,2 18 16

Media tempo maxime în luna VII (0C) 17,8 18 19 16,7

Coef. hidrotermic în perioada de ve-
getaţie 1,9 1,7 1,7 1,4

Data medie a ultimului îngheţ din
primăvară 1.V l.V 1.V lO.V

Direcţia vîntului predominant V-SV V-SV NV V

Frecv. vîntului cu viteza> 2 m/s în
lunile V, VI, VII 63,6 63,6 72,.S -

închise prezintă elemente meteorologice relativ asemănătoare (tabelul 1),
caracterjzîndu-se printr-un climat roce şi umed. Cantităţile cele mai mari
de precipitaţii cad în lunile lunie, iulie şi august. Cantitatea maro de
precipitaţii şi frecvenţa mare a zilelor ploioase (1 :3-1:2 din zilele lunilor
iunie şi iulie) limitează într-o oarecare măsură zborul atidelor, dar îngreu
iază lucrăIi]e de întreţinere şi combatere.
~ Temperatura medie anuală a aerului este cuprinsă între 7,5 şi 7,8°C
In zonele Hărman, Rîşnov şi Suceava, iar în zona Ciuc este de 5,6°C. Media
maximă a temperaturilor zilnice în lunile iunie, iulie şi august, precum
şi temperatura medie lunară cea mai ridicată se înregistrează în zona
Suceava (18°C, respectiv 19°C), iar în aceeaşi perioadă de timp, cele mai
scăzute temperaturi se înregistrează în zona Ciue (16°C, respectiv lG,7°C).
Coeficientul hi drotermic în cele patru zone este cuprins între 1,4 şi i ~ 9.

:Momentul optim de plantare, în condiţii climatice normale, este în
a doua jumătate a lunii aprilie în zonele Hărman, Rîşnov şi Suecava, pre
lungindu-se pînă la jumătatea primei decade a lunii mai în zona Ci.ne.
Data medie a îngheţuri lor tîrzii din primăvară, situîndu-se în cele patru
zone Între 1 şi 10 mai, exclude pericolul de distrugere a plantelor prin înghc:ţ

după răsărire.

Direcţia vînturi lor dominante este în zona Rîşnov şi Hărmandinspre
vest-sud-vest (dinspre munţii Piatra Craiului şi Făgăraş), în zona C~uc

dinspre vest (munţii Harghi,ta), iar în zona Su~eava dirlspre nord-vest.
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In lunile mai, iunie şi iulie, frecvenţa vînturilor cu viteza de peste 2 m
pc seeundă (impropl'ie deplasăriloractive ale vectorilor în culturile de cartot)
este de 63,6%. în zonele Rîşnov şi Hărman şi de 72,5% în zona Suceava.
Există pedcolul mobilizărlj pasive a aiidelor la vi Leze prea mari, mai
mult în zona Suceava.

Conditiile climaticeamintite au ca urmare evolutia Irecventei popu
laţiilor de ~fjde corespunzator curhelor medii de zbor, l:edate prin'număl'ul
de aJide prinse zilnic în vase galbene (capcane ]\Jo(~rike) şi prezentate pe
perioade de 5 zile în luniJe de vegetaţie ale anilor 1\-./(1;3--1966 (lig. 1). Frcc-
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Fig. l-Variaţia numărului total de afide (-_) şi de lvlyztls
persicae ( •.) În zonele Închise, pe perioade de 5 zile

(după Cojocarut, 1968), media anilor 1963 - J965.
Fig. l-Variation in total number of aphids (--) and of Myzus
persicae (...._. __ ) in the con fined zones, in 5.day periods (after

Cojocaru, 1968) Means for 1963-1965.

1 COJOCARU N. şi colab. 1968, D~tenninarea zborului alidelor din culturile de cartof
în 2vnele lncllise (manusLris I.C.C.S.}.
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venţa maximă a zborului de vară al afidelor se situează, în medie, în a
doua decadă a lunii iulie în zona Rîşnov şi la începutul celei de a treia
decade a lunii iulie în zonele Hărman, Ciuc şi Suceava. De remarcat numărul'
redus de M yzus persicae, a cărei frecvenţă de zbor urmăreşte mersul general
al frecvenţei tuturor atidelor în toate zonele. Cel mai mare numar de aUde,
de 37.5 indivizi, s-a înregistrat în zona Rîşnov, iar cel mai redus (144) în
zona Ciuc. Numărul maxim de Alyzus persicae (8 indivizi), prinse în
vase galbene a fost în zona Hărman, iar cel minim (2,5 indivizi) în zona
Suceava.

Apariţia timpurie a alidelor în culturile de cartof, deşi în numar
mic în toate zonele închise, face necf.'sara aplicarea tratamentelor de com
batere imediat după rasărirea plantelor, conti.nuîndu-Ie cu regularitate
pe tot pareursul perioadei de vegetaţ,ie pînă la apariţia zborului maxim
de vara, eînd este neeesară distrugerea vrejiloL Apariţia tîrzie a ZbOlUlui
de vară eoneură la obţinerea unei produeţii asigurate de eartof pentl U

sam înţă în toato zonele închise.

AMPLASAREA ŞI DELIMITAREA ZONELOR ÎNCHISE

Zona Rişnov, situată în partea vestieă a Depresiunii Bîrsei, la alti
tudinea medie de 600 m, euprinde o suprafaţă de 10 592 ha teren arabil,
din eare 1 780 ha cultivate anual eu cartof (tig.2). Din perimetrul zonei
cca 90% este izolat natural prin munţi, păduri, păşun! şi terenuri improprii
culturii cartofllluL. Izolarea este asigurată în partea de est şi sud-est de
masivul PosUl.varul şi munţij Bucegi, spre sud de masivul Piatra Craiului
şi Pasui Bran, spre vest de munţii Perşani şi :l\făgura Codlei, iar spre nord
şi nord-vest de pajişti naturale. Singura porţiune unde izolarea se tace
prin cordon de protecţie este partea de nord. Zona cuprinde terenurile agri
eole ale locali tăţ,ilor: Zărneşti, Rîşnov, Vulcan, Cristian, Codlea, Ghimbav
şi terenulile agricole ale Institutului de cercetări pentru cultura rartolului
şi sfecIei de zahăr Braşov. Tipurile de sol predominante în zonă sînt bran
ciocurile şi soIurile aluviale profunde, cu o diversitate destul de mare în
privinţa pl'ocentului_ de schelet. :Mai puţin răspîndite sînt soIurile gleice şi

humico-semigleice. In general soIurile au textură luto-argiloasă. Excepţie

fac soIurile din sud-vestul zonei, la poalele masivului Piatra Craiului unde
se găsesc soIuri mai evoluate, cu caracter de soIuri zonale (soIuri brune
podzolite), puternic debaziticate, eu reacţie acidă sau puternic addă şi

cu un conţinut redus de elemente fertil izante, care neeesi tă un regim de
ierti li zare mai pronunţat.

Zona Ilărman ocupa partea de est a DepresiunH Bîtsei la· o altitudine
de eca 560 m. Cuprinde 14 616 ha tm'en arabil, din care 2 930 ha cultivate
anual cu cartof pentru sămînţă. Perimetrul zonei este delimitat în proporţie

de eca 80% de obstacole naturale, asigurînd o distanţă de izolare minimă
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de cca 1 km faţă de culturile de cartof pentru consum (fig. 3). Izolarea este
asigurată la sud şi sud-est de masivul Piatra .Mare şi Ciucaş, spre est,
prin păşuni şi fîneţe naturale, spre nord şi nord-est de Iuncile rîului OIt

o Ce/Jtrv producere .sdm//Jtr9'
o/nlrep,n//rckreâl OJgrico/of' de .sl&t
.A COO.,DfN'Oll'/yO? c9.9/'ico,(;;~ de'proo/t/c/le

-'-'-//~/(c9'~~~

tIm corc/on d'e protec.!/e
~ml?07~I?OJrorO)/oi de"oro.!"ec,tle
c=Jt"erel? &lrC;)/J/;/ /Z%u~

Fig~ 2 - Zona închisă pentru producerea cartofului pentru
sămînţă R. îşnov .

Fig. 2 - Confined zone for seed potato produetion, Rîşnov.

păduril şi ~pajişti naturale, precum şi de terenuri improprii culturi i
eartofului. Spre nord-vest şi vest nu este asigurată izolarea naturală, această

porţiune necesi tînd un cordon de protecţie pe o distanţă de cca 2,5 km.
3 - A:la'e val. I
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Zona cuprinde terenurile agricole ale locali tăţilor Hărman, Prejmer, Teliu,
BudiIa, Purcăreni, Tîrlungeni, Săcele şi Sînpetru. SoIurile dominante sînt
branciocurile cu un potenţial de fertilitate ce se caracterizează printr-un
conţinut destul de redus de fosfor şi potasiu asimilabil1şi o capacitate mij
locie de nitrHicare. Sînt răspîndite de asemenea soIurile aluviale profunde
şi aluviale brune, cu schelet profund şi un conţinut mai ridicat de ele-

'}

"...;;::::=:;;
~

o C:e/J(rt/ protYtlct'1"t' .s.9mi/J/ri
o //J(reprtnd(,,!"'~<9 Ol.9r/COm- de 0/0;1'
tJ. Cooper<9(/YD) Olgr/co/t:9" o? ,,<)rOr7t/ct'l1!'

-._.- IIm/lor .conci
EE:HE cor%n oIe proÎl!'c!ie

~zonoi nOlrvra/6i eYe pro/ec//e

c=J re!"'!"/7 &lrOlO// /zo/Oll

Fig. 3 - Zona închisă pentru producerea cartofului pentru sărnîntă
Hărman. '

Fig. 3 - Confined zone for seed potato production, Hărman.

mente fertilizante. Mai puţin favorabile pentru cultura cartofului sînt
soIurile humico-gleice, cu orizont superficial turbificat, care apar în depre
siunile din cadrul zonei.

Zona Suceava, sHuată în Podişul Moldovenesc la altitudini care
variază între 350 şi 500 m, cuprinde suprafaţa de 18 371 ha teren arabil
din care 2 590 ha cultivate anual cu cartof. Perimetrul zonei asigură izo
larea culturilor de cartof pentru sămînţă în proporţie de cca 60%, restul
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suprafeţelor j zolîndu-se plin cordoane de protecţie (fig.~4). Izolarea este
asigurattt spre vest de păduri de conitere şi foioase, spre nord-vest de terenuri
neproductive şi cordon de protecţie. Spre nord şi nord-est este necesară

izolarea prin cordon de protecţie pînă la rîul Suceava, care asigură izolarea
naturală prin lunci şi terenuri neproductive. Spre esLşl sud-est i7olart\u

o Centru p/YJit7VCt>N' .uimi/;(~

tJ. /n/r"'pr/ndN'f:'01 <9p/'/co/erJ d't! ,,/olt
oC'oop"'rcl?t?f'c? 07j?r/C'O/.i tTe"ar'oo/vc//e

- _. - ///7)/101-zo~

~ cordon de pro,TtJc/'ie

~ zon,;; n.,;v"'V/'c9/...~ de>pr()teC'l/~

C=:J tf:'r",;') .;1/,..,0// /Za/~

Fig. 4 - Zona închisă pentru producerea cartofului pentru sămînţă Suceava.
Fig. 4 - Confined zone for seed potato production, Suceava.

este asigurată în mare majoritate prin pădud şi pajişti naturale. Partea
de sud a zonei cuprinde porţiuni miei de izolare naturală, predominînd
în această parte cordoanele de protecţie. Zona cuprinde terenurile agricole
ale 10calităţilor: Suceava, Ilişeşti, BăIăceana, Stroieşti, Şcheia, Mihoveni,
Sf. Ilie, Moara, Ipoteşti, Bosanci, Reuseni, Udeşti. SolurHe prezintă o
variaţie destul de mare, cele mai răspîndite fiind soIurile de tipul cerno
ziom levigat, în diferite faze de levigare. Destul de frecvente sînt şi Iăco

viştHe de coastă şi de depresiune, precum şi unele soIuri aluviale. Supra
feţe mai mici sînt ocup~te de soIuri brune de pădure şi cenuşii de pădure.

In general, soIurile au capacitate medie de nitrjficare, sînt slab spre mij
lociu aproviziona te cu fosfor şi mijlociu spre bine aprovizionate cu pota
siu mobil.

Zona Ciuc se Încadrează în formaţia geomorfologică a bazinului Ciu
cului de jos, la o altitudine de 650 m şi cuprinde 8 979 ha teren arabil
din care 2 360 ha cultivate anual cu cartof pentru sămînţă. Izolarea este
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asigurată în partea de vest de munţii Harghita şi spre est de munţii Ciu
cului (fig.5). Spre nord, alături de strîmtoarea Jigodului nu există posi
bilităţi de izolare naturală, izolarea realizîndu-se prin cordon do protecţie.

o intrepl"lfJclel"e67 t5Jfll"ie%t ele> SfOlt
fj Coopel"t5JIIYOl CJ9rico/<!i' oIepl"or7(/c/ie

___ I/m/IJ zonc7

l±H]d co/'olon oi:' ;o/'otc>c//e

~ zonc9 nr5?It//'62/d c7t' p/'o/2:>ct/e

c=J !f'/'C'17 c9r'6?O// /70/~i"

Fig. 5 - Zona închisă pentru producetea cartofului
pentru sămînţă Ciuc.

Fig. 5 - Confined zone for seed potato produetion, Ciuc.

Zona cuprinde suprafeţele agricole ale locahtăţilor: Miercurea-Ciue, SîllSi
mion, Sîntimbru, Sîncrăieni, Bancu, Cetăţuia, Sînmal'tln, Cozmeni şi

Tuşnad-Sat. Tipurile de sol cllprjnse în zonă sînt variate. Predomină

soIurile cenuşii nisipoase ale teraselor OI tului, cu o fertili tate mediocră,

soIurile de fîneaţă de pe conurile de dej8cţie ale pîrai eloI' din zona Car-
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paţilor, soIuri le brune puternic şi ~lab podzoli te, răspîndite în partea
dreaptă a bazinului, pe sedimente periglaciare şi soIurile brune mon tane
de pădure, caracteristice părţii din stînga bazinului Ciuc, formate pe şisturi

cristaline. SoIurile din zona Ciuc corespund pentru cultura cartofI] lui
pentru sămînţă, prezentînd o textură uşoară, luto-nisipoasă, însă necesită

cantităţi Însemnate de îngrăşăminte, în special îngrăşăminte naturale.

*Organizarea zonelor închise pentru producerea cartofului pentru
sămînţă constituie o etapă superioară în evoluţia culturii cartofului la
noi în ţară. In ved81pa adoptării normelor şi principiilor celor mai potri
vi te condiţiilor de Ja noi, paralel cu studiile teoretj ce, se înregistrează suc~

cese şi în transpunerea acestora în practică. Definitivarea perimetrării

zonelor închise pentru producerea cartofului pentru sămînţă coinci de cu
prima etapă, poate cea mai dificilă, în organizarea producerii de sămînţ,ă

la cartof. Rezolvării judicioase a celorlalte aspecte tangente, de asemenea
indispensabile producerii cartofului pentru sămînţă, i-a fost acordată

atenţia cuveni tă.
Producerea cartofului pentru sămînţă în zone J'nchise prezintă avantaje

comparativ cu sistemele folosi te anterior în ţară şi este metoda tehnică

cea mai bună pînă în prezent pentru menţinerea valorii biologice constante
şi a stării fitosanHare superioare a materialului de sămînţă la cartof. Pe
lîngă aceasta, prin comasarea culturilor de cartof pentru sămînţă, fn aceste
zone se creează pe plan local o tradiţie în cultura cartofului pentru sămînţă

şi, ca urmare a specializării, se asigură tehnicitatea superioară a între
gului ploces de producere de sămînţă la cartof. Se realizează de asemenea
introducerea rapidă şi planificată a soiurilor noi de cartof în prod ucţie.
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ECATERINA CONSTANTINESCU şi T. CATELLY

Soiul de cartof Colina a fost creat în aDul 1953 (C o n sta n tin e s 
cuşi Cat eli y , 1959), raionat în anul 1964 (T o r j e şi colab., 1966)
şi introdus în cultură ca elită în anul 1967. În lucrarea ae faţă se pre
zintă rezultatele experimentale obţinute la acest soi la Centrul de amelio
rarea cal'tofului Bucureşti, situat în zona de sud a ţării.

METODA DE AMELIORARE ŞI TEHNICA PROCESULUI DE SELECŢIE

Soiurile de cartof se deosebesc prin segregarea lor în descendenţă, la
unele aceasta fiind mai largă, la altele mai îngustă (C i mor a, 1953;
S c h i c k, 1962). Frecvent, formele obţinute nu depăşesc capacitatea de
producţie a formei iniţiale, de aceea alegerea soiului în a cărui descen
denţă generativă se programează aplicarea selecţiei clonale creatoare tre
buie făcută prin analiza formei parentale.

În lucrările de ameliorare executate la noi în zona de sud a ţării,

folosindu-se metoda autofecundării libere, cele mai productive descendenţe

s-au obţinut din genotipul Priska (C o n sta n t i 11 e s cu, 1959). La
acest soi cu mare capacitate iniţială de producţie trebuiau îmbunătăţite

următoarele caractere: furma tuberculilor, adîncimea ochilor, perioada de
vegetaţ.ie, calitatea culinară şi rezistenţa la degenerare. Analiza varia
bilităţii descendenţei generative (F2) a arătat că există variabilitatea
caracterelor În directiile dorite. Descendenta care a Întrunit suma cea
mai mare de caractere'pozitive a fost studiată ;ub numărul B.24-53.. Genea-
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logia acestei linii, denumită la introducerea în cultură soiul Colina, este
urmă toa1'ea :

FI - Prisca

I
autofecundare

liberă

I
F 2 - Colina

(B. 24-53)

1Indrie
1par~SSia

{
ZWiCikau~r Friihe

Simson

{
Deutsch~S Relch

Jubel

Lucrările de ameliorare s-au executat după o schemă cu durată de
18 ani şi anume:

- perioada de creare, sub raportul verificării caraeterelor, în anii
1950--1957 (C o li sta li tin e s cuşi Cat elI y, 1959);

- verificarea capacităţii de producţie şi a plasticităţii ecologice în
re~eaua culturilor comparative, în anii 1958-1963.

- ameliorarea de menţinere, în anii 1963-1967.
Întrucît lucrările de creare s-au deslăşurat Într-o zonă foarte favora

bilă degen8rării climatice, s-a utilizat tehnica producerii materialului de
sămînţă prin plantări de vară atît cu tuberculi noi cît şi cu tuberculi
vechi, organi:lîndu-se cuHuri paralele, de primăvară şi de vară, Începînd
din prima descendenţă. Verificarea capaei tăţii de producţie s-a executat
În 12 centre experimentale şi în reţeaua unor ţări ca: H.P. Bulgaria, R.D.
Germană, R.P. Polonă, R.P. Ungară. Amelioararea de menţinere s-a
făcut şi se face in zona foarte favorabilă cuI turii cartofului, În zona În
chisă Rîşnov.

DESCRIEREA SOlULUI

Caractere nlorfologice . Tufa este Înaltă, viguroasă, bine îmbrăcată în
frunze, deasă, cu aspect compact şi portul ered. Tulpinile sînt groase,
pronunţat muchiate, de culoare verde, nepigmentate. Frunzele sînt mari,
normal segmentate, de culoal'e verde mată. Foliolele sînt ovoidale, late,
acuminate, prezentînd frecvent concreElcenţe ale foliolelor ,Lenninale. Folio
lele frunzeI OI' tinere din partea superioară a tulpinilor au o culoare verde
deschis, aceasta fiind un caracter de soi. Inflorescenţa este cima simplă,

cu pedunculul păros de lungime mijlocie. Florile sînt albe, cu stamine
cilindrice de culoare galbenă, bogate În polen. Înflorirea este de durată

lungă şi bogată. Formează abundent bace de culoare verde, nepigmentate.
Tuberculii. Predomină tuberculii mari (tabelul 4), de formă rotundă,

slab turtita. Raportul diametrelor lungime, lăţime, grosime este de 100:
87,4 : 68,5. Coaja este subţire, netedă şi lucioasa, de euloare galben des-
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chis (considerată în comerţ galbenă). Pulpa este galbenă. Ochii sînt super
ficiali, uniform repartizaţi pe tubercul. Sprincenele sînt mijlociu de lungi,
puţin arcuite, neproeminente.

Caractere ale capacităţii de producţie. Capacitatea de producţie a soiu
lui Colina, exprimată prin producţia brută de tuherculi, a fost stuuiată

în mai multe cicluri experimentale în cele mai importante bazine de cul
tura cartofului din ţara noastră. În eulturile comparative de orientare,
executate la Centrul de ameliorare Bucureşti, linia B.24-53 a fost net
superioară soiurilor martor, depăşind cu 44 % producţia martorului timpu
riu ~i 99,3% a martorului semitîrziu (tabelul 1).

Tabelul 1

Producţia de tuberculi obţinută la linia de cartof B. 24-53 la Moara Domnească, Bucureşti

(1955-1957)

Productia

Linia Anul

I

% fată de Mt. Amidon
q/ha %

M±m
Viola I Săpunar

I IB 24 - 53 1955 265 ± 4,1 158,8 265,0 14,6
«(olina) ]9.56 296 ± 9,9 I 146,1 152,6 17,2

1957 394 ± 12,4 I 134,5 223,9 17,6

Media 313 ± 9,3 1 144,0 199,3 16,5

Ca urmare a acestei capaeităţi ele produeţ,ie mari, linia B.24-53 a
fost verificată în reţeaua experimentală a Institutului Central de Cercetări

Agricole la staţiunile: Braşov, Suceava, Miercurea-Ciue, Cîmpia-Turzii şi

la Il1stitutul agronomie "Dr. Petru Groza" din Cluj în anii 1958-1960
(C o Il sta n t i Il e s cuşi colab., 1963). Sporurile de produeţie reali zate
taţă de martor sînt euprinse Între 8,7 şi 32,5% (tabelul 2). În anii 1959-
ţ962 soiul Colina a fost experimentat în reţeaua Comisiei de Stat pentru
Illeercalea şi Omologarea SoiurHor (C o Il sta Il tin e s cu şi calab.,
1965). Sporurile de produeţie faţă de soiul martor au variat între 3 şi 32 %.
La centrul T]'rgu Secuiesc producţia a fost egala cu martorul, în medie
28Q q/ha (tabelul 3). S8 constată că sporurile de produeţie obţinute la
eentlele din zona favorabilă culturii cartoinlui, ea: Dej, Turda, Şimleu-Sil

vaniei şi Bacau depăşesc constant soiul martor în medie cu 18-32%.
In anii 1.962-196:3 capacitatea de producţie a soiului Colina a fost

veriheată în 16 localităti elin reteaua experimentală a unor tări (Bericht
liber die Ergebnisse der Ka~tottelsort~n-HauptpriiJung im Rahmen des R .G.fF.,
1964). În tabelul 4, împreună cu soiul Colina sînt prezentate şi eîteva soiuri
de cartof care în ultimii ani s-au răspîndit mult în cultură, ea: Apollo,
Smak, Blanik şi Margi t (M o 1 1 e r , 1961). Rezultatele obţinute arată că

produeţiile realizate de Colina au fost practic. egale cu ale soiurilor mai sus
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Tabelul

Producţia de tuberculi obţinută la staţiunile I.C.C.A., la soiul Colina (după Constantinescu
şi colab., 1963)

Ami
don
%

Per. de
veget.

zile
q/ha . % faţă

M+ m de Mt.*)

Producţia

AnulStaţiunea

-

1958 321± 7,8 136,9
Suceava 1959 175±1O,3 151,5

1960 287 ±17,7 109,2

media 262±12,. 128, 115 15,4

1957 283± 14,1 121,9
Braşov 1958 285±16,4 145,4

1959 319± 7,6 117,3

media ~96±13,2 126,7 116 16,3

1959 321 ± 1.6 110,0
Miercurea-Ci uc 1960 252±18,9 117,6

media 287 ±13,4 113,3 - -

Cîmpia-Turzii 1959 433± 5,2 121,5
1960 401 ± 8,9 148,8

media 415± 7,.
" - -

Cluj 1958 235±31,0 95,4
(Institutul 1959 322± 9,4 106,1
agronomic) 1960 383± 9,8 112,2

media 316±19,5 108,7 115 17,4
>il) Soiul Mittelfriihe

Tabelul 3

Producţia de tuberculi obţinută la centrele experimentale C.1.0.S.,
la soiul autohton Co lina (1959-1962) (prelucrat după Cons tantinescu

şi colab., 1965)

Producţia medie
Centru1 experimental Judeţul

,% fan deMt*)q/ha

Bacău Bacău 247 132
Oej Cluj 281 120
Oumbrăveni Sibiu 372 132
Sibiu Sibiu 325 103
ŞimleuI-Silvaniei Sălaj 193 118
Tg. Mureş Mureş 410 120
Tg. Secuiesc Covasna 280 99
Turda Cluj 238 121

*) SOlul Mittelfriihe
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menţionate. Soiul Apollo a realizat un spor de producţie do 18 % faţă de
Colina în experimentăriIe din R.P. Ungară. De remarcat este faptul că

perioada de vegetaţie a soiului Colina variază mult şi anume de la 123
zile în R.P. PoIonă la 149 zile R.P. Bulgaria.

Constanta anuală a sOlului Colina este dată de caracterul
a acumula' intr-un ritm pl'oducţja de tuberculi.

Tabelul

Producţia soiului Colina comparativ cu producţia unor soiuri străine in inee rcările intema

ţ~onale (1962-1963)

Producţia Mărimea tuberculi10r Atacul de mană*)

;ş Per de c
o

La r a Cii Soiul veget. ~,~
'u zile q/ha % EO

I II
I

III 1962 1963z.s <

Colina 149 192 100 22,5 16,7 53,8 29,5 - -
R.P. 2 Apollo 142 185 96 21,4 r23,2 65,1 11,7 -

Bulgaria Smak 150 184 96 19,8 10,5 64,4 25,1 - -
Margit l' 136 173 90 20,5 12,6 61,1 I 26,3 - -

Apollo 132 370 I 101 14,1 8,0 43,0 44,0 2,0 4,5
Colina 132 368 100 13,1 8,0 43,0 49,0 1,5 4,0

5 Smak 134 368 100 14,0 5,0 44,0 51,0 3,0 4,0
Germană Margit 132 342 93 14,2 9,0 43,0 48,0 2,0 4,0

Blanik 139 334 91 17,1 8,0 46,0 46,0 4,0 5,0
I I

Apollo 127 302 104 15,2 - - - 4,0 4,4
Smak 126 297 102 15,8 5,1 85,0 9,9 4,2 4,5

R.P. Polonă 4 Colina 123 290 100 14,7 7,5 75,3 17,2 4,0 4,5
Blanik 123 287 99 18,5 2,1 78,2 19,7 3,9 4,6
Margit 119 260 90 16,1 6,8 79,3 13,9 3,8 4,2

Apollo 139 293 118 17,8 22,5 66,1 11.51 1
R.P. Ungară 5 Colina 146 249 100 16,5 18,4 61,8 19,8

Margit 136 231 93 17,6 22,1 65,5 12,4 I

*) Notat cu note de la 1 la 5 in R. D. Germană şi R. P. PoIană; exorimat in procente
În R. P. Ungară.

efectuate de B eri n el e i şi colah. (1967), în zona din sudul ţării, Colina
acumulează în funcţie de perioada de vegetaţie producţii medii zilnice mai
mari dtcît soiurile Ora şi Merkur. După aceiaşi autori, Colina realizează

la Staţiunea Ştefăneşti (fig. 1) producţii semnificativ mai mari la recoltările

succesive, decît soiul Merkur. La Staţiunea Suceava producţiile sînt egale
cu ale soiului Merleur. Aceste rezultate ne conduc a afirma că soiul Colina
alO caracterul de a forma Într-un ritm rapid producţia de tuberculi.
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Din cercetărileefectuate de T ă Il ă s e s cuşi colab l . privind capacila
tea diferenţiată de valorificare a îngrăşămintelor de către unele soiuri de
cartof se constată că soiul Colina valorifică bine atît îngrăşămintele orga
nice cît şi cele minerale (fig. 2). Comparativ cu Merkur soiul Colina valorifica.
mai bine îngrăşămintele chimice realizînd sporuri de producţie asigurate.
Soiul Bintje şi Colina au însuşiri egale în valorificarea îngrăşămintelor

minerale, organice şi organo-minerale.
Capaci tatea de a valorifica bine apa în cultură irigată este Uil carac

ter al soiului Colina. În Lunca Dunarii, la Intreprinderea agricolă de stat
CiocâlLeşti, Colina a depăşit semnificativ media producţiei a opt soiuri
introduse în cultură în România. Producţia obţinută a fost de 205 q/ha
în 1966 şi respectiv de 217,2q /ha în 1967 (B î l' n aur e şi colab., 1968).

Caractere de rezistentă la boIi. Soiul Colina este rezistent la bioti
pul normal (D 1 ) al rîiei' negre a cartolului (Synchytrium. endobioti:,-um
(Schilb.) Perc.] răspîndit în unele regiuni din România. Rezistenţa rela
ti vă la I!lana cartofului [Pilytophthora infestans (~10nt.) de Bary] este
mijlocie. In încercările internaţionale rezistenţa relativă la Illană a fost
notată egal la soiurile Colina, Apollo şi Smak în R.D. Germană şi R.P.
Polonă (tabelul 4). La rîia comună a cartofului (Streptomyces scabies (Taxt.)
vVax. a. Henr.) Colina are o rezistenţă mijlocie şi îşi menţine datorită

acestui caracter aspectul comercial al tuberculiloL
În ce priveşte rezistenţa la bolile viroticlJ, soiul Colina poate fi carac

terizat astfel: sensibil la virusul răsucirii frunzeI OI' cu o toleranţă mică,

mijlociu de rezistent la vuusul Y, rezistent la virusul A, rezistent la vil'U
sul X şi cu o toleranţa mare, rezistent la virusul S şi mijlociu de rezistent
la virusul M (C o n sta n tin e seu şi colab., 1968).

CercetărHe centrului de stud:u al degenerădi cartofului din
R. D. Germană de la Bernburg-Zeptzig2

, situat într-o zonă de degenerare
intensă au reliefat că soiul Coliua a prezentat, după doi ani de r8înmul
ţire, un atac de viroze de 37%, egal cu al soiului german Ora.

Caractere de calitate. Producţia culinară a soi ului Colina, evaluată

în medie la 86,3% din producţia brută3 (tabelul 5), se caracterizează

printr-o consistenţă untoasă-făinoasă şi un gust foarte bun.
Aceste elemente de apreciere a valorii culinare a soiului sînt reliefate de

determinările organoleptice privind consistenţa, făinozHatea, umiditatea
şi structura ami Gonului, care clasifică soiul Colina în clasa ae folosinţă B.
PI'oducţia culinară brută (tuberculi curăţaţi), poate fi păstrată filai multe
ore Întrucît colorarea pulpei crude şi fierte este uşoară. Aceste caractere
vor înlesni comerci alizarea şi industri aIizarea producţiei euli /lare. Conţinu-

1 T ă n ă s e s c u E LI gen i a şi colab., 1968, Agrotehnica diferenţiată a unor soiuri de cartof
(manuscris).

2 Cercetări comunicate autorilor de către D.H. Gal1 de la Institutul de Ameliorarea Plantelor
din Gross-Lilsewitz, R.D.G.

3 M u r e Ş a n S, 1968, Contribuţii la studiul calităţii culinare şi tehnologice a soiurilor de
cartof raionate (manuscris I.c.C.S.).
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Tabelul 5

Calitatea culinară şi tehnologică a soiului Colina comparativ cu soiurile
standard Braşov (1964-1967)

s oul
Specificarea analizelor Graduări

B;ntje

Determinări organoleptice

Colina Merkur

Determinări comparative

Consistenţa pulpei
Făinozitatea

Umiditatea
Structura amidonului
Sfărîmarea la fierbere
Gustul (apreciere)

Colorarea pulpei crude
Colorarea extractului crud
Colorarea pulpei fierte

Durata de fierbere
Randamentul în pulpă

Substanta uscată

Amidon
Clasa de folosinţă

1- 4
1- 4
1- 4
1- 4
1- 4

1-10
1-10
1-10

Determinări calitative

min
%
%
%

A-C

2,3
2,3
2,8
2,6
1,9

excelent

2,3
4,0
2,0

27
86,2
24,0
15,9
B

2,7 3,1
3,0 3,3
2,2 2,8
2,9 3,1
1,6 2,7

f. bun bun

3,0 4,0
5,3 6,3
2,5 4,0

29 29
86,3 84,7
24,0 25,9
16,6 17,2
B C

tuI În amidon la Braşov este În medie de"16,6%. Variaţia conţinutului

in amidon a fost foarte mare în reţ8aua internaţională (tabelul~4), cu
prinsă În ~edie între 13,1 % în R.D. Germană şi 22,5% în R.P. BlJ.lgaria.

CONCLUZII

1. Soiul autohton de cartof semitîrzju Colina se caracterizează în
general ca un soi cu mare capacitate iniţială de producţie şi cu Însuşiri

culinare foarte bune, fiind indicat pentru producerea cartofului de consum
de calitate pentru perioada de toamnă şi iarnă. Colina îmbunătăţeşte

sortimentul de soiuri semitîrzii din ţara noastră în ceea ce priveşte calita
tea.

2. Deoarece în culturile irigate soiul Colina realiz~3ză producţii

mari, se propune extinderea lui în culturile irigaLe din toate zonele de
favorabilitate pentru cartof.

3. În producerea cartofului ppntru sămînţă, avînd în vedere calitatea
culinară a soiului Colina, se propune mărirea procentului de partici pare
în cultură în perioada 1970-1975.
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4. Plasticitatea ecologică mare a soiului CoHna, .precum şi cercetă

rHe efectuate în perioada postraionărU (1964), ne conduc a propune ex
tinderea raionarii lui în bazinele specializate pentru producerea cartofu
lui de consum de calitate din toamnă şi iarnă în toate judeţele din Tran
silvanla şi nordul Moldovei, precum şi în zona colinară din Judeţele Olte
niei şi Munteniei.
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SOIUL DE CARTOF MĂGURA

1. FODOR, CECILIA BRETAN şi ECATERINA CONSTANTINESCU

Lucrările pentru crearea de soiuri de cartof, începute în anul 1950 la
centrul de ameliorare Braşov (B r e t a n şi colab., 19(0), au avut ca
rezultat în prima etapă crearea soiurilor Cal'patin. Braşovean şi Măgura

(F o dor şi colab., 1963).
Prezentarea schemei de ameliQrare, a rezultatelor obţinute în anii

1H53-1967 cu privire la caracterele morfologice şi a însuşirilor fiziologice
şi biologice ale soiului :Măgura constituie obiectul lucrări] de faţ,ă

(C o Il sta n t j Il e s cuşi colaL., 1963; Bre t a Il, 1961; F o dor
şiMureşan, 1961; Mureşan şi colab., 1962; Bretan, 1963;
Con sta Il tin e s cuşi colab., 1965, M u r e Ş an, 1967; Tor j e
şi colab., 1965).

OBIECTIVELE ŞI METODA DE AMELIORARE

În procesul de ameliorare pentru crearea soiului Magura s-a urmărit

reali zarea unui soi de masă rezistent la rîia neagră, mană şi vjroz8, cu
capac i taie de producţi,e mare, cu caIi tăţi culinare şi tehnologice superioare
soiurilor existente în cultură (Săpunar, Mittelfriihe). Pentru crearea mate
rialului iniţial de ameliorare s-a folosit hibridarea sexuată intraspecifica,
iar pentru identificarea genotipurilor valoroase s-a aplicat selecţia clouală

individuală după suma de caractere pozitive.
Baza genetică a soi ului Măgura o constituie soiul Katahdin, semi

tîrziu şi eu calităţi culinare superioar~ şi soiul tîrziu l\Ierkur, partener
tată, cu o mare plasticitate şi capacitate de producţie, rezistent la rîia
neagră.

4 - Anale voI. 1
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TEHNICA PROCESULUI DE SELECŢIE

2

Lucrările de selecţie s-au executat după o schemă de ameliorare de
13 ani (fig. 1) cu următoarea desfăşurare în timp:
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Fig. 1 - Schema de ameliorare a soi ului de cartof Măgura.

Fig. 1 - Improvement scheme for the Măgura variety.

perjoada de creare, Între 1953-1958, care cuprinde selecţia clo
nală, studiul caracterelor, în cîmpul dp, selecţie, cîmpul de control şi

culturi comparative de orientare la centrele de ameliorare Braşov şi Cluj;
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- perioada de verjficare a capacităţii de producţie în 1959-HJG4,
in cicluri experimentale de 2-5 ani, la 12 centre din reţeaua experimen
tală de stat;

- ameliorarea de menţinere în anii 1961-1955 la centrul Braşov.

Rezistenţa la rîia neagră în seră a fost determinată după metoda
Lemmerzahl modificată şi după metoda de cîmp, în 1955-1967, la
Pojorîta (judetul Suceava), iar ri trrnd de creştere a producţiei în. 1958
şi 1959.

DESCR.IEREA SOlULUI

Caractere morfologice. Tufa este viguroasă, de înălţime mijlocie-înalta,
bine îmbrăcată în frunze, cu port erect. Tulpinile sînt groase, cu muchii
erenate de culoare verde pigmentate În brun-roşcat, slab lamifieate. Frun-
zele sînt mari, puternjc segmentate, iar foliolele--ovoidale, late, cu vîrf ascu-
ţi t, de culoare verde închis, lucioase. NervurHe sînt pronunţate, jar peţio

luI frunzelor frecvent pigmentat în brun-roşcat·prezinta concrescenţă şi

acoperire la Ioliola terminala. Inflorescenţa este cimă compusa, strînsă, cu
pedunculul floral lung, paros, pigmentat în brun-roşcat. Florile sînt mari,
de culo~He roz-violacee. 1I1ugurii jlorali, de formă rotund-ovaIă, prezintă

la baza un inel pigmentat în brun-roşcat. Caliciul colorat în brun-roşcat

are sepale cu vîd lung. Anterele sînt mari, de formă cilindrlca, galbene-
portocalii şi bogate În palen. Stilul este lung, drept, trHurcat, de culoare
verde. Injlorirea este bogată şi ele lungă durata. Fructifica abundent în
fiecare an.

Tuberculii au forma rotund-ovaIă, plină. Coaja este neteda, subţire,

de culoare alb-gălbuie, iar pulpa alb-gălbuie. Ochii sînt superficiali pîna
la semiadînci, cu sprînceana alungită. Colţii crescuţi la lumina au culoarea
roz-violacee, puţin paroşi.

Caractere biologice. Perioada de vegetaţie, exprimată în zile de la răsaritul

plantelor pînă ]a uscarea lor, precum şi durata medie a fazelor de vegetaţie

situeaza soiul Măgura în grupa soiurilor semitîrzii (F o d_ o l' şi M u r e Ş a Il,

1961; IVI u r e Ş a il şi colab., 1962). Ritmul de creştere a producţiei, determi
nat prin rece hări succesive, efectuate pe faze de vegetaţie, respectiv la
33-114 zile de Ia rasarire la recoltare (fig. 2) arata ca la primele trei
epoci de recoltare soiul Magura a realizat producţii totale practic egale
cu a soiurilor Mittelfrlihe diu grupa celor semitîrzii şi Merkur din grupa
celor tîrzii dar cu o dinamica foarte bună. Cea mai intensă creştere a pro
ducţiei la soiul Măgura se produce in timpul înfloritului, fapt bine evi
denţiat pr·n creşterea medie zilnica (fig. 2 b) de 266-275 kg/ha, în aceasta
perioadă faţă de 205 kg/ha pe toată perioada de vegetaţie. Formarea tuber
culilor la soiul Măgura se produce integral pînă la începutul înfloritului
(fig. 2 c), jar acumularea producţiei rezultă din creşterea în greutate a
tuberculilor, spre deosebire de soiul Mittelfriihe a cărui formare de tuber-
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Fig. 2 - Ritmul de creştere a producţiei la Braşov în
1958 -1959 (după Mureşan, 1962):

a - producţia de tuberculi; b - creşterea medie zilnică;

c - numărul mediu de tuberculi la cuib.

Fig. 2-Yield increase rate in Braşov during 1958-1959
(after Mureşan, 1962):

a - tuber yield; b-mean daily increase; c - mean number of tu
bers per hi11

Rezistenta la boli. Rezistenta la viroze prezentată în tabelul 1 arată

ca soiul Măgu'ra este mijloeiu de r~zistent la virozele grave (răsucirea frunze
]01' şi virusul Y), rezistent şi mijlociu de rezistent la virozele uşoare (X
şi S) spre deosebire de soiul Merkur, foarte sensibil la virozele uşoare dar
cu o reacţie foarte slabă.

Faţă de atacul manei (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) a arătat

o rezislenţă mai bună decît boiul Mitteltriihe, care posedă o rezistenţă

mijlocie ( Con sta Il t i Il e s CUŞI colab., 1961). Este rezistent la rîia
neagră a cartofului (Synchytl'um endobiotlcum (Schilb.) Pere.) la bioti pul
normal (D1 ).
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Tabelul 1

Rezistenţa la viroze (prelucra~ după Schick , 1965; Gabriel, 1967; Constantinescu, 1969)

v i roz a
s o i u I rĂsUl :fea

frunzelor y

NI.ăgura + - + --

11.,1i ttelfruhe
Merkur + + -

x

+
+

s

+-

- - foarte slab rezistent
- slab rezistent

+ - mijlociu de rezistent
+ rezistent

CapHcitatea de producţie. Verificarea capaeităţii de producţie s-a
făcut în cicluri experimentale de 2-5 ani. În 1956-1958 În culturile
cOllDarative de orientare de la Braşov, Cluj şi Huedin, în condiţ,iile de
zoni foarte favorabilă culturii cartotului, soiul Magura a realizat sporuri
medii de de 13,8-22,8 % 1aţă de soiul martor :Mi ttelfruhe (tabe
lul 2).

Tabelul 2

Producţia de tuberculi a soiuIui Măgura (1956 - 1958), (după

Constantinescu şi calah., 1963)

Localitatea Anul
q/ha

Producţia de tubercuI j

O/.
10 dif.

1956 237,5± 5,8 112,9 27,1
Braşov 1957 225,8± 5,3 121,0 39,2

1958 211,7 ± 14,9 107,8 15,4

media 225,0± 5,6 113,8 27,2

1956 262,4± 3,4 118,0 41,6
Cluj 1%7 326,2±14,1 124,3 63,7

1958 247,2± 7,6 99.4 -1,5

media 278,6± 5,4 114,2 34,6
I

1957 265,0±12,2 120,4 45,0
Huedin 1958 11O,O±II,O 128,8 24,6

medi a 187,5± 8,2 122,8 34,8

Producţia cea mai mare, de 326,2 q/ha s-a obţinut la Cluj în 1957, cu
un spor de 63,7 q/ha.

În anii 1958-1962, capaci ta tea de producţie a soi ului Măgura a fost
verificată în eulturi comparative de concurs în 12 centre experimentale
din reţeaua de stat, situate în bazine importante de cultură a cartofului
din zone pedoclimatice diferite. Sporurile de producţie faţă de soiul mar-
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tor au variat între 6,1 şi 31,0% (tabelul 3). Se remarcă faptul că l\1ăgura

realizeaza sporuri de producţie atîtîn zona foarte favorabilă (6,1-31,0%)
cît şj în zona favorabilă culturii cartofului (12,2--31,0%). Cele mai. mari

Tabplul 3
Producţia de tuberculi a soiului Măgura în reţeaua experimentală de stat

(prelucrat după Constantinescu şi colab., 1965)

Centrul experimental I I
Producţia de wberculi

de exp:r-.?~entare ------0-/0--,-----

q/ha /( dif.

C.I.S. Sibiu 1959-1962 352,7 112,6 39,1
C. LS. Hărman 1959-1961 252,1 106,1 14,5
C.I.S. Dumbrăveni 1961-1962 317,0 131,0 75,0
c.I.S. Tg. Mureş 1960-1962 377,1 111,2 38,0
C.I.S. Dej 1961-1962 313,0 112,2 33,9
c.I.S. ŞimIeul Silvaniei 1959-1962 214,0 131,0 50,8
C. I.S. Turda 1959-1962 236,0 120,0 39,5
C.I.S. Voi ceşti 1959-1962 211,0 128,7 47,0
I.C.C.S. Braşov 1956-1964 274,7 110,7 26,5
Inst. agron. Cluj 1956-1960 296,4 107,7 21,3
Staţiunea Suceava 1958-1960 218,6 107,1 14,6
Staţiunea Cîmpia Turzii 1958-1960 311,8 112,8 35,4

produeţii soiul Măgura le-a realizat pe soIurile alu-viale de pe văile rîuri
lor Mureş (377,1 q/ha, C.I.S. Tg. Mureş), Tîrnava Mare (317,0 q/ha, C.I.S.
DumbrăveIJi) şi Someş (313,0 q/ha, C.l.S. Dej).

Calităţi culinare şi tehnologice. Analiza calltăţilor culinare, după

metoda Lugt şi Goodijk privind sfărîmarea la fierbere, consistenţa, făi

nozitatea. umiditatea şi struetura amidonului la tuberculii fiert; încadrează

sOlul Măgura În clasa' de folosinţă B, cu o rezistenţă la sfărîmare mijlo
cie, consistenţă făinoasă şi gust bun (tabelul 4). Durata de fierbere este

Tabelul 4
Calităţile culinare şi tehnologice ale tuberculilor (prelucrat după Mureşan, 19681)

Însuşirea Măgura Urgenta Mittelfriihe Merkur

Sfărîmarea Ia fierbere 2,1 1,5 2,8 2,7
Consistenţa 2,8 2,2 3,2 3,1
Făinozitatea 3,0 2,8 3,7 3,3
Umiditatea 2,4 2,1 2,4 2,8
Structura arni donul ui 2,8 2,6 3,3 :3,1
Clasa B B C C
Gustul bun f. bun bun bun
Durata de fierbere (min.) 30 32 27 29
Amidon (%) 16,5 16,1 17,9 17,2
Pierderi prin curăţat (%) 14,9 14,1 18,5 15,5{mari 40,7 - 27,8 30,4
% tuberculi mUI.ocii 51,7 - 57,1 60,4

mIcI 7,6 - 13,1 9,2
1) M u r e Ş a n S., 1968. Contributii la studiul calităţii culinare şi tehnologice a

soiurilor de cartof raionate (manuscris LC.C.S,).
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de 30 minuLe, practic egală cu a soiurilor Merkur şi Mittelfriihe. Are con
ţinut de amidon ce varjază între 15 şi 18% în funcţie de condiţiile pedo
climatice. Procentul ridicat de tuberculi mari şi mijlocii, precum şi pier
derile destul de mici prin curăţire dau soiului Măgura un randament mare
în producţia de consum.

Capacitatea de păstrare peste iarnă a fost verificată la Braşov În
condiţii de pivniţă la temperatura de 4,1-5,7°C, începînd cu luna decembrie
pînă la sfîrşitul depozitării şi la o umiditate relativă a aerului Între 80
şi 86,2% (tabelul 5). Valorile obţinute la materialul recoltat timpuriu,

Tabelul 5

Pierderile prin păstrare în pivniţă (Braşov, 1963-1964), (după Mureşan, 1967)

La tuberculii recoltat i timpuriu
La tubercu li i reca lta t 1

la maturitate

Soi u ] total
pierderi prin:

total
pierderi prin:

pierderi
colti

\

alte pierderi
calţi

I
alt",

I % pierden % pierderi
% % % %

Măgura I 5,5 1,4 4,1 9,8 3,9 5,9
Urgenta

I
10,3 5,6 4,7 8,6 4,0 4,6

Merkur 9,1 3,7 5,4 9,4 3,1 6,3

cu distrugerea vrejilor arată că soiul Măgura a avut pierderi mici (5,5 %)
comparativ cu soiul Urgenta şi Merkur. Această însuşire este foarte impor
tantă în producerea cartofului pentru sămînţă, unde recoitarea se executa
timpuriu. Pierderile înregistrate la tuberculii recoltaţi la maturitate nu
indică diferenţieri între soiuri (tabelul 5). Repausul germinai mai scurt al
tuberculilor ajunşi la maturî tate normal determină mărirea pierderilor
prIn încolţire.

CONCLUZII

1. Soiul semjtîrziu Măgura se caracterizeaza printr-o capacitate de
producţie mare, are forma, mărimea şi aspectul tubeI'cnlilor corespunzătoare

soiurilor de consum, calitate culinară bună, fiind specific pelltru produce
rea cartofilol' de consum de toamnă si de iarnă de caIi tate.

2. În 1965 soiul IvIăgura a fost' admis în cultură pentru perioada
1966-1970; extinderea lui trebuie să se facă în toate bazinele specializate
pentru producerea cartofului do consum de calitate, de toamnă şi iarnă,

precum şi în bazinele specializate pentru producerea cartofului de mare
consum, în Iimi ta pocentelor de partici pare a soiurilor semi tirziL

3. Introducerea în producţie a soiului Măgura pe lîngă sporirea pro
ducţiei şi îmbunătăţirea calităţii acestui produs contribuie la reducerea
procentului de partlcipare a soiurllor tîrzii şi, în felul acesta, asigură o
mai bună organiza~e şi eşalonare a lucrărilor, permiţînd pregătirea terenu
lui pentru îllsămînţările de toamnă în condiţii mai bune.
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SOIUL DE CARTOF BRAŞOVEAN

CECILIA BRETAN, 1. FODOR şi ECATERINA CONSTANTINESCU

Soiul de cartof Braşovean a fost creat în urma lucrărilor de ameliorare
efectuate la Centrul de ameliorare Braşov în decursul anilor 1,952 - 1959.
Ca obiective de bază în crearea noului soi s-au urmărit: precocitatea expri
mată printr-o capacitDte de tub811zare tlmpurie şi rapidă; rezistenţa la
eele mai dăunătoare boli (rîia neagră, virozele şi mana), capacitatea mare de
producţie îmbinată cu însuşiri calitative superioare; conţinutul echilibrat
în amidon şi proteină, aspectul agreabil al tuberculilor, gustul plăcut.

Studiat fiind în culturi comparative în anii 1956 - 1960 la staţiunile

experimentale (C o n sta n tin e s cuşi colab., 1961; Con sta n t i
nes c u, 1963; Bre t a n şi Bre ta n, 1963), iar în anii 1959-1962
în reţeaua Comisiei de Stat pentru Incercarea şi Omologarea Soiurilor, soiul
Braşovean s-a evidenţiat printr-o serie de caractere şi însuşiri valoroase;
a fost introdus în cultură şi admis pentru producerea de sămînţă (T o r j e
şi colah., 1963, 1966; Cat e Il y şi colab., 1966). Dinamica acumulării

producţiei, analizele tehnologice şi rezistenţa la păstrare a soiului Braşovean
au fost urmărite la Braşov şi Cluj (B r e t a n, 1961; :M u r e Ş a n şi colab.,
1962; M u r e Ş a n, 1967). Sinteza rezultatelor experimentale obţinute în
ultimul deceniu şi caracterizarea generală a soiului Bra~ovean constituie
obiectul prezentei hlcrări.

METODA ŞI MATERIALUL DE AMELIORARE FOLOSIT

Pentru crearea materialului iniţial de ameliorare s-a aplicat ca metodă

hibridarea sexuatăintraspecifică, folosindu-se ca genitori soiuri studiate
în prealabil în colecţie şi dovedite superioare prin complexul de caractere
şi însuşiri urmărite (B r e t a n şi colab., 1958). În cazul special al soiului
Braşovean, linia Măgurele 681-54 a fost extrasă dintr-o populaţie hihridă



58 CECILIA BRETAN şi conaboratorii 2

rezultată di.n încrucişarea soiului Katahdin (valoros prin forma bună a
tuberculilor, coaja fină, rezistenţă la unele viroze, calităţi culinare superioa
re) şi soiul Merkur (caracterizat prin rezistenţă la rîia neagră, capacitate de
producţie ridicată şi constantă).

Procesul de creare a soiului Braşovean, desfăşurat în cadrul unei sche
me de 8-10 ani (B r e t an, 1961; F o dor şi ~l u l' e Ş a n, 1961; Fo
dor şi colab., 1968), a cuprins o serie de analize şi determinări privind
rezistenţa la boli, dinamica acumulării producţiei, conţinutul în amidon şi

proteină, însuşirile culinare, rezistenţa la păstrare. Capacitatea de producţie

s-a determinat după metoda culturilor comparative riguroase, executate în
cicluri de 3 şi 4 ani. Studiul s-a efectuat comparativ cu şoiurile raionate şi

soiurile paterne. .

DESCRIEREA SOlULUI

Caractere morfologice. Tufa mijlocie, compactă, port semierect. Tul
pinile viguroase, slab pigmentate în brun-roşcat, cu muchiile crenate. Frun
zele cu foliole ovoidale-Iate, de culoare verde, prezintă concrescenţe unilate
rale. Inflorescenţa cimă simplă, lung pedunculată, florile roz-violacee. In
florirea bogată, de durată mijlocie; fructificare slabă.

Tuberculul de formă oval-alungită şi plină, coaja galben deschis,
miezul galben deschis. Ochii superficiali şi sprîncenaţi, numeroşi. Colţul

crescut la lumină, roz-violaceu, păros.

Caractere biologice. Perioada de vegetaţie. Soiul Braşovean se încadrea
ză în grupa soiurilor semitimpurii, ca Bintje şi Urgenta. Vegetează în medie
95 de zile, ajungînd la maturitate deplină cu 17 zile mai tîrziu decît soiul
Viola şi cu 14 zile mai devreme faţă de Mi ttelfriihe. Se caracterizează prin
tr-o precocitate de tuberizare net superioară soiurilor Viola şi Mittelfriihe.

Dinamica acumulării producţiei de tuberculi. Ritmul de acumulare a
producţiei s-a studiat în anii 1958 şi 1959 la Braşov, în experienţe speciale.
Din observaţiile privind durata medie a fazelor fenologice s-a putut stabili
că, în prima fază, de la răsărire la înflorire, nu există deosebiri semnifica
tive Între soiurile Viola, Mittelfriihe şi Braşovean. Diferenţele apar în faza
de înflorire, manifestîndu-se printr-o durată de înflorire egală a soiului Bra
şovean cu a soiului semitardiv Mittelfruhe şi mai lungă cu 5 zile faţă de
aceea a soiului Viola. De la înflorire la uscarea vrejilor (maturitatea deplină)

diferentele Între cele trei soiuri sînt mai mari: 11 zile între Viola si Braso-
vean şi 12 zile faţă de Mittelfriihe (tabelul t). "

Numărul mediu de tuberculi la plantă, determinat la diferite date de
recoltare, la începutul înfloritului este aproximativ egal cu al soiului Viola
(10,2) şi creşte la maturitate (11,2), în timp ce la soiul Mittelfriihe este mai
mic la începutul înfloritului (9,2) şi mai mare la maturitate (12,6).

Soiul Braşovean, cu numar mediu de tuberculi relativ mai mic, se
remarcă în schimb prin mărimea tuberculilor, care sînt de 2 ori mai mari



3 SOIUL DE CARTOF BRAŞOVEAN

Tabelul 1

Durata fazelor fenologice şi numărul de tuberculi la plantă (după

Mureşan şi colab., 1962)

Durata medie a fazelor
Numărul mediu de tuberculi la cuibde vegetaţie (zile)

Soi u 1 Iv I 12 la diferite date de recoltare
~.:-- <l)"' .... .ti'- .... 2·~ .;:. <l).s

23-27. VI 114. VII 126-3I. VI+-II. XI
)~.s ",o a ~:~ .... ;:l

"'O ...."' ..... ... - _U<l) "'ti'!
'o:ll:: ;:l'a l::"'''' '~ E.... <- "0<_ <_:::l ::-

Viola 32 23 18 73 10,8 12,3 12,4 12,3
Braşovean 33 28 29 90 10,2 11,0 11,3 11,2
Mi ttelfriihe 33 29 41 103 9,2 11,5 12,7 12,6

59

fată de tuberculii soiurilor martor Viola si Mittelfriiho. Aceste diferente sînt
cl~r exprimate prin datele de producţie î'nregistrate la prima recoltar~ de la
23-27 iunie, tiind de 66,0 q/ha la Braşovean faţă de 35,1 şi respectiv 38,6
q/ha la soiurile martor (tabelul 2). Diferenţele de producţie se menţin în
favoarea soiului Braşovean şi la a doua epocă de recoltare, fiind în medie de
182 q/ha, cu un spor de 43 q/ha faţă de producţia soiurilor Viola şi ~1ittel-

Tabelul 2

Precocitatea de tuberizare a soiuIui Bra~(jv€an ccmrarativ cu soiurile standard
(Braşov, 1958-1959), (dură Mureşan şi colah., 1962)

Producţia medie de tuberculi pe faze de vegetaţie, la date diferite

Soi u l
începutul înfloririi. înflorit maxim sfîrşitul înfloririi sHrşitul perioadei

23-27. VI 14. VII 26-31. VII de vegetaţie3-11. X

q/ha I % I dif. q/ha I % I dif. q/ha I % I dU. q/ha I % I dif.
_~l

138,S!lOQ,QViola 38,6 100,0 - -1 164,1 100,0 - 182,7 100,0 -
Braşovean 66,0 170,9 27,4 181,7 131,1 43,2 218,1 132,8 54,0 262,0 143,4 79,3
Mi ttelfriihe 35,1 90,9 -3,5 138,4 100,1 - 0,1 1 191,8 116,9 27,7 240,6 131,7 5'Z,9

friihe; sporul de producţie creşte la 54 q/ha la sfîrşitul înfloritului,la recoI
tarea de la 26-31 iulie. Datele de producţie obţinute dovodesc precocita
tea de tuberizare a soiului Braşovean şi justifică în totul recomandaroa aces
tui soi pentru culturile timpurii de consum de vara.

Rezistenta la boli. În urma încercărUorde cîmp si a infectiilor arti
ficiale de lab~rator, efectuate la Centrul de studiul rîi~i negre de la Pojo
rîta (judeţul Suceava) s-a constatat că soiul Braşovean este rezistent la rîia
neagră, biotipul normal D1 -

In ceea ce priveşte comportarea la atacul de mană, observaţiile de cîmp
şi cercetările de sera au arătat că soiul Braşovean posedă o rezistenţă po
trivită la atacul manei, inferioara soiului Merkur. Are o rezistenţă satis_
făcătoare la virusul X şi este sensibil la răsucire; degenereazădestul de uşor.
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Capacitatea de producţie. La staţiunile experimentale situate în zo
nele favorabile si foarte favorabile culturii cartofului soiul Brasovean a
înregistrat prodti.eţii de tuberculi superioare soiului m~rtor Viola cu
43,8 - 72,5 q/ha, cu un spor mediu de 57,7 q/ha sau 30,2 %. In zona cuI turii
timpurii (la Domneşti, judeţul IHov) soiul Bra.şovean a depaşit soiul Viola
cu 29,7% la o producţie medie de 279,3 q/ha (tabelul 3).

Tabelul 3

Producţia soiului Braşovevan comparativ cu soiul Viola la staţiunile experi
mentale (dupa Constantinescu şi colab., 1963, 1965)

Producţia Spor de productie

Statiunea
Anii de faţă de soiul Viola

de expcrimentare tubereul i
qÎha

q/ha I %
I

Braşov 1956-1964 270,9 72,5 36.6
Cluj 1957-1959 301,0 66,5 28,8
Cîmpia-Turzii 1958-1960 240,2 49,0 25,6
Suceava 1958-1960 223,8 43,8 24,4
Miercurea-Ciuc 1958-1960 236,0 67,2 39,8
Sîngeorgi u de Mureş 1958-1959 268,8 64,6 31.6
Huedin 1959-1961 171,4 37,1 27,6
Domneşti 1958-1959 279,3 64,1 29,7
Ghimbav 1%9-1960 215,7 54,5 27,6

Media cîmpurilor l 245,2 57,7 1 30,2

Experimentat în reţeaua Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omolo
garea Soiurilor în anii 1959-1962, soiul Braşovean a dat rezultate asem[l
natoare cu cele obţinute la staţiuni. Producţia medie de 256,5 q/ha a variat
între 177 q/ha la Şimleul-Silvaniei şi 315 q/ha la Sibiu, cu sporuri variabile
între 24 şi 118 q/ha sau în medie cu 42,2% faţa de soiul martor Viola (tabe
lul 4).

Tabelul 4

Producţia soiului Braşovean comparativ cu soiul Viola la centrele
de încercarea soiurilor în anii 1959 - 1962 (după Constantinescu

si colab., 1965)

Productia Sporul de producţie

Localitatea
medie de faţi;i de solul Viola
tubercul!

q/ha
q/ha I %

I
Hărman 263,2 101,6 62,8
Durnbrăveni 276,1 81,0 41,4
Sibiu 315,0 118,0 59,9
Tîrgu-Mureş 321,0 83,0 34,8
Voiceşti 219,0 44,0 25,1
Turda 224,0 80,0 55,5
Şimleul-Silvaniei 177,0 24,0 15,7-

Medi a cîrnpuri lor 256,5 77,5 42,2
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Incercat comparativ cu soiul Bintje în anii 1963-1965 la Braşov şi

in anii 1966-1967 la Staţiunea Suceava, soiul Braşovean a realizat producţii
superioare, exprimate prin sporuri de 45--50 qfha sau 13-24% faţă de pro
ducţia soiului Bintje. Sub raportul capacităţii de producţie soiul Braşovean
se situează la nivel egal cu soiul Bintje cultivat cu material de sămînţă

bun, nou importat. Pe baza tuturor rezultatelor experimentale obţinute,

soiul Braşovean se poate caracteriza drept un soi cu capaciLate mare de pro
ducţie.

Păstrarea. Într-un studiu special efectuat asupra păstrării la Braşov, în
anii 1963-1864, s-a constatat că soiul Braşovean posedă un repaus germinal
scurt, de 30-40 zile, însuşire care pare să fie corelată cu precocitatea de
tuberizare. Datorită acestei particularităţi, pierderile înregistrate prin în
colţire sînt mai mari la soiul Braşovean faţă de Bintje, dar mai mici ca la
soiul Urgenta, care are un repaus germinal şi mai scurt. Ca urmare, cele mai
bune conditii ~e păstrare sînt la temperaturi mai scăzute, sub 5°C (tabelul
5).

Tabelul 5

Pierderile Înregistrate prin păstrarei (Braşov, 1963-1964),
(după NI ureşan, 1967)

Recoltarea t impurle Recoltarea la maturitate

din care: din care:
Soi ti 1 total total

pierderi ;n<ol" 1 boli I .lte pierderi ln<ol"1 boli I .lte% tire % cauze % tire % cauze
OI. % % %,o

I
I

Braşovean 9,5 3,6 0,5 5,4 11,2 3,5 1,1 6,6
Urgenta 10,4 5,6 0,1 4,7 8,7 4,0 0,1 4,6
Bintje 4,7 1,5

I
0,3 2,9 5,5 1,3 0,1 4,1

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

lTemperatura 4,5 - 5, lOC, umidilatea aerului 80-86%.

Calităţi culinare. Soiul Braşovean, caracterizat sub raportul ealităţilOi

culinare, este un soi de masă aparţinînd clasei B, ca şi Bintje, Urgenta. Tu
bereulii au o durată de 1ierbere de 25-30 minute, se sfărîmă uşor şi au gust.
bun. Consistenţa este iăinoasă-untoasă; se pretează la toate preparatele
culinare (tabelul 6). Conţ;inutul în amidon este În medie de 14,8%, iar cel
de ploteină de 2,02%.

Începînd din anul 1961 soiul Braşovean a fost introdus în sistemul de
producere a materialului de plantare la cartof. În anii 1965-1967, materia
lul produs, inclusiv sămînţa originală, se cifrează la 5 600 t, obţinîndu-se

producţii de tubereuli ridicate În cultura mare. Astiel, la Braşov, pe supra
iaţa de 58 ha s-a obţinut, în anul 1965, o producţie medie de 200 q/ha, iar
în anul 1966, pe 61 ha 210 qjha. Rezultatele de producţie înregistrate la Sta
ţiunea Suceava în anul 1967 (330 q/ha pe 15 hectare) şi unele comporUlri
bune ale soi ului Bra~ovcan în alte experienţeefectuate În judeţele din l\!oldova
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Insuşirile culinare ale soiului

tnsuş1r: culinare

Tabelul 6

Braşovean (prelucrat după M ureşan, 19681)

I Soi u 1

Sfărîmare la fiert 1-4 1,6 1,5 2,7
Consistenţă 1-4 2,8 2,2 3,1
Făinozitate 1-4 2,9 2,8 3,3
Umiditate 1-4 2,2 2,1 2,8
Structură ami don 1-4 ·2,6 2,6 3,1
Aspect 1-4 1,4 1,7 2,5
Gust 1-4 1,5 1,9 2,1
Culoare 1-6 4,1 4,0 4,0

Clasa A-C B B C
lM u r e Ş a n S., 1968,/ Contr':buţU la studiul calităţii culmare şi tehnologice a solurilor de cartoi

raionate (manuscris Le.C.S.)

duc la concluzia că extinderea raionării lui şi în această parte a ţării nu este
lipsită de interes pentru practica agricolă. Cultivarea cu succes a soiului
Braşovean se poate face în bazinele specializate pentru producerea carto
fului de calitate atît pentru consum .de vară cît şi pentru consum tîrziu. Mă
rirea procentului de participare în cultură a soiului Braşovean, mai ales în
zona favorabilă culturii, prezintă de asemenea interes în vederea îmbună

tăţirii structurii soiuri lor .
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· STUDII COMPARATIVE ~.\SUPRA UNOR SOIURI DE CAR.TOF

"DIN IMPORT, ÎN CONDIŢIILE ZONEI BRAŞOV

T. CATELLY, H. GROZAşi S.MUREŞAN

Importanţa experimentării şi cunoaşterii a cît mai multor soiuri-cre
aţii străine, în vederea caracterizării complexe a acestora după criteriile de
mare exigenţă ale economiei culturii cartofului şi ale ameliorării din Ro
mânia, a solicitat continuarea în direcţia menţionată a cercetărilor efectuate
în zona de condiţii foarte favorabile culturii_, de la Braşov (B r e t a n şi

colab., 1959; Cat elI y şi colab., 1967). In sprijinul prezentei lucrări,

ce are ca obiect de studiu un număr de 27 soiuri europene, au fost şi lucrări

similare editate în alte ţări (H e s s a y o n şi F e n e li ore, 1961; H o gen
E s c h şi Z ing str a, 1965; ,R e c a ro i e r, 1963; Bulletin des varie
les, 1967 a).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Prin raportare la comportarea a patru soiuri standard admise în cul
tură în ţara noastră şi anume: Irish Cobbler, Braşovean, Măgura şi Merkur,
s-au studiat în decursul a doi ani, 27 soiuri descrise parţial şi în alte publi
caţii (H o gen E s c h şi colab., 1965; :M o 1 1 e r, 1961; 'iV e r ner, 1965,
Rassenlijst voor landbouwgewassen, 1967 b).

Soiurile, grupîndu-se după perioada de vegetaţie în: 2 timpurii, 11
semitimpurii, 11 semitÎrzii şi 3 tîrzii, au fost studiate în 3 culturi compa
rative organizate cu cîte 12 variante (dreptunghi latin de tipul 4 X 4 X 3),
în cicluri bianuale. In al doilea an au fost dublate de culturi comparative
de dinamica acumulării producţiei. Calculul analizei varianţei a permis
diferenţierea statistică a variantelor culturilor comparative a căror parcele
au avut 64-80 cuiburi recoltabile. Epocile de determinare a dinamicii au
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fost stabilite în funcţie de fenofazele îmbobocire şi înflorire, începîno totuşi.

mai devreme la soiurile timpurii şi semitimpurii. Rezultatele pentru cele
27 soiuri s-au calculat apoi, analizînd şirul de variaţii a 45 cuiburi din fie
care recoltare, de-a lungul a 7 epoci, ultima coincizînd cu maturitatea tiecărui

soi. Interpretarea acestor date compmativ cu cele ale martorilor, la care s-a
adăugat şi soiul autohton de excelentă dinamică Carpatin s-a făcut prin es-·
timarea tangentei unghiului de ritm al acumulării ploducţiei, conform unei
proceduri anterioare utilizate (C a tel 1 y şi colab., 1967).

Paralel cu analiza caracterelor capacităţii de producţie, soiurile au
fost supuse aprecierii din punct de vedere al comportării la viroze şi mană.

Notările au încadrat soiurile în 5 clase de sensibilitate la viroze «5% ; 5-10;
10-25; 25~40 şi> 40%). Atacul de mană în cîmp a fost redat sub forma me
diei notelor de intensitate din cei doi ani ai culturii (note 1-9). La analizele
de calitate s-a adoptat pentru amidon met6da polarimetricăEwers-Grossfeld
iar pentru clasa de calitate culinară metoda testărilor organoleptice (L u g t
şi G o o d j i le, 1958). Soiurile reliefate prin caractere deosebite sînt prezen
tate împreună cu elementele de înflorire: bogăţia în flori şi polen, bogăţia
în bace şi fructificarea, observate în condiţiile pedoclimatice ale zonei Bra
~ov.

REZULTATELE OBŢINUTE

Producţia martorilor obţinută în cei doi ani de experimentare (tabe
luI 1) indică anul 1966 ca fiind mai favorabil în general soiurilor tîrzii decît
semitîrziţ, situaţia inversîndu-se în 1967. Influenţa regimului termopluvio
metric din 1967 s-a manifestat prielnic şi pentru soiurile semitimpurii, pro
ducţia soiului Braşovean apropiindu-se de producţia soiurilor semitîrzii din
1966. Regimul termopluviometric în a doua parte a perioadei de vegetaţie

Însă El. dăunat soiului tîrziu Merkul', fapt evidenţiat şi prin diferenţele pro
centuale de amidon între ani.

Producţia soiului timpuriu Primura este egală martorului lrish Cob
bIeI', fiind împreună cu E picure superior în ce priveşte calităţi le culinare
(tabelul 2). Un potenţial de producţie deosehit posedă şi soiurile K.Z. 3-4
şi Juligelb, ambele pozitiv semniticative faţă de Braşovean; calităţi culi
nare superioare sînt prezente doar la Sviascii şi Detskoselskii.

Ulster Ranger, Condea şi Remona, soiuri semitîrzii, se apropie sta
tistic prin producţie de martorul Măgura. Eschyle şi Remona se situează în
fruntea celorlalte soiuri, toate depăşind în ce priveşte procentul de amidon,
soiul Măgura; valorile înregistrate însă sînt insuficiente pentru utilizări

industriale. Diferit de rezultatele experimentărilor anterioare (C a tel 1 y
şi colah., 1967), martorul :Merkur a fost net devausat productiv de alte soiuri
tJrzii. Astfel trei soiuri germane din clasa B se remarcă prin randament înalt
al capacităţU de producţie.
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Tabelul 1

Comportarea soiurilor martor in condiţiile anilor 1966-1967

la I.C.C.S. Braşov

Amidon
Temperatura

şi precipitaţiile pe
per. de veg.

Soi u 1 Anul
~Nr. Prod.

I
exp. q/ha tempo

medie precip.
q/ha % lunar\! total

I °c mm

Irish Cobbler 1966 1 85,6 - 13,4 15,1 462,2
1967 1 133,7 - 11,8 15,9 300,8

(timpuriu) --
media - 109,6 - 12,6--

1966 2 184,4 - 12,2 15,7 462,2
Braşovean 1967 2 252,41-=- 14,2 16,5 300,8

(semi ti mpuri u) ._-
media - 218,4 13,2

--
1966 2 247,8 28,8 11,6 14,4 485,1

Măgura 1967 2 285,8 39,5 13,8 16,1 349,8
(semi t îrzi u) --

media - 266,8 34,1 12.7

1966 1 307,6 43,3 14,0 14,4 485,1
Merkur 1967 1 283,7 44,9 15,8 16,1 349,8

(Urzi u)
I media - 295,6 44,1 14,9

65

Ritmul de acumulare a producţiei este reprezentat în figura 1 (în valori
relative). So observă că se păstrează diferenţe între grupele de precocitate,
atît ca domeniu mare de variaţie a tangentei unghiului acumulării, cît şi ca
valoare a tangentei maxime. Soiul Margit înzestrat cu o bună dinamică

a tuborizării, nu se Încadrează la regula enunţată, deplasînd limita superioară

a tangentei grupului de soiuri semitîrzii.
Soiurile timpurii şi semitimpurii sînt prezentate mai detaliat datorita

.capacităţii lor de el dezvolta producţia în mod rapid (fig. 1 a şi b); martorul
Braşovean este depăşit de cinci soiuri somitimpurii. Se consideră pentru
soiurile mai tîrzii, ca importantă doar epoca a II-a ce caracterizeaza Udel
procentul tuberizarii (fig. 1 e şi d); martorul Măgura este depăşit de patru
soiuri semitîrzii. Deşi doar soiul 1nka egalează martorul Merkur, toate soiu
rile tîrzii încercate au înregistrat un unghi de peste 29°, superior limitei
inferioare a unghiului înregistrat de grupa soiurilor semiLimpurii. Procesul
desfăşurat al formării producţiei de tuberculi se poate urmări de-o lungul
celor şapte epoci de recoltare (fig. 2 şi 3), în funcţie de zilele parcun~e de
fiecare soi de la răsărire. Luînd în consideraţie alura cUl'belor din grafice,
pentru primele 3-4 epoci de recoltare estimările efectuate prin unghiul
5 - Anale voI. 1
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Soiurile de cartof experimentate în anii 1966-1967 la I.C.C.S. Braşov

4

Tabelul 2

Productia Categorii
Calitate Rezistenţa

de tuberculi de mărimi la boli
a tub.

Soiul Originea

I 11%
dif m,d Imijl am;dnnI e!a" vienzoIman'
q/ha % % Ofl de cI. I-V ~~o calit.
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Fig. 1 - Ritmul de tuberizare şi acumulare a producţiei la soiu.
rile timpurii (a), semitimpurii (b), semitîrziI (e) şi tîrzii (d):

a -evoca J: 1 - Hiblnskii; 2 - Pent:and Beauty; 3 - K..Z. 3-4; 4 - Svia
şcii; 5 - Carpatin, Epicure, Detskoselskii, Primura, Rosafolia, Juligelb,
Radosa, K:erkovske Rohlicky, Braşovean, Farfadette; b - epoca a II-a: 1
- Hibinskii; 2 - Pentland Beauty; 3 - K..Z. 3-4: 4 - Sviaşcii; 5 - ('ar
patin, Juligelb; 6 - Primura, Detskoselskii, Rosafolia, Epicure; 7 - Bra·
şovean; 8 - Radosa, Farfadette, K:erkovske Rohlicky; c - epoca a Il-a: 1 
- Margit; 2 - Saga; 3 Remona; 4 - K:enta; 5-('ondea, Măgura, Katiuşa:

6 - Sickingen; 7 - Wilpo; 8 - Ulster Ranger.. Es~hyle; 9 - Taborki;
d - epoca a Il-a: 1 -Merkur, Inka; 2 - Magna; 3 - Lerche.

Fig. 1 - Rate of tuber formation and yield accumulation in early
(a), half early (b), half late (e) and late varieties (d):

a - Ist period: 1 - Hibinskii; 2 - Pentland Beauty; 3 - K.. Z. 3 - 4;
4 - Sviaşcii; 5 - Carpatin, Epicure, Detskoselskii, Primura, Rosafo!ia,
JuJ:gelb, Radosa, K:erkovske Rohlicky, Braşovean, Farfadette; b - Ilnd
period: 1 - Hibinskii; 2 - Pentland Beauty; 3 - K.Z. 3-4; 4 - Sviaşcii;

5 - Carpatin. Juligelb; 6 - Primura, Detskoselskii, Rosafolia, Epicure;
7 - Braşovean; 8 - Radosa, Farfadette, K:erkovske Rohlicky; c - I1nd pe
rlod: 1 - Margit: 2 - Saga; 3 - Remona; 4 - K:enta; 5 - Condea, Măgura,
K:atiuşa; 6 - Sickingen: 7 - Wilpo; 8 - Ulster Ranger, Eschyle; 9 - Ta·

borki; d - I1nd period: 1 - Merkur, Inka; 2 - Magna; 3 - Lerche.
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Fig. 2.~ Acumularea producţiei de tuber
culi în recoltări succesive la soiurile tim

purii ~i semitimpurii.
Fig. 2 - Accumulation of tuber yields in
successive harvestings in early and half

earl y potatoes.

Fig. 3 - Acumularea producţiei de tuber
cuIi în recoltări succesive la soiurile S'e

mitîrzii şi tirzii.
Fig. 3 - Accumulation of tuber yields in
successive harvestings in half late and late

varieties.

de acum ulare a producţiei se păstrează. O examinare de pe poziţia economi
cităţii în condiţiile anului experimentării şi anume, trasînd punctele cores
punzînd perioadei de vegetaţie de 60 şi 80 zile pentru soiurile timpurii şi

semitimpurii şi de 70 zile pentru soiurile semitîrzii şi tîrzii evidenţiază

aceleaşi soiuri.
Soiuri le posesoare de bUIle caractere din gama celor trei grupe stud iate

capacitate de producţie, calitate şi rezistenţă la boli - alături de elmnen
tele pretabilităţii lor hibridologice, sînt reconturate în tabelul 3. Producţ,ie

mare la maturitatea tehnică realizează soiurile 8emitimpurii K .Z. 3-/1: şi

Detskoselskii, soiurile tîrzii lnka, Lerche şi Magna, iar ritm rapid de acu
mulare soiurile Hibinskii şi Sviaşcii. Soiul Remona, egal în producţie cu
Măgura, întruneşte caractere valoroase de dinamica producţiei, amidon şi

mană, reacţionînd mulţumitor ca genHor, dar capabil de descendente neuni
forme datorită genealogiei sale complexe. La fel valoarea soiului K.Z.3 - 4
se însumează din potenţial productiv evident, din ritm rapid de acumulare



Soiuri cvidenîiate prin capacitate de producţie ridicată şi caractere de genitori

Tabelul 3 --1

----

Producţia Bogătia în Caractere de genitori
Grupa -

Soi u l Genealogia de pre-

O/h, I"mni!. flori I poten Icocita te bace "'m I c,ni,'. I rezi'!. bon
acum.

cI. \amidon viroze I manănote I - 9 prod.
-~-"._--

I

ICondea Concordi a x Se-
mincer 19120 ST 276,6 7 7 - +

Detskose1ski i SP 257,8 4 4 -

Hibinskii SP 113,2 1 - - ++ +
Inka Apta x Semincer

AmelIorare T 373,5 ** 8 8 - +
K.Z. 3-4 SP 320,3 * 4 2 - + +
Lerche Inis II x

x Edelgard T 342,2 '" 3 2 nu -+-
Magna Ackersegen x

x Semincer 849 T 345,0 * 1 - nu

Pent1and Beauty Craigs Royal x
x Seminrer SP 230,5 3 4 1 +

Primura Majestik X Sir-
tema x S.

Demissum x
x Friihm611e P 177,4 7 8 - +

Remona Opperdoese Ronde
x Flava x
(Friihm61Ie x
Erika) ST 286,9 7 3 5 + + +

Sviaşcii Riabsik x Jubel SP
1

239
'2 1

8 8 - ++
Taborki IFriesox Parnassia ST 196,9i 7 6 b +I

O'l
te
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a producţiei şi rezistenţa la viroze grave, mijlociu de sensibil însă la virusul
rasucirii frunzelof. Destul de rezistente la viroze grave s-au dovedit şi soiu
rile Taborki, parţial Lerche şi Condea. În mod contrar citării sale ca foarte
rezistent la mana (M o 1 1 e r, 19(1), soiul Condoa s-a dovedit CLI sensibili
tate mijlocie.

CONCLUZII

1. Din cele 27 soiuri de cartof cercetate pot intra în atenţiaculturilor
comparative de concurs din cadrul reţelei de stat din ţara noastra buna
capacitate de producţie soiul timpuriu Primura, valoros şi prin structura
comerciaHi a producţiei şi calităţile sale culinare, soiurile semitimpurii
K.~. 3-4 şi Detskoselskii precum şi soiurile tîrzii Inka, Lerche şi

2. Importante ca genitori dat fiind suma caracterelor valoroase
soi urile Remona şi K.Z. 3-4, de asemenea soiurile Hibinskii şi

acestea excelînd prin viteza mare a tuberizarii.
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DHUJAREA CREŞTERII PIJANTE1,OR DE CARTOF CULTIVATE IARNA
IN SERE PENTRU TESTUl; LAST/\-RILOR DIN COJ-AŢI PRIN

UTILIZAREA ŞI GIBERELINEI

N.COJOCARUşiT.CATELLY

Una din metodele frecvent întrebuinţate în depistarea infecţiilorvirotice
ale materialului de sămînta la cartof este testullastarilor crescuti din colţi.

Utilizarea economică a se1"e101' impune efectuarea acestui t8st î~ trei serii.
Seria a doua de tesLări, din lunile noiembrie-ianuarie, întîmpină greutăţi

datori tă intensitătii reduse a luminii si duratei scurte a zilelor. Plantele
crescute în perioada de iarnă prezinta ~ alungire a tulpinilor şi un dezechi
libru între lungimea vrejilor şi suprafaţa foliară. Frecvent aceste plante cad

4-5 săptămînide vegetaţie, iar efectuarea diagnozei vizuale a infecţii

JOI' virotice devine diticilă (B o l' c har el t, 1966; A u g u sti n, 1966).
CerceUlrile întreprinse de K rug în anii 196t -1963 (citat de H e y

el ,1966) au arătat posibilitatea folosirii inhibitorului de creştere clorura
de Ciorcolină (CCC) în conducerea vegetaţiei plantelor crescute din colţi,

în condiţii de lumină insuficientă.. J ung (1967) arată că modificările ce
apar creşterea plantelor tratate cu cec sînt asemănătoarecu cele provoca
te de o intensitate sporită de lumină, în special din spectrul albastru, şi

de temperaLuri scăzute. Efectul de reducere a suprafeţei ioliare ca rezultat
al tratamentului cu CCC poate fi evitat prin utilizarea stimulatorului de
creştere gibe1'elină. Augustin (1966), Bol' chardt (1966) şi Heydel
(1966) conchid că soiu1'lle de cartof reacţionează diferi t la tratamen tele Cll

cec şi gibel'elină. Caracterizarea sub acest aspect a soinrilo1' de cartof din
care se produce material de sămînţă, introduse În cultură în ţara noastră

pentru perioada 1967-1970, a impus efectuarea prezentei experienţe.

MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

Experienţa s-a efectuat pe un numih de 10 soiuri, urmărindu-se efec
tul a trei doze de Cycocel\ cu şi fără giberelină.

1 Produsul Cycocel s-a procurat de la Secţia de Fiziologie din Le.C.p.T. Fundulea
prin bunăvoinţa Dr. N. Hurduc.
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Produsul Cycocel utilizat a conţinut 460 g/l clol'ură de clorcolină

(CeC) şi 320 g/l clorură de colină (CC). S-au experimentat următomele doze:
2 mIII Cycocel (1,6%0 substanţă activă);

- 3 mIII Cycocei (2,:3%0 substanţă activă);

- 3,8 mIII Cycocel (30/00 substanţă activă).

Dozele de CyGocel s-au experimentat la fiecare soi pe cîte două loturi
a 30 plante iiecare, din care unul s-a tratat şi cu giherclină in coneentraţ,ie

de 10 mg/l. Plantele au provenit din culţi extraşi dela tuherculi trataţi cu
Rindit şi au fost crescute în ghivece de 8 cm diametru. Tratamentele cu Cyco
cel s-au executat după 1-2 zile de la răsărirea plantelor, prin
udare cu stropitoarea, utilizînd cîte 25 mI soluţie pentru fiecare plantă

(K l' u g, 1963; A u g u sti 11, 1966). Stropirea cu giberelină s-a etectuat du
pă 10-12 zile, în doză de 11 soluţie pentru 200 plante, revenind 5 mI soluţie

la plantă (A u g li sti Il, 1966). Pulverizarea s-a efectuat la presiunea de
3-4 atmosfere. Determinările diferenţierilor de creştere, referitoare la lun
girnea şi greutatea tulpinilor, numărul, lungimea şi greutatea frunzelor,
precum şi testările serologice pentru virusurile X şi S şi notările vizuale,. ele
infecţie s-au efectuat la 7-8 săptămîni după răsărirea plantelor. Suprafaţa

folial'ă s-a calculat după metoda Epstein şi Robinson (1965).
Măsurătorile biometrice ale principalelor elemente de diferenţiere s-au

efectuat pe un număr de 20 phmto pentru tiecare variantă şi s-au calculat
statistic prin analiza şirului de variaţie şi a varianţei faţă de martor.

S-a experimentat În condiţii de seră, la Codlea, în lunile noiembrie,
decembrie şi ianuarie ale anilor 1967 şi 1968. Temperatura medie zilnică a
variat Între 12,7-18,6°C, cu minime şi maxime cuprinse Între 5,0-15,0°C
şi respectiv 16,0-24,O°C (fig. t). Intensitatea luminii s-a determinat la

o '~

t?~D aO..l'1 6b/ 10..J'11 1.5.n! canI 25.rrl
Fig. 1- Variaţia zilnică a temperaturii în seră Ia Codlea:
- temperatura medie; •...... temperatura maximă ;.... temperatura minimă.

Fig. 1 - Daily temperature variation in the Codlea hothouse:
- mean temperature; ....... highest temperature; ..... lowest temperature.



3 DIRIJAREA CREŞTERII PLANTELOR DE CARTOF CULTIVATE îN SERE 73

nivelul plantelor, iar datele medi i ale celor 5 Jeterlllinăl'i zilnice sînt pre
zentate în tabelul 1. Luminozitatea a fost redusă în perioada respectivă,

intensitatea medie a luminii variind Între 487 lucşi la orele 8 şi 1 872
lucşi la orele 12.

Tabelul 1

Intensitatea luminii În seră şi În aer liber (Codlea. 29.XI - 30.XII.1967)

Intensitatea lum;nii (lucşi)

Ora

8
10
12
14
16

media

487
1000
1872
1 575

640

în seră

limite de variaţie

160-1 000
250-2600
450-3600
440-4500
300--1 000

în aer liber

media

778
1 660
3252
2843
1304

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

În funcţie de alungirea plantelor in condiţiile de creştere amintite,
suiurile studiate pot ii împărţite în -4 grupe şi anume: soiuri cu alungire
foarte slabă, soiuri cu alungire slabă, soiuri cu alungile mijlocie şi soiuri
cu alungire puternică.

Soiul Ostara a realizat o înălţime medie redusă şi anume de 21,2 cm în
cazul plantelor netratate, iar reacţia lui faţă de dozele de CCC încercate a fost
destul de slabă, înregistrîndu-se o diminuare a Înălţimii de numai 4,3-5,3 Cfi

în cazul dozelor de 3 şi 3,8 mIII Cycocel. Aceasta ne îndreptăţeştesă afirmăm

că în condiţii similare celor în care s-a experimentat soiul Ostara nu necesi
tă tratamente cu regulatori de creştere.

În grupa soiurilor cu alungire slabă au fost incluse soiurile Urgenta,
Desiree, Colina şi Măgura (tabelul 2), care ~u avut la plantele netratate o
înălţime medie cuprinsă între 30 şi 40 CID. In general, soiurile din această

grupă au reacţionat în mod similar la tratamentele cu Cycocel şi gibere-·
lină, excepţie făcînd numai soiul lVIăgura. După cuni reiese din datele pre
zentate, ]a soiul Urgenta, luat ca reprezentant al acestei grupe, reducerea
înălţimii plantelor ca rezultat al acţiunii CCC a crescut proporţional cu mă

rirea dozei de Cycocel. Suprafaţa foliară s-a redus semnificativ numai în
cazul dozelor de 3 şi 3,8 mIII Cycocel. La plantele tratate şi cu giberelină

reducerea suprafeţei foliare a fost mai mică în cazul dozelor de 2 şi 3 mIII
Cycocel, iar în cazul dozei de 3,8 mIII Cycocel giberelina practic nu a avut
efect. Raportul dintre greutatea medie a tulpinii şi cea a trunzelor arată că

la dozele de 2 şi 3 mIII Cycocel diminuarea creşterii tulpinii şi frunzelor a
fost proporţională, pe cînd în cazul tratării şi cu giberelină reducerea masei
tulpinii a fost mai accentuată în comparaţie cu. cea a masei frunzeIor. Din



Influenţa Cycoceluluişi a giberelinei (G) asupra înălţimii plantelor şi a suprafeţei foliare la cartof

Tabelul 2 --1

*'"

Lungimea tulpinii Suprafaţa foJiară
Masă

x± sX"
tulpini:

Varianta
dif. semnif. x ± sX" masă

cm cm2 dif. semnif. frunze

SOIUL URGENTA

Netratat (Mt.) 29,8±1,5 - - 224,0±19,8 - - 0,60
Cycoce1 2 mIII 24,8±1,4 - 5,0 ° 182,1 ± 17,5 -41,9 0,62
Cycocel 2 mIII +

+ G 10 mgll 18,9±1,3 -10,9 000 203,4± 17,8 -20,6 0,43
Cycocel 3 mIII

19,6±1,4 -10,2 000 125,5± 13,4 -98,5 000 0,60
Cycocei 3 mIII +

+ G 10 mgl1 17,4±1,3 -12,4 000 157,7 ±16,3 -66,3 ° 0,46
Cycoce1 3,8 mIII 15,4±1,4 -14,4 000 158,4 ± 11,5 -65,6 00 0,42
Cycoce1 3,8 mIII +
+ G 10 mg/1 15,7±1,5 -14,1 000 163,7 ± 1~1,7 -60,3 ° 0,40

SOIUL DESIREE
- -- 0,56

Netratat (Mt.) 32,7±1,9 - - :368,1:1:35,6 187,9 000 0,44
Cycocel 2 mIII 15,4±1,9 -17,3 000 180,2±20,9
Cycocei 2 mIII + 39,2 0,43

+ G 10 mgli I9,2±1,8 -13,5 000 328,9±37,1

SOI UL COLIN A

Netratat (Mt.) 39,1 ±2,8 - 453,6±32,5 - - 0,62
Cycocei 2 mIII 32,2±2,9 -6,9 239,6±28,5 --216,7 000 0,75
Cycocei 2 mIII + G 10 mgjl 27,2±2,8 -11,9 00 411,5±50,0 ---42,1 0,44

SOI UL!VI AGURA I
Netratat (ML) 32,3±2,5 299,2 :1:23, 1 - - 0,71
Cycocei 2 mIII 35,9±1,8 +3,6 221,3±16,4 -77,9 00 l,e5
Cycocel 2 mIII +

+ G 10 mgli 24,7 ±1,8 7,6 ° 226,2±20,8 --n,o o 0,62
*'"



c.n
SOIUL BINTJE

Netratat (Mt.) 50,4±2,1 I 245,6±20,9 - - I 1,37Cycocel 3 mIII 39,0±2,3 1 -11,4 000 176,4±15,8 -69,2 ° 1,20
Cycocel 3 mIII +

I 0,87+ O 10 mgl1 34,6±2,0 -15,8 000 214,0±26,9 -31,2

SOIUL MERKUR
I

Netratat (Mt.) 41,6±1,9 257,5±20,8 I --- 0,87
Cycocel 3 mIII ~i2,8±2,4 --8,8 00 249,5±24,0 -8,0 0,75
Cycocel 3 mIII +

I
+ O 10 mg/l 31,9±2,6 -9,7 00 326,1 ±25,9 68,6 * 0,54

SOIUL VORAN

Netratat (Mt.) 51,4±1,4 - 440,5±43,8 - - 0,91
{:ycocel 3,8 ml/I 31,1±0,9 -20,:3 000 190,8± 19,3 -249,7 000 1,05
Cycocel 3,8 mUI +

+ O 10 mglI 30,9:1:: 1,4 -20,5 000 304,5±24,3 -136,0 00 0,74

SOIUL BRAŞOVEAN

Netratat (Mt.) 67,1 ±2,6 - 332,0±28,0 - - 1,36
Cycocel 3,8 mUI 48,9±2,4 -18,2 000 261,2±20,9 -70,8 ° 1,24
Cycocel 3,8 mI/l + O 10 mg/l 42,2±2,9 -24,9 000 368,9±27,7 36,9 0,76

SOIUL ORA

Netratat (Mt.) 58,5±2,(s - 470,O±29,9 - - 1,27
Cycocel 3,8 ml/I 48,5±I,9 -10,0 00 261,3±21,6 -208,7 000 1,63
Cycocel 3,8 mI / 1 +.

+0 10 mg/I 47,0±2,9 -11,5 00 395,5±44,3 -74,5 1,15

.....]
c.n
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aceste date rezul tă că stropirea plantelor ~oiului Urgenta cu o sol uţ.ie de
2 mIII Cycocel, completată de tratamentul cu giberelină, corespunde cel mai
bine seopullli urmărit. La soiurile Desiree, Colina şi Măgura este indicat
acelaşi tratament, care a avut ca rezultat o micşorare a înălţimii planteIor
cu 7,6-13,5 cm, suprafata foliară menţin'Lndu-se practic egală cu cea a
martorului.

În grupa soiurilor cu alullgin:l mijlocie au fost incluse I-ioiurile Bintje şi

Merkur, la care înălţimea medie a plantetur din varianta martor s-a Îuca
drat Între 40 şi 50 cm (tabelul 2). La soiul Bintjn cea mai bună

variantă de tratament a tost 3 mIII Cycoc01 plus stropire CLI gibercliIlă,
care a condus la o reducere a înălţimi i plantelor cu 15,8 cm, supra
taţa ioliară menţinîndu-se practic egală cu cea el martorului. Pentru
soiul Mel'kur este indicat acelaşi tratament, prin care s-a realizat o
reducere a înălţimii planLelor cu 9,7 rm ..,i o suprafaţă foliară mai mare
ca 1a martor.

Soiurile Voran, Braşovean şi Ora au iust incluse în grupa cu alungire
puterniea, plantele martor atillgîncl o îwilţ,ime medie de peste 50 em (tabe
lul 2). La soiul Voran tratamen LuI cu Cycucei în cOl1centraţie de 3,8 mIII
(cu şi fără giberelină) a redus lungimea tul pînilor cu 20,::3-20,5 cm. Totoda
tă, în cazul tratamentului făra giberel l1lă s-a înregistrat şi o reducere a su
prafeţei 101iare la mai mult de jumătate laţă de varianta netratată, îusa
acest eieet s-a atenuat mult prin stropirea Cll giberel inD, realizîndu-se astfel
un raport Între greutatea medie a tul pinii ţJi a inmzelor mai bun decît la
martor. La aceeasi doză de Cycocel si gl berdina soiul l1rasovean si-a redus
lungimea medie a' tulpinÎ10r I:U 24,V ~rn, iar suprafata sa fo'liară a 'rost prac
tic egală cu cea a martorului. Soiul Ora tratal cu aceea,~i doz~l de Cycocel a avut
o reacţie mai slabi1 în ceea ce priveşte ÎIl111ţimea plantelor, aceasta IeducÎlldu
se numai cu 10,0 cm, şi şi-a micşorat cu peste 40% suprafaţa (oliară (fig.
2 a). Deşi reducerea suprafeţei foliare a fost înlăturaUi prin tl"atamentul cu
gibereIină, plantele, fiind prea înalte, au căzut. Rezultă eă la acest foi tre
buie îrlcercate <loze mai mari de regulaLcri de creştere sau controlul prin
testul Iăstarilor crescuţi <lin colţi să nn se laeă în perioada noiembrie-ianu
arie.

Referitor la schimbările morfolog'ice ale pianteJor tratate cu CCC şi

gibercIină, determinările şi observaţiile efeetuate concordă cu rezultatele
altor cercetări. Astfel, B o r c har d t (t966) şi fI e y II e] (1966) arată

că acţiunea CCC se concretizează printr-o scurtare a internodiilor şi o îngus
tare a foliolelor, care devin mai rigide şi mai intens eolorate. Numarul
frunzelor rămîne aproximativ constant. Giberelina previne apariţia acestor
modificări nedorite la foliale, prin acţiunea de stimulare a creşterii supra
feţei foliare (fig. 2 b). A u g u sti TI (19f)6) şi H e y d e 1 (1966) constată

eă în urma tratamentelor cu giherelină nu apar deformări care să denatureze
diagnosticarea vizuală a plantelor virozat(~. La concentraţii mai mari de
giberelină, de peste 15 mg/l, A u g u s t î Il (1966) evidenţiază posibilitatea
apariţiei de cloroze pe frunze, care îngreuiază bonitarea, iar B o r c II ard t
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a b
Fig. 2 - Efectul tratamentelor cu Cycocel şi giberelină la soiurile Ora (a) şi Urgenta (b):
stînga - plantă netratată; mi.jluc - tratat cu Cycocel; dreapta - tratat cu Cycoce1 şi giberelină.

Fig. 2 - Effect of Cycocel and gibbere1line on the varieties Ora (a) and Urgenta (b):
leIt - untreated plant; middle - plant treat(·,j with Cycocel; right - plant treated with Cycocel and

gibbereliine.

(1966) semnalează une]e răsueiri i iziologice ce se manifestă în special atunci
cînd după tratamentul cu gibordină urmeaza o zi ÎnsoriUL

In ceea ee priveşte testarea -'erulogică, literatura de specialitate (B o r
c har d t, 1963; H e y el e 1, 1ilo6) şi determinăriJe efectuate de noi arattl
că aceasta nu este ini luenţată ](egativ ele tratamente.

După cum arată D y s o Il (1965), efectele initiale ale ambelor sub
stante se inverseazu în stadiile mai avansate de crestere, iar H e el e 1
(1966) menţionează că după 35 zile de la aplicarea tratamentului Înet;Linirea
creşterii produsă de cec se pi81de o dată cu avansarea În vegetaţie. Acest
tapt li fost observat şi în expcriell i,ele noastre, fiind evidenţ.iat, la majoritatea
soiurilor, printr-o talie ceva mai mare la plantele tratate numai cu Cycoeel
faţă dr, cele trata,Le eu Cycocel plus giberelina (tahelul 2).

13 o l' C har d t (1966) şi A li g U sti Il (1966) arata că utilizarea
cec şi giberelinei Îl1 dirijarea (.reşterii plantl'lOl' este ulai rentabilă decît
ic}1osirca diverselor ~.isteme rla iluminare arLi) :eia!.1.

CONCLUZII

1. Regulatorii de creştere pe bază de cec şi gi1erelinfi,
za diferite în funcţie de soiurilor de cartol, pot ii utilizaţi

/\ :1In uo-
eondi-
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ţiile de experimentare arătate în conducerea vegetaţiei plantelor pentru testul
]ăstarilor crescuţi din colţi, executa.t în lunile de iarnă.

2. În controlul materialului de sămînţă din soiurile introduse în
cultură, dozele optime pentru dirijarea creşterii sînt următoarele:

- 2 mIII Cycocel + 10 mg/l giberelină pentru soiurile Urgenta, De
siree, Col ina şi Măgura;

- 3 mIII Cycocel + 10 mg/l giherelint\ peuLru soiurile Bintje şi

Merkur;
- 3,8 mIII Cycocel + 10 mgjl giberelină pentru soiurile Voran şi

Braşovean.

3. Soiul Ostara nu necesită tratament cu regulatori de creştere, iar
pentru soiul Ora doza maximă (3,8 mIII Cycocel) este insuficientă.
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COMPORTAREA CARTOFULUI CUI.TIVAT DUPĂ DIFERITE
PREMERGĂTOAREÎN ZONA DE SILVOSTEPĂ A TRANSILVANIEI

T. MARGINEANU

În literatura de specialitate din ţara noastră există puţine rezultate
experimentale cu privire la culturile premergătoare pentru cartof. După
VeI i c a n (1967), cartoful se încadrează între culturile agricole puţin

pretenţioase la planta premergătoare. Con sta n tin e s cuşi colab.
(1965) arată că problema asolamentului pentru cartof se pune numai în
unităţile agricole care au suprafeţe mari cu teren uşor, specific culturii
cartofului.

Cartoful prezintă producţii corespunzătoaredupă leguminoase anuale
sau perene, cereale păioase, plante textile, sfeclă de zahăr, lupin ca îngră

şămînt verde semănat în miriştea unei păioase (C o n sta n tin e s c u
şi Per cea 1 i, 1961; B eri n d e i şi colab., 1963). La rîndul său

cartoful este şi o foarte bună plantă premergătoare, deoarece lasă terenul
curat de buruieni, afînat şi cu rezerve destul de mari de substanţe nutritive
(T ain d e 1 Ş i V r î n cea n u, 1962; VeI i c an, 1967).

În lucrarea de faţă se prezintă rezultatele a două cicluri experimen
tale (1958-1963 şi 1964-1967) privind stabilirea celor mai bune culturi
premergătoare pentru cartof. Lucrările au fost executate în zona de sil
vostepă a Transilvaniei, la Staţiunea Turda.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a fost executată în staţionar, după metoda blocurilor,
în 4 repetiţii, cu suprafaţa parcelei recoltabile de 40-50 m2

• Rezultatele
s-au calculat după metoda analizei varianţei. Ingrăşămintele minerale
au fost administrate sub arătura de bază. S-a folosit soiul Giilbaba în
primul ciclu (19.58-1963) şi soiul Carpatin în ciclul al doilea (1964-1967).
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In cazul primului ciclu, tipul de sol a fost un cernoziom mediu levi
gat, cu un orizont A profund, de 50-60 Cfi, cu o pantă de 5-60

şi cu
expoziţie nordică, foarte fertil, cu 5-7 % humus; experienţele au fost
executate pe un singur agrofond - neîngrăşat (tabelele 1 şi 3 ). Al doilea
ciclu a fost amplasat pe acelaşi tip de sol, dar cu o fertilitate mult mai
scăzută, avînd 2-3 % humus, cu orizontul A de 40-50 cm, cu o uşoară

înclinaţie sud-sud-vestică şi s-a executat pe două agrofonduri - neîngrăşat

şi îngrăşat cu N48 tJ48 (tabelele 2 şi 4).
Din punct de vedere climatic, anii în care s-a experimentat au fost

diferiţi. Anii 1958, 1963, 1964 şi 1965, datorită perioadelor de secetă din
lunile mai şi iunie, pot fi consideraţi ca potrivit de favorabili pentru cul
tUIa cartofului. Anii 1961 şi 1962 au avut un caracter mai secetos, prezen
tînd un deficit de precipitaţii de 234 rom şi respectiv 187 fim. Totuşi, în
aceşti ani repal'tiţia precipitaţiilor a fost normală, ceea ce a diminuat
efectul negativ al deficitului înregistrat.

REZULTATELE OBŢINUTE

Din analiza rezultatelor primului ciclu experimental (tabelul 1) se
constată că prin cultivarea cartofului în condiţii de monocultură se obţin

Tabelul 1

Comportarea cartofului după diferite plante premergătoare (Turda, 1958-1963)

Producţia de tuberculi (q/ha)

Planta
1958

1 I 1
I

1

1 med;, 1958 - 1963
premergă toare 1959 1960 1961 1962 1963

q/ha I % I isemn;f.I dif.

Grîu de toamnă 151 271 372 229 254
I

171 241 \ 135 63 ***
Orzoaică 160 257 425 247 252 182 254 143 76 ***
Mazăre 167 270 398 246 241 190 252 142 74 ***
Porumb 188 268 365 254 239 197 252 142 74 ***
Sfeclă 169 255 367 233 230 162 236 133 58 ***
Cartof 135 253 245 121 175 139 178 100 - I

DL 5% 28 29 34 25 25 17 29

I
16 I

DL 1% 39 41 48 35 34 24 39 22
1DL 0,1% 54 56 66 48 47 33 52 29

recolte foarte scăzute. Diferenţele de producţie faţă de variantele culti
vate după alte premergătoare sînt mai mici în primii doi ani, dar sînt
foarte mari şi foarte semnificative în anii următori. În plimul an numai
porumbul, sfecla şi mazărea au contribuit la creşterea semnificativă a
producţiei de tuberculi. Din al treilea an toate culturile au fost premer
gătoare bune pentru cartof, contribuind substanţial la creşterea recoltei,
cu sporuri foarte mari şi foarte bine asigurate statistic. In medie pe 6 ani
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Tabelul 2

Comportarea cartofu1ui după diferite plante premergătoare (Iurda, 1964-1967)

Specificare
~roducţia de tub~rculi

q/ha I % I dif. I semnif.

Anii de experimentare

1964 127 88 -17
1965 123 85 -21 O
1966 150 104 6
1967 175 122 31
Media 144 100

DL 5%=18; 1%=27; 0,1 %=39

Agrofondul

Neîngrăşat 126 100
N48 P48 162 128 36 ***

DL 5%=5; 1%=7; 0,1 %=10

Agrofond x ani

Neîngrăşat I 122 100 -
1964 N48P48 132 108 10 *

-

1965 Neîngrăşat 112 100 -
N48 P48 139 124 27 ***

1966 Neîngrăşat 128 100 -
N48 P48 172 134 44 ***

1967 Neîngrăşat 139 100 -
IN4S P48 210 151 71 ***

DL 5%=10; 1%=14; 0,1 %=20

Planta premergătoare

Grîu de toamnă J43 107 10 ***

Orzoaică 139 104 6 *

Ma.lăre 147 110 14 ***
Porumb 150 113 17 ***
Sfeclă 146 110 J 13 ***
Cartof 133 100

DL 5%=5; 1%=7 0,1%=9

6 - Anale voI. I



82 T. MĂRGINEANU

Tabelul 2 (continuare)

Planta premergătoare x agrofond x ani

Producţia de tuberculi (q/ha)

Specificare
1964

1
1965 I 196611961 I

media 1964-1967

q/ha I % I dif. Isemnif.
I

Grîu 117 111 124 119 118 97 -4
Orzoaică 122 115 122 127 121 99 -1

Ne- Mazăre 130 110 148 137 131 107 9 *
îngrăşat Porumb 126 117 125 154 130 106 8 *

Sfeclă 128 110 121 154 128 105 6
Cartof 108 109 128 143 122 100 ---------------
Grîu 133 147 160 230 167 115 22 ***

Orzoaică 137 137 165 210 162 112 17 ***

N4s P48
Mazăre 140 127 183 202 163 112 18 ***

w"'-
Porumb 135 146 185 216 170 117 25 ***

Sfeclă 134 133 168 224 165 114 20 ***

Cartof 111 116 174 179 145 100 ---------------
DL 5% 17 24 14 33 8
DL 1% 22 32 19 44 10

1DL 0,1% 29 42 25 58 13

(1958-1963), pe teren neîngrăşat, se constată că faţă de producţia carto
fului după el însuşi, de 178 q/ha, după alte premergătoare s-au realizat
sporuri de recoltă mari şi foarte semnificative şi anume: 76 q/ha
după orzoaică, 74 q/ha după mazăre şi porumb, 63 q/ha după grîu de
toamnă şi 58 q/ha după sfeclă de zahăr. Din aceste date reiese că nu
este indicată cultivarea cartofului mai mult de doi ani consecutiv
pe acelaşi teren.

În următorul ciclu experimental (tabelul 2), se constată că faţă de
media pe patru ani, de 144 q/ha, cea mai mare recoltă de tuberculi s-a
obţinut în anul 1967, de 175 q/ha, ceea ce reprezintă un spor de 22%,
distinct semnificativ. Producţia de tuberculi de 126 q/ha, înregistrată

pe terenul care nu a primit îngrăşăminte, a crescut cu 36 q/ha datorită

administrării a 150 kg/ha azotat de amoniu şi 300 kg/ha superfosfat. In
cazul intmacţiunii agrofondului cu ani diferiţi se constată că, în toţi

anii, recolta de tuberculi a fost mai mare pe agrofondul îngrăşat cu 150 kg/ha
azotat de amoniu şi 300 kg/ha superfosfat în comparaţie cu terenul neîn
grăşat, sporul fiind semnificativ în 1964 şi foarte semnificativ în 1965,
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1966 şi 1967. In ultimii trei ani, dar mai ales în 1966 şi 1967, care s-au
caracterizat prin precipitaţii suficiente şi uniform repartizate, eficacitatea
îngrăşămintelor minerale (N4SP4S) a fost mult mai mare decît în anul
1964, cînd cantitatea de precipitaţii a fost mai scăzută şi neuniform repar
tizată.

In ceea ce priveşte planta premergătoare se constată că toate cul
turile asigură sporuri de producţie semnificative (6-17 q/ha) faţă de
cultivarea cartofului mai mulţi ani pe acelaşi teren. Aceste sporuri sînt
mai mari şi foarte bine asigurate statistic pe agrofondul îngrăşat cu NJS P4S.

Astfel, pe terenul fără îngrăşăminte se înregistrează sporuri de producţie

semnificative (în medie pe 4 ani) numai prin cultivarea cartofului după

mazăre şi porumb, în timp ce prin îngrăşare cu N4S P4S se obţin producţii

mari şi sporuri foarte semnificative după toate premergătoarele comparativ
cu varianta martor. Şi în acest ciclu se manifestă o scădere a producţiei

de tuberculi chiar din al doilea an de cultivare a cartofului pe acelaşi

teren, cu deosebire pe agrofondul îngrăşat cu N4S P4S •

Cartoful la rîndul său este o bună premergătoare pentru celelal te
plante agricole, contribuind la obţinerea unor producţii ridicate comp a
rativ cu cultivarea acestor plante în condiţii de monocultură. Astfel, în
cadrul primului ciclu experimental, în condiţiile unui teren neîngrăşat

dar cu o fertilitate naturală foarte ridicată (tabelul 3), cartoful ca premer
gătoare a asigurat un spor de 12,6 q/ha la grîu, 10,8 q/ha la orzoaică,

35 q/ha la sfeclă şi 1,7 q/ha la porumb, faţă de producţia obţinută la aceste
culturi în condiţii de monocultură.

Tabelul 3

Influenţa cartofului ca premergătoare asupra
producţiei principalelor culturi agricole, pe teren neîngrăşat

(Turda, 1958--1963)

Cultura
Producţia I----:-\---:-,'-------=-1-- DL f'%

q/ha % dif. semnif

Grîu după grîu

I
16,9 100 - 4,8

Grîu după cartof 29,5 174 12,6 ***-----
Orzoaică după orzoaică

I
19,3 100 - 5,6

Orzoaică după cartof 30,1 156 10,8 ***

I
----

Mazăre după mazăre 19,8 100 - 1,4
M~zăre după cartof 19,9 100 0,1

I

-- ----
Porumb după porumb 56,9 100 - 3,8
Porumb după cartof 58,6 103 1,7

I

-- ----
Sfeclă după sfeclă 233,0 100 - 72,0
Sfeclă după carto f 268,0 115 35,0
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In condiţiile celui de al doilea ciclu experimental, pe un teren cu
fertilitate mai slahă (tabelul 4) se remarcă contribuţia deosebită a carto
fului ca premergătoare la creşterea producţiei principalelor culturi. Pc

Tabelul 4

Influenţa carto fului ca premergătoare asupra producţiei principalelor culturi agricole, pe teren
neîngrăşat şi îngrăşat (Turda, 1964-1967)

Cultura

I
. Neîngrăşat I Ingrăşat N4S P.s I

q/ha I % I dif. Isemnif. q/ha I % I dif. Isemnif. DL 5%

Grîu după grîu 16,6 100 - 30,4 100 - 6,7
Grîu după cartof 24,7 149 8,1 * 38,0 125 7,6 *

------------.---
Orzoai că după orzoai că 13,1 100 - 24,2 100 - 1,7
Orzoaică după cartof 21,8 166 8,7 *** 31,6 131 7,4 ***

-- -- -- -- ---

Mazăre după mazăre 12,0 100 - 14,8 100 - 1,5
Mazăre după cartof 17,3 144 5,3 *** 19,4 131 4,6 ***

1-

Porumb după porumb 36,4 100 - 46,6 100 - 2,0Porumb după cartof 44,5 122 8,1 *** 50,5 108 3,9 ** *
-- ------ 1---

Sfeclă după sfeclă 127,0 100 - 232,0 100 - 17,0
Sfeclă după cartof 219,0 172 92,0 1 *** 337,0 145 105,0 ***

terenul neîngrăşat, cartoful ca premergătoare a adus un plus de recoltă

de 8,1 q/ha la grîu, 8,7 q/ha la orzoaică, 5,3 q/ha la mazăre, 8,1 q/ha la
porumb şi 92 q/ha la sfeclă, faţă de situaţia cultivării acestor plante în
condiţii de monocultură. În cazul administrării a 150 kg/ha azotat de
amoniu şi 300 kg/ha superfosfat s-au obţinut sporuri de 7,6 q/ha la grîu,
7,4 q/ha la orzoaică, 4,6 q/ha la mazăre, 3,9 q/ha la porumb şi 105 q/ha la
sfeelă. Sporurile de recoltă înregistrate sînt semn] ficati ve pentru grîul
de toamnă şi foarte semnifieative în cazul eelorlalte eulturi.

CONCLUZII

1. CaI toful are pretenţii mari faţă de planta premergătoare.Pe tere
nurile fertile sau îngrăşate, premergătoarele cele mai bune în ordinea
valorii lor sînt: păioasele, mazărea, porumbul şi sfecla, în timp ce pe
soIurile mai sărace în substanţe nutritive numai mazărea şi porumbul
contribuie la creşterea producţiei de tuberculi.

2. Pe terenurile fertile sau bine îngrăşate cartoful este mult mai
pretenţios fa ţă de planta premergătoare decît pe terenurile cu fertilitate
mai scăzută.

3. Cultivarea cartofului în conditii de monocultură duce la obti
nerea de producţii scăzute. Scăderea r~coltei de tuberculi se manifestă



7 COMPORTAREA CARTOFULUI CULTIVAT DUPĂ DIFERITE PREMERGĂTOARE 85

chiar din al doilea an de cultivare a cartofului pe acelaşi loc, mai ales
pe un teren cu fertilitate ridicată sau bine îngrăşat.

4. Cartoful este o excelentă plantă premergătoare pentru aproape
toate culturile agricole, asigurînd sporuri mari de producţie.
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CERCETĂRI CU PRIVIRE LA STABILIREA INFLUENŢEILUCRĂRILOR

SOLULUI ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF

D. CATARGIU, GH. BURLACU şi EUGENIA TANAsESCU

In vederea realizării unei bune stări culturale a solelor destinate
culturii cartofului, se impune stabilirea formulei optime de lucrare a
solului pînă la plantare. Modul de lucrare a solului şi felul cum sînt Îm
binate lucrările executate în toamnă şi în primăvară influenţează gradul
lui de afînare şi ca atare producţia de cartof.

Din cercetările întreprinse de D o ten k o (1966), 1 a r o v e n k o
(1966), Cat a l' g i u (1967), Dam i a n (1967) şi alţii, se evidenţiază

faptul că rezultatele obţinute în ceea ce priveşte sistemul de lucrare a
solului toamna şi primăvara pentru cartof diferă în funcţie de condiţiile

pedoclimatice existente şi de uneltele folosite.
Pentru a elucida unele din aceste aspecte ale agrotehnicii carto

fului în condiţiile ţării noastre, între anii 1963-1966 s-au efectuat cer
cetări în diferite zone pedoclimatice şi anume la LC.C.S. Braşov şi la
staţiunile Secuieni şi Sucp.ava.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Solul pe care s-au executat experienţele a fost humico-seuligleic
la Braşov, cernoziom mediu levigat la Secuieni şi cernoziom puternic
degradat la Suceava.

La Brasov si la Secuieni s-au studiat lucrările de bază în toamnă si
primăvară îl; cadrul unei experienţe bifactoriale de tipul 2 X 4. Graduă
rile factorilor se dau în tabelul 1. Agrofondul folosit la aceste experienţe

a fost: 20 tJha gunoi de grajd + N64 P 64 1(80 kg/ha substanţă activa ..
S.-a experimentat cu soiurile Merkur la Braşov şi Mittelfriihe la Secuieni,
la () densitate de 47 600- plante/ha.
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Tabelul 1

Specificarea factorilor şi graduărilor cercetate În experienţele efectuate
la tC.C.S. Braşov şi la staţiunile Secuieni şi Suceava Între

anii 1963-1966

2

Loc.Utatea I Pacto'"! A

Lucrarea de bază toamna

al - arat la 20-22 cm

Braşov şi a2 - arat la 30-35 em
Secuieni

Factorul B

Lucrări de primăvară

bl - arat cu cormană la
16-18 cm

b2 - arat cu cormană la
16-18 cm +
+ 10 cm subsolaj

ba - arat fără cormană

la 25-28 cm
b4*- discuit + grăpat

la 12-15 cm

Secuieni şi

Suceava

Lucrări de pregătire a
solului în toamnă

al - arătura de bază la
25 cm negrăpată

a2 - arătura de bază la
25 cm grăpată

concomi tent
aa - arătura de bază la

25 cm discui tă şi

grăpată concomitent

Lucrări de pregătire a
solului în primăvară

bl - grăpat de două ori
b2 - grăpat + cultivat
bs - grăpat + discuit
b4 - grăpat + sapă

rotativă

.. La Staţiunea Secuieni s-a lucrat cu cultivator în loc de grapă cu disc.

La staţiunile Suceava şi Secuieni s-a studiat aceeaşi problemă cu
alte variante şi anume de la arat pînă la plantat (în toalllnă şi primăvară)

în cadrul unei experienţe bifactoriale de ti pul 3 X 4. Graduările factorilor
se dau în tabelul 1. Agrofondul folosit pentru aceste experienţe a fost N96 P96

kg/ha substanţă activă. S-au folosit soiurile Irish Cobbler la Secuieni şi

Urgenta la Suceava, tot la o densitate de 47 600 plante/ha. Aşezarea expe
rienţelor s-a făcut la toate staţiunile menţionate după metoda parcelelor
subdivizate. Îngr~şămintele s-au aplicat la fiecare experienţă o dată cu
arătura de bază. Intrucît nu au existat diferenţe importante de producţie

Între variante de la un an la altul, se prezintă numai datele medii pe
trei ani.

REZULTATELE OBŢINUTE

La Braşov, lucrarea solului toamna la adîncimi diferi te de 20-22 cm
şi 30-35 cm nu a fost urmată de o diferenţiere semnificativă a producţiei,
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Tabelul 2

I
Braşov I Secuieni

q/ha I dif. I % q/ha I dif. I %

toamna şi primăvara asupra producţiei de tuberculi
(media 1963-1965)

Varianta

Influenţa lucrării solului

G"du,,,,I
'------------=--_---.:~-~----=--_---:.-_-~---

Factorul A - lucrarea de bază toamna

arat la 20-22 em (Mt.)

arat la 30-35 em

DL 5%

332
324 -8

1,7

100

97,5

217

226 9

15

100

104,1

Factorul B - lucrări de primăvară

arat eu eormană la
16-18 em

arat eu eormană la
16-18 em + 10 em [sub
solaj

arat fără eormană la
25-28 em

diseuit + grăpat la
12-15 em (Mt.)

324 -2

327

335 9

326

99,4

100.3

102,5

100

227 7

224 4

216 -4

220

103,1

101,8

98,1

100

DL 5% 7,5 13

obţinîndu-se producţii apropiate de 332 şi 324 qJha (tabelul 2). In ceea
ce priveşte lucrările de primăvară, la varianta lucrată la adîncime mai
mare (25-28 cm) fără întoarcerea brazdei s-a obţinut un spor de 9 q/ha
faţă de martor (lucrat cu grapa cu discuri la 12-15 cm). Interacţiunea

dintre lucrarile de toamnă şi lucrările de primăvară (tabelul 3) arată

că numai pe parcelele arate toamna la 20-22 cm, lucrarea solului pri
măvara cu plugul fără cormană la 25-28 cm a determinat un spor de
producţie asigurat, de 14 qJha, faţă de martorul lucrat cu grapa cu dis
curi la 12-15 CUl. Tot la această variantă s-a obţinut şi producţia maximă,

de 3Li2 q/ha, şi venitul net cel lllai I;llare, de 10 516 lei/ha.
Din datele cuprinse în tabelul 4 reiese că lucrarea solului toamna

la adîncime mai mare, şi anume la 30-35 cm, determină în general o
tendinţă de creştere a procentului de tuberculi comerciabili; în schimb
atunci cînd se p,fectuează arătura de toamnă la 20-22 cm şi primăvara

se execută o arătură cu întoarcerea brazdei la 16-18 cm, cu sau fără sub
solaj, se observă o tendinţă de diminuare a procentului de tuherculi CQ

merciabili.
In condiţiile pedoclimatice de la Braşov se constata că este favora

bilă producţiei o afÎnare a solului primăvara mai adîncă decît cea rea-
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Tabelul 3

Interaetiunea: arătura de toamnă X lucrări de primăvară (media 1963-1965)

Lucrarea de toamnă
---

a) - arat la 20 - 22 cm a2 - arat la 30-35 cm

Lucrarea de primăvară Braşov Secu'eni Braşov Secuieni

prod. tub. Iven" prod. tub. prod. tub Ivenit prod. tub.

q/ha I dif.
net

I q/ha 1
net

Ilei/ha q/ha dif. dif. lei/ha q/ha dif.

b1 - arat eu eormană la
16-18 em 326 -2 9621 225 9 322 -3 9391 229 6

b2 - arat eu eormană la
16-18 em + 10 em
subsolaj 331 3 9896 215 1 323 2 9443 234 11

bs - arat fără eormană

la 25-28 em 342 14* 10 516 215 1 327 2 9668 218 -5

b4 - diseuit + grăpat

Ia 12-15 em (Mt.) 328 - 9739 216 - 327 - 9565 223 -------------------
DL 5% 11 21 11 21

Tabelul 4

Influenţa lucrării solului toamna şi primăvara asupra procentului de tuberculi comerciabili
(media 1963-1965)

Lucrarea de toamnă

Lucrarea de primăvară al - arat la 20-22 cm 82 - arat la 30-35 cm

Braşov 1- Secuieni Braşov 1 Secuieni

b1 - arat eu eormană Ia
I

I16-18 em 86,7 65,5 89,1 63,9

b2 - arat eu eormană Ia
16-18 em + 10 em subsolaj 85,9 63,8 86,7 65,2

~I

ba - arat fără eormană la
25-28 em 87,3 60,6 88,0 59,7

b4 - diseuit + grăpat la
12-15 em 87,9 62,6 88,6 65,2

lizată CU gra pa CU discuri, fără întoarcerea brazdei, pe o arătură exe-
cutată toamna la 20-22 cm.

La Statiunea Secuieni, indiferent de adîncimea la care s-a lucrat
solul în toa~nă, 20-22 cm sau 30-35 cm, lucrarea solului în prim~lvarD.
cu cultivatorul la 12-15 efi constituie cel mai rational sistem de lucrare
a solului pentru cartof în această zonă (tabelul 3).' În ceea ce priveşte pro
centul de tuberculi comerciabili, se constată o tendinţă ele scădere a lui
în situaţia lucrării solului în primavară cu plug fără cormană la 2;:)--28 (',fi

(tabelul fi).



5 INFLUENŢA LUCRARILOR SOLULUI ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF 91

In privinţa rezultatelor obţjnute in cadrul experienţei cu pregătir_ea

solului în toamnă şi în primăvaril pînă la plantarea cartoiului (tabelul :J),
se remarcă faptul că în condiţiile de la Secuieni grăparea sau discuirea

Tabelul 5

Influenţa lucrărilor de pregătire a solului în toamnă şi În primăvară asupra producţiei

de tuberculi (media 1964-1966)

1

Seculenl Suceava
Grodu-larea Varianta

q/ha I dif. % q/ha dif. %

Factorul A -lucrări de pregătire în toamnă

al In.grăpat (Mt.) 185 100,0 302 100,0
a2 grăpat 185 100,0 291 -11 96,3
as discuit + grăpat 183 -2 98,9 302 100,0

DL 5% 8 12

Factorul B -lucrări de pregătire în primăvară

bl grăpat de 2 ori (Mt.) 179 - 100,0 299 - 100,0
b2 grăpat + cultivat 184 5* 102,7 300 1 100,3
ba grăpat + discuit 184 5* 102,7 298 -1 96,3
b4 grăpat + sapă rotativă 184 5* 102,7 297 -2 96,0

DL 5% 5 6

plus grăparea arăturii de toamnă, executată la 25 cm adîncime, nu este
indicată. Produeţiile realizate în aceste variante (183 - 185 q/ha) sînt
practic egale cu cele realizate la martorul arat la aceeaşi adîncime şi nr-
grăpat. Analizînd interacţiunea dintre cei doi factori studiaţi, lucrările

de pregătire a solului toamna şi primăvara (tabelul 6), se constată că atunci
cînd s-a lăsat negrăpată arătura de toamnă este indiferent Cu ce unealtă

se lucreaza primăvara- grapă, cultivator, disc sau sapa rotativă - deoa
rece producţiile obţinute în această situaţie sînt apropiate, variind între
183 şi 188 qjha. În schimb, în situaţia grăpării arăturii de toamnă, ca
urmare a tasării solului peste iarnă, apare necesitatea lucrării mai adînci
a solului în primăvară. Lucrarea numai cu grapa executată de două ori
a determinat un minus de producţie de 12 q/ha.

Faţă de aceste rezultate, cea mai indicată metodă de pregătire a
nului este următoarea: arat toamna la 25 cm negrăpat, iar primăvara,

în funcţie de gradul de tasare a solului, acesta se poate lucra numai cu
grapa, cu sapa rotativă sau cu unelte care afîneazEl mai adînc, eultiyator
sau grapă cu discuri.
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Tabelul 6

Interacţiunea: lucrări de pregătire a solului în toamnă X lucrări de pregătire a solului în
primăvară (media 1964- 1966)

Lucrarea de pregătire in toamnă

Lucrarea al - negrăpat*) a2 - grăpat a3 - discuit + grăpat

de pregătire
Secuieni. I Suceava Sp.euieni I Suceava Secuien! I SuceavaÎn primăvară

qha I dif. I q/ha IdU q/lla I dif I q/ha Idif. q/ha I dif. I q,'ha I dif.

b1 - grăpat

de
2 ori*) 183 - 297 - 171 -120 298 1 183 O 304 7

b2 - grăpat

+cul-
tivat 187 4 300 3 190 7 290 -7 176 -7 312 15*)

b3 - grăpat

+dis-
cuit 188 5 300 3 183 O 293 -4 178 -5 304 7

b4 - grăpat

+ sapă 184 1 312 15*) 179 -4 286 -110 190 7 294 -3
rota-
tovă -------- --------- --1---

DL 5% 9 Il 9 11 9 Il

*) a X b = Mt.

La staţiunea Suceava, după cum rezu Ită din datele prezentate în
tabelele 5 şi 6, grăpatul sau discuitul rlus grăpatul arăturii de toamnă

nu determină o mărire semnificativă a producţiei în comparaţiecu martorul
negrăpat; aceste lucrări nu sînt deci indica! e.

Din analiza interacţiunii dintre luerăr ile de pregătire a terenului
în toamnă şi în primăvară (tabelul 6), reiese că şi în condiţiile acestei zone
se impune alegerea uneltei de pregatire a solului în primăvară în funcţie

de gradul lui de tasare. In condiţiile executill'ii arăturii de toamnă negră

'pată poate fi suficientă o lucrare superficialEi a solului primăvara, ca gră

pat la desprimăvărare plus sapa roLativă îrw inte de plantare; în schimb,
În situaţia unui sol mai tasat lucrarea cu culti"vtltorul în primăvară pare mai
indicată.

CONCLUZII

1. În condiţiile de la Braşov şi SecuiClll, lucrarea solului în toamnă

Între limitele de adîncime de 20-35 cm nu a dderminat o modiiicare semni
ficativă a producţiei. Pentru etapa actuală, avînd în vedere uneltele de
care dispunem, lucrarea cea mai indicată a :-olului în primăvară este cu
cultivatorul sau grapa cu discuri.
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2. În condiţiile staţiuni lor Secuieni şi Suceava grăparea sau discuirea
plus grăparea arăturii de toamna nu este indicată. Primăvara, unealta
pen tru pregătirea terenului se alege în funcţie de gradul de tasare a solului.
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INFLUENŢA LUCRĂRII SOLULUI ŞI A ÎNGRĂŞĂMINTEI.OR ASUPRA
PRODUCŢIEI ŞI A UNOR ASPECTE Al.E CALITĂŢII LA CARTOF PE

SOLUL Ht:MICO-SEIHIGLEIC DE J~A BRAŞOV

EUGENIA TANASESCU, MARGARETA POPOVICI şi W. COPONY

Lucrarea solului mai adînc de 20 cm, preconizată în ultimul timp
la cartot, a impus necesitatea studierii modului în care reacţionează pro
ducţia cînd această măsură este aplicată la diferite sisteme de fertilizare
a solului într-o rotaţie.

In urma cercetărilor întreprinse de numeroşi cercetători (Vas i 1 i u,
1955; S i moI a şi 1 v !3 r s e Il, citat după Rus s e 1, 1957; E nes c u,
1961; Mall, 1960; Z a m fir e s c u, 1965; B î r s an, 1967; D o ten ko,
1966; B eri n d e i şi colab., 1968 b) s-a constatat că mărirea adîncimii
arăturii de Ia 20 cm pînă la 35-40 cm a influenţat în oarecare măsură

creşterea producţiei în intervalul pînă la 30 cm; peste această limită nu
s-au mai înregistrat sporuri de producţie semnificative. In condiţiile Sta
ţiunii Suceava, producţiile cele mai mari s-au realizat cînd solul s-a arat
vara imediat după desmiriştirela 12 cm, iar toamna la 20-22 cnl (E nes c u
şi colab., 1961). La Staţiunea Braşov, B eri n d ei şi colab. (1963) ajung
la concluzia că cele mai mari producţii se obţin de asemenea în situaţia

efectuării a două arături, vara la 15-20 cm, iar toamna la 30 Cfi.

În ceea ce priveşte sistemul de îngrăşare la cartof, după Davidescu
şi Rei c h b u c h (1964) rezultatele cele mai bune s-au obţinut în
condiţiile Staţiunii Suceava, cînd s-au aplicat 40 tjha gunoi de grajd
+ 230 kgJha azotat de amoniu + 300 kg/ha superfosfat şi 100 kg/ha sare
potasică. La Le.C.S. Braşov, B eri n d e i şi colab. (1968 a) au obţinut

cele mai economice producţii la îngrăşarea cu 30 t/ha gunoi de grajd +
+ 200 kg/ha azotat de amoniu + 250 kg/ha superfosfat.

Pentru stabilirea sistemului de lucrare a solului de tip humico-semi
gleic în funcţie de agrofondul folosit şi a efectului în timp al acestor măsuri
agrotehnice asupra mărimii şi calităţii producţieide cartof, în anii 1963-1966
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s-a organizat la l.C.C.S. Braşov, în staţionar, în cadrul unei rotaţii de 4 ani
(grîu - cartof - sfeclă - borceag), o experienţă hitactorială ale carei
rezultate fac obiectul prezentei lucrari.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

In fiecare an s-a experimentat cu soiul tardiv Merkur. SuccesiunC'~l

plantelor a fost: grîu de toamnă, carLof, sfeclă de zahăr, bOlceag ma~ă

verde, cartoilll urmînd în 1ieeare an dupa grîul de toamna.
Experienţa a fost organizată dupa metoda parcelolor subdivizate de

tipul 4 X 8. Factorii studiaţj au fost următorii:

Factorul A -- arătura

al - arat varn la 15 cm + toamna
la 20 cm (Mt.)

a2 - arat v:=:ra la 15 em toamna
la 30 cm

Factorul B -- agrofondul

LI - O (IVIt.) - N96 P120

as - arat vara la 30 + 10 CIn, toam-
na polidise bs - P96 b7 --- N96 P96

30 tjha gunoi
a4 - arat vara la 20 em + toamna

la 35 + 10 em b 4 - N96 P96 b 8 - ~10 tjha gunoi

Îngrăşămîntul organic, superfosfatul şi sarea potasiea au fost îneor
porate o dată eu executarea arăturii de vară după reeoItarea plantei pre
mergătoare, iar azotatul do amoniu s-a administrat primăvara la pregătirea

terenului.
Experienţa s-a executat pe un sol humico-semigleic cu grosimea orj

zontului A de 43 cm, avînd textură mijlocie şi reacţie neutră - slab acidă

şi prezentînd urm.ătoarele caracteristici chimice: foarte bogat în humus
şi azoL total, bogat în toslo1', moderat aprovizionat în potasiu şi suficienL
de aprovizionat în calciu. Anii de experimentare au fost diferiţi din punet
de vedere climatic, după cum se observă şi elin datele climatice prezentate
în figura 1.

La stabilirea eficienţ!ei economice s-au folosit rezultatele medii pe
4 ani de experimentare. Pentru calcularea cheltuielilor de producţie şi a
venitului net s-a folosit motoda recomandată de Bag hin ski şi S î r 
b li (1965).

REZULTATELE OBŢINUTE

În ceea ce priveşte sistemul de lucrare a solului se constată că la varian
tele arat vara la 15em +. toamna la 20 cm şi arat vara la 15 cm + toamna
la 30 Cfi s-au obţinut în Uecare an şi în medie pe 4 ani producţii practic
egale (tabel ui 1). Arătura executată vara adînc la 30 .+ 10 Cfi, urmată



3 LUCRAREA SOLULUI, lNGRĂŞĂMINTELE ŞI PRODUCŢIA DE CARTOF 97

Mew&-----
4/lc9/l/,.

···_····/.96'3
- - - - /..96'-1
-----/.%'5
--1.96'6'
--Mec»c9 -1.9c9/l/

/096'5-
6

Y y/ j/// 7// /X

O..l..--LLI.....\llIiIIIL-~I;1.JIR.----It:..LW~---lLL.\.illIIIIII....--LLl-ţl-----J.<:...J...+l"---J.4~

.r! a. :V I/ Y/ V// V.I7/ "TI

Fig. 1 - Regimul termic (a) şi pluviometrie (b) Ia Braşov.

Fig. 1 - Thermal (a) and pluviometrie (b) regime at Braşov.
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Tabelul 1

Influenţa adîncimii arăturii asupra producţiei de cartof

*

I
1963 I 1964 I 1965 I 1966 IMedia 1963-1966

q/hal dif. q/hal dif. q/hal dif. q/hal dif. q/hal % I clif.
Varianta de arătură

I
al - vara 15 em + toamna 20 em

175 255 293 273(Mt.) - - - - 249 100 -
a2 - vara 15 em + toamna 30 em: 196 21 256 1 294 1 284 Il 255 102 6
a3 - vara 30 + 10 em, toamna

202 27* 272 17 311 18 287 14* 269polidise 108 20**
a4 - vara 20 em, toamna 35 + ""+10 em 202 27* 271 16 308 15 282 9 266 106 17 ***-- ---- ---------- --

DL 5% 24 20 24 12 9

de polidisc toamna, a asigurat producţia maximă în anii 1963 şi 1966, spo
rurile de producţie faţă de varianta martor (de 27 q/ha în 1963 şi 14 q/ha
în 1966) fiind asigurate statistic. La această variantă s-a obţinut în medie
7 - Anale voI. I
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pe 4 aui producţia cea mai mare, de 269 q/ha, realizîndu-se un spor ele pro
ducţie de 20 q/ha, foarte semnificativ. Producţii practic egale cu ale acestd
variante s-au obţinut anual şi în medie pe 1. ani la varianta arata vara la
20 cnl adîncime şi toamna la 35 -t- 10 cm. Din datele prezentate se observă

că, în condiţiile de sol în care s-a experimentat, -q,n rol pozitiv în sporirea
producţiei de cartof l-a avut lucrarea solului yara imediat după recoItarea
plantei premergătoare la adîncime mai mare de 15 cm.

După cum se constată din tabelul 2, îngrăşămintele au avut de ase
menea un rol important în sporirea producţiei de cartof. La aplicarea azc-

Tabelul 2

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof

Varianta I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 IMedia 1963-1966

de îngrăşăminte q/hal diL\ S;W- q/ha\ diLI S;{f'.- q/hal diL \ S~il.- q/hal diLI S~il.· q/ha\ % 1diLI ~/r

*

b1 - neîn-
grăşat

242 235 203 213 100(Mt.) 174 - - - - -
bz - N 96 206 32 *** 254 12 ** 279 44 *** 256 53 *** 248 116 35 ***
b3 -:P96 196 22 *** 264 22 *** 260 25 *** 230 27 *** 237 111 24 ***
b4 - N 96 P 96 215 41 *** 263 21 *** 326 91 *** 306 103 *** 273 128 60 ***
bl) - N96P120 188 14 * 265 23 *** 313 78 *** 301 98 *** 267 125 54 ***
b6 - N96P120 Kso 189 15 * 270 28 *** 334 99 *** 320 117 *** 278 130 65 ***
b 7 - N 96 P 96 +

+ 30 t/ha
gunoi 202 28 *** 279 37 *** 362 127 *** 353 150 *** 299 140 86 **

bs - 30 t/ha
gunoi 180 6 269 27 *** 312 77 *** 281 78 *** 260 122 47 ** .:

- ---- -- -- -------- ---- -- - - -
DL 5% 12 8 18 13 9

tului sau rosforului singur s-au obţinut în general cele mai mici SpOfUli
de producţie. Prin aplicarea combinată a acestor elemente, în aceleaşI

doze (N96 P96 ), s-au realizat sporuri de producţie mai mari. Prin mărirea

dozei de fosfor de la P96 la Puo (cu menţinerea aceleiaşi doze de azot) nu
s-au obţinut sporuri semnificative de producţie, ci o tendinţă de diminuare
a aC.esteia. Faptul se explică prin buna aprovizionare cu fosfor a solului pe
care s-a experimentat, ceea ce duce la concluzia că pentru etapa actuală

doza de P 96 poate fi considerată ca doza maximă ce trebuie aplicată îm
preună cu N 96 pe acest tip de sol. Sporul de producţie realizat în
medie pe 4 ani la această variantă faţă de martorul neîngrăşat a fost
de 60 q/ha.

Potasiul, dat împreună cu azotul şi fosforul, a adus un spor semnifi
cativ de producţie numai în doi ani şi anume de 21 q/ha în 1965 şi 19 q/ha
în 1966.
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În general, rezultatele eele mai bune de produeţie şi sporurile eele
mai mari (euprinse între 28 q/ha în 1963 şi 150 q/ha în 1966) s-au obţinut

in urma folosirii îngrăşămintelororgano-minerale: 30 t/ha gunoi + N96 P 96 •

In medie pe cei 4 ani de eX)Jerimentare, la aeeastă variantă s-a obţinut un
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Fig. 2 - Relaţia dintre sporul producţiei de tuberculi/kg substanţă activă şi efectul îngră
şămintelor aplicate anual cumulat cu efectul îngrăşămintelor aplicate în anii anteriori.

Fig. 2 - Relation between tuber yield gain/kg active ingredient and effect of fertilizers
applied annually cumulated to the effect of fertilizers applied in the pre vious years.

spor de produeţie foarte semnificativ faţă de martor (86 q/ha). Sporurile
realizate faţă de eelelalte agrofol)duli sînt de asemenea asigurate statistic.

Pentru a analiza efeetul îngrăşămintelor aplicate anual asupra
producţiei, eonjugat cu efectul rezidual al îngrăşămintelor aplieate în
cadrul rotaţiei la celelalte plante, s-au calculat eoefieienţii de core
laţie şi ecuaţia de regresie multiplă pentru aceşti factori (Menţionăm

că la celelalte plante din rotaţie s-au dat îngrăşăminte după aceeaşi

schemă, suferind modificări numai dozele). Din cifrele înscrise în
figura 2 se constată că sporul de recoltă la tuberculi este determinat
în proporţie de 81 % de efectul rezidua} al îngrăşămintelor şi îngră

şămintele aplicate anual. Efectul rezidual influenţează efectul îngrăşămin

telor anuale în mod semnificativ, ceea ce rezultă din coeficientul de core
laţie parţială rp x zy = 0,66. Sporul care se datoreşte efectului rezidual
al îngrăşămintelora crescut de la an la an, după cum se constată din curbele
de regresie calculate pentru nivelul mediu al îngrăşămintelor din anul
respectiv cu cca 2 500 kg între anii 1964-1965 şi cu 3 800 kg Între anii
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1965-1966. Variaţia sporului datorită deetului rezidual este asigurată

statistic la nivelul de conJidenţă de 1 %, după cum reiese din va
loarea eoeticientului de corelatie parţială între sporul de producţie şi

eiectul îngdlşămintelor rezidu~le (ryzx = 0,91). Acest spor mediu pe
4 ani este de 17 kg pentru t iecare kilogram do substanţă activă el pIica t
în plus.

Sporul de producţie datol'ită aplicării Îngrăşănlintelor anuale scade
în intervalul 96-296 kg substanţă activă cu cîte 13 kg tuberculi pentru
becare kilogram de substanţă activă dat În plus. Variaţia este asigurată

staListic la nivelul de contidenţă de 5%, după cum reiese din valoarea
coeficientului de corelaţie parţială Între sporul de producţie şi efectul
Îngrăşămintelor anuale (rxyz = --0,51).

Pe agrofolldurile Încercate se realizează producţii diieren1;liate în
funcţ,ie de sistemul de lucrare a solului, după cum rezultă din datele medii
pe 4 ani cuprinse în tabelul 3. Se constată că pe agrofondurile N96 , P 96 şi

N 96 P96 la variantele lucrate mai adînc decît martorul s-au obţinut sporuri
de producţ,ie semniticativecuprinse între 18 şi 35 g/ha şi un venit net mare
cuprins Între 8 180 - 11 091 lei/ha. În situatia dud s-au folosit înr::lTăsă

minte minerale în cantităţi mai mari (N96 P120 şi NS6P120KSO) lu~raI:ea
solului mai adînc decît la martor a inlluenţat în miea măsură producţia

şi venitul net realizat. În cazul fertilizării organice t/ha gunoi) sau
organo-minerale (30 t/ha gunoi N96 P96 ) se constată în medie pe 4 ani
nu s-au obţinut diferenţe de producţie semniticative întrediieritele sisteme
de lucrare a solului folosite, ceea ee duce la concluzia ea în asemenea COH

ditii de fertilizare adîncimea stratului arabil între 20---35 cm nu influen
ţe~ză semnificativ şi constant producţia. De asemenea, venitul net realizat
la aceste agrofonduri nu se diferenţiază în funcţie de lucrarea solului;
astfel, în cazul folosirii îngrăşămintelororgan o-minerale s-au obţinut valori
cuprinse între 10 613 - 10 984 lei/ha. La acea~tă ultimă variantă s-au
realizat în toate sistemele de lucrare a solului cele mai mari producţii

(293-305 q/ha).
Valoarea calitativă a producţiei este unul el in criteriile importante

folosite în aprecierea metodelor agrotehnice. Factorii studiaţi au influenţat

componentele calitative ale producţiei, ca procentul de tuberculi comercia
bili, procentul şi producţia de amidon şi conţinutul în P20 5 şi K 2 0 din
tuberculi.

Lucrarea solului vara la adîncime mai mare de 15 cUl a influ
enţat favorabil procentul de tuberculi comerciabili, care a fost cel
mai ridicat, de 47,2% şi 46,9% (tabelul 4), în variantele arate vara
la 30 şi 20 cm..

Bogăţia agrofondurilor a influenţat de asemenea pozitiv mări

mea procentului de tuberculi comerciabili. Valorile eele mai mari,
de 47,2 şi 47,0% (tabelul 4), s-au obţinut în urma folosirii îngrăşă

mi n t elor organo-minerale (30 t gunoi -t- N96 P96) şi minerale în doze
mari (N96 P120Kso).
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Tabelul 3

Interacţiunea factorilor îngrăşăminte-arături şi indicii economici ai producţiei de cartof
(valori medii pe anii 1963-1966)

Adîncimea arăturii
Dif. faţă

1ndicii econom ici

Îngrăşămîntul
(cm) Prod. de Mt.

(lei)

I
q/ha arătură*)

pret cost I venit
vara toamna net/ha

20 35+10 224
I

19* 424
I

8152
O 30+10 polidisc 221 16* 425

I
7 165

15 30 207 - 454 6771
15 20 205 - 452

I
6716

20 35+10 259 35*** 395 9499
N 96 30+10 poli disc 254 30*** 389 8787

15 30 245 21** 409 8 180
15 20 224 - 418 6828

30+10 polidisc 250 33*** 398

I

9098
P96 20 35+10 249 32*** 403 9618

15 30 235 18* 4-30 8589
15 20 217 - 446

I
7078

30+10 poli disc 286 29*** 372 I 10589
N 96 P96 15 30 285 28*** 393 I 11 091

20 35+10 283 26* 378 I 10782
15 20 257 - 404

I
9201

20 35+10 273 17* 392 10 317
N96Pl20 30+10 poli disc 270 14 393 10 491

15 30 268 12 396 10251
15 20 256 - 409 9505

30+10 polidisc 297 20** 368 11 298
N!l6 P 12oKso 20 35+10 274 - 395 9578

15 20 274 - 391 9659
15 30 269 - 400 9180

20 35+10 306 13 386 10984

N96 P 96 + 30 Uha gunoi

I

30+10 polidisc 303 10 386 10842
15 30 294 01 397 10824
15 20 293 - 394 10613

I

-

I 30+10 polidisc 267 11 400 9455
30 tlha gunoi 20 35+10 260 04 412 9455

15 30 259 03 412 9078
15 20 256 - 412 8997

DL 5%

I

15
DL 1% 24
DL 0,1% 27

*\ Ai-at vara la 15 cm şi toamna la 20 cm.

\



102 EUGENIA TANASESCU şi co~aboratorii 8

Tabelul 4

Variaţia unor indici calitativi ai producţiei de cartof În funcţi~e de agrofond şi lucrarea solului

Factori i stud ia ti
I

% tUbe.rcu.!i·1 P 20 S % I K. 20 % 1 A_m_i;-d_on _
com(~{Orcgla)btll din s.u. din s.u.

~/O kg/ha

I
Neîngrăşat 42,5 0,41 2,15 16,14 3200
NÎl6", 43,2 0,35 1,86 16,27 4 227

Îngrăşă- P!Îil 37,8 0,45 2,29 16,37 3626
mîntuI N96P96 45,6 0,46 2,03 16,20 4864

N96P120 44,6 0,50 1,95 16,33 4836
N96P120Kso 47,0 0,49 2,13 15,62 5 103
N96P96 + 30 Uha gunoi 47,2 0,52 2,33 15,63 5 199
30 t/ha gunoi 43,4 0,49 2,41 16,10 4466

DL 5% 4,6 431
Adînci- vara 15 em +
mea + toamna 20 em 40,3 - - - -
arăturii vara 15 em +

toamna 30 em 42,9 - - -
vara 30 + 10 em,

toamna polidise 47,2 - - - -
vara 20 em, toamna

35 +10 efi 46,9 - - - -

DL 5% 2,7 l \

În ceea ce priveşte procentul de P 2 05 şi K2° din substanţa uscata
(tabelul 4), se constaU). ca aplicarea azotului a redus conţinutul de fosfor
şi potasiu din tuherculi: pe agroiondul N 96 s-au înregistrat valorile cele
mai mici (0,35% P 20 5 şi 1,86% K 20). Valorile au crescut pe agroiondurUe
NP si NPK si au atins maximum la îngrăsarea organo-mineraHi în eazul
P

2
0

5
'(0,52%) 'şi ]a îngrăşarea organieă în ~azul K 20 (2,41 %).
Proeentul de amidon a avut valorile eele mai mici pe agroiondurila

eela mai bogate: N 96 P120Kso (15,62%) şi N96P96 30 tjha gunoi (15,63%),
şi valorile cele mai mari pe agrofondurile P96 (16,37%) şi N96Pl?O (16,33%).
Producţia de amidon a iost intluenţată de bogtiţia agroionduilli, deoarece
valorile cele mai mari (5 199 4 8~)6 kgjha) s-au obţinut pe agroionclurile
îngrăşate organo-minouJ.1 şi mineral Cll NP şi NPK.

CONCLUZII

1. În condiţiile solului de tip humico-semigleic de la Braşov, luerareil
solului în vară la adîncime mai mare de 15 em şi anume la 20 cm sa11
la 30 -t- 10 crn, eu sau iără repetarea ardturii în toamnă, a determinat un
spor de producţie de 6-8 % faţă de vechiul sistem de lucrare a solului
mai superficial vara, la 15 cm, şi m3.i adîne toamna, la 20 Cfi.
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2. Fertilizarea organică (30 t/ha gunoi), organo-minerală (30 t/ha
gunoi + N96P96) şi minerală cu doze mari (N96P120Kso şi N96P120) favori
zează creşterea producţiei de cartof, indiferent de adîncimea la care se
lucrează solul între 20 si 35 cm.

3. La fertilizarea ~linerală cu N96 , P96 sau N96P 96 s-au obţinut pro
ducţii mai mari şi un venit net mai mare în cazul lucrării solului la adîncime
de peste 20 cm.

4. Lucrarea solului la adîncime mai mare de 15 em vara şi agrolondu
rile organo-minerale (~30 t/ha gunoi -1-- N96 P96) şi minerale în .. doze mari
(N96PH:OKSO) au avut inll uenţă favorabilă asupra procentului de tuherclll i
comerciabili.
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INFLUENŢA INGRĂŞĂMINTELOR LA CARTOFUL CUI.TIVAT IN
MONOCULTURĂ ŞI IN ROTAŢIE DE TREI ANI PE UN SOL

ALUVIAL DIN LUNeA MUREŞULUI

M. GUŢĂ, SI. HOMORODEAN şi I. PASC

În obţinerea de producţii ridicate la cartof, una din caile principale
este folosirea raţionala a îngraşamintelor. Studiile efectuate de numeroşi

cercetatori din ţara şi strainatate ( Con sta n tin e s cuşi colab., 1965;
1 van o v , 1966; Z i e g 1 e r , 1966 ; Bat a n o v, 1967 ; G o l' o d n îi, 1966 ;
H 1 o nes, 1967) au stabilit ca aceasta planta valorifica bine înglaşamin

tele aplicate, dar efectul îngraşamintelor este foarte mult influenţat de
conditiile de clima si sol.

Pentru stabilir~a dozelor de îngraşaminte ce trebuie aplicate în zona
din lunca Mureşului, s-au organizat la Staţiunea Geoagiu, în perioada
1965-1967, experienţe în care s-a urmarit eficacitatea îngraşamintelor în
monocultura de cartof şi în rotaţia cartof-grîu -porumb.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În experimentare s-a folosit soiul de cartof Braşovean. Fiecare c xperi
enţa a cuprins 12 variante, în 6 repetiţii, aşezate dupa metoda
dreptunghiului latin. Pentru monocultura s-au expenmentat îngraşa

minte cu azot, fosfor, potasiu şi îngraşaminte organice date în diferite
doze, singure şi asociate. La cultura în rotaţie s-au experimentat îngraşa

minte cu azot şi cu fosfor în doze variate, aplicate în întregime sau tracţio

uat la diterite epoci: sub aratura de toamna, înainte de plantare, la plan
tare şi la praşila a II-a.

Experienţele s-au executat pe un sol aluvial cu textura nisipo-Iutoasa,
neutru (pHH

2
0 6,8), mediu aprovizionat cu azot (humus 1,32%, azot total

0,11 %, capacitatea de nitriticare 1,35 mg/l00 g sol), mediu aprovizionat
cu fosfor solubil (4,25 mg P205 solubil în A.L./l00 g sol) şi bine aprovizio
nat cu potasiu mobil (12,6 mg K20 solubil în A.L./100 g sol).
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Condiţiile climatice au fost favorabile pentru cultura cartofului. În
toţi anii, cantitatea de precipitaţii a fost mai mare decît normala (622 mm
în 1965, 548 mm în 1966 şi 577 mm în 1967, faţă de 534 mm media pe
10 ani), în special în perioada mai-iulie, ceea ce a favorizat o bună dezvol
tale a plantelor.

REZULTATELE OBŢINUTE

Ana lizînd rezultatele obţinute în monoculturăf!~e o perioadă de trei
ani la cartof, se constată că în condiţiile solului aluvial de la Geoagiu
cartoful poate fi cultivat în monocultură, dacă se aplică o îngrăşare raţio

nală. Azotul şi fosforul date în cantităţi de N 96 P S2 sau N144P64Kso au asigu
rat sporuri de producţie faţă de martorul neîngrăşat de 36-39% în 1965,
48-64% în 1966, 91-98% în 1967, iar în medie pc trei ani de
56-65% (tabelul 1).

Tabelu l 1

Eficacitatea îngrăşămintelor aplicate la monocultura de cartof (Geoagiu, 1965-1967)

Pr oducţ ia 1965 Producţia 1966 Producţia 1967
Productia

Varianta
1965-1967

q/ha I % Isemnif. q/ha \ % Isemnif. q/ha I % \semnif. q/ha I % Isemnif.

Neîngrăşat (Mt.) 178 100 140 100 147 100 155 100
N4S 208 116 * 176 125 ** 231 157 *** 203 130 ***
N96 228 128 *** 177 126 ** 264 179 *** 223 143 ***
P64 185 103 155 110 197 134 ** 179 115
N4S P32 231 129 *** 181 129 *** 272 185 *** 228 147 ***
N4S P64 229 128 *** 181 129 *** 276 187 *** 229 147 ***
N96P3~ 243 136 *** 207 148 *** 281 191 *** 243 156 ***
N96 P64 234 131 *** 211 150 *** 278 189 *** 241 155 ***
N144P64 245 137 *** 189 135 *** 293 198 *** 242 156 ***
N4SPS2K40 232 130 *** 194 138 *** 267 181 *** 231 149 "'**
N144P64Kso 248 139 *** 230 164 *** 293 198 *** 257 165 ***
N4S P32 + 20 Uha

gunoi la 2 ani 252 141 *** 206 147 *** 284 198 *** 247 159 ***
----------,------------

DL 5% 28 15 21 15 34 23 25 16
DL 1% 37 21 28 20 46 31 34 22
DL 1,0% 48 27 37 26 59 40 46\ 29

Îngrăşămintele organice aplicate la doi anI In cantitate de 20 t/ha
împreună cu N4S PS2 determină sporuri mici faţă de varianta numai cu îngră

şăminte minerale.
Cultivarea cartofului în monocultură, fără aplicarea anuală a îngrăşă

mintelor, determină după trei ani scăderea producţiei cu 30 q/ha (tabelul 1).
Folosind testul Duncan pentru compararea rezultatelor între ele (tabe

lul 2), se constată că Între dozele diferite de azot nu se obţin diferenţe
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Tabelul 2

Comparaţia multipla prin testul Duncan a rezultatelor obţinute în turna aplicării îngrăşămintelor

în diferite doze ia monocultura de cartof

Semnificaţia rezultatelor*)

Varianta
Prod.

efectul N efectul K. efectul K. efectul
efectulq/ha efectul N îngr. org.

fără P pe fond pe fond pe fond pe fond NPK
de P de P de NP de NP faţă de N

Neîngrăşat (Mt.) 155 a - - - - a
P64 179 - a - - - -
N4S 203 b - a - - b
N96 223 b - - - - -
N4SP3~ 228 - - a a a -
N4S P64 229 - b a - - -
N48 Paz K,lo 231 - - - a - -
N96 Pi;4 241 - b - - -
Nl44P64 242 - b - - - -
N96 Pa·z 243 - - - - - -
N4SP32 + 20 Uha

gunoi la 2 ani 247 - - - - a -
N144P64Kso 257 - - - - - c

DL 5% 25
DL 1% 34
DL 0,1 % 46

de producţie asigurate. Rezultate asemănătoare s-au obţinut ŞI In cazul
aplieării îngrăşămintelor cu azot pe fond îngrăşat cu 64 kg/ha P Z0 5

•

Analizînd eficienţa economică a îngrăşămintelor aplicate la mono
cultura de cartof (tabelul 3), se constată că toate sporurile de producţ,ie

Tabelul 3

Eficienţa economică a îngrăşămintelor la monocultura de cartof (Geoagiu, 1965-1967)

Varianta
Prod.
q/ha

Chelt.
lei/ha

Venit net
lei/ha

Preţ cost

lci/t I %

Neîngrăşat 155 7440 1 860 480 100
P64 179 8082 2658 446 \ 93
N48 203 8477 4403 410 85
N96 223 9008 4372 403 83
N4S P32 228 9031 4649 396 82
N4S P64 229 9493 4247 414 86
N4sPa2K4o 231 9 192 4768 397 82
N96 P64 241 9451 5009 392 82
N144P64 242 9751 4769 402 83
N96 P32 243 9478 5 102 394 82
N4SP32 + 20 Uha gunoi

la 2 ani 247 10 806 4014 434 90
N144P64Kso 257 10230 5 190 399 83
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aduse de îngrăşăminte sînt economice. Cheltuielile de producţie au cres
cut de la 7 440 lei/ha la martor pînă la 10 806 lei/ha la varianta îngră

şată cu îngrăşăminte minerale şi organice. În acelaşi sens a crescut şi

valoarea producţiei de la 9 300 lei/ha la martor pînă la 15 420 lei/ha la
varianta cu doza maximă de NPK (N144P64Kso). Venitul net cel mai mare,
de 5 190 lei/ha, s-a realizat la aeeeaşi variantă, la un pl eţ de cost mai
mic cu 17 % decît la martor. Rezultă deei că aplicarea îngrăşămintelor

în doze mari pe aceste soIuri este economică. Un venit net apropiat (5 102
lei) s-a obţinut la varianta cu N96 P32 . La varianta îngrăşată organo-mineral
s-a reali zat un veni t de numai 4 014 lei.

În cazul culturii în rotaţie nivelul produeţiei depinde de 2,semenea
de îngrăşămintele aplicate; aeestea au determinat sporuri de recoltă cu
prinse între 38 şi 86 q/ha (tabelul 4). Pe măsura ereşterii dozelor de îngrăşă-

Tabelul 4

EHcacitatea Îngrăşămintelor aplicate la carlof cultivat În rotaţie (Geoagiu, 1965-t967)

Varianta
Q/ha %

Productia

diL I semniL

Neîngr2şat (NU.) 161 100 -
N32 P16 sub arătură 201 125 40 **
N6t,P32 sub arătură 224 139 63 ***
N64P32 Înaintea semănatului 214 132 53 **
P:32 sub arătură, N64 Ia semănat 209 130 48 **
N32 sub arătură, N32 la semănat 225 140 64 ***
Pa2 sub arătură, N64 Ia praşila a II-a 199 124 38 **
N4S P16 sub arătură, N16P16 Ia semănat 232 144 71 ***
N4S P16 sub arătură, N16P16 Înainte de

1
semănat 234 146 73 ***

N12SP96 sub arătură 247

I
153 86 ***

N96 P64 sub arătură, N32 P32 înainte de
semănat 247 153 86 *

N4~P32 sub arătură, N3Z P32 Înainte de
Isemănat 226 140 65 ***

DL 5%

\

23 14
DL 1% 32 20
DL 0,1 % 43 27

minte aplicate de la N3Z P16 la N 64 P 32 şi la N12SP96' a crescut şi sporul
de produeţie de la 40 q/ha la 63 q/ha şi la 86 q/ha.

Fraeţionarea dozelor de îngrăşaminte nu a avut efeet asupra produc
ţiei de cartof, deeît în mica masura la doze moderate (N64 P32)' La varian
tele cu doze mari (N128P96) nu s-au înregistrat_ diferenţe de producţ,ie în
urma aplicarii fracţjonate a îngraşămintelor. In cazul cînd fosfo1'ul P32
s-a aplieat în întregime toamna şi azotul N64 la praşila a II-a, produeţia

nu a prezentat diferenţe semnitieative faţă de varianta unde fosforul s-a
aplicat toamna şi azotul primăvara la semănat.
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1. Pe solul aluvial din lunca Mureşului cartoful se poate cultiva, în
monocultură (3 ani) dacă se aplică o îngrăşare completă, N96 P32 kg/ha S.A.
sau N144P64Kso kg/ha S.A. Venitul net realizat în aceste sisteme de îngră

şare este practic egal.
2. La cultura în rotatie de 3 ani, combinatia cea mai corespunzătoare

de îngrăşăminte este N64P~2 kg/ha S.A., care ~sigură cele mai economice
sporuri de producţie.

3. Fractionarea dozelor moderate si mari de azot şi fosfor nu modifica
semnificativ 'producţia. '
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EFECTUL ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE ŞI NATURALE
APLICATE LA CULTURA CARTOFULUI ÎN

DEPRESIUNEA BEIUŞULUI

P. AVRAM

Cerinţele cartofului faţă de îngrăşăminte sînt în general mai
mari decît cele ale altor plante de cultură. Din cercetările întreprinse de
GOI' 1 i t z (1965) şi H e y 1 a n d (1963) rezultă că aplicarea fosforului
sporeşte producţia de tuberculi şi îmbunătăţeştecalitatea lor. BeI' ind e i
şi colab. (1963), S cur t u şi Rei c h b u c h (1963), C o p o n y şi

colab. (1964), L ung u şi colab. (1967), V 1 ă d u ţ u (1967) constată că

în timp ce îngrăşămintele cu P şi K au eficienţă mi,că pentru majoritatea
condiţiilor din ţara noastră, îngrăşămintele cu NPK dau sporuri mari de
producţie, în special în anii cînd umiditate~ este favorabilă formării tuber
culilor. Gunoiul de grajd este deosebit de bine valorificat, mai ales de
către soiurile de cartof tîrzii (VeI i c an, 1965).

În vederea stabilirii dozelor de îngrăşăminte chimice şi n~turale

necesare culturii cartofului din depresiunea Beiuşului, zonă favorabilă

pentru cultura soiurilor semitîrzii şi tîrzii, s-au întreprins c'ercetări înce
pînd din anul 1964. Rezultatele acestor experienţe fac obiectul lucrării

de faţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au efectuat pe terenul cooperativei agricole de pro
ducţie Beiuş, folosindu-se soiul de cartof tîrziu Ora. Suprafaţa recoltabilă

a unei parcele a fost de 25 m2
; aşezarea s-a făcut după metoda dreptunghiu

lui latin, în patru repetiţii. Planta premergătoarea fost secara, iar pregăti

rea terenului, plantarea, întreţinerea culturilor şi recoltarea s-au făcut

conform regulilor agrotehnice obişnuite în experienţele cu cartof. Îngrăşă-
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mintele folosite au fost: azotat de amoniu cu 33,3 % N, superfosfat cu
17,5% P 20 5 , sare potasică cu 40% K20 şi gunoi de grajd (7,1 % apa,
0,48% azot, 0,32% fosfor, 0,67% potasiu şi 0,54% calciu). Atît îngrăşa

mintele chimice cît şi gunoiul de grajd s-au încorporat în sol în primavara
la pregatirea terenului pentru plantare, care s-a făcut prin executarea unei
araturi de 24 cm.

Eficienţa economica s-a calculat în lei/ha spor la venitul net determi
nat de aplicarea îngl'ăşamintelor, în funcţie de indicele sporului de venit
fată de cheltuielile efectuate. Pentru aceasta s-a lucrat cu următoarele

pr~ţuri: 30 lei/t gunoi, 4 leilkg îngraşamînt cu N şi P, 2 lei/kg îngraşă
mînt cu K substanţă activă şi 0,65 lei/kg de cartof.

Solul pe care s-a executat experienţa este aluvial, mediu humifer,
profund levigat, cu stratul de pietriş la 85 cm. Grosimea orizontului A
este de 52 cm. Cantitatea de precipitaţii anuale ce cade în depresiunea
Beiuşului este de 690 mm, iar temperatura medie anuală de 10,3°C. Cei
4 ani în care s-a experimentat au fost nm'mali din punct de vedere climatie.

REZULTATELE OBŢINUTE

Productiile cele mai mari de tuberculi la hectar s-au realizat în ann
1965 şi 1967' (tabelul 1). Aceasta nu se datoreşte precipitaţiilor mai abun
dente, ci faptului ca în anii respectivi s-au plantat tuberculi din material
de samînţă reînnoit primul an, pe cînd în anii 1964 şi 1966 plantarea
s-a făcut cu mate_rial ele sămînţă reînmulţit un an în condiţiile pedoclima
tice de la Beiuş. In toţi cei patI u ani de experimentare, producţia cea mai
mare de tuberculi s-a înregistrat la parcelele îngrăşate numai cu îngrăşă

minte chimice şi anume la varianta la care s-au aplicat toate cele trei
îngrăşăminte chimice în doza cea mai mare (VIo)' În cazul îngrăşării cu
gunoi şi îngraşaminte chimice, producţiile cele mai mari s-au înregistrat
la varianta îngrăşata cu 40 tlha gunoi N5o P35 kg/ha substanţă activa
(V16 ), cu excepţia anului 1966 în care maximum ele producţie s-a realizat
la varianta la care doza de gunoi a fost de numai 20 tlha (VI3).

Din datele de producţie medii pe cei patru ani de experimentare
(tabelul 2), rezultă de asemenea că sporul de producţie cel m.ai mare, ele
99 q/ha tuberculi, s-a realizat la VIO' Tot la această variantă s-a realizat
şi cel mai mare spor la venitul net şi anume 5 435 lei/ha. Înfluenţa cea
mai mare asupra realizării acestor sporuri a avut-o azotatul de amoniu.

Adăugarea ele superfosfat şi sare potasică la îngrăşămîntul cu azot
nu influenţează sporul de producţie în mod semnificativ. Cu toate acestea
cele elouă feluri de îngrăşăminte chimice se pot folosi în sistemul de
îngrăşare la cartof, întrucît ele au mărit sporul realizat la venitul net
faţă de variantele îngrăşate numai cu azot în doză mare de 100 kg/ha
N substanţă activă, în toţi cei patru ani de experimentare.
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Tabelul 1

Efectul ingrăşămintelor chimice şi naturale asupra producţiei de cartof (8eiuş, J964 --:. J967)I P,oducţia de tubmuli (q/ha1

V 1 - neîngrăşat (Mt.) 142 230 198 266
V 2 - N50 174 287 262 303
V 3 - NIOO 199 302 286 326
V 4 - P 35 154 265 191 255
V 5 - P 70 164 267 206 256
V 6 - N 50P3S 190 289 221 328
V 7 - NIOOP3S 186 320 276 312
V 8 - N 50 P 70 180 284 244 311
V 9 - NIOOP70 224 314 289 345
V1t - N100P70Kso 242 323 319 350
Vu - 20 t/ha gunoi 187 248 205 312
V12 - 20 Uha gunoi + P 35 201 250 210 297
VI3 - 20 t/ha gunoi + N SO P 35 237 296 262 338
Va - 40 t/ha gunoi 231 266 227 301
Vll; - 40 t/ha gunoi + P 3r; 246 268 209 331
VI6 - 40 Uha gunoi + N SO P 35 255 304 225 353

DL 5% 13 41 7 41

Tabelul 2

Eficienţa economică a ingrăşămintelor chimice şi naturale aplicate la cultura cartofului
(Beiuş, J964-1967)

Producţia Spor mediu
l:o:s

de tuberculi de tuberculi <1J.c
(kg) ;;> ......

Varianta

I I

~~

q/ha % dif. la 1 t 11a 1 kg ...........
011)

gunoi îngrăş. o.i=
C/)

V I - neîngrăşat (Mt.) 209 100 - - - -
V 2 - N 50 256 122 47 - 94,0 2855
V 3 - N 100 278 133 69 - 69,0 4085
V 4 - P ss 216 103 7 - 20,0 315
V 5 - P 70 223 107 14 - 20,0 630
V 6 - N 50 P 3S 257 123 48 - 56,5 2780
V 7 - N lOO P 3S 273 131 64 - 47,4 3332
V s - N 50 P 70 255 122 46 - 38,3 2510
V 9 - NI00P70 293 140 84 - 49,4 4780
VIO - NI00P70Kso 308 143 99 - 39,6 5435
V 11 - 20 Uha gunoi 238 114 29 145 - 1 285
VI2 - 20 Uha gunoi + P 35 239 114 30 145 2,9 1 210
VI3 - 20 Uha gunoi + N 5 ) P 3li 283 135 74 145 53,0 3870
VI4 - 40 t/ha gunoi 256 122 47 112 - 1 855
V15 - 40 t/ha gunoi + P 3li 263 126 54 112 20,0 2 170
VI6 - 40 Uha gunoi + N 5o P S5 284 136 75 112 33,0 3335

. DL 5%
DL 5% (V x a!1:)

8 - Anale voI. I

16
133
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Deşi dozele mari de azotat de amoniu şi sup.erfosfat (V3, Vii' Vg ) dau
spO'rurimaimieiîn ceea ce priveşte cantitatea de tuherculi ,ee revine,: la
1 kg substanţă activă comparativ cu dozele moderate ale aceloraşi îngrăşă

minte (V2 , V4 , V6 ), ele pot fi folosite pe scară largă în sistemul de îngră

şare la cartof datorită faptului că măresc venitul net.
Prin folosirea gunoiului de grajd în doze de 20 şi ~O t/ha s-au obţi

nutsporuri mici de producţie comparativ cu cele înregistrate la varian
tele îngrăşate numai cuîngrăşămint~ chimice. Aceasta se poate datora, şi

faptului că gunoiul de grajd s-a aplicat numai în primăvară, încorporîndu"-se
în sol înainte de plantare. Sporurile obţinute, deşi nu prea mari, au mărit

totuşi venitul net cu 1 285-1 855 lei/ha.
Superfosfatul aplicat singur pe fond de gunoi a determinat sporuri

de producţie nesemnificative, ca şi în cazul aplicării lui fără îngrăşăm~nt

organic. Aplicat însă împreună cu azotat de amoniu în doză de N5oP35 "pe
fond. de gunoi (20 t/ha), superfosfatul a mărit SpOI uI de producţie în mod
semnificativ şi a ridicat foarte mult sporul realizat la venitul net..

CONCLUZII

1. Îngrăşămintele chimice ce conţin azot, fosfor şi potasiu aplicate la
cartofîn doză de NlooP70Kso kg/ha substanţă activă au dat sporul de pro
ducţie' cel mai mare; de 99' q/ha tuberculi, precum şi sporul cel mai' maIe
la venitul net, de 5 435 lei/ha~

2. Influenţa cea mai mare asupra realizării sporului de prod ucţie a
avut-o azotatul de amoniu. Acesta a determinat sporuri de prod ucţ,ie şi

în cazul cînd a fost aplicat singur.
3. În sistemul de îngrăşare la cultura cartofului dozele mari de îngrăşă

minte chimice (NI00P70KSJ) au o eficienţă economică mai ridicată compara
tiv cu dozele moderate (N50P35 );

4. Prin iolosirea gunoiului de grajd în doză de 20 şi 40 t/ha, ad
ministrat primăvara, s-au obţinut sporuri miei de producţie comparativ
cu cele înregistrate la variantele îngrăşate numai cu îngrăşăminte chimice.
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EFECTUL INGRĂŞĂMINTELOR MINERALE AZOTATE ŞI AL EPOCII
APLICĂRII LOR ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF PE SOLUL BRUN

DE PĂDUREDE LA TÎRGU MUREŞ

ST. MARKUS

Cerinţele cartofului faţă de îngrăşăminte sînt în general mai mari
decît cele ale altor plante de cultură. Cartoful este o plantă mare consumatoa
re de potasiu, azot, fosfOI şi magneziu (B ere n y, 1942; D a vid e s c u,
1962; Bel' ind e i şicolab., 1965). Azotul influenţează cel mai mult
asupra sporirii producţiei prin favorizarea creşterii masei foliare şi a tuber
culilor (C o mar nes c u, 1956; L i t v a k, 1966). Cercetările efectuate
la Staţiunea Cîmpia Turzii în anii 1943-1947 au arătat că dozele de 100 kg
'3ulfat de amoniu, aplicat împreună cu superfosfat şi sare potasică, au de
terminat un spor de 28,5%, pe cînd dozele mărite de sare potasică împreună

cu N şi P au provocat scăderea producţiei de tuberculi (Z a m fir e s c u
si colab., 1965).
, In ceea ce priveşte epoca aplicării îngrăşămint~lor azotate, unii autori
recomandă folosirea acestora în întregime sau în proporţie de 2/3 înainte de
plantare, iar restul de o treime înaintea ultimei praşile. Superfosfatul şi

sarea potasică se administrează în toamnă, eventual înaintea plantării

(1 va n o v, 1966; D mit l' e n k o, 1967). Prin administrarea fracţiona

tă a acestor îngrăşăminte înainte de plantare şi după răsăI'it nu se obţin

sporuri de producţie economice (R e i c h b u c h şi D a vid e seu,
1961).

Dintre noile sortimente de îngrăşăminte azotate, ureea este citată în
literatura de specialitate din ultimii ani ca un îngrăşămînt de valoare
pentru sporirea producţiei de cartof (C hot i ner, 1966). Ureea a determi
nat sporuri practic egale cu cele provocate de azotatul de amoniu şi de ce
lelalte îngrăşăminte cu azot (L i t v a k, 1966; P e t r o v a, 1967).

Rezultatele cercetărilor ce s-au executat în anii 1965-1967 la Statiu
nea Tîrgu Mureş în scopul stabilirii epocii optime şi a dozelor celor ~ai
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potrivite pentru aplicarea azotatului de amoniu şi a ureei la cultura carto
fului fac obiectul lucrării de faţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

In anul 1965 experimentările s-au executat cu soiul de cartof Giilbaba,
iar în anii 1966 şi 1967 cu soiurile Giilbaba şi Merkur. Experienţa a fost mon
tată după metoda blocurilor randomizate, în 5 repetiţii şi 18 variante (ta
belul 1).

Tabelul 1

Epocile de aplicare a azotatului de arrioniu şi a ureei la Staţiunea Tîrgu Mureş
în anii 1965-1967

Toamna Primăvara

Varianta
sub arăt'ură sub disc sub disc

la praşila

a II-a

Azotatul de amoniu şi ureea s-au aplicat pe fond îngrăşat cu superfos
fat în doza de P64 • Potasiul nu s-a aplicat, Întrucît la analiză s-a constatat că

solul este suficient aprovizionat cu acest element. Dozele de azot au fost
de N48 , N96 şi N192' aplicate integral sau fracţionat. Înglăşămintele s,..au
administlat toamna sub arătura adîncă sau sub poli disc şi primăvara sub
polidisc sau la praşila a II-a.

Solul pe care s-a executat experienţa, situat pe terasa a doua a Mure
şului, este de tip brun de pădure, cu textura argilo-lutoasă şi cu pH-ul cu
prins între 5,7-6,5, mediu aprovizionat cu fosfor (5-7 mg P20 5 /100 g sol)
şi cu potasiu (10 mg K20/100 g sol). Clima în perioada experimentală a .fost
variabilă, puţin favorabilă culturii cartofului, în special în anii 1965 şi

1967.



3 INGRAŞAMINTELE MINERALE, EPOCA APLICARII LOR ŞI PRODUCŢIA i 19

REZULTATELE OBŢINUTE

Analizînd efectul epocii aplicării îngrăşămintelorazotate (media pen
tru uree şi azotatul de amoniu) asuprasporirii producţiei de cartof (tabelul
2), rezultă că p:"'in aplicarea fosforului toamna sub arătură şi a azotatului

:Î:' j

Tabelul 2

Efeetulepocii aplicării azotatului de amoniu şi a ureei asupra productiei de cartof (1965-1967)
Merkur Gillbaba

Varianta

I I I

media azotat

q/'" I I I

media azotat

q/ha d if. %
+uree

dif. %
+uree

qlha I % q/ha I %

VI (Mt) 223 - 100 223 100 190 - 100 190 100-- ----------------
V 2 240 17 108 - - 209 19 103 - --------_.----------
V s ' ; 279 56 126 285 127 213 23 112 219 115V

4
,. ". 291 68 130 224 34 118--------------------

Va 294 71 132 301 135 237 47 125 234 122V(i, 311 88 139 231 41 122
-------------- -----

V 7
l 252 29 113 212 22 112

V s
; 266 43 119 259 117 201 11 106 206 108
i ------------------

V 9 ! 267 44 120 271 121 214 24 113 212 112Vio: 276 53 124 211 21 111
,---------------- --1----:-

Vll I 231 8 102 234 104 209 19 110 201 105V12 :
!

238 15 107 195 5 103
i --------_.-----------,

VIS i 273 50 122 266 118 219 29 115 223 118V1,4 f ' 258 35 116 226 36 119-------- --------
VIa 300 77 134 288 128 227 37 120 223 118ViG·; ! 276 53 124 219 29 115

! ------------------
V17 I 297 74 133 294 131 225 35 119 226 119VIS'

I
293 70 131 227 37 110

D;L 5%
,DL 1%
'DL 0,1%

14
18
23

13
17
22

primă~ara sub disc (V5 - Va şi V9 - V1o) se reali'zează sporuri de producţie
mai mari decît prin aplicarea lor împreună toamna sub arătură (Vs- V4 ,

respec:tiv V7~V8). Administrarea îngrăşămîntului azotat la praşila a II-a
în doză de N48 (Vll - V12) nu a dat rezultate pozitive. Aceeaşi doză de azot
administrată primăvara sub disc concomitent cu P64 (V13-V14 ) a dat la
ambele soiuri rezultate practic egale cu variantele în care superfosfatul a
fost aplicat toamna (V9-V10 ). De asemenea, doza de P 64 N96 aplicată fracţio

nat, P 32N48 toamna şi P 32 N48 primăvara sub disc (V15-V16 ) a dat la ambele
soiuri producţiipractic egale cu cele obţinute în cazul administrării P64 toamna
şi: N96 primăvara (V5-V6 ). Dozele duble P64N96 toamna şi P 64 N96 primăvara
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(VI7 - VIS) nu au sporit producţia faţă de aplicarea P64 toamna şi N96 pri
măvara (V5-V6).

În ceea ce priveşte eficacitatea celor două forme de îngrăşăminte azo
tate se constată că soiurile experimentate reacţionează practic la fel. Cea
mai ma.re producţie la ambele soiuri s-a realizat în variantele cu P64 toamna
şi N96 primăvara (V5 - V6). La soiul Merkur ureea dă spor faţă de azotat, pe
cînd la soiul Giilbaba ambele forme de azot dau practic aceeaşi producţie.

Din analiza calităţii tuberculilor rezultă că la soiul tardiv Merkur
procentul cel mai mare de tuberculi comerciabili (tabelul 3) se realizează

Tabelul 3

Efectul epocii aplicării azotatului de amoniu şi a ureei asupra producţiei de tuberculi comer
ciabili (1965-1967)

Merkur Giilbaba

Varianta
o/ha Id;f.

I
Imed;a azotat

o/ha I I
Imed;a azotat

%
+ uree dif. % + uree

q/ha I % q/ha I %

V 1 (Mt.) 169 - 100 169 100 137 - 100 137 100------------------
V 2 177 8 105 - - 154 17 112 - -

------------------
V 3 232 63 137 241 143 173 36 126 172 125V 4 250 81 148 170 33 124--._-----------------
VI; 226 57 134 237 140 185 48 135 179 130V 6 248 79 147 173 36 126------------------
V 7 214 45 127 213 126 166 29 121 148 108V s 213 44 126 130 -7 95-------------------
V 9 195 26 116 212 126 171 34 125 172 125V lO 229 60 135 173 36 126--------------------
Vll 173 4 102 190 112 165 28 121 161 117V I2 207 38 122 158 21 115

------------------
V I3 191 22 113 207 122 178 41 130 176 128V14 222 53 132 174 37 127

--------------------
VIS 231 62 137 230 136 187 50 138 187 137V I6 229 60 135 186 49 136------------------
V I7 223 54 132 228 135 201 64 146 201 147VI8 234 65 138 202 65 147

prin aplicarea dozei N96 toamna sau primăvara (V3 - V6), în special sub formă

de uree (V4 şi V6). La acest soi mărimea tuberculilor se îmbunătăţeşte prin
administrarea ureei, indifeIent de epoca de aplicare a îngrăşămîntului.

La soiul Giilbaba se obţine un spor mai mare de tu~erculi comercia
bili prin aplicarea azotului sub formă de azotat de amoniu. In cazul adminis-
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trării azotului toamna (V3 - V4 şi V7 - Vs) producţia şi mărimea tuberculilor
sînt mai leduse decît în cazul administrării lui primăvara (V5 - V6 , respectiv
V9 - VlO). Producţia de tuberculi comerciabili scade în cazul aplicării azo
tului la praşila a II-a (Vn - V12). Prin aplicarea fracţionată a dozei maxime
de azotat de amoniu şi de uree, P64N96 toamna + P64 N96 primăvara (VI7 

VIS), la acest soi se realizează cel mai marE spor de tuberculi comerciabili
(47 %), spor care nu se dovedeşte însă a fi economic.

Din calculul eficienţei economice (tabelul 4) l'ezultă că în cazul soiului
tîrziu Merkur cel mai mare venit net (13 800 lei/ha) se realizează în varianta

Tabelul 4

Eficienţa economică a Îngrăşămintelor cu azot În funcţie de doză şi de epoca aplicării lor la
cartof (1965-1967)

Merkur Giilbaba

Varianta
preţ cost

I
venit net preţ cost

I
venit net

lei/kg lei/ha lei/kg lei/ha

Vl (Mt.) 0,18 9400 0,21 10 300
V2 0,17 10 200 .0,20 11400
Va 0,17 11 900 0,21 11 400
V4 0,16 12700 0,21 12200
Va 0,16 12800 0,20 13 IOO
V6 0,15 13800 0,20 12700
V7 0,17 10 800 0,20 Il 600
Vs 0,17 11 500 0,21 10 800
Vg 0,17 11 500 0,20 Il 700
VlO 0,16 12 100 0,20 11 500
Vu 0,19 9400 0,21 11400
Vl2 0,18 10 000 0,22 10400
V13 0,16 12000 0,20 12 100
V14 0,17 Il 100 0,19 12600
Vla 0,16 13200 0,20 12400
Vl6 0,17 Il 800 0,21 11 800
Vl7 0,18 12500 0,23 11 800
VIS 0,18 12300 0,23 Il 900

cu administrarea P64 toamna şi N96 primăvara sub formă de uree (V6 ), varian
tă în care se realizează şi cel mai mic preţ de cost (0,15 lei/kg). La soiul Gul
baba cel mai mare venit net (13 100 lei/ha) se realizează în aceeaşi variantă,

dar cu azotul dat ca azotRt de amoniu (V5 ). În variantele respective s-au
realizat şi cele mai mari producţii la ambele soiuri (tabelul 2).

Din analiza probelor de sol nu rezultă o influenţă diferită a celor două

forme de îngrăşămînt azotat asupra schimbării reacţiei solului. Prin apli
carea acestor îngrăşăminte primăvara, pH-ul solului brun de pădure creşte

cu 0,1 şi 0,3 unităţi în cazul dozelor P64 N96 şi respectiv P64N4S '
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CONCLUZII

6

1. CEla mai potrivită epocă de administrare a îngrăşămÎriLului .azotat la
cultura cartofului este primăvara, pe fond de P64 aplicat din toamnă sub, ară
tura de bază.

2. Azotul se poate administra sub formă de uree sau de azotat de ama-
niu, avînd practic aceeaşi eficienţă la ambele soiuri studiate.

3. Doza de îngrăşămînt azotat cea mai eficientă şi cea Illai economică,

pe solul de pădure de pe terasele Mureşului, este de 96 kg/ha azot subs
tanţă acUvă.
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APLICAREA LOCALIZATA A ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE LA

CULTURA CARTOFULUI, PE SOLUL ALUVIAL DIN LUNCA ARGEŞU~UI

LUCIA DRAGOMIR

Sporirea eficacităţii îngrăşămintelorşi mai ales reducerea cheltuielilor
de'aplicare a acestora au generat ideea aplicării îngrăşămintelor chimice
localizat, la cuib. Vii d fIu s şi .K al k o (1965),· experimentînd cu
izotopi radioactivi, au găsit că prin aplicarea localizată se îmbunătăţeşte

nutriţia plantelor cu deosebire în primele faze de vegetaţie, ca urmare a
pătrunderii intense a fosforului în plantele de cartof. Z m e e v (1965)
a stabilit că aplicarea superfosfatului în cuiburi a, asigurat o asimilare mai
puternică de către plantele de cartof a azotului nUrie, fosforului şi potasiului,
ceea ee a dus la obţinerea de recolte mai mari şi de calitate superioară. La
rezultate de producţie asemănătoare, cu o eficienţă economică sporită, au
ajuns K al le o (1966) şi K o mar o v (1966). Pentru mecanizarea Iu-'
crarilor de administrare a îngrăşămintelor, G h i 1 i s şiG ci n j a (1966)
au experimentat cu rezultate bune aplicarea acestora în benzi de-a lungul
rîndurilor. M i n i n a şi S t e p a n o v a (1967) au obţinut cele mai bune
rezultate plin 1010sirea de doze mari de îngrăşăminte chimice date toamna
la pregătirea terenului, completate cu doze mici aplicate localizat la plante.
Aceste rezultate concordă cu cele obţinute de Bat e sşi colab. (1966) la
pO.rumb şi de H a w k ins (1965) la cartof, acesta din urmă efectuînd
îpgl~?şarea fazială de-a lungul rîndurilor. D ew e y (1966) atrage atenţia

asupra importanţeifolosirii locallzate a îngrăşămintelor chimice concomi
t~ntcu insecticidele sistemice. In schimb, T i h o n o v şi L i t va k
(1966) constată că aplicmea îngrăşămintelor cu, potasiu la cuib duce uneori
la~căderea producţiei de cartof.

Unele aspecte ale aplicării localizate a îngrăşămintelor chimice au
fosturmărite în anii 1964 şi 1966 la StaţiuneaiexperimentalăArgeş.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-a experimentat cu soiul Bintje pe un sol aluvionar, luto-nisipos.
Ca îngrăşăminte s-au folosit azotatul de amoniu, superfosfatul şi sarea po
tasică. Variantele urmărite sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Dozele de îngrăşăminte chimice, epoca de aplicare şi modul de administrare
(Argeş 1964 şi 1966)

Îngrăşăminte administrate
Îngrăşăminte administrate primăvara

toamna
kg/ha

Varianta kg/ha
prin imprăştiere

I
localizat

N I P20S I K20 N I P20 S I K20 N I P20 S I K.O

VI - - - - - - - - -
V2 60 60 - - - - - - -
V3 - - - 60 60 - - - -
V4 - - - - - - 60 60 -
Vs - - - - - - 30 30 -
V6 - - - - - - 15 15 -
V7 - - - - - - 60 60 60
Vg - 60 - - - - 30 - -
V9 - 30 - - - - 30 30 -
VIO 30 30 - - - - 30 30 -
Vu - 60 - - - - 60 - -
V12 - 60 60 - - - 60 - -
VI3 - 60 60 - - - 90 - -
V14 - - - - - - 90 60 60
VIS 90 60 60 - - - - - -

Experienţa a fost aşezată în cîmp după metoda dreptunghiului latin,
efectuîndu-se toate lucrările, observaţiile şi determinările specifice cerCB-
tărilor la cartof. .

REZULTATELE OBŢINUTE

Anii 1964 şi 1966 au fost apropiaţi de normală din punct de vedere cli
matologic, atît hidric cît şi termic. Din această cauză rezultatele obţinute

în cei doi ani, prezentate în tabelul 2, sînt suficient de concludente. În
anul 1964, ca şi în anul 1966, în varianta în care administrarea îngrăşămin

telor cu azot în doză de 60 kg/ha N şi a celor cu fosfor în doză de 60 kg/ha
P205 s-a făcut primăvara, prin împrăştiere (Vs)' s-a obţinut o producţie mai
mare decît în varianta în care aceleaşi îngrăşăminte în aceleaşi doze au fost
aplicate toamna (V2 ). Se confirmă astfel rezultatele obţinutede B eri n
d e i şi colab. (1968) cu pIivire la aplicarea îngrăşămintelorcu azot primă-
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Tabelul 2

Influenţa aplicării localizate a îngrăşămintelor chimice asupra producţiei de cartof

Prod. tuberculi, 1964 Prod. tuberculi, 1966 Prod. tuberculi, media
Nr. % tub.1964 + 1966

tuber- comer-
Varianta

I lsemnif. I dif. Isemnif. q/ha I I Isemnif.
cuii la ciabili

qlha dif. q/ha dif. % cuib (40 g)

VI 232,0 - - 224,8 - - 228,4 - 100 - 6,9 78,3
V2 279,2 47,2 * 274,4 49,6 * 276,8 48,4 121 ** 11,6 79,4
V3 311,8 79,8 *** 296,4 71,6 *** 304,1 75,7 133 *** 12,3 80,1
Vi} 320,2 88,2 *** 319,8 95,0 *** 320,0 91,6 140 *** 12,3 79,9
Vl) 271,0 39,0 248,8 24,0 259,9 31,5 11~3 * 12,8 80,7
V6 292,8 60,8 ** 237,0 12,2 264,9 36,5 115 * 10,5 76,4
V7 322,6 90,6 *** 322,4 97,6 *** 322,5 94,1 147 *** 14,0 81,2
Vs 275,8 43,8 * 265,8 41,0 * 270,8 42,4 118 ** 11,8 81,7
V9 306,4 74,4 *** 261,8 37,0 279,1 50,7 122 ** 12, I 80,9
V10 335,6 103,6 *** 270,4 45,6 * 303,0 74,6 132 *** 13,3 81,4
VI} 282,4 50,4 * 261,2 36,4 271,8 43,4 119 *** 13,8 82,4
V12 289,2 57,2 ** 289,8 65,0 *** 289,5 61,1 126 *** 11,6 82,7
VI3 266,4 34,4 295,4 70,6 *** 280,9 52,5 122 *** 12,1 79,7
V14 357,0 125,0 *** 317,8 93,0, *** 337,4 109,0 147 *** 13,8 81,6
V1ii 310,0 78,0 *** 296,0 71,2 *** 303,0 74,6 132 *** 12,5 76,7-- -_._- ---- --
DL5% 40,2 37,8 30,1
DLl% 53,6 50,4 40,1
DLO,l% 69,8 65,4 52,2

v31'a pe solul aluvionar de la Staţiunea Argeş. Dacă însă aceleaşi îngrăşă

minte au fost date localizat, la plantare (V4 ), sporul de pl'oducţie a fost şi

mai maIe, de 91,6 q/ha în medie pe cei doi ani, t aţă de administrarea prin
împrăştiere primăva~'a. Reducînd dozele de îngrăşăminte chimice, în cazul
aplicării lor localizate, la N30 P30 (V5 ) şi N15 P15 (V6 ), s-au obţinut sporuri de
producţie mai mici. Rezultă deci că nu economia de îngrăşăminte trebuie să

stea la baza metodei de aplicare a înglăşămintelor localizat.
Adăugarea de îngrăşăminte cu potasiu în doză de 60 kg/ha 1(20 la do

zele de N60 P60 administi'ate localizat (Vi) nu a sporit semniticativ producţia

de eartof faţă de V4 • Acest fapt nu poate fi explicat prin afirmaţ.ia lui
U el ore n k o (1965) că clorul din sarea potasică are o acţiune nefavorabilă

asupra pl'oducţiei în cazul cînd acest îngrăşămînt se dă în doză mare, deoa
rece doza de 60 kg/ha K 20 nu este mal'e şi ca atare îngrăşămîntul potasic
aplicat în această doză nu poate avea un efect nociv. Dovadă faptul că în
varianta în care îngIăşămintele cu potasiu au fost date toamna 'V12) şi deci
nu s-a mai putut manifesta acţiunea dăunătoarea clorului din sarea potasică,

producţ,ia realizată a fost totuşi mai mică decît în Vi' Rezultatele obţinute

în experienţele cu îngrăşăminte potasice se explică prin faptul că solul pe
care s-a experimentat a fost suticient aprovizionat cu potasiu şi de aceea în
gl'ăşarea cu K 20 nu a determinat sporirea producţiei.

În variantele cu fracţionarea aplicării îngrăşămintelor cu fosfor şi

azot s-au obţinut sporuri de producţie mai mici decît atunci cînd s-a aplicat
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doza întreagă primăvara localizat. În cazul variantei cu fracţionarea dozei
de fosfor (Vg ), aplicarea 10ealiza,tă a dus la spori;reaproducţieifaţă de varian
taîn care s-a dat doza întreagă toamna(Vll ), deşi doza de azot a fost mai mică
în :primul caz.Superi()litatea aplicării localizate a îngrăşămintelor este
subliniată tot mai frecvent în lucrările de specialitate, care reeomandăad'mi

nîsti'area îngrăşămintelor cu fosfor la cuib o dată cu plantarea, pentru a
spofirezistenţa'laboli" il plantelor de cartof.

. Cea mai mare producţie de cartof s-a realizat în varianta în eare s-au
dat localizat 90 kg/ha N, 60 kg/ha P 20 5 şi 60 kg/ha K20. Sporul de produţ

ţieîn: medie pe cei doi ani faţă de martorul neîngrăşat a fost de 109 q/ha;
iar faţă de varianta în care aceleaşi îngrăşăminte au fost date toamna p:'in
împrăştiere, de 34,4 q/ha. Asemenea spOl;uri de producţie justifică construirea
de maşini pentru plantarea cal'tofului care să asigure şi aplicarea îngrăşă~

mintelor. Prin efectuarea concomitentă a acestor două operaţii se reduc
cheltuielile şi braţele de muncă necesare pentru împrăştiereaîngrăşclminte-:

br şi totodată se realizează producţii mai mari de cartof.

CON eL U Z II

L Aplicarea localizată a îngrăşămintelor a sporit producţia de ca'rtqf.
Cele mai mari sporuri de producţie s-au realizat în cazul folosirii a 90 kg/ha
N, 60 kg/ha P 2°5 şi 60 kg/ha K2O.

2. Fracţionarea aplicării îhgrăşămintelor cu azot şi a celor cu fosfor,
în cazul aplicării lor localizate, a dat sporuri mai mici de producţie, nefiind
deci justificată. )

3. :Pentru ca aplicarea localizată a îngrăşăm'intelol; să fie economIcă,

este necesar ca lucrarea să se efectueze mecanic concomitent cu plantarea, cu
aceeaşi maşină. "
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EFECTUL REZIDUAL ŞI ANUAL AL ÎNGRĂŞĂMINTELORASUPRA
PRODUCŢIEI DE CARTOF ÎNTR-O ROTAŢIE DE TREI ANI PE UN SOL

HUMICO-SEMIGLEIC

w. COPONY şi N. BÎRSAN

Pentru economisi rea forţei de muncă la administrarea îngrăşămintelor,

J a k o b (1955), UI l' i c h (1963), A u f ham meI' şi K nob loc h
(1966), P i a 1 ski şi W a 1 d e n (1967) recomandă aplicarea îngrăşă

mintelor cu fosfor şi potasiu necesare pentru o rotaţie, o singură dată, la
începutul ei. Acest sistem de aplicare a îngrăşămintelor pare justificat,
deoarece fosforul şi potasiul din sol se transformă în forme chimice organice
(M a t t s o n, W i IIi a m s şi Bar k h o f f, citaţi de R u h 1 a n d,
1965) sau anorganice (R o e meI' şi S c h e f fer, 1959), mai puţin sau
chiar greu solubile în apă, dar care sînt totuşi accesibile în mare parte plan
telol' (NI a c hol d, 1962, 1963), prin faptul că se găsesc sub formă amorfă

fin dispersată în toată masa solului.
Pentru a verifica efectul rezidual şi anual al îngrăşămintelor asupra

producţiei, în condiţiile solului humico-semigleic de la Braşov, s-a montat
o experienţă polifactorială cu diverse forme şi doze de îngrăşăminte, folo
sindu-se pentru verificarea efectului rezidual doze foarte mari. Totodată,

prin această experienţă s-a urmărit crearea unor niveluri crescînde de fosfor
în sol, pentru a se stabili influenţa lor asupra producţiei.

METODA DE CERCETARE

Factorii luaţi în studiu s-au grupat într-o experienţă polifactorială cu
parcele subdivizate de tipul 3 X 4 X 5, în patru repetiţii (tabelul 1). Fac
torul A - forme de îngrăşăminte şi factorul B - niveluri de P205 (10, 20
şi 30 mg P20 5/100 g sol) s-au aplicat în toamna anului 1963 pentru creHl'ea
9 - ANale voI. 1
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Tabelul 1

Schema de experimentare În experien1a polifaetorială'efectuată la Braşov În anii 1963-1967

Factoru 1 A - forme de îngrăşăminte

(parcele de 960 m2)

al - Îngrăşămînt organic

a2 - îngrăşămînt mineral
1 000 kg/ha azotat de amoni u, 5 Uha
spumă de defecaţie şi fosfor ca super
fosfat negranulat

a3 - îngrăşămînt organo-mineral
50 t/ha gunoi şi fosfor ca superfosfat
negranulat

Factorul B - niveluri de P20ă

(parcele de 240 m2)

bo - fără gunoi de grajd
blO - 100 Uha gunoi
b20 - 200 Uha gunoi
bao - 300 Uha gunoi

bo - fără superfosfat
blO - 400 kg/ha P20 5
b20 - 800 kg/ha P20 5
bao - 1 200 kg/ha P20 5

bo - fără superfosfat
blO - 200 kg/ha P20 5
b20 - 600 kg/ha P20 5
b30 - 1 000 kg/ha P20 5

Factorul C - doze anuale de îngrăşăminte (parcele de 48 m2)

Anul şi cultura 1965 cartof 1966 grîu 1967 sfeclă de zahăr

Recolta probabili'./ha 20 t tuberculi 5 t boabe+5 t paie 30 t răd.+30 t col.

N ) P 20 5 ! 1(2° N I P 20 5 1 K20 N I P20 5 I K 20
Felul îngrăş2mîntuiui

kg/ha kg/ha kg/ha

CI - doza de întreţinere 130 60 60 128 64 67 210 90 75
C2 - doza de acumulare 260 120 120 256 128 135 420 180 150
ca - doza de întreţinere

+ 20 Uha gunoi 130 60 60 128 64 67 210 90 75
C4 - doza de acumulare

+ 20 Uha gunoi 260 120 120 256 128 135 420 180 150
C5 - fără îngrăşămînt - - - - - - - - -

unor niveluri crescînde de fosfor în sol. În anul 1964 s-a cultivat ovăz pentru
atenuarea efectului dozelor mari aplicate. Experimentarea a început în 1965,
cînd s-a cultivat cartof din soiul Merkur, şi a continuat în 1966 cu grîu Be
zostaia si în 1967 cu sfeclă de zahăr R. Poli 1. Factorul C - doze anuale de
îngrăşă~inte - s-a aplicat din 1965. La stabilirea dozelor anuale de îngrăşă
minte s-a considerat ca doză de întretinere a fertilitătii cantitatea de NPK
pe care o extrage o recoltă probabilă ce se obţine în' condiţii normale pe
acest sol. Doza de acumulare a fost dublul dozei de întreţinere. Pe lîngă

aceste doze mine] ale s-au mai aplicat suplimenta! cîte 20 t/ha gunoi. Ultima
variantă a fost martorul neîngrăşat.

Solul pe care s-a experimentat a fost un sol humico-semigleic cu ur
mătorii parametri agrochimici: pH KCI = 7,0; S B - 35 me %; T - S =
= 0,15 -1,30 me%; V = g7 - 99,5%; Ct = 1,8 - 4,0% ; P 20 5 (Al)=
= 25 rog/i00 g sol; K20 (Al) = 30 mg/100 g sol; Ca(All = 28 me%.
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Din analiza factorilor studiaţi (tabelul 2) se constată că formele de
îngraşaminte (factorul A) au influenţatîn mod semnificativ numai producţ.ia

de tuberculi în anul doi de la aplicmea lor. După trei ani la glÎu şi

Tabelul 2

Analiza varianţei pe factori şi ani, Ia experienţa polifactorială efectuată Ia Braşov

Valoarea
1965 cartof 1966 grîu 1967 sfeciă teoretică

Factorii studiaţi GL F F de zahăr F
F

DL 5%IDL 1%

A - forme de îngrăşăminte 2 10,01 * 0,041 0,213 5,14 10,92
B - doze mari de fosfor 3 12,60* * 0,073 11,01 ** 2,96 4,60
AB - interacţi une: forme x doze de

P20 5 6 1,41 2,265 2,41 2,46 3,56
C - doze anuale de NPK 4 36,17*** 19,78* ** 4,38** 2,43 3,43
AC - interacţi une: forme x doze

anuale 8 0,42 0,259 0,929 2,00 2,62
BC - interacţiune: niveluri de P20 5 xIx doze anuale 12 2,17* 1,281 0,694 1,82 2,30

patru ani la sfecla de zahăr formele de îngrăşăminte nu au mai influenţat

semnificativ producţia. Dozele mari de fosfor aplicate în toamna anului
1963 (factorul B) au influenţat producţia de cartof şi de sfeclă, dar
nu au avut influenţă la grîu. Dozele anuale de îngrăşăminte (factorul C) au
avut în toţi anii şi la toate plantele o acţiune distinct şi foarte semnificativă

asupra creşterii producţiei. InteracţiunileAB, AC, şi BC nu sînt semnificati
ve, cu excepţia interacţiunii BC la cartof.

Tabelul 3 conţine producţiile medii şi diferenţele de producţie obţi

nute la cartof pentru factorii şi graduările lor din experienţă. După doi ani
de la aplicarea dozelor mari, producţia medie obţinută pe agrofondul or
ganic (al)' de 330 q/ha tuberculi, a depăşit cu 35,3 q/ha producţia de pe agro
f'ondul mineral (a2 ) şi cu 25,1 q/ha pe cea de pe agrofondul organo-mineral
(a3). Diferenţa între a2 şi a3 nu este semnificativă. Pentru factorul B pe dife
rite agrofonduri nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între două gra
duări succesive (b10-bo, b20-B10 , b30-b20 ) decît în cazul agrofondului
organic (al) pentru diferenţa bIO-bo şi al celui organo-mineral (a3 ) pentru
b20-b10 • Diferenţele între nivelurile de 20 şi 30 mg P 20 5 şi valoarea agrofon
dului (b20-bo, b30-bo) sînt cuprinse între 31,2-47,2 q/ha pe agrofondul
organic şi organo-mineral, iar pe cel mineral sînt de numai 15,6-21,4
q/ha. Aceste rezultate s-au obţinut pe baza mediilor celor cinci graduăIi

ale factorului C şi arată cît de mari trebuie să fie dozele de îngrăşăminte

(b2o-b30 ) pentru ca după doi ani de la~ aplicarea lor să se obţină sporuri
semnificative sigure la această cultură. In acelaşi timp rezultatele dovedesc
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Tabelul 3

Producţiile de tuberculi (q/ha) şi diferenţele de producţie obţinute în experienţa polifactorială

cu forme şi doze de îngrăşăminte (Braşov, 1965)

Prod. medii pL factorul A: al = 33,0; a2 = 294,7; a3 = 304,9

Dif. între I
formele de
îngrăşăminte

35,3** 25,1* 10,2

Mt. general alboc5 = 250 q/ha

DL 5% = 19,9; 1% = 30,1; 0,1% = 48,5 pL factorul A general

Prod. medii pt. factorul B: bo = 290,5; blO = 306,5; b20 = 321,0; b30 = 321,9

~.'n,,,
lllveluri

blO - bo bso - blO bao - b20 b20 - bo bao - blO bao - bo

pe agrofondul ~
I

B general 16,0* 14,5* 0,9 30,5*** 15,4* I 31,4***

al 30,5* 3,7 12,0 35,2** 16,7 47,2***
a2 12,5

I
8,9 -5,8 21,4* 3,1 15,6

a3 5,4 29,4* -3,6 34,8** 25,8* 31,2**

DL 5% = 12; 1% = 16,2; 0,1% = 21,6 pL factorul B general
DL 5% = 20,8; 1% = 28,0; 0,1 % = 37,4 pL factorul B la acelaşi nivel A

Prod. medii pL factorul C: CI = 309,0; C2 = 316,3; C3 = 317,2; C4 = 324,0; c5 = 283,2

~
Efectul dozei de Efectul a 20 t gunoi

Efectul dozei acumulare
de întreţ inere

CI - c5

I
cu 20 t cu doza

I
cu doza

pt. agrofondul sau minerală

c 2 - CI
gunoi întreţ. acumul.

nivelul de P20G c4 - ca Ca - CI C4 - Ca

C general 25,7*** 7,3* 6,9 8,2* 7,8*

al 25,0*** 2,8 5,9 6,9 10,0
a2 22,3*** 12,3 5,6 15,3* 8,6
a3 30,3* ** 6,4 9,1 2,2 4,9

bo 31,4*** 7,8 8,7 10,7 11,5
b lO 22,8** 7,9 7,1 11,2 0,4
b20 23,2** 2,9 7,8 2,8 7,7
b30 25,9*** 0,4 3,8 8,0 11,4

DL 5% = 7,3 1% = 9,6 0,1 % = 12,2 pL factorul C general
DL 5% = 12,7 1% = 16,7 0,1 % = 21,2 pL factorul C la acelaşi nivel A
DL 5% = 14,6 1% = 19,2 0,1 % = 24,4 pL factorul C la acelaşi nivel B
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efectul rezidual superior al îngrăşămintelor Ol'ganice şi organo-minerale faţă

de cele minerale.
In ceea ce priveşte factorul C, diferenţa între doza de întreţinere a fer

tilităţii şi neîngrăşat (Cl-Cli ) este distinct sau foarte semnificativă pentru
toate agrofondulile şi nivelurile de PZ0 5 şi arată că pentru această doză

anuală se pot obţine spOluri de 25-30 q/ha tuberculi chiar pe agrofonduri
excesiv de mari, Cleate cu doi ani în urmă. Diferenţeledintre doza de acumu
lare şi cea de întreţinere în varianta minerală (C2-CI ) şi în cea cu 20 t/ha
gunoi (C4-C3), pentru toate agrofondurile şi nivelurile de fosfor, sînt nesemni
ficative şi in_dică lipsa efectului dozei de acumulare în comparaţie cu cea de
întreţinere. In cazul diferenţelor C3-CI şi c4 -Cz, calculate pentru stabilirea
efectului celor 20 t/ha îngrăşăminte organice aplicate împreună cu dozele
minerale, numai pe agrofondul azs-a obţinut un spor semnificativ de 15,3 q/ha
pentru îngrăşarea organică suplimentară. Diferenţele mici de 7-8 q/ha
tuberculi, care pentru factorul C general apar ca semnificative, nu pot fi
luate în considerare, valoarea sporului fiind prea mică.

În tabelul 4 se poate urmări efectul rezidual al dozelor mari de îngră

şăminte aplicate în 1963 asupra producţiei la cele trei culturi. în variantele
c5 (fără îngrăşăminte anuale) şi CI (cu doza minerală anuală de întreţinere

Tabelul 4

Efectul rezidual al dozelor mari de îngrăşăminte asupra producţiei, in valori relative (Braşov,

1965-1967)

Agro- al - organic a2 - mineral a3 - organo-mineral
fondul
--

Anul

2 1

3

1 4 I 2 I 3 I 4 I 2 I 3 I 4 ICultura cartof~ sfeclă media cartof~ sfeclă media
------ media

cartof grîu, sfeclă

1. În variantele c5 (fără îngrăşăminte anuale)

c5bo 100 100 100 100
c5 b1O 115* 99 116* 110 104 116 112* 111 106 94 108 103
c5b20 • 132* 120* 115* 122 107 108 118* 111 110* 113 112* 112
c5b30 129* 121* 117* 122 124* 99 122* 115 113* 112 111 * 112

------------------------
Media 125 113 116 117 112 108 117 112 110 106 110 109

DL 5% cartof = 8,3 grîu = 20 sfeclă = 9,0

IL În variantele CI (cu doza minerală anuală de întreţinere a fertilităţii)

c1bo 100 100 100 100
clblO 96 93 109* 102,7 94 86 103 94,3 94 103 98 98,3
c1b2G 111 * 85 97 97,7 99 93 95 95,7 98 98 113* 103,0
Cl b30 112* 87 103 100,7 95 90 94 93,0 94 92 103 96,3------ ------ ------

L

Media 106,3 88,3 103 100,4 96

DL 5% cartof = 6,7

89,7 97,3 94,3 95,3 97,6 104,6 99,2

grîu = 16 sfeclă = 7,6
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a fertilităţii). Producţiile sînt exprimate în valori relative faţă de martorul
general albOc5 , care în tot timpul experienţei nu a primit îngrăşăminte şi

reprezintă deci potenţialul de producţie al acestui sol în condiţii de neîp.gră

şare. Dintre variantele fără îngrăşăminte anuale, la cartof sporurile cele
mai mari s-au înregistrat pe agrofondul organic (al)' de 1.5 % pentru 100 t/ha
gunoi şi de cca 30 % pentru 200 şi 300 tiha gunoi, iar în medie pentru cele
trei niveluri b de 25%. Pe agrofondul mineral (a2 ) s-a obţinut un spor semni
ficativ, de 24%, numai pentru nivelulb3o (1200 kg/ha P 20 5 în combinaţie

cu 1 000 kg/ha azotat de amoniu), iar pe cel organo-mineral (a3 ) s-au ob
ţinut sporuri de 10 şi 13 % pentru 600 şi respectiv 1 000 kg/ha P 2 0 5 în combi
naţie cu 50 t/ha gunoi. Grîul a reacţionat în general mai slab la dozele de
îngrăşăminte aplicate, reacţia lui fiind în medie mai puternică pe agrofondul
organic (113%) şi mai puţin pronunţată pe celelalte două (108-106%).
Efectul rezidual la sfeclă în al patrulea an este în medie de 16 % pe al' 17 %
pe a2 şi 10% pe a3 • În medie pe trei ani şi pe cele trei culturi, efectul rezi
dual al dozelor mari ele îngrăşăminte, în varianta fără îngrăşăminte anua
le, este de 17 % pentru agrofondul organic, 12 % pentru cel mineral şi 9 %
pentru cel organo-mineral.

În variantele care au primit doze anuale de întreţinere (CI) situaţia este
cu totul diferită. Faţă ele martorul a]bocll care nu a primit îngrăşaminte în
doze mari, ci numai doza anuală de întreţinere a fertilităţii, variantele cu
doze organice mari (al) pe care s-a aplicat această doză de întreţinere au dat
sporuri numai la cartof şi sfecla, fiind făra efect la grîu. Pe agrofondul mine
ral (a2) nu s-au obţinut diforenţe, iar pe cel organo-mineral (a3 ) numai la
sfeclă_s-a obţinut un spor de 13 % pentru nivelul b20 '

In medie pe trei ani şi pe cele trei culturi, efectul rezidual"al dozelor
mari de îngrăşăminte, în variantele unde s-a aplicat şi doza anuală de între
ţinere, este practic zero pe toate cele trei agrofonduri.

Din datele privind efectul rezidual a 1 000 kgJha azotat de amoniu
şi 50 ti ha gunoi de grajd (tabelul 5) rezultă că atunci cînd nu se aplică îngră

şăII!-inte anuale (c5 ) practic la nici o cultura nu se obţine spor de producţie.

Cînd se aplică doza de întreţinere a fertilităţii (CI), efectul rezidual a 1 000
kg/ha azotat de amoniu se manifestă prin scăderea producţiei de cartof şi

sfeclă cu 14 % şi respectiv 13 %, iar efectul a 50 t/ha gunoi prin scăderea pro
ducţiei de sfeclă cu 18 %.

DISCUŢII

Din rezultatele prezentate se constată că forma sub care s-au aplicat
dozele mari de îngrăşăminte la pregătirea experienţei a influenţat numai în
al doilea an de la administrare producţia ele cartof, efectul cel mai puternic
fiind exercitat de forma organică de îngrăşare, care a dat în medie un spor
de 35 _q/ha tuberculi faţă de forma minerala.

In privinţa dozelor crescînde de fosfor, nivelurile de 10,20 şi 30 mg P20 5
aplicate la 100 g sol s-au evidenţiat în medie ~umai faţă de valoarea agrofon
dului bo la producţia de tubelculi în anul doi. Intre nivelurile superioare de 10,
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Tabelul 5

Efectul rezidual a 1 000 kg/ha azotat de amoniu (a2 bo) şi a 50 tIha gunoi de grajd (a3 bo)
asupra producţiei, în valori relative (Braşov, 1965-1967)

Anul 2 3 4

~
Media

Agrofondul
cartof grîu sfeclă

1. În variantele c5 (fără îngrăşăminte anuale)

c5bo3 l 100 100 100 100
c5bo3 2 99 103 111 105
c5bo3 3 102 96 104 101

Media 100 100 105 102

DL 5% 12 32 14

IL În variantele Cl (cu doza minerală anuală de întreţinere a fertilităţii)

cl bo3 1 100 100 100 100
cl bo3 2 86° 118 87° 96
cl bo3 3 95 100 82° 92

Media 94 106 89 96

DL 5% 9,7 25 11,8

20 şi 30 mg P2 0,,J1QO g sol nu s-au înregistrat diferenţe semnificative în me
die pe variantele factorului e, decît pe agrofondul organo-mineral. Dacă

se urmăreşte însă efectul rezidual pe anumite variante ale factorului e, se
constată că acest efect este foarte mult influenţat de dozele anuale de îngră

şăminte. Astfel, dacă nu se aplică de loc îngrăşăminte anuale, efectul rezi
dual al dozelor de la începutul rotaţ,iei este pozitiv şi mare. Dacă se aplică

însă a n de an doze normale de întreţinere a fertilităţii, efectul rezidual nu
se ma i manifestă prin sporuri decît sporadic. În unele cazuri se înregistează

chiar depresiuni de producţie.

CONCLUZII

L Prin saturarea solului o singură dată cu îngrăşăminte nu se poate
ajunge la plafonar0a producţiei, indiferent de forma şi de doza în care s-ar
aplica acestea.

2. Efectul r0zidllal al uno: doze mari de îngl.'ăşăminte administrate la
începutul unei rotaţii depinde de faptul dacă se aplică sau nu doze anuale
de îngrăşăminte.
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3. Îngrăşămintele minerale aplicate anual pentru întreţinerea fer
tilităţii solului dau sporuri de producţie foarte semnificative chiar şi pe agro-'
fondurile cele mai bogate.

4. Doza minerală de acumulare nu dă sporuri semnificative de pro
ductie fată de doza de întretinere a fertilitătii solului.

, 5.c'ompletarea dozelor ~inerale cu cîte io t/ha gunoi de grajd a sporjt
producţia numai pe agrofond ul mineral, ceea ce indică un efect de interac
ţiune poziţivă între îngrăşarea organică şi cea minerală.

6. Efectul rezidual a 1 000 kg/ha azotat de amoniu nu se resimte la
nici o cuItură în variantele fără îngrăşăminte anuale. În variantele cu doze
anuale de întreţinere a fertilităţii solului efectul rezidual a 1 000 kg/ha
azotat de amoniu se manifestă prin scăderea producţiei de cartof cu 14 %
şi a celei de sfeclă cu 13 %.
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REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND EFICACITATEA UNUI
SORTIMENT DE ERBICIDE LA CARTOF

N. SARPE, D. SCURTU, A. ULINICI, ELENA SCURTU, EUGENIA TĂNĂSESCU, LUCIA
DRAGOMIR, 1. VLĂDUŢU, M. GUŢĂ, 1. TOMAS, EUGENIA TOMESCU şi S. MUREŞAN

Cercetările privind eficacitatea erbicidelor la cultura cartofului şi

ap licarea acestora în practică au fost extinse pentru a se reduce volumul de
muncă marluală necesar la întreţinerea culturilor. Primele cercetări, după

cum menţionează Ş a r p e şi _S ido 1 c i u c (1967), au reliefat utilitatea
folosirii erbicidelor sistemice. IntruCÎt rezultatele obtinute cu acestea nu au
satisfăcut însă pe deplin cerinţele combaterii buruienilor şi în special a celor
monocotiledonate, au fost iniţiate noi cercetări cu privire la folosirea erbi
cidelor reziduale. Majoritatea cercetătorilor (B u r g hau s e n, 1964; D i
mit r o v, 1965; E d d o w e s, 1966; Ş ar p e şi Si dor c i u c, 1967)
au evidenţiat superioritatea acestor erbicide şi în mod deosebit a celor pe
bază de triazine si derivati ureici.

Pe linia acel~raşi cerc~tări, în anii 1965-1967 s-au efectuat experienţe
la LC.C.S. Braşoy, LC.C.P. T. Fundulea şi staţiunile experimentale Argeş,

Geoagiu, Livada, Suceava şi Tg. Mureş, situate în diferite zone de favora
bilitate pentru cultura cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au folosit soiuIile de cartof: Braşovean la Argeş, Fundulea şi Geoagiu,
Voran la Livada şi M81kur la Braşov, Suceava şi Tg. Mureş. Produsele folo
site aparţin următoarelor grupe:

- erbicide pe bază de triazine: Atrazin, Simazin, Camparol, Semeron,
Gesapax şi Prometrin;

erbicide pe bază de derivaţi ai ureei: Afalon, Aresin, PatOlan şi Co-
toran;
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- erbicide de contact, pe bază de diquat şi paraquat: Reglone şi Gra
moxone.

Tratamentele cu erbicide reziduale s-au aplicat în preajma răsăririi

plantelor, iar cele cu erbicide de contact s-au efectuat o dată cu executarea
primei praşile la varianta martor lucrată obişnuit, stropindu-se numai în
intervalul dintre rînduri. Pentru stropiri s-au folosit pompe de tipul Pomosa,
Kalimax şi ASI' asigurîndu-se un regim de lucru de 3-5 atmosfere şi o doză

de 1 000 l/ha.
Aşezarea experienţelor s-a făcut după metoda dreptunghiului latin,

în şase repetiţii. După plantare, terenul a rămas plan la Fundulea, Suceava
şi Tg. Mureş, şi s-a bilonat la Argeş, Braşov, Livada şi Geoagiu. Cu excepţ1a

martorului, lucrările de întreţinere au fost excluse la toate variantele. In
varianta martor s-au executat două praşile manuale şi trei praşile mecanic e
(inclusiv bilonatul).

Condiţiile climatice şi principalele caracteristici ale solului din toate
cele şapte localităţi unde s-au efectuat cercetări sînt sintetizate în tabelul 1.

Tabelul 1

Caracterizarea condiţiilorpedoclimatice ale localităţilor în care s-au efectuat cercetările

Localitatea Tipul de sol Textura pH
Humus

%
Precip.
V-VII

mm

Argeş aluvionar 1uto-nisi poasă - 2,3 285
Braşov humico-semigleic lutoasă 7,0 - 380
Fundulea cernoziom levi gat 1uto-argiloasă 7,1 3,4 201
Geoagiu brun închis luto-argiloasă - 2,2 289
Livada brun podzolit 1uto-nisi poasă 5,3 1,6 557
Suceava bruniziom lutoasă 5,8 4,3 391
Tg. Mureş aluvionar 1uto-nisi poasă 2,7 303

Caracterizarea sortimentului de buruieni. Cele mai răspîndite specii
comune celor şapte cîmpuri experimentale sînt: Setaria viridis, S. glauca,
Agropyrum repens, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Convolvulus
arvensis, Chenopodium album, Polygonum hidropiper, P. persicaria, P. avicu
lare, Amaranthus retroflexus, Cirsium arvense, Sonchus arvensis. În afară de
acestea se mai întîlnesc: Stellaria media (Argeş); Echinochloa crus galli,
Equisetum arvense, Atriplex tataricum (Geoagiu); Scleranthus annuus, Matri
caria inodora, Roripa sp. (Livada); Scleranthus annuus, Silene inflata, Ana
gallis coerulea (Braşov şi Suceava); Polygonum lapathifolium şi Echinochloa
crus galli (Tg. Mureş).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Eficacitatea erbicidelor. Din analiza gradului de îmburuienare (tabe
lul 2) se constată că erbicidele au realizat o bună combaterea a buruienilor



Tabelul 2 c.u

Numărul de buruieni, masa uscată şi reducerea gradului de îmburuienare în urma aplicării tratamentelor cu erbicide

Braşov Fundu1ea Geoagiu Livada Suceava Tg. Mureş
1965-1967 1965-1967 1965-1967 1965-1967 1965-1966 1965-1967

Varianta

nr/m2 1 q/ha I % nr/m2 1 q/ha I % nr/m2
I q/ha I % nr/m2 1· q/ha I % nr/m2 I q/ha I % nr/m2 1 q/ha I %

Mt. lucrat 29 1,0 95 18 1,1 196 27 1,7 92 58 2,5 81 50 4,1 86 44 6,0 81
Mt. nelucrat 196 20,1 - 176 23,8 - 288 20,8 - 153 13,1 - 208 29,1 - 324 32,0 -
Atrazin 2 kg 55 2,5 88 117 13,2 45 146 9,7 53 46 5,2 60 139 22,4 33 121 32,0 -
Simazin 2 kg 53 1,6 92 - - - 162 21,0 - 47 8,7 33 - - - 155 32,0 -
Afa10n 5 kg 42 1,8 91 54 8,0 67 78 9,3 55 28 2,6 80 97 8,0 73 42 11,0 66
Afa10n 10 kg 20 0,9 96 118 2,7 89 115 8,7 58 4 - - 62 5,7 81 38 7,0 78
Aresin 5 kg 50 1,7 92 69 7,1 70 93 7,3 65 21 1,1

1
92 89 12,3 58 66 13,0 60

Aresin 10 kg 29 0,9 96 25 3,2 87 94 6,0 71 8 - - 75 10,4 64 39 10,0 69
Camparol 5 kg 35 1,7 92 64 11,4 52 13:3 10,8 48 40 3,0 77 96 10,2 65 56 16,0 50
Camparo1 10 kg 17 0,9 96 43 4,7 80 116 9,4 55 10 2,0 85 92 7,6 74 31 13,0 60
Semeron 5 kg 51 2,5 88 138 17,6 26 117 8,3 60 54 4,7 64 126 12,9 56 70 36,0 -
Semeron 10 kg 31 1,9 92 - 12,2 49 115 12,3 41 56 3,3 75 102 9,6 67 - 36,0 -
Gesapax 5 kg 25 1,2 94 76 9,6 60 102 7,9 62 59 6,5 50 126 13,4 54 48 18,0 44
Gesapax 10 kg 24 1,2 94 61 7,6 68 86 5,5 74 37 3,8 71 107 9,4 68 34 11,0 66
Prometri n 5 kg 34 2,2 89 67 6,4 73 95 7,1 66 71 3,1 76 135 8,5 71 80 24,0 25
Prometri n 10 kg 27 1,1 95 61 7,5 68 75 11,9 43 37 • 3,9 70 96 9,7 67 57 22,0 31
Reg10ne 4,2 1 119 7,4 63 107*) 9,2*) 42 179 10,7 49 127 15,3 - 240 17,2 41 101 34,0 -
Prometri n 5 kg +

Reglone 4,2 1 - - - 31 *) 1,7*) 89 52 4,2 80 28 0,8 94 107 7,9 73 74 20,0 39
Patoran 3 kg - - - 169*) 19,4*) - 54*) 4,9 55*) 5,6 - - - 81 *) 14,0 -
Patoran 5 kg - - - 113*) 15,0*) - 36*) 3,4 - 19*) 0,9 - - - - 79*) - -
Cotoran 3,1 kg - - - - - - 41 *) 3,8 - 22*) 4,8 - - - - 110*) 14,0 -
Cotoran 6,2 kg - - - - - - 63*) 6,2 - 8*) 8,7 - - - 91 *) 16,0 -
Gramoxone 4,8 1 - - - - - - 39*) 3,4 - 63*) 3,7 - - - - 113*) 38,0 -
Prometrin 5 kg +

20*)1 1,7Gramoxone 4,8 1 - - - - - - 56*)1 2,8 - - - - 83*) 13,0 -

*) 1966 - 1967

.....
w
c.o
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atît din punct de vedere numeric, cît şi gravimetric. În unele cazuri gradul de
îmburuienare a fost diminuat pînă la nivelul celui înregistrat la martorul
lucrat. Luînd în considerare reducerea gradului de îmburuienare faţă de mar
torul nelucrat se constată că în majoritatea cazurilor dublarea dozelor de
erbicide a sporit eficacitatea acestora. De asemenea, se constată că cea mai
mare eficacitate au avut-o tratamentele cu Prometrin 5 kg Reglone 4,2
Uha, Afalon , Aresin şi Prometrin, urmate de Camparol, Semeron şi Gesapax.

Pe baza datelor din tabelul 2 se diferentiază eficacitatea erbicidelor
Între localităţi, evidenţiindu-se următoarele 'erbicide astfel: Prometrin,
Gesapax, Aresin, Afalon, Camparol (la Braşov); Prometrin, Aresin, Afalon
(Ia Fundulea); Prometrin, Gesapax, Semeron, Aresin (la Geoagiu); Aresin,
Afalon, Prometrin, Camparol (la Livada); Afalon, Prometrin, Camparol
(la Suceava); Afalon, Aresin (la Tg. Mureş).

În general, cea mai bună eficacitate a erbicidelor s-a obţinut la Braşov şi
Livada. Se apreciază că aceasta se datoreşte unei frecvenţe reduse a speciilor
de buruieni cu rezistentă mare la actiunea erbicideloT (Cirsium arvense si
Sonchus arvensis). La staţiunile Geoagi~ şi Suceava, unde 'frecvenţaspeciil~r
amintite este mare şi unde textura argiloasă a solului limiteazămobilitatea
erbicidelor, eficacitatea acestora a fost mai redusa.

Sortimentul de buruieni care a fost distrus în proporţie mai mare a
fost format din următoarelespecii: Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum,
Chenopodium alburn, Polygonum hidropiper, P. persicaria, Amaranthus
retroflexus, Atriplex tataricum, Silene in/lata, Anagallis coerulea, Setaria
viridis, S. glauca. Pe solul Iuta-nisipos de la Tg. Mureş, Aresinul şi Afa
lonul au avut o oarecare eficacitate şi asupra speciilor Cirsium arverlse
şi Sonchus arvensis, iar doza de 10 kg Afalon a contribuit la combaterea
exemplarelor din specia Equisetum arvense.

Dintre speciile cu cea mai mare rezistenţă se semnalează Convolvu
lus arvensis, Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Agropyrum repens, Equisetum
arvense, Echinochloa crus galli. Este de menţionat faptul că la Tg. Mureş

produsul Semeron nu a avut eficacitate asupra buruienilOl din specia Sina
pis arvensis.

Folosirea produselor Gramoxone şi Reglone, fără ca acestea să fie
Însoţite de alte produse cu efect rezidual, s-a dovedit a fi neeficace, dato
rită rezervei mali de seminţe de buruieni şi de organe regenerative care
se află în sol şi favorizează reîmburuienarea puternică a culturii după efec
tuarea tratamentului.

Fitotoxicitatea erbicidelor. Pentru a ilustla dependenţa producţiei de
gradul de îmburuienare din cadrul variantelor cu doze simple şi duble s-au
calculat coeficienţii de corelaţie, din care rezultă că la Braşov (r = O!64~),

Fundulea (r = 0,843) şi Suceava (r = 0,636) corelaţiile sînt pozitive. In
aparenţă aceasta ar însemna că ~ecolta de cartof trebuie să fie proporţio

nală cu gradul de îmburuienare. In general, la staţiunile la care s-a expe
rimentat, prin dublarea cantităţilor de erbicide s-a înregistrat în cele mai



5 EFICACITATEA UNUI SORTIMET DE ERBICIDE LA CARTOF 141

Tabelul 3

Creşterea sau diminuarea producţiei de cartof în urma dublării dozelor de erbicide (în procente
faţă de recolta obţinută la doza simplă), (1965-1967)

Produsul Argeş "ce,ov IFoodul" I Geoag;u I Llvada I Sueeava ITg. Muccş

Afalon -17,0 -3,3 0,0 -39,9 -21,2 5,5 -0,8
Aresin -28,5 -7,3 4,0 -58,1 -26,6 3,8 -8,7
Caţtlparol -11,0 -5,2 6,7 -28,9 -20,8 0,0 -4,0
Cotoran -31,6 - - -69,3 - - -23,1
Gesapax - 5,0 2,2 1,6 - 5,3 - 6,0 5,1 4,0
Patoran 0,0 - 8,0 1,0 - - -9,1
Prometrin 8,6 -1,5 2,7 12,0 -14,9 10,3 3,0
Semeron -12,1 -3,6 8,3 3,4 - 3,7 11,7 5,0

multe cazuri atît reducerea gradului de îmburuienare, cît şi diminuarea
producţiilor, ca urmare a efectelor fitotoxice. Din analiza datelor prezen
tate în tabelul 3.se constată însă că la Fundulea şi Suceava dublarea
dazei de el'bicid nu a avut efect negativ asupra producţiei; cele mai pl'O
nU11ţate diminuări de recoltă s-au înregistrat la Geoagiu, Livada şi Argeş.

Dintre erbicidele încercate Cotoranul prezintă cea mai mare fitotoxicitate,
ca:re devine deosebit de evidentă în anii cu precipitaţii mai abundente,
datorită faptului că acestea măresc gradul şi adîncimea de levigare, sporind
durata de contact dintre erbicid şi tulpinile de cartof pînă la răsărire.

Fitotoxicitatea acestui erbicid s-a manifestat prin neuniformitatea răsăririi

şi creşterii iniţiale a plantelor. La celelalte erbicide, ca Afalon, Aresin,
Camparol, Gesapax, fitotoxicitatea s-a manifestat prin îngălbenirea frunze
lot inferioare, necrozarea şi uscarea acestora. În cazul folosirii Aresinului,
la Staţiunea Geoagiu, uscarea frunzelOl a afectat pînă la 40-55 % din
masa faliară. Ca urmare a acestui fenomen creşterea plantelor a fost întîr
ziată şi s-au înregistrat scăderi de recoltă.· Este de menţionat lipsa de
fitotoxicitate a Prometrinului la majoritatea staţiunilor (cu excepţia

Staţiunii Livada).
Din aceste date rezultă că stabilirea dozelor optime la erbicidele

cercetate are o impOltanţă deosebită, mai ales la staţiunile Geoagiu, Livada
şi Argeş. Fitotoxicitatea erbicidelor s-a manifestat de asemenea asupra
numărului mediu de tuberculi la cuib. Astfel, în majoritatea cazurilor
dublarea dozei erbicidelor a determinat reducerea numărului de tuberculi
la cuib, mai ales la Staţiunea Argeş (tabelul 4). Erbicidele care au dimi
nuat în cel mai mare grad numărul de tuberculi sînt Cotoranul, Aresinul
şi Camparolul.

Acţiunea erbicidelor asupra producţiei de tuberculi. Din datele prezen
tate în tabelul 5 rezultă următoarele:

- producţia martorului lucrat a fost depăşită de producţia altor
variante numai la Staţiunea Argeş;
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Tabelul 4

Numărul mediu de tuberculi obţinuţi la cuib în urma aplicării tratamentelor cu erbkide
(1965-1967)

Mt. lucrat 8,7 10,7 13,8 9,2 11,0
Mt. nelucrat 6,8 8,4 9,8 5,6 11 ,0
Atrazin 2 kg 7,6 10,0 11,7 8,5 8,0
Simazin 2 kg 8, I 10,6 12,0 - 8,0
Afalon 5 kg 10,4 10,7 14,5 10,5 10,0
Afalon 10 kg 8,2 9,6 14,1 10,0 12,0
Aresin 5 kg 10,4 10,8 14,6 10,1 10,0
Aresin 10 kg 8,1 9,6 12,4 10,3 9,0
Patoran 3 kg 11,9 - 13,3 - 9,0
Patoran 5 kg 11,3 - 12,3 - 9,0
Cotoran 3,1 kg 6,3 - 11,4 - 8,0
Cotoran 6,2 kg 5,5 - 5,4 - 7,0
Camparol 5 kg 8,3 10,0 12,7 10,0 9,0
Camparol 10 kg 6, I 10,0 10,0 9,8 10,0
Semeron 5 kg 11,8 10,9 12,3 9,6 9,0
Se meron 10 kg 9,9 10,0 12,7 10,5 10,0
Gesapax 5 kg 10,0 10,4 11,7 8,8 10,0
Gesapax 10 kg 8,6 9,8 14,9 9,6 10,0
Prometrin 5 kg 11,2 11,3 13,0 8,0 10,0
Prometrin 10 kg 9,5 10,1 13,9 9,6 10,0
Reglone 4,2 1 9,3 10,7 11,0 7,3 I 9,0
Gramoxone 4,8 1 9,3 - 10,2 - 9,0

- producţia martorului nelucrat a reprezentat 28-58 % din producţia

martorului lucrat, revenind o pierdere de 4,4-11,2 q tuberculi pentru fie
care chintal de buruieni uscate. Cele mai mari pierderi de recoltă s-au
înregistrat la Livada, Braşov, Suceava şi Tg. Mureş;

- cele mai bune rezultate s-au obţinut prin folosirea Prometrinului
administrat atît singur cît şi împreună cu Reglone sau cu Gramoxone.
Dintre erbicidele triazinice, în afară de Prometrin, o eficacitate mulţumi

toare au avut şi produsele Semeron şi Gesapax, în mod deosebit la staţiu

nile Argeş, Braşov şi Fundulea;
- dintre erbicidele pe bază de derivaţi ai ureei s-a evidenţiat

Afalonul la staţiunile Argeş, Braşov, Fundulea, Livada şi Tg. Mureş şi

Aresinul la Braşov;

- cele mai scăzute producţii s-au obţinut prin folosirea Cotoranului,
Atrazinului, Simazinului, Reglonului şi Gramoxonului.

La staţiunile Geoagiu şi Argeş, datorită comportării diferenţiate a
erbicidelor în ceea ce priveşte eficacitatea şi fitotoxicitatea, trebuie acor
dată cea mai mare atenţie la alegerea erbicidelor. La Braşov, Fundulea,
Livada, Suceava şi Tg. Mureş, alegerea celui mai potrivit sortiment de erbi
cide prezintă mai puţine dificultăţi.



Producţia medie de tuberculi obţinută în urma aplicării tratamentelor cu erbicide (1965-1967)

Tabelul 5 -.:J

Argeş Braşov Fundulea Geoagiu Livada Suceava Tg. Mureş

Varianta
q/h, H 1q!h'H 1 q/h, I % 11 q/h, H 1q/h'H 1q/h'H 1 q/h, I% 11

I
35711001- 193 1001- 1001- 1001- 1001-Mt. lucrat 197 1001- 175 294 10°1- 276 324

Mt. nelucrat 106 54000 206 58 000 111 57
1
000 83 48

1
000 148 50000 76 28000 160 49 jOOO

Atrazin 2 kg 164 83 O 312 87 O 165 85 O 83 48
1
000 170 58

1°00
195 711000 223 69,000

Simazin 2 kg 166 85 O 320 90 - - - 93 53
1

000 214 73000 218 67000
Afalon 5 kg 199 101 329 92 190 98 138 79 278 95 236 85000 308 95
Afalon 10 kg 165 84 O 318 89 O 190 98 83 47000 219 74000 249 9000 305 94
Aresin 5 kg 182 931 332 93 177 92 124 71 O 247 84'000 232 84

1

000 286 88 O
Aresin 10 kg 130 66'000 306 86,00 184 95 52 29 000 181 62 000 241 87000 261 8000
Camparol 5 kg 163 83 00 330 92 178 92 107 61 00 234 80 000 246 89

1
000 293 90 O

Camparol 10 kg 145 74 000 313\ 88' O 190 98 76 44 000 185 63 000 246

~~(~
281 8700

Semeron 5 kg 223 113 331 93 169 87 O 144 82 259 88 00 214 267 82000
Semeron 10 kg 196 99 319 89 183 95 149 86 252 86 000 250 9000 281 8ioo
Gesapax 5 kg 197 100 323 90 181 94 147 84 250 85

1
000 233 84000 294 91

Gesapax 10 kg 187 95 330 92 184 95 139 79 235 80,000 245
8YOO

306 94
Prometrin 5 kg 185 94 332 93 188 97 149 85 247 84000 231 83000 296 91
Prometrin 10 kg 201 102 327 92 193 100 167 95 210 711000 255 92 O 305 94
Reglone 4,2 1 192 97 330 92 178*) 95*) 126 72 O 223 76000 156 56

1

000 227 70000
Prometrin 5 k g +

.R.eglone 4,2 1 199 101 - - - 179*)1 96 *) 159 91 284 97 243 88
1

000 329 102
Patoran 3 kg 249*) 115 - - - 161*)81*) 134*) 90 - - - - 263*) 94
Patoran 5 kg 248*) 115 - - - 174*)!88*) 135*) 91 - - 1- - - - 239*) 86 O
Gramoxone 4,8 1 211*) 98 - - 1- - - - 134 *) 90 - - - - - - 188*) 67000
Prometrin 5 kg +

Gramoxone 4,8 1 230*) 107 - - - - - --- 153*) 103 -
=1=

- - - 289*)'103
Cotoran 3,1 kg 120*) 56 - - - - - - 75*) 50 - - - - 195*)1 70 000
Cotoran 6,2 kg 82*) 38 - - - - - - 23*) 15 - -- - - - 150*) 54 000

DL 5% 26 13 38 Il 23 12 43 25 25 9 17 6 31 10
DLl% 34 17 50 14 31 16 58 33 33 11 22 8 40 12
DL 0,1% 43 22 65 18 40 21 77 44 42 16 28 10 52 16

*) 1966-1967
.,ţ..

w
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Acţiunea erbicidelor asupra calităţii tuberculilor. In ceea ce priveşte

influenţa erbicidelor asupra proporţiei gravimetrice a tuberculilor comer
ciabili (mai mari de 40-50 g), se constată că dublarea dozelor de erbicide
a determinat reducerea acesteia aproape în toate cazurile la staţiunile

experimentale Argeş şi Geoagiu (tabelul 6). La Braşov, Suceava şi Tg.

Tabelul 6

Influenţa erbicidelor asupra calităţii tuberculilor (1965-1967)

Varianta I Acg"

% tuberculi comerciabili I % amidon

\ Braşov I Geoagiu I Suceava 1Tg. Mureş Braşov I Suceava

Mt. lucrat 68,7 70,9 65 81,5 80 16,0 17,0
Mt. nelucrat 59,5 61,6 57 36,0 64 15,6 16,7
Atrazin 2 kg 67,6 68,8 60 65,5 79 16,1 16,5
Simazin 2 kg 64,7 67,8 66 - 77 16,0 -
Afalon 5 kg 72,4 67,1 70 77,5 80 16,3 16,2
Afalon 10 kg 67,2 71,9 62 78,5 83 16,1 16,2
Aresin 5 kg 72,2 69,9 68 78,5 87 16,0 16,3
Aresin 10 kg 62,5 69,9 51 78,0 80 15,9 16,1
Patoran 3 kg 70,6*) - 74*) - 79*) - -
Patoran 5 kg 76,3*) - 69*) - 81 *) - -
Cotoran 3,1 kg 69,2*) - 73*) - 78*) - -
Cotoran 6,2 kg 43,5*) - 46*) - 76*) - -
Camparol 5 kg 60,1 74,1 67 80,5 76 16,2 16,1
Camparol 10 kg 48,5 66,6 56 82,5 67 15,3 16,3
Semeron 5 kg 76,2 69,3 71 78,5 76 16,1 16,5
Semeron 10., kg 60,9 71,5 64 78,5 68 15,8 15,7
Gesapax 5 kg 73,6 69,0 72 76,5 69 15,8 16,9
Gesapax 10 kg 68,7 67,6 70 81,5 75 15,8 16,3
Prometri n 5 kg 76,0 69,9 71 71,5 68 15,8 16,6
Prometrin 10 kg 73,4 72,5 68 79,5 72 16,4 J7,2
Reglone 4,2 1 75,3 68,9 66 69,0 70 16,2 15,9
Gramoxone 4,8 1 76,1*) - 63*) - 69*) - -

*) 1966-1967

Mureş, unde fitotoxicitatea erbicidelor a fost redusă, acest fenomen s-a
manifestat cu intensitate slabă sau s-a înregistrat chiar creşterea proporţiei

gravimetrice a tuberculilor comerciabili în urma dublării dozelor de
erbicide. Dintre produsele experimentate, acţiunea negativă cea mai
puternică au manifestat-o Cotoranul, Camparolul, Aresinul, Afalonul şi

Semeronul.
Continutul de amidon din tuberculi nu a suferit modificări evidente

decît în 'cazul dublării dozelor de Camparol şi Semeron la Braş~v
şi în cazul dublării celor de Semeron şi Gesapax la Suceava. In
aceste cazuri procentul de amidon a fost micşorat cu 0,3 - 0,9 faţă

de valorile înregistrate la aplicarea dozelor simple ale aceloraşi erbicide
(tabelul 6).
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Influenţa erbicidelor asupra însuşirilor fizice şi calităţii culinare
a tuberculilor (Braşov, 1967)

145

Tabelul 7

1nsuşiri fizice Aprecieri asupra calităţi i culinare
CI)

durata
~ CI)~ ;'"';:l ...... .... *

Varianta de (1)'-* "' ..... consis- . făino-
~g~ (2~ t; gust*) clasa obs.fierbere tenţă*) zitate*) CI)

min -"';:l ,'" o.-
;:l~ .... ~~ '"(J(_ (J '"

Mt. lucrat 33 2,8 3,0 3,2 3,3 3,0 2,0 C

Mt. nelucrat 33 3,0 1,8 3,0 2,7 2,5 2,4 B

Atrazin 2 kg 35 2,7 2,7 3,0 2,9 2,5 3,0 B gust străin

Simazin 2 kg 32 2,9 ' 2,5 3,0 2,9 2,6 2,5 B

Afalon**) 32 2,5 2,7 3,0 3,0 2,6 2,1 B gust amar

Aresin**) 34 2,7 3,2 2,9 3,1 2,9 2,0 C

Camparol **) 33 3,5 3,1 2,9 3,0 2,5 2,6 C gust cu
defect

Semeron**) 29 3,7 2,9 3,0 3,1 2,5 1,9 C

Gesapax**) 30 2,5 2,3 3,0 2,1 2,0 B

Prometrin**) 30 3,0 2,3 3,0 3,0 2,2 2,0 B

Reglone 4,2 1 30 2,7 2,2 3,0 3,0 2,3 2,0 B

*) notare de la 1 la 4
**) valori medii pentru cele două doze folosite (5 kg şi 10 kg)

În general, aplicarea erbicidelor nu a determinat modificări esenţiale

ale însuşirilor fizice şi culinare ale tuberculilor (tabelul 7). Cea mai mare
modificare s-a înregistrat cu prJvire la aspectul pulpei (după fierbere), notă

rile acestei însusiri fiind totdeauna inferioare fată de martorul lucrat. La
aceasta însă a c~ntribuit mai mult gradul de ta~are a solului decît acţiu
nea directă a erbicidelor, dat fiind faptul că şi la martorul nelucrat nota
rea aspectului s-a făcut cu o notă la fel de scăzută ca la majoritatea
variantelor. De asemenea, rezultatele obţinute evidenţiază posibilitatea
apariţiei unor denaturări ale gustului tuberculilor, semnalate şi în litera
tură (R o t h , 1963).

Acţiunea erbicidelor asupra microflorei din sol. În urma aplicării

Simazinului, Aresinului şi Prometrinului a sporit numărul total al microor
ganismelor în detrimentul bacteriilor celulolitice aerobe; activitatea de
amonificare şi nitrificare nu a prezentat modificări esenţiale (tabelul 8).
10 - Anale voI. 1
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Influenţa erbicidelor asupra microflorei din sol

10

Tabelul 8

Varianta

Perioada de Mt. lucrat I Simazin Aresin Prometrin
DLObservaţii

analiză UM 2 kg 5 kg 5 kg
5%

nr. \ semnifl nr. \ semnif. nr. \ semnif. nr. \ semnif.

lv1icrofIora la 8 zile
totală după mii/g 41 - 60 *** 80 ***

stropit 115 *** 2,0
II 50 53 - 116 *** 147 *** 3,9

III 53 73 *** 112 *** 132 *** 3,2
IV-toamna 37 34 - 67 *** 56 *** 3,9-------- --- - --..__.

~-

Activitate de la 8 zile NH4
amoni fi care după mg la

stropit 100 g 12,6 15,6 16,3 12,0
II sol 3,5 5,0 5,3 5,0

III 5,0 3,3 4,2 4,2
IV-toamna 4,3 3,1 3,9 3,8-- --- -- ----

Activitate de la 8 zile N03
ni tri fi care după mg la

'Stropit 100 g 0,7 1,8 5,7 6,2
II sol 1,8 2,2 5,8 6,9

III 1,7 8,0 1,0 3,0
IV-toamna 1,7 2,3 6,6

1

7,2
-- ------- ----

Dinamică la 8 zile mii!g
bacterii după stropit 1,7 3,7 * 1,7 3,7 * 1,6
celulolitice II 8,0 ° 5,7 ° 2,3 000 1,7
aerobe III 1,0 0,7 00 0,7 00 1,0 0,9

IV-toamna 13,0 3,0 000 12,0 25,0 *** 1,7

CONCLUZII

1. Cea mai mare eficacitate medie a 8lbicidelor s-a înregistrat la
staţiunile Livada şi Braşov. Dintre erbicidele experimentate Prometrinul,
Afalonul, Aresinul au lealizat o bună combat81e a buruienilor.

2. Fenomenul de fitotoxicitate s-a manifestat cu deosebire în varian
tele tratate cu Cotoran şi în mai mică măsură în cele tratate cu Afalon,
Aresin, Camparol şi Gesapax. În majoritatea cazurilor, dublarea cantităţii

acestor erbicide a determinat reduc81ea numărului de tuberculi la cuib,
mai ales la Staţiunea Argeş, şi diminuarea ploducţiei de cartof, cu excepţia

LC.C.P. T. Fundulea şi a Staţiunii Suceava.
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3. Luînd în considerare nivelul producţiilor obţinute, rezultă că cea
mai mare atenţie la alegerea sortimentului de erbicide trebuie acordată

la staţiunileArgeş şi Geoagiu, pe cînd la Braşov, Fundulea, Livada, Suceava
şi Tg. Mureş, aceasta nu prezintă mari dificultăţi.
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INFLUENTA MĂRIMII PNEURJLOR DE LA ROTILE TRACTORULUI. .
ŞI A DISTANŢEI ÎNTRE RÎNDURILE DE CARTOF ASUPRA PRODUCŢIEI

DE TUBERCULI

M. BERINDEI, c.I. FLORESCU, IV. CALUGARU, I
EUGENIA TĂNAsESCU şi 1. CÎNDEA

Mecanizarea integrală a lucrăril~r de întreţinere la culturile de car
tof este una din problemele căreia i se acordă cea mai mare atenţie. Asupra
acestei probleme, pe plan mondial, există multe discuţii, mai ales cu pri
vire la tipul tractoarelor ce trebuie folosite pentru efectuarea lucrărilor,

la dimensiunile pneurilor, la numărul de lucrări etc. Aspectele problemei
care sînt puse în discuţie se referă îndeosebi la tasal'ea solului, la posibilita
tea efectuării lucrărilor în timpul optim, precum şi la unii indicatori
economici. K o rol e v şi Mal i u ski n (1966), K o non o v şi G a r
bar (1966) şi alţii au arătat ip.fluenţa negativă pe care o are tasarea
solului asupra culturilor în general. In ceea ce priveşte cartoful, F r ies s 1 e
ben (1965) a găsit că la. efectuarea lucrărilor de întreţinere cu tractoa
rele pierderile de recoltă sînt de cca 15%, ca Ulmare a tasării solului.
B e v eri d g e (1966) a ajuns la concluzia că tasarea solului reduce pro
ducţia de tuberculi marfă, ca rezultat al creşterii procentului de tuberculi
mici şi deformaţi. Tim m şi F loc k e l' (1966) au constatat că această

influenţă nefavorabilă nu este înlăturată prin îngrăşare şi nici prin irigare.
S-ar părea deci că din acest punct de vedere sînt mai bune tractoarele uşoare,

cu pneuri înguste. A dam s (1966) arată însă că prin folosirea tractoare
lor puternice, cu viteze mari, ca urmare a creşterii productivităţii se reduc
cheltuielile cu reparaţiile şi amortismentele, iar timpul optim de lucru se
micşorează cu 25 %, fapt ce duce la creşterea rentabilităţii culturii cartofu
lui. De altfel, N jos şi Nor d b y (1966) au stabilit că dimensiunile
pneurilor roţilor din spate ale tractoarelor nu au influenţat vizibil producţia
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de cartof, iar F r ies s l e ben (1965) a găsit diferenţe numai pe soIu
rile umede.

Un alt aspect luat în discuţie este acela al vătămării plantelor în
timpul lucrărilor de întreţinere. Ca corectiv se propune mărirea intervalu
lui între rînduri, plantarea în benzi şi reducerea numărului lucrărilor de
întreţinere. W i Il i a m s (1965) în Anglia, G a Il (1966) în R.D. Germană~
K o non u c e n k o şi Val u e v (1966), 1 a Ş c i u k şi B 'îi k ut i n a
(1966) în U.R.S.S. tind către soluţia de a mări distanţa între rîndurile de
cartof la 70-90 cm. Fie l d m a n (1965) în Anglia, Tere Ş c e n k o
şi colab. (1965), Dor o j k inşi K o non u c e n k o (1966) în
U.R.S.S., B li l' g hau s e n (1966 a şi b) în R.D. Germană şi alţii au
arătat avantajele plantării în benzi.

Pentru a se stabili influenţa pe care o au tractoarele de diferite mărimi

asupra producţiei de cartof, precum şi diferite tehnologii de plantare a
cartofului, s-au efectuat cercetări în anii 1966-1967 la LC.C.S. Braşov.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au folosit trei tipuri de tractoare, unul uşor (RS-09) şi două mijlocii
(U-27 şi U-650). Unii din parametrii acestor tractoare, care .interesează cer
cetarea de faţă, sînt prezentaţi în tabelul 1. Cu aceste tractoare s-au efec
tuat experienţe de cîmp în următoarele variante:

V1 - tractor RS-09, lăţimea balonului de 8 ţoli, plantat la 60 X 35 cm;
V 2 - idem, plantat la 70 X 30' cm ;
V s - tractor U-27, lăţimea balonului de 12 ţoli, plantat la 70 X 30 cm;
V 4 - tractor U-650, lăţimea balonului de 14 ţoli, plantat la 70 X 30 Cfi;

Vs - tractor U-650, plantat în benzi: 4 rînduri la 60 X 30 Cfi, cu
interval între benzi de 100 Cfi;

V 6 - tractor U-650, plantat în benzi: 2 rînduri la 60 X 30 Cfi,

cu interval între benzi de 80 cm, respectiv rîndurile secţiilor de la
lnaşina de plantat cartof la 60 CID, iar distanţa între cele două secţii

de 80 cm;

Tractoarele folosite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi principalii

Repartiţia greutăţii statice pe roţi (kg)

Tractorul fără maşini

purtate cu maşini purtate

marca I tipul fată I spate fată (!imite) I spate (l!mite)

RS-09 uşor 340 1 260 340 -1260 1 260-1 740

U-27 mijlociu 90 2 100 - -

U-650 mijlociu 1 056 2464 - -
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V7 - idem V4 , cu tasare excesivă. Tasarea excesivă s-'a realizat prin
treceri repetate cu tractorul pe acelaşi loc, de regulă 5 treceri la fiecare
lucrare de întreţinere;

Vs - idem V5 , cu tasare excesivă ca la V7 ;

Vg - idem V5 , cu aplicare de erbicide înainte de rasanre pe toată

suprafaţa, după care nu s-au mai executat lucrări de întreţinere în afară

de cele pentru combaterea manei;
V10 - idem V5 , cu aplicare de erbicide înainte de răsărire pe rînduri

şi efectuarea lucrărilor curente de întreţinere Între rînduri.
În toate variantele plantarea s-a făcut cu maşina 4 SaBP-62,5 cu

tractorul U-650. Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere la plantarea în
benzi după schema 4 X (60 X 30) 100 cm (fig. 1) au fost înlocuite axele

Fig. 1 - Schema efectuării lucrărilor

de întreţinere la cultura cartofului în 1-fJ()-oI>-A_Vt_t?-oIo'-~-->!:"-~~.~4>-=:"'{';"::~=-=-~~:..,.j,;-::"'+-_-ol>---..j
benz,i de tipul 4 rînduri la 60 x30 cm

şi Ia un interval de 100 em.

Fig. 1 - Scheme of maintenance prac
tices in potato culture in 4 row 60 x
x 30 cm strips and with a 100 em

spacing between the rows.

planetare ale roţilor din spate ale tractorului cu altele care asigurau o lă

ţime a ecartamentului de 264 Cfi. În acest fel, cele 4 rînduri ale unei benzi
au fost cuprinse între roţile tractorului în tot timpul lucrărilor de întreţi-

Tabelul 1

parametri care influenţează asupra tasării solului (Braşov, 1966-1967)

Dimensiunile pneurilor Presiunile Viteza de lucru (limite)
toli în pneuri (limite)

at km/h

fată I spate fată I spate grăpat I muşu-

\ stropitroit

6.00-16 8.00-36 2,6-2,8 0,85-1,2 4-7 4-6 4,5-5,5

6.00-16 12.00-38 2,6-2,8 0,85-1,2 4-7 4-6 4,5-5,5

6.00-16 14.00-38 2,2-2,6 1,00-1,2 4-7 4-6 4,5-5,5
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nere, iar roţile au rulat numai pe intervalul dintre benzi. Pentru realizarea
variantei cu schema de plantare 2 X (60 X 30) + 80 cm au fost fixate
rîndurile secţiilor de la maşina de plantat cartof la 60 cm, iar distanţa dintre
cele două secţii de 80 cm. Tasarea excesivă în V 7 şi V 8 s-a realizat prin tre
ceri repetat~ cu tractorul pe acelaşi loc, de regulă 5 treceri la fiecare lucrare
de întreţinere. Aplicarea erbicidelor în Vg şi V10 s-a efectuat înainte de ră

sărire, folosind Prometrin în cantitate de 5 kg/ha la Vg şi de 3 kg/ha la V10•

În timpul vegetaţiei şi la recoltar_e s-au efectuat observaţiile şi determinările

specifice cercetărilor la cartof. In plus, s-a măsurat tasarea solului prin
l'ezistenţa opusă la penetrare şi s-au determinat caracteristicile geometrice
ale biloanelor. Pentru aceste măsurători fizico-mecanice s-a folosit pene
trograful CIF-2 şi un profilograf original. Recoltarea experienţei s-a făcut

pe rînduri, iar calcularea rezultatelor s-a făcut atît la producţia pe rînd,
cît şi la producţia pe întreaga variantă.

În anul 1966 experienţa a fost amplasată pe un sol mijlociu spre greu,
iar în anul 1967 pe un sol uşor.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

În general, în condiţiile de experimentare din anul 1966 nu s-au con
statat diterenţe de producţie semnificative la rîndurile afectate de trecerea
roţilor tractorului (tabelul 2). O excepţie s-a semnalat la varianta plantată

în benzi la care lucrările de întreţinere s-au făcut cu tractorul U-650 şi în
mod experimental s-a provocat o tasare excesivă (Vs), înregistrîndu-se în
acest caz un deficit de producţie distinct semnificativ, ca urmare a tasării.

Variantele în care au fost administrate erbicidele au dat producţii mari ca
urmare a reducerii numărului de treceri cu tractoarele pentru efectuarea
lucrărilor de întreţinere.

Producţia de pe rîndurile care nu au fost influenţate de tasările pro
duse de roţile tractoarelor a fost mult mai mare, iar sporurile de producţie

au fost foarte semnificative. Sporurile de producţie realizate pe rîndurile ne
influenţate de tasările produse de roţile tractoarelor, faţă de rîndurile influen
ţate de tasare, au fost cuprinse Între 32,0 şi 62,7 q/ha, fiind în general foarte
semnificative. Rezultă deci că în general tasarea produsă de roţile tractoa
relor a r~dus producţia cu 12-24%. Cele mai mari reduceri de producţie

au fost înregistrate în variantele cu tasări excesive. Aceasta pledează pentru
necesitatea reducerii la minimum a numărului de lucrări de întretinere
executate cu tractQarele în culturile de cartof, prin folosirea erbicidelor,
sau pentru mărirea Iăţimii de lucru a agregatelor cu care se efectuează lu
crările de întreţinere, în vederea micşorării numărului de rînduri afectate
de tasarea solului prin trecerea roţilor tractorului. O altă concluzie care
se desprinde din rezultatele obţinute este aceea a necesităţii folosirii er
bicidelor la cartof, mai ales în zona umedă, pe toată suprafaţa cultivată

(nu pe rînd). Pe lîngă reducerea numărului lucrărilor de întreţinere şi, ca



5 MĂRIMEA PNEURILOR, DISTANŢA INTRE RîNDUl\.! ŞI PRODUCŢIA 153

Tabelul 2

Influenţa trecerii roţilor din spate ale tractorului pe lîngă rîndurile de cartof asupra producţiei

de tuberculi (Braşov, 1966)

t1l~
Producţia de tuberculi Diferenţa faţă

~*,-

I I Isemn;f

de netasat (prin
Varianta Q)O trecerea roţilor)

u-ll):;:. q/ha % dif.
I"'0E-< ... q/ha semnif.

VI - RS-09
60x35 em 0/1 263,2 100 - -

V2 - RS-09
0/1 247,5 94,0 -15,770 x30 em - -

V3 - U-27 0/1 290,0 110,1 26,8 * 11,9
70x30 em O/O 301,9 114,7 38,7 ** - -

V4 - U-650 0/1 271,4 103,1 8,2 32,0 00
70x30 em O/O 303,4 115,2 40,2 ** - --

V5 - U-650 0/1 260,7 99,0 - 2,5 54,6 000
4x(60 x30)+
+ 100 efi O/O 315,3 119,7 52,1 *** - -

V7 - U-650 0/1 235,9 89,6 -27,3 O 59,3 000
70x30 em
tasare excesivă O/O 295,2 112,1 32,0 ** - -

Vs - U-650 0/1 207,1 78,6 -56,1 00 62,7 000
4 x(60 x30)+
+100 em
tasare excesivă O/O 269,8 102,5 6,6 - -

V9 - U-650 0/1 294,7 111,9 31,5 * 36,2 00
4 x(60 x30)+
+100 em
erbicid toată

supraf. O/O 330,9 125,7 67,7 *** - -
VIO - U-650 0/1 273,0 103,7 9,8 60,4 00

4 x(60 x 30) +
+ 100 em
erbieid pe rînd O/O 333,4 126,6 70,2 *** - -

DL 5%=24,5; 1%=32,9 0,1 %=44,0

*) 0/1 - trecerea roţilor pe o parte sau pe alta a rîndului;
O/O - rînduri neafectate de trecerea roţilor.

atare, şi a acţiunii de tasare a tractoarelor, folosirea erbicidelor determină

prelungirea perioadei optime de efectuare a lucrărilor de întreţinere, făcînd

posibilă alegerea momentului pentru intrarea cu tractoarele în cultură în
funcţie de umiditatea solului şi de caracteristicile lui de tasare.
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Reducerea producţiei de cartof pe rîndurile afectate de trecerea trac
toarelor a fost cauzată, printre altele, de înrăutăţirea condiţiilor pentru
creşterea plantelor şi pentru formarea şi creşterea tuberculilor. Din rezul
tatele prezentate în tabelul 3 se constată că, în general, numărul tulpinilor

Tabelul 3

Influenţa trecerii roţilor din spate ale tractorului pe lîngă rîndurile de cartof asupra creşterii

plantelor şi a mărimii tuberculiIor (Braşov, 1966)

I
Trecerea INr. tUIPinil InălţimeaI Nr. I GreuL medie I % tubercuii < 40 g

Tractorul rotilor*) princi~ale plantelor tUbe.rc~li a unui tubercul
. Ia cUIb cm Ia cUIb g nr. greuL

I
RS-09 0/1 2,2 54,4 8,6 60,4 12,2 19,4

U-27 0/1 2,6 61,6 9,0 61,4 11,3 17,5
O/O 2,8 66,0 10,4 66,4 9,8 12,8

U-650 0/1 2,2 56,2 8,4 61,3 12,3 18,8
O/O 2,5 60,4 9,4 64,7 10,4 16,1

U-650 cu
tasare 0/1 2,0 52,7 8,4 57,4 15,1 23,9
excesivă O/O 2,5 61,7 9,4 65,3 14,1 19,7

*) 0/1 - trecerea roţilor pe o parte sau pe alta a rîndului;
O/O - rînduri neafectate de trecerea roţilor.

principale la cuib, înălţimea plantelor, numărul tuberculilor la cuib şi

greutatea m~die a unui tubercul nu au fost puternic influenţate de tipul
tractorului. In schimb, între rîndurile afectate de trecerea tractorului si
cele neafectate există o diferenţă mare, în favoarea celor neinflue~
tate de trecerea tractoarelor. Procentul de tuberculi necomerciabili a fost
de ase_menea mai ridicat pe rîndurile afectate de trecerea roţilor tractoarelor.

In tabelul 4 se dau rezultatele de producţie Ia variantele urmărite pe
toate rîndurile (atît cele influenţate de tasările exercitate de roţile trac-

Tabelul 4
Influenţa tehnologiei culturii cartofului asupra producţiei de tuberculi (Braşov, 1966)

Producţia de tubercul i
Varianta

q/ha % dif. semnif.

Vl 260 100 -
V2 243 93 -17
Va 317 122 57 ***
V4 278 107 18
V5 285 109 25 *
V6 311 120 51 ***
V7 258 99 -2
Vs 240 93 -20
V9 318 122 58 ***
VlO 295 113 35 **

DL 5% 23,7
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toare]or, cît şi cele neinfluenţate). În cazul cînd s-a folosit tractorul uşor

pentru Întreţinerea culturii, s-au obţinut practic aceleaşi producţii atît la
distanţa de 60 cm Între rînduri, cît şi la distanţa de 70 cm. Tractoarele
mijlocii utilizate au lucrat în agregat cu maşini ce au o mare lăţime de lucru.
Datorită acestui fapt, în variantele respective numărul de intervale tasate
de roţile tractorului a fost mai mic şi producţia de cartof mai mare compa
rativ cu variantele în care s-a folosit tractorul uşor. Astfel, variantele plan
tate în benzi, după schema 4 X (60 X 30) + 100 cm (V 5) şi după schema
2 X (60 X 30) + 80 cm (V6) au dat producţii mai mari ca martorul, cu spo
ruri semnificative în primul caz şi foarte semnificative în cel de al doilea.
Cea mai mare prolucţie s-a realizat în varianta plantată în benzi, cu apli
care de erbicide pe toată suprafaţa (V9). Aici, rîndurile tasate sînt aceleaşi

ca şi la celelalte variante, dar numărul de treceri este mai mic, deoarece
s-au făcut numai lucrarile de combatere a manei.

Comparativ cu V4' respectiv schema de plantare folosită în prezent,
variantele în care plantarea s-a făcut în benzi după schema 2 X (60 X 30)
+ 80 cm (V 6) şi după schema 4 X (60 X 30) + 100 cm cu erbicide pe toată

suprafaţa (V9 ), au dat sporuri de producţie foarte semnificative. Apare deci
posibilă plantarea cartofului în benzi. Aceasta este condiţionată însă de
existenţa agregatelor cu mare lăţime de lucru pentru efectuarea lucrărilor

de întreţinere.

În cazul rezultatelor obţinute în anul 1937 pe un sol uşor (tahelul 5)
se constată că diferenţele de producţie datorate tasării solului de către roţile

tractoarelor cu parametrii menţionaţi sînt nesemnificative. Reduceri de pro
ducţie foarte semnificative s- au înregistrat doar la variantele cu tasare ex
perimentală excesivă.

Determinările cu privire la creşterea plantelor, numărul de tuberculi la
cuib, greutatea medie a unui tubercul şi procentul de tuberculi mici au
arătat că nici din acest punct de vedere pe solul uşor nu sînt diferenţe între
variantele experimentate. Acest lucru se reflectă şi în prodUCţiile de tu
berculi obţinute (tabelul 6), diferenţele de producţie Între diferitele variante
fiind nesemnificative. Deci,' pe soIurile uşoare, parametrii tractoarelor com
parate şi tehnologiile experimentate nu prezintă deosebiri atît de mari ca
pe soIurile mijlocii spre grele. Excepţie fac cazurile cu tasare excesivă, în
care şi pe aceste soIuri a avut loc reducerea producţiei; deci şi pentru ase
menea soIuri este necesar să se adopte o tehnologie a culturii cartofului prin
care sa se reducă numarul de treceri ale tractoarelor prin lanul de cartof ~

Măsuratorile fizico-mecanice ale rezistenţei opusă de sol la penetrare
s-au executat pe rîndurile influenţate de roţile tractoarelor şi, pentru compa
raţie, pe rîndurile imediat vecine neinfluenţate de roţile tractoarelor. Mă

surătorile s-au efectuat Ia terminarea muşuroirii şi înainte de recoltare,
în anul 1966, iar în 1967 şi după plantarea cartofiIor, înainte de muşuroire.

Rezultatele obţinute sînt prezentate în figura 2. Determinările executate
]a terminarea lucrărilor de întreţinere arată că tasările ce se produc pe stra
tul 0-10 cm sînt puţin evidenţiate în ceea ce priveşte rezistenţa la penetrare
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Tabelul 5

Influenţa trecerii roţilor din spate ale tractorului pe lîngă rîndurile de cartof asupra productiei
de tuberculi (Braşov, 1967)

Producţia de tuberculi Diferenţa fată

Trecerea

I I I
de netasat

Varianta (prin trecerea rotilor)
roţilor*) q/ha % dif. semnif.

Iq/ha semnif.

VI 0/1 222,5 100 - -

V2 0/1 202,3 90,9 -20,2 - - ----
V3 0/1

" 202,8 91,7 --19,7 2'1,0- -
O/O 223,8 100,5 1,3 - - -

V4 0/1 194,6 87,4 -27,9 - 15,1 -
O/O 209,7 94,2 -12,8 - - -

Va 0/1 192,4 86,4 -30,1 - 15,8 -
O/O 208,2 93,5 -14,3 - - -

V7 0/1 163,3 73,3 -59,2 00 - -

Vs 0/1 116,5 52,3 -106,0 000 108,8 000
O/O 225,3 101,2 2,8 - - -

V9 0/1 189,0 84,9 -33,5 - 34,2 O
O/O 223,2 100,3 0,7 - - -

VIO 0/1 184,1 82,7 -38,4 O 45,8 00
O/O 229,9 103,3 7,4 - - -

DL 5% 34,8

*) 0/1 - trecerea roţilor pe o parte sau pe alta a rîndului;
O/O - rîndur i neafectate de trecerea roţilor.

Tabelul 6

Influenţa tehnologiei culturii cartofului asupra producţiei de tuberculi (Braşov, 1967)

Producţia de tuberculi
Varianta

q/ha % dif. semnif.

VI 222 100 -
V2 195 88 -27
V3 209 94 -13
V4 203 91 -19
Va 195 88 -27
V6 205 92 -17
V7 173 79 -49 00
Vs 177 80 -45 00
V9 211 95 -II
VlO 205 92 -17

DL 5% 32,7
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în cîmp pe tipurile de sol experimentate, datorită faptului că urmele trac
torului au fost afîn_ate cu cuţite speciale şi solul de la suprafaţă a rămas

tot timpul afînat. In straturile mai profunde (10-50 cm), sub cel afînat
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Fig. 2 - Rezistenţa solului la penetrare
pe adîncimile de 0-10 cm şi 10-50 cm:
n - 15 iunie 1966; b - 31 august 1966;

c - 12 iuni,~ 1967; d - 19 august 1967.

Fig. 2 - Sa iI resistance ta penetration
at 0-10 cm, and 10-50 cm Fiepth:

a-June 15, 1966; b-August 31,1956; c
June 12, 1967; d-August 19, 1967.
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de cuţite, tasarea excesivă se manifestă în mod diferit după tipul de so 1.
Pe solul mijlociu tractoarele uşoare nu au produs tasări remanente, pe cînd
tractoarele mijlocii au produs tasări cu efecte remanente (fig. 2 a). Pe solul
uşor tasările remanente au aprope aceleaşi valori la toate tipurile de trac
toare' numărul de treceri fiind aici factorul care influenţează mărimea tasă

rilor remanente (fig. 2 c).
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Evoluţia în timp a acestei tasari remanente în straturile profunde, în
intervalul dintre terminarea lucrarilor de întreţinere şi recoltare, difera de
asemenea dupa tipul de sol. Astfel, pe solul mijlociu, în condiţiile anului
1966, tasarile remanente evidenţiate la 15 iunie în straturile profunde au
fost anihilate în intervalul 15 iunie - 31 august de jocul factorilor naturali :
gonflare, umiditate, uscare, etc. (fig. 2 b). Pe solul uşor, în condiţiile

anului 1967, tasarile remanente produse de roţile tractoarelor uşoare

au fost anihilate în perioada 12 iunie - 19 august, iar cele produse
de tractoarele mijlocii au persistat (fig. 2 d), înregistrîndu-se
numai unele variaţii cantitative. Tasările exercitate de roţile tractoa
relor în profunzimea solului urmeaza a fi studiate în continuare,
deoarece rezultatele prezentate arata numai direcţia de acţiune a
fenomenului.

Mult mai edificatoare sînt rezultatele referitoare la geometria biloa
nelor rîndurilor de cartof. Scopul acestor determinari a fost de a evidenţia

modul în care acţioneaza roţile tractoarelor asupra reliefului rezultat din
bilonarea culturii de cartof. Masuratorile efectuate sînt prezentate sinte
tic în figura 3. Ele au arătat ca roţile tractoarelor nu tasează numai solul
dintre biloane, ci afecteaza prin tasare şi volumul de sol din cu
prinsul biloanelor. Din figura 3 a, se constata ca roţile din faţa

ale tractorului U-650 provoacă o tasare mai puternică în adîncime,
~n timp ce roţile din spate deranjează mai mult taluzele bilonului.
In cazul folosirii erbicidelor (fig. 3 b), ca urmare a numărului de
treceri redus, acţiunea de tasare şi surpare a biloIlului este mai redusa.
Acelaşi lucru şi în cazul plantarii_ în benzi, prin atribuirea de intervale
mai late pentru trecerea roţilor. In acest caz este nevoie să se aduca
pe aceleaşi căi de reluare atît roţile din faţă cît şi cele din spate,
deoarece după cum reiese din figura ;) acţiunea de tasare a ambelor
tipuri de roţi este comparabilă.

În ţara noastră şi anume în zona foarte favorabilă pentru cultura car
tofului sînt puţine unitaţi agricole care au soIuri uşoare. Ca atare sînt încă

destul de frecvente cazurile cînd se cultivă cartoful şi pe terenuri mijlocii
spre grele, din punct de vedere al texturii. De aceea prezintă importanţă

şi rezultatele de producţie în medie pe cele două soIuri (tabelul 7). Din
aceste date se constată ca tractoarele RS-09, U-27 şi U-650 cu parametrii
specificaţi, folosite la cultura cartofului, nu influenţează semnificativ pro
ducţia de tuberculi. De aceea, principalele considerente pentru alegerea
unui tractor sau a altuia trebuie sa fie cele de ordin economic şi organiza
toric. Esenţial este faptul ca să se facă cît mai puţine treceri cu tractoarele
prin cultura de cartof sau ca numărul rîndurilor afectate de trecerea roţilor

să fie cît mai mic, deci agregatele cu care lucrează tractoarele să aibă o
lăţime de lucru cît mai mare.

În cazul plantării cartofului în benzi, fie după schema 4 X (60 X 30) +
+ 100 cm (V5)' fie după schema 2 X (60 X 30) + 80 cm (V 6), cu folosirea
tractorului U-650 la lucrarile de întreţinere, s-a obţinut practic aceeaşi
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Fig. 3 - Vertical plan section through '3 A
the ridges, perpendicularly on the row
axis (n=50), in case of maintenance ~·--'A~"l"""""""~~~-"'-~~'-+--"'-'
practices carried out with the U-650 .

tractor, in 1966:

Fig. 3 - Secţiune prin biloane, în plan
vertical, perpendicular pe axul rînduri-
lor (n=50), în cazul efectuării lucrări- --~~~~~~h...~~J-_---_
lor de întreţinere cu tractorul U-650, în Y, A

anul 1966:

producţie ca ŞI In cazul plantării obişnuite _cu tractorul uşor RS-09. Acest
lucru are o importanţă deosebit de mare. In primul rînd, prin plantarea
în benzi se uşurează efectuarea lucrărilor de combatere a manei cartofului
şi a gîndacului din Colorado. Acea~tă tehnologie dă rezultate deosebit de
bune în cazul folosirii erbicidelor. Intr-adevăr, în variantele cu asemenea
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Influenţa tehnologiei culturii cartofului asupra producţiei de tuberculi
(Braşov, 1966-1967, valori medii)

Producţia de tubercul!

12

Tabelul 7

Varianta
q/ha % dif. semnif.

VI 241 100 -
V2 214 88 -27
Va 263 109 22
V4 240 100 -1
V5 230 95 -11
V6 258 107 17
V7 216 89 -25
Vs 211 87 -30 O
Vg 265 109 24
VIO 250 104 9

DL 5% 28,6

tratamente (Vg şi VIO) s-au obţinut cele mai mari producţii. În afară de
aceasta, plantarea în benzi facilitează executarea în condiţii bune şi a ce
lorlalte lucrări de întreţinere.

CONCLUZII

1. Pe soIurile mijlocii din punct de vedere al texturii, tasarea produsă

de roţile tractoarelor a cauzat reducerea producţiei de tuberculi cu 11-24%
faţă de rîndurile pe lîngă care nu au trecut roţile tractoarelor. Pe soIurile
uşoare acest fenomen nu a apărut decît în variantele cu tasare excef'ivă.

2. Rezistenţa opusă de sol la penetrare a arătat că pe soIurile mijlocii
tractoarele uşoare nu produc tasări remanente, în timp ce tractoarele mij
locii produc asemenea tasări. Pe soIurile uşoare mărimea tasărilor remanente
nu este influenţată de tipul tractorului, ci de numărul de treceri.

3. Rotile tractoarelor nu tasează numai solul dintre biloane ci afec
tează prin t~sare şi însuşi bilonul, provocînd deformarea lui. Roţile din faţă
ale tractorului U-650 provoacă o tasare mai mare în adîncime, în timp ce
roţile din spate deranjează mai mult taluzul bilonului, extinzînd deci
acţiunea de tasare în zona bilonului.

4. Cele mai mari reduceri ale producţiei de tuberculi pe rîndurile afec
tate de tasare s-au înregistrat în variantele cu tasare excesivă. Ace~sta

impune necesitatea reducerii numărului de treceri cu tractoarele prin folo
sirea erbicidelor sau micşorarea numărului de rînduri afectate de tasare
prin mărirea Iăţimii de lucru a agregatelor de întreţinere a culturilor.

5. La rîndurile influenţate de trecerea tractoarelor, numărul de tul
pini principale la cuib, înălţimea plantelor, numărul tuberculilor la cuib
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şi greutatea medie a unui tubercul sînt mai mici decît Ia rîndurile neafec
tate de trecerea tractoarelor.

6. Aplicarea erbicidelor pe toată suprafaţa cultivată a prelungit pe
rioada optimă de executare a lucrărilor de întreţinere, făcînd posibilă ale
gerea momentului pentru intrarea cu tractoarele în cultură în funcţie de
umiditatea solului şi de caracteristicile lui de tasare.

7. Plantarea în benzi cu tractoarele mijlocii, după schemele 2 X
X (60 X 30) + 80 cm şi 4 X (60 X 30) + 100 cm, mai ales cu adminis
trarea erbicidelor pe toată suprafaţa, a dat practic aceleaşi producţii ca şi

în cazul plantării obişnuite cu folosirea tractorului uşor la lucrările de În
treţinere.

BIBLIOGRAFIE

ADAMS R., 1966, Bemerkungen zur Festlegung der Spurweite fiir Traktoren mit hăherer Leistung,
DeuL Landw, 4.

BEVERIDGE I.L., 1966, The Effects of Delayed Planting and Soil Consolidation on Potato
Yields, J. agric. Sci., 2.

BURGHAUSEN R., 1966 a, Erste Erfahrungen mit der Doppelreihenmethode im Kartoffelbau,
Feldwirtschaft, 3.

- 1966 b, Technik und Standraum im Kartoffelbau, DeuL Agrartech., 16, 10.
DOROJKIN N., KONONUCENKO N., 1966, Sirokoreadnîe posadki, Kartof. Ovoşci, 11.
FIELDMAN, 1965, Trends in Potato Production, Farm Mechaniz., 17.
FRIESSLEBEN G., 1965, Der Einsatz verschiedener Traktoren inder Kartoftelpflege, Deut.

Agrartech., 8.
GALL H., 1966, Auswirkungen neuer Reihenweiten in Abhăngigkeit vergr6sserter Spurweiten

der Schlepper im Kartoftelbau, DeuL Landw., 4.
IAŞCIUK A.P., BAKUTINA N.A., 1966, Urojai i iakist kartopli zalejno vid ploşcenad jivlennea

roslin, Visn. s.- gosp. Nauki, 10.
KONONUCENKO N.V., VALUEV V.V., 1966, Şirokoreadnaia posadka kartofelea, S.-H.

Belarus., 8.
KONONOV A.M., GARBAR V.A., 1966, K voprosu ob uplotnenii pOCiVl hodovoi sistemoi trak

torov pri poseve, Sbarnik naucinih statei, 6.
KOROLEV A.V., MALIUSKIN LV., 1966, Plotnost po::ivl i urojai nekotorîh selskohozeaistven

nîh kultur, Zapis leningr. s.-h. InsL, 6.
NJOS A., NORDBY A., 1965, Efteet of Rear Tyre Dimensions of Traetors and Tractor Traffic

in Potato Cultivation , J. agric. Eng-ng Res., 3.
TIMM H., FLOCKER W.J., 1966, Responsesof Potato Plants to Fertilization andSoil Moisture

Tension under 1nduced Soi! Compaetion, Agran. J., 2.
TEREŞCENKO A. şi calab., 1965, Sozdat blagopriiatnîe usloviia dlea mehanizaţii kartofele-

vodstva, Kartof. Ovaşci, 10.
WILLIAMS C.M., 1965, The Dutch Method of Potato Growing, Farm Mechaniz., 17.
* * * 1965, Der Drang zum stărkeren Schlepper und seine Einfliisse, Landmasch. Markt, 44.
* * * 1967, Cutting Cultivation Costs - Does by Equipment Help? Farm Impi. Machinery

Rev., 93.

Prezentată Comitetului de redacţie

la 8 aprilie 1968.

11 - Anale voI. 1





INFLUENŢA UNOR MĂSURI AGROFITOTEHNICE ASUPRA PRODUCŢIEI

DE TUBERCULI I..A CARTOFULTIMPURIU IN CONDIŢII DE IRIGARE

ST. RENEA şi M. BER INDEI

În complexul de măsuri agrofitotehnice pentru cultura cartofului în
condiţii de irigare, un rol important îl joacă aplicarea îngrăşămintelor,

utilizarea celor mai potrivite soiuri şi epoca optimă _de plantare. Încercările

de a rezolva aceste probleme pentru cultura irigată a cartofului au fost
sporadice la noi, iar cercetările nu an avut în vedere un complex de factori
si interactiunea acestora. Sinteze ale rezultatelor obtinute au fost făcute de
b u n~ i t 'r e seu (1961), Con sta 11 tin e s c ~ şi colab. (1965).

In anii 1960-1962 au fost executate unele cercetări în condi ţii de irigare
]a Staţiunea Brăila, ale căror rezultate contribuie la stabilirea agrotehnicii
diferenţiate a culturii cartof ului timpuriu irigat în zona Bărăganului de
nord-est.

MATERIALUL, CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

A fost executată o experienţă polifactorială cuprinzînd -4 factori cu
următoarele graduări:

A. Epoci de plantare:
al - plantat imediat cînd 'se poate ieşi în cîmp;
02 - plantat la 15 zile după epoca 1.

B. Niveluri de îngrăşare:

hl - 20 tjha gunoi de grajd;
b2 - 20 tjha gunoi de grajd + N30 P 40 K 60 , azotul fiind aplicat inte

gral primăvara la pregătirea terenului.
b3 - 20 tjha gunoi de grajd + N60 P40 K 90 , azotul fiind aplicat primă-

vara, jumătate la pIegătirea terenului, jumătate la prima praşilă.

C. Soiuri:
CI - Bintje;
c2 - Giilbaba.
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D. Regimuri de irigare:
d I - plafonul minim (p.m.) 50% din C.C.-C.o.;
d2 __o plafonul minim (p.m.) 75% din C.C.-c.O.
Experienţa a fost aşezată în parcelă subdivizată de tipul 2x3x2x2.

Numai în anu11!-)60 a lipsit din experimentare factorul A (epoci de plantare).
Materialul folosit la plantare a fost ţinut la încolţit timp dt:~ 30-35 zile şi

apoi plantat manual la distanţele de 70 X 30 cm. Toate lucrările de pregătire

a terenului şi de întreţinere au fost cele obişnuite pentru cultura cartofului
în zonă.

S-a experimentat pe un sol cernoziom deschis carbonatic, for-mat pe
10ess, cu textură lutoasă, mediu aprovizionat cu elemente nutritive şi avînd
însuşiri hidrofizice favorabile.

Condiţiile climatice au fost diferite în cei 3 ani de experimentare
(fig. 1). Se evidenţiază anul 1961 ca ioarte favorabil pentru cultura cartoiu
lui, prin desprimăvărarea foarte timpurie (plantatuJ În prima epoca la 15
martie) şi condiţii cJimatice optime pînă la înflorit. Anu11960 a fost favora
bil pentru cultura cartofului, iar anul 1962 puţin favorabil, datorită lipsei
de 'precipitaţii asociată cu temperaturi ridicate îneepînd încă din primăvară.

In aceşti doi ani, plantatul cartofului s-a putut îneE'pe numai după 1 aprilie.
Condiţiile climatice diferite, deşi s-a efectuat irigarea terenului (fig. 1),
au influenţat practic producţia de tuberculi, care a iost de 318 q/ha în anul
1961, 281 q/ha în anul 1960 şă numai 241 q/ha în anul 1962.

Irigarea a fost asigurată la nivelurile arătate, normele de irigare şi

numărul udărilor variind în raport cu condiţiile c1imatiee, după cum se
vede în tabelul 1.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Epoca de plantare. Cercetări anterioare efectuate În diferite condiţii

pedoclimatice din ţara noastră ( 1\1 i eJ e a şi colab., 1960; B eri n d e i,
1966; B e r j n d e i şi colah., 19(6) au scos în evidenţă importanţ,aplantării

cît mai timpurii a cartofului, cu deosebire în zona de stepă.

Rezultatele obţinute la Staţiunea Braila cu privire la epoca de plantare
a cartoiului în eondiţii de irigare (tahelul 2) arată că Întlrzierea plantării

cartofului cu 15 zile a dus la diminual'ea producţiei în medie cu 32-37 qjha
sau 11-13%, în mod asemănător pentru cele două regimuri de irigare.

În l'aport cu condiţiile climatice ale anului, diminuarea producţiei

cauzată de întîrzierea plantării a fost mult mai pronunţată în 1961 (cu pînă

la 58 şi 78 q/ha, respectiv cu 16-21 % la soiul Bintje), cînd desprimăvărarea

timpurie a permis plantarea deja la 15 martie. Aceasta confirmă explicaţia

dată de Bel' ind e i (1966) producţiilor deosebit de mari care se obţin

în condiţiile plantării foarte timpurii, prin faptul că în asemenea condiţii

(epoca 1 în anul 1961), maximul de creştere a tuherculilor este atins încă

înainte de terminarea cT0şterii vrejilor.
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Fig. 1 - Condiţiile de vegetaţie la Staţiunea Brăila în anii 1960, 1961
şi 1962.

Fig. 1 - Growth conditions at the Brăila Station in 1960, 1961 and 1962.

Tabelul 1

Normele de irigare şi numărul udărilor aplicate Ia Staţiunea Brăila în aniiJ1960-1962

Normele de irigare (m3/ha) Numărul de udări

Anul
p.m. 50% p.m. 75% p.m. 50% p.m. 75%

]960 2700 2550 4 5
1961 1 900 1 850 3 4
1962 3700 4050 6 9
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Influenţa epocii de plantare asupra producţiei de tuberculi

4

Tabelul 2

Producţia

Anul Soiul Epoca p.m. 50%

Isemnif.1
p.m. 75%

q/ha I % I dif. q/ha I % '1 dif. Isemnif.

Bintje 1 384 100 - - 379 100 - -
1961 II 306 79 -78 000 321 84 -58 00

Giilbaba 1 293 100 - - 305 100 - -
II 235 80 -58 00 291 95 -14

DL 5% 31 18-10 I 21 I 5-7 I
Bintje 1 293 100 - - 321 100 1 - -

1962 II 285 97 -8 277 86 1-44 O
Gi.iIbaba 1 188 100 - - 186 100 - -

II 186 99 -2 174 93 -12

Media

DL 5 %

DL 5%

1
II

28 110-151

290 I 100 I 
253 87 -37

14 I 51

28 I 9-101 I

12 I 4 I I
000

La cele două soiuri, diferenţa dintre epoci este sistematic mai mare
în cazul soiului Bintje, ceea ce arată că acest soi valorifică mult mai bine
avantajele plantării timpurii decît soiul Giilbaba. Plin întîrzierea plantării,

producţia soiului Bintje a scăzut mai pronunţat ca ]a soiul Giilbaba, însă

nu sub producţia realizată de acesta chiar În epoca 1 de plantare.
Influenţa fngrăşămintelor. În toţi anii de experimentare, aplicarea

de îngrăşăminte chimice pe un fond de 20 t/ha gunoi a ridicat în mod simţitor

producţia, sporurile fiind cuprinse între 14 şi 76 q/ha sau 6-29% (tabelul 3).
Eficienţa îngrăşămintelor a fost mai mare în anul 1961, foarte favorabil,
cînd sporurile de producţie obţinute prin suplimentarea gunoiului cu îngră

şăminte chimice au fost foarte semnificative, de 47-76 q/ha, fiind mai mari
la regimul de irigare cu plafollul minim de 50% din intelvalul umidităţii

active (c.c.-c.o.). În anul 1960, cu condiţii favorabile, eficienţa îngrăşă

mintelor a fost mediocră (sporuri de 26-60 q/ha), iar în anul 1962, deşi s-a
irigat cu cele mai mari cantităţi de apă, au fost înregistrate cele mai mici
sporuri (14-35 q/ha), în primul rînd ca urmare a Întîrzierii plantatului după
data de 1 aprilie.

În ceea ce priveşte soiurile experimentate, se observa c'ă atunci cînd la
20 t/ha gunoi de grajd s-a adăugat N30P40K60 (agrofondul 2), sporurile de pro
(Iucţie medii pe 3 ani au fost de 29-39 q/ha la soiul Giilbaba şi de 43-44 q/ha
la soiul Bintje, ijind dit;tinct semnificative şi foarte semnificative. Coeficien
tul de utilizare a îngrăşămintelor chimice a fost cuprins în acest caz Între 22



5 INFLUENŢA UNOR MĂSURI AGROFITOTEHNICE ASUPRA PRODUCŢIEI 167

Tabelul 3

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de tuberculi

Producţia

Agro- p.m. 50 %

Isemnifl
p.m. 75 %fondul*

q/ha I % I dif. q/ha I % I dif. Isemnif.

1960 1 253 100 - - 257 100 - -
2 279 110 26 * 291 113 34 **
3 313 124 60 ** 295 115 38 **

Anul 1 261 100 - - 288 100 - -
1961 2 330 126 69 *** 335 116 47 ***

3 337 129 76 *** 354 123 66 ***
1 222 100 - - 223 100 - -

1962 2 236 106 14 246 110 23 *
3 257 116 35 * 249 111 26 *

DL 5 %

1 285 100 - - 296 110 - -
Bintje 2 329 115 44 *** 339 114 43 ***

Soiul 3 353 124 68 *** 340 115 44 ***

I
1 198 100 - - 216 100 - -

Giilbaba 2 237 119 39 *** 245 113 29 **
3 241 121 43 *** 250 116 34 ***

DL 5 % 161 6-81 15\5-71

1 241 100 - - 256 100 - -
Media 2 283 117 42 *** 292 114 36 ***

3 296 123 52 *** 300 117 44 ***

DL 5 % 11 I 5 I 10\
* 1 = 20 t/ha gunoi

2 = 20 t/ha gunoi + NJOP40Kao
3 = 20 t/ha gunoi + N60P 40 K90

şi 34 kg/kg substanţa activă. Diferenţele de producţie dintre agrofonc1urile 2
şi 3, deci dintre dozole de N30P40K60 şi N60P40K90' sînt cuprinse în lJmita
erorHor, cu excepţia soiului Bintje care a realizat la plafonul minim de 50%
şi pe agrofondul 3 un spor de producţie de 68 q/ha, cu un coehcient de utilizare
de 36 kg/kg substanţ,ă activa, valorificînd deci bine şi cantităţi sporite de
îngrăş_ăminte.

In medie, sporurile de producţie date de Îngrăşămintele minerale au
fost cuprinse între 14 şi 23 %, fiind cu 6-8 q/ha sau 3-6% mai mari în
cazul aplicării unui regim de irigaţie moderat (p.m. 50% din c.c.-c.o.).

Cercetările efeetuate la noi în ţară În diferite zone pedoclimatice
(B eri Il d e i şi colah., 1963, 1964, 1968; L ung u şi colab., 1966),
au pus în evidenţă rolul îngrăşămintelor ehimice aplieate fie singure, fie
pe un fond de îngrăşăminte organiee, şi eu deosebire rolul azotului în sporirea
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producţiei de cartof. Dozele de NPK au variat de la o zonă la alta, dar În
general pentru zona de trecere de la silvostepă la zona fostelor păduri de stejar
(Moara Domnească şi Tigăneşti) şi pentru zonele de stepă moderată

(Mărculeşti) şi stepă uscată (Brăila) dozele de 30-60 kg azot, 40-90 kg
fosfor şi 60-100 kg potasiu au asigurat cele mai mari sporuri de producţie.

Soiul de cartof. Cercetările efectuate în ultimul timp (D u fi i
trescu şi colah., 1961; Berindei, 1963; Berind ei şi colab.,
1968) au scos în evidenţă capacitatea diferită de valorificare a condiţiilor

de sol, clima şi agrotehnica de către soiurUe de cartof. Compararea soiurilor
Giilbaba şi Bintje în această experienţă confirma rolul pe care îl joaeă sOlul
în cultura irigată a cartofulni timpuriu.

Tabelul 4

Influenţa soiului asupra producţiei de tuberculi

GraduăriIe
I Pcoducţia (q/ha) Dif.

Ifactorilor
Gillbaba I Bintje

DL 5%
q/ha %

Ani experimentali

1960 260 303 43 16
1961 282 353 71 25 14
1962 188 294 106 56

Agro[onduri

1 207 291 84 40
2 241 334 93 40 11
3 245 347 102 42

Epoci de plantare

1 243 369 126 52
II 221 297 76 34 8

Regimuri de irigare

P.m.50% 225 322 97 43
P.m.75% 240 325 85 35 9

Media

235 326 91 39

Din datele tabelului 4 rezultă că, dintre toţi factorii studiaţi, soiul este
cel care aduce cele mai mari sporuri de producţie. În medie pe întreaga
experienţă şi pe cei 3 ani de experimentare, suiul Bintje a de păşi t soiul
extensiv Giilbaba cu 91 q/ha sau 39~'o.

Producţia maxima a fost obţinută la ambele soiul'Î În anul 1961, foarte
favorabil, dar diferenţa cea mai mare dintre soiud s-a înregistrat În condi
ţiile puţin favorabile ale anului 1962, datorită constanţei mai mari În pro-
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ducţie şi în asemenea condiţii a soiului Bintje, comparativ cu soiul GulbaLa,
a cărui producţie a fost foarte mică (188 tI/ha).

Soiul Bintje, după cum a rezultat şi din tabelele 2 şi 3, a valorificat
mai bine îngraşămintele, aplicate chiar în doze mari, şi a dat rezultate mult
mai bune decît soiul Giilbaba la plantarea timpurie, ceea ce constituie o
condiţie esenţială în cultura irigata a cartotului timpuriu.

În ceea ce priveşte regimul de irigare, sporurile de producţie realizate
la soiul Bintje faţă de soiul Giilbaba an fost de 85 q/ha sau 35% în condiţiile

plafonului minim de 75% şi de 97 q/ha sau 43% în cele ale plafoIlului minim
de 50 %. Rezultă deci că soiul Bin tje este mai puţin pretenţios faţă de
umiditatea din sol decît soiul Giilbaba, dînd practic aceleaşi producţii,

de 322 şi 325 q/ha, în condiţiile celor două regimuri de irigare, în timp ce
soiul GiilbaLa dă producţii mai bune (240 lI/ha) la un regim de irigare cu
plafon minim mai ridicat (75%).

CONCLUZII

1. În condiţiile Staţiunii Brăila, precum şi în condiţii asemănătoare
cu acestea, se impune plantarea cît mai timpurie a cartofului, imediat cînd
se poate ieşi în cîmp. O întîrziere de 15 zile a diminuat producţia în medie
cu 32-37 q/ha.

2. Aplicarea îngrăşămintelor chimice pe un fond de 20 t/ha gunoi de
gL'ajd a mărit produCţia, în funcţie de condiţiile climatice şi de soi, cu 14
76 q/hş.

Pentru soiul extensiv Giilbaba a fost mai economică doza de N30 P 40K60

un fond de 20 t/ha gunoi, pe cînd soiul intensiv Bintje a utilizat economic
doza mărită de N 60P 40K90.

3. Soiul Bintje a avut o comportare net superioară în comparaţie cu
soiul Giilbaba, depăşind producţia acestuia în medie cu 91 q/ha.

4. Regimurile de irig8re experimentate (p.m. 50 % şi 75 % din capaci
tatea de cîmp) nu au influenţat în mod diferit producţia.
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OBSERVATII PRIVIND VARIATIA ACTIVIT ATIJ UNOR ENZIME SI A. . . "
SPECTRULUI IZOPEROXIDAZELOR LA SOIURI DE CARTOF CU REZIS-

TENTĂ DIFERITĂ FAT Ă DE MAN Ă. / .

1. BRAD, GH. OLTEANU, ST. NICULESCU,

ELENA MOLDOVEANU şi N. HURDUC

Rezistenţa plantelor faţă de agenţii patogeni este condiţionată printre
altele de acumularea unor substanţe simple sau complexe, precum şi ele
activitatea enzimatică. S ă v u 1 e s cuşi colab. (1965) stabilesc că rezis
tenta soiurilor de cartof la mană este corelată cu o intensificare a activitătii

p81~xidazei, polifenoloxidazei, fosfatazei şi o scădere a activităţii cata
lazei. În ceea ce priveşte activitatea peroxidazei, F e h r m a n n şi D j 

m o n d (1967) obţin rezultate asemănătoaIe. K r z y w a n ski şi B o 
l' Y s (1964) observă o activitate Clescută a peroxidazei şi polifenoloxiclazei
la soiuIile de cartof sensibile şi rezistente infectate cu mană.

În cercetările noastre s-a analizat activitatea catalazei şi peroxidazei,
cnzime cu rol important în procesele respiratorii. S-au determinat de ase
menea electroforetic izoenzimele peroxidazice CaIe aduc un element nou
în studiul biochimiei rezistenţei la mană a cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Determinările activităţii enzimatice s-au făcut la soiurile Bintje,
Urgenta, Măgura şi Merkur, atît pe frunze neinfectate, cît şi pe frunze in
fectate artificial cu suspensii de conidii de Phytophthora infestans, folosind
metoda Denward (S c h i c k şi K 1 i n k o w ski, 1962). Probele pen
tru determinarea activităţii enzimatiee au fost luate după 3 şi 6 zile de la
infecţie.
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Activitatea peroxidazei s-a determinat după metoda cronometricăl,

Aceasta constă în următoarele: se face o probă medie de material verde,
din care se ia 1 g ce se mojareaza în 20 mI tampon acid acetic-acetat de
pH 4,7. Se lasă la extracţie o Olă, după care se centrifughează 15 minute
la 2 500 rot/min. Din supernatant se determină activitatea peroxidazei,
folosindu-se ca substraturi acid ascorbic 0,1 %, H 20 2 1 % şi reactiv cu benzi
dină (B o jar k in, 1951) în proporţie de 0,2:1,0:2,0 pentru 0,5 mI extract.
Rezultatele sînt exprimate în g acid ascorbic/s.

Acivitatea catalazei s-a detmminat volumetric în aparatul adaptat de
B rad (1965). Se face o extracţie din materialul verde în tampon fosfat
de pH 7,2 în proporţie de 1 :20, lăsîndu-se o oră, după care se centrifughează.

Supernatantul se pune în contact cu părţi egale de H 20 2 5,6 % în vasul de
reacţie care este în legătură cu biureta în care se citeşte din minut în minut
volumul de O2 degajat în Ulma descompunerii H20 2 de către enzimă. Rezul
tatele se exprimă în cms O2 degajat într-un anumit timp.

Separarea electroforetică a fracţiunilor peroxidazice din frunze s-a
făcut printr-o extracţie cu tampon veronal de pH 8,6 şi fL = 0,1 (2 g mate
rial + 3 mI tampon). Pentru a împiedica activitatea enzimelor proteolitice
se adaugă suHat de sodiu (G h e ţie, 1959). După extragere la rece şi cen
trifugare la 5 000 rot/min timp de 10 minute s-a procedat la separarea elec
troforetică, utilizînd 0,1 mI din supernatant. Electroforeza s-a efectuat pe
gel de agar în concentraţiede 1,25 % în tampon veronal de pH 8,6 şi fL = 0,1.
Timpul de migrare a fost de 12 ore la o tensiune de 200 V şi 2 mA/cm. Ca
electrolit în cuve s-a folosit tampon veronal de pH 8,6 şi fL = 0,1.

Detectarea fracţiunilor izoenzimelor peroxidazice s-a făcut~cu ajutorul
reaetivului cu benzidină (B o jar k i n, 1951). Fracţiunile obţinute,~s-au

apreciat prin note în funcţie de mărimea şi intensitatea 101'0

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Determinările activitatii neroxidazei înainte de infectie arată că există

o corelaţie între activitatea' acestei enzime şi rezistenţa plantelor de cartof
la mană. După cum reiese din figura 1 a, soiurile de tip sensibil (Bintje şi

Urgenta) au o activitate peroxidazicămai scazută decît cele de tip mai rezis
tent (Măgura şi Merkur). În ceea ce priveşte catalaza, rezultatele obţinute

in această faza nu au permis evidentierea unei corelatii între activitatea
acestei enzime şi rezistenţa la mană. ' ,

După 3 zile de la infecţia artificială cu suspensie de conidii activitatea
peroxidazei în frunzele de cartof creşte faţă de activitatea din frunzele ţinute

în aceleaşi condiţii, dar neinfectate (fig. 1 b). Creşterea activităţii peroxi
dazeila frunzele bolnave s-a produs la toate soiurile în aceeaşi proporţie.

aceeaşi fază activitatea catalazei are un aspect contradictoriu, observîn-

1 I. B rad şi colab., 1968, Metodă cronomelrică de determinare a activităţii

peroxidazei, manuscris I.C.C.P.T. Fundulea, laboratorul de fiziologie.
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du-se o scădere a ei la frunzele infectate ale soiurilor Urgenta şi Merkur şi o
creştere la frunzele soiurilor Bintje şi Măgura. După 6 zile de la infecţie s-a
produs o dif81enţiere netă între activitatea pe~oxidazei şi catalazei la frun
zele infectate şi la cele neinfectate (fig. 1 c). In frunzele infectate s-a con-
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Fig. 1 - Activitatea peroxidazei şi catalazei la patru soiuri de cartof:
a - înainte de infecţia cu mană; b - după 3 zile de la infecţie; c - după 6 zile de la infecţie.

Fig. 1 - Peroxidase and catalase activity in 4 potato varieties:
a - before infection with late blight; b - 3 days after infection; c - 6 days after infection.

statat O activitate mărită a peroxidazei la,.toate soiurile, cu excepţia soiului
Bintje. În ceea ce priveşte activitatea catalazei s-a observat o scădere la
toate soiurile. Niqi în această fază creşterea activităţii peroxidazei sau scă

derea activitătii catalazei nu a fost corelată cu rezistenta soiurilor de cartof
la mană. ' ,

Determinarea izoenzimelor peroxidazice în luna iulie a scos în evidenţă

faptul că soiul mai puţin rezistent (Bintje) prezintă numai două fracţiuni,

una plus şi una minus în raport cu startul, pe cînd soiul mai rezistent (M81kur)
prezintă patru fracţiuni, dintre Cale două comune cu soiul mai puţin rezis
tent şi două fracţiuni electronegative în plus (fig.2).

În prima jumătate a lunii august, atît soiul sensibil cît şi cel rezistent
au acelaşi număr de fracţiuni, dar intensitatea totală este mai mare la soiul
Merkur. Aceste date sînt asemănătoare cu cele obtinute la determinarea
peroxidazei globale prin metoda cronometrică. După' infectare, atît la soiul
rezistent cît şi la cel sensibil se constată o intensificare a activităţii globale,
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care se datoreşte apariţiei unei fracţiuni care migrează puternic electro
pozitiv, ca şi intensificării celorlalte fracţiuni, în afară de cea care migrează

electlonegativ puternic. Această fraCţiune scade în intensitate faţă de frac
ţiunea similară existentă la soiulneinfectat, scădere care este mai accentuată

ElI"

Nell7- //7
I'e-cic;/ /'ec!Olt

6

Merh//'

c

Fig. 2 - Izoenzimograme în trei faze de vegetaţie la două soiuri de cartof (reprezentare
schematică) :

a-2.VII; b-9.VIII; c-19.VIII.

Fig. 2 - Isoenzymograms in 3 growth stages in two potato varieties (scheme):
a - 2.VII; b - 9.VIII; c - 19.VIII.

la soiul mai puţin rezistent. În acelaşi timp fracţiunea nou apărută este mai
intensă la soiul mai puţin rezistent decît la cel rezistent.

Determinările executate în" a doua jumătate a lunii august arată că

spectrul izoenzimelor peroxidazice este asemănător, din punct de vedere
al numărului de fracţiuni, la plantele sănătoase şi la cele bolnave, rez istente
şi sensibile. Intensitatea globală este mai mare la soiul rezistent decît la
cel sensibil şi la planta bolnavă faţă de cea sănătoasă.

CONCLUZII

1. Soiurile de cartof luate în studiu au putut fi diferenţiate în ceea
ce priveşte rezistenţa faţă de mană prin activitatea şi calitatea peroxidazei.

2. În determinărilefăcute nu s-a observat o corelaţie între activitatea
catalazei şi rezistenţa la mană.

3. Studiul electroforetic al izoperoxidazelor a condus la diferenţieri

mai mari între soiuri în ceea ce priveşte rezistenţa lor la mană.
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CONTRIBUŢII PRIVIND CONŢINUTUL ÎN AMINOACIZI, ZAHARURI,
ACIZI ORGANICI SI SUBSTANTE AROMATICE LA SOIURI DE CARTOF. . ,

CU REZISTENŢĂ DIFERITĂ FAŢĂ DE MANĂ

GH. OLTEANU~ 1. BRAD

In lupta împotriva manei cartofului, cea mai importantă verigă din
lanţul de măsuri preventive este cultivarea de soiuri rezistente la atacul
ciupercii Phytophthora infestans (H u 1ea, 1967). Crearea de soiuri rezis
tente la mană necesită cunoaşterea mecanismului biochimic şi fiziologie
al rezistenţei. CeI cetările privind modificările bioch] mice ale plantelor de
cartof sub acţiunea ciupercii Phytophthora infestans şi diferenţierile biochi
mice şi fiziologiee între soiurile de cartof cu rezistenţă diferită s-au ax:at pe
studii de enzime şi o gamă variată de substraturi. Dintre acestea, s-a un;nă

rit influenţainfecţ,ieicu mană asupra formelor de azot din tuberculi (D reI,
citat după Hul ea, 1967). Componentele cele mai studiate au fost îpsă

substanţele de tip fenoIic: acidul clorogenic şi cofeinic, precum şi substanţe

ca scopoletina şi seopolina. F e h r fi a n n (1966), H u g h e s şi S w a i il

(1960), S o k o Iov a şi colab. (1965) constată modificări importante ale
acestor componente în plantele de cartof parazitate de ciuperca Phytoph
thora infestans.

Prezenta lucrare are ca scop elueidarea unor aspecte ale macanismului
biochimie al rezistenţei soiurilor de cartof faţă de acest agent patogen.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au luat în studiu patru soiuri de cartof: Bintje, Urgenta, Măgura şi

J\,1erkur, cu rezistenţă relativă diferi tă faţă de mană. Analizele s-au
efectuat atît pe material proaspăt recoltat din eîmp, în diferite faze de vege
taţie, cît şi pe frunze detaşate, infectate cu suspensie de conidii după metoda
12 - Anale voI. 1
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Denward (S c h i c k şi Hop f e, 1962). Aceasta a permis depistarea
modificărilor biochimice survenite în frunze în urma atacului de mană.

Probele pentru diferitele analize s-au ridicat zilnic, ceea ce a permis analiza
în dinamică a elementelor studiate.

Pentru a distinge efectul parazitar al agentului patogen de electul tra
tamentului dur la care, au fost supuse frunzele, în paralel cu luarea probelor
din materialul infectat s-au luat şi probe din materialul neinfectat. S-au UI

mărit aminoacizii liberi, zaharurile solubile, acizii organici şi substanţele

al'omatice.
Separarea cromatografică a aminoacizilor, zaharul il01' , acizilor orga

nici şi substanţelor aromatice s-a făcut din material fixat în alcool etilic
70% (H a i s şi Mac e k, 1960). Extractul alcoolic s-a adus la sec şi s-a
reluat cu 1 mI apă distilată. Pe cromatograme s-a picurat o cantitate de
0,025 mI pentru aminoacizi şi 0,05 mI pentru zaharuri, acizi organici şi

substanţe aromatice. S-a folosit pentru aminoacizi hîrtie SchleicheI Schiill
2043 bM, iar pentru celelalte substanţe hîrtie cromatograficăMN 260. Sepa
ralea s-a făcut folosind sistemul butanol: acid acetic: apă (4:1 :5), repe
tîndu-se migralea de 4 ori pentru aminoacizi şi de 701'i pentru zaharuri, aciz
organici şi substanţe aromatice.

Cromatografierea aminoacizilol' s-a făcut în sistemul Mathias, iar
zaharurile, acizii organici şi substanţele aromatice au fost cromatografiate
în sistemul obişnuit ascendent. Majoritatea aminoacizilor au fost deve
lopaţi cu ninhidrină în acetonă 0,4 %, ial prolina şi oxiprolina cu isatină

în acetonă 0,4%. Evaluarea aminoacizilor s-a făcut prin densitometrare,
iar valoarea lor s-a exprimat în unităţi densitometrice.

Zaharurile au fost developate cu acid ftalic şi anilină. După apariţia
petelor cromatogramele s-au densitometJ at, evaluîndu-se cantitatea de
zaharuri solubile prin comparare cu curbele etalon ale zaharurilor. In
final s-a făcut recalculul, exprimîndu-se zaharurile în mg/iOO g substanţă

pIoaspătă.

Acizii organici s-au identificat pe cromatograme cu albastru de brom
fenol 0,01 % în alcool etilic. Substanţele aromatice au fost identificate în
mai multe moduri: a) s-a efectuat developarea lor cu clorură ferică 15%
şi fericianură de potasiu 1% (în volume egale), urmată de fotografierea lor
imediată; b) s-a urmărit fluorescenţa produsă de petele de pe cromatograme
în lumină ultravioletă; c) s-a analizat spectrofotometric fluorescenţa pete
]01' de pe cromatograme la o lungime de undă A = 270 mlJ. la un spectro
fotometru de tip QV-50 "SHIMADZUH.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Aminoacizi. Analiza conţinutului în aminoacizi al soiurilor Bintje şi

Merkur arată că înainte de infecţie conţinutul total de aminoacizi liberi
(fig. 1) este mai mare la soiul mai rezistent la mană (lVrerkUl') comparativ
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"cu cel mai puţin rezistent (Bintje). După infectare, la plantele din soiul
mai rezistent conţinutul de aminoacizi liberi este mai mic decît la marto
rul neinfectat. La plantele din soiul mai puţin rezistent, în primele zile

Fig. 1 - Variaţia conţinutului de aminoacizi
liberi totali la soiurile Bintje şi
Merkur. in diferite perioade de la
infecţie (data infecţiei: 15.VII.1967).

Fig. 1 - Variation of total free aminoacid
content in the Bintje and Merkur
potato varieties, at various infec·
tion periods (date of infection:
15.Vn.1967).
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după infectare, conţinutul de aminoacizi liberi este mai mare decît la mar
torul neinfectat. Considerăm că aceasta este o dovadă a sensibilităţii faţă de
agentul patogen, care induce o hidroliză puternică a proteinelor plante
101 cu ajutorul exoenzimelor proteolitice.

Analizînd raportul între diferiţii 'aminoacizi se constată că înainte de
infectare se găsesc într-o proporţie mai mare aminoacizi ca acidul glutamic
şi acidul aspartic, reprezentînd 22% din totalul aminoacizilor· la soiul
Bintje şi 21 % la soiul Merkur. După 3 zile de la infecţie proporţia acestora
se micşorează pînă la 7% din totalul aminoacizilor la soiul Bintje şi 12%
]a soiul Merkur (fig. 2). Serina şi arginina, găsite în proporţie destul de
mare şi la început (11 % la soiul Bintje şi 18% la soiul Merkur), cresc
după infecţie în special la soiul Bintje, la care după 3 zile de la infecţie

ajung la 29 % din totalul aminoacizilor.
In figurile 3 şi 4 sînt redate comparativ imaginile cromatogramelor

obţinute din extractele frunzelor neinfectate şi infectate, după 4 şi respec
tiv 6 zile de la infecţie. Se observă scăderea evidentă a conţinutului de
aminoacizi ]a plantele infectate. Se remarcă în special proJina, care ]a plan
tele infectate scade foarte mult (fig. 5), mai ales la soiul Merkur. Prolina,
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Fig. 2 - Spectrul aminoacizilor la soiurile Bintje şi Merkur, înainte de
infecţie şi după 1, 2 şi 3 zile de la infecţie.

Fig. 2 - Aminoacid spectra in the Bintje and Merkur varieties, prior to
infection and 1, 2, and 3 days after infection.



Fig. 3 Cromatogramele aminoacizilor la soiurile Bintje (35- infectat; 36- ne
infectat, Urgenta (37 infectat; 38 neinfectat), Măgura (39 infectat;
40 - neinfectat) şi Merkur (41 infectat; 42 neinfectat), după 4 zile
de la infecţie.

3 Aminoacid chromatograms in the Bintje (35-infecteel; 36-non-infected),
Urgenta (37 infected; 38 non-infected), Măgura (39 infected;
40 - non-infected), anei Merkur (41 infected; 42 non-infecteel) va
rieties, 4 days after infeetion.



Fig. 4 - Cromatogramele aminoacizi lor Ia soiurile Bintje
(II-infectat; 12-neinfectat) şi Merkur (17 in
fectat; 18-neinfeetat), după 6 zile de Ia infecţie.

Fig. 4 - Aminoacid chramatograms in the Bintje (l1-in
fected; 12 non-infected), and Merkur (l7-in
fected; 18 - non-infected) varieties, 6 days after
infection.



Fig. 5 - Cromatogramele prolinei la soiurile Bintje (l07-infectat; 108-neinfectat),
Măgura (111 - infectat; 112 - neinfeetat) şi Merkur (113 -- infectat;
114 - neinfeetat).

Fig. 5 - Proline chromatograms in the Bintje (107 - infected; 108- non-infected),
Mi.igura (111 - infected; 112 - non-infected) and Merkur (113 - infected;
114 non-infeeted) varieties.



Fig. 7 - Cromatogramele zaharurilor la soiurile Bintje (1),
Urgenta (2), Măgura (3) şi Merkur (4), înainte de
infecţie:

sus-levuloză; jos-glucoză.

Fig. 7 Sugar chromatograms in the Bintje (1), Urgenta
(2), Măgura (3) and Merkur (4) varieties prior to
infeetion:
above-levu lase: bel ow-gl ucose.
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6 - Spectrul zaharurilor
solubile la soiurile
Bintje, Urgenta, Mă
gura şi Merkur, îna
inte de infecţie şi

după 1, 2 şi 3 zile
de Ia infecţie.

6 - Spedrum of soluble
sugars in the Bintje,
Urgenta, Măgura and
Merkur varieties,
prior to infection
and 1, 2 and 3 days
after infect ion. .
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intrînd în ciclul ureogenetic, are un rol deosebit în mecanismul de apărare

al plantelor.
Zaharuri solubile. Studiul cromatografic al zaharurilor solubile arată

că la soiurile rezistente aceste substanţe se găsesc în cantitate mai mică

decît la soiurile sensibile (fig. 6 şi 7). Acest fapt prezintă importanţă, întru
cît se consideră că sensibilitatea plantelor la infecţiile cu micoze ar fi core
lată cu o cantitate mărită de zaharuri solubile şi în special de glucoză.

Dinamica diverselor fractiuni de zaharuri în urma infectiei frunzelor cu
mană confirmă acest luc~u (fig. 6). Dintre fracţiunile separate (ramnoză,
levuloză, glucoză, zaharoză, maltoză), glucoza scade cel mai mult în urma
infecţiei, la toate soiuIile. După patru zile de la infecţie scăderea conţinutu

lui de zaharuri din frunzele infectate este evidentă (fig. 8), fenomenul fiind
mai accentuat la soiul Merkur.1

Acizii organici. Conţinutul în acizi organici, analizat după metoda
cromatografică, nu a scos în evidenţă diferenţi81i între soiuri înainte de
infecţie. După infectarea frunzelor, la toate soiurile se constată o scădere

puternică a conţinutului de acizi organici. Trebuie remarcat faptul că, la
toate soiurile, la frunzele infectate se intensifică benzile colorate albastru,
apărînd chiar o fracţiune nouă, cu caracter bazic, care urmează să se sta
bilească dacă aparţine agentului patogen sau dacă este un produs apărut

prin vicierea metabolismului plantei. Va trebui stabilit de asemenea dacă

substanţa nou apărută constituie un mijloc de apărare a plantei sau nu.
Dispariţia acizilor la plantele infectate demonstrează intensificarea catabo
lismului, care duce la epuizarea acizilor organici, substanţe ce intervin
nemijlocit în procesele energetice (P l' i d ham, 1965).

Substanţe aromatice. În analizele efectuate cu privire la conţinutul

substanţelor aromatice s-a ţinut seama de capacitatea de reacţie a acestora
cu clorura ferică şi fericianura de potasiu, precum şi de fluorescenţa aces
tora în lumina ultravioletă.

Rezultatele obţinute prin separarea cromatografică şi pulverizarea cu
clorură ferică şi fericianură de potasiu duc la concluzia că la soiurile mai
rezistente se găsesc în cantitate mai mare două grupuri de substanţe care
migrează foarte puternic, avînd Rf-uri maxime. S-ar părea că una dintre
substanţele care migrează puternic în sistemul butanol: acid acetic: apă

corespunde scopoletinei. După unii autori ar exista o corelaţie Între conţinu

tul în aceste substanţe şi rezistenţa soiurilor de cartof la mană.

Determinarea spectrofotometrică a fluorescenţei a permis să se stabi
lească diferenţe mai mali înt~e soiurile. Merkur şi Bintje, care au fost
analizate după acest procedeu. Inainte de infecţie, la soiul Merkur se con
stată o fluorescenţă mult mai puternică decît la soiul Bintje, prin citirea
la o lungime de undă A = .?70 m~, corespunzătoare absorbţiei maxime a
ciclurilor fenolice (fig. 9). In Ulma infecţiei se constată că la soiul mai
rezistent fluorescenţa scade mult mai puternic, cUlba menţinîndu-şi Însă

o alură asemănătoare. La plantele mai puţin rezistente nu se constată scă

deri importante ale fluorescenţei; se observă însă diferenţe mari Între





Fig. 8 - Cromatogramele zaharurilor la soiurile Bintje
(35 infectat; 36 - neinfectat) şi Merkur (41
infectat; 42 neinfeetat), după 4 zile de la
infecţie.

Fig. 8 - Sugar chromatograms in the Bintje (35-infected;
36 non-infeeted) and Merkur (41 infected;
42 - non-infeeted) varieties. 4 days after ilî
feetion.
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aspectele curbelor, în sensul că la punctele de minimă ale cUIbei frunzei
neinfectate corespund maxime la curba frunzei infectate, care la rîndul ei
este asemănătoare ca alură, dar diferită cantitativ faţă de frunza sănătoasă

de la planta rezistentă. S-ar putea deduce că la planta rezistentă există în
cantitate mai mare substanţe care au un rol de apărare şi care la planta
nel'ezistentă apar ulterior şi în cantitate insuficientă.

CONCLUZII

1. Soiurile rezistente la mană se deosebesc de cele nerezistente prin
conţinutul şi proporţia aminoacizilor, zaharuIilor şi substanţelor de tip
fenolic.

2. Diferentele cele mai mari se constată în continutul substantelor
de tip fenolic, ~u rol important în procesul de apăra~e. '

3. Pentru lămurirea plocesului de rezistenţă, este necesar să se diri
jeze cercetările în sensul determinării conţInutului de substanţe simple sau
complexe de tip fenolic, fiziologic active, care favorizează Iezistenţa faţă de
mană sau dezvoltarea acesteia.
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CERCETĂRI ASUPRA POSIBILITĂŢILORDE DEZVOLTARE ŞI PERPE
TUARE A RîIEI NEGRE A CARTOFULUI (SYNCHYTRIUM E1VDOBJ

OTICUiV/ (SCHILB.)PERC.) ÎN AFARA ZONELOR CONTAMINATE

ALICE SAVULESCU, A. PUŞCAŞU, ECATERINA
CONSTANTINESCU şi 1. SINIAVSCHII

În toate ţările contaminate, lÎia neagră a cartofului (Synchytrium
endobioticum (8chilb.) Perc.) este răspîndită în special în regiunile umede
şi reci, cu peste 700 mm precipitaţii anual şi cu temperatuIa medie anuală

de cca 8°C (B o j n a n s k 'I, 1959, 1960; H e y, 1959; We n z 1, 1959).
În aceste regiunI parazitul găseşte condiţii optime de dezvoltare în tot cursul
perioadei de vegetaţie, adică o umiditate ridicată a solului şi o temperatuIă

mai scăzută (H o f f m a n n , 1962).
În ţara noastră parazitul are o răspîndire asemănătoare (8 ă v u 1 e s c u

şi colab., 1959). După cum se vede în figura 1, majoritatea comunelor con
taminate sînt situate în zona foarte favorabilă culturii cartofului (179 co
mune) şi în zona muntoasă (71 comune), zone cmacterizate prin precipitaţii

anuale de minimum 700-800 mm şi cu temperatura lunii celei mai calde
(iulie) de maXImum 18-19°C (C o n sta n tin e s cuşi colab., 1965).
În celelalte zone boala este puţin răspIndită; astfel, în zona favorabilă

culturii cartofului, caracterizată printr-o climă mai puţin umedă (600-700
mm precipitaţii anual) şi o temperatură mai ridicată (19-20°C în iulie),
se găsesc numai 31 de comune contaminate. Majoritatea acestor comune
sînt situate însă la altitudini mari, de 500-700 m, şi numai cîteva la
altitudinea de 200 ID.

În ceea ce priveşte zonele climatice (Ion e s c li -8 i Ş e şti şi

8 tai c li, 1958) se constată deci că pînă în prezent această boală este
răspîndită ln ţara noastră în zona rece de munte, zona umedă cu ierni
dulci şi veri călduroase şi, mai puţin, în zona subumedă cu ierni aspre
şi veri călduroase.

1 La executarea unor experienţe au mai participat A. Fediuc şi Marieta Ciacoiu.
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Fig. 1 - Răspîndirea rîiei negre a cartofului (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) în zonele ecologice~ale culturii
cadofului din Republica Socialistă România.

Fig. 1 The spreading of potato wart disease (Synchytrium endobioticum (Sehilb.) Pere.) in the eeologie zones of
patat a eulture of Romania.



3 POSIBILITAŢILE DE DEZVOLTARE ŞI PERPETUARE A RIIEI NEGRE 187

Pornind de la răspîndirea actuală a bolii în România, s-a căutat să

se stabilească pe cale experimentală care sînt posibilităţile de dezvoltare a
parazitului şi în afara regiunilor contaminate în prezent, adică în condiţiile

tipice ale zonei favorabile culturii cartofului şi mai ales în zona favora
bilă culturii lui timpurii, caracterizată prin precipitaţii mult mai scăzute

(400-600 mm anual) şi temperaturi mai ridicate (temperatura medie a
lunii iulie de minimum 20-22°C).

Totodată, s-a ulmărit să se stabilească şi care sînt posibilităţile de
perpetuare a parazit1,llui în aceste zone, pentru a se clarifica dacă această

boală poate constitui un pericol pentru cultura cartofului şi în zonele respec
tive. Această problemă a fost pusă şi de cercetători din alte ţări, printre
care B o j n a n s k y(1959, 1960), D e m e c k o (1959), K a s per o v i c
(1964) şi alţii.

Experienţele s-au executat în perioada 1958-1965 în trei localităţi:

Oradea (judeţul Bihor), situată în zona favorabilă culturii cartofului,
Bucureşti (judeţul Ilfov) şi Murfatlar (judeţul Constanţa), situate în zona
favorabilă culturii timnurii.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au efectuat în două blocuri. In primul bloc s-a urmălit
posibilitatea de dezvoltare a parazitului şi în cel de al doilea s-au stabilit
posibilităţile de perpetuare a lui în sol. Ambele blocuri au fost infectate
artificial cu tumori de rîie neagră aparţinînd biotipului 1 al ciupercii
(după clasificarea lui U Il r i c h , 1959), singurul existent în ţară.

Tumorile au fost înglobate în sol în toamna precedentă anului de ex
perimentare, iar primăvara pe parcelele astfel infectate s-a plantat cartof
din soiuri sensibile, spre a se da ciupercii posibilitatea să se dezvolte. Pen
tru stabilirea posibilităţilor de dezvoltare a ciupercii s-au studiat variante
cu 1-5 ani de infectare a solului.

In variantele prin care s-a urmărit stabilirea posibilităţilor de per
petuare a parazitului în sol, după obţinerea unui atac cu o frecvenţă de
minimum 50 % prin infecţiune artificială repetată a solului, s-a plantat
în continuare an de an cartof din acelaşi soi sensibil.

Gradul de dezvoltare a ciupercii s-a apreciat după frecvenţa plantelor
atacate şi după intensitatea atacului pe plante şi tuberculi; frecvenţa atacu
lui s-a exprimat în procente, iar intensitatea în note (O, +, 1, 2, 3 şi 4).
Interpretarea datelor s-a făcut în funcţie de precipitaţiile şi temperatura din
anii de experimentare faţă de normala zonei respective.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

După cum rezultă din tabelul 1, ciuperca s-a dezvoltat în toate cele
trei localităţi în majoritatea anilor de experimentare. Frecvenţa şi inten
sitatea atacului ciupercii au variat însă de la localitate la localitate şi de
la an la an, după cum urmează:



Tabelul 1

Rezultatele experienţelor privind dezvoltarea ciupercii Synchytriwn endobioticum (Schilb.) Pere. În condiţiile climatice
ale zonelor favorabilă culturii cartofului şi favorabilă culturii timpurii a cartofului

Precipitaţii Temperatura medie
mm cC Frecvenţa atacului Intensitatea atacului

anuale aprilie-sept. anuale aprilie-sept. % note

Anul

v,")1 V, IV, I v·1 V, 1 V, I V, I I
din'n"l dlnan"l din an"l nor- din '""1de normala* de normala de de normala V5

,V, VmaIa 5
exper. exper. exper. exper.

ORADEA

1959 559,0 339,3 10,3 16,5 - - - 36 1- ,_ - - 1
1960 656,7 601-700 326,5 350-410 10,6 10-11 16,2 17-18 - - - 16 18 - - -- 1-2 1-2
1961 430,3 243,3 10,9 17,6 - - 12 17 9 - - 1 1 1
1962 554,8 217,2 10,0 17,1 51 60 61 591- 1 2 1-3 1---3
1963 465,4 262,6 10,3 18,3 55 57 49 45 41 2 2 1 1 1-2

BUCUREŞTI

1959 616,9 423,6 10,0 17,5
18-19

1

- 68 - 1--4
1960 510,1 501-600 304,2 310-370 11,5 10-11 17,4 - 76 73 - - 1-4 1-4
1961 672,0 446,3 10,8 18,0 - 91 92 91 - 3 4 4
1962 460,0 216,0 10,7 18,6 14 8 12 6 14 - 1--2 1 1 1
1963 388,7 224,4 10,1 18,9 11 7 10 17 1 1 1 1-2 1

MURFATLAR

1961 1413.71401-5001253.0 1200-260111.2111-12117.8117.5-18.51 -1 I35 1-1-1-1 11- 2/-11962 512,6 197,2 11,3 18,1 - 10 2 - - 1-2 1 -
1963 , 370,3 210,5 10,7 18,5 ° ° O - O O O -

* după A tlasul climatologic publ icat de Institutul Meteorologic Central (1966).
** Numărul variantei corespunde numărului total [de ani de infectare a solului în parcela respectivă.

.....
~

>/lb
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La Oradea, care, dintre cele trei localităţi, întruneşte condiţiile cli
matice cele mai apropiate de cele ale regiunilor puternic contaminate (pre
cipitaţii anuale de 600-700.mm şi temperatura medie anuală de 10-11°C),
ciuperca s-a dezvoltat în toţi anii, frecvenţa atacului variind între 9 şi

61 %, iar intensitatea lui fiind notată cu 1-3. Parazitul s-a dezvoltat cel
mai bine în anii 1959, 1962 şi 1963, în ultimii doi ani frecventa atacului
variind între 41 şi 61 %. În restul anilor frecvenţa atacului' a fost de
9-18 %, iar intensitatea a fost slabă. Aceste rezultate s-au obtinut în con
diţiile unor ani în care, cu o singură excepţie, precipitaţiile (atît' cele anuale,
cît şi cele din cursul perioadei de vegetaţie) au fost sub limita inferioară a
normalei.

La Bucureşti parazitul s-a dezvoltat de asemenea în toţi anii, în unii
ani atacul fiind chiar mai mare decît la Oradea. Dezvoltarea cea mai puter
nică a ciupercii s-a înregistrat în anii 1959, 1960 şi 1961, cînd frecvenţa

plantelor atacate a variat între 68 şi 92 %, iar intensitatea între 1 şi 4.
Precipitaţiile din aceşti ani au fost însă foarte abundente, în anii 1959 şi

1961 depăşind chiar limita superioară a normalei. Ciuperca s-a dezvoltat
cu o frecvenţă mai redusă (4-17%) şi o intensitate mai slabă în anii 1962
şi 1963, cînd precipitaţiile au fost mult mai scăzute, sub limita inferioară

a normalei.
La Murfatlar, localitate situată într-o regiune semiarid~ (precipitaţii

'anuale de 400-500 mm şi temperatura medie anuală de 11-12°C), ciuperca
s-a dezvoltat mult mai slab, un atac mai putelnic producîndu-se numai în
anul 196ţ, cînd frecvenţa plantelor atacate a fost de 35 % şi intensitatea
de 1-2. In anul 1962, cu toate că volumul precipitaţiilor anuale a fost mai
mare ca în anul precedent, depăşind chiar limita superiomă a normalei,
parazitul s-a dezvoltat totuşi mult ma"i slab, frecvenţa atacului fiind de
numai 2-10 %. Acest fapt se explică plin volumul redus de precipitaţii

căzute în cursul p81ioadei de vegetaţie, sub mini!fia normalei, cu toate că

suma precipitaţiilor a întrecut maxim.a normalei. In anul 1963 ciuperca nu
s~a dezvoltat; precipitaţiile globale din acest an fţu fost sub limita inferi
oară a normalei, iar precipitaţiile din cursul perioadei d~ vegetaţie apro
piate de aceasta.

Examinînd tabelul 1 se observă că numărul de ani de infectare a
solului nu a avut influenţă asupra gradului de dezvoltme a ciupercii, în
nici una din localităţileunde s-a experimentat. Aceasta se poate explica ,plin
faptul că, de fiecare dată, infectarea terenului s-a făcut cu o cantitate mare
de tumOli, fapt care a asigurat oSUlsă suficientă de infecţiune pentru pro
ducerea atacului chiar şi după o singulă contaminare a solului.

Din rezultatele obţinute în cele trei localităţi ~eiese deci că, în cazul
unei infecţiupI foarte puternice a solului, ciuperca se poate dezvolta, în
anii cu condiţii climatice apropiate de normală, atît în zona favorabihl
cît şi în zona favorabilă culturii timpurii a cartofului.

În ceea ce priveşte perpetuarea parazitului în aceste zone, din
tabelul 2 se constată că, atît în experimentările de la Oradea cît şi in
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cele de la Bucureşti, prin cultivarea an de an a ca:..tofului din soiuri sensi
bile nu a avut loc totuşi o acumulare treptată a infecţiunii în sol. Frec
venţa şi intensitatea atacului au scăzut în ritm rapid, în aşa fel că, după

Tabelul 2

R.ezultatele experienţelor privind perpetuarea ciupercii Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Pere. În condiţiile climatice ale zonelor favo
rabilă culturii cartofului şi favorabilă culturii timpurii a cartofului

Frecventa atacului Intensitatea atacului
Atacul ciupercii % note
(nr. de ani de Ia

I Bucureşti I Bucureştiinfecţiune) Oradea Oradea

Atacul iniţiaI* 65 48 1-3 1-3
1 9 82 + 2-3
2 O O O O
3 O O O O
4 - O - O

*fn anul 1962 Ia Oradea şi în 1960 la Bucureşti.

doi ani, în ambele localităţi nu s-a mai plodus infectaleaplantelor. La Ora
dea reducerea atacului a fost progresivă: de la un atac iniţial cu o frecvenţă

de 65% şi o intensitate de 1-3 s-a ajuns, după primul an de la înceta
rea infectării artificiale a solului, la un atac foarte slab cu o frecvenţă de
9 % şi cu intensitatea +, iar în anii următori atacul ciupercii nu s-a mai
produs de loc. La Bucureşti, în primul ::In, datorită preeipitaţiilor abundente
(peste 670 mm) frecvenţa atacului aproape s-a dublat (de la 48% la 82%),
intensitatea fiind de asemenea destul de mare (2-3). Dar începînd din
anul următor nici în această localitate nu s-a mai manifestat de loc atacul
ciupereii. Faptul că, începînd din al treilea an, în cele două terenuri expe
rimentale nu a mai avut loc infectarea plantelor, deşi condiţiile climatice
au fost uneori favorabile producerii acesteia, arată că rezerva de infecţiune

din sol se epuizase complet. La Murfatlar nu@s-au putut executa asemenea
cercetări, deoarece în anii de experimentare nu s-a reuşit să se obţină o
infecţiune iniţ.ială cu o frecvenţă şi o intensitate suficientă. Aceste rezul
tate arată deci că, în condiţiile climatice ale acestei zone, ciuperca are
puţine şanse de a se perpetua în sol; pentl'u regiunile cu 400-500 mm pre
cipitaţii anuale, adică regiunile situate la limita inferioară a zonei favora
bile culturii timpurii a cartofului, perpetuarea parazitului pare chiar să

lie exclusa.
Rezultatele prezentate arată că, în condiţiile unor infecţiuni foal te

puternice ale solului, ciuperca Synchytrium endobioticum se poate dezvolta
temporar şi în regiunile cu precipitaţii mai scăzute, adică în regiunile situ
ate la altitudini mai mici, cu prc~cipitaţii sub_ 700 mm anual şi mai ales în
regiunile cu precipitaţii Întle 500 şi 700 mm. In aceste regiuni precipitaţ,iile

din primăvară asigură, în general, parcurgerea primelOl faze din ciclul de
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dezvoltaI'e al ciupercii, adică germinarea zoosporangilor de reziste nţă, În
fectarea plantelor şi formarea de zoosporangi de vală. Plecipitaţi ile mai
scăzute din timpul verii, ca şi ridicarea rapidă a temperaturii sol ului îm
piedică însă, în majoritatea anilor, producerea infecţiunilor secundare şi

mai ales formar~a de zoosporangi de rezistenţă, sursa de perpetuare a para
zitului în sol. In regIunile cu precipitaţii sub 500 mm anual, adică în
regiunile cu numai 200-260 mm precipitaţii în cursul perioadei de vegeta
ţie, posibilităţile de infecţiune a plantelor şi (le dezvoltare în continuare
a ciupercii sînt şi mai reduse.

Este posibil de asenenea, presupunere făcută de K a s per O v ici
(1964), ca, în regiunile sudice ale ţării, temperatura solului din timpul verIi
nu numai să împiedice dezvoltarea ciupercii, ci să şi distrugă eventualele
rezerve de zoosporangi de rezistenţă din sol.

Această boală are prin urmare puţine şanse de a se instala şi în afaIa
zonelor contaminate în prezent. Aceasta atît pentI u biotipul 1 al cjupercii,
eu care s-a experimentat, cît şi, probabil, pentru celelalte biotipuri ale ei,
deoareee se pare că cerinţele tuturor biotiimrlIor în ceea ce priveşte umidita
tea şi temperatura sînt aceleaşi (B o j n a n s k y, 1959, 1960; K a s p e
l' o v ici, 1964; S ă v u 1 e s cuşi colah., 1964). Aceasta reiese din faptul
eă, după H e y (1959) şi B o j n a n s k y (1960), majoritatea noilor bioti
puri apărute sînt localizate tot în regiuni cu precipitaţii abundente, în ca
drul arealului vechiului biotip (biotipul 1).

CONCLUZII

1. Rîia neagră a cartofului este răspîndită în prezent În România
mai ales în zona foarte favorabilă culturii cartofului şi în zona muntoasă.

Boala a fost semnalată în zona favorabilă culturii cartofului, caracterizată

printr-o climă mai puţin umedă (600-700 mm precipitaţii anual); ma
joritatea comunelor contaminate din această zonă sînt situate însă )a
aJtitudini mari, de 500-700 ID.

2. Condiţiile climatice din anii normali permit dezvoltarea tempOlară

a ciupercii şi în restul ţării, adică în întreaga zonă favorabilă culturii car
tofului şi chim în zona favorabilă culturii timpurii a cartofului, caracteri
zată prin precipitaţii de numai 400-600 mm anual.

3. Ciuperca nu se poate însă acumula în solul din aceste zone dato
rită faptului că nu ajunge în toţi anii să-şi încheie ciclul de dezvoltare,
adică să formeze şi zoosporangi de rezistenţă, care să-i asigure perpetuarea.

4. Instalarea rîiei negre în restul zonei favorabile culturii cartofului,
ca şi în regiunile situate la limita superioară a zonei favorabile culturii
timpurii este puţin posibilă. Pentlu legiunile situate la limita inferioară a
acestei ultime zone instalhr2a bolii poate ti eOllsiderată exclusă. Ca urmare
a acestei constatări este necesară o revizuire a măsurilor de earantină, în
sensul aplicării difeJenţiate a acestora în funcţie de zonele ecologice de
cultură a cartofului.
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CERCETĂRI ASUPRA METODELOR DE LABORATOR PENTRU DETER
l\UNAREA REZISTENŢEI CARTOFULUI LA RÎIA NEAGRĂ (SYNCHY

TRlUlVi ENDOBIOTICUlll (SCHILB.) PERe.)

ECATERINA CONSTANTINESCU şi A. PUŞCAŞU

Pentru determinarea rezistenţei la rîia neagră a materialului de ame
liorare, metodele cele mai lolosite sînt metodele de laborator, care, în majo
ritatea lor, urmăresc stabilirea rezistenţei cartotului prin intecţiuni artificiale
În condiţii de seră. Dintre metodele de infecţ.iune artificială cunoscute, unele
-- metoda Spieckermann şi KotthoH (1924) şi metoda Glynne (1925)
utilizează ca material de in1ecţ,iune zoosporangi de rezistenţă ai ciupercii,
iar 'altele - metoda Glynne moditicată (G 1 Y n n e, 1934), metoda Lem
merzahl (1930, 1931), metoda Lemmerzahl modificată de Z a k o pal
şi Sp i t z o v â (1f155) şi metoda cufundării (8 p i t z o v â şi Z a k o~

pal, 1959) - folose~-;c ca material de intecţiune zoosporangi de vară.

Pentru a se stabili el icaci taLea acestor metode, preeum şi avantajele
şi' dezavantajele pe care le prezintă, ele au fost experimentate comparativ,
fie în forma originală, fie cu unele modificări. Experimentăriles-au efectuat
cu biotipul 1 după clasificarea lui U 1 1 r i c h (195D).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DlscUţn

Metoda Spieckermalln şi Kotthoff s-a experimentat în forma ei originală,
pe bucăţi de tuberculi, iar metoda GJynlle s-a experimentat în două variante':
pe tuberculi lleîncolţiţi şi pe tuberculi încolţiţi. Din tabelul 1 se ohservă

că numai prin metoda Glynne s-au obţinut procente mari de infecţ,ie, cuprinse
între 43,6 şi 80; procentele cele mai mari, între 66,3 şi 80, s-au obţinut

în varianta în care pentru infeeţiune s~al1 J'ntrehuinţat tuberculi încolţiţi.

RezultCltele date de metoda Spi~ckerma~mşi KotthoH au fost mult mai slabe,
infecţiunile obţinute variind între 2~"şi 29% .. Reiese deci că, dintre metodele
în care se utilizează e~ material ('de infecţiune zoosporangi de rezistenţă,

poate'ţi recoman<iată numai metoda ,Glynlle, la aplicarea căreia trebuie şă
se fcilosească însă tuberculi încolţiţi.

13 - Anale voI. 1
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Tabelul 1

Rezultatele infectiunilor executate prin metoda Spieckermann si Kotthoff şi metoda Glynne

Metoda Spieckermann Metoda Glynne
şi K.otthoff

Soi u l bucăţi
tub. neîncolţiţi tub. încolţiţi

de % de

I Itub. infecţie plantaţi % de infecţie plantaţi % de infecţie

Wohltmann 100 23,0 300 43,6 300 66,3
Allerfriiheste Gelo~ 100 29,0 60 56,6 30 80,0
Bintje 100 28,0 200 48,5 100 70,3

În cazul m'etodelor care utilizează ca material de infecţiune zoosporangi
de vară, se supun infecţiunii fie numai colţii apicali ai tuberculului, conside
raţi ca cei mai potriviţi pentru infecţiune (metoda Glynne HlOdificată,

metoda Lemmerzahl şi metoda Lemmerzahl modificată), fie toţi colţii

tuberculului (metoda cufundării). Metoda Glynne modificată s-a experi
mentat ln forma ei originală, iar metoda Lemmerzahl s-a experimentat atît
cu bucăţi de tuberculi cu col ţi apicali, cît şi cu bucăţi de tuberculi cu colţ,j

laterali. Metoda cufundării a fost încercaUi în variante cu infecţiuni pe tu
berculi maturi, cu colţi de 1-2 mm, şi pe tuberculi nematuri, care au fost
supuşi infecţiunii fie imediat după recoltare, fie după ce au fost trataţi cu
tiouree tehnică (collcentraţie 2-2,!1%) pentru stimularea încolţirii.

Plecînd de la părerile contradictorii asupra temperaturii de germinare
a zoosporangilor şi de infecţiune (Z a k o pal şi S p i t z o v a, 1959),
s-au Întocmit variante legate de acest factor. Din tabelele 2, 3 şi 4, care
cupI'ind rezultatele infecţiunilor executate prin metodele În care întrebuin
ţează ca material de infecţiune zoosporangi de vară, se constată că metoda
Glynne modificată a dat procentele cele mai mici de infecţie, urmată de
metoda Lammerzahl, iar rezultatele cele mai bune s-au obţinut prin metoda
cufundării.

Procentele de infecţie obţinute prin metoda Glynne modificata (tabe
lul 2) au variat, în funcţie de soi, Între 18 şi 34, procente care sînt insuficiente
pentru a justifica folosirea aeestei metode. Metoda Lemmerzahl a dat rezul-

Tabelul 2

Rezultatele infect iunilor executate pri n metoda Glynne modificată şi metoda Lemmerzahl
Metoda Glynne

Metoda Lemmerzahlmodificată

bucăţi de tuberculi bucăţi de tub. cu bucăţi de tub. cu colţi

Soi u!' coIţi apicali laterali

supuse I %de supuse I% d . f r supuse

I
%de

infecţiunii infecţie infecţiunii o e In ec le infecţiunii infecţie

350 43,7 100
.,

45,0Wohltmann 100 23,0
Allerfriiheste Gelbe 100 18,0 400 48,7 150 41,3
Giilbaba 100 34,0 120 47,5 100 57,0
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Tuberculi

tate mult mai bune, procentele de infecţie variind Între 41,3 şi 57. In
fecţiunea nu a variat în funcţie de colţii supuşi intecţiunii, fapt care
arată că atît coltii apicali, cît si coltii laterali ai tuberculilor au aceeasi
capacitate de a t'i infectaţi. ' , ,

Metoda cufundării (tabelele 3 şi 4) a dat procente de infecţie destul de
mari, dar numai în variantele În care s-au Î!ltrebuinţat pentru illfecţiune

tuberculi încolţiţi fie natural, fie artificial. In cazul tuberculilor încolţiţi

natural, procentele de infectie au variat Între 42 si 100, iar În cazul celor
încolţiţi ~artificial, între 21,3 şi 82. La infeetar~a tubereulilor nematuri
neîncolţiţi, procentele de infecţie au fost mult mai mici în toate eazurile,
variind între 4 si 29,3 atunci cînd s-au infectat tuberculi netratati, asa cum
recomandă met~da, şi între °şi 12 în eâ'zul infectării tuberculiIor 'trataţi
cu tiouree. În variantele în care s-au Întrebuinţat tuberculi trataţi, în faza
cînd au început să porneaseă primii colţi, procentele de infecţie au fost
mai mari şi anume de 12-44.

Temperaturile de germinaro şi infecţiune experimentate, care au variat
Între 11 şi 22OC, nu au influenţat direct proeesul de infecţiune (tabelul 3).
În schimb, în toate experienţele s-a observat că procesul de dezvoltare ulte-

Tabelul 3

Rezultatele infecţiunilor executate prin metoda cufundării pe
tuberculi maturi din soiul Allerfriiheste Gelbe

I Temperatura de
--------,--------- germinare şi infecţiune

plantaţi % de infecţie De

250 100,0
50 56,0
50 42,0

200 59,5
350 43,1

50 76,0

11-13
12-13
13-15
13-15
13-15
20-22

Tabelul 4

Rezultatele in fecţiunilor executate prin metoda cufundării pe tuberculi nematuri

Tub. netrataţi Tuberculi trataţi cu tiouree

neîncoHiţi
cu colţi abia

încolţiţiporniţi

Soi u 1
plantaţi %de

I
infecţie plan- % de Plan-I % d, Plan-r % d,

taţi infecţie ta ţi infecţ ie taţi infecţie

Allerfri.iheste Gelbe 75 29,3 - - - - 75 21,3
Bintje 100 14,0 50 0,0 50 12,0 100 38,0
AIIerfri.iheste Gelbe 100 8,0 50 8,0 50 44,0 100 82,0
AIlerfri.iheste Gelbe 100 4,0 100 12,0 100 33,0 100 70,0
Wohltmann 100 10,0 - - - - 100 49,0
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rioarăa parazitului, deci procesul de formare a tumorilor, este mult influenţat

de oscilaţiile temperaturii. Rezultatele cele mai bune la infecţiune s-au
obţinut atunci cînd temperatura a variat. în rlccurs de 24 ore între 8 şi

20 sau chiar 25°C.
ModHicarea adusă de Z a k o pal şi S p i t z o v ii (1955) metodei

Lemmerzahl duce la o creştere însemnata a procentului de tuberculi putreziţ],

datorita ranirii ţesuturilor tuberculiJor PFin introducerea ineJelor de metal
sau sticlă în jurul colţilor apicali. In leI ul acesta tuber-
culJlor inlectaţi faţă de tuberculii supuşi iuiecţiunii a fost toate cazu-
rile foarte mică.

In toate inlecţiunile executa~e prin metodele Î11 care se întrebuinţează
ca material de inlecţiune zoosporangi. eJe vara, un rol important îl joacă

cantitatea şi calitatea acestui materied. legătură cu aceasta s-a experi
mentat un procedeu ele conservare şi dc crc,?Lere a tumol'ilor de pe tuherculii
atacaţi, recoltaţi toamna din terenuri contaminate cu rîic neagră. Procedeul
constă în următoarele: tuberculii cu tumori în creştere, ne"ăUimaţi şi Heata-

Fig. 1 - Creşterea tumorilor
de S ynchytrium endobioticum
(Sehilb.) Pere. pe tubereuli
de cartof păstraţi în nisi p

umeetat:
stînga: tubercul cu tumori iniţi.

ale; dreapta: acelaşi tubercul după

o lună de păstrare.

Fig. 1 - Growth of Synchy
trium endobioticum (Sehilb.)
Pere. tumars an patato tubers

stored in moist sand:
- tuber with initial tumors;

_. the same tuber aHer stor
age during a month.

caţi de alte boli, se introdll,'C,'î1i.nisip limectat, în lădiţe. Lădiţele se ţin în seră

la o temperatură variabilă întrţl 12şi20°C. Nisipul se umecteazil_illoderat
1n tot timpul păstrării, spre a ~e preveni putrezi;JI'ca tubel'culilor. In aceste
condiţii s-a· observat o bună, cOIlservare a tumorilor . şi, în plus, S-f-~

obţinuto ereştere puternicăaacestorH (iig. eare varlatîntre 5,2 şi 35,2 g,
înmodie 18,6 g. Prin acest procedeu se poate realiza materialul de infecţiune

necesar pentru încercările din timpul iernii. '
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1. Dintre metodele de laborator pentru determinarea rezistenţei cart0

fului la rîia neagră experimentate, rezultatele cele mai bune le-au dat metoda
cllfundării (procente de infecţie 42-100) şi metoda Glynne (procente de
infecţie 43,6-80), adică metodele care întrebuinţează pentru infecţiune

tuberculi întregi. Aceasta scoate în evidenţă rolul numărului de muguri ce
sînt supuşi infecţiunii pentru reuşita infecţiei. lVletoda Glynne prezintă însă

dezavantajul că necesită o perioadă lungă de experimentare.
2. Rezultate bune s-au obţinut şi prin metoda Lemmerzahl, la care

procentele de infecţie obţinute au variat între 41,3 şi 57. Metod a Spiecker
mcmn şi KotthoH şi metoda Glynne modificată au dat rezultate mai slabe,
procentele de infeeţie fiind în toate cazurile sub 35.

3. Toti coltii tuberculului au aceeasi capacitate de a fi infectati,
astfel că în hlfecţiunile prin metodele care îl~trebuinţează bucăţi de tuberc~li
se pot folosi atît porţiuni de tuberculi cu colţi apicali, cît şi porţ,iuni de
tuberculi cu colţi laterali.

4. Folosirea pentru infecţiune a tuberculilor nematud nu s-a dovedit
eficace. Tuberculii nematuri pot fi totuşi întrebuinţaţi în urma încolţirii

forţate prin tratare cu substanţe stimulatoare. .
5. Temperatura de germinaţie a zoosporangilor de vară şi de infecţiune

poate varia între 8 şi 20<YC.
6. Prin păstrarea tuberculilor atacaţi în nisip nmectat se asigură o

bună conservare a tumorilor şi, în plus, se obţine o creştere însemnată a
tumorilor iniţiale.
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ASPECTE R~RE DE ATACALCIUPERdII. SYNCHYl'RIUM
ENDOBJOTICUJl!1 (SCHIIAB.) PERe.

A. PUŞCAŞU şi 1. SIl'VI'AVSCfII

ALacul ciuperci!. A~y"nchytriutn endobi()ticum(Scpilb~,) Pere. pe cartof
se manifestă prin excrescenţec~nceroase,carese dezvoltă, de regulă, pe părţile

subterane ale plantelor şi .anume pe tuberculi" pe şt9,loni şi pe baza tul pinii.
În lucrarea de faţă se de,şcfiu cîteva manifestăridea,ţacpe organele aeriene
ale plantelor de cartof, ,zorg;fllly pe Cal'e ataclllacestei ciuperci se întîlneşte

foarte rar, numai }n}ulumite eondiţ.ii (Să v u le se tii şi colab., 1950;
Vor o n k evi c i şf'.colab., 1954; D o r~ljkjn,1955; B u k a s o v
şi K a fi era z, 1959· 'B li t le r Jo"n e s, 1961: H o f f m a n n,
1962).

Manifestările de aufosţ observate în anul 1961:., .lbe plante de cartof
din soiurile WohltmannşFlransk!i, cultivate':într-un ter~n foarte puternic
infectat de Ia Centrul experirn,erital pentru stUdiu,! rîiei l1egre POJorîta (ju
deţul Suceava). Atâ~ulj~Josţ. P!?dusde biotipull ~l dUP9fcii, după clasifi
carea lui U 1 Iri c: h ,,' (1959). Iilfec tarea părţilor aeriene ale plantelor a
fost posibilă datorită precipitaţiilor foarte abundente din prima parte a
perioadei de vegetaţie şi în special din lunile iunie - iulie (peste 260 mm),
care au favorizat transportul zoosporilor ciupereii pe organele aeriene.

Pe tulpini atacul s-a manifestat de obicei la subsuoara frunzelor, sub
forma unor excrescenţe verzi, cărnoase, de mărimi diferite (fig. 1, jos).
In multe cazuri atacul s-a manifestat de-a lungul muchiilor tulpinii, formîn
du-se nişte excrescenţe lamelare, lungi, de 4-5 mm înălţime, subţiri la
bază şi mai îngroşate la vîrf (fig. 1, mijloc). Cînd atacul a fost mai puter
nic şi mai timpuriu, s-au produs chiar deformări ale tulpinii (fig. 2).

Pe frunze atacul s-a manifestat mai des pe frunzele bazale. Au existat
însă şi plante cu toate frunzele atacate. Pe frunzele puţin atacate atacul s-a
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Fig. 1 - Atacul ciupercii Synchytrium endobioti
cum (Schilb.l Pere. pe tulpini de cartof:

jos - la subsuoara frunzelor; mijloc -- de-a 41ungul "mu
chiei tulpinii.

Fig. 1 - Attack of Synchytrium endobioticum
(SchiIb.) Pere. on the potato staJks:

below - at leafaxil ; middle - along the stalk edge.

2
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Fig. 2 - Deformarea tulpinii de cartof datorită atacului ciupercii Synchytrium
endobioticum.

Fig. 2 - Distortion of potato stalk due to Synchytrium endobioticum attack.

Fig. 3 - Atacul ciupercii Synchytrium endobioticum pe flori şi pe pedicelul şi

caliciul baceloL
Fig. 3 - Attack of Synchytrium endobioticum on flowers and on the pedicel and

calyx of small fruit.

201
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Fig. 4- Atacul ciupercii SyndlFtJtrit:tm end,obioticum
pe frunze· de cartof;

Fig. 4 - Attack of SyrLchytrium endobioticum on
potato leaves.

4
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manifestat pc partea dorsala a foliolelor, fie sub forma unor mici excrescenţe

pe nervurile foliolelor, mai ales pe nervurile principale, fie sub forma unor
mic; frunzuliţe, de 2-::-3/1-1,5 mm, subţiri, dispuse în rozetă Îll jurul punc
tului de infecţiune. In cazul infecţiunilor mai puternice, foliolele frullzelor
şi chiar frunzele în întregime (fig. 4) erau complet deformate, prezentîndu-se
sub forma unor excrescenţe carnoase, verzi, de marimea şi forma foliolelo1',
netede pe partea ventrala şi cu asperităţi pe partea dorsala (partea pe care a
avut loc infecţiunea). În aceste excrescenţe s-au gasit atît zoosporangi de
vara, cît şi zoosporangi de rezistenţa.

Plantele de cartof puternic atacate fie că nu mai prezentau infloI'escenţe,

fie ca aveau inflorescenţeatacate. În cazul clnd.? parte din florile infloreseenţei

ramîneau neatacate, ele erau mici şi uscate. In alte cazuri unele flori erau
complet atacate, iar altele ajunseseră sa se transforme în fruct, al carui
pedicel şi caliciu erau şi ele atacate (fig. 3). Atacul pe flori s-a manifestat
sub forma unor mici excrescenţe pe caliciu şi corola, care, în unele cazuri,
înlocuiau complet aceste componente ale florii. Pe fructul propriu-zis nu
s-au observat excrescenţe canceroase; în majoritatea cazurilor acestea formau
doar o rozetă la baza fructului.
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INFLUEi\TA GOLURILOH ASUPRA.. PRODUCTIEI DE CAHTOF SI ASUPRA
~ ", • . ;-

ERORI! ÎN TEII"\JCA EXPERIMENTALA

M. BERINDEI, H. BREDT, EUGENIA TĂNĂSESCU şi LUCIA DRAGOMIR

In literatura de specialitate există foal~te puţine date privind influenţa

golurilor, adică a lipsurilor de plante faţă de numărul iniţial de la plan
tare, asupra plantelor vecine şi asupra r;roducţiei în cultura cartofului. S-a
studiat influenţa marginilor l,a parcelele experimentale (S c h rei ner,
1954; E h ren p for d t , 1961), stabilindu-se o influenţă pozitivă de cca
10 % pentru durata perioadei de vegetaţie, abundenţa ;;şi ritmul creşterii

vegetative. De r c o (1961) a studiat influenţa densităţilor mici de plante
asupra producţiei biologice şi producţiei la hectar; acest fenomen este
însă de altă na tură, caracterizîndu-se, spre deosebire de culturile cu goluri.
printr-o repartizare mai uniformă a plantelor. Lnfluenţa specifică a goluri
lor gin culturi şi diferite metode de COl'Elctare a producţiilor în tehnica
experimentală au fost studiate mai mult pentru sfecla de zahăr, tutun,
porumb şi alte culturi prăşitoare. Pentru cartof Fer n a n d o (1960) arata
că goluri pînă la 15 % nu influenţează semnificativ producţia de tuberculi
decît în aniii secetoşi, iaI Str asi l (1965) determină o influenţă pozitivă

a golurilor :asupra producţiei tufelor vecine, de 3--31 % în raport cu pozi
ţia acestora faţă de gaJuri.

Avînd în vederei actualitatea..problemei atît pentru producţie cît şi
pentru tehnica experhnentală, ]a Braşov şi la Staţiunea experimentală

Argeş s-au efectuat experi'~nţe în scopul stabilirii influenţei golurilor asupra
producţiei de cartof, pr~cum şi a metodelor prin care poate fi eliminată

influenţa golurilorasupraproducţiei în tehnica experimentală.

METODA ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

Rezultatele au fost obţinute~n 3 experienţe de cîmp (efectuate în
anii 1965 şi 1966 la Argeş şi în 1967 la Braşov), cu cîte 10 variante aşe

zate după metoda dreptunghi ului latin de tipul 5 X 5 x 2, în care procentul
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de goluri a variat între O şi 40 %. Golurile au fost provocate artificial şi la
întîmplare, imediat după răsărilea plantelor, scoţîndu-se şi tuberculul mamă.
La plantare s-a folosit material încolţit, pentru a nu avea alte goluri decît
cele plovocate. S-au folosit soiul'ile de cartof Bintje, plantat la 70 X 30 cm
la Argeş şi Merkur, plantat la 60 X 40 cm la Braşov. Recoltarea tubercuU
lor în experienţe s-a făcut individual pe cuiburi, determinîndu-se greutatea
şi numărul de tuberculi la cuib. Mărimea parcelei recoltate a variat între
25 si 35 m2 •

, Experienţele au fost executate pe un sol aluvial la Argeş şi pe un sol
humico-semigleic la Braşov. Ambele soIuri au avut o textură luto-nisi
poasă şi o stIuctură bună. Au fost aplicate îngrăşăminte în doze de N

96P64 KSO

la Argeş şi N60P40 la Braşov.

Condiţiile climatice au fost diferite în cei trei ani de experimentare
(tabelul 1). Pentru temperatura aerului au fost înregistrate în genm al

Tabelul 1
Caracterizarea climatică a anilor 1965-1966 la Staţiunea Argeş şi 1967 la Braşov

I
Argeş 1965 I Argeş 1966 Braşov 1967

Luna I Ivaloarea abaterea*) valoarea abaterea valoarea abaterea

Temperatura aerului (OC)

Aprilie 7,1 -2,9 12,7 +2,7 8,4 -0,1
Mai 14,7 -0,6 15,5 +0,2 13,9 +0,7
Iunie 19,5 +0,7 17,4 -1,4 15,4 -0,6
Iulie 21,6 +0,8 21,1 +0,3 18,5 +0,7
August 18,9 -1,2 20,7 +0,6 18,2 +1,0
Septembrie 17,6 +1,4 15,8 -0,4 14,7 +1,2
Octombrie 9,3 -1,1 14,3 +3,9 10,1 +1,7

Media 15,5 -0,4 \ 16,8 +0,9 I 14,2 +0,7

Precipitaţii (mm)

Noiembrie- 278 +71 294 +87 251 +77
martie

Aprilie 40 -17 48 -9 40 -19
Mai 31 -59 47 -43 52 -36
Iunie 39 -53 101 + 9 153 +28
Iulie 11 -61 93 +21 156 +55
August 38 -25 89 +26 62 -25
Septembrie 14 -52 12 -54 23 -40
Octombrie 3 -51 23 -31 41 -9

Suma 176 I -318 \ 413 -81 I 527 -46

Producţiile de tuberculi medii pe experienţe (q/ha)

I 175 \ 350 I 315

*) Abaterile sint date faţă de mediile pe 65 ani la Argeş şi pe 50 ani la Braşov.
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abateIi mici faţă de normală, dar regimul de precipitaţii a prezentat variaţii

mari Cale au influenţat puternic producţia. Astfel, producţiile medii mari
în experienţele de la· Braşov şi de la Argeş din 1966 (315 şi 350 q/ha) au
fost un efect principal al abundenţei de umiditate din timpul iernii şi apoi
din perioada de creştere intensă din lunile iunie şi iulie şi, invOls, producţia

de numai 175 q/ha la Argeş în anul 1965 a fost cauzată de seceta pronun
ţată şi prelungită din acest an, deşi a existat o ]'ezervă bună de apă primă

vara.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢiI

Influenţa golurilor asupra producţiei de tuberculi la hectar. In tabelul
2 sînt prezentate rezultatele experienţelor de la Staţiunea Argeş, obţInute

la un procent de goluri crescînd de la O la 40 % şi avînd ca urmare reduce
rea c01espunzătoare a densităţii cuiburilor de la 47 600 la 28 600 cuiburi
la hectar. Se observă că producţia de tuberculi a fost mult diminuată sub
influenţa golul'ilOl, în ambii ani de experienţă, începînd de Ia limita de
10 % goluri. Procentul de diminuare a producţiei creşte progresiv paralel
cu creşterea procentului de goluri, dar nu în egală măsură. Astfel 40%
goluri au redus producţia cu numai 23 şi respectiv 31 %, ceea ce arată

Tabelul 2

Influenţa procentului de goluri asupra producţiei de tubercuJi (Argeş, 1965-1966)

Varianta Producţia de tuberculi

I
1965

l<emn".1
1966

% goluri
nr.

cuiburi/ha
q/ha I % I dif. q/ha I % 1 dif. Isemnif.

O 47600 175 100 - 350 100 -
3,3 46000 172 98 -3 347 99 -3
6,6 44500 168 96 -7 334 97 -11
9,5 43 100 167 96 -8 338 96 -12

12,2 41 800 158 90 -17 O 327 93 -23
15,4 40300 152 87 -23 00 317 90 -33 O
21,0 37600 152 87 -23 00 307 88 -41 00
25,2 35600 152 87 -23 00 291 83 -59 000
30,2 33200 148 84 -27 000 272 78 -78 000
40,0 28600 135 77 -4 000 241 69 -109 000

DL 5% 14 \ 8 \ 33 9

că a existat o compensare a golurilor, sub aspectul producţiei, de către

plantele vecine golurilor. Această compensare biologică explică şi lipsa
unei influenţe semnificative a golurilol' pînă la cca 10%.

In condiţii climatice mai favorabile (anul 1966) se observă o cOl;n.pen
sare mai bună a producţiei în variantele yU goluri puţine, urmată însă de o
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diminuare mult mai pronunţată în variantele cu goluri mai multe, în care
producţia a ajuns pînă la 69 % faţă de 77 % în anul 1965, mai puţin

favorabil.
În experienţa de la Braşov (tabelul 3), producţia de tuberculi a scăzut

la fel nesemnificativ pînă la 10 % golul i. Apoi diminuarea producţiei a

Tabelul 3

Influenţa procentului de goluri asupra producţiei ce tuberculi, numărului de tuberculi la cuib
şi greutăţii medii a tuberculilor (Braşov, 1937)

Varianta Producţia de tuberculi Numărul de tuberculi la cuib GreuL medie a unui tubercul
-

I I ciif

I
._",....._..~----.

% go.1 n'o ,.,,;.

I
sem- I IM 1~ I I

le..:
luri bUrI la q/ha OI niL nr. i % g % dif. I .~iO Eha 35

O 41600 315 100
I

13,7 100 55,2 100I - - -
3,3 40200 308 98 -7 14,2 104 0,5 52,5 95 -2,7
5,4 39400 300 95 --15 14,1 103 0,4 54,3 98 -0,4

10,7 37100 29.5 94 -20 14,9 109 1,2 * 53,5 97 -1,7
13,3 36100 291 92 -24 O 14,8 108 1,1 54,5 99 -O,Î
15,5 35200 282 90 -32 00 14,7 107 1,0 54,3 98 -0,4
20,0 33300 285 90 -30 00 15,5 113 1,8 ~, I 55,7 101 0,5
25.3131 100 277 88 -38 00 16,6 121 2,9 *** 54,0 98 -1,2
30,0 29100 268 85 [-47 000 17,3 126 I 3,6 * .~* 53,7 97 -1,8
40,0 25000 251 80 -64 000 18,5 135 4,8 ***'1 55,1 100 -0,1

DL 5% 22 I 7

devenit semnificativă, dar totuşi nu a fost atît de pronunţată ca în expe
rienţele de la Argeş; în vmianta cu 40 % goluri producţia a scăzut numai
pînă la 80 %. Aceasta în primul rînd din cauza intervalului mai mic dintre
rîndurile de plante (60 cm faţă de 70 cm), care pOlmite mai bună compen
sare a golurilor sub aspoctul creşterii plantelor şi al producţiei, şi în al doi
lea lînd datorită masei vegetative mai bogate a soiului lVIerkur.

Din tabelul 3 lCzultă de asemenea compcnsal'ea producţiei de către

plantele vecine golurilor printr-un număr mai mare de tuberculi la cuib
şi nu prin creşterea greutăţii medii a tuberculilor formaţi în condiţii de
spaţiu .nutritivrnărit. Numărulde tuberculi la cuib creşte paralel cu creşte

rea procentului de goluri de la 13,7 la 18,5, în timp ce greutatea medie a
unui tubereul rămîne constantă.

1nfluenţa golurilor asupra producţiei la cuib a plantelor vecine. Pentru
cunoaşterea acestei influenţe se analizează în tabelul 4 producţia de tuber
cuIi la cuib a.Ullor plante situate în diferite poz'iţii faţă de 1, 2, 3, 4 şi

mai muItegoluri. Gol. se cOllsideră în acest C;:lZ 'lipsa unui singur cuib.
Se constată că plantele şi pr'oducţia lor, nu au fost. influenţate de golurilB
situate pe rînduri vecine, decît în mică măsură atuncicÎn.d intervalul din
trerînduri a fost de numai 60em ,(la Braşov, unde producţia a crescut cu
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Tabelul 4

Influenţa mărim ii şi felului golurilor asupra producţiei de tuberculi la cuib

Producţia de tuberculi la cuib OJ
~._ ........

Varianta Argeş 1965 I Argeş 1966 I Braşov 196 Î
o~~
-.o:::

g/cuib I % Isemnif. , g/cllib I % jsemniLI g/cuib I % IsemniL
{§~

I I
Pfante vecine cu:

I I

nici un gol 363 100 727 '100 689 100 2040
1 gol pe rînd 460 127 * 852 117

1

** 931 135 *** 1 519
1 gol pe rîndul vecin 368 101 724 100 727 106 702
2 goluri pe rînd alăturate 502 138 ** 908 125· *** 976 142 *** 147
2 goluri pe rînd alterna-

tive 541 149 *** 968 133 *** 1 112 161 *** 158
2 goluri pe rîndurile

vecine 351 97 768 106, 810 118 ** 145
3 gol uri: 2 pe rînd şi 1 pe

I

rîndul vecin 619 171 *** 1 043 1431 *** 1 130 164 *** 342
3 goluri: 1 pe rînd şi 2 pe I

rîndurile vecine 514 142 ** 893 123 *** \ 983 143 *** 144
4 şi mai multe goluri 773 213 *** 1 200 165' *** 1 242 180 *** 235

DL 5% 93 \ 26

6 şi 18 %). Cel mai mult a fost mărHă producţia planteJor învecinate cu
4 şi mai multe goluri (65-113 %), apoi cu 3 goluri dintre care 2 pe acelaşi

rînd şi unul pe rîndul vecin (43-71 %) şi cu 2 goluri pe acelaşi rînd, cîte
unul de ambele părţi (33-61 %). Lipsa unei singure tufe a mărit produc
tia celei vecine pe acelasi rînd cu 17-35 %.
, Cunoscîndtn acest' foI influenţa golurilor asupra plantolor vecine
situate în diferite poziţii faţa de goIu:i, s-a putut calcula diminuarea pro
dueţiei de tubereuli în raport cu mă:imea şi ielul golurilol' (tabelul 5),
pentlu diferitele eoneliţii în caro s-a oxpeJimentat. Astfel, pentlu eompensa
rea totală a produeţiei do tubcreuli, goluri de 1, 2, 3, 4 şi mai multe cui
buri trebuie să reali zaze, prin pl antele elin vecinătatea lor, sporuri raportate
la produeţia medic a UIlei plante normale ele respectiv 100, 200, 300 şi

peste 400%, în medie 245%. Sporul realizat, ealcuJat prin însumarea sporuri
lor individuale ale tuturor plantelol' înveeinate cu aeesto goluri, a fost însă

mult inferiol', în medie de numai 138%, ceea ce reprezintă 56% elin spo
rul neeesar. Diferenţa pînă la 100 a acestei cifre reprezintă toema i proeen
tul de diminuare a producţiei în funcţie ele mărimea şi felul golului. Rezultă

eleei eă diferitele goluri analizate au diminuat producţia de tuberculi pe
raza lor în medie cu 44 %. Pri n experienţe so eonfirmă rezultatele privind
producţia de tubereuli la hectm (tabelele 2 şi 3), în sensul ca diminuarea
produeţiei a fost mai mică, de numai 23 %, la intervale mai mici între rîn
duri şi la soiul l\1erkur (la Braşov) şi mai mare, de 65%, în condiţii de
14 - Anale yol. I



Diminuarea producţiei de tuberculi În raport cu mărimea şi felul golurilor

Tabelul 5

t-.:>
(5

-
Pentru compensarea producţiei:

Procentul de diminuare a producţiei

1 spor realiza t
Mărimea

şi felul golului spor % % din sporul necesar pe experienţe media
necesar

%
Argeş IArgeş I"",ovIM d· Argeş IArgeş I"",ovIM d Acge, IA",e, I"",ov val. I val. /semRlf.1965 1966 1967 e la 1965 1966 1967 e la 1965 1966 1967 abs. reI.

Gol de :

1 cuib 100 56 34 82 57 56 34 82 57 -44 -66 -18 -43 100

2 cuiburi alătu-

rate 200 80 50 1I6 82 40 25 58 41 -60 -75 --42 -59 137 **
2 cuiburi alter-

native 200 107 67 163 112 54 33 82 56 -46 -67 -18 -44 102

2 cuiburi pe rîn-
durile vecine 200 IlO 80 178 123 55 40 89 61 -45 -60 -Il -39 91

3 cuiburi 300 182 1I5 242 180 61 38 81 60 -39 -62 -19 -40 93

4 şi mai multe
cuiburi 470 303 183 329 272 64 39 70 58 -36 -61 -30 -42 98----------------------------- -----------
Media 245 140 88 185 138 55 35 77 56 -45 -65 -23 -44 -----
DL5% 10 23

O"l
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vegetaţie favorabile (la Argeş în anul 1966). Important este însă faptul că

diminuarea producţiei de către goluri este la fel de mare indiferent de mări

mea şi felul golurilor analizate, ceea ce înseamnă că goluri mici şi uniform
repartizate, puţin vizibile în culturile de cartof, sînt aproape tot atît de
dăunătoare ca goluri mai mari, de 3, 4 şi chiar mai multe cuiburi. Un
procent mai mare de diminuare a producţiei se observă totuşi pentru golu
rile de 2 cuiburi învecinate (59 %), ca urmare a numărului mic de plante
vecine; în această categorie intră toate golurile care apar în vetre mai mari
pe unul sau pe mai multe rînduri.

1nfluenţa golurilor asupra erorii statistice în tehnica experimentală.

Tabelul 6 cuprinde rezultatele unei analize efectuate în acest sens asupra
erorii mijlocii a mediei (m %), calculată pe variante după metoda clasică,

Tabelul 6

Influenţa procentului de goluri asupra erorii experimentale

Car acter izarea
erorii

%
goluri

Argeş 1965

Eroarea experimentală

Argeş 1966 Braşov 1967

Metoda de calcul clasică

O 4,6 3,7 2,9

3 4,9 3,7 3,4

6 4,4 2,1 2,6

9 3,8 4,5 5,3

m%
12 7,3 3,2 5,2
]5 6,4 2,8 1,8
20 3,5 3,9 3,8
25 5,7 7,0 4,0
30 5,0 4,6 3,7
40 4,8 5,8 4,3

Analiza variantei

23
3:S
24

40
42
28

333
650
342

I-
l401520-40g

S2

I
0-6 I ]47 746

19-15
1

77 638eroare 20-40 100 734

ISP 0-6 35 74
eroare 9-15 97 56
% 20-40 19 28 I

DL 5% 0-6 18 40
9-1.5 ]3 37
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şi asupra diferitelor elemente care caracteri zează Oloarea în analiza varian
ţei (valianţa erorii, suma pătratelor pentru eroare în % faţă de suma pătra

telor totală şi diferenţa limită pentru P = 5 %). Analiza varianţei a fost
efectuată în acest scop separat pentl u grupe de cîte 3 variante cu procent
diferit de goluri (0-6, 9-15 şi 20-40 %). Din toate rezultatele obţinute

se desprinde faptul că procentul diferit de goluri nu a influenţat de loc
asupra erorii experimentale.

Compararea celor mai uzuale metode de eliminare a influenţei golurilor
în tehnica experimentală. Şi în tehnica experimentală cel mai mare inconve
nient al golurilor rămîne deci influenţa negativă asupra producţiei, adică

date de producţie cu a_tît mai eronate cu cît procentul de goluri este mai
mare (tabelele 2 şi 3). In general, se consideră că golurile de pînă la 4 %
pot fi neglijate la prelucrarea şi interpretarea rezultatelor experimentale
(8 ă u 1 e s cu, 1967), fapt confirmat şi de rezultatele noastre. La peste 4%
goluri se impune însă corectarea producţiei prin diferite metode în
funcţie de numărul de goluri, procentul de goluri, procentul de di
minu!lre a producţiei, prin eliminarea plantelor vecine cu golurile
etc. In acest sens au putut fI comparate şi verificate pe baza rezul
tatelor experienţelor efectuate cele mai uzuale metode de corectare
pentru cultura Cai tofului şi alte culturi prăşitoare şi anume: me
toda calculării producţiei ideale, metoda coeficientului de regresie şi

metoda coeficientului de corecţie Henrichs. La acestea s-a adăugat şi me
toda coeficientului de corecţie procentual, elaborată pe baza rezultatelor
experimentale obţinute.

i. Calculul producţiei ideale (tabelul 7), prin eliminarea la recoltale
a tuturor plantelor vecine golurilor şi calcularea producţiei la hectar în
raport cu numărul de plante .normale recoltate, a dat rezultate bune pînă

la cca 15 % golm i. Peste această limită metoda dă producţii din ce în ce
mai mari, ceea ce dovedeşte că influenţa golurilor creşte progresiv cu creşte

rea procentului de goluri.

Coeficientul ele repartizare a golurilor (tabelul 7), dat de raportul
dintre numărul plantelor vecine cu goluri şi numărul golurilor, caracteri
zează modul ete repartizare a golurilor (C o i c e v şi colab., 1960). Valoa
rea maximă a acestui coeficient este 2 si se obtine atunci cînd fiecărui

gol (lipsa unei plante) îi corespund două' plante învecinate pe rînd. Va
loarea coeficientului de repartizare scade sub 2 cu atît mai mult cu cît
golurile alăturate sînt repartizate mai neuniform, ceea ce se întîlneşte mai
ales cînd numărul golurilor este mare sau cînd goluIile apar în vetre.
În ceea ce priveşte repartizarea golurHor, calculul producţiei ideale a
corectat corespunzător producţia pînă la un coeficient de repartizare de
1,70-1,80.

2. Coeficientul de regresie pentru corectarea producţiei exprimă relaţia

dintre procentul de goluri şi procentul de diminuare a producţiei de tuber
cuIi, reprezentată grafic în figura 1. Pe baza acestei relaţ,ii şi a rezultate-
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Tabelul 7

Compararea principalelor metode de eliminare a influenţei goluriJor în tehnica experimentală

coeficientu l de
corecţie HenrichsI

coe fjC;:~tu l d-:-! coeficientu l de
regresie I corecţie procentual

q/h-a--;--0/--~-:-'-I"q-/~~-I-'-~Ill 1-:-1:--%---;I-~:-, I-q-Ih-a--:-I-%' I ~""
/0 ~ I I ~ ! I ~ ~

Producţia corectată prin:

Argeş, 1965

O 1. 75 100 I 175 100 I 175 100 175 I 100 '1

3 170 97 170 97 171 98 171 97 ' 2,00
6 167 95 173 99 174 100 174 99 I 1,90
9 187 106 180 103 181 103 181 103 1,82

12 166 95 162 93 171 98 162 97 1,76
15 168 96 167 96 172 99 172 98 1,72
20 184 105 170 97 I 1'72 98 171 98 1,62
25 190 107 180 103 I 178 102 176 101 1,57
30 195 111 * 175 101 I i 81 104 174 102 1,31
40 234 133 *** 172 98 I l' 180 103 180 103 1,10

DL 5%1--19- --ll- --,-~ '--71--1-~--8--- --1-5 --8- -- ---

Argeş, 1966

O
350 I

100 350 I 100 3,50 I 100 350 100
3 347 99 352 101 3,54 101 353 101 1,93
6 357 102 357 102 350 100 350 100 1,40
9 361 103 349 99 350 100 350 100 1,84

12 351 100 351 100 I 351 100 349 100 1,87
15 333 95 345 99 I 348 99 346 99 1,78
20 378 108 * 348 99 354 101 352 100 1,60
25 343 98 337 97 346 99 341 97 1,47
30 371 106 * 325 93 336 96 332 95 1,37
40 367 105

~I~
O 323 92 319 91 1,21-- -- -

DL5% 22 6 41 12 36 10 39 11

Braşov, 1967

O 315 100 315
1

100 315 100 315 100
3 296 95 313 100 315 100 314 100 1,83
5 304 98 307 98 304 98 311 98 1,90

10 310 98 312 100 313 100 312 99 1,85
13 316 100 312 100 315 100 316 100 1,91
16 325 103 306 97 309 98 313 98 1,86
20 329 104 318 100 322 102 321 102 1,88
25 337 107 * 320 102 328 104 324 103 1,76
30 352 112 ** 319 101 329 105 325 103 1,63
40 386 123 :lI** 320 102 339 108 * 334 106 1,38-------------

-'--;-1-8
----------

DL5% 22 7 26 8 34 11
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lor experImentale obţinute s-a putut calcula diminuarea medie a producţiei

în procente, cînd procentul de goluri variază între 1 şi 50 (tabelul 8).
Aplicînd aceste procente de corelaţie la producţia reală, individual pentru

~~
'\
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Fig.
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1 - Relaţia dintre procentul de goluri şi procentul de dimi
nuare a producţiei în cultura cartofului.

1 - Relation between percentage of blanks and percentage
of yield decrease in potato crops.

K (x% goluri) =

fiecare parcelă-repetiţie, s-a obţinut o corectare corespunzătoare a produc
ţiei (tabelul 7), fără diferenţe semnificative faţă de martor pînă la 30%
goluri şi un coeficient de repartizare de 1,30-1,40.

3. Coeficientul de corecţie procentual a fost obţinut din rezultatele
experienţelOl efectuate, prin următoarea fOlmulă:

producţia variantei martor

producţia varIantei cu x % goluri

Tabelul 8
la diferiteDiminuarea medie a producţiei în procente (coeficientul de regresie, y)

procente de goluri

% Igoluri y

o O 10 5,2 20 11,6 30 19,0 40 27,4
1 0,1 11 5,7 21 12,3 31 19,8 41 28,3
2 0,7 12 6,4 22 13,0 32 20,7 42 29,2
3 1,2 13 7,0 23 13,8 33 21,5 43 30,1
4 1,7 14 7,6 24 14,5 34 22,3 44 31,1
5 2,3 15 8,3 25 15,2 35 23,1 45 32,0
6 2,8 16 8,9 26 16,0 36 24,0 46 32,9
7 3,4 17 9,6 27 16,7 37 24,8 47 33,9
8 4,0 18 10,2 28 17,5 38 25,7 48 34,8
9 4,6 19 10,9 29 18,3 39 26,3 50 36,7
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Acest coeficient reprezintă deci mărimea producţiei martorului fără

goluri, considerată 1, faţă de producţia variantei pentru care este calculat.
Producţia corectată se obţine înmulţind producţia leală cu coeficientul
corespunzător procentului de goluIi la care a fost obţinută această produc
ţie. Aplicînd şi calculul regresiei între coeficienţii obţinuţi prin formula
de mai sus şi procentele de goluri corespunzătoare, s-a ajuns la coeficienţii

de corecţ-ie medii cuprinşi în tabelul 9, pentru goluri variind între O şi 50 %.

Tabelul 9

Coeficienţii de corecţie procentuali K calculaţi pentru goluri între O şi 50 %

% Igoluri K

o 1,000 10 1,045 20 1,133 30 1,268 40 1,448
1 1,004 11 1,052 21 1,144 31 1,284 41 1,469
2 1,007 12 1,059 22 1,156 32 1,301 42 1,490
3 1,010 13 1,066 23 1,169 33 1,317 43 1,511
4 1,014 14 1,074 24 1,181 34 1,335 44 1,533
5 1,018 15 1,083 25 1,195 35 1,353 45 1,556
6 1,022 16 1,092 26 1,208 36 1,371 46 1,579
7 1,026 17 1,101 27 1,223 37 1,390 47 1,602
8 1,030 18 1,112 28 1,237 38 1,408 48 1,626
9 1,039 19 1,122 29 1,252 39 1,428 50 1,675

Producţia corectată prin aplicarea acestor coeficienţi medii asupra
producţiei reale, individual pentru fiecare parcelă-repetiţie (tabelul 7), este
corespunzătoare, fără diferenţe semnificative faţă de martor pînă la varian
tele cu cca 30% goluri şi un coeficient de repartizare de 1,30-1,40.

Aceste ultime două metode de corecţie prin coeficienţi au dezavanta
jul că se bazează pe cifre antecalculate din alte experienţe decît cele a căror

producţie trebuie rectificată, cifre care trebuie să apară în tabele de tehnică

experimentală sub formă de coeficienţi, avind o valabilitate mai generală.

De aceea, pentru ca aceşti coeficienţi să fie cît mai reali, se impune recal
culmea lor pe baza unui număr rît mai mare de experienţe executate cu
procente diferite de goluri, în condiţii cît mai variate. Este indicată chiar
calcularea coeficienţilor de corecţie diferenţiat pe grupe de soiuri şi pe
condiţii de cultură diferite.

4. Corectarea producţiei prin coeficientul Henrichs (F e i c h tin ger,
1928; VeI i c a n, 1959) este o metodă avantajoasă prin faptul că se ba
zează pe elemente din înseşi experienţele a căror producţie trebuie corec
tată. Formula este următoarea:

producţia corectată = producţia reală X

yX+-
2

x '
'1

în care X este numărul cuiburilor recoltate, iar y numărul golulilor.
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Prin aplicarea acestei metode la rezultatele obţinute în cXpel'iell~cle

de la Braşov şi Argeş (tabelul 7) s-a obţinut o cor\Jctal'e foarte buna a pro
ducţiei afectate de influenţa golurilol', fara difmenţe semnificative faţa de
martor pîna la 40% goluri şi un coeticient de repartizare de 1,10-1,20.

Deşi rectifical'ea producţiei prin metodele aratate a dat rezultate bune
la procente mari de goluri, posibilitatea de aplicare a acestui procedeu

este mult mai limitata. Avînd în vedere exactitatea şi rigUl'OzItatea ştiinţi

fiea necesara în orice experienţa, limita maxima admisă pentru corectarea
producţiilor afectate de influenţa golurilor trebuie considerată de 10 % sau
cel mult 15 % goluri; toate parcelele cu mai multe goluri trebuie sa fie eli
minate încă de la recoltare.

Un rol hotărîtor în eliminarea pal'eelelor cu goluri îl are şi eoefieientul
de repartizare a goluriJor, mai ales ea în natură predomină tendinţa spre
apariţia golurilor în vetre, în mod neunifOlm, ]a întîmplare, eum a fost
cazul în experienţele ale eăror rezultate au fost prezentate. Valoarea minimă

admisă pentru eoeficientul de repartizare a golurilor, care să permită rec
tificarea producţiilor afectate de influenţa golurilor, trebuie considerată

de cca 1,60.

CONCLUZII

1. Golurile din culturile de eartof reduc progresiv şi foarte pronunţat

ploducţia de tuberculi la hectar. La 40% goluri diminuarea producţiei a
variat între 20 şi 31 %, în raport cu condiţiile de vegetaţie, distanţa din
tre rîndurile de plante şi soiul folosit. La golurile de pînă la 10 %, diminua
lea producţiei a fost nesemnificativă.

2. Producţia la cuib a plantelor vecine cu goluri a fost mărită eu
6-113 %, în TapOl t cu poziţia plantelor faţă de goluri. Aceste sporuri de
producţie individuale, care explică compensarea parţială a producţiei de
tubelculi la hectar în culturi cu goluri, s-au realizat prin cleşterea număru

lui de tuberculi la cuib, greutatea medie a tubelculilor rămînînd constantă.

3. Golurile nu au influenţat eloarea experimentală, indiferent de frec
venta lor.

, 4. Pentru corectarea producţiilor din parcele experimentale cu goluri
se pretează cel mai bine metoda coeficientului Henrichs. Calculul producţiei

iaeale corespunde numai pentru procente mici de goluri, iar coeficientul
de regresie şi coeficientul procentual este necesar să fie îmbunătăţiţi prin
recalcularea lor pe baza unui număr cît mai mare de experienţe executate
în condiţii diferite.

5. Corectarea producţiei în experienţele cu cartof s-a dovedit necesară

începînd de la 4-5 % goluri. Ea a dat rezultate bune, în funcţie de metoda
folosită, pînă la procente mari de goluri, dar în tehnica experimentală

limita maximă pînă la care se admite rectificarea producţiilor afectate de
influenţa golurilor este de 10 % şi numai în cazuri excepţionale 15 % go
luri.
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CONTRIBUŢII LA STABILIREA CONDIŢIILOR STANDARD DE
DETERMINARE A CONTINUTULUI DE AMIDON DIN CARTOF PE

CUJE POLARIMETRICĂ

DRAGA SCHACHTER, W. COPONY şi RODICA STĂNESCU

Dată fiind marea irnpolLanţ'Ll a amidonului în alimentaţie şi industrie,
determinarea precisă a conţinutului lui din prod.usele vegetale are o deose
bită importanţă. In ace~L scop s-au elaborat diferite metode de determinare,
ce se bazează pe urmă toarele principii:

- separarea am donulu i ca atare din amestecul complex în care se
găseşte, urmată de CÎJltărirea lui directă sau de determinarea lui pe cale
polarimetrică;

- zaharificarea amidonului, urmată de determinarea volumetrică sau
gravimetrică a glucozei formate;

- dizolyarea amidonului şi determinarea lui pe baza deviaţiei polari
metrice a soluţiilor obţinute.

Primele două m8lode sînt laborioase, necesitînd mult timp atenţie

deosebită atît pentru îndepărtarea efectului unor componente ale materiei
vogetale care concură]a o.bţinerea de rezultate aberante, cît şi pentru dozarea
continutului de amidon. In mod frecvent se foloseste metoda Ewers-Gross
feld' bazată pe cel dt al treilea principiu, fiind ~ai rapidă şi economică.
Valorile obţinute pe această eale corespund conţinutului de amidon bl'ut.
M ii 1 l e r (1966) a determinat un conţinut mediu de amidon în cartof de
14%, zaharuri 0,5%, dexLrine, pentoze şi pectine 2,8% şi hemiceluloză

0,7%; se poate considera că amidonul brut determinat astfel se apropie de
valoarea nivelului pUl'.

S-a considerat ]lecesar a se standardiza metoda Ewel's-Grossfeld,
deoarece reţeta aşa crm a fost dată e rigidă şi nu indică eventualele erori
ce pot apare la variaţia unui factor sau a altuia. In acest scop s-au făcut o
serie de detel'minări, prelucrate statistic, variindu-se toţi factorii ce ar
putea influenţa deter rn i narra analitică respectivă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Dintr-o probă Il ,adie de tuberculi de cartof, bine omogenizată, s-au
făcut pentru fi8cafl.~ fador urmărit şi pentru toate graduările lor
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cîte trei determinari paralele, v.ariindu-se faţa de metoda iniţială numai
factorul indicat.

Metoda Ewers-Grossfeld constă în dizolvarea prin fierbere în prezenţă

HCI 1,124% a 5 g material uscat, adăugarea de HeI 25% şi apoi de 10sfo
wolframat de sodiu ca delecant şi în final polarimetrarea soluţiei. S-au luat
În studiu următorii factori ce au fost variaţi faţă de metoda Ewers-Grossfeld,
considerată standard: condiţionarea probelor; USCdrea probelor (30, 50, 70,
90 şi 105°C); cantitatea de HCI 1,124 % folosită pentru extracţie (25, 50 şi

7.5 mI); timpul de menţinere în baia de apă la fierbere (13, 16, 19, 21, 24,
27 şi 30 minute); modul de agitare a baloanelor în baia de apă; modul de
racire a baloanelor (în aer sau apă); cantitatea de HCI 2.5 % (.13, 16, 20, 26
şi 30 mI); cantitatea de fosfowolframat de sodiu folosită ca defecant (0,5,
'1, 1,5 şi 2,5 mI) şi cantitatea de substanţă uscată luată în lucru (1, 2, 3, 4
şi 5 g).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Din analiza varianţei pentru to~i factorii urmăriţi (tabelul 1) se constată

ea exista variante ce au influent,ă hotărîtoare asupra procentului de amidon

Tabelul 1

Analiza varianţei pentru toţi factorii studiaţi

Total
Variante
Eroare

DL

50
16
34

SP

197,378
189,330

8,048

MP

3,947
11,833
0,237

F

4,999"'*

determinat. Aceste variante care influentează în mod semnificativ determina
rea reies din tabelul 2, în care s-au tre~ut rezultatele determinărilor pentru
toti factorii analizati. Factorii urmă1iti pot fi clasificati in trei grupe:

, Grupa 1, în c~re eroarea relativă variază Între 98,9 şi 100,5%, cu
factori ce nu au influenţă semnificativă ca: timpul fie fierbere Între 15 şi

19 minute, Iăcirea în apă sau aer, cantitatea de fosfowolframat de sodiu Între
0,.5 şi 2 mI, cantitatea de HCI 1,124 % de 50 mI adăugaţi o singură dată sau
de două ori fracţionat cîte 50% şi agitarea baloanelor, rămînînd material
pe pereţi. Faptul că adăugarea iniţială a numai 2.5 mI HCI 1,124% nu
inJluenţează semnificativ rezultatele se explică prin aceea că această canti
tate e suficientă pentru realizarea pH-ului de 3,3, la eare este suprimată

acţiunea dextrinogenă prin inactivarea oc amilazei, iar prin Încălzire la 70°C
e suprimată acţiunea zaharogenă, datorită inactivării ~ amilazei (VI heI a n
şi Rob e r t s, 1953).
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Tabelul 2

Diferenţe obţinute la variaţia factorilor

0,1 % = 0,35731% = 0,2709

I
_ 50 ! 20

DL 5% = 0,2014

---'--

50 I 20

50 , 20

HCI HCI Fosfowol- Condi- Timp ele I Ami- Eroare
1,124% 25% framat ţii ele fierbere don % Semnif. Grupa Observaţii

mi mI mi răcire m:n. i %
I I

17,061100,O' --
I

50 20 1 apă 15 _1___proba normală
-------- ---------

50 20 1 apă 15 17.151100.5 1 proba rămasă pe

----- ------ --
pereţi

50 20 1 apă 13
1

16,94 99,2 1 probă cu timp de
fierbere scăzut

I faţă de proba

-1 standard
--- ----------------

50 20 2 a~~_ 15 16,92 99,1
' I I---- -\-1-

50 20 1,5 apă 15 1692 99 1

1 '
-------- -----___o

---- --
50 20 1

1·_
apă 19 16,92 99,1 1----!

I
I

25-+-25 20 1 \ apă I 15 I 16,88. 98,9 1 25 mi Hei
I

,

I

I

1,124% înainte de

I
fierbere si 25 mI
după fie~bere

----- --------
1
--- -~---

50 20 1 aer 15 16,88 98,9 1
---- --

50 20 0,5 apă 15 16,88 98,9 1
----- ----

50 20 2,5 apă 15 16,83 98,6 * II-- ----
50 20 1 apă 21 16,83 98,6 * II

--- -- ----

75 20

I~-
apă 15 16,65 97,6 * II

--

apă 30 16,57 97,1 *** III valori
----

I
1 apă 24 16, 15 94,6 *** III semnificativ------1-

***Iill1 apă 27 . 15,33. 89,8 mai mici

Din grupa a II-a fac parte factorii ce scad semnificativ valoarea pro
centului de amidon: cantitatea de fosfowolframat de sodiu cuprinsa întrej şi

2,5 mI şi cantitatea de HCl1,124% Între 50 şi 75 mI (eroarea relativa între.
98,6 şi 97,6%).

Din grupa a III-a de factori ce scad în mod foarte semnificativ valoarea
reală a procentului de amidon, producînd o eroare relativa cuprinsă între
89,8 9i 97,1. %, face parte timpul de menţinere în baia de apă la fierbere între
24 şi 30 minute, faţa de 15 minute prevăzut de reţeta iniţjală. Scăderea
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procentului de amidon se explică prin acţi uneH PII zimei R din cartof, care
acţionează asupra dextrinelor provenite din 11 id 1'01 i 1'. a amidonului prin rupe
rea legăturilor CI. glucozidice (U 1 m a n n,U

'
55).

Variaţia cantităţii de HCl 25% (tahelu l ;)) arată că pentru cantităţi

mai mari do 20 mI HCI nu se obţ,in rezulta(,(~ diferClIţiate, în timp ce pentru

Tabelul 3

Variaţia cantităţii de HCI 25%

HeI 25%
mI

20
13
10
16
30
26

Amidon
%

16,54
16,90
16,86
16,77
16,68
16,50

Eroare
o/
'o

100,0
102,1
101,9
101,3
100,8
99,9

Semnif.
%

*
*
*

DL 5% = 0,1983 1% = 0,276 0,1 % = 0,3837

cantităţi mai mici de 20 mI HeI (prevăzuţi dt: r('t(·t~) se obţin yalori semni
ficativ mai mali.

Tabelul 4, care permite compararea UJL~i \:leLante cu toate celelalte,
reprezintă variaţia procentului de amidon în IUli( Ue de cantitatea de suh

uscată. Linia frîntă indic~1. diJoH'Jlţe H'illllificative Între variante la

Tabelul 4

Variaţia procentului de amidon în funcţie de cantitatea de substantă usca tă

Grame S. U.
analizate 5 4 2

5
4
3
2
1

X%
16,92
16,78
16,16
16,12
15,02

16,92 16,78 16,16 16,12 15,02
.,..---0-=------=0,-,7"14.,----:'I-(f.7G::-----O,80----1-,9"'-0·° O.G2 0,66 1,76

'--0--1 0,04 1,14

° 1,10
O

DL 5% = 0,26 1%=0,36 0,1% = 0,48

limita de confidenţă P = 5 %. Între varian Idd cu 5 şi 4 g nu există

diferenţe semnificative, aceste două varianlE) deosebindu-se însă foarte
semnificativ de variantele cu 3, 2 şi 1 g. OpcL nu se recomandă probe
mai mici de 4 g.



5 CONDIŢIILE STANDARD DE DETERMINARE A CONŢINULUl DE AMIDON 223

Variaţia procentului de amidon pentru diferitele temperaturi de uscare
este ilustrată în tabelul 5. Procentul de amidon cel mai ridicat s-a obtinut
la probele uscate la 30 şi 5()Oe; între aceste doua variante de temper~tură

Tabelul 5

Variaţia procentului de amidon În funcţie de temperaturiIe
de uscare a tuberculilor

Temp.
50 30 70 90ec

X% 18,15 17,88 17,59 17,26
50 18,15 O 0,27 0,56 0,89
30 17,88 ° 0,29 0,62
70 17,59 ° 0,33
90 17,26 °105 17,25

DL 1% 0,27 0,1 % = 0,46

105

17,25
0,90
0,63
0,34
0,01

O

nu există diferenţe semnificative (18,15 şi 17,88% amidon). La temperaturi
mai mari de 500 e procentul de amic'on scade semnificativ cu creşterea tem
peraturii, ajungînd la valori de 17,26-17,25 pentru temperaturi de 90 şi

105~C. Acest lucru se explică prin faptul că, prin încălzire la 55-65°C,
amidonul diu cartof suferă procesul de hidroliză enzimatică, obţinîndu-se

70-80% maltoza şi 20---30% dextrină (\iV heI a II şi Rob e r t s, 1953).
Se recomandă introducerea probelor în etuva încălzită la 50° C.

CONCLUZII

L Din analiza rezultatelor ob-ţinute cu privire la conţinutul de amidon
din tuberculii de cartof, se constata că urmă tori i factori nu influenţează

l'eproductibilitatea determinărilor: temperatura de uscare a probelor pînă

la 50°C; cantitatea de probă de 4 sau 5 g; cantitatea de HCI 25% între 20
şi 30 mI; timpul de fierbere în haia do apă între 13 şi 19 minute; agitarea
baloanelor şi modul de răcire a lor în aer sau apă; cantitatea de defecant
fosfowolframat de sodiu între 0,5 şi 2 mI.

2. Factorii ce scaa în mod semnificativ rezultatul determinărilorsînt:
timpul de fierbere în baia de apă pest.e 19 minute; cantitatea de fosfowolf
ramat de sodiu mai mare de 2 mI; temperatura de uscare a probelor
peste 50°C.
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INFLUENŢA TRATAMENTELOR CU HIDRAZIDĂ lVIALEICA ASUPRA
pASTRARII CARTOFULUI

S. MUREŞAN, ECATERINA CONSTANTINESCU, T. GOREA
şi RODICA MARINESCU

În cazul unei depozitări necorespunzătoare a cartofilor au loc pierderi
ce pot ajunge pînă la 15--20%. O reducere 1:1 pierderilor în timpul depozitării

de numai 4--5% reprezintă mii de tone de cartof în plus. De aCflea, în ulti
mele decenii diferiţi cercetători au căutat să redudt cît mai mult pierderile
la cartoful depozitat pentru păstrare pe perioade mai lungi, folosind în acest
scop substanţele chimice. G u t h r i e (1939) ti reuşit să prelungească apa
riţ,ia colţilor pe, tuberculi prin folosirea eterului metilic al acidului alfanaf
tiJacotic. RezulLatele unor cercetări asemănătoare cu diferite substante
chimice au fost publicate şi de BolI m a Il n şi Ram s o n (1962),
N y 1 U Il d şi A y l' e s (1964), H rus c h k a şi colab. (1965). La noi
în ţară au existat de asemenea preocupări în legătură cu tl'atarea tuberculilor
de cartof cu substanţe chimice. Astfel, S il v u 1 e s cuşi D r i m u Ş

(1959) au studiat o serie de produse sub formă de pulbere, obţinînd în unele
cazuri rezultate bune. Dintre substanţ,elede inhibare a creşterii care se admi
nistrează direct pe masa foliară a plantelor prin stropil'i, hidrazida maleidi
esLe cel mai mult întrebuinţată (E miI s s o n, 1955; P ă t z o 1 el, 1955;
Are şi 1 s 1 e i b, 1965)1.

În scopul reducerii pierderilor prin inhibarea încolţirii şi evitarea
unor lucrări suplimentare în sezonul de toamnă, s-a încercat efectul hidra
zidei malei~e (H.M.) în condiţiile de la Braşov la cîteva soiuri de cartof.
S-a urmăIit influenţa hidrazidei maleice asupra cartofului de consum şi

de sămînţă.

1 Fis c h n i c h O., 1957, Maleinsiiurehydrazid und seine Auswirkung aui die wach
sende und lagernde Kartoftelknolle, 4th Informal Potato Conference (referat).

15 - Anale voI. 1
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

2

Hidrazi da maleidi (1, 2-hidro-3,6-piridazindiona) se prezintă sub forma
de cristale alLe, este solubilă în apă caldă şi în plantă are acţ,iune asupra
acidului indol<3-acetic. Pentru carloiul de consum s-au executat două

experienţe, una cu soiul Urgenta şi alta cu soiul Merkur. S-a iolosit metoda
de aşezare în patrat latin de ti pul 3 X ~-). Latiecare experien~ă s-a urmări t
eiectul hidrazidei maleice în concentraţie de 0,25% şi 0,50% comparativ
cu martorul stropit cu apă. Tratamentul s-a executat la siîrşitul înlloritului,
aplicînd 1 000 litri soluţie la hectar. Pentru cartoiul de sămînţa s-audec
tuat două experienţ,e cu soiurile Urgenta şi Bintje, utilizîndu-se soluţii J'n
concentraţie de 0,15 % şi 0,2.5 % administrate îu cloua epoci şi anume la 10
şi la 20 de zile dupa începutul îniloritului.

RecoItarea s-a iacut la maturitate. Din fiecare variantă s-a luat cîte
o probă medie de 120 tuberclili, care au fost: păstraţi în lădiţe tip olandez
în condiţii de temperatură ridicată (15-20°C), ppntru a forţa pornirea şi

creşterea colţilor. Pentru stabilirea pierderilor cartoful destinat consumului
s-a depozitat în pivniţă, iar cel pentru sămînţa în silozuri. În primavara s-au
stabilit pierderile prin pastrare şi provenienţa lor. Pentru constatarea post
acţiunii H.M., capacitatea de producţie a materialului de samînţa provenit
din variantele trataU:~ a iost verificată ]'11 cîmp priŢl reînmulţ,ire în culturi
comparative.

REZULTATELE OBŢINUTE

Influenţa hidrazidei maleice asupra producţiei >'i postacţiunea ei. Se
constata ca aplicalea tratamentului cu H.M. În concentraţie de 0,25-0,50%
prin stropiri pe masa 101iară nu a influenţat producţia de tuberculi în anul
executarjj tratamentului (tabelul 1). Diferenţele de producţie faţa de mar
torul netratat sînt nesemnificative. Timpul cel mai potrivit pentru efectuarea
acestei lucrări este atunci dnd nu cad precipitaţii. Eficaeitatea tratamentu
lui este sigură numai daca dupa executarea stropirii au trecut cel puţin 24
ore fără sa cada ploaie (E v ere t t, 1964).

Urmarind postacţiunea H.M. la materialul de sămînţă se constată ca
din tuberculii de cartof proveniţi de la plantele tratate cresc plante debile
sau nu rasar. Din aceasta cauză în cultura sînt frecvente golurile, iar produc
ţia este mult diminuată (tabelul 2).

Efectul hidrazidei maleice asupra încolţirii. Prin tratarea cartofului
în timpul vegrtaţiei cu H.M. nu s-a prelungit repausul germinal al tubercu
IUor pastraţi în condiţii de temperatură ridicată (15-20°C). Dimpotriva,
la variantele tratate se observa o tendinţa de creştere a numărului mediu de
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Tabelul 1

Productia de tuberculi' obtinută' în anii executării tratamentelor cu hidrazidă maleică la
. cartoful de consum (Braşov, 1963-1964)

Producţia

Varianta

Stropit cu apă

Stropit cu H.M. 0,25 %

Stropit cu H.M. 0,50%

DL5%

Stropit cu apă

Stropit cu H.M. 0,25%

Stropit cu H.M. 0,50%

DL 5%

qJha

313,9

315,4

328,8

315,9

348,9

337,3

%

Urgenta

100,0

100,4

104,7

Merkur

100,0

110,4

106,7

dif.

1,5

14,9

15,0

33,0

21,4

43,9

semnif.

Tabelul 2

Producţia de tuberculi obţinută prin reînmulţirea materialului de sămînţă tratat cu hidrazidă

maleică (1964 - 1965)

Ploducţia

Varianta

Stropit cu apă

Stropit cu H.M. 0,15%

Stropit cu H.M. 0,25%

Stropit cu apă

Stropit cu H.M. 0,15%

Stropit cu H.M. 0,25%

DL 5%

qJha

311,0

186,6

204,2

224,2

146,8

166,6

%

Urgenta

100,0

60,0

65,6

Bintje

100,0

65,4

74,3

dif.

-124,4

-106,8

-77,4

-57,6

24,96

semnif.

000

000

000

000
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colţi pe tuberculi (tabelul 3). Acest lucru nu influenţează însl pierderile
prin păstrare, deoarece colţii porniţi nu cresc în lungime, ci l'ormează în

Tabelul 3

Efectul hidrazidei maleice asupra încolţirii tuberculilor de cartof (1964-1965)

Varianta

Stropit cu apă

Stropit cu H.M. 0,25%

Stropit cu H.M. 0,50%

Stropit cu apă

Stropit cu H.M. 0,25%

Stropit cu H.M. 0,50%

Data
obs.

Urgenta

15.XII
15.1
15. XII
15.1
15.XII
15.1

Merkur

15.XII
15.1
15.XII
15.1
15.XII
15.1

Nr. mediu de colţi

Eorniţi

x ± s:x

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

6,4±3,8
6,3±2,9
6,0±2,1
7,2±3,7
8,0±4,1

1O,6±5,5

Lungimea medie a'
col~lor (mm)

x ± s~

21,0± 8,7
33,0±15,8
10,2± 3,1
12,0± 5,8
9,1± 5,8

13,1± 6,1

9,0±3,1
15,4±5,7
6,8±3,1

13,8±5,7
5,8±3,1

13,0±3,1

jurul ochilor o rozetă. Aceasta nu mai creşte chiar dacă se asigură eondiţii

optime (fig. 1). La varianta netratată colţii se alungesc foarte mult,
împînzind toată suprafaţa tuberculilor (fig. 2).

Fig. 1 - Tuberculi proveniţi

de la plante tratate cu hidra
zidă maleică.

Fig. 1 - Tubers from plants
treated with maleic hydrazide.
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Fig. 2 - Tuberculi proveni ţi

de la plante netratate.
Fig. 2 - Tubers from non

treated plants.

Influerlţa hidrazidei maleice asupra pierderilor. Pierderile înlegistrate
prin păstrare, în medie pe 2 ani, sînt mai mici la variantele tratate. La soiul
Crgenta tratat cu 0,50% H.M. pierderile au fost de 7,4%, iaţă de varianta
netratata la care pierderile au ajuns la 13,8% (tabelul 4). La soiul Merkur
tratat cu B.NI. în aceeaşi concentraţie pierderile au fost de 9,8%, faţă de
14,9% la valianta netratatn. Pierderile mai mici la variantele tratate sînt
determinate de actiunea H.l\L de inhibare a cresterii coltilor. În ceea ce
priveţ;tc· concentraţi a soluţiei, se ObSC1Vă o uşoară' scădere ~ ehcacităţii tra
tame:ntului pe măsură ce se micsoreazD cantitatea de substanta la 100 li-
tri apă. ' ,

Influenţa hidrazidei maleice asupra calităţii. Din analizele <:lxecutate
după pastrare, în primăvară, cu privire la însuşirile fizice ale tuberculilor,
se constată o tendinţa de micşorare a procentului de amidon la variantele

Tabelul 4

Pierderile înregistrate prin păstrare la cartoful de consum (1964-1965)

Pierderi (%) Felul pierderilor (%)

Varianta

I boln,v! I alte
1964 1965 media colţi pierderi

Urgenta

Stropit cu apă 14,6 13,0 13,8 6,6 1,5 5,8
Stropit cu H.M. 0,25% 8,0 9,2 8,6 2,5 1,2 4,9
Stropit cu H.M. 0,50% 7,5 7,3 7,4 1,5 1,0 4,9

Merkur

Stropit cu apă 14,5 15,3 14,9 5,1 1,6 8,2
Stropit cu H.M. 0,25% 11,5 12,7 12,1 2,7 1,3 8,1
Stropit cu H.M. 0,50% 10,0 9,5 9,8 1,7 1,3 6,8
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tratate f~ţă de cele netratate (tab'elul 5). Aceeaşi tendinţă se observă la
colorarea sucului extras si o tendintă inversă la durata de fierbere. in urma
testări!aI' organoleptice,' rezultă că' în condiţiile în care s-a experimenta t

Tabelul 5

Principalele însuşiri calitative ale cartofului de consum la sfîrşitul perioadei de păstrare

Colorarea*

Amidon

I

Durata de Randament Grupa de
Varianta % fierbere curăţire

folosinţă
crudă suc min %

Urgenta

Stropit cu apă 15,2 4 10 27 84,2 B
Stropit cu H.M. 0,25% 14,6 3 7 32 85,6 B
Stropit cu H.M. 0,50% 14,8 3 6 28 84,6 B

Merkur

Stropit cu apă 17,0 5 8 30 83,0 C
Stropit cu H.M. 0,25% 15,6 4 7 30 83,8 C
Stropit cu H.M. 0,50% 15,5 4 7 31 83,7 C

* Notaţia s-a făcut după scara olandeză.

H.M. nu înrăutăţ,eşte calitatea cartofului de consum. Grupa de folosinţă

în cadrul aceluiaşi soi rămîne neschimbată.

Cheltuielile suplimentare provenite din manopera ~i materialele folosite
pentru executarea tratamentelor afecteaza în mică măsură cheltuielile totalp
pe tonă produs, nedepăşind 1,4% la soiul Merkur şi 1,3 % la soiul Ul'genta
(tabelul 6). Ţinînd ssama de pierderile înregistrate prin piJstrare, valoarea

Tabelul 6

Eficienţa economică a tratării cartofilor cu hidrazidă maleică

Cheltuieli Total cheltuieli Valoareasuplim. Pierderi
prin pierderilor Valoarea

Varianta

I
păstrare în primă- recuperată

mate- Im"n~ % vară lei/t
riale pera lei/t % lei/t

lei lei

Urgenta

Stropit cu apă -

1
391

•

5

1
100,0 13,8 124,2

Stropit cu H.M. 0,25% 1,6 1,9 395,1 100,9 8,6 77,4 46,8
Stropit cu H.M. 0,50% 3,3 1,9 396,8 101,3 7,4 66,6 57,6

Merkur

Stropit cu apă

1
364

.41
100,0 14,9 134,1

Stropit cu H.M. 0,25% 1,5 1,8 367,8 100,9 12,1 108,9 25,2
Stropit cu H.M. 0,50% 3,2 1,8 369,4 101,4 9,5 85.5 4'8,6
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rucupol'ată la materialul tratat faţă de cel netratat este de 57,6 lei/tonă la
soiul Urgenta şi 48,6 lei/tonă la soiul J\lcrkur, la variantele stropite cu
O,50~o hidrazida maleica.

CONCLUZII

1. Este iIldicată folosirea hidrazidei maleicc la cartoful de consum,
în speeial din soiurile timpurii şi semitimpurii de tipul Urgenta, cu repaus
germina1 scurt, care au tendinţa de încolţire în perioada imed iat dupa recol
tare şi al căror material trebuie pastrat CJ perioadă mai lungă.

2. Cele mai mici pierderi în timpul păstrarii s-au obţinut prin aplicarea
după înilorire a tratamentului cu hidrazidă malciea în eoncentraţie de
0,50%, datorită opririi din creştere a colţilor.

3. Tratamentul cu hidrazidă maleica nu influenteaza calitătile culinare
n18 cartofului de consum. Inlluenţeaza însă pozitiv 'eolorarea. '

4. În anul tratării produeţia nu este afectata de tratament. Nu se
recomandă tratarea materialului de samînţa cu hidrazida maleica, din cauza
iniluonţei negative pe care o are asupra producţiei în anul lumator.
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REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND FOLOSIREA CARTOFULUI
ÎN HRANA PĂSĂRILOR

T. EDU

Cartoful constituie o importantă rezervă de furaje pentru animale,
mai ales în ţările în care cultura cartofului a atins un grad înalt de dezvol
tare şi unde 50-60 % din producţia realizată este folosită în scopuri furajere
(A n ton i , 1967; H o f m a n n , 1965).

Cu toate că este mai avantajoasă hrănirea păsărilor pe baza folosirii
concentratelor, în bazinele specializate pentru cultura cartofului alimentar
în vederea consumului din timpul iernii şi, mai ales, în unităţile agricole
în care concentratele sînt deficitare se pune problema hrănirii păsărilor

cu raţii în a căror componenţă să intre şi cartoful. Dan ilo v a şi P r e
v o (1963) arată că se realizează astfel o economie de concentrate şi o le
ducer~ a preţului de cost pe kg de furaje.

In alimentaţia păsărilor B â i a şi colab. (1957) recomandă cartoful
sub formă fiartă în cantităţi pînă la 50 g pe cap şi zi pentru îngrăşare, iar
V o n Ş o v ici (1965) recomandă folosirea cartofului în proporţie de
10-15% din raţ.ie. W hit e h e a d (citat de B u r ton, 1966) recomandă

cartoful în proporţie de pînă la 25 % şi chiar mai mult în l'aţiile pentru
îngrăşarea găinilor ouătoare, iar Z n ani e c k a şi colab. (1965) au ob
ţinut rezultate bune prin folosirea cartofilor deshidrataţi în alimentaţia

puilor de carne.
Întrucît cercetările efectuate pînă în prezent cu privire la folosirea

cartofului în alimentaţia păsărilor sînt insuficiente, în lucrarea de faţă se
încearcă să se aprecieze efectul productiv al cartofului folosit în raţii în
diverse forme şi proporţii.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În anii 1966-1967 la LC.C.S. Braşov s-au experimentat 5 reţete de
furaje pe un număr de 80 găini de rasă New Hampshire, împărţite în 5 va-
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riante a 16 găini. În 4 din reţete, cartoful (sub formă fiartă şi sub formă de
tăiţei de cartofi cruzi) s-a utilizat ca substituent al concentratelor în pro
porţie de 16 % şi 24 % din raţie. Găinile, în vîrstă de 16 luni şi cu ori
gine comună pe linie paternă, au fost crescute în baterii cu 4 nivele în
condiţiile unei densităţi de 9 capete pc m2

• Temperatura în adăpost a pre
zentat variaţii între 4 şi 16°C, iar umiditatea relativă a oscilat între 65 şi

85 %. Experienţa s-a desfăşurat în lunile de iarnă (cînd este cea mai in
dicată folosirea suculentelor în hrana păsărilor), cuprinzînd o anteperioadă

de 10 zile care a p81mis păsărilor să se acomodeze cu noul regim alimentar
şi o perioadă de control de 100 zile. Furajele s-au administrat ad libitum,
iar amestecul cartofiIOI' cu concentratele s-a efectuat zilnic.

RaţEle utilizate, prezentate în tabelul 1, au avut un raport calorico
proteic care a variat între 115 la martor şi 119,5 la varianta cu 24 % car
tofi cruzl în raţie. Întrucît porumbul este componentul de bază din raţiile

păsărilor, iar în zona umedă trebuie adus din zonele cerealiere, ceea ce de-o

Tabelul 1

Structura şi valoarea nutritivă a raţiilor folosi,te în alimentaţia păsărilor la Braşov

în anii 1966-1967

I
M,da, I 16 % cartof 24 % cartof

Specificare (fără cartof)
fiertcrud crud fiert

Structura raţiei (%)

Porumb uruit 56,50 38,00 38,00 29,00 29,00
Cartof crud 16,00 24,00
Cartof fiert 16,00 24,00
Orz uruit 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00
Tărîţe grîu 7,80 7,30 7,30 6,30 6,30
Şrot fi. soarelui 9,00 12,00 12,00 13,00 13,00
Bob uruit 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Făină carne-oase 2,60 3,60 3,60 4,60 4,60
Făină peşte 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Lapte praf degresat 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Drojdie furaj eră 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Calciu furajer . 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Supliment Danokemo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sare de bijcătărie 0,20 0,20

I
0,20 0,20 0.,20

DL-metionină 0,05 0,05 0,05 0,05 ,0,05
TJtal 100 100 100 100 100

Valoarea nutritivă

Energie productivă (kcal/kg) 1909 1960 1928 1 976 1 943
Proteină brută (g %) 16,60 16,54 '16,57 . 16,53 i 16;57
Metionină (g/kg) 0,416 0,408 0,408 0,402 0,402
Uzină (g/kg) 0,794 0,855 Q,855 0,807 0,807
Cal ci u (g/kg) 2,012 2,064 2,064 2,139 2,139
Fosfor (g/kg) 1,012 1,111 1,095 1,230 1,206
Celuloză (g%) 4,550 4,680 4,680 4,920 4,920
Total subst. digestibile (%) 65,710 59,390 59,390 55,460 55,460.
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termină ridicarea preţului său de cost, s"'"a încercat substituirea lui cu cartof,
prin~.ipalul produs energetic al zonei umede.

Conţinutul în proteină brută de 2,72% şi respectiv 2,86% al cartofilor
cruzişi fierţi utilizaţi este superior valorilor stabilite de alţi cercetători

(PăIămaru şi colab.,1960; Schiemann şi colah., 1966; Pod
l( 6 wk a şi W o 1 s z c z a k, 1965; H en r y şi R era t, 1966; J a h n
şi W a s c h k e it, 1966).

În perioada experimentală s-au controlat producţia zilnică individuală
de oua, greutatea ouălor prin cîntărire săptămînală, greutatea corporală

prin eîntărire la începutul şi sfîrşitul perioadei experimentale şi consumul
de furaje prin cîntărire zilnică.

.",. :

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Producţia medie de ouă realizată pe cap de găină (tabelul 2) nu pre
zintă diferenţe semnificative între variante.

Greutatea medie a ouălor variantei martor a fost depăşită în toate
variantele experimentale, depăşirea tiind de 2,5, respeetiv 2,9% pentru va
riantele c li 16 şi 24 % cartofi tierţi în raţie şi de 4,8, respectiv 4,0 % pentru
varHmtele în ale căror raţii s-au folosit cartofii cruzi în proporţie de 16 şi

24 %. Aceste ultime depăşiri sînt somnificative. Un rol important în creş

terea greutăţii t.-uălor la variantele experimentale revine sueulenţei car
totilor, în condiţiile în care aportul nutritiv al raţiilor a rămas relativ con
stant.

Apreciind variantele experimentale prin producţia de masă-ou, se
constată că ratiile cu 16 % cartofi cruzi sau fierti determină producerea
unei 'cantităţi d'e masă-ou superioar& faţă de varian'ta martor.

Tabelul 2

Indicii producţiei de ouă obţinuţi prin folosirea cartofului în alimentaţia păsărilor

Producţia de ouă Greu ta tea ouălor Producţia

de
Varianta x± s-

I I
masă-ou

'; t
X ± sx x dif. % g

, , g

Martpr 40,00±0,85 57,40±0,12 - 100,0 2296
16% ~artof crud 39,62±1,65 60,20±0,47 2,80** 104,8 2385
16%pITtof fiert 40,75±2,00 58,87±0,28 1,47 102,5 2398
24% pjrtof crud 36,88±1,39 59,75±0,28 2,35* 104,0 2203
24 % .cartof fiert 37,63±1,78 59,17 ±0,42 1,77 102,9 2226

DL 5% = 1,87; 1% = 2,58; 0,1 % = 3,58
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Greutatea corporală la sfîrşitul perioadei experimentale şi sporul de
greutate realizat în perioada experimentală(tabelul 3) arată eă variantele

Tabelul 3

Greutatea corporală şi sporul În greutate al loturilor de găini furajate cu raţii c.onţinÎnd

diferite cantităţi şi forme de cartof

Greutatea iniţială (g) Greutatea finală (g) Sporul în greutate

Varianta

Ix± s- x± s- g %x x

Martor 2368,7 ± 43,7 2 500,3 ± 54,9 131,5 100,0
16% cartof crud 2 386,8 ± 69,1 2 576,2 ± 70,8 189,3 143,9
16 % cartof fiert 2365,6 ± 68,1 2 506,2 ± 50,1 140,6 106,9
24 % cartof crud 2283,1 ± 49,6 2513,7 ± 48,2 230,6 175,3
24 % cartof fiert 2 295,6 ± 71,2 2 459,3 ± 49,4 163,7 124,5

experimentale depăşesc martorul cu 6,9 % pînă la 75,3 %. In cadrul fieearei
forme de cartofi se observă că o dată cu ~reşterea proporţiei de cartof în ra
ţie creşte şi sporul în greutate realizat. In tabelul 4 se indică semnificaţia

diferenţelOl de spor în greutate între variantele experimentale. Sporurile
'în greutate mai ,mari realizate în variantele experimentale faţă de martor se
datoresc influenţei favorabile a cartofilor asupra creşterii şi îngrăşării;

acest fapt, semnalat şi în literatură atît pentru păsări, cît şi pentru alte
specii de animale (B â i a şi colab., 1957; B u r ton, 1966; H of m an n,
1965; J a h n şi W a s c h k e it, 1966; Z n ani e c k a şi colab., 1965),
demonstrează posibilitatea utilizării cartofilor în raţiile pentru îngrăşarea

păsărilor în vederea abatajului.
Influenţînd indicii de greutate prin valoarea energetică şi prin sucu

lenţă, cartofii influenţează şi corelaţia care există în mod normal Între
greutatea corporală a păsărilor şi greutatea ouălor produse de acestea

Tabelul 4

Diferenţa de spor În greutate Între variantele experimentale, În cazul utilizării raţiHor

conţinînd diferite cantităţi şi forme de cartof

16% 24% 16% 24%
Varianta Mt. cartof cartof cartof cartof

fiert fiert crud crud

Martor -9,1 -32,2 - 57,8° - 99,1 00

16% cartof fiert 9,1 -23,1 - 48,70 - 90,000

24 % cartof fiert 32,2 23,1 -25,6 _ 66,900

16% cartof crud 57,8* 48,7* 25,6 -41,3
24% cartof crud 99,1 ** 90,0** 66,9** 41,3

DL 5%=45,7; 1% = 60,6; 0,1 % = 78,3
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(5 t are k, 1965). Figura 1 arată creşterea coeficientului de corelaţie şi a
semniJicaţiei lui şi creşterea pantei dreptei de regresie între greutatea cor
porală şi greutatea ouălor paralel cu creşterea proporţiei de ~artofi în raţie.
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Fig. 1 - Corelaţia între greutatea corporală şi greutatea ouălor.

Fig. 1 - Correlation between body weight and egg weight.

Consumul de furaje mediu zilnic pe cap de găină, în condiţiile utili
zării unor raţii cu valoare proteică şi energetică sensibil egală, a fost de
terminat în ultimă instanţă de forma de administrare şi de proporţia de
cartofi din raţii. Raţiile care au avut în componenţa lor cartofi fierţi au
determinat un consum de furaje atît pe cap şi zi, cît şi pe ou, mai redus
faţă de raţiile cu cartofi cruzi (tabelul 5). Acest consum mai redus se datoreş

te digestibilităţii mai ridicate a cartofilor fierţi în comparaţie cu cei cruzi
(N i c hol s o n şi F r i e n d , 1966; Hen r y şi R era t, 1966; P ă 
1 ă ro a ruşi colab., 1960), ca urmare a hidrolizei amidonului, prin fierbere,
în elemente nutritive mai uşor asimilabile. Consumul mai redus de furaje
la variantele cu cartofi fierţi în raţie faţă de variantele cu cartofi cruzi se
datoreşte şi conţinutului mai redus în apă al cartofilor fierţi, care după
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Tab,elul 5

Consumul de furaje pe cap de găină furajată În cazul utiHzării raţiilor conţinînd :dUeri'te
cantităţi şi forme de cartof

---
Consum mediu pe zi furajată

Varianta

I I

din care Consum furaje
g consum cartof (g) pe ou

x ± $-
% x± s-

g
x x

I
Martor 147,6 ± 6,6 100,0 - 332,1
16% cartof crud 163,1 ± 5,3 110,5 26,1 ± 0,8 370,5
16% cartof fiert 160) ± 4,8 108,8 25,7 ± 0,7 354,5
24% cartof crud 176,1 ± 6,8 119,3 42,2 ± 1,6 429,7
24% cartof fiert 163,6 ± 5,1 110,8 39,2 ± 1,2 , 391, 1

Z i m m e r (1967) poate ajunge pînă la 5 %. Nu s-au constatat deficienţe

în consumul cartofilor cruzi datorită palatabilităţii lor, iar morbiditatea
şi mortalitatea păsărilor nu au fost influenţate de regimul alimentar utilizat.

În condiţiile folosirii raţionale a cartofului în raţia găinilor, pe lîngă

economia de concentrate şi valorificarea cartofilor căzuţi la sortare, se rea
lizează şi o reducere a preţului pe kg de furaje cu 5,1 % şi respectiv cu 6,8%
în cazul folosirii cartotilor în proporţie de 16 sau 24 % din raţie (tabelul 6).
Ţinînd seama că cheltuielile legate de furajarea păsărilor reprezintă a pro
ximativ 60 % din totalul cheltuielilor de creştere şi întreţinere, apreciem ca
rentabilă substituirea concentratelor cu 16 % cartofi fierti sau cruzi. Ve
nitul net realizat pe cap de găină la aceste variante în' perioada experi
mentală est.e practic egal cu venitul realizat la varianta martor. Reducerea

Tabelul 6

Cheltuielile de furajare şi veniturile realizate În cazul utilizării raţiilor cu forme şi cantităţi

diferite de cartof

Preţ furaje Total
cheltuieli Venit net

Varianta

I 1

furajare Iei/cap
lei/kg % Iei/ou Iei/cap

1

Martor 1,44 100,0 0,48 19,21 18,76

16% cartof crud 1,37 94,9 0,50 20,17 18,30

16% carto f fiert 1,37 94,9 0,48 19,86 18,87

24 % cartof crud 1,34 93,2 0,57 21,36 15,21

24% cartof fiert 1,34 93,2 0,52 19,84 16,47

preţului de cost pe kg furaje în urma substituirii concentratelor cu cartof
este relativ mică, deoarece actualul preţ al cartofilor sub standardul
de stat este ridicat, apropiindu-se de preţul unor concentrate ca tărîţele

de grîu sau orzul.
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1. Raţiile în a căror componenţă intră cartoful produc o sporire a
greutăţii ouălor şi a greutăţii corporale a păsăl'ilor, fapt pentru care sînt
recomandate ·la îngrăşarea şi recondiţionarea păsărilor.

2. Proporţia de 16% cartofi cruzi sau fierţi, utilizată ca subsLituent
al porumbului în raţia păsărilor, determină o producţie de oua egală cu
a martorului în condiţiile asigurării aceleiaşi valori proteicE; a raţiei. Ve
nitul net realizat pe cap de gaină este egal cu venitul realizat de martor.

3. Consumul de furaje în variantele experimentale a depăşit varianta
martor cu 8,8 - 19,3 %, iar la aceeaşi proporţie în raţie, cartofii fierţi

determină un consum mai redus de furaje atît pe cap şi zi cît şi pe ou faţă

de cartofii cruzi.
4. Folosirea cartofilor în raţiile păsărilor in propof'ţiile experimentate

a dus la reducerea preţ,ului de cost pe kg de iuraje cu 5,1-6,8%.
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CONSIDERATII ECONOMICE PRIVIND lVIĂRIMEA TRACTOARELOR- .
SOLICITATE DE CULTURA CARTOFUI..UI

1. SOCOL

Sporirea producţiei agricole pe unitatea de suprafaţa, cu minimum de
cheltuieli de munca şi mijloace materiale pe unitatea de produs, constituie
crit~riul economic de apreciere a gradului de perfecţionare a agriculturij.
Acest criteriu, care reprezinta raportul dintre factori şi rezultate, vazut ca
relatie cauzală, reelama determinarea cantitativa a fiocarui element al 1'a
portnlui, în vederea optimizării lui, atît pe ansamblul producţiei, cît şi pe
tiecare ramura şi cUltUla în parte.

În cultura cartofului, unul din elementele cu pondere valorica mare
în structura costurilor de producţie şi de investiţie îl constituie tractoarele.
În condiţiile în care industria, ca urmare a progresului tehnic de care be
neficiaza, este capabila sa puna la dispoziţia agriculturii o gama variată de
marimi de tractoare, agricultura trebuie sa-şi precizeze pretenţiile, sa le
fundamenteze din punct de vedere economic şi sa participe activ la stabilirea
tipuriloi' de tractoare necesare dotarii şi asigurarii unui maxim de eficienţă

economica. Ritmul de creştere a numarului de tractoare eu care este dotat~
agricultura s-a intensificat în ultimele doua decenii, atît pe plan mondial
cît şi în ţara noastra. Tendinţa este spre tractoare mai puternice (VeI ea,
1966) care să contribuie la sporirea productivităţii muncii şi reducerea
preţului de cost. Concluziile cercetarilor ştiinţifice efectuate de agrotehnicieni
conduc în aceeaşi direcţie. Nu s-au constatat efecte negative asupra pro
ducţiei prin trecerea unor tractoare mai mari peste teren comparativ eu cele
miei (N j a s şi Nor d h y, 1966; K o rol e v şi Mal ins k i n,
196,6), dar s-au înregistrat pierdmi datorită trecerii repetate pe acelaşi

teren a tractoarelor (B eri n d e i, 1968).

Un studiu recent (5 ă p 1 a c a n şi colab., 1967) urmarind precizarea
tipurilor de tractoare necesare agriculturii dupa felul lucrarii de executat,
16 - Anale voI. 1
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a eondus la precizarea unor aspecte ale diversifieării producerii acestO:'H la
nivelul întregii ţări.

Specificul procesului tehnologic al fiecărei culturi ridică probleme noi,
cu atît mai complexe cu cît cultura respectivă solieită un volum mai mare
de muncă şi de factură mai diversă, cum este cazul culturii cai'tofului. Pen
tru a lămuri unele aspecte eu privire la struetura opUmă a parcului de trac
toare neeesar culturii cartofului, au fost întreprinse cercetări în anul 1967,
al c~ror rezultat se prezintă în continuare.

METODA DE CERCETARE

Pentru a se ajunge la o soluţie optimă în rezolvarea temei propuse,
s-a studiat fluxul tehnologic actual, rezultat din folosirea maşinilor agricole
existonte sau care se vor introduce în producţie în viitorul apropiat, cu re
ferire mai întîi la cultura cartotului şi apoi la un plan de cultură etalon,
al unui bazin specializat în cultura cartotului.

A doua parte a studiului a avut ca scop corectarea organizării procesului
tehnologic prin înlăturarea Iăţ,imiloJ' mi ci de lucru ale unor maşini agricole.
Cornună ambelor părţi este tehnologia procesului de produeţie la cultura
cartofului, ca şi la celelalte culturi.

S-au luat în considerare tractoarele U-650 şi RS-09, ultimul intrînd în
prezent în dotarea agriculturii. Şasiul RS-09 apare în studiu ca fiind tractor
de Z5CP. La fel a mai fost luat în considerare tractorul de 40 CP, a cărui

fabricaţie de serie a început în anul 1968.
Fiecare lucrare a fost repartizată spre executare acelui tip de tractor

dintre cele trei care, prin folosirea maşinilor agricole existente sau care
sînt în perspectivă de a fi introduse în fabricaţie, asigură cea mai mare pro
ductivitate pe ora de lucru, aşa cum rezultă din actele normative. La pro
ductivitate egală s-a preferat tractorul cel mai mic.

Actele normative de unde s-au colectat datele necesare au fostdispo
ziUa nr.136/1965 si ordinul nr.180/19G7, ambele elaborate de Consiliul,Su
pe~'iOl' al Agt'icult~rii. În cazul cînd nu au fost precizaţi indicatorii de ]31'0

ducţie şi consum în actele specificate, s-a recurs la interpolări şi recalculări

pe baza materialului bibliografic. Recalculările privesc în special trac
torul de 40 CP.

În vederea unei evaluări cît mai reale a cheltuielilor ce se fac cu trac
toarele pentru efectuarea diferitelor lucrări s-au avut în vedere indicaţiile

tehnica-financiare din instrucţiunile în vigoare. Astfel, pentru a afla' cos
tul uzurii, s-au avut în vedere ciclurile de îngrijiri şi reparaţii pentru care
se alocă sume fixe şi consumuri normate de carburanţi. S-a aflat numărul

acestora pe. categorii de reparaţii şi îngrijiri pe opt ani şi apoi,păstrîndrt-se

unitatea de timp ca termen de referinţă al cheltuieliloe, au rezultat valorile
uzurii pe oră lucru. Cheltuielile ocazionate de amortizarea tractoarelor şi

de constituirea fondului pentru reparaţiile capitale, au fost considerate ca
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anual 1 000 ore lucru şi deci au fost repartizate fiecărui grup de mă

rimi de tractoare în funcţie de orele de folosire.
Preţ,ui tractoarelor este cel de catalog pentru V-G50 şi RS-09, iar

tractoarele de 40 CP preţul calculat (50000 le], S ă P 1 ă c a n şi

colab. ,1967).
Toate q:dculele se referă la o suprafaţă de 100 ha cultivHte cu cartofi

şi lp. planul ele cultură etalon.
celor mai potrivite mărimi de tractoare necesare a exista

la disDozitia unitătilor cultivatoare de cartofi s-a făcut în functie ele urmă

torii ~indi'catori: productivitatea pe schimb, costul lucrărilor,'volumul in
şi folosireatracto~'ului În timp. Aceşti indicatori se consideră

manifestă influenţa la nivelul unităţii producătoare, prin acceptarea
piului că ce este rentabil pentru unitate este rentabil şi la nivel repu-

REZULTATELE OBŢINUTE

·------------OM-(r4YC!o1"~ R5CP
-·------·O/'e-fl",ge1ol" eYe' ţ.()t'P
---- - - (i~c -fraclO.n tit' 66CP

Repartizarea lucrărilo~' pe mărinli de tractoare, respectînd p'rinci
piUe enunţate anterior, a condus Ia un necesar de ore-tractor pe întreaga

de lucru solicitaUi ele cultura cartofului, după cum rezultă din li-

..~~rr';;t."'Or

g~

~ool

Fig. 1 - Necesarul de ore lucru pe luni şi mărimi de tractoare pentru culti
varea a 100 ha teren cu cartofi.

Fig. 1 ~ Tractor working hours reqLlired per month and tractor size for the
cultivation of 100 ha area with potatoes.

gm'a: L Cele mai multe ore-tractor, după această situaţje, le va executa
tractorul de 25 CP, tractol'ul de 40 CP este .solicitat intens numai 1n luna
apTij iar tracto1'ul de 65 CP în aprilie şi la efectuarea lucrării de
bază. Soluţia este optimă din punct de vedere al costului lucrărilor, în
condi'ţia că tractoarele respective ar avea de lucru pînă la acoperirea sar
ei nii· normale la alte culturi (tabelul 1). Tot în această ipoteză, "0-



244 1. SOCOL

Costul lucrărilor executate cu diferite mărimi de tractoare

4

Tabelul 1

~
arianta \

Mări mea tractoarelor cu
care se execută lucrarea

25 CP
40 CP
65 CP

Total sume: lei
%

toate trei
mărimile

lei

14332,0
9573,9

11 094,1

35030,0
100,0

In dotare sînt tractoare de:

40 CP şi 65 CP
lei

28208,1
11 094,1

39202,2
112,2

65 CP
lei

42848.4

42848,4
122,3

lumul investiţiei ar fi cel mai mic la varianta în care unitatea dispune de
toate trei marimile de tractoare (tabelul 2). Volumul investiţiei ealculat
la nivelul lunii de vîrf de solicitare pentru fiecare tip de tractor este de
200 962 lei în primul caz, în al doilea de 147 645 lei, iar în al treilea de
105 962 lei.

Tabelul 2

Necesarul de tractoare pe mărimi şi volumul investiţiei la fiecare din cele trei variante---_______________ Var ia nta

]vlărimea tractoarelor _____________

25 CP
40 CP
65 CP

TJtal sume: lei
%

toate trei
mărimile

0,98
0,37
0,45

76942
100

În dotare sînt tractoare de:

40 CP şi 60 CP

1,33
0,45

93 565
121,6

65 CP

1,78

107048
139,1

Pentru a obţine date mai reale, s-a luat în considerare un plan de cul
tura ce reprezinta media planului pe noua eooperative agricole de producţie

din imediata vecinătate a oraşului Braşov (tabelul 3). Pentru efeeluarea
luerarilor cerute de plantele din acest plan de cultură sînt folosite tractoa
rele dupa em'bele din figura 2 a. În luna mai sînt necesare 4,72 tractoare de
25 CP, dar practic nu au utilizare traetoarele de 40 şi 65 CP. În lunile
iunie si iulie situatia rămîne aceeasi, dar la un nivel mai scazut. În .
începî~d eu luna a~gust şi pîna în l~na noiembrie sînt solicitate tractoarele
de 40 si de 65 CP si nu au întrebuintare tractoarele mici. Indicele de folo
sire a 'tractoarelor 'este net nefavorabil. Pe de altă parte, trebuie reţinuta
observaţia ca în fiecare lună cînd se folosesc tractoarele în cîmp sîrţt şi

tractoare stocate în unitate. S-a verificat dacă este cazul unei supradotări

sau daca existenţa fiecărei mărimi de tractoare este impusă de cauze obiec-
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Tabelul 3

Planul de cultură al cooperativelor agricole de producţie din raza
oraşului Braşov, recalculat la 1 000 ha

Cultura
Suprafaţa

ha

Cereale de toamnă

Orzoaică

Ovăz

Sfeclă de zahăr (rădăcini)

Cicoare
Cartof de vară

Cartof de toamnă

Legume total
Trifoliene
Alte plante furaj ere
Sfeclă de zahăr pentru sămînţă, an 1
Sfeclă de zahăr pentru sămînţă, an II
Alte culturi semincere

253
110

16
105
27
83

100
31

150
59
18
33
15
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Fig. 2 - Necesarul de ore lucru tractor pe luni şi mărimi de tractoare la unitatea
etalon:

a - varianta 1; b - varianta 2.

Fig. 2 - Tractor working hours per month and tractor size for the standard unit:

a - treatment 1 ; b - treatment 2.



'246 1. SOCOL 6

tive. Existenţa tl'actoarelor de 40 şi de 65 CP este justificată prin solici
tările de forţă de tracţiune pentru executarea unor lucrări. Tractoarele de
25 CP sînt folosite la două lucrări care cer o forţă de ti'acţiune mică: pl'a
şitul cartofilor si efectuarea lucrărilor de combatere a dăunătorilor si bolilor
plantelor agric~le. Prăşitul cartofilor se exeeută numai pe patru' rînduri,
deoarece trebuie copiat mersul maşinii de plantat 4 SaBP-62,5. În cazul
în care nu se face această copiere se creează condiţii pentl'u l'educOl'ea sen
sibilă a numărului de plante la unitatea de suprafaţă. Folosirea maşinii de
plantat cu lăţime mică de lueru limitează productivitatea prăşitului mc
c:.lnic cu tractorul. Dar atît forta do tractiune necesară pentru actionarea
maşinii de plantat, cît şi capacitatea de r'idicare a sistemului hidr'aulic la
tractorul V-65G admite adăugarea unei a treia secţii şi deei plantatul con
comitent pe şase rînduri (K ere k e ş, 1967). Prin această modificare, pro
ductivitatea muncii pe tractor creşte cu 50 ~(), iar timpul necesa,r pentru plan
tatui a 100 ha scade de la 250 ore la 167 ore-tracto:', deei o reducere cu
33 %. O reducere şi mai consistentă se înregistrează la efectuarea lucrărilor

de întreţ,inere, cînd, în loc de 625 ore-tractor pentru efectuarea a cinci pr~1

şile, sint necesare numai 417 ore-tractor la 100 ha cultivate cu cartofi. In
acest caz sînt nocesare însă tractoare de 40 CP.

La lucrarile de combaterea bolilor si daunătorilor este mai ratională

folosirea tractoarelor de 25 CP, acestea ~vînd la astfel de lucrări l;n ran
dament egal cu al tractoarelor mari pînă cînd nu se vor construi maşini cu
o lăţime de lucru mai mare şi care să solicite tractoare mai mari.

Înlaturarea laţ,imiIor mici de lucru pentru realizarea unei productivi
tăti sporite în efectuarea mecanizată a lucrarilor de întretinere conduce la
un'necesaT de Ol'e-tractor ca cel arătat în fig. 2 h. Necesarul ~le tractoaredupă
această ultimă situaţie, calculat la nivelul lunii august, considerat vîrf do
muncă, este de 11,6 tractoare fizice, din care 0,3 trac,toare de 25 CP, 6,4
tractoare de 40 CP şi 4,9 tractoare de 65 CP. Calcularea nocesal'ului de
tractoare după lunile de vîrf de solicitare pentru fiecare mărime de tractol'
arată pentru tractorul de 25 CP un necesar de 1,53 tractoare (luna iulie),
iar pentru tractorul de 65 CP (luna septembrie) 5,88 tractoare. Din analiza
necesal'ului de ore-tractor pe fiecare mărime în pal'te,se eonstată ca trac
torul de 25 CP în totalul orelor-tractOl' arc o pondere redusă, sub 9 %
(865 ore), în timp ce solicitările pentru celelalte două tipu,'i de tractoare
sînt mult mai mari.

Efectuarea lucrarilor cu tractoarele cele mai convenabile ca mărime,

cazul prezentat în figura 2 b, este cea mai ieftină. Trebuie totuşi admis ca
dotarea după luna de vîrf generează existenţa timpilor neproductivi. Chel
tuielile de amortizare fiind suportate de uniUiţi în volum fix, indiferent de
gradul de folosire a tractoarelo:', afectează în măsură mai mare fiecare hectar
de teren lucrat atunci cînd volumul lucrărilor executate este mai redus.

Calculînd volumul investitiei la necesarul de tractoare din lunile de
vîrf pentru fiecare grup de tl'act~are s-a ajuns la suma de 724 389 lei. Cota
de amortizare afectată acestor tractoare reprezintă anual 86 202 lei; adău-
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gînd la această sumă cota pentru reparaţ,ii eapitale se ajunge la un total de
cheltuieli de 107 209 lei.

Este mai avantajoasădotarea după vîrful de muncă creat în luna august
prin totalizarea orelor-tractor indiferent de mărime. O astfel de dotare im.:.
pune efectuarea În alte luni a unor .lucrări ce revin tractoal'elor de 25 CP
şi 65 CPcu tractoare de 40 CP. Volumul investiţiilor este de 623 697 lei,
sumă mai miea decît în cazul anterior eu 100 692 lei. Cheltuielile de amor
tizare şi crearea ele fonduri pentru reparaţii capitale însumează 92 307 lei,
cu 14 902 lei mai puţin decît în primul caz. Se observă că în această va
riantă tractorul de 25 CP practic nu mai este necesar în dotatie. Din analiza
figul'ii2 b se constată că ~în realitate pot ii preluate sarcinile şasiului RS
09 de către tractoarele de 40 CP cu excepţia oi'e10r din luna august, cînd
acesta este încărcat la maximum, dar sînt disponibile tractoare de 65
CP can:; la rîndul lor pot prelua sarcini de la cele de 40 CP, rezolvîndu-se
deci integral necesarul de ore-tractor.

Eliminarea din dotatie a traetorului. de 25 CP si executarea lucrărilor

de combatere a bolilor si 'dăunătorilor cu traetoare de 40 CP conduce la o
creştere a cheltuielilor pentru efectuarea acestor lucrări cu 1 372 lei, sumă
compensată însă de reducerea cheltuielilor pentru amortizare, rezultînd to
tusi o economie de 13 530 lei, iar volumul investitiilor scade cu încă

13'008 lei. '
Plantarea cartofului pe sase rînduri soHeită existenta în unitate a

două mărimi de tractoare, de 1 40 şi de 65 CP. Compararc~necesarul ui de
ore -tractor prevăzute în variantele cu trei şi două mărimi de tj>3ctoare, pen
tru executarea mecanizată a lucrărilor solicitate de planul de cultură luat
în considerare, araUi o reducere cu 7 % a aeostora, de la 10 470 ore-tractor
la 9 75L În ecea ce priveşte cultura cartofului, reducerea este de 208 ore
sau de,33 % numai la lucrările de întreţinere, care trebuie să fie executate
în timp scurt, dată fiind frcevcnţa mare a precipitaţiilor în perioada efee
Luării lor.

Folosirea tractoareloI' în cursul anului agricol devine satisfăcătoare

în cazul în care intră în dotare numai tipurile de 40 şi de 65 CP. Astfel,
.considerînd existente aceste mărimi de tractoare după necesarul solicitat
în luna de vîrf, tractoarele de 40 CP vor fi folosite aproximativ 92 zile pe
an, iar cele de 65 CP 66 zile pe an la Iuerări agricole.

Plantarea cartofilor pe terenuri în panta nu permite folosirea ma
şinii de plantat cartofi pc 6 rînduri, dar din acelaşi motiv nu se pot executa
Hiel lucrările de întreţinere pe 4 rînduri cu tractoarele de 25 CP, ci numai
cu tractoarele de 40 CP.

CONCLUZII

1. Pentru executarea mecanizată a lucrărilor eerutc de eultura
cartofului sînt necesare ti'aetoarelc de 40 şi de 65 CP, iar maşina
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de plantat cartofi trebuie să lucreze pe şase rînduri pe toate terenurile
care admit acest lucru.

2. Adăugarea unei a treia secţii la maşina de plantat cartofi conduce
la creşterea productivităţiimuncii la lucrările de plantat şi prăşit cu 50 %,
iar timpul de executare scade cu 33 %. Volumul investiţiilorîn tractoare este
mai mic cu 113 706 lei şi cheltuielile de producţie scad cu 13 530 lei, faţă

de situatia în care s-ar folosi si tractoare de 25 CP.
3. 'Stabilirea necesarului' de tractoare din fiecare mărime este în func

ţie de structura culturilor din unitatea respectivă. La o structură a cul
turilor asemănătoare cu cea existentă în cooperativele agricole de producţie

din jurul Braşovului sînt necesare 6,4 tractoare de 40 CP şi 4,9 tractoare
de 65 CP la 1 000 ha teren cultivat.

4. Introducerea în dotarea agriculturii a unor tipuri noi de tractoare
trebuie însoţ,ită de introducerea maşinilor agricole necesare obţinerii unui
complex (tl'actOl maşină) unitar sub toate aspectele, pentru realizarea
unei eficienţo economice Inaxime în utilizarea lor.
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BERINDEI, M., CATELLY, T.,FODOR, 1., MAN,S., MUREŞAN, S., SOCOL, 1.,
1969, Bazine specializate, pentru cultura cartofu1ui în Transilvania şi nOf
du1 Moldovei. Analele LC.C.S. Braşov, vol.I, Cartoful, p. 11-26.

Pentru îmbunătăţirea lucrărilor de zonare a culturii cat,tofului în România
în anii 1966 şi 1967 au fost efectuate studii în Transilvania şi nordul Moldovei.
Au fost investigate aspecte cu privire la sol, îndeosebi textura şi orogr~.fia, pre
cum şi elementele climatice care influenţează direct cultura cartofului. In funcţie

de modul cum condiţiile de climă şi sol au corespuns cerinţelor diferitelor scopuri
ale culturii, au fost delimitate următoarele tipuri de bazine specializate: 1 - ba
zine pentru cartof de consum extratimpuriu şi timpuriu; II - bazine pentru
cartof de consum de vară; III - bazine pentru cartof de consum de toamnă

şi iarnă, cu următoarele tipuri: a) de calitate superioară, b) de calitate,
c) pentru marile consumuri; IV - bazine pentru ~artof industrial; V - bazine
pentru producerea cartofului pentru sămînţă. In lucrare se descrie fiecare
tip de bazin în·ceea ce priveşte condiţiile externe; se dau indicaţii asupra
grupelor de soiuri care se pretează cel mai bine pentru a fi cultivate; se
stabileşte perioada de reînnoire a cartofului pentru sămînţă. De asemenea se
recomandă, diferenţiat pe scopuri de cultură, unele măsuri speciale privind
tehnologia cultur i i.

BERINDEI, M., CATELL Y, T., FODOR, T., MAN, S., MUREŞAN, S., SOCOL, 1.,
1969, Bazine specializate pentru cultura cartofului în Transilvania şi nOf
dul Moldovei (Centres specializfd tor patata crops in Transylvania and N arth
Maldavia) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 11-26.

During 1966 and 1967 studies were undertaken in Transylvania and in the
north of Moldavia in order to improve zoning works for potato crops in Romania.
Investigations were made concerning soil - especially texture and orography
and also concern ing climate factors that affeet directly potato crops. According
to the way in which climate and soil conditions agreed with the different require
ments for various cultivation purposes, the fo llowing specialized types of
centres were delimited: 1- centres of potatoes for early and very early consump
tion; II - centres of potatoes for summer consumption; III - centres of po
tatoes for autumn and winter consumption, with the fo llowing subdivisions:
a) very good, b) good, c) for large consumption; IV - centres for industrial
potatoes; V - centres for the production of seed potatoes. The paper describes
each type of centre concerning external conditions; indications are given about
variety groups better suited to cultivation; the period for the renewal of seed
potatoes is determined. Some special measures concerning crop technology,
differentiated according to crop purposes, are recommended.



2

BERINDEI, M., CATELLY, T., FODOR, 1., MAN, S., MUREŞAN, S., SOCOL, 1.,
1969, Bazine specializate pentru cultura cartofului în Transilvania şi nor
dul Moldovei (Spezialisierte Kartoffelanbau lagen in Transylvanien und in der
nordlichen Moldau), Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S.11-26.

In Transylvanien und der n6rdIichen Moldau wurden von 1966-1967
Untersuchungen zur Verbesserung der Kartoffelanbauverteilung in Rumanien
durchgefUhrt. Es wurden Bodenbedingungen, besonders Textur und Orographie
sowie Klimabedingungen, die den Kartoffelanbau unmittelbar beeinflussen,
gepriift. In Abhangigkeit von Klima- und Bodenbedingungen wurden folgende
spezialisierte Kartoffelanbaulagen festgelegt: I - Lagen fUr sehr friihe und
friihe Speisekartoffeln; II - Lagen fUr Sommerspeisekartoffeln; III - Lagen
fiir Herbst-und Winterspeisekartoffeln mit folgender Unterteilung: a) erste
Qualitat, b) zweite Qualităt, c) fUr Grossverbrauch; IV - Lagen fUr Industrie
kartoffeln und V - Lagen fUr Kartoffelpflanzguterzeugung. Es werden die ăusse

ren Bedingungen jeder Lage beschrieben und Hinweise beziiglich des sortenspezi
fischen Anbaus gegeben; es wird die Erneuerungsperiode fiir Pflanzgutkartof
feln festgelegt. Es werden in Abhangigkeit vom Anbauzweck besondere technolo
gische Kulturmassnahmen empfohlen.

BERINDEI, M., CATELL Y, T., FODOR, 1., MAN, S., MUREŞAN, S. SOCOL, 1,.
1969, Bazine specializate pentru cultura cartofului în Transilvania şi Nor
dul Moldovei (CneIJ,HaJIHSHpOBaHHhle 6acceHHhI KapToepeJIeBO,lJ,CTBa B TpaHCHJIh
BaHHH H CeBepHoH MOJI,lJ,OBe), Analele I.C.C.S. Braşov, T.I., Cartoful, CTp.
11-26.

LI.JI5I yJIyqllIeHH5I pa60T no paHoHHpoBaHHIO KapToepeJIeBO,lJ,CTBa B PyMhIHHH,
B 1966 H 1967 rr. 6WJIH npe,lJ,npHH5ITW HCCJIe,lJ,OBaHH5I B TpaHCHJIhBaHHH H Ha
ceBepe MOJI,lJ,OBhI. I1syqaJIHCh acneKThI, KaCalOlIJ,HeC5I nOqBhI, B oco6eHHoCTH
ee MeXaHHqeCKoro COCTaBa H oporpaepHH, a TaK2Ke H KJIHMaTHqeCKHe3JIeMeHThI,
Henocpe,lJ,CTBeHHO BJIH5IIOlIJ,He Ha BhlpalIJ,HBaHHe KapToepeJI5I. B saBHCHMoCTH OT
Toro B KaKoH cTeneHH nOQBeHHO-KJIHMaTHqeCKHe yCJIOBH5I cooTBeTcTBylOT Tpe
60BaHH5IM KapTOepeJI5I, BhIpalIJ,HBaeMOro ,lJ,JI5IpaSHhIX IJ,eJIeH, 6hIJIH BhI,lJ,eJIeHhI
CJIe,lJ,YIOlIJ,He CneIJ,HaJIHSHpOBaHHhIe THnhI 6acceHHOB: I - 6acceHHhI ,lJ,JI5I OQeHh
paHHero H paHHero npO,lJ,OBOJIhCTBeHHoro KapToepeJI5I; II - 6acceHHhI ,lJ,JI5I BhI
palIJ,HBaHH5I JIeTHero npO,lJ,OBOJIhCTBeHHoro KapToepeJI5I; III - 6acceHHhI ,lJ,JI5I
BhIpalIJ,HBaHH5I oceHHero H SHMHero npO,lJ,OBOJIhCTBeHHoro KapToepeJI5I CJIe,lJ,ylO
l..UHX nO,lJ,THnOB: a) BhICllIero KaQeCTBa, 6) xopollIero KaQeCTBa, B) llIHpoKoro
nOTpe6JIeHH5I; IV - 6acceHHhI ,lJ,JI5I BWpalIJ,HBaHH5I npOMhIllIJIeHHOrO KapToepeJI5I;
V - 6acceHHhI ,lJ,JI5I BhlpaIIJ,HBaHH5I ceMeHHoro KapToepeJI5I. B pa60Te onHChIBaeTC5I
Ka2K,lJ,hIH THn 6acceHHa B OTHOllIeHHH ero BHellIHHX yCJIOBHH; ,lJ,aIOTC5I yKasaHH5I
OTHOCHTeJIhHO Tex rpynn COpTOB, KOTophIe JIyQllIe Bcero nO,lJ,XO,lJ,5IT ,lJ,JI5I KyJIh
TyphI; yCTaHaBJIHBaIOTC5I CpOKH 06HOBJIeHH5I ceMeHHoro KapToepeJI5I. KpoMe
Toro ,lJ,aIOTC5I ,lJ,HepepepeHIJ,HpOBaHHhle, B saBHCHMOCTH OT IJ,eJIeH KyJIhTypbI, peKo
MeH,lJ,aIJ,HH OTHOCHTeJIbHO CneIJ,HaJIhHbIX MepOnpH5ITHH, KaCalOIIJ,HXC5I TeXHOJIOfHH
BblpaIIJ,HBaHH5I.
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MAN,S., CATELLY, T., GRĂDINARU, N., CONSTANTINESCU, ECATERINA,
BEDO, E., BUDUŞAN, V., COJOCARU, N., BERINDEI, M., 1969, Zone închise
pentru producerea cartofu1ui pentru sămînţă, Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1,
Cartoful, p. 27-38.

Lucrarea tratează prima etapă a procesului introducerii în România a
sistemului pentru producerea cartofulUl pentru sămînţă în zone închise, în vederea
creării unui sistem modern de producere a cartofului pentru sămînţă. Sînt pre
zentate modul de organizare, amplasarea, condi ţiile de izolare, climă şi sol,
precum şi evoluţia populaţiilor şi zborului afidelor în zonele închise Rîşnov şi

Hărman în judeţul Braşov, Ciuc în judeţul Harghita şi Suceava în judeţul

Suceava. Zonele închise pentru producerea cartofului pentru sămînţă, amplasate
în condi ţii foarte favorabile culturii cartofului, prezintă caracteristici net su
perioare comparativ cu producerea cartofului pentru sămînţă în unităţi dispersate.
În cadrul acestor zone se va produce material clonal liber de boli virotice, iar
pe restul suprafeţelor cultivate cu cartof se va produce numai cartof pentru
sămînţă din categorii biologice superioare, inclusiv sămînţa originală.

MAN, S., CATELL Y, T., GRĂDINARU, N., CONSTANTINESCU, ECATERINA,
BEDO, E., BUDUŞAN, V., COJOCARU, N., BERINDEI, M., 1969, Zone Închise pentru
producerea cartofului pentru sămînţă, (Contined zones tor seed potato produetion) ,
Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful. p. 27-38.

The paper deals with the first stage in a method of seed potato production
in confined zones to be introduced in Romania, with a view to develop a modern
system of seed potato produetion. The management, lay out, isolation, climate
and soil conditions as well as population and aphid flight development are pre
sented in the confined zones of Rîşnov and Hărman in the Braşov district, ofCiuc
in the Harghita district and of Suceava in the Suceava district. The confined
zones for seed potato production, placed very favourably for potato crops, have
characters clearly superior as compared to dispersed zones for seed potato pro
duction. Within these zones, clonal material free of virus diseases will be developed
and on the remaining cropped areas, only seed potatoes of high biologic
categories, inclusively the original seed, wiII be grown.



4

MAN, S., CATELLY, T.. GRĂDINARU, N., CONSTANTINESCU, ECATERINA.
BEDO, E .• BUDUŞAN, V.• COJOCARU, N., BERINDEI, M., 1969, Zone închise pentru
producerea cartofului pentru sămînţă (Geschlossene Zonen fur die Kartoffelpflanzgut
erzeugung) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd.I, Cartoful, S. 27-38.

In der Arbeit wird die erste Etappe der Einfiihrung der Kartoffelpflanzgut
erzeugung in geschlossenen Zonen in Rumănien besprochen; Zweck derselben
ist der Aufbau eines modernen Kartoffelpflanzguterzeugungssystems. Es werden
Organisationsweise, Lage, Absonderungsbedingungen, Klima- und Bodenver
hăltnisse sowie Entwicklung der Populationen und Blattlăuseflug in den geschlos
senen Zonen Rîşnov und Hărman im Bezifk Braşov, Ciuc im Bezirk Harghita
und Suceava im Bezirk Suceava erlăutert. Die Gesundheitslagen fur die Kartof
felpflanzguterzeugung weisen sehr gunstige Bedingungen fur den Kartoffelanbau
auf und besitzen im Vergleich zur Kartoffelpflanzguterzeugung in verteilten
Betrieben ausgeprăgte Vorteile. In diesen Zonen wird virusfreies Klonenmateriar
erzeugt, wahrend auf den restlichen Flachen nur Pflanzgut biologisch h6herer
Kathegorien, einschliesslich Originalpflanzgut vermehrt wird.

MAN, S., CATELLY T., GRĂDINARU, N. CONSTANTINESCU, ECATERINA,
BEDO E., BUDUŞAN, V., COJOCARU, N., BERINDEI, M., 1969, Zone închise
pentru producerea cartofului pentru sămînţă (3aKpbITble 30HbI BblpamHBaHH5I
ceMeHHoro KapTo<ţJeJI5I), Analele LC.C.S. Braşov, T. 1. Cartoful, CTp. 27-38.,

B pa60Te paccMaTpHBaeTC5I nepBbIH .onan BBe)J,eHH5I B PyMbIHHH CHCTeMbI
BblpamHBaHH5I ceMeHHoro KaTpo<ţJeJI5I B 3aKpbITbIX 30Hax. OnHcbIBaeTcH cnoc06
opraHH3aIJ,HH, pa3MemeHHe, yCJIOBHH H30JIHIJ,HH, KJIHMaT, nOqBeHHbIe yCJIOBH5I,
a TaKiKe H pa3BHTHe TIOTIyJI5IIJ,HH H XO)J, JIeTa TJIeH B 3aKpbITbIX 30Hax B MeCTHO
CTHX PbIll1HOB H X3pMaH, .6pallIoBcKoro ye3)J,a, Y:YK ye3)J,a XaprHTa H CyqaBa,
CyqaBCKOro ye3)J,a. 3aKpbITble 30HbI BbIpamHBaHHH ceMeHHoro KaTpo<ţJeJIH, Ha
XO)J,HmHeCH B BeCbMa 6JIarOTIpHHTHbIX )J,JI5I KyJIbTyphI KapTo<ţJeJIH yCJIOBHHX.
06JIa)J,alOT ropa3)J,0 JIyqllIHMH B03MOiKHOCT5lMH TIO cpaBHeHHlO C ero BblpamHBa
HHeM B pa36pocaHHblx TIOBCeMeCTHO X03HHCTBax. B 3THX 30Hax 6y)J,eT BbIpamH
BaTbC5l KJIOHOBbIH MaTepHaJI, He 3apaiKeHHhIH BHpyCHbIMH 60JIe3H5lMH, a Ha
OCTaJIbHOH TIJIOma)J,H 3THX 30H 6y)J,eT BbIpamHBaTbC5l ceMeHHoH KapTo<ţJeJIb BbIC
IlIHX 6HOJIOrHqeCKHX KaTeropHH, BKJIlOqa5l ClO)J,a H ceMeHHoH MaTepHaJI opHrH
HaJIbHbbIX COpTOB.
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CONSTANTINESCU, ECATERIN:A, CATELL Y, T., 1969, Soiul de cartof
Colina, Analele LC.C.S. Braşov, voI. I, Cartoful, p. 39-47.

So:ul de cartof Colina a fost creat în anul 1953, raionat în anul 1964 si
introdus în cultură ca sămînţă elită în anul 1967. În lucrare se prezintă prind
paIele caractere ale acestui soi. Astfel, tuberculii sînt de formă rotundă slab
turtită; raportul diametrelor este de 100: 87,4 : 68,5; coaja este galbenă deschis,
iar pul pa galbenă; ochii sînt superfici ali; florile sînt albe, înflorirea bogată.

Este rezistent la rîia neagră a cartofului, mijloci u de rezistent la mană şi rîia
comună. Capacitatea de producţ:e şi însuşirile culinare sînt analizate mai pe
larg în comparaţie cu soiurile martor. Soiul semitîrziu Colina se caracterizează

ca un soi cu mare capacitate de producţie şi însuşiri culinare foarte bune, fiind
indicat pentru producerea cartofului de consum de calitate pentru perioada de
toamnă şi iarnă. Se pretează bine la cultura în condiţii de irigare. Este raionat
în judeţele din Transilvania. Se preconizează extinderea suprafeţelor de cultură

cu acest soi în bazinele specializate pentru producerea cartofului de consum şi

în alte regiuni de cultură.

CONSTANTINESCU, ECATERINA, CATELL Y, T., 1969, Soiul de cartof Colina
(The Colina potato variety) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. I, Cartoful, p. 39-47.

The Colina potato variety was developed in 1963, recommended in 1964
and released as elite seed in 1967. The paper presents the main characters of this
new variety. The tubers have a round, slightly flattened shape; the diameter
ratio is of 100 : 87.4 : 68.5; the peel is light yellow and the pulp is yellow; the
eyes are superficial; the flowers white, with a rich inflorescence. The plant is
resistant to potato wart disease, and moderately resistant to potato blight and
to potato scab. Yield capacity and culinary ability are widely analysed as COffi
pared to control varieties. The Colina half late variety appears as a variety of
high yield capacity and very good culinary charaderistics and is adequate for
production of high quality potatoes for consumption for the autumn and winter
period. It develops well under irrigation conditions. It is recommended in the
Transylvania districts. Extension of crops with this variety in the regions spe
cially meant for consumption potato crops and in other regions, is advocated.
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CONSTANTINESCU, ECATERINA, CATELL Y, T., 1969, Soiul de cartof Co
lina (Die Kartottelsorte Colina), Analele J.c.C.S. Braşov, Bd.I, Cartoful, S. 39-47

Die Kartoffelsorte Colina wurde 1953 erzielt, 1964 rayonniert und 1967 zur
Elitepflanzguterzeugung angebauL Es werden die hauptsăchlichsten Merkmale
dieser neuen Sorte besprochen. Die Knollen sind rund, etwas abgeplattet; das
Durchmesserverhăltnis betrăgt 100: 87,4: 68,5; gelbschalig und -fleischig; flache
Augen; weisse Bliiten und reiche Bliite. Die Sorte ist krebsresistent, mittelwi~

derstandsfăhig gegenuber Kraut- und KnolIenfăule und Kartoffelschorf. Ertrags
făhigkeit und Speisewert werden ausfuhrlich im Vergleich zu Kontrollsorten
untersucht. Die mittelspăte Sorte Colina ist sehr ertragsreich, besitzt einen guten
Speisewert und eignet sich zur Verbrauchskartoffelerzeugung fur den Herbst und
Winter. Die Sorte eignet sich ebenso fur den Anbau unter Bewasserungsbe
dingungen. Der Anbau dieser Sorte erfolgt in den Bezirken Transylvaniens. Der
Anbau dieser Sorte solI in die fur Konsumkartoffelbau spezialisierten Lagen sowie
andere Anbauge biete ausgedehnt werden.

CONSTANTINESCU, ECATERINA, CATELLY, T., 1969, Soiul de cartof Co
lina (COpT KapToepeJI5I KOJIIfHa), Analele, J.C.C.S.Braşov,T. 1. Cadoful, CTp. 39-47

COpT KapToepeJI5I KOJIHHa 6bIJI c03.n:aH B 1953 ro.n:y, paHoHHpoBaH B 1964
H BBe.n:eH B KJIyJIbTypy B KalleCTBe 3JIHTHOrO ceMeHHoro MaTepHaJIa B 1967 ro.n:y.
B pa60Te onHCbIBaIOTC5I OCHOBHble npH3HaKH 3Toro copTa. IaK, KJIy6HH oKpyrJIOH,
CJIerKa npHnJIIOcHyToH epOpMbI; COOTHOllIeHHe .n:HaMeTpOB - 100 : 87,4:68,5;
KO)KHI..I:a CBeTJIO)KeJITOro, a M5IKOTb )KeJITOrO I..I:BeTa; rJla3KH nOBepxHocTHble;
I..I:BeTKh 6eJIhle, I..I:BeTeHHe 06HJIbHoe. COpT yCTOHtIHBhIH K nopa:>KeHHIO paKOM Kap
ToepeJI5I Hcpe.n:HeycToHllHBhIH KepHToepTope H 06bIKHOBeHHOH napllIe. Ero ypo)Kat'r
HOCTh H KyJIHHaphle KalleCTBa no.n:p06HO cpaBHHBaIOTC5I C ypO)KaHHOCThIO H
.n:OCTOHHCT BaMH KOHTpOJIhHOrO copTa. ITOJIyn03,LLHHH COpT KOJIHHa OTJIHllaeTC5I
ypO)KaHHOCThIO H OtIeHh XOpOllIHMH KyJIHHapHbIMH KatIeCTBaMH H peKOMeH,LLyeTC5I
,LLJI5I nOJIylleHH5I BbICOKOKatIeCTBeHHoro npO,LLOBOJIbCTBeHHoro KapToepeJI5I ,LLJI5I
oceHHero H 3HMHero ce30HOB. XOpOllIO y,LLaeTC5I npH BhlpamHBaHHH B opollIae
MOH KyJIhType. PaHOHHpOBaH B TpaHCHJIhBaHCKHx ye3.n:ax CTpaHhI. ITpe.n:J1a
raeTC5I paCllIHpeHHe nJIOma,LLeH, B03,LLeJIhIBaeMhlx 3THM COpTOM KaK B CneI..I:HaJIH
3HpoBaHHhTX .n:JI5I nOJIytIeHH5I npO,LLOBOJIhCTBeHHO ro KapToepeJI5I KapToepeJIeBO,LLlleCKHX
6acceHHax, TaK H B .n:pyfHX paHOHax B03.n:eJIhIBaHH5I 3TOH KyJIbTyphI.
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FODOR, 1., BRETAN, CECILIA, CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, Soiul
de cartof Măgura, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 49-56.

Soiul Măgura a fost creat în anii 1953-1958 la Centrul de ameliorarea
cartofului Braşov, din încrucişareasoi urilor Katahdin x Merkur. După perioada
de vegetaţie (114-128 zile) şi ritmul de acumulare a producţiei se încadrează

în grupa soiurilor semitîrzii. Are tufa viguroasă de înălţime mijlocie-înaltă,

bogată în frunze mari, puternic segmentate, port semiereet. Culoarea florii este
roz-violacee. Tuberculii au forma rotund-ovală, plină, coaja netedă şi subţire

de culoare alb-gălbuie. Ochii superficiali pînă la semiadînci. Pulpa alb-gălbuie,

de consistenţă făinoasă. Conţinutul în amidon mijlociu (16-18%). Se sfărîmă

puţin la fiert. Calităţi culinare bune. Se caracterizează printr-o capacitate de
producţie mare atît în zona foarte favorabilă cît şi în zona favorabilă culturii
cartofului, realizînd producţii de 211-365 q/ha. Este rezistent la rîia neagră a
cartofului biotipul normal (Ql), rezistent la virozele grave, mijlociu de rezistent
la virozele uşoare şi mană. In anul 1965, a fost admis în cultură pentru peri
oada 1966-1970, iar extinderea lui se face în toate bazinele specializate
pentru producerea cartoful ui de consum de toamnă şi iarnă de caIi tate.

FODOR, 1., BRETAN, CECILIA, CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, So
iul de cartof Măgura. (The Măgura potato variety) , Analele LC.C.S. Braşov,

voI. 1, Cartoful, p. 49-56.

The Măgura variety was developed between 1953-1958 at the Braşov

Centre for potato breeding, by crossing the Katahdin x Merkur yarieties. Accord
ing to the 114 -128 day veget ati on period and yield accumulation rhythm,
he variety is listed in a group of half-late varieties. The plant is vigorous, of
medium height, with a rich strongly segmented foliage and grows semi-erect.
The flower has a purplish- pink colouL The tubers are round-oval full shaped,
the peel is smooth and thin and has a yellowish white colour. The eyes range
from superficial to half deep. The pulp is yellowish white, of mealy consistency.
It has good culinary qualities. It has a high yielding capacity both in zones
favourable and unfavourable to potato growing, achieving yields of 211-365 q/ha.
It is resistant to the (D1) normal biotype of potato wart, to severe virus diseases,
and moderately resistant to light virus diseases and to potato blight. In 1965 it
was released for the 1966-1970 period, and it was extended to alI the speciali zed
centres for high quality potato production for autumn and winter consumption.
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FODOR, 1., BRETAN, CECILIA, CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, Soiul
de cartof Măgura (Die Kartoffelsorte Măgura), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. I,

Cartofu1, S. 49-56.

Die Sorte Măgura wurde zwischen 1953-1958 im Ziichtungsgebiet fiir
Kartoffe1n Braşov nach Hybridisation der Sorten Katahdin x Merkur erzielt.
Nach der Vegetationsperiode (114-128 Tage) und der Ertragsbi1dung gehărt

sie zur Gruppe der mittelspaten Sorten. Sie besitzt krăftige mittelhohe Stauden
mit vielen stark gefiederten B1attem; der Wuchs ist mittelaufrecht. Die Bliiten
sind rosa bis violett. Die Knollen sind ovalrund, voll; glatte, diinne gelblich
weisse Scha1e. Die Augen sind flach bis mitteltief; das F1eisch ge1blich-weiss
und meh1ig. Mittlerer Starkegehalt (16-18%). Beirn Kochen zerfallen die
Knollen etwas. Guter Speisewert. Grosse Ertragsfăhigkeit sowoh1 in sehr a1s
auch nur geeigneten Lagen. Sie sichert Ertrage von 211-365 dz/ha. Die Sorte
ist resistent gegeniiber dem normalen Krebsbiotyp (D1); widerstandsfahig und
mittelresistent gegeniiber schweren und 1eichten Viruskrankheiten sowie Kraut
und Knollenfaule. 1965 wurde die Sorte fiir 1966-1970 zum Anbau zugelassen.
Der Anbau wird in allen fiir Konsumkartoffelbau spezialisierten Lagen aus
gedehnt.

FODOR, 1., BRETAN, CECILIA, CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969,
Soiul de cartof Măgura (COpT KapTo<peJI51 M3rypa), Analele LC.C.S. Braşov, T. L
Cartoful, CTp. 49-56.

COpT KapTo<peJI5I M3rypa 6bIJI C03,lJ,aH B 1953-1958 pr. B EpaIIIoBcKoM QeHTpe
no CeJIeKQHH KapTo<peJI5I, nyTeM CKpeIQHBaHH5I COpTOB KaTax,lJ,HH H MepKyp.
TIo ,lJ,JIHHe BereTaQHOHHoro nepHO,lJ,a (114-128 ,lJ,HeH) H no TeMny HaKOnJIenH5I
ypo)Ka5l, OH OTHOCHTC51 K rpynne nOJIyn03,lJ,HHx COpTOB. KYCT MOIQHbIH, nOJIy
np5lMOCT05l4HH, Cpe,lJ,HeH BbICOTbI ~iJIH BbICOKHH, XOpOiliO 06JIHCTBeHHbIH, JIHCTb51
KpynHble, CHJIbHO pacce4eHHhle. I.1,BeTKH p030BaTo-<pHOJIeTOBble. KJIy6HH npa
BHJIbHOH oKpyrJIO-OBaJIbHOH <pOpMbI, KO)KHQa rJIa,lJ,Ka51 H TOHKa5l, )KeJITOBaTO
6eJIoro, QBeTa. fJIa3KH nOBepxHocTHble ,lJ,O nOJIY3arJIy6JIeHHblx. M5IKOTb )KeJITO
BaTO-6eJIa5l, My4HHcTa5l. CO,lJ,ep)KaHHe KpaXMaJIa Cpe,lJ,Hee (16-18%). I1pH
BapKe HeMHoro paccbmaeTC5I. KyJIHHapHble Ka4eCTBa xopoIIIHe. OTJIH4aeTC5I
BbICOKOH ypO)KaHHOCTbIO KaK B 04eHb 6JIarOnpH5ITHOH ,lJ,JI5I KapTo<peJIeBO,lJ,CTBa
30He, TaK H B 6JIarOnpH5ITHOH, H ,lJ,aeT ypO)KaH OT 211 ,lJ,O 365 Q/ra. YCTOH4HB
K HOpMaJIbHoMy 6HoTHny (D1) paKa KapTO<peJI5I, yCTOH4HB K T5I)KeJIbIM BHpyCHbIM
3a6oJIeBaHH5IM H Cpe,lJ,He yCTOHl.IHB K CJIa6bIM BHpycaM H<pWl'o<pTope. B 1965 ro,lJ,y
6bIJI ,lJ,OnyIQeH B KyJIbTypy Ha nepHO,lJ, BpeMeHH C 1966-1970 rr, npHl.IeM ero
BHe,lJ,peHHe Be,lJ,eTC5I BO Bcex KapTo<peJIeBO,lJ,4eCKHX 6acceHHax, ,lJ,JI5I nOJIyl.I P HH5I
BblCOKOKa4eCTBeHHoro npO,lJ,OBOJIbCTBeHHoro KapTo<peJI5I ,lJ,JI5I oceHHero ce30Ha.
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BRETAN, CECILIA, FODOR, 1., CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, Soiu
de cartof Braşovean, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 57-62.

Soi ul semitimpuri u Braşovean a fost creat la centrul de ameliorarea carto
fului Braşov prin încrucişarea soi urilor Katahdin x Merkur şi a fost introdus
în cultură în anul 1962. Are tufa viguroasă, de înălţime mijlocie, port semierect
şi frunzele normal segmentate. Floarea de culoare roz-violacee. Tuberculii au
forma oval-alungită, plină. Coaja netedă, subţire, galbenă deschis. Ochii super
ficiali. Pulpa, de culoare galbenă deschis, are consistenţă făinoasă-untoasă. Se
sfărîmă foarte puţin la fiert şi se pretează pentru toate preparatele culinare.
Braşovean este un soi cu mare capacitate de tuberizare timpurie şi cu calităţi

culinare foarte bune. Egalează în producţie soi urile Bintje şi Urgenta. Este
rezistent la rîia neagră a cartofului biotipul normal (01), mijlociu de rezistent
la viroze, sensibil la mană. În perioada 1966-1970 se extinde în toate bazinele
specializate pentru producerea cartofilor de consum de vară, consum de toamnă

şi iarnă de calitate superioară.

BRETAN ,CECILIA, FODOR, 1., CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, Soiul
de cartof Braşovean (The Braşovean potato variety) , Analele LC.C.S. Braşov,

voI. 1, Cartoful, p. 57-62.

The half-early Braşovean variety was developed at the Braşov Potato
Breeding Centre by crossing the Katahdin x Merkur varieties and was released
in 1962. The plant is vigorous, of medium height, grows half-ereet and has nOf
mally segmented leaves. The flower is purplish-pink. The tubers have an oval
longish full shape. The peel is smooth, thin, light yellow. Eyes are superficial.
The pulp is light yellow, and has a mealy buttery consistency. It does not
burst much at boiling and is suited for cooking. The Braşovean is a variety
with great capacity for early tuber formation and excellent culinary qualities.
lts yield equals that of the Bintje and Urgenta varieties. It is resistant to the
(01) normal biotype of potato wart, moderately resistant to virus diseases and
susceptible to potato blight. Between 1966-1970 it will be extended to alI
centres specialized in the produetion of high quality potatoes for summef, autumn
and winter consumption.
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BRETAN, CECILIA, FODOR, 1., CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, Soiul
de cartof Braşovean (Die Kartoffelsorte Braşovean), Analele LC.C.S. Braşov,

Bd. 1, Cartoful, S. 57--62.

Im Zuchtgebiet fUr Kartoffelbau Braşov wurde die mittelfruhe Sorte Bra
şovean durch Hybridisation der Sorten Katahdin x Merkur geschaffen und 1962
angebaut. Oiese Sorte besitzt mittelhohe kriiftige Stauden, mittelaufrechten
Wuchs, normal gefiederte Bliitter. OieBliite 'ist rosa bis violett. Oie Knollen
sind liinglich oval. Oie Schale ist glatt, dunn und hellgelb. Flache Augen. Oas
Fleisch ist hellgelb und mehlig-weich. Beim Kochen zerfallen die Knollen
etwas, sind jedoch fur alle Speisezwecke geeignet. Oie Sorte Braşovean besitzt
hohen und fruhzeitigen Knollenertrag sowie guten Speisewert. Oie Ertriige sind
denen der Sorten Bintje und Urgenta gleich. Oie Sorte ist resistent gegenuber
dem normalen Krebsbiotyp (01), mittelwiderstandsfiihig gegenuber Viruskrank
heiten und anfiillig gegenuber Krautfiiule. Von 1966-1970 wird die Sorte in
allen geeigneten Lagen angebaut, die fur qualitiitsmiissig entsprechenden Anbau
von Sommer-, Herbst- und Winterkonsumkartoffeln spezialisiert sind.

BRETAN, CECILIA, FODOR, 1., CONSTANTINESCU, ECATERINA, 1969, Soiul
de cartof Braşovean, (COpT KapToepeJHI EpaIlIOB5IH), Analele, LC.C.S. Braşov
T. 1, Cartoful, CTp 57-62.

TIOJIypaHHHH COpT KapToepeJI5I EpaIlIOB5IH 6hIJI BbIBe)l,eH B EpaWOBcKOM
~eHTpe no CeJIeK~HH KapToepeJI5I, nyTeM cKpemHBaHH5I COpTOB KaTax)l,HH H
MepKyp, H BBe)l,eH B KyJIhTypy B 1962 ro)l,y, KYCT MOmHblH, Cpe)l,HeH BhICOThI,
nOJIycT05IIJ:HH, c HOpMaJIbHO paCCeIJ:eHHhIMH JIHCTh5IMH. I1,BeTKH posoBaTo
epHOJIeTOBOro ~BeTa. KJIy6HH npO)l,OJIrOBaTO-OBaJIhHOH BhInOJIHeHHOH epOpMbI.
KOLIm~a rJIa)l,Ka5I, TOHKa5I, CBeTJIO:tKeJITorO ~BeTa. fJIaSKH nOBepxHocTHhle.
M5IKOTh CBeTJIO:tKeJITa5I, MaCJI5IHHCTo-MyIJ:HYICTa5I. TIPH BapKe KJIy6HH nOIJ:TH He
pacchmaIOTC5IH H npHrO)l,HbI )l,JI5I npHrOTOBJIeHH5I BceBOSMO:tKHhIX 6JIIO)l,. COpT
EpaIlIOB5IH 06JIa)l,aeT BhICOKOH cnoco6HoCThIO K paHHeMy KJIy6Heo6pasOBaHHIO
H OIJ:eHh XOpOIlIHMH KyJIHHapHhIMH KaIJ:eCTBaMH. TIo ypO:tKaHHOCTH KOHKypHpyeT
C copTaMH EHHT:tKe H Yp)l,:tKeHTa. YCTOHIJ:HB K HOpMaJIhHoMy 6HOTHHy (01) paKa
KapToepeJHI, Cpe)l,He yCTOHIJ:HB K BHpyCHhIM Sa60JIeBaHH5IM, HO IJ:yBcTBHTeJIeH
K nOpa:tKeHHIO epHTOepTOpoiL B n5ITHJIeTHe 1966-1970 rr. COpT 6y)l,eT BBe)l,eH
BO Bce KapToepeJIeBO)l,IJ:eCKHe 6acceHHhI, )l,JI5I nOJIyIJ:eHH5I BbICOKOKaIJ:eCTBeHHoro
npO)l,OBOJIhCTBeHHoro KapToepeJI5I KaK )l,JI5I JIeTHerO, TaK H )l,JI5I oceHHero II

SHMHero CeSOHOB.
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CATELL Y, T., GROZA, H., MUREŞAN, S" 1969, Studii comparative asupra
unor soiuri de cartof din import În condiţiile zonei Braşov, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 63-70.

În anii 1966 şi 1967 s-au studiat·în culturi comparative 27 soiuri europene
de cartof, urmărindu-se comportarea lor comparativ cu soiurile standard: Irish
Cobbler, Braşovean, Măgura şi Merkur în ce priveşte capacitatea de producţie,

!:,ezistenţa la viroze şi mană, calitatea culinară, pretabilitatea hibridologică.

In anul 1967 culturile comparative au fost dublate de culturi comparative pentru
studi ul dinamicii acumulării producţiei, executîndu-se şapte recoItări succesive.
Producţia mare la maturitate realizează soiul timpuriu Primura, soiurile semi
tîrzii K..Z. 3-4 şi Detskoselskii, precum şi soiurile tîrzii Inka, Lerche şi Magna;
soiurile semitimpurii Hibinskii şi Sviaşcii posedă un ritm rapid de tuberizare.
Soiul Remona, egal în producţiecu standardul, întruneşte caractere complexe
valoroase şi de acumulare rapidă a producţiei. Destul de rezistente la virozele
grave s-au dovedit a fi soiurile K..Z. 3-4, Taborky, Condea şi Lerche. Importante
ca genitori, dat fiind suma caracterelor valoroase, sînt soi urile K..Z. 3-4, Remona
şi Hibinskii. În atenţia experimentării în reţeaua de stat sînt soiurile Primura,
K..Z. 3-4, Detskoselskii, lnka, Lerche şi Magna.

CATELL Y, T., GROZA, H., MUREŞAN, S., 1969, Studii comparative asupra
unor soiuri de cartof din import În condiţiile zonei Braşov (Comparative studies
on some imported potato varieties under conditions prevailing in the Braşov zone),
Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 63-70.

Twenty-seven European potato varieties were investigated in comparative
crops during 1966 and 1967, and their behaviour was followed up as compared to
the lrish Cobbler, Braşovean, Măgura and Merkur standard varieties concerning
yield capacity, resistance to virus diseases and blight, culinary quality and hybrid
ologic suitability. In 1967 the comparative crops were completed with com
parative crops for the study of dynamics in produetion accumulation, and seven
successive harvests were obtained. High yield at maturity is achieved by the Pri
mura early variety, the K..Z. 3-4 and the Detskoselskii half-Iate varieties, as well
as by the Inka, Lerche and Magna late varieties; the half early Hibinskii and
Sviaşcii varieties form their tubers at a rapid rate. The Remona variety, whose
yield equals that of the control, has valuable complex characters and a high
yield accumulation rate. The K..Z. 3-4, Taborky, Condea and Lerche varieties
proved quite resistant to severe virus diseases. The K..Z. 3-4, Remona and
Hibinskii varieties are important as parenf plants on account of their valuable
characters. The Primura, K..Z. 3-4, Detskoselskii, Inka, Lerche and Magna
varieties are presently experimented in the state system.
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CATELL Y, To, GROZA, Ho, MUREŞAN, sO, 1969, Studii comparative asupra
unor soiuri de cartof din import în condiţiile zonei Braşov (Vergleichende Unter
suchungen liber einige importierte KartaffeLsorten unter drn hEdingungen des
Bezirkes Braşov). Analele LC.C.S. Braşov, Bd. I, Cartoful, S. 63-·70.

Von 1966-1967 wurden unter den Anbaubedingungen des Bezirkes Braşov

in Vergleichskulturen 27 europ§ische Kartoffelsorten untersucht. Das Verhalten
dieser Sorten wurde vergleichsweise zu den Kontrollsorten Irish Cobbler, Braşo

vean, Măgura und Merkur hinsichtlich: Ertragsfăhigkeit, Virus- und Krautfău

leresi stenz, Kochei genschaften, Spei sewert, Hybri di sati onsei gnung verfo19t.
Im J ahre 1967 wurden die Verglei chskulturen durch andere Vergleichskulturen
ergănzt um die Ertragsbildungsdynamik an Hand von 7 aufeinanderfolgenden

.~rnten zu untersuchen. Hohe Ertrăge bei Vollreife sichern die friihe Sorte
Primura, die mittelspăten Sorten K.Z. 3-4 und Detskoselskii sowie die spaten
Sorten Inka. Lerche und Magna; die mittelfriihen Sorten Hibinskii und Sviascii
besitzen schnellen Knollenbildungsrhythmus. Die Sorte Remona sichert gleiche
Ertrăge wie die Kontrolle und hat wertvolle Merkmale sowie schnelle Ertrags
bildung. Relativ resistent gegeni.iber schweren Viruskrankheiten sind dje Sorten
K.Z. 3-4, Taborky, Condea und Lerche. Als Elternsorten erwiesen sich K.Z. 3-4,
Remona und Hibinskii dank ihrer wertvollen Merkmale als besonders geeignet.
Das staatliche Versuchsnetz schenkt den Sorten Primura, K.Z. 3-4, Detskoselskii,
Inka, Lerche und Magna besondere Aufmerksamke:t.

CATELL Y, To, GROZA, Ho, MUREŞAN, S., 1969, Studii comparative asupra
unor soiuri de cartof din import în condiţiile zonei Braşov (CpaBHHTeJIbHOe
H3ylJeHHe HeKoTopbIX HMnopTHbIX COpTOB KapToepeJI5I B yCJIOBH5IX opaIlIoBcKoH
30HbI), Analele I.c.C.S. Braşov, T. 1, Cartoful, CTp. 63-70.

B 1966 H 1967 rr, B CpaBHl-ITeJIbHhIX CopToHcnhITaHH5IX npoBo)J,HJIOCb H3Y
lJeHHe 27 eBponeHcKHx COpTOB KapToepeJI5I no OTHOIlIeHHIO K paHoHHpoBaHHhIM
copTaM I1pIlIH K066JIep, OpaIlIOB5IH, M.9rypa HMepKYP, npW-IeM yCTaHaBJIlUaJIaCb
HX ypOJKaHHOCTb, yCTOHlJHBOCTb KBHpyCHhIM 60JIe3H5IM HepHToepTope, HX KyJIHHap
Hhle KaI.JeCTBa H HX cnoc06HoCTb K m6pH)J,H3aU;HH. B 1967 ro)J,y cpaBHHTeJIbHble
CopToHcnhITaHH5I 6hIJIH )J,y6JIHpOBaHhI CopTOHCnhITaHH5IMH no HSylJeHHIO )J,HHaMHKH
HaKOnJIeHH5I ypoJKa5I, C npoBe)J,eHHeM ceMH nOCJIe)J,OBaTeJIbHhIX y60pOK KJIy6HeH
BblcoKHe ypOJKaH B epa3e .9peJIOCTH HaKOnJI5IeT paHHeCneJIbIH COpT T1pHMypa,
nOJIyn03)J,HHe copTa K.3. 3-4 H ,lleTcKOCeJIbCKHH H n03)J,HeCneJIhle copTa I1HKa,
.ITepxe H MarHa; nOJIyn03)J,HHe copTa XH6HHCKHH H CBH5IJKCKHH 06JIa)J,aIOT
6hICTphIM pHTMOM KJIy6He06paSOBaHH5I. COpT PeMOHa, CTOJIb JKe ypOJKaHHhIH
KaK H paHQHHpOBaHHhIH COpT, 06JIa)J,aeT u;eHHhIMH KOMnJIeKCHhIMH CBoHcTBaMH
H cnoc06HoCThIO 6bICTporo HaKOnJIeHH5I ypOJKa5I. ,llOBOJIbHO yCTOHlJHBbIMH K
onaCHhIM BHpyCHhIM 3a60JIeBaHH5IM OKaSaJIHCb copTa K.3. 3-4, Ta60pcKHH,
KOH)J,5I H .ITepxe. oJIaro)J,ap5I HaJIHI.JHIO u;eJIoro KOMnJIeKCa u;eHHhIX KaI.JeCTB,
BeCbMa npHro)J,HhIMH B KaI.JeCTBe pO)J,oHaI.JaJIhHHKOB 5IBJI5IIOTC5I copTa K.3. 3-4,
PeMOHa H XH6HHCKHH. B rocy)J,apCTBeHHOH CopTOHCnhITaTeJIbHOH ceTH BHHMa
TeJIbHO H3yI.JaIOTC5I copTa T1pHMypa, K.3. 3-4, ,lleTcKOCeJIbCKHH, I1HKa, .ITepxe
H Mama.
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COJOCARU, N., CATELL Y, T., 1969, Dirijarea creşteriiplantelor de cartof
cultivate iarna în sere pentru testul Iăstarilor din colţi prin utilizarea Cycoce
lului şi giberelinei, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 71-78.

În lunile noiembrie-ianuarie 1967 şi 1968 s-a experimentat efectul a 3
doze de Cycocel (CCC 460 g/1 + CC 320 g/l), cu şi fără giberelină, la 10 soiuri
de cartof introduse în cultură. Tratamentele cu Cycocel s-au aplicat imediat
după răsărirea plantelor, utilizîndu-se 25 mI soluţie la plantă, iar cel cu gibere
lină după 10-12 zile, în doză de 5 mI soluţie la plantă. R.ezultatele obţinute

arată că regulatorii de creştere pe bază de CCC şi gi berelină aplicaţi în doze
diferite în funcţie de reacţia soiurilor, pot fi utilizaţi în conducerea vegetaţiei

plantelor crescute în lunile de iarnă. Dozele optime pentru dirijarea creşterii

sînt următoarele: 2 ml/l Cycocel + 10 mg/l giberelină pentru soiurile Urgenta,
Desiree, Colina şi Măgura; 3 ml/l Cycocel + 10 mg/l giberelină pentru soiurile
Bintje şi Merkur; 3,8 ml/l Cycocel + 10 mg/l giberelină pentru soiurile Voran
şi Braşovean. Soi ul Ostara nu necesită tratament cu regulatori de creştere. Pentru
soi ul Ora doza maximă folosită (3,8 ml/l Cycocel) este insuficientă în conducerea
vegetaţiei. Testarea serologică nu este influenţată de tratamentul cu substanţele

respective.

COJOCARU, N., CATELL Y, T., 1969, Dirijarea creşterii plantelor de cartof
cultivate iarna în· sere pentru testul Iăstarilor din colţi prin utilizarea Cycoce
lului şi giberelinei (Growth control of potato plants cultivated in winter in
hothouses for the test of shoots from sprouts by use of Cycocel and gibbe
relline) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 71-78.

Effect of three rates of Cycocel (CCC 460 g/I+CC 320 g/l) with and without
gibberelline was investigated during November-J anuary from 1967 to 1968 in
10 released potato varieties. The Cycocel treatment was applied right after plant
emergeuce, in a 25 mi solution rate per plant, and the gibberellic treatment was
applied after 10-12 days, in a 5 mI solution rate per plant. From results it
appears that growth regulators on a CCC and gibberelline base, applied at various
rates according to variety response, may be used in development control of
plants grown in winter. Best rates for growth control are the foIlowing: 2 ml/l
Cycocel -+ 10 mg/l gibberelline for the Urgenta, Desiree, Colina and Măgura

varieties; 3 ml/l Cycocel + 10 mg/l gibberelline for the Bintje and Merkur
varieties; 3.8 ml/l Cycocel + 10 mg/l gibberelline for the Voran and Braşovean

varieties. The Ostara variety does not need a growth regulator treatment. In the
Ora variety the highest rate employed (3.8 ml/l Cycocel) was insufficient for growth
control. The serologic test is not affeeted by treatment with the above mentioned
substances.
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COJOCARU, N., CATELL Y, T., 1969, Dirijarea creşterii plantelor de cartof
cultivate iarna în sere pentru testul Iăs1arilor din colţi prin utilizarea Cycoce
1ului şi gibereIinei (Wachstumsleitung der im Winter in Gewiichshiiusern fur
Augenstecklingsteste angebauten Kartoffelpflanzen unter Ver&'endung von Cycocel
und Gibberellinsiiure), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 71-78.

Vom November 1967 bis Januar 1968 wurde die Wirkung von 3 Cycocelga
ben (460 g CCCII + 320 g CCl1) mit und ohne Gibberellinsaure bei 10 zum Anbau
zugelassenen Kartoffelsorten untersucht. Die BehandIung mit CycoceI erfoIgte
gleich nach dem Aufgang mit 25 mI Lăsung je Pflanze, wahrend Gibberellinsaure
erst nach 10-12 Tagen in Gaben von 5 mI angewandt wurde. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Wuchsstoffe auf Grund von CCC, und Gibberellinen, je nach dem
Verhalten der Sorten in verschiedenen Gaben ausgebracht, zur Wachstumsrege
lung der im Winter angebauten Pflanzen dienen kănnen. FoIgende optimale
Gaben konnten fUr die WachstumsregeI ung festgelegt werden: 2 mIII Cycocel +
+ 10 mg/I Gibberellinsaure fUr die Sorten Urgenta, Desiree, Colina und Măgura;

3 mIII CycoceI + 10 mg/l Gibberellinsaure fUr d ie Sorten Bintje und Merkur;
3,8 mIII CycoceI + 10 mg/I GibbereIlinsaure fUr die Sorten Voran und Braşovean.

Bei der Sorte Ostara erwies sich eine Behandlung mit Wuchsstoffen alsunn6tig.
Bei der Sorte Ora hingegen erwies sich die H6chstgabe von 3,8 mIII CycoceI als
unzureichend fur die WachstumsregeIung. Der serologische Test der Pflanzen
wird von der BehandIung mit den entsprechenden Stoffen nicht beeinflussL

COJOCARU, N" CATELL Y, T. 1969, Dirijarea creşterii plante10r de cartof
cultivate iarna în sere pentru testul Iăstarilor din colţi prin utilizarea Cycoce
lului şi gibereIinei (YrrpaB.neHHe pOCTOM pacTemdi KapTo<ţJe.nH, BhlpaIII,HBaeMhlx
BHMOH B Ten.nHuaKX .z:W5I TecTHpoBaHHH rro6eroB HB rrpopocTKOB rryTeM rrpHMeHeHH5I
UHKoue.na HrH66epe.n.nHHa), Analele LC.C.S. Braşov, T. 1, CartofuI, CTp. 71-78.

B rrpOMe2KyToK BpeMeHH C H05I~P5I 1967 r. rro HHBaph 1968 r., HcrrhIThIBa.nOCh
B.nH5IHHe Tpex ,nOB UHKoue.na (CCC-460 r/.n + CC- 320 r/.n) C ,no6aB.neHHeM
rH66epe.n.nHHa H6eB Hero, Ha 10 Ky.nbTHBHpyeMhlx COpTOB KapTo<ţJe.nH. 06pa6oTKH
UHKoue.noM rrpoBo,nH.nHCb Herrocpe,ncTBeHHo Ba rroHB.neHHeM BCXO,nOB, rrpHtIeM Ha
Ka2K,noe pacTeHHe BHOCH.nOCb rro 25 M.n pacTBopa. TIo.nytIeHHhle peBy.nbTaThI rrOKa
BblBalOT, tITO pery.n5ITOpbI pocTa Ha oCHoBe CCC HfH66epe.n.nHHa, rrpH rrpHMeHeHHH
B paB.nHtIHbIX ,noBax B BaBHCHMoCTH OT peaKUHH COpTOB, M02KHO Hcrro.nbBOBaTb
,n.nH yrrpaB.neHH5I pOCTa BhlpaI.UHBaeMhIX BHMOH pacTeHHH. OrrTHMa.nbHhle ,nOBhI
,n.n5I yrrpaB.neHH5I pocTa c.ne,nylOlUue: ,n.nH COpTOB Yp,n2KeHTa, LLeBHpe, Ko.nHHa
H M3rypa-2 M.n/.n UHKoue.na + 10 Mr/.n fH66epe.n.nHHa; ,n.nH COpTOB BHHT2Ke
H MepKyp-3 M.n/.n UHKoue.na + 10 Mr/.n rrH66epe.n.nHHa; ,n.n5I COpTOB BopaH
H BpalIlOB5IH-3,8 M.n/.n UHKOlI,e.na + 10 Mr/.n fH66epe.n.nHHa. COpT OCTapa He
Hy2K,naeTCH B o6pa6oTKe peryJI5ITOpaMH pOCTa. LL.n5I copTa Opa MaKCHMa.nbHa5I
npHMeHHBlIla5IC5I ,nOBa (3,8 M.n/.n CCC) 5IB.n5IeTCH He,nocTaTOtIHOH ,n.n5I ynpaB.neHH5I
pOCTOM. 06pa6oTKH 3THMH BeI.UeCTBaMH He B.nH5IlOT Ha peBy.nhTaTbI cepo,nHar
HOCTHKH.
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MĂRGINEANU, T., 1969, Comportarea cartofului cultivat după diferite
premergătoare în zona de silvostepă a Transilvaniei, Analele I.c.C.S. Braşov,

voI. I, Cadoful, p. 79-85.

Rezultatele experimentale obţinute la Staţiunea experimentală agricolă

Turda în perioada 1958-1967 duc la concluzia că producţia de cartof este mult
influenţată de cultura premergătoare. Cultura repetată a cadofului pe acelaşi

teren duce la scăderea pronunţată a producţiei, începînd chiar din al doilea an.
Cele mai bune premergătoare pentru cartof sînt: păioasele de toamnă sau de
primăvară, leguminoasele anuale, porumbul şi sfecla, cu deosebire pe terenurile
fertile sau îngrăşate. Pe asemenea terenuri, cartoful are pretenţii mai mari faţă

de planta premergătoare decît pe terenurile cu fertilitate mai scăzută. La rîndul
său, cartoful este o bună plantă premergătoare pentru cerealele păi'oase, porumb,
mazăre, sfeclă, asigurînd sporuri mari de recoltă comparativ cu cultivarea acestor
plante în condiţii de monocultură.

MĂRGINEANU, T.,1969, Comportarea cartofului cultivat după diferite
premergătoare în zona de silvostepă a Transilvaniei (Behaviour of potatoes grown
after various previous crops in the forest steppe zone of Transylvania) , Analele
I.c.C.S. Braşov, voI. I, Cartoful, p. 79-85.

Fromexperiment results obtained at the Turda Agricultural Experiment
Station during 1958-1967, it appears that potato yields are highly affeeted by
previous crops. Repeated potato crops on the same area lead to pronounced yield
decrease beginning even with the second year. Best previous crops for potatoes
are: small grain winter and summer crops, annual legumes, corn and beet, espe
cially on fertile or fertilized soils. On such soils potatoes require more from the
previous plant than on soils with a lower fertility. In turn, the potato is a good
previous plant for small cereals, corn, peas and beet, and ensures high yield gains
as compared to yields produced by these plants in continuous crops.
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MĂ-RGINEANU, T., 1969, Comportarea cartofului cultivat după diferite
premergătoare în zona de siIvostepă a Transilvaniei (Das Verhalten der Kartof
feln nach verschiedenen Vorfriichten im Gebiet der Waldsteppe von Transylva
nien), Analele I.c.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 79-85.

Die zwischen 1958-1967 im landwidschaftlichen Versuchsgut Turda
erzielten Versuchsergebnisse fuhren zur Schlussfolgerung, dass der Kartoffeler
trag von der Vorfrucht stark beeinf1usst wird. Der wiederholte Anbau der Kadof
feln auf demselben Feld fUhrt beginnend mit dem zweiten Jahr zu einem starken
Edragsruckgang. Beste Vorfruchte fur Kartoffeln sind: Winter- oder Sommer
halmfruchte, einjăhrige Hi.ilsenfruchte, Mais und Zuckerruben insbesondere auf
fruchtbaren oder gedungten B6den. Auf diesen B6den stellt die Kartoffel an die
Vorfruchte grossere Anspruche als auf B6den mit schlechtem Fruchtbarkeits
zustand. Die Kartoffel ihrerseits stellt eine gute Vorfrucht dar fUr: Halmgetreide,
Mais, Erbsen, Ruben und sichert im Vergleich zu Reinkulturen dieser Pf1anzen
hohe Ertragssteigerungen.

MĂ-RGINEANU T., 1969, Comportarea cartofului cultivat după diferite
premergătoare în zona de siIvostepă· a Transilvaniei (DoBe,n:eHHe KapTo<peJIH,
BbIpaI.II.HBaeMoro nOCJIe paSJIHqHbIX npe,n:IIIecTBeHHHKoB B JIeCOCTenHoH SOHe
TpaHCHJIbBaHHH), Analele LC.C.S. Braşov, T. 1, Cartoful, CTp. 79-85.

PesyJIbTaTbI onbITOB, npoBo,n:HBIIIHXCH Ha CeJIbCKOXOSHHcTcBeHHoH onbITHoH
CTaHlI,HH Typ,n:a B 1958-1967 rr., rrpHBo,n:HT K BbIBO,n:y, qTO Ha ypo:tKai1 KapTo
<PeJIH 60JIbIIIOe BJIHHHHe oKaSbIBaeT rrpe,n:IIIecTByIOI.II.aH KyJIbTypa. DOBTopHoe
BbIpaI.II.HBaHHe KapTo<peJIH Ha O,n:HOM H TOM :tKe MeCTe Be,n:eT K pesKoMy CHH:tKeHHIO
ypO:tKaH, HaqI-IHaH y:tKe CO BToporo ro,n:a. JIyqIIIHMH rrpe,n:IIIeCTBeHHHKaMH ,n:JIH
KapTo<peJIH HBJIHIOTCH: oSHMhIe HJIH HpoBbIe KOJIOCOBbl2, o,n:HOJIeTHHe 606oBbIe
KyJIbTyphI, KyKypysa H caxapHaH CBeKJIa, B oco6eHHOCTH Ha rrJIo,n:opo,n:HbIX HJIH
:tKe y,n:06peHHbIx rrOqBax. Ha TaKHX rrOqBaX KapTo<peJIb 60JIee Tpe60BaTeJIeH K
rrpe)l.IIIecTByIOI.II.eH KyJIbType, qeM Ha MeHee rrJIo,n:opo,n:HbIX. B CBOIO Oqepe,n:b, Kap
To<peJIb HBJIHeTCH XOpOIIIHM rrpe,n:IIIeCTBeHHHKoM ,n:JIH KOJIOCOBbl'{, KyKypy3b!,
ropoxa H caxapHOH CBeKJIb!, H 06eCrreqHBaeT HM SHaqHTeJIbH!lle npH6aBKH
ypO:tKaH rro cpaBHeHHIO C BblpaI.II.HBaHHeM 3THxpaCTeHHH B MOHOKyJIbType.
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CATARGIU, D., BURLACU, GH., TANĂSESCU, EUGENIA, 1969, Cercetări
cu privire la stabilirea influenţei lucrărilor solului asupra producţiei de cartof,
Analele LC.C.S, Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 87-93.

Pentru a stabili modul cum influenţează epoca şi sistemul de lucrare a
solului asupra producţiei de cartof, în anii 1963-1966 s-au efectuat experienţe

pe un sol humico-semigleic la LC.C.S. Braşov (judeţul Braşov), pe un cernoziom
mediu levigat la Staţiunea Secuieni (judeţul Bacău) şi pe un cernoziom puternic
degradat la Staţiunea Suceava (judeţul Suceava). Rezultatele obţinute au ară

tat că, pe solul humico-semigleic şi pe cernoziomul mediu levigat, lucrarea solului
în toamnă executată între limitele de adîncime de 20-35 cm nu determină o
modificare semnificativă a producţiei de tuberculi. În ceea ce priveşte pregătirea
terenului în primăvară, lucrarea solului cu cultivatorul sau grapa cu discuri est e
cea mai indicată, realizîndu-se în urma executării ei cel mai mare spor de pr 0
ducţie. Pe cernoziomul mediu levigat şi pe cernoziomul puternic degrad at,
grăparea sau discuirea plus grăparea arăturii de toamnă nu este indicată. Primă

vara, unealta pentru pregătirea terenului se alege în funcţie de gradul de tasare
a solului.

CATARGIU, D., BURLACU, GH., TANASESCU, EUGENIA, 1969, Cercetări cu
privire la stabilirea influenţei lucrărilor solului asupra producţiei de cartof
(Investigations oneffect of cultural praetices on potato yield), Analele LC.C.S.
Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 87-93.

In order to establish how time and cultural practices affect potato yield,
experiments were carried out in 1963-1966 on a humin-semigley soi! at the
Braşov R.esearch Institute for Potatoes (Braşov district), on a moderately leached
soi! at the Secuieni Station (Bacău district) and on a highly weathered chernozem
at the Suceava Station (Suceava district). The results emphasized that on a
humin-semigley soH and on a moderately leached chernozem, no significant change
in tuber yields was observed when the soH was ploughed at 20-35 cm depth.
Concerning spring soH preparation, cultivator and disk harrow operations seem
most recommended and highest yield gains are obtained by them. No harrowing
and no disking in aggregate with harrowing is advisable after autumn ploughing
on a moderately leached chernozem or on a severely weathered chernozem. In
spring, the implement that wiIl be used for soi! preparation is to be chosen
according to soi! packing.

2 - Anale voI. 1



18

CATARGIU, D., BURLACU, GH., TANAsESCU, EUGENIA, 1969, Cercetări
cu privire la stabilirea influenţei lucrărilor solului asupra producţiei de cartof
(Untersuchungen liber den Einfluss von Bodenbearbeitungsmassnahmen auf den
Kartoffelertrag) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S.! 87-93.

Von 1963-1966 wurden im Institut fiir Kartoffel- und Riibenbau Brasov
(Bez. Braşov) aufeinem pseudogleyischen Humusboden,in d erVersuchsstation Se'cu
ieni (Bez. Bacău) auf einem mittelausgewaschenen Tschernosem und in der Versuchs
station Suceava (Bez. Suceava) auf einem stark verwitterten Tschernosem Ver
suche durchgefiihrt, um den Einfluss des Bodenbearbeitungszeitpunktes und -sys
tems auf den Kartoffelertrag zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass auf
pseudogleyischem Humusboden und mittelausgewaschenem Tschernosem eine
20-35 cm tiefe Herbstfurche keine signifikante Veriinderung des Knollenertrages
bewirkL Fur .die Friihjahrsbestellung empfiehlt sich am besten eine Bearbeitung
mit Grubber oder Scheibenegge, da sie zu hochsten Mehrertriigen fiihrL Auf
mittel ausgewaschenem Tschernosem und auf stark verwittertem Tschernosem
zeigte sich, dass eine Bearbeitung mit Egge oder Striegel und eine Herbstbear
beitung durch Eggen nicht zu empfehlen ist. Fur die Friihjahrsbestellung wird
das Bearbeitungswerkzeug in Abhiingigkeit vom Verdichtungsgrad des Bodens
gewahlt.

CATARGIU, D., BURLACU, GH., TANÂSESCU, EUGENIA, 1969, Cercetări
cu privire la stabilirea influenţei lucrărilor solului asupra producţiei de cartof
(BJlI151HHe 06pa60TKH ITOtIBbl Ha ypoLKaH KapToepeJI51), Analele, LC.C.S. Braşov,

T. 1, Cartoful, CTp. 87-93.

llJI51 BbI51CHeHH51 Toro B KaK0I1 CTeneHH CpOK H CHCTeMa 06pa60TKH nOtIBbI
BJIH51IOT Ha ypoLKaH KapToepeJI51, B 1963-1966 rr. npoBo)],HJIHCb OnblTbI Ha ryMyc
Hoi:i nOBepXHocTHO-OrJIeel-fHOH nOtIBe 5pawoBcKoro HI1I1KC (5parnoBcKIlH
ye3)],) , Ha cpe)],HeBbIllJ,eJIOtIeHHOM tIepH03eMe onbITHOH CTaHIJ,HH CeKyHeHH (ye3)],
EaK3Y) H Ha CHJIbHO )],erpa)],HpOBaHHoM tIepH03eMe CytIaBCKOH OnbITHOH CTaHIJ,HH
(CytIaBCKHH ye3)],). DOJIytIeHHbIe pe3yJIbTaTbl nOKa3aJIH, tITO Ha ryMycHoH nOBepx
HOCTHo-orJIeeHHOH rrOtIBe H Ha cpe)],HeBblllJ,eJIOtIeHHOM tIepH03eMe OCeHH5151 BcrrarnKa
Ha rJIy6HHy OT 20 )],0 35 CM He )],aeT )],ocToBepHhIx H3MeHeHHH yp02Ka51 KJIy6HeH.
4TO KaCaeTC51 BeceHHeH rrO)],fOTOBKH rrOtIBbI, TO HaH60JIee peKOMeH)],yeTC51 KyJIbTH
BaIJ,H51 HJIH )],HCKOBaHHe, )],alOllJ,He HaH60JIbwylO npH6aBKy ypoLKa51. Ha cpe)],HeBbl
llJ,eJIOtIeOM H Ha CHJIbHO )],erpa)],HpOBaHHOM tIepH03eMax 60pOHOBaHHe HJIH )Ke
)],HCKOBaHHe + 60pOHOBaHHe oceHHeH naXOTH He peKOMeH)],yeTC5I. BeCHOH, BH)],
06pa60TKH rrOtIBbI BbI6HpaeTC51 B 33BIJCI1MOCTH OT CTeneHH ee ynJIOTHeHH51.
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TĂNĂSESCU, EUGENIA, POPOVICI, MARGARETA, COPONY, W., 1969, InflM
,enţa lucrării solului şi a îngrăşămintelor asupra producţiei şi a unor aspecte
ale calităţii la cartof pe solul humico-semigleic de la Braşov, Analele LC.C.S.
Braşov, val. 1, Cartoful, p. 95-103.

În perioada 1963-1966 la Staţiunea Braşov s-a cercetat pe ,un sol humico
semigleic, într-o experienţă staţionară, influenţa lucrării solului şi a folosirii
îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii cartofului în rotaţia grîu-cartof
sfeclă-borceag.S-a constatat că lucrarea solului în limitele de 20-35 cm adîn
cime nu a influenţat producţia de cartof în cadrul următoarelor variante de
îngrăşare: organică (30 Uha gunoi), organo-mine~ală (30 t/ha gunoi + N95 P96)
şi minerală cu doze mari (N96P120KSO şi N96 P120). In condiţiile îngrăşării cu N93 ,
P96 sau N95 P9Q, la o lucrare a solului mai adîncă de 20 cm s-au obţinut sporuri
de producţie semnificative faţă de martorul arat mai superficial. Lucrarea solu
lui vara la adîncime mai mare de 15 cm şi folosirea îngrăşămintelor organo
minerale (30 Uha gunoi + N95 P96) şi minerale în doze mari (N96P120Kso) au
determinat sporirea procentului de tuberculi comerciabili.

TĂNĂSESCU, EUGENIA, POPOVICI, MARGARETA, COPONY, W., 1969, In
fluenţa lucrării solului şi a îngrăşămintelor asupra producţiei şi a unor aspecte
ale calităţii la cartof pe solul humico-semigleic de la Braşov (Effect of cultural
practices and fertilizers on potato yield and on some aspects of its quality,
on a humin-semigley soi! of Braşov), Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Car
toful, p. 95--103.

Effect of soil cultural praetices and fertilizer use on yield and quality of
potatoes, cultivated in a stationary experiment an a humin-semigley soil, was
investigated between 1963-1966 at the Braşov Station, in a wheat-potato
beet-vetch rotation. It was found that ploughing within 20-35 cm depth did
not affeet potato yield in the following fertilizer treatments: organic fertilizer
(30 Uha manure), organic-mineral fertilizer (30 Uha manure + N93iP96) and
high rates of mineral fertilizers (N9~)P12oK80 and N96P120). Under condtions of
soil fertilization with N96 , P96 or N96P90 , and with a ploughing deeper than 20 cm.
significant yield gains were obtained as compared to the control with a shallow
ploughing. A summer ploughing exceeding 15 cm depth and use of organic
mineral fertilizers (30 Uha manure + N96 P9Q) and high rates of mineral fertilizers
(N9iP120KEO) increased the percentage of tubers for merchandizing.
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TANASESCU, EUGENIA, POPOVICI, MARGARETA, COPONY, W:, 1969, Influen
ţa lucrării solului şi a îngrăşămintelor asupra producţiei şi a unor aspecte ale cali
tăţii la cartof pe solul humico-semigleic de la Braşov (Einfluss von Bodenbe
arbeitung und Diingung auf Ertrag und Giiteeigenschaften von auf pseudogleyi
schen Humusbăden des Bezirkes Braşov angebauten Kartoffeln), Analele LC.C.S.
Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 95-103.

Von 1963 bis 1965 wurde in der Versuchsstation Braşov auf pseudogleyi
schem Humusboden ein statischer Versuch angelegt und der Einfluss von Boden
bearbeitung und Diingung auf Ertrag und Oiite von K,artoffeln einer Fruchtfolge
Weizen - K,artoffel - R.iiben - Wicken untersucht. Eine Bodenbearbeitungs
tiefe bis zu 20-35 cm beeinflusste den K,artoffelertrag folgender DLillgullgsva
rianten nicht: organischer Diinger (30 Uha StaIImist); organisch-mineraIische
Diingung (30 Uha StaUmist + N96 P98) und grosse Oaben Mineraldiingemittel
(NOO P120 K,SO und N96P120); vergleichsweise zur weniger tief gepfliigten K,ontrolIva
riante konnten bei Diingungsgaben von N96 , P96 oder N93 P96 und Pflugfurchen
von 20 cm signifikante Mehrertrage erzielt werden. Eine iiber 15 cm tiefe Sommer
furche und organisch-mineraIische Diingung (30 Uha StaIImist + N96 POO ) und
grosse Mineraldiingergaben (N96P120K,SO) fiihrten zu einer Steigerung des K,on
s umknollenanteils.

TANAsESCU, EUGENIA, POPOVICI, MARAGARETA, COPONY, w. 1969,
Influenţa lucrării solului şi a îngrăşămintelor asupra producţiei şi a unor aspecte
ale calităţii la cartof pe solul humico-semigleic de la Braşov (BmuIHHe o6pa6oTKH
nOlJBhI H YJl.06peHHH Ha YPO/KaH H Ha HeKOTophle KalJeCTBeHHhle CTOpOHhI
KapToepeJI5I Ha ryMycHo-nCeBJl.orJIeeBOH nOlJBe 5paWOBCKOH OnhITHOH CTaH
u!m) , Analele LC.C.S. Braşov, T. 1, Cartoful, CTp. 95-103.

B 1963-1966 rr., Ha ryMycHo-nCeBJl.OrJIeeBOH nOlJBe 5paWOBcKOH ODhITHOH
CTaHUHH, B CTaUHOHapHOM OnhITe H3ylJaJIOCh BJIH5IHHe o6pa6oTKH nOlJBhI H
BHeCeHH5I YJl.06peHHH Ha ypO:tKaH H KalJeCTBO KapToepeJI5I 13 ceBoo60pOTe nwe
HHua-KapToepeJIb-CaXapHa5I CBeKJIa - BHKOBa5I cMecb. YCTaHOBJIeHO, lITO
BcrraWKa Ha rJIy6HHy B rrpe)],eJIax OT 20 )],0 35 CM He BJIH5IJIa Ha ypo/Kaii KapTo
epeJI5I B CJIe)],ylOI.IJ,Hx BapHaHTax BHeCeHH5I y)],06peHHM: opraHHlIeCKHx-30 Tira
HaB03a; opraHo-MHHepaJIbHbIX - 30 Tira HaB03a + N96 P 96 ; MHHepClJlbHhIX B
HOBblweHHhIX )],C3ax N93P120 K,30 H N9(l P120. rIPH y)],o6peHHH )],03aMH
BN93, P93 HJIH N93 P93 H rrpH BcrraWKe rJIy6:tKe 20 CM, 6hIJIH rrOJIylIeHbI
)],ocToBepHble npH6aBKH ypo/Ka5I, IlO cpaBHeHHlO C rroBepxHocTHO
BcrraxaHHhIM KOHTpOJIeM. JIeTH5I5I o6pa6oTKa nOQBbI Ha rJIy6HHy CBbIwe 15 CM
H rrpHMeHeHHe opraHo-MHHepaJIbHhIX y)],06peHHH (30 Tira HaB03a + N96P 96)
H rroBbIweHHhIX )],03 MHHepaJIbHbIX y)],o6peHIfH (N96 P120 K,SO) 06yCJIOBHJIa
YBeJIHQeHHe rrpoueHTa TOBapHhIX KJIy6HeH.
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GUŢA, M., HOMORODEAN, ST., PASC, I., 1969, Influenţa îngrăşămintelor la
cartoful cultivat în monocultură şi în rotaţie de trei ani pe un sol aluvial din
lunea Mureşului, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 105-109.

Experienţa s-a executat în anii 1965-1967 la Staţiunea experimentală

Geoagiu. La cartoful cultivat în monocultură s-au studiat îngrăşăminte cu N, P
şi K în diferite doze, precum şi îngrăşăminte organice, simple şi în combinaţie~

la cartoful cultivat în rotaţie s-au studiat îngrăşăminte cu N şi P, asociate în
diferite doze, aplicate în diferite epoci, în întregime şi fracţionat. Pe solul
aluvial, la cartoful cultivat în monocultură, prin aplicarea îngrăşămintelor

în doza de N144P64Kso s-a obţinut, în medie pe 3 _ani, un spor de producţie maxim
de 65% şi un venit net maxim de 5 190 lei/ha. Ingrăşăminteleorganice aplicate
pe fond de N şi P nu au dat spor de producţie. La cultura în rotaţie de 3 ani,
cele mai economice sporuri de producţie s-au obţinut prin aplicarea îngrăşăminte

lor în doza de N64P32' Fracţionareadozelor de azot şi fosfor nu a modificat semni.
ficativ producţia.

GUŢA, M., HOMORODEAN, ST., PASC,!., 1969, Influenţa îngrăşămintelo

la cartoful cultivat în monocultură şi în rotaţie de trei ani pe un sol aluvia
din lunea Mureşului (Etteet of fertilizers an potatoes grown in a continuous crap
and in a three year rotation an an alluvial saU of the Mureş Flood Plain), Analele
LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 105-109.

The experiment was carried out during 1965-1967 at the Geoagiu Experi
ment Station. N, P anel K fertilizers and organic fertilizers, single and combined,
were studied in potatoes grown in continuous crops; N and P fertilizers
associated in various rates; applied at different times, entire or split, were in
vestigated in potatoes in rotation. grown A highest yield gain of 65% and
a maximum net profit of 5,190 lei/ha were averaged in 3 years, in an alluvial
soil, in a potato continuous crop, by administering N144P64Kso fertilizer
rates. Organic fertilizers administered in a soil with N and P did not
produce yield gains. Most economic yiel d gains were obtained in a 3 year
rotation crop by administering N64 P32 fertilizer rates. The splitting of nitrogen
and phosphorus rates did not significantIy change yields.
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GUŢĂ, M., HOMORODEAN, ST., PASC,!., 1969, Influenţa îngrăşămintelor
la cartoful cultivat în monocultură şi În rotaţie de trei ani pe un sol aluvial din
lunca Mureşului (Einfluss von Diingemitteln auf Monokulturen und dreijăhrige

Fruchtfolgen von Kartoffeln auf einem A lluvialboden des M ureşufergebietes) ,

Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 105-109.

Die Versuche erfolgten zwischen 1965-1967 in der Versuchsstation Geoagiu.
Bei Monokulturen wurde die Wirkung von N-,P-und K-Diingemitteln in unter
schiedIichen Dosen sowie von organischen Einfach- und Mischdiingemitteln
untersucht; bei Fruchtfolgekulturen der Kartoffel wurden N- und P-Diingemittel,
die in unterschiedlichen Gaben und Terminen, vollstăndig und fraktioniert
ausgebracht wurden, untersucht. Bei Monokulturen auf Alluvialboden konnte
durch Anwendung von N144 P64 Kso im dreijăhrigen Mittel ein hochster Mehrertrag
von 65% und h6chster Reingewinn von 5 190 Lei/ha erzielt werden. Organische
Diingemittel mit einer NP Grunddiingung fiihrten zu keiner Ertragserhohung.
Im dreijăhrigenMittel konnten bei den Fruchtfolgekulturen die wirtschaftlichsten
Mehrertrăge durch Anwendung von N64 P32 erzielt werden. Eine ~!aktionierung

der Stickstoff- und Phosphorgaben bewirkte !,:,=ine signifikante Anderung des
Ertrages.

GUŢĂ, M., HOMORODEAN, ST., PASC,!., 1969, Influenţa Îngrăşămintelor
la cartoful cultivat În monocultură şi În rotaţie de trei ani pe un sol aluvial
din lunca Mureşului (BJlH5IHHe y)I.06peHHH Ha KapToepeJlb, EbIpaw.HBaeMbIH B
MOHoKyJlbType H B TpeXnOJlbHOM ceBo060poTe Ha aJlJlIOBHaJlbHOH nOl..IBe nOHMbI
p. Mypew), Analele LG.C.S. Bra~ov, T. 1, Cartetul, CTp. 105-109.

OnblTbI npoBo)lHJlHCb B 1965-1967 rr. Ha OnbITHOll CTaHll,HH nfKeOa)lfKHy.
Ha MOHoKyJlbType KapToepeJI5I HCnbIBaJlHCb pa3JlH'-IHble )103bI N, P H K, a TaKfKe
H OpraHH'-IeCKHX y)106peHHH, OT)leJlbHO HJlH B KOM6HHall,HH; Ha KapToepeJle,
BblpallJ,HBaBWeMC5I B ceBoo60poTe, H3y'-laJlHCb a30THble HepOcepopHhIe y)l06peHH5I,
BHocHMble cOBMecTHO B pa3JlH'-IHbIX )l03ax H B pa3JlH'-IHble CpOKH, cpa3Y HJlH fKe
no '-IaCT5IM. Ha aJlJlIOBHaJlbHOH nO'-lBe, npH BHeceHHH nO)l MOHOKyJlbTypy y)lO
6peHHH B )l03e N144 P64 Kso 6bIJla nOJIy'-leHa B Cpe)lHeM 3a 3 rO)la MaKCHMaJIb
Ha5I npH6aBKa ypofKa5I B 65% H MaKCHMaJlbHbIH '-IHCTbIH )lOXO)l B 5 190 JIeIVra.
BHeceHHe OpraHH'-IeCKHX, y)l06peHHH no y)l06peHHoMy N HP arpoepoHy He )laBaJIO
npH6aBoK ypofKa5I. B 3-nOJlbHOM ceBo06opoTe HaH60Jlee 9KOHOMH'-IeCKH BblrO)lHble
npH6aBKH ypofKa5I 6bIJlH nOJIy'-leHbI npH BHeceHHH y)l06peHHH B )l03e N64 P32 •

<1:>paKll,HOHHpOBaHHe )l03 a30Ta H epocepopa He HMeJlO 3Ha'-lHMOrO BJlH5IHH5I Ha
ypofKaH.
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AVRAM, P., 1969, Efectul îngrăşămintelor chimice şi naturale aplicate la
cultura cartofului în depresiunea Beiuşului, Analele I.C.C.S. Braşov, voI. 1.
Cartoful, p. 111-115.

Investigaţiile s-au executat în anii 1964-1967 pe un sol aluvial din de
presiunea Beiuşului, cu soiul de cartof Ora. Rezultatele de producţie au scos
în evidenţă eficienţa ridicată a îngrăşămintelor chimice cu NPK în sistemul de
îngrăşare la cultura cartofului. Prin aplicarea dozelor de NI00P70Kso kg/ha sub
stanţă activă s-a realizat un spor de producţie de 99 q/ha tuberculi, spor care a
mărit venitul net cu 5435 lei/ha. Influenţa cea mai mare asupra acestui spor a
avut-o azotatul de amoniu , iar cea mai mică superfosfatul. Prin folosirea gunoiu
lui de grajd în doză de 40 tlha , aplicat primăvara, s-a realizat un spor de numai
47 q/ha. care este mult inferior celor determinate de folo sirea îngrăşămintelor

chimice.

AVRAM, P., 1969, Efectul îngrăşăminteior chimice şi naturale aplicate la.
cultura cartofului în depresiunea Beiuşului (Effect of chemical and natural fer
tilizers, applied in potato crops in the Beiuş depression), Analele I.c.C.S. Braşov.,

voI. 1, Cartoful, p. 111-115.

The investigations were catried out in 1964-1967 on an alluvial soH of
the Beiuş depression with the Ora potato variety. Y ield results emphasized the
high efficiency of chemical dressing with NPK in the potato fertilization system.
By applying NI00P70Kso kg/ha rates of active ingredient a high yield gain of
99 q/ha tubers was obtained and this increased by 5,435 lei/ha net income.
Highest effect on this yield gain was exercised by ammonium nitrate, and lowest
by superphosphate. By using a 40 tlha manure rate, applied dur ing spring, only
a 47 q/ha gain was obtained and this is much less than the gains obtained when
applying chemical fert ilizers.



24

AVRAM, P., 1969, Efectul îngrăşămintelor chimice şi naturale aplicate Ia
cultura cartofului în depresiunea Beiuşului (Wirkung chemischer und naturlicher
Dungemittel au! Kartoffelkulturen im Tie!land Beiuş), Analele LC.C.S. Braşov,

Bd. 1, Cartoful, S. 111-115.

Die Untersuchungen wurden zwischen 1964-1967 auf einem Alluvia1bode
des Tieflandes Beiuş mit der Kartoffelsorte Ora durchgefuhrt. Die Ertragser
gebnisse zeigen, dass chemische Dungemittel mit NPK im Rahmen des Dun
gungsplanes fUr Kartoffeln grosse Wirksamkeit besitzen. Durch Anwendung
von NI00P70Kso kg/ha aktive Substanz konnte ein Mehrertrag von 99 dz Knollen/ha
erzielt werden, der einen Mehrreingewinn von 5435 Lei/ha darstellt. Ammonium
stickstoff ubte den grassten und Superphosphat den kleinsten Einfluss auf diesen
Mehrertrag aus. Eine Fruhjahrsdungung mit 40 t Stallmist/ha bedingte einen
Mehrertrag von nur 47 dz/ha, vieI weniger als bei Anwendung von chemischen
Dungemitteln.

AVRAM P., 1969, Efectul îngrăşăminteIor chimice şi naturale aplicate la
cultura cartofului în depresiunea Beiuşului (LLeHcTBlle BHeceHIUI MHHepaJIbHbIX
Il opraHHLIecKHx y)).o6peHHH no)). noceBbI KapToepeJI51 Ha HHSMeHHocTH BeH
IOIIIa) , Analele LC.C.S. Braşov, Cartoful, T. I. CTp. 111-115.

OnbITbI npoBo)).HJIHCb B 1964-1967 rr. Ha aJIJIIOBHaJIbHOH nOLIBe HHSMeH
HOCTH BeHIOIIIa c COpTOM KapToepeJI51 Opa. TIOJIyLIeHHbIe pesyJIbTaTbI nOKaSaJUI
BblcoKyIO 3epepeKTHBHOCTb MHHepaJIbHbIX y)).o6peHuH, co)).eplKalIJ,HX NPK, )).JI5I
KyJIbTypbI KapToepeJI5I. BHeceHHe HX B )).osax N100 P70 Kso Kr/ra )).eHcTByIOlIJ,erO
HaLIaJIa )).aJIO npH6aBKy ypolKa5I KJIy6HeH B 99 1I,/ra, LITO yBeJIHLIHJIO LIHCTbIH
)).oxo)). Ha 5 435 JIeH c reKTapa. Oco6eHHoe SHaLIeHHe npH nOJIyLIeHHH 3TOH npH6aB
KH ypolKa5I HMeJIa aMMHaLIHa5I, CeJIHTpa, a HaHMeHbIIIee-cynepepocepaT. TIPH
BHeceHHH BecHoH HaBosa B )).ose 40 T/ra 6bIJIa nOJIyLIeHa npH6aBKa ypolKa5I JIHIIIb
B 47 1I,/ra, SHaLIHTeJIbHO MeHbIIIa5I LIeM npH6aBKH, nOJIyLIaeMble npH npHMeHeHHH
MHHepaJThHbIX y)).o6peHHH.
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MARK.US, ST., 1969, Efectul îngrăşămintelor minerale azotate şi al epoci
aplicării lor asupra producţiei de cartof pe solul brun de pădure de la Tîrgu
Mureş, Analele LC.C.S. Braşov, voI. I, CartofuI, p. 117-122 ..

ExperimentăriIe efectuate în anii 1965-1967 privind epocile de aplicare
(toamna, primăvara Ia pIantare şi în perioada de vegetaţie) pentru azotat de
amoniu şi uree administrate în diferite doze pe fond de superfosfat, la două

soiuri de cartof, scot în evidenţă efectul practic egal al celor două tipuri de îngră

şăminte. Doza cea mai potrivită de îngrăşămînt qzotat este 96 kg/ha substanţă

activă administrată primăvara prin încorporare cu poli discul înainte de plantare,
pe un fond de 64 kg/ha fosfor aplicat toamna sub arătură.

MARK.US, ST., 1969, Efectul îngrăşămintelor minerale azotate şi al epocii
aplicării lor asupra producţiei de cartof pe solul brun de pădure de la Tîrgu
Mureş (Effeet of mineral nitrogenous fertilizers and of application time on
potato yield, an a brown forest soU of Tîrgu Mureş), Analele LC.C.S. Braşov,

voI. I, Cartoful, p. 117-122.

Experiments carried out in 1965-1967, concerning administration time
(autumn, spring at planting tirne and during growth) with amrnoniurn nitrate
and urea applied at different rates in a soil with superphosphate for two potato
varieties, emphasize the practically equal effect of the two fertilizers. Most
adequate rate of nitrogenous fertilizers is 96 kg/ha active substance adrninistered
in spring by introducing it in the soil with the polydisk before planting, in a
soil in which 64 kg/ha phosphorus was down ploughed in autumn.
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MARK.US, ST., 1969, Efectul îngrăşămintelor minerale azotate şi al epocii
aplicării lor asupra producţiei de c3:rtof pe solul brun de pădure de la Tîrgu
Mureş (Wirhung der mineralischen Stickstoftdilngemittel und des Anwendungstermins
auf den Kartoffelertrag auf rotbraunem Waldboden in Tîrgu !v1 ureş) , Analele
LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 117-122.

Zwischen 1965-1967 wurden Versuche iiber den Anwendungstermin
(Herbst, Friihjahr wahrend des Pflanzens und im Verlaufe der Vegetationsperiode)
von Ammoniumstickstoff und Harnstoff in verschiedenen Gaben bei einer
Grunddiingung von Superphosphat und bei zwei K.artoffelsorten durchgefiihrt;
die Ergebnisse zeigen, dass die beiden Diingemittelformen praktisch die gleiche
Wirkung haben. Die wirksamste Gabc fur Stickstoffdiingemittel betragt 96 kg/ha
Wirkstoff, der im Friihjahr vor dem Pflanzen mit Hilfe einer Scheibenegge bei
einer im Herbst unter die Pflugfurche eingebrachten Grunddiingung, bestehend
aus 64 kg/ha Phosphor, ausgebracht wird.

MARK.US, ST. 1969, Efectul îngrăşămintelor minerale azotat~ şi al epo
cii aplicării lor asupra producţiei de cartof pe solul brun de pădure de la
Tîrgu Mureş (BJIH5IHlIe MHHepaJIbHbIX a30THbIX y,Ll06peHHM H cpoKa HX BHece
HH5I Ha ypO}KaM KapTo<j:JeJI5I Ha 6ypOM JIeCHOM nOqBe B Tblpry Mypew), Analele
LC.C.S. Braşov, T. I. CartofuI, CTp. 117-122.

OnbITbI, npOBo,LlHBwHeC5I B 1965-1967 rr. H KacaBWlIeC5I CpOKOB BHeCeHH5I
(oceHbIO, BecHoM, npH nOCa,LlKe li B TeqeHHe BereTalI,HOHHoro nepuo,Lla) aMMUaqHOM
~eJIHTPbI li MOqeBUHbI B pa3JIHqHbIX ,Ll03ax no y,Ll06peHHoMy cynep<j:JaToM <j:JOHy
no,Ll ,LlBa copTa KapTO<j:JeJI5I, nOKa3aJIH, qTO 3TH ,LlBa BH,Lla y,Ll06peHI-IM npaKTH
qeCKU HMeIOT O,LlUHaKOBbIM 3qxpeKT. HaH60JIee nO,Llxo,Ll5IIll,eM 5IBJI5IeTC5I ,Ll03a aM
MUa1fHOM CeJIHTpbI B 96 Kr/ra ,LlellcTByIOIll,erO HaqaJIa, EHOCHMa5I BecHoM nyTeM
3a,LleJIKU ee ,LlUCKOBaHHeM nepe,Ll noCa,LlKolI no <j:JOHy, y,Ll06peHHoMy oceHblO no,Ll
BcnawKy cynep<j:Joc<j:JaToM B ,Ll03e 64 Kr/ra.
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DRAGOMIR, LUCIA, 1969, Aplicarea localizată a îngrăşămintelor chimice,
la cultura cartofului, pe solul aluvial din lunca Argeşului, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. I,Cartoful, p. 123-127.

În scopul de a cerceta cum influenţează aplicarea localizată a îngrăşă
mintelor chimice asupra producţiei de cartof, în anii 1964-1966 s-au făcut

experimentări pe un sol aluvionar, luto-nisipos din lunca Argeşului, folosindu-se
soiul Bintje. S-a constatat că aplicarea localizată a îngrăşămintelor chimice a
sporit producţia de cartof. Cele mai mari sporuri de producţie s-au realizat în
cazul folosirii a 90 kg/ha N, 60 kg/ha P 20 5 şi 60 kg/ha K20. Sporuri apropiate
s-au înregistrat şi în cazul folosirii a 60 kg/ha N, 60 kg/ha P20 5 şi 60 kg/ha
K20. Fracţionarea aplicării îngrăşămintelorcu N şi a celor cu P, în cazul apli
cării lor localizate, a dat sporuri de producţie mai mici, nefiind deci justificată.

Pentru ca aplicarea localizată a îngrăşămintelor să fie economică, este necesar
ca lucrarea de încorporare a îngrăşămintelor să se efectueze mecanic, concomi
tent cu plantarea, cu aceeaşi maşină.

DRAGOMIR, LUCIA, 1969, Aplicarea localizată a îngrăşămintelor chimice
la cultura cartofului, pe solul aluvial din lunca Argeşului (Spot treatment with
chemical fertilizers in potato crops, on an alluvial soi! of the Argeş Flood Plain)
Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 123-127.

With a view to investigate spot treatment effect of chemical fertilizers
on potato yields, experiments were carried out in 1964-1966 on a sandy
loamy alluvial soil of the Argeş Flood Plain, using for this purpose the Bintje
potato variety. It was found that spot treatments with chemical fertilizers in
creased potato yield. Highest yield gains were obtained when using 90 kg/ha
N, 60 kg/ha P 2 0 5 and 60 kg/ha KzO. Gains close to the latter were recorded
when 60 kg/ha N, 60 kg/ha P 20 5 and 60 kg/ha K 20 were applied. When the P and
N fertilizers were applied split as spot treatments, yield gains were smaller,
therefore they are not recommended. In order to render spot treatments more
economical, best application is by down ploughing fertilizers simultaneously
with planting with the driller.
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DRAGOMIR, LUCIA, 1969, Aplicarea localizată a îngrăşămintelor chimice
Ia cultura cartofului, pe solul aluvial din lunea Argeşului (Grtlich festgelegte An
wendung der chemischen Dilngemittel filr Kartoffelkulturen auf A lluvialb6den
des Argeş Ufergebietes), Analele LC.C.S., Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 123-127.

Auf einem sandig-lehmigen Alluvialboden des Ufergebietes Argeş wurden
zwischen 1964-1966 Versuche durchgefiihrt um zu priifen wie eine 6rtlich
festgelegte Diingung mit chemischen Diingemitteln den K.artoffe1ertrag der Sorte
Bintje beeinflusst. Diese Art der Diingemittelanwendung fiihrte zu einer
Steigerung der Ertrage. Die h6chsten Mehrertrage konnten bei Anwendung
van 90 kg/ha N, 60 kg/ha P 20 5 und 60 kg/ha K.20 erzielt werden. Ăhnliche Mehr
ertrage konnten auch bei Anwendung van 60 kg/ha N, 60 kg/ha P 20 5 und 60
kg/ha K. 20 verzeichnet werden. Eine fraktionierte Anwendung der Stickstoff
und Phosphordiingemittel fiihrte bei deren 6rtlich festgelegter Ausbringung zu
kleineren Mehrertragen und erwies sich demnach als unverantwortlich. Eine
wirtschaftliche ortlich festgelegte Anwendung der Diingemittel ist nur dann
moglich, wenn die Ausbringung der Diingemittel maschinell gleichzeitig mit
der Pflanzung und mit der gleichen Maschine erfolgt.

DRAGOMIR, LUCIA, 1969, Aplicarea localizată a îngrăşămintelor chimice
la cultura cartofului pe solul aluvial din lunea Argeşului (MecTHoe BHeceHIIe
MHHepa.7JbHhIX y,U06pemIlÎ no,U KapTO<peJIh Ha aJIJIlOBIIaJIhHOII nOtIBe nOHMhI
peKII Ap,ULKeIll) , Analele LC.C.S. Braşov, LI,Cartoful, CTp. 123--127.

C ueJIhlO IIsyqeHIIH BJIIIHHIIH MeCTHoro BHeceHIIH MIIHepaJIhHBX y,Uo6peHIIH
Ha ypolKaH KapTO<peJIH, B 1964-1965 rr,. Ha aJIJIlOBIIaJIhHOH cyrJIIIHIICTOH nOtIBe
nOHMhI peKII Ap)J,LKeIll npOBO,UIIJIIICh OnhIThI c COpTOM 5IIHTLKe. 5hIJIO YCTaHOB~

~1eHO, tITO MecTHoe BHeceHfle MIIHepaJIhHhIX y,Uo6peHIIH nOBhIIllaJIO ypoLKaii Kap
To<peJIH. HaII60JIhlllIIe npII6aBKII ypoLKaH 6hIJIII nOJIyqeHhI npII npIIMeHeHIIII
90 Kr/ra aSOTa, 60 Kr/ra P205 II 60 Kr/ra K.20. Cxo,UHhle ripII6aBKII ypoLKaH 6hIJIII
OTMeqeHhI TaKLKe II npII BHeceHIIII 60 Kr/ra aSOTa, 60 Kr/ra P20 5 II 60 Kr/ra K.20.
$paKUIIOHIIpoBaHHoe BHeceHIIe aSOTHhIX II <pO<pCOPHhIX y,Uo6p«eHIIH B p5I,UKII
,UaJIO JIIIlllh He60JIhlllHe npII6aBKII ypolKa5I II, CJIe,UOBaTeJIhHO, He orrpaB,UhIBaeTC5I.
llJIH Toro, qTo6hI MeCTHoe BHeceHHe y,Uo6peHIIH 6hIJIO 3KOHOMIIQeCKII BhlrO,UHO,
Heo6xo,UIIMO, tITo6hI HX BHeceHIIe BhIITOJIH5IJIOCh MexaHII3HpoBaHHo, o,UHoBpeMeHHo
c rroca,UKoH, II TOH lKe MalllIIHoH.
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COPONY, W., BîRSAN, N., 1969, Efectu 1rezidual şi anual al îngrăşăminte

lor asupra producţiei de carto!" într-o rotaţie de trei ani pe un sol humico-semi
gleic, Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 129-136.

Pentru verificarea efeetului rezidual şi anual al îngrăşămintelor s-a mon
tat o experienţă polifaetorială cu forme diferite de îngrăşăminte şi niveluri
diferite de fosfor (10, 20 şi 30 mg P 20 5/lOO g sol), aplicate cu un an înainte de
începutul rotaţiei. S-a cultivat cartof, grîu şi sfeclă de zahăr într-o rotaţie în
timp. La fiecare cultură s-au aplicat prin subdivizarea parcelelor şi doze anuale,
astfel: doze de întreţinere a fertilităţii solului, doze de acumulare (de două ori
doza de întreţinere) şi doze de întreţinere sau de acumulare suplimentate cu cîte
20 Uha îngrăşămînt organic. Forma organică de îngrăşare a sporit producţia de
tuberculi (anul II) cu 35 q/ha în comparaţie cu forma minerală, neinf1uenţînd

grîul (anul III) şi sfecla de zahăr (anul IV). În ceea ce priveşte nivelurile de
fosfor, producţia în medie pe variantele _cu îngrăşăminte anuale s-a plafonat
la primul nivel de 10 mg P205/l00 g sol. In variantele fără îngrăşăminte anuale
însă, efectul rezidual al dozelor mari de fosfor a fost puternic, obţinîndu-se

sporuri la toate culturile pentru toate formele de îngrăşare şi pentru majoritatea
nivelurilor de P 20 5 aplicate. In variantele cu doza anuală de întreţinere efectul
rezidual al dozelor de fosfor a fost mult mai slab, sporurile de producţie au fost
mai rare, iar în unele cazuri s-au înregistrat chiar depresiuni de producţie.

Ingrăşămintele J11inerale aplicate anual pentru întreţinerea fertilităţii au dat
sporuri de producţie foarte semnificative chiar şi pe agrofondurile cele mai
bogate. Doza de acumulare nu a sporit producţia faţă de doza de întreţinere.

Cele 20 tone îngrăşăminte organice suplimentare au dat sporuri numai pe
agrafondul mineral.

COPONY, W., BîRSAN, N., 1969, Efectul rezidual şi anual al îngrăşă

mintelor asupra producţiei de cartof într-o rotaţie de trei ani pe un sol humico·
semigleic (Residual and annual ettect of fertilizers on potato yield in a three-year
rotation on a humin-semigley soil) , Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful,
p. 129-136.

In order to check residual and annual fertilizers, a polyfactorial experi
ment was organized with different fertilizer kinds and different phosphorus
levels (l0, 20 and 30 mg P 20 5/lOO g sail), applied before rotation begin. Pota
toes, wheat and sugar were grown in rotatian. In each crap annual rates were
also applied by splitting the plots, thus: rates for fertility maintenance, accu
mulation rates (twice the maintenance rate) and maintenance or accumulation
rates supplemented with 20 t/ha organic fertilizer. The organic fertilizers increased
tuber yield (IInd year) by 35 q/ha as compared ta mineral fertilizers, but did
not affect wheat (IIlrd year) or sugar beet (IVth year). Concerning phosphorus
levels, mean yields in the treatments with annual fertilizers were limited at the
first level of 10 mg P 20 5/lOO g soil. However, in the treatments without annual
fertilizers, the residual effect of high phosphorus rates was strong, and gains
were obtained in a11 the crops with a11 kinds of treatments and at most levels
of applied P205' In the treatments with annual maintenance rate, the residual
effect of phosphorus rates was much weaker, yield gains were scarce and in
some cases, depressions were even registered. Mineral fertilizers, applied annual·
ly for fertility maintenance gave very significant yield gains even an highest
previously fertilized soils.
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COPONY, W., BÎRSAN, N., 1969, Efectul rezidual şi anual al îngrăşăminte

lor asupra producţiei de cartof Într-o rotaţie de trei ani pe un sol humico-semi
gleic (Nachwirkung und jăhrlicher Eintluss der Dilngemittel aut den Kartotteler
trag bei einer dreijăhrigen Fruehttolge aut einem humushaltigen Pseudogley), Ana
Iel,e I.c.C.S. Braşov, Bd. 1, CartofuI, S. 129-136.

U Zur Priifung der Nachwirkung und des jăhrIichen Einflusses von Diin-
gemittein wurde ein polyfaktorieller Versuch mit verschiedenen Diingemittel
formen und gestaffelten grossen Phosphorgaben (l0, 20 und 30 mg P20 5/100 g
Boden) als Feidversuch angeIegt. Diese Vorratsdiingung (zur Priifung der Nach
wirkung) wurde ein Jahr vor Beginn der Fruchtfolge ausgebracht, in der Kar
toffeI, Weizen und Zuckerriiben angebaut wurden. Durch Unterteilung der
Parzellen wurden zu jeder Kultur auch jăhrIiche Diingergaben in zwei Stufen
ausgebracht: Erhaltungsdiingung (gleich dem wahrscheinlichen Năhrstoffent

zug) und Anreicherungsdiingung (doppelte Erhaltungsgaben). Die Erhaltungs
beziehungsweise Anreicherungsdiingung wurde ausserdem noch zllsătzlich mit
je 20 t Stallmist/ha ergănzL Die organische Vorratsdiingung steigerte i m Ver
gleich zur mineralischen den Knollenertrag um 35 dz/ha (II. J ahI') wobei Wei
zen (III. Jahr) und Zuckerriiben (IV. Jahr) nicht beeinf1usst wurdell. Beziig
Iich der Phosphorsăurestufen wurde der Hăchstertrag im Mittel der Varianten
die auch jăhriiche Diingungsgaben erhielten mit 10 mg P 20 5/lOO g Boden erreichL
Nur hir die Varianten ohne jăhrliche Diingung wurden durch Phosphorsău

revorratsdtingung bei allen Kulturen und fUr alle Diingemittelformen gesicherte
Mehrertrăge erzielt, wăhrend fiiI' die Varianten mit jăhrlicher Erhaltungs
dungung die Nachwirkung vieI schwăcher war; in einigen FăIIen wurden sogar
I\o1inderertrăge erhalten. Die jăhrliche mineralische Erhaltungsdiingung fiihrte
zu sehr signifikanten Mehrertrăgen, seIb'St auf den hăchsten Stufen der Vorrats
diingullg. Durch jăhrliche Anreicherungsdungung konnte im Vergleich zur
Erhaltungsdiingung der Ertrag nicht erhăht werden. Die zusătzliche jăhrliche

Stolimistgabe (20 Uha) brachte nur auf mineralischer Grunddungung in einigen
FăIIen Mehrertrăge.

COPONY, W., BIRSAN. N., 1969, Efectul rezidual şi anual al îngraşa

mintelor asupra producţiei de cartof Într-o rotaţie de trei ani pe un sol humi
co-semigleic (OcTaT04HbHI H eLKero,nHbIH .3<p<peKT y,n06peHllH Ha ypoLKaH KapTo
<peJI5I B TpeXpOJIbHOM ceBoo60pOTe Ha ryMycHoH nOBepXHocTHo-orJIeemWH
n04Be), Analele LC.C.S. Braşov, T.I. CartofuI, CTp. 129-236.

AmI yT04HeHH5I OCTaT04Horo H e:tKero,nHoro .3<p<peKT3 y,n06peHHH 6bIJI no
CTaBJIeH MHoro<paKTopHhIH OI1biT c npHMeHeHHeM pa3JIH4HbIX <POPM y,n06peHHH ,no
Ha4aJIa pOTaUHH ceBoo60poTa H npH pa3JIH4HbIX ypOBH5IX 06cne4eHH5I <poc-

(la, 20 Ii 30 Mr P 20 5 Ha 100 l' n04BbI). B ceBo60poTe BblpaW;HBaJIHCb
KapTo<peJIb, IlWel"IHua H caXapHa5I CBeKJIa. TIo Ka:tK,nOH KyJIbType, llyTeM pacw;ell
JIeHH5I ,neJI5IHOK, npHMeH5IJIHCb TaKLKe H e:tKero,nHble ,n03bI CJIe,nylOW;HM 06pa30M:
,n03bI ,nJI5I llo,n,nep:tKaHH5I nJIOpo,nH5I, ,n03bI HaKanJIHBaHH5I (,nBoHHble IlpOTHB
llepBbIX) Ii \ ,n03bI ,nJI5I 1l0,n,nepLKaHH5I HJIH ,nJI5I HaKan.riHBaHH5I C ,n06aB.TJeHHeM
(B 060HX CJIy4a5IX) 110 20 Tira opraHlFleCKHX y,n06peHHH. OpraHH4eCKa5I <popMa
y,n06peHHlI yBeJIH4HBaJIa ypoLKaH KJIy6HeH KapTo<peJI5I (Ha BTOpOM ro,ny) Ha
35 u/ra no cpaBHeHHlO CHX MHHepaJIbHOH <POpMOH, HO He BJIH5IJIa HH Ha IlweHHUY
(TpeTHH ro,n), HH Ha caxapHyw CBeKJIy (4eTBepTbIH ro,n). 4TO KaCaeTC5I ypOBH5I
o6eclle4eHH5I <pOC<P0POM, TO cpe,nHHH ypO:tKar'f BapHaHTOB C e:tKero,nHbIM BHeceHHeM
y,n06peHHl'f 6bIJI npe,neJIbHbIM npH nepBoM ypoBHe B 10 MI' P 20 5 Ha 100 r n04BbI.
B BapHaHTax 6e3 e:tKero,nBoro BBeCeHH5I y,n06peHHH oCTaT04Hoe ,neHCTBHe
BbICOKHX ,n03 <poc<popa 6bIJIO CHJIbHbIM H ,naBaJIO npH6aBKH ypO:tKa5I no BceM
KyJIbTypaM, npH Bcex <popMax y,n06peHHH H npH 60JIbWHHCTBe IlpHMeH5IBWHXC5I
ypoBHeH 06ecne4eHH5I <pOC<P0POM. B BapHaHTax C e:tKero,nHOH 1l0,n,nep:tKHBaIOw;eI'f
nJIo,nopo,nHe ,n030il, OCTaT04Hoe ,neHCTBHe ,n03 <poc<popa 6bIJI3HaYHTeJIbHO cJIa6ee,
IlpH6aBKH ypO:tKa5I 6bIJIH pe,nKHMH, a B HeKOTopbIX c.TJyLIa5IX Ha6JIlO,na.TJaCb ,na:tKe
,nenpeCO!5I ypO:tKa5I. E:tKero,nI-we BBeceHHe MHHepaJIbHbIX y,n06peHHH ,nJI5I no,n
,nep:tKaHH5I IlJIO,nOpO,nHH ,naBaJIO BeCbMa ,nOCTOBepHble npH6aBKH ypO:tKa5I ,na:tKţ

H 110 HaH60JIee 06HJIbHO y,n06peHHbIM arpo<pOHaM. A03a ,nJI5I HaKaIlJIHBaHH5I
He 06yCJIOBHJIa nOBbIWeHH5I ypO:tKa5I 110 cpaBHeHHIO C 1l0,n,nep:tI<HBalOw;eH IlJIO,no
po,nHe ,n030H. BHeceHHe 20 TOHH ,n06aBoLIHbIX opraHH4ecKHx y,n06peHHH ,naB2JIO
npH6aBI\H ypo:tI{a5I TOJIbKO 110 arpo<poHy, y,n06peHHoMy MHHepaJIbHbIMH y,n06pe
HH5IMH.
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ŞARPE, N., SCURTU, D., ULINICI, A., SCURTU, ELENA, TĂNĂSESCU,EUGE
NIA, DRAGOMIR, LUCIA, VLĂDUŢU, 1., GUŢĂ, M., TOMAS, 1., TOMESCU, EUGE-
NIA, MUREŞAN, S., 1969, Rezultate experimentale privind eficacitatea unui sor
timent de erbicide la cartof, Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 137-147.

. Intre anii 1965-1967 s-a studiat eficacitatea unor erbicide la cultura
cadofului în diferite condiţii pedoclimatice din România (la Braşov, Fundulea.
Argeş, Geoagiu, Livada, Suceava şi Tîrgu-Mureş). Rezultatele cercetărilor au
evidenţiat superioritatea erbicidelor Prometrin, Aresin, Afalon, în cantitate
de 5 kg produs comercial la hectar. Produsele Cotoran, Afalon, Aresin, Campa
rol şi Gesapax au avut o fitotoxicitate evidentă, mai ales în cazul dozei de 10
kg/ha. Prometrinul nu a prezentat fitotoxicitate decît la Livada. Rezultatele
experimentale evidenţiază faptul că pentru unele localităţi trebuie acordată o
atenţie sporită alegerii erbicidelor, iar pentru altele alegerii dozei optime a
produsului.

ŞARPE. N., SCURTU D., ULINICI, A., SCURTU, ELENA. TĂNĂSESCU,EUGENIA,
DRAGOMIR, LUCI A, VLĂDUŢU, 1., GUŢĂ, M., TOMAS, 1., TOMESCU, EU-
GENIA, MUREŞAN, S., 1969, Rezultate experimentale privind eficacitatea unui
~ortiment de erbicide la cartof (Experimental results concerning etticiency of a
herbicide assortment in potatos), Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful,
p. 137-147.

Between 1965-1967 efficiency of some herbicides in potato crops was
investigated under different pedoclimatic conditions of Romania (Braşov,

Fundulea, Argeş, Geoagiu, Livada, Suceava, and Tîrgu-Mureş). The results
emphasized the superiority of the Prometrin, Aresin, Afalon herbicides in 5 kg
amounts commercial product per hectare. The Cotoran, Afalon, Aresin, Cam
parol and Gesapax products proved manifestly phytotoxic especially in case
of the 10 kg/ha rate. Prometrin proved phytotoxic only at Livada. Experiment
results emphasized that in some localities highest attention should be devoted
to herbicide choice and in others to optimum rates of the product to be
employed.
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ŞARPE, N., SCURTU, D., ULINICI, A., SCURTU. ELENA, TANASESCU, EU
GENIA, DRAGOMIR, LUCIA, VLADUTU, 1., GUTA, M., TOMAS, 1., TOMESCU, EUGE
NIA, MUREŞAN, S., 1969, Rezultate experimentale privind eficacitatea unui sorti
ment de erbicide la cartof (Untersuchungsergebnisse aber die Herbizidwirksamkeit
bei Kartoffelkulturen), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 137-147.

Zwischen 1965-1967 wurde die Wirksamkeit einiger Herbizide bei Kar
toffelkulturen unter unterschiedIichen bodenklimatischen Bedingungen in
Rumanien gepruft (Braşov, Fundulea, Argeş, Geoagiu,.. Livada, Suceava und
Tg. Mureş). Die Untersuchungsergebnisse zeigen die Uberlegenheit der Her
bizide Prometrin, Aresin und Afalon. Ihre Anwendung erfolgte in einer Menge
von 5 kg Handelserzeugnis je Hektar. Die Praparate Cotoran, Afalon, Aresin,
Camparol und Gesapax zeigten eine klare Phytotoxizităt, insbesondere bei
Gaben von 10 kg/ha. Fur Prometrin konnte Phytotoxizităt nur in Livada nach
gewiesen werden. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass fur bestimmte Ortschaf
ten die Herbizidform, fur andere die optimale Gabe besondere Aufmerksamkeit
verdienen.

ŞARPE. N., SCURTU, D., ULINICI, A., SCURTU, ELENA, TANASESCU, EUGE
NIA, DRAGOMIR, LUCIA, VLĂDUŢU, 1., GUŢA. M., TOMAS, 1., TOMESCU, "EUGE
NIA, MUREŞAN, S., 1969, Rezultate experimentale privind eficacitatea unui
sortiment de erbicide la cartof (Pe3yJIbTaTbI OrrbITO~, KaCaIOI.I.l;!'IXC5I 3qxpeKTHB
HOCTH npl'lIvleHeHH5I HeKoTopbIX rep6HIJ;H,n;OB rro,n; KapToepeJIb), Analele LC.C.S.
Braşov, T.I., Cartoful, CTp. 137-147.

B 1965-1967 rr. H3yqaJIaCb 3qxpeKTHBHoCTb rrpHMeHeHH5I HeKoTopbIX
rep6HIJ;H,n;OB rro,n; rroceBbI KapTo<peJI5I B pa3JIHQHhIX yCJIOBH5IX PyMbIHHH (B Epa
IlIOBe, <PyH,n;yJI5I, Ap,n;fKellIe, 'ufKeoa,n;fKHY, JIHBa,n;e, CyQaBe, Tblpry-MypellIe).
Pe3YJIbTaTbI HCCJIe,n;oBaHHH nOKa3aJIH rrpeBocxo,n;CTBO rrperrapaToB ITpoMeTpHH,
ApecHH, AepaJIOH B ,n;03e 5 Kf PbIHOQHOro rrperrapaTa Ha 1 reKTap. ITperrapaTbI
KOTopaH, AepaJIo, ApecHH, KaMrrapOJIb H fecarraKc 06JIa,n;aIOT 51BHOH epHTOTOK
CHQHOCTbIO, B oco6eHHocTH B ,n;03e 10 Kr rrperrapaTa Ha 1 ra. ITpoMeTpHH OKa3aJI
C5I epHTOTOKCHQHbIM TOJIbKO B JIHBa,n;e. Pe3YJIbTaTbI OIIbITOB rrOKa3bIBaIOT, QTO
,n;JI5I HeKOTopbIX MeCTHoCTeH oco6oe BHHMaIme CJIe,n;yeT 06paw.aTb Ha BbI60p
rep6HIJ;H,n;a, a ,n;JI5I ,n;pyrHX-Ha BbI60p OrrTHMaJIbHOH ero ,n;03hI.
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GÎNDEA, 1., 1969, Influenţa mărimii pneurilor de la roţile tractorului şi

a distanţei între rîndurile de cartof asupra producţiei de tuberculi, Analele
LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 149-161.

Pentru a stabili modul cum influenţează trecerea roţilor tractoarelor
asupra producţiei de tuberculi s-a experimentat la LC.C.S. Braşov, în anii
1966 şi 1967, tractorul uşor RS-09 şi tractorul mijlociu U-650. De asemenea,
au fost experimentate cîteva scheme de plantare a cartofului în benzi. Din
rezultatele obţinute se constată că pe soIurile mijlocii din punct de vedere al
texturii, tasarea produsă de roţile tractoarelor a cauzat reducerea producţiei

de tuberculi cu 11-24 % faţă de rîndurile pe lîngă care nu au trecut roţile trac
toarelor. Pe soIurile uşoare acest fenomen nu a apărut. Pe soIurile mijlocii trac
toarele uşoare nu produc tasări remanente, în timp ce tractoarele mijlocii pro
duc asemenea tasări. Pe soIurile usoare mărimea tasărilor remanente nu este
influenţată de tipul tractorului, ci' de numărul de treceri. Roţile tractoarelor
nu tasează numai solul dintre biloane, ci afectează prin tasare şi cuprinsul bi
lonului, provocînd deformarea acestuia. La rîndurile influenţate de trecerea
tractoarelor, numărul de tulpini la cuib, înălţimea plantelor, greutatea medie
a tuberculilor şi numărul lor la cuib sînt mai mici, iar procentul de tuberculi
necomerciabili creşte. Plantarea în benzi cu tractoare mijlocii, după schemele
2x(60x30)+80 cm şi 4x(60x30)+100 cm, mai ales cu administrarea erbi
cidelor pe toată suprafaţa cultivată, a dat practic aceleaşi producţii ca şi în
cazul plantării obişnuite cu folosirea tractorului uşor la lucrările de întreţinere.

BERINDEI, M., FLORESGU, G.I., I GĂLUGĂRU, V.I, TĂNĂSESGU,EUGENIA,

GÎNDEA, 1., 1969, Influenţa mărimii pneurilor de la roţile tractorului şi

a distanţei între rîndurile de cartof asupra producţiei de tuberculi (Effect of
tractor wheel tyre size and of potato row spacing on tuber yield), Analele LC.C.S.
Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 149--161.

In order to establish how tractor wheel passage affects tuber yield, the
RS-09 light tractor and the U-650 medium tractor were investigated at the
Research Institute for Potato and Beet Crops of Braşov during 1966 and 1967.
From results it appears that on soils with a medium texture, the settling pro
duced by tractor wheels caused a 11-24% reduction in tuber yield as cornpared
to the rows where no tractor wheels had passed. This phenomenon did not show
on light soils. In medium soils, light tractors do not leave' remanent set
tlings, while medium tractors do. In light soils, remanent settlings size is not
affected by tractor type but by the number of passages. The tractor wheels do
not settle only the soil between the ridges, but also affect settling within the
ridge, causing its distortion. In the rows affected by tractor passage, the num
ber of main stems per planting hole, plant height, mean weight of tubers and
their number per hole are more reduced, and the percentage of non-merchandis
able tubers increases. Row planting with medium tractors, after the 2 x (60 x
x30)+80 cm and the 4x(60x30)+ 100 cm designs, most particularly when
applying herbicides on the whole cultivated area, gave practically the same
yields as when using a light tractor in husbandry operations.
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BERINDEI, M., FLORESCU, C. 1. I CĂLUGĂRU, V. " TĂNĂSESCU, EUGENIA,
CÎNDEA, 1., 1969, Influenţa mărimii pneurilor de la roţile tractorului şi a
distantei între rîndurile de cartof asupra productiei de tuberculi (Einfluss der
ZSchlepperreifengrăsse und des Reihenabstandes auf den Knollenertrag) , Analele
LC.C.S. Braşov, Bd. 1, CartofuI. S. 149-161.

Im Forschungsinstitut fUr Kartoffel- und Riibenkulturen, Braşov,

wurdc zwischen 1966 und 1967 der Geratetrager RS-09 und der mittlere Schlep
per U-550 gepriift um den Einfluss des durch die Rader ausgeiibten Bodendruc
kes auf den Knollenertrag zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass auf B6den
mit mittlerer Textur der von den Schlepperradern ausgeiibte Bodendruck im
Vergleich zu den unbefahrenen Reihen einen 11-24% Minderertrag an Knol
len bewirkte .. Diese Erscheinung trat auf leichten B6den nicht auf. Auf mitt
leren B6den bewirken nur mittelschwere Schlepper bleibende Bodenverdich
tungen. Auf leichten B6den wird das Ausmass der bleibenden Verdichtungen
nicht vom Schleppertyp, sondern von der Anzahl der Fahrten bestimmt. Die
Schlepperrader verdichten nicht' nur den Boden zwischen den Dammen, sondern
beeinflussen auch den Damm durch Verschiebungen desselben. Auf den durch
Schlepperrader verdichteten Reihen wurde eine Verminderungder StengelanzahI
je Nest, der Pflanzenh6he" des mittleren Knollengewichtes und der KnolIen
anzahl je Nest beobachtet; der Anteil der nichtverbrauchbaren Knollen steigt.
Eine Bandsaat im Abstand von 2 x (60 x 30) +80 cm und 4 x (60 x 30) + 100 cm
und Ausbringung von Herbiziden auf die ganze Anbaunache fiihrte praktisch
zu den gIeichen Ertragen wie eine gew6hnIiche Pf1anzung und Anwendung leich
ter Schlepper zur Al,lsfiihrung der Pflegearbeiten.

BERINDEI, M., FLORESCU, C.L, ICĂLUGĂRU, V.I, TĂNĂSESCU, EUGENIA,

CÎNDEA, 1. 1969, Influenţa mărimii pneurilor de la roţile tractorului şi a
distanţei între rîndurile de cartof asupra producţiei de tuberculi (BJUuIHHe
pasMepa rroKpbIweK KOJIeC TpaKTopa H BeJUltIHHbI Me2K)l.yp5I)l.HH Ha YP02KaH
KJIy6HeH KapToepeJI5I), Analele LC.C.S. Braşov, Cartoful, T. 1, CTp. 149-161·

JlMI yCTaHOBJIeHH5I BJIH5IHH5I rrpoxo)l.a KOJIeC TpaKTopoB Ha yp02KaH KJIy6HeH
KapToepeJI5I, B BpawoBCKoM HaytIHO-HCCJIe)l.OBaTeJIbCKOM HHCTHTyTe KapToepeJI5I
H caxapHOH CBeKJIbI, B 1966 H 1967 rr. HCrrbITbIBaJIC5I TpaKTop PC-09 JIerKorO
THna H Y-650 Cpe)l.Hero THna. Hafl5I)l.y C 3THM HcnbITbIBaJIOCb TaK2Ke HeCKOJIbKO
cxeM JIeHTOIIHoH rrOCa)l.KH KapToepeJI5I. DOJIytIeHHbIe pesyJIbTaTbI nOKaSbIBalOT,
tITO Ha nOtIBaX CO Cpe)l.HHM MeXaHHtIeCKHM COCTaBOM yrrJIOTHeHHe rrOtIBbI, BbISbI
BaeMoe KOJIeCaMH; TpaKTopOB, . rrpHtIHH5IeT CHH2KeHHe yp02Ka5I KJIy6HeH KapTO
epeJI5I Ha 11-24% ,no cpaBHeHHIO Cp5I)l.KaMH, r)l.e KOJIeCa TpaKTopa He npoxo)l.HJIH.
Ha JIerKHX nOtIBaX 3Toro 5IBJIeHH5I He Ha6JIlO)l.aJIOcb. Ha rrOtIBaX co Cpe)l.HHM
MeXaHHtIeCKHM COCTaBOM JIerKHe TpaKTopbI ne BbISbIBalOT OCTaTOtIHorO ynJIOT
HeHH5I, Tor)l.a KaR TpaKTopbI Cpe)l.Hero THna ero OCTaBJI5IlOT. Ha JIerKHX rrOtIBaX
Ha BeJIHtIHHy OCTaTOtIHbIX ynJIOTHeHHH BJIH5IeT He THrr TpaKTopa, a tIHCJIO rrpoxo
)l.OB. KOJIeca TpaKTopOB ynJIOTH5IlOT He TOJIbKO rrOtIBy Me2K)l.y rpe6H5IMH HO H
caMbIe rpe6HH, BbISbIBa5I HX )l.eepopMaU:HlO. B rrOBpe2K)l.eHHbIX rrpOXO)l.OM TpaKTopa
p5I)l.Kax KOJIHtIeCTBO rJIaBHbIX cTe6JIeH B rHeS)l.e, BbICOTa pacTeHHH, Cpe)l.HHH Bec
KJIy6HeH H HX tIHCJIO B rHeS)l.e-MeHbwe, rrpHtIeM rrpou:eHT HeTOBapHbIX KJIy6HeH
BospaCTaeT. Doca)l.Ka KapToepeJI5I JIeHTOtIHbIM cnoc060M C nOMOI.IJ;blOlO TpaKTopOB
Cpe)l.Hero THna rro cxeMaM 2 X (60 X 30) + 80 CM H 4 X (60 X 30) + 100 CM, B
oc06eHHocTH npH CnJIOWHOM BHeceHHH rep6U:H)l.oB, npaKTHtIeCKH )l.aJIa TaKHe
2Ke yp02KaH, KaK li rrpH 06bItIHOH nOCa)l.Ke, C rrpHMeHeHHeM JIerKorO TpaKTopa
)l.JI5I pa60T yxo)l.a.
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RENEA, ST., BERINDEI, M., 1969, Influenţa unor măsuri agrofitotehnice
asupra producţiei de tuberculi la cartoful timpuriu În condiţii de irigare, Analele
LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 163-170.

Pentru a stabili agrotehnica culturii cartofului timpuriu irigat, în zona
Bărăganului de nord-est s-a cercetat în experienţe poIifactoriale epoca de plan
tare, nivelul de îngrăşare, soiul şi regimul de irigare; experienţele s-au efectuat
pe un sol cernoziom deschis carbonatic, lutos, mediu aprovizionat cu elemente
nutritive, în condiţii climatice destul de diferite, în anii 1960-1962. Din re
zultatele obţinute s-a constatat că în condiţiile Staţiunii Brăila şi în condiţii

asemănătoare cu acestea se impune plantarea cît. mai timpurie a cartofului,
imediat cînd se poate ieşi în cîmp. O întîrziere 'de 15 zile a diminuat producţia

în medie cu 32-37 q/ha. Aplicarea îngrăşămintelor chimice pe un fond de 20
Uha gunoi de grajd a mărit producţia, în funcţie de condiţiile climatice şi de
soi, cu 23-76 q/ha. Pentru soiul extensiv Glilbaba a fost mai economică doza
de N30 P 40 K60 pe un fond de 20 Uha gunoi, pe cînd soiul intensiv Bintje a
utilizat economic şi doza mărită de N60 P 40 K90. Soiul Bintje a avut o compor
tare net superioară în comparaţie cu soiul Glilbaba depăşind producţia acestuia
în medie cu 91 q/ha, Regimurile de irigare experimentate (plafonul minim de
50% şi 75% din capacitatea de cîmp) nu au influenţat în mod diferit producţia.

RENEA, ST., BERINDEI, M., 1969. Influenţa unor măsuri agrofitotehnice
asupra producţiei de tuberculi la cartoful timpuriu În condiţii de irigare.
(Effeet of some cultural practices on early potato tuber produetion under irri
gation conditions), Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 163-170.

In order to establish cultural practices for irrigated early pot atu growth
in the North-East Bărăgan zone, planting season, fertilization amount, choice
of variety and irrigation rates were investigated in polyfactorial experiments;
these were carried out between 1960-1962 on a carbonated light-coloured loamy
chernozem, moderately supplied with nutrients, under rather different climatic
conditions. From the results it appears that under conditions prevailing a t the
Brăila Station and under similar conditions, early potato planting, beginning
immediatly when work in the field is practicable, is imperative. A 15 day delay
averaged a 32-37 q/ha yield decrease. For the Glilbaba extensive variety the
N30P'lOK60 rate was more economical on a 20 t/ha manure base, while the inten
sive Bintje variety uti1ized economically the increased rate N60 P40 K90 too.
The Bintje variety had a much better performance as compared to the Glilbaba
variety, exceeding by 91 q/ha yield the latter. The experimented irrigation
treatments (minimum level 50% and 75% field capacity) did not differently
affect yield.
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RENEA, ST., BERINDEI, M., 1969, Influenţa unor măsuri agrofitotehnice
asupra producţiei de tuberculi la cartoful timpuriu în condiţii de irigare (Ein

fluss von landwirtschaftlichen und ptlanzenbaulichen Massnahmen auf den Knollen
ertrag frilher Kartoftelsorten unter Bewasserungsbedingungen) , Analele LC.C.S.
Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 163--170.

Im Rahmen mehrfaktorieller Versuche wurden Pflanzzeitpunkt, Diin
gungsbedarf, Sorten und Bewasserungssystem untersucht um die landtechnischen
Massnahmen friiher bewasserter Kartoffelkulturen im Nord-Qsten des Bărăgans

festzulegen. Die Versuche liefen von 1960-1962 auf einem lehmigen, hellen,
mittelmassig mit Nahrstoffen versorgten karbonathaltigen Tschernosem untef
unteJschiedlichen Klimabedingungen. Die Versuchsergebni,sse lassen ersehen,
dass unter den Bedingungen der Versuchsstation Bră ila und anderen ahn lichen
Bedingungen die Pflanzung der Kartoffeln so friih als m6glich erfolgen solI,
sofort wie das Feld betreten werden kann. Eine Verz6gerung des Pflanztermins
um 15 Tage fUhrte zu einer durchschnittlichen Ertragsverminderung von
32-37 dz/ha. Eine Mineraldiingung m it gleichzeit iger Grunddiingung bestehend aus
20 t Stallmist/ha fUhrte je nach den Klimabedingungen und der angebauten Sorte
zu einem Mehrertrag von 23-76 dz/ha. Die extensive Sorte Giilbaba verwertete
bei einer Grunddiingungvon 20 t Stallmist/ha die N30P40K60 Gabe besser, wahrend
fUr die intensive Sorte Bintje eine h6here Gabe von N60P40Koo entsprechender
war. Das Verhalten der Sorte Bintje war vieI besser als das der Sorte Giilbaba,
deren Ertrag sie durchschnittlich um 91 dz/ha iibertraf. Die verschiedenen
Bewasserungsmengen (Mindestgrenze 50% und 75% der Feldkapazitat) iibten
keinen unterschiedlichen Einfluss auf den Ertrag aus.

RENEA, ST., BERINDEI, M., 1969, Influenţa unor măsuri agrofiJoteh
nice asupra producţiei de tuberculi la cartoful timpuriu în condiţii de irigare
(BJIH5IHHe HeKoTopbIX arpOTeXHHqeCKHX MepOnpH5ITHM Ha ypO)KaM KJIy6HeM
paHHero KapToepeJI5I B yCJIOBH5IX opOIlleHH5I), Analele LC.C.S. Braşov, 1.1, Car
toful, CTp. 163-170.

,UJI5I paBpa60TKH arpoTexHHKH BblpaIll,HBaHH5I paHHero KapToepeJI5I B YCJIO
BH5IX opOIlleHH5I, B ceBepo- BOCTOqHOM qaCTH o3VOlraHa, B MHorcepaKTop HbIX
onbITax HByqaJIHCb CpOKH nOCa)l,KH, CTeneHb y)l,06peHH5I nOqBbI, COpT H pe)KHM
opOIlleHH5I; onbITbI npOBO)l,HJIHCb B 1960-1962 rr. Ha CBeTJIOM Kap60HaTHOM
cyrJIHHHCTOM qepHOBeMe, Cpe)l,He 06eCneqeHHOM nHTaTeJIbHbIMH 3JIeMeHTaMH, B
)l,OBOJIbHO paBJIHqHbIX KJIHMaTHqeCKHX yCJIOBH5IX. TIOJIyqeHHble peByJIbTaTbI no
KaBaJIH, qTO B yCJIOBH5IX Op3HJIbCKOM OnbITHOM CTaHUHH H B MeCTHOCT5IX CO CXO)l,
HbIMH cHeM yCJIOBH5IMH, noCa)l,Ky KapToepeJI5I CJIe)l,yeT )l,eJIaTb BOBMO)KHO paHbIlle,
CeMqaC )Ke KaK TOJIbKO MO)KHO BbIMTH B nOJIe. 3anOB)I,aHHe Ha 15 )l,HeM BbIBbIBaJIO

CHH)KeHHe ypO)Ka5I BCpe)l,HeM Ha 32-37 u/ra. BHeceHHe MHHepaJIbHbIX y)l,06peHHH
no arpoepoHy B20 Tira HaBOBa, nOBbIIllaJIO ypO)Ka:i:'I Ha 23-76 u/ra, BBaBHCHMoCTH
OT nOqBeHHO-KJIHMaTHqeCKHX yCJIOBHM. ,UJI5I 3KCTeHCHBHoro copTa fIOJIb6a6a,
60JIee 3KOHOMHqeCKH BblrO)l,HOM 6bIJIa )l,OBa N30P4oK6o, BHOCHMa5I no arpoepOHy,
y)l,06peHHoMy 20 Tira HaBOBa, Tor)l,a KaK )l,JI5I 3KOHOMHqeCKH Bblro)l,Horo HCnOJIb
BOBaHH5I HHTeHCHBHoro copTa OHHT)Ke He06xo)l,HMa nOBbIIlleHHa5I )l,OBa y)l,06peHHH
(N 60 P 40 K60)' COpT OHHT)Ke no ypO)KaHHOCTH BHaqHTeJIbHO npeBOCXO)l,HJI COpT
fIOJIb6a6a H )l,aJI, no cpaBHeHHIO C nOCJIe)l,HHM, Cpe)l,HIOIO npH6aBKy ypO)Ka5I B
91 u/ra. I1cnbITbIBaBIllHeC5I pe)KHMbI opOIlleHH5I (npH MHHHMaJIbHOM npe)l,eJIe B
50% H 75% OT nOJIeBOM BJIarOeMKocTH) He OKa3bIBaJIH paBJIHqHOro BJIH5IHH5I Ha
BeJIHqHHY nOJIyqeHHOrO ypO)Ka5I..
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BRAD, 1., OL TEANU, GH. NICULESCU, ST., MOLDOVEANU, ELENA, HUR
DUC, N, 1969, Observaţii privind variaţia activităţii unor enzime şi a spec
trului izoperoxidazelor la soiuri de cartof cu rezistenţă diferită faţă de mană,

Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 171-175.

La patru soiuri de cartof cu rezistenţă diferită faţă de mană (Bintje, Ungenta
Măgura, Merkur) s-a analizat activitatea catalazei şi peroxidazei. De asemenea,
s-a făcut analiza electroforeticăa izoenzimelor peroxidazice, care aduc un_ element
nou în studiul biochimiei rezistenţei soiurilor de cartof faţă de mană, In luare
sînt descrise metodele de determinare a activităţii acestor enzime. Sediul
activităţfi peroxidazei la frunzele neinfectate a dus la concluzia că aceasta este
corelată cu rezistenţa faţă de mană. După infecţia artificială a frunzelor ~-a

obţinut o creştere a activităţii p_eroxidazei la toate soiurile, creştere ce nu s-a
găsit a fi corelată cu rezistenţa. In ceea ce priveşte activitatea catalazei la frun;
zele neinfectate ca şi la cele infectate, aceasta nu s-a găsit a fi corelată cu rezis
tenţa. Determinarea izoenzimelor peroxidazice a scos în evidenţă diferenţieri

mai mari între soiuri în ceea ce priveşte rezistenţa lor la mană.

BRAD, 1., OLTEANU, GH., NICULESCU, ST., MOLDOVEANU, ELENA, HUR
DUC, N., 1969, Observaţii privind variaţia activităţii unor enzime şi a spectrului
izoperoxidazelor la soiuri de cartof cu rezistenţă diferită faţă de mană (On th~

variation of the aetivity of some enzymes and of the isoperoxidase speetrum in potata
varieties with different blight resistance) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1,
Cartoful, p. 171-175.

The catalase and peroxidase activity was analysed in four p8tato varieties
(Bintje, Urgenta, Măgura, Merkur) as to resistance to blight. Electrophoretic
and peroxidasic isoenzyme analysis, that brings a new element in the study of
biochemistry concern ing potato variety resistance to blight, was also carried out.
The paper describes the methods for determining the aetivity of these enzymes.
The investigations about peroxidase activity in the non-infected leaves lead to
the concI usion that this is correlated with resistance to blight. After artificial
infect ion of the leaves, peroxidase activity increased in alI varieties, and this
increase was not found to be correlated to resistance. In what concerns catalase
activity both in non-infected and in infected leaves,it was found that it was not
correlated to resistance. The determination of peroxidasic isoenzymes emphasized
h igher d ifferences in potato var ieties with respect to b light resistance.
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BRAD, 1., OLTEANU, GI-:{., NICULESCU, ST., MOLDOVEANU, ELENA, HUR
DUC, N., 1969, Observaţii privind variaţia activităţii unorenzime şia spectrului
izoperoxidazeIor la soiuri de cartof cu rezistenţă diferită faţă de mană (Beobach
tungen aber die unterschiedliche Tiitigkeit einiger Enzyme und des lsoperoxydasen
spektrums bei verschiedene Krautfiiuleresistenz aufweisende Kartoffelsorten), Analele
LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 171-175.

Bei vier verschiedene Krautfauleresistenz aufweisende Kartoffelsorten
(Bintje, Urgenta, Măgura, Merkur) wurde die Katalase- und Peroxydasetatig
keit untersucht. Gleichfalls fiihrten wir eine elektrophoretische Analyse der
Peroxydaseisoenzyme aus, die ein neues Element im Rahmen des Studiums
iiber die biochemische Resistenz der Kartoffelsorten gegeniiber Krautfaule da'r
stellt. Es werden die Methoden zur Bestimmung der Tatigkeit dieser Enzyme
besprochen. D ie Untersuchungen iiber die PeroxydaseHHigkeit der befallenen
Blatter fiihrten zur Schlussfolgerung, dass diese mit der Krautfauleresistenz
korreliert ist. Durch kiinstliche Infizierung der Blatter konnte bei allen Sorten
eine erh6hte Peroxydasetatigkeit bewirkt werden, die jedoch mit der Resistenz
nicht korreliert war. _Zwischen der Katalaseaktivitat der infizierten und nicht
infizierten Blatter und der Resistenz bestand keine Korrelation. Die Bestimmung
der Peroxydaseisoenzyme zeigte, dass hinsichtlich der Krautfauleresistenz
zwischen den Sorten gr6ssere Unterschiede bestehen.

BRAD, 1., OLTEANU, GH., NICULESCU, ST., MOLDOVEANU, ELENA, HUR
DUC, N .• 1969, Observaţii privind variaţia activităţii unor enzime şi a spectrului
izoperoxidazelor la soiuri de cartof cu rezistenţa diferită faţă de mană (Ha6JIJo
,lI.eHH5I Ha,ll. H3MeHeHHeM aKTHBHoCTH HeKOTopbIX 3H3HMOB H cneKTpa H30ne
pOKCH,lI.a3 y COpTOB KapTo<peJI5I, 06JIa,ll.aIOIlI,Hx pa3JIH'iHOH yCTOH'iHBOCTbIO K
<pHTo<pTope), Analele LC.C.S. Braşov, Cartoful, CTp. 171--175.

Y 'ieTblpex COpTOB KapTo<peJI5I, 06JIa,ll.aIOIll,HX pa3JIHqHOH YCTOHqHBOCTbIO K
<pHTo<pTope (5HHT)Ke, Yp,ll.}KeHTa, M.3rypa H MepKYP) H3y'iaJIaCb aKTHBHOCTb
KaTaJIa3bI H nepOKCH,lI.a3bI. 5bIJI C,lI.eJIaH TaK)Ke H .3JIeKTpo<popeTH'ieCKHH aHaJIH3
H30.3H3HMOB nepoKCH,lI.a3bI, BHOC5IIll,HX HOBbIH .3JIeMeHT B H3y'ieHHe 6HOXHMHl1
yCTOH'iHBOCTH COpTOB KapTo<peJI5I K <pHTo<pTope. B pa60Te onHCbIBaIOTC5I MeTO,ll.bI
onpe,ll.eJIeHH5I ,aKTHBHOCTH .3THX 3H3HMOB. 113y'ieHHe aKTHBHOCTH nepoKCH,lI.a3bI
B He3apa)KeHHbIX JIHCTb5IX npHBeJIO K BbIBO,ll.y, qTO .3Ta aKTHBHOCTb KOppeJIHpyeT C
YCTOHqHBOCTbIO pacTeHHH K <pHToq)TOpe. ITocJIe HCKyccTBeHHoro 3apa)KeHH5I
JIHCTbeB Ha6JIIO,lI.aJIOCb B03pacTaHHe aKTHBHOCTH nepoKCH,lI.a3bI y Bcex COpTOB,
npHqeM He 6bIJIO yCTaHOBJIeHO KOppeJI5Ill,HH Me)K,lI.y .3THM B03pacTaHHeM H yCTOţI

qHBOCTbIO K<pHTo<pTope. 4TO}Ke KaCaeTC5I aKTHBHOCTH KaTaJIa3bI B He3apa)KeHHbIX
H B 3apa)KeHHbIX, JIHCTb5IX, TO He 6bIJIO yCTaHOBJIeHO KoppemIll,HH Me)K,lI.y HeH
H yCTOH'iHBOCTbIO. Onpe,ll.eJIeHHe H30.3H3HMOB nepoKCH,lI.a3bI BbI5IBHJIO 3HaqH
TeJIbHble pa3JIHQH5I Me)K,lI.y copTaMH B OTnOWeHHH HX YCTOHQHBOCTH K <pHTo<pTope.



39

OLTEANU, GH., BRAD, 1., 1969, Contribuţii privnid conţinutul În amino
acizi, zaharuri, acizi organici şi substanţe aromatice la soiuri de cartof cu rezis
tenţă diferită faţă de mană, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 177-184.

S-a urmărit variaţia conţinutului de aminoacizi, zaharuri, acizi organici
şi substanţe aromatice la patru soiuri de cartof cu rezistenţă diferită faţă de mană

(Bintje, Urgenta, Măgura şi Merkur). Determinările s,au făcut atît înainte cît
şi după infecţie, prin metoda cromatografiei pe hîrtie. S-a constatat că înainte
de infecţie conţinutul total al aminoacizilor este mai mare la soiurile mai rezis
tente faţă de cele mai p_uţin rezistente. Aceeaşi constatare s-a făcut şi în cazul
substanţelor aromatice. In ceea ce priveşte zaharurile solubile, înainte de infecţie

ele au fost găsite în cantitate mai mică la soiurile mai rezistente faţă de cele
mai puţin rezistente.

O'LTEANU, GH., BRAD, 1., 1969, Contribuţii privind conţinutul de aminoacizi,
zaharuri, acizi organici şi substanţe aromatice la soiuri de cartof cu rezistenţă

diferită faţă de mană (On the aminoacid, sugar, organic acid and flavour content
in potato varieties with different biight resistance) , Analele Le.C.S. Braşov,

vo]. 1, Gartoful, p. 177-184.

Varfation in content of aminoacids, sugars, organic acids and flavours
was followed up in four potato varieties (Bintje, Urgenta, Măgura and Merkur),
having different resistance to blight. The determinations were made both before
and after infection, by paper chromatography. It was found that before infect ion
total content of aminoacids is higher in resistant than in non-resistant varieties.
The same finding was ascertained for flavours. In what concerns soluble sugars,
their amount before infection was lower in resistant than in non-resistant varieties.
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OL TEANU, GH., BRAD, 1., 1969, Contribuţii privind conţinutul de aminoacizi,
zaharuri, acizi organici şi substanţe aromatice la soiuri de cartof cu rezistenţă

diferită faţă de mană (Beitrăge zum Aminosăuren- Zucker- organischen Săuren- und
Duftstoffegehalt von verschiedene Krautfăuleresistenz aufweisenae Kartoffelsorten) ,
Analele LC.C.S. Braşov, Bd.I, Cartoful, S. 177-184.

Es wurde die Variat ion des Gehaltes an Aminosăuren, Zucker, organischen
Săuren und Duftstoffenbei vier verschiedene K.rautfăuleresistenz aufweisende
K.artoffelsorten (Bintje, Urgenta, Măgura und Merkur) untersucht. Die Bestim
mungen wurden sowohl vor als auch nach der Infektion an Hand papierchroma
tographischer Methoden ausgefUhrt. Die Best.immungen zeigen, dass der Gesamt
gehaIt an Aminosauren bei den resistenteren Sorten h6her als bei weniger
widerstandsfăhigen ist. Die gleiche Beobachtung konnte auch be i Duftstoffen
gemacht werden. Der 16sliche Zuckergehalt erwies sich vor der Infektion bei
~esistenten Sorten niedriger als bei weniger widerstandsfăhigen.

OLTEANU, GH., BRAD., I. 1969, Contribuţii privind conţinutul de aminoacizi,
zaharuri, acizi organici şi substanţe aromatice la soiuri de cartof cu rezistenţă

diferită faţă de mană (K. Bonpocy co)],ep)KaHlUI aMIIHOKIICJIOT, caxapOB, opraH
IIl.JeCKIIX KIICJIOT H apOMaTIIl.JeCKIIX BemecTB y COpTOB KapTO<peJI5I c paSJIIIl.JHOH
yCTOHl.JIIBOCTblO Kcj:mTocj:nope), Analele, LC.C.S. Braşov, Cartoful, CTp. 177-184.

I1syl.JaJIOCb HSMeHeHHe co)],ep)KaHH5I aMIIHOKIICJIOT, caxapoB, OpraHIIl.JeCKHX
KIICJIOT H apOMaTIIl.JeCKIIX Be~eCTB y l.JeTWpeX COpTOB KapTO~eJI5I C paSJIIIl.JHOH
yCTOHl.JIIBOCTblO K<pIITo<pTOpe (EHHT)Ke, Yp)],)KeIHa, M3rypa II MepKYP). Onpe)],e
JIeHH5I rrpoBo)],IIJIIICb K§lK )],0, TaK H nOCJIe Sapa)KeHH5I, MeTO)],OM 6yMa)KHOH
xpoMaTorpa<pIIH. YCTaHOBJIeHO, l.JTO )],0 Sapa)KeHH5I 06mee co)],ep)KaHIIe aMHHO
KIICJIOT Bblwe y 60JIee yCTOHl.JIIBbIX COpTOB, l.JeM y MeHee yCTOHl.JIIBbIX. To )Ke
6bIJIO yCTaHOBJIeHO II B OTHoweHIIH co)],ep)KaHH5I apOMaTIIl.JeCKIIX BemeCTB. 4TO
)Ke KaCaeTC5I pacTBopIIMbIX caxapoB, TO )],0 sapalKeHII5I co)],ep)KaHIIe HX y yCTOH
l.JIIBbIX COpTOB 6bIJIO MeHblwe, l.JeM y MeHee yCTOHl.JIIBbIX.
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SAVULESCU, ALICE,PUŞCAŞU,A., CONSTANTINESCU, ECATERINA, SINIAV
SCHI,I., 1969, Cercetări asupra posibilităţilorde dezvoltare şi perpetuarea rîiei negre
a cartofului (Synehytrium endobiotieum Schilb.) Pere.) în afara zonelor con
taminate, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 185-192.

Se prezintă rezu ltatele experienţelor executate în perioada 1958-1965
la Oradea (judeţul Bihor), Bucureşti (judeţul Ilfov) şi Murfatlar (judeţul Con
stanţa) în vederea stabilirii posibilităţilor de dezvoltare a ciupercii Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Perc. în zona favorabilă culturii cartofului şi în zona
favorabilă culturii lui timpurii, zone caracterizate prin precipitaţii sub 700 mm
anual. Se constată că cond iţii1e climatice din anii normali permit dezvoltarea
temporară a ciupercii şi în cuprinsul acestor zone; ea nu se poate acumula însă

în sol datorită faptului că nu ajunge în toţi anii să-şi încheie ciclul de dezvoltare,
adică să formeze şi zoosporangi de rezistenţă, care să-i asigure perpetuarea .. De
aici rezultă că instalarea rîiei negre în condiţiile tipice ale zonei favorabile culturii
cartofulu i, ca şi în r2~iu 1il~ situate la limita superioară a zonei favorabile cul
turii timpurii, este puţin posibilă. Pentru regiunile situate la limita inferioară

a acestei ultime zone instalarea bolii poate fi considerată exclmă.

SAVULESCU, ALICE, PUŞCAŞU, A., CONSTANTINESCU, ECATERINA, SINI
AVSCHI 1., 1969, Cercetări asupra posibilităţilor de dezvoltare şi perpetuare a
rîiei negre a cartofului Synchytrium endobioiicum (Schilb.) Pere.) în afara
zonelor eontaminate (1nvestigations on the possibility ofdevelopment and perpe
tuation of potata wari disease (Synehytrium endobiotieum (Schilb.) Pere.) outside
the contaminaied zones) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 185-192.

The paper presents the results of experiments carried out at Oradea (Bihor
district), Bucharest (Ilfov district) and Murfatlar (Constanţa district) in order
to establish developing possibilities of the Synehytrium endobiotieum (Schilb).
Perc. fungus in the zonefavourable to potato growth and in the zone favourable
to its early growth; these zones are characterized by an annual rainfall of less
than 700 mm. It was found that c1imate conditions prevailing during normal
years allow a temporary development of the fungus in these zones; but it cannot
accumulate in the soil as it cannot end each year its development cycle, Le. it
cannot form its resistance zoosporangia for perpetuation. It appears therefore
that potato wart disease settling does not seem probable under typical condi
tions prevailing in the zone favourable to potato crops, and neither does it in
regions situated at the highest limit of the zone favourable to its early growing. In
regions situated at the lowest limit of this zone, settlingof the disease may be
considered impossible.
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SAVULESCU, ALICE, PlJŞCAŞU, A., CONSTANTINESCU, ECATERINA, SINIAV
SCHI!., 1969, Cercetări -asupra posibilităţilor de dezvoltare şi perpetuare a rîiei
negre acartofului (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) în afara zonelor
contaminate (Untersuchungen aber die Entwieklungs- und Vermehrungsmoglieh
keiten des K artoffelkrebses (Synchytrium endobiotieum (Sehilb.) Pere.) ausserhalb der
Befallsgebiete), Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 185-192.

Es werden Versuchsergebnisse besprochen, die in Oradea (Bez. Bihor),
Bucureşti (Bez. Ilfov) und Murfatlar (Bez. Constanţa) bei der Ermittlung der
Entwicklungsmoglichkeiten des Pilzes Synehytrium endobiotieum (Schilb.) Perc.
in Kartoffel- und Fruhkartoffellagen, durch jahrliche Niederschlagsmengen unter
700 mm gekennzeichnet, erzielt wurden. Die Klimabedingungen normaler
Jahre begunstigen die zeitweise Entwicklung des Pilzes auch innerhalb dieser
Gebiete, der Pilz kann sich jedoch im Boden nicht anreichern, da er nicht in
jedem Jahr seinen Entwicklungszyklus beenden kann, d.h. er kann keine resis
tenten Zoosporangien bilden, die seine Vermehrung sichern. Daher die Schluss
folgerung, dass unter den spezifischen Bedingungen der gunstigen Kartoffellagen
und in den an der aussersten Grenze der Fruhkartoffellagen Iiegenden Gebiete
die Entwicklung des Kartoffelkrebses wenig Moglichkeiten hat. Fur die an der
untersten Grenze dieser Lagen Iiegenden Gebiete kann die Ausbreitung der
Krankheit als ausgeschlossen angesehen werden.

SAVULESCU, ALICE, PUŞCAŞU,A., CONSTANTINESCU, ECATERINA, SINIAV
SCHI, 1, 1969, Cercetări asupra posibilităţilor de dezvoltare şi perpetuare a rîiei
negre a cartofului (Synchytrium endobiotcum (Schilb.) Pere.) în afara zonelor
eontaminate (I-!3yqeHHe BOSMolKHocTeH paSBHTH5I H pacrrpocTpaHeHH5I paKa
KapTo<peJI5I (Synehytrium endobiotieum (Schilb.) Perc.) sa npe,n:eJIaMH sapalKeH
HbIX SOH), Analele I.c.C.S. Braşov, T.I, Cartoful, CTp. 185-192.

TIpHBO,n:5ITC5I pesyJIbTaTbI onbITOB, npoBo,n:HBIllHXC5I B Opa,n:5I (yes,n: EHXOp),
EyxapecTe (I1JIb<POBCKHH yes,n:) H Myp<paTJIape (KoHCTaHI..I,CKHH yes,n:), c I..I,eJIbIO
yCTaHOBJIeHH5I BOSMolKHocTeH paSBHTH5I rpH6a Synehytrium endobiotieum
(Schilb.) Perc. B 6JIarOnpH5ITHOH ,n:JI5I KapToepeJIeBo,n:cTBa SOHe H B SOHe
6JIarOnpH5ITHOH ,n:JI5I KyJIbTypbI paHHero KapTo<peJI5I, KOTopbIe xapaKTepHsyIOTC5I
ro,n:OBbIM KOJIHqeCTBOM aTMoc<pepHbIMx oca,n:KOB B 700 MM. YCTaHOBJIeHO, qTO B
HOpMaJIbHbIe ro,n:bI KJIHMaTHqeCKHe yCJIOBH5I nOSBOJI5IIOT paHHee pasBHTHe rpH6a
TaK)Ke H B rpaHHI..I,ax ::noH SOHbI; o,n:HaKO, OH He MO)KeT HaKanJIHBaTbC5I B nOqBe,
TaK KaK He Ka)K,n:bIH ro,n: ycneBaeT SaKOHqHTb CBOH I..I,HKJI paSBHTH5I, TO eCTb
o6pasoBaTb SHMHHe soocnopaHtHH, o6eCneqHBaIOI.I..I,He ,n:aJlbHeHillee ero pasMHo
lKeHHe. OTcIO,n:a CJIe,n:yeT, qTO n05IBJIeHHe Bos6y,n:HTeJI5I paKa KapTo<peJI5I B THnWI
HbIX yCJIOBH5IX 6JIarOnpH5ITHOH ,nJI5I KapTo<peJIeBo,n:CTBa SOHe, a TaK)Ke H BpaHOHax,
Haxo,n:5II.I..I,HXC5I y BepXHeH rpaHHI..I,bI SOHbI 6JIarOnpH5ITHOH ,n:JI5I KyJIbTypbI paHHero
KapTO<peJI5I, MaJIO Bep05ITHO. JlJI5I paHOHOB paCnOJIO}KeHHbIX y HH)KHeH rpatlHI..I,bl
:HOH SOHbI n05IBJIeHHe 60JIeSHH CJIe,nyeT CqHTaTb HCKJIIOlleHHbIM.
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CONSTANTINESCU, ECATERINA, PUŞCAŞU, A., 1969, Cercetări asupra me
todelor de laborator pentru determinarea rezistenţei cartofului la rîia neagră

(Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.), Analele LC.C.S. Braşov, val. 1,
Cartoful, p. 193--197.

Lucrarea prezintă rezultatele obţinute în experimentarea metodelor de
infecţiune artificială cu rîia neagră. Procentele cele mai mari de infecţie s-au
obţinut prin metoda cufundării (42-100%) şi prin metoda Glynne (43,6-80%),
adică prin metodele care întrebuinţează pentru infecţiune tuberculi întregi.
Rezultate bune s-au obţinut şi prin metoda Lemmerzahl (41,3-57%); înlocuirea
inelelor de parafină cu inele metalice sau de sticlă nu a dat rezultate pozitive.
Procentele de infecţie obţinute prin metoda Spieckermann şi Kotthoff şi metoda
Glynne modificată au fost, în toate cazurile, sub 35. Atît colţii apicali cît şi

colţii laterali ai tuberculilor de cartof au aceeaşi capacitate de a fi infectaţi.

Tuberculii nematuri pot fi întrebuinţaţipentru infecţiune numai în urma încolţirii

forţate prin tratare cu substanţe stimulatoare. Temperatura de germinare a
zoosporangilor de vară şi de infecţiune poate varia între 8 şi 200 C. Prin păstrarea

tuberculilor atacaţi în nisip umeetat se asigură o bună conservare a tumorilor
şi în plus se obţine o creştere puternică a tumorilor iniţiale.

CONSTANTINESCU, ECATERINA, PUŞCAŞU, A., 1969, Cercetări asupra
metodelor de laborator pentru determinarea rezistenţei cartofului la rîia neagră

(Synchytri um endobioti;:um (Schilb.) Pere.) [1nvesti{?ations on laboratory methods
for determining potato resistance to potato wart disease (Synchlftrium endohioticum
(Schilb.) Pac.)], Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 193-197.

The paper presents the results of experiments on artificial methods of
infeetion with potato wart disease. Highest infeetion percentages were optained
by the immersion method (42-100%) and by the Glynne method (43.6-80%),
Le. by methods using for infeetion entire tubers. Good results were also obtained
by the Lemmerzahl method (41.3-57%); substitution of the paraffine rings
with metallic or glass rings didnot prove successful. Infeetion percentage by the
Spieckermann and Kotthoff and by the modified Glynne methods was in alI
cases under 35. Both the apical and the lateral sprouts of the potato tubers have
the same infection capacity. Unripe tubers may beused for infection only after
forced sprouting when treated with growth stimulators. Germination temperature
of the summer zoosporangia and temperat lire of infeetion may vary between
8 and 20°C. By keeping the attacked tubers in moist sand, a good tumor
storing as well as a vigorous growth of the initial tumors is achieved.
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CONSTANTINESOJ, ECATERINA, PUŞqAŞU, A., 1969, Cercetări asupra me
todelor de laborator pentru determinarea rezistenţei cartofului la rîia neagră

(Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.)], Untersuchungen liber Laboratoriumsme
thoden zur Bestimmung der Widerstandsfiihigkeit der Kartoffel gegenilber Kartof
felkrebs (Synchytrium endobiotieum (Sehilb.) Pere.], Analele LC.C.S. Braşov,

Bd. I, Cartoful, S. 193-197.

Es werden Versuchsergebnisse besprochen, die bei der Anwendung kiinst
Iicher Infektionen mit Kartoffelkrebs erzielt wurden. Die grăssten Infeidions
anteiIe konnten durch Eintauchen (42-100%) und durch die Glynne Methode
(43,6-80%), erzieIt werden d.h. durch Methoden, die zur Infizierung ganze
Kartoffelknollen verwenden. Gute Ergebnisse konnten durch die Lemmerzahl
Methode (41,2-57%) erzielt werden. Der Ersatz der Paraffinringe durch metal
Iische oder Glasringe fiihrte nicht zu giinst,igen Ergebnissen. Dit InfektionsanteiIe
die durch die Methode von Spieckermann und Kotthoff sowie durch die abgeăn

derte Methode von Glynne erzieIt wurden, blieben in allen FălIen U'1ter 35.
Kronenaugen und Achselknospen weisen die gleiche Infektionskapazităt auf.
I'ie unreifen Knollen kănnen zur Infektion nur nach einer vorhergehenden Kei
mung durch Behandlung mit Wuchsstoffen verwendet werden. Die Kei
mungstemperatur der Sommerzoosporangien und die der Infektion kann zwisch:n
8-20°C schwanken. Die Aufbewahrung der befallenen Knollen in feuchtem
Sand sichert eine gute Erhaltung cler Tumoren und krăftige Entwicklung der
Ausgangst umoren.

CONSTANTINESCU ECATERINA, PUŞCAŞU, A., 1969, Cercetări asupra me
todelor de laborator pentru determinarea rezistenţei cartofului la rîia neagră

(Synchytrim endobioticum (Sthilb.) Pere.). (Pa3pa60TKa JIa60paTopHbIX MeToJ(oB
onpeJ(eJIeHHH yCTOHtlHBOCTH KapTo<peJIH K paKy (Synehytrium endobiotieum
(Schilb.) Perc.), Analele LC.C.S. Braşov, LI, Cartoful, CTp. 193-197.

DpHBOJ(HTCH pe3yJIbTaTbI, nOJIyrreHHbIe npH HcnbITaHHH MeTOJ(OB HCKyC
CTBeHHoro 3apa2KeHHH paKoM KapTo<peJIH. HaH60JIbIIlHH npoueHT 3apa2KeHHH
(42-100%) 6bIJI nOJIyrreH MeTOJ(OM nOfpy2KeHHH H MeTOJ(OM fJIHHHa (43,6-80% ,)
TO eCTb MeTOJ(aMH, npHMeHHeMbIMH J(JIH 3apa2KeHHH ueJIbHbIX KJIy6HeH. XopoIIlHe
pe3yJIbTaTbI J(aJI TaK2Ke MeTOJ( J1eMMepuaJIH (41,3-57%). 3aMeHa rrapa<pHHoBbIX
KOJIeU MeTaJIJIHrreCKHMH HJIH CTeKJIHHHbIMH He J(aJIa rrOJI02KHTeJIbHbIX pe3yJIbTaToB.
DPOUeHT 3apa2KeHHH, nOJIyrreHHbIH MeTOJ(OM CrrHKepMaHHa H KOTTfO<pa H H3Me
HeHHbIM MeTOJ(OM fJIHHHa, BO Bcex CJIyrraHx 6bIJI HH2Ke 35%. KaK arrHKaJIbHbIe,
TaK H 60KoBbIe rrpopocTKH KJIy6HeH KapTo<peJIH 06JIaJ(aIOT oJ(HHaKoBoH cnoc06
HOCTbIO 3apa2KaTbcH. He3peJIbIe KJIy6HH M02KHO HCrrOJIb30BaTb J(JIH 3apa2KeHHH
TOJIbKO rrpH HX npHHyJ(HTeJIbHOM rrpoparuHBaHHH C rrpHMeHeHHeM 06pa60ToK
cTHMyJIHTOpaMH. TeMrrepaTypa rrpopacTaHHH JIeTHHX 300cnopaHfHeB H TeMnepa
Typa 3apa2KeHHJIH KOJIe6JIeTCH OT 8 J(O 20°C. XpaHeHHe rrOpa2KeHHbIX KJIy6HeH BO
BJIa2KHOM rreCKe 06ecnerrHBaeT XOp02KyIO coxpaHHocTb onyxOJIeH H KpoMe TOfO
BbI3bIBaeT CHJIbHbIH pacT nep BHrrHbIX onyxOJIeH.
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PUŞCAŞU, A., SINIAVSCHI, 1., 1969, Aspecte rare de atac al ciupercii
Synehyfrium endobiotieum (Sehilb.) Pere.), Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1,
Cartoful, p. 199-203.

Se descriu unele manifestări puternice de atac al ciupercii Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Pere. pe organele aeriene ale plantelor de cartof (tulpini,
frunze, flori, pedicelul şi caliciul fructelor). Atacul a fost observat în anul 1967
la Pojorîta (judeţul Suceava), pe plante de cartof din soiurile Wohltmann şi

Iranskii şi a fost produs de biotipul 1 al ciupercii.

PUŞCAŞU, A., SINIAVSCHI, 1., 1969, Aspecte rare de atac al ciupercii
Synehytrium endobiotieum (Schilb.) Pere.) (Somerare aspeets of the attaek of
Synchytrium endobiotieum (Schilb.) Pere., Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1,
Cartoful, p. 199-203.

Some strong attacks of Synehytrium endobioticum (Schilb.) Perc. on aerial
potato plant organs (stems, leaves, flowers, pedicel and fruit calix) are described.
The attack was noticed in 1967 at Pojorîta (Suceava district) on potato plants
of the Wohltmann and Iranskii varieties and was caused by biotype 1 of the
fungus.
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PUŞCAŞU; A., SINIAVSCHI, 1., 1969. Aspecte rare de atac al ciupercii
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) (Seltene Betallserseheinungen des PilZC8
Synehytrium endobiotieum (Sehilb.) Pere.), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 12
Cartoful, S. 199-203.

Es werden starke Befallserscheinungen des PiIzesSynehytrium endobiotieum
(SchiIb.) Perc. auf den oberirdischen PflanzenteiIen (Stengeln, BIăttern, Bliiten,
BliitenstieJen und BliitenkeJch ) beschrieben. Der Befall wurde 1967 in Pojorîta
(Bez. Suceava) auf Kartoffelpflanzen der Sorten Wohltmann und Iranskii beo
bachtet und von dem Biotyp 1 des PiIzes hervorgerufen.

PUŞCAŞU, A., SINIAVSCHI, 1. 1969, Aspecte rare de atac âJ ciupercii
Synchytrium endobio1icum (Schilb.) Pere. (Pe,nKHe WOpMbI rrOpa2KeHH5I rpH60M
Synehytrium endobiotieum (Schilb.) Perc,). Analele LC.C.S. Braşov, T. I,
C3rtoful, CTp. 199-203.

OrrHCbIBaIOTC5I HeKoTopble rrp05IBJIeHH5I CHJIbHOro rrOpa2KeHH5I rpH6o~

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. H3)J,seMHbIX opraHoB pacTeHHH
KapToepeJI5I (cTe6JIeH, JIHCTbeB, UBeTKOB, rrJIo,nOH02KKH H lJ:aIllelJ:KH rrJIo)J,oB).
DOpa2KeHIle Ha6JIIO,naJIOCb B 1967 ro)J,y B MeCTHOCTH TI02KOpbITa (CylJ:aBcKoro
yes,na), Ha paCTeHH5IX KapToepeJI5I COpTOB BOJIbTMaH H HpaHcKHH H 6bIJIO BbISBaHO
6HoTHrroM 1 rpH6a.
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BERINDEI, M., BREDT, H., TANAsESCU, EUGENIA, DRAGOMIR, LU('IA.
1969, Influenţa golurilor asupra producţiei de cartof şi asupra erorii în tehnica
experimentală, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 205-217.

In anii 1965-1967 s-au efectuat experienţe de cîmp la Braşov şi la Sta
ţiunea Argeş, în culturi de cartof cu un procent de goluri cuprins între O şi 40;
golurile au fost provocate artificial şi la întîmplare după răsărit. S-a înregistrat
o diminyare semnificativă a producţiei de tuberculi la variantele cu peste 10%
goluri. In variantele cu 40% goluri, diminuarea producţiei a ajuns pînă la
20-31 % din valoarea producţiei martorului fără goluri, în raport cu condiţiile de
vegetaţie, cu distanţa dintre rîndurile de plante şi cu soiul folosit. Producţia

individuală la cuib a plantelor vecine cu goluri a fost mărită cu 6-113%,
în raport cu poziţia plantelor faţă de goluri. Aceste sporuri individuale de pro
ducţie s-au realizat prin creşterea numărului de tuberculi la cuib, greutatea medie
a tuberculilor rămînînd constantă. Golurile nu au influenţat eroarea experimen
tală, indiferent de frecvenţa lor. S-au verificat şi comparat cele mai uzuale
metode pentru corectarea producţiilor afectate de influenţa golurilor în tehnica
experimentală: calculul producţiei ideale, coeficientul Henrichs, coeficientul de
regresie şi coeficientul procentual. Cea mai avantajoasă dintre aceste metode
s-a dovedit metoda de corecţie prin coeficientul Henrichs. Corectarea producţiilor

s-a dovedit necesară începînd de la 4% goluri şi poate fi admisă pînă la 10%
şi numai în cazuri excepţionale pînă la 15% goluri.

BERINDEI, M., BREDT, H., TANAsESCU, EUGENIA, DRAGOMIR, LUCIA,
1969, Influenţa golurilor asupra producţiei de cartof şi asupra erorii în
tehnica experimentală (Ettect of empty spaces on potato yield and on errar in
experimental technique) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 205-217.

Field trials were carried out between 1965-1967 at Brasov and at the
Argeş Station on potato crops with a percentage of empty spaces ranging from
O to 40; the empty spaces were provoked artificially and at random after emer
gence. A significant field decrease of tuber yields was registered in the treat
ments with over 10 percent empty spaces. In the treatments with 40 percent
empty spaces, yield decrease reached 20-31 percent of yield in the control
without empty spaces, according to vegetation conditions, to strip spacing and
to variety employed. Individual yield of the plant hole next to empty spaces was
increased by 6-113 percent. according to plant position with respect to ţhem.

These individual increases occurred by increase of number of tubers per hole, mean
tuber weight remaining constant. The empty spaces did not affect experimental
error, irrespective of their frequency. Most frequent methods were checked and .
compared, in order to correct yields affected by empty spaces in experimental
technique, i.e.: calculation of the ideal yield, the Henrich coefficient, regression
coefficient and percentage coefficient. Best method appeared the correction
rnethod by the Henrich coefficient. Yield correction proved necessary beginning
with 4 percent empty spaces and may be admitted up to 10 percent, and only
in exceptional cases up to 15 percent empty spaces.
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BERINDEI, M., BREDT, H., TĂNĂSESCU, EUGENIA, DRAGOMIR, LUCIA,
1969, Influenţa golurilor asupra producţiei de cartof şi asupra erorii În
tehnica experimentală (Einfluss von Fehlstellen auf den Kartoffelertrag und den
Fehler innerhalb der Versuchstechnik), AI1alele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful,
S. 205-217.

In Braşov und im Versuchsgut Argeş wurden 1965-1967 Feldversuche
mit Kartoffelkulturen, die 0-40% Fehlstellen aufwiesendurchgefiihrt; die
Fehlstellen wurden kiinstlich und zufallsmassig nach dem Feldaufgang hergestellt ;
bei den Varianten mit iiber 10% Fehlstellen konnte ein signifikanter Riickgang
des Knollenertrages beobachtet werden. Bei den Varianten mit 40% Fehlstellen
erreichte der Minderertrag je nach Vegetationsbedingungen, Reihenabstand
und Sorte 20-31 % des Ertragswertes der Kontrollvariante, die keine Fehlstellen
aufwies. Der Einzelertrag der Pflanzen eines Nestes, das an eine Fehlstelle an
grenzte stieg um 6-113% je nach der Stellung der Pflanzen gegeniiber den
FehlsteUen. Diese Erh6hung des Einzelertrages wurde durch gr6ssere Knollen
anzahl je Nest erreicht, wobei das Durchschnittsgewicht der K.nollen gleich
blieb. Die Fehlstellen iibten unabhangig von ihrer Haufigkeit keinen Einfluss
auf den Versuchsfehler aus. Es wurden die bekanntesten Methoden zur Korrek
tion von durch Fehlstellen beeinflussten Ertragen in der Versuchstec hnik ge
priift und verglichen: Berechnung des Idealertrages, Henrichs Koeffizient,
Regressions- und Prozentkoeffizient. Am vorteilhaftesten erwies sich die Kor
rektionsmethode auf Grund des Henrichschen Koeffizienten. Die Ertrags
korrektion erwies sich als notwendig ab 4% Fehlstellen; sie kann bis zu 10%
und nur in Ausnahmefallen bis zu 15% Fehlste.llen zugelassen werden.

BERINDEI, M., BREDT, H., TĂNASESC'U, EUGENIA, DRAGOMIR, LUCIA,
1969, Influenţa goJuriior asupra producţiei de cartof şi asupra erorii în tehnica
experimentală (BJIH51HHe nyCTbIX MecT Ha ypO}KaH KapToepeJI51 H Ha rrorpeWHocTH
TeXHHKH~ rrpoBe.n;eHH51 orrbIToB). Analele LC.C.S. Braşov, Cartoful, T. 1.
CTp. 205..:....217.

B 1965-1967 rr, B EpawoBe H Ha OrrbITHOH cTaHI.J:HH Ap.JUKew, rrpOBOL!,HJIHCb
rrOJIeBble orrbITbI B rroceBax KapToepeJI51 c rrycTbIMH MeCTaMH B KOJIH'-IeCTBe OT O
.n;o 40%; rrycTble MeCTa 6bIJIH o6pa30BaHbI HCKyccTBeHHo, Hayra.n;, rrOCJIe rr051B
JIeHH51 BCXO.n;OB. EbJJIO OTMelfeHO 3HalfHMoe CHH}KeHHe ypolKa51 KJIy6HeH B Ba
pHaHTax C KOJIHlfeCTBOM rrycTblx MeCT rrpeBocxo.n;51llJ,HM 10%. B BapHaHTax C
40% rrycTblx MecT, CHH}KeHHe ypo}Ka51 .n;OXO,D;HJIO ,D;O 20-31 % ypolKa51 B KOH
TpOJIbHOM BapHaHTe 6e3 rrycTblx MeCT, BsaBHCHMOCTH OT yCJIOBHH pOCTa, BeJIelfHHbI
Me}K,D;yp51,D;HH H rrO,D;orrbITHoro copTa. I1H,D;HBH,D;yaJIbHbIH ypO}KaH C rHe3,D;a coce.n;
HHX C rrycTbIMH MeCTaMH paCTeHHH yBeJIHlfHBaJIC5I Ha 6-113%, B 3aBHCHMOCTH OT
pacrrOJIO}KeHH51 pacTeHHH rro oTHollIeHHIO K .3THM rrycTbIM MeCTaM. 3TH HH,D;HBH
,D;yaJIbHble rrpH6aBKH ypO}Ka51 6bIJIH rrOJIylfeHbI 3a ClfeT yBeJIHlfeHH51 9HCJIa KJIy6HeH
B rt-Ie3,D;e, rrpHlfeM Cpe,D;HHH Bec KJIy6HeH OCTaBaJIC51 rrOCT051HHbIM. DycTble MeCTa
He BJIH51JIH Ha rrorpeWHOCTborrbITa, He3aBHCHMO OT HX KOJIHlfeCTBa. DpOBep51JIHCb
H cpaBHHBaJIHCb HaH60JIee rrpHMeH51eMble BTeXHHKe rrpOBe,D;eHH51 orrbITOB MeTO,D;bI
rrorrpaBKC ypO}KaeB, 3aTpoHyTbIX BJIH51HHeM rrycTblx MeCT: MeTO,D; BbI'-IHCJIeHH51
H,D;eaJIbHorO ypO}Ka51, KO.3epepHIIHeHTa feHpHKca, KO.3epepHI.J:HeHTa perpeCCHH H
rrpoueHTHoro KO.3epepHUHeHTa. HaHJIylfwHM H3 .3THX MeTO,D;OB OKa3aJIC51 MeTO,D;
rrorrpaBKH rrpH rrOMOllJ,H KO.3epepHUHeHTa feHpHKca. DorrpaBKa ypolKaaeB OKa3aJIaCb
Heo6xo,D;HMOH HalfHHa51 C 4% rrycTblx MeCT H MO}KeT 6bITb ,D;OrryllJ,eHa .n;o 10%,
H JIHWb lil HCKJIIOlfHTeJIbHbIX cJIy'-Ia51x -.n;o 15%.
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SCHACHTER, DRAGA, COPONY, W., STĂNESCU, RODICA, 1969, Contribuţii
la stabilirea conditiilor standard de determinare a continutului de amidon
din cartof pe cale polarimetrică, Analele I.c.C.S. Braşov: voI. 1, Cartoful,
p. 219-224.

S-au urmărit în laborator pe cale statistică unii factori de lucru ce pot
influenţa determinarea polarimetrică a amidonului din cartof după metoda
Ewers-Grossfeld. S-a constatat că următorii factori influenţează în mod semni
ficativ variaţia determinării: 1) Temperatura de uscare a probei de cartof mărun
ţită, care nu trebuie să treacă de 50"C; pentru 70' C amidonul scade cu 0,56%,
pentru 90° şi 105° cu 0,89-0,90%. 2) Cantitatea de probă luată în lucru, care
nu trebuie să fie mai mică de 4 g; pentru 3, 2 şi 1 g de material luate în lucru
s-au obţinut rezultate scăzute cu 0,76, 0,80, şi 1,90% faţă de probele de 5 g.
3) Timpul de fierbere în baia de apă, care poate varia între 13 şi 19 minute;
pentru Un timp de fierbere mai lung de 19 minute şi anume de 21, 24 şi 27
minu te, amidonul scade Ia 98,6, 94,6 şi respectiv 89,8% faţă de standarEI.
4) Cantitatea de fosfowolframat de sodiu, care nu trebuie să depăşească limitele
de 0,5-2 mI pentru o probă; pentru 2,5 mI, amidonul scade Ia 98,6% faţă de
standard.

SCHĂCHTER, DRAGA, COPONY, W., STĂNESCU, RODICA, 1969, Contribuţii
la stabilirea conditiilor standard de determinare a continutului de amidon din
cartof pe cale· poiarimetrică (Contributions to the establishment of standard
conditions for the determination of potato starch content by polarimetrtj), Analele
I.c.C.S. Braşov, voI. 1, CartofuI, p. 219-224..

Some working factors, that may affect polarimetric determination of potato
starch in the Ewers-Grossfeld method, were investigated statisticaIly in the
laboratory. It was found that the foIlowing factors significantly affected the
variation of the determination: 1) The drying temperature of the broken up
potato sample, which should not exceed 50°C; at 70°C starch diminishes by
0.56%, at 90° and 105°C, by 0.89-0.90%. 2) The amount of sample taken fOl

analysis, which should not be smaller than 4 g; when 3, 2 and 1 g material are
taken for analysis, resuIts decrease by 0.76, 0.80, and 1.90% as compared to
the 5 g samples. 3) The boiI ing time in the water bath, which may vary from
13 to 19 minutes; when boiIing time exceeds 19 minutes, Le. 21, 24 and 27
minutes, starch decreases to 98.6, 94.6 and 89:8% respectively as compared to
the standard. 4) The amount of phosphotungstate, which should not exceed
the 0.5-2 mI limits for a sample; when 2.5 mI are employed, starch decreasse
to 98.6% as compared to the standard.
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SCHĂCHTER, DRAGA, COPONY, W" STANESCU, RODICA, 1969, Contribu
tii la stabilirea conditiilor standard de· determinare a continutului de amidon
din cartof pe cale polarimetrică (Bei/rage zur Festlegung von Standardbedingitn
gen zur Bestimmung des Stiirkegehaltes der Kartorfel mit Hilfe polarimetrischer
Methoden) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 219-224.

An Hand statistischer Angaben wurden im Laboratorium einige Arbeits
faktoren untersucht, die die polarimetrische. Bestimmung des Starkegehaltes
der Kartoffel nach der Methode Ewers-Grossfeld beeinflussen k6nnen. Folgende
Faktoren k6nnen auf signifikante Weise die Bestimmungsvariation beeinfl ussen:
1) Die Trocknungstemperatur der zerkleinerten Kartoffelprobe, die 50°C nicht
iiberschreiten darf; bei 70°C fa1lt der Starkegehalt um 0,56%, bei 90°C und
I05°C um 0,89-0,90%. 2) Die Menge der Arbeitsprobe, die 4 g nicht unter
schreiten darf; bei Arbeitsproben von 3, 2 und 1 g wurden tim 0,76, 0,80und
1,90% niedrigere Ergebnisse als bei Proben von 5 g verzeichnet. 3) Die Kochzeit
im Wasserbad, die zwischen 13 und 19 Minuten schwanken kann; bei einer
Kochzeit, die 19 Minuten iiberschreitet-und zwar 21,24 und 27 Minuten-vermin
dert sich der Starkegehalt gegeniiber der Kontrolle auf 98,6, 94,6 bzw. 89,8%.
4) Die NatriumphosphowoJframatmenge, die fUr eine Probe 0,5-2 mI nicht
iiberschreiten darf; bei einer Menge von 2,5 mI falIt der Starkegehalt gegenii
ber der KontroIIe auf 98,6%.

SCHÂCHTER .DRAGA, COPONY W., STANESCU, RODICA, 1969, Contri-
. butii la stahilirea conditHlor standardd~determinarea continptului de amido~

din cartof pe cale polarimetrică (K YCT8HOBJIeHHlO CTaH)l.apTiu>IX yOJIdBHH onpe
)l.eJIeHH5I nOJI5IpHMeTpHt-IeCKHM nyTeM cO)l.ep)KaHH5I KpaXMaJIa B KapTo<peJIe),
Analele LC.C.S. Braşov, T. I. Cartoful, cTp.219-224.

B JIa60paTopHhIX yCJIOBH5IX, C npHMeHeHHeM CTaTHCTHt-IeCKOrO MeTO)l.a, Hay
LIaJIHCh HeKOTophle <paKTophI, KOTophle MoryT OKaahIBaTh BJIH5IHHe Ha peayJIbTaTbI
nOJI5IpHMeTpHLIeCKoro onpe)l.eJIeHH5I CO)l.ep)KaHH5IKpaXMaJIa B KapTo<peJIe MeTO)l.OM
3Bepc-fpocc<peJIb)l.a. YCTaHOBJIeHO, LITO Ha BapHaUHIO onpe)l.eJIeHH5I )l.OCTOBepHoe
BJIH5IHHe OKaSbIBaIOT CJIe)l.yIOIUHe <paKTophI: 1) TeMnepaTypa BhICyIllH BaHH5I
HSMeJIbLIeHHOH np06hI KapTo<peJI5I, KOTOpa5I He. )l.OJI2KHa . npeBoCxo)l.HTb 50°C;
IlPH 70°C cO)l.ep)KaHHe KpaXMaJIa CHH)KaeTC5I Ha 0,56%, a npH 900 H I05°-Ha
0,89-0,90%; 2) BeJIHqHHa HaBeCKH, KOTOpa5I He )J,OJI2KHa 6hITh MeHbIlle 4 rpa
MMOB; npH BeJIHqHH€ HaBeCKH B 3;2 H 1 r, nOJlyqeHhte nesyJIbTaTbI 6bIJIHCOOT
BeTCTBeHHO HH)Ke Ha 0,76; 0,80 H1,90% no cpaBHeHHlO pesyJIbTaTaMH npl1 BeJIHqHHe
np06bI B5 r; 3) npo)l.OJI)KHTeJIbHOCTb KHn5IqeHH5I B BO)l.5IHOH 6aHe, KOTopaSI MO)KeT
KOJIe6aTbC5I OT 13 )1.0 19 MHHyT; npH 60JIbiileH npO)l.OJI)KHTeJIbHOCTH KHn5IqeHH5I
a HMeHHO, B TeqeHHe 21, 24 H 27 MHHyT, KOJIHqeCTBO KpaXMaJIa COOTBeTCTBeHHO
CHH)KaeTC5I )1.0 98,6, 94,6 H 89,8% npoTHB cTaH)l.apTa; 4) KOJIHqeCTBO <pocepo
BOJIh<ppaMaTa HaTpH5I, KOTopoe He )l.OJI)KHO npeBocxo)J.HTh npe)l.eJIhHhIX BeJIHqHH OT
0,5 )1.0 2 MJI Ha HaBecKy; npH 2,5 MJIKOJIHqeCTBO KpaXMaJla CHH)KaeTC5I )J.O 98,6%
npOTHB cTaH)J.apTa.
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MUREŞAN, S., CONSTANTINESCU, ECATERINA, aOREA, T., MARINESCU,
RODICA, 1969, Influenţa tratamentelor cu, hidrazidă maleică asupra păstrării

cartofului, Analele LC.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 225-,-231.

În anii 1963-1965 s-a urmărit în condiţiile de la Braşov influenţa hidra
zidei maleice asupra cîtorva soiuri de cartof, diferite ca precocitate. Aplicarea
hidrazidei maleice prin stropiri pe masa foliară are acţiune de inhibare a creşterii

colţilor în timpul păs.trării, mai ales la soiurile timpurii şi semitimpurii de tipul
Urgenta, care au tendinţă de încolţire în perioada imediat după recoltare.Ca
urmare a acestei acţiuni, pierderile. înregistrate prin păstrare sînt mai mici la
materialul provenit de la plantele tratate. Cheltuielile suplimentare efectuate
printr-~ stropire în plus în timpul vegetaţiei sînt pe deplin recuperate. Tuberculii
obţinuţi în urma tratamentului nu se depreciază ,din punct de vedere calitativ;
însuşirile culinare ale cartofului pentru consum rămîn neschimbate. Tratamentul
cu hidrazidă maleică nu se recomandă pentru cartofii de sămînţă din cauza
postacţiunii nefavorabile asupr(ţ încolţirii.

MUREŞAN, S., CONSTANTINESCU, ECATERINA, aOREA, T., MARINESCU,
RODICA, 1969, Influenţa tratamentelor cu hidrazidă maleică asupra păstrării

cartofului (Effeet of treatments with maleic hydrazide an potata starage) , Analele
LC.C.S. Braşov, voI. J, Cartoful p. 225-231.

Effect of maleic hydrazide, on several potato varieties different in earliness,
was investigated between 1963-1965 under conditions prevailing in Braşov.

Application of maleic hydrazide by foliage spraying, has an inhibitory effeet on
sprout growth during storage, especially on the early and half-early varieties
of the Urgenta type which tend to sprout right after harvesting. As a consequence
of this treatment, losses were much reduced in storage of the material coming
from the thus treated plants. The additional expenses incurred by a supplemen
tary spraying during growth are fully redeemed. The tubers obtained after the
treatment are not debased qualitatively; baking quality for consumption remains
unchanged. The maleic hydrazide treatment is not recommended for seed pota
toes on account of its subsequent detrimental effect on sprouting.
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MUREŞAN, S., CONSTANTINESCU,1IECATERINA, GOREA, T., MARINESCU,
RODICA,. 1969, Influenţa tratamentelor cu hidrazidă maleică asupra păstrării

cartofull'l (Der Einfluss einer Maleinsăurehydrazidbehandlungauf die Kartoftel
lagerung), Analele I.c.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 225-231.

Von 1963-1965 wurde unter den Bedingungen von Braşov der Einfluss
des Maleinsaurehydrazides auf einige verschiedene Friihreife aufweisende Kartof
felsorten untersucht. Eine Blattspritzung mit Maleinsaurehydrazid bewirkt
eine Hemmung der Augenentwicklung wahrend der Lagerung insbesondere bei
friihen und mittelfriihen Sorten, wie z.B. Urgenta; diese Kartoffelsorten neigen
dazu gleich nach der Ernte auszuschlagen. Die Lagerungsverluste sind am kleir
sten bei Material, das von behandelten Pflanzen stammt. Die zusatzlichen
Kosten fiir die Spritzung wahrend der Vegetationsperiode werden vollstandig
verwertet. Die nach der Behandlung erzielten Knollen verlieren ihre Giiteei
genschaften nicht; die Kocheigenschaften der Verbrauchskartoffeln bleiben
unverandert. Eine Behandlung mit Maleinsa'Jfehydrazid wird fiir Pflanzgut
kartoffeln nicht empfohlen, da die Nachwirkung auf die Keimstimmung
ulgiinstig ist.

MUREŞAN, S., CONSTANTINESCU ECATERINA, GOREA, T., MARINESCU,
RODICA, 1969, Influenţa tratamentelor cu hidrazidă maleică asupra păstrării

cartofului (BJllUIHI1e o6pa6oTKI1 fH,lJ,pa3I1,lJ,OM MaJleI1HOBOH KI1CJlOTbI Ha Jle:tK
KOCTb KapTocjJeJ15I), Analele 1.c.C.S. Braşov, T. 1. Cartoful, CTp. 225-231.

B 1963-1965 rr, B yCJlOBIUIX EpawoBa H3yLJa.'IOCb BJlH5IHHe fH,lJ,pa3H,lJ,a
MaJleHHOBOH KI1CJlOTW Ha HeKoTopwe copTa KapTOcjJeJl5I C pa3JlHLJHOH CKopocne
JlOCTblO. OnpblcKHBaHHe 'rH,lJ,pa3H,lJ,OM MaJleHHOBOH KHCJlOTbI JIHCTBW HMeeT HH
fI16HpylOIIJ.HH 3cjJcjJeKT Ha pOCT npopOCTKOB BO BpeM5I XpaHeHI15I, B oco6eHHOCTI1
y paHHI1X H nOJlypaHHHx COpTOB THna Yp,lJ,:tKeHTa, HMelOIIJ.HX TeH)J,eHIJ,HlO K npo
paCTaHHlO HeMe,lJ,JleHHO nOCJle y60pKH. EJlaro,lJ,ap5I 3TOMy ,lJ,eHCTBHlO, nOTepH BO
BpeM5I xpaHeHH5I KJly6HeH, rrOJlyLJeHHbIX OT onpbICKaHHbIX paCTeHHH, 3HaLJHTeJlbHO
HH:tKe. nOnOJlHHTeJlbHble paCXO,lJ,bI, 06yCJlOBJleHHble ,lJ,06aBOLJHbIM onpblcKHBaHHeM
BO BpeM5I BereTaIJ,HOHHOro nepHO,lJ,a rrOKpbIBalOTC5I rrOJlHOCTblO. flOJlyLJeHHble
OT onpbICKaHHbIX paCTe:mH KJly6HH KaLJeCTBeHHO He 06e;::IJ,eHHBalOTC5I, npHLJeM
Ky.lJHHapHble CBOHCTBa rrpO,lJ,OBOJlbCTBeHHoro KapTocjJeJl5I OCTalOTC5I HeH3MeHHbIMH.
nJl5I ceMeHHoro KapTocjJeJl5I o6pa6oTKa fH,lJ,pa3H,lJ,OM MaJleHHOBOH KHCJlOTbI He
peKOMeH.nyeTC5I, BCJle,lJ,CTBHe ero He6JlarOnpH5ITHOrO [nOCJle.neHcTBH5I Ha npopa
CTaHHe.
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EDU, T., 1969, Rezultate preliminare privind folosirea cartofului În hrana
păsărilor, AnaleleI.C.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 233--,--239.

Cartoful, principalul furaj energetic al zonei umede, a fost experimentat
ca substituent al porumbului în raţiile găinilor de rasă New Hampshire crescute
în baterii cu 4 nivele. S-au utilizat cartofi sub standardul de stat, sub formă crudă

sau fiartă, în proporţiile de 16 şi 24% din raţie. Conţinutul în proteină brută

a1 cartofilo:- -cruzi şi fierţi a fost 2,72% şi respectiv 2,86%. Producţia de ouă

realizată pe cap de găină nu a prezentat diferenţe semnificative între variante,
în timp ce greutatea ouălor şi sporul în gr~utate vie la variantele experimentale
au depăşit semnificativ varianta martor. In cadrul formelor de cartofi utilizate
s-a constatat o creştere a sporului în greutate pe cap de găină paralel cu creşterea

proporţiei de cartof în raţie. Prezenţa cartofilor în raţie a determinat creşterea

coeficientului de corelaţie şi a regresiei dintre greutatea corporală a găinilor şi

greutatea ouălor. Consumul de furaje pe cap de găină în cazul administrării

raţiilor cu cartof a depăşit martorul cu 8,8-19,3%. Ca urmare a substituirii
concentratelor cu cartof în raţiile păsărilor, se reduce preţul de cost al unui kg
de furaje cu 5.1-6,8%, realizîndu-se în acelaşi timp o valorificare superioară

a cartofilor CăLUţi la sortare.

EDU, T., 1969, Rezultate preliminare privind folosirea cartofului În hrana
păsărilor (Preliminary results concerning the use of potatoes in poultry feeding),
Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 233-239.

PohIto, the main energetic forage in moist zones was experimented as a
substitute for corn in New Hampshire hen breed diets grown in 4 storied bat
teries. Potatoes below state standard were used raw. ar boiled and their ratio
of the diet was of 16 and 24 percent. Crude protein content in raw and boiled
potatoes was of 2.72 and 2.86 percent respectively. Egg production per hen did not
present significant differences between the treatments while egg weight and live
body weight in the experiment treatments significantly exceeded the control.
Within the employed potato kinds, a weight increase gain per hen was registered
along with increase of potato ratio in the diet. The presence of potatoes in the
diet determined an increase of correlation coefficient and of regression between
hen body weight and egg weight. Forage consumption per hen, when feeding
potato diets, exceeded the control by 8.8-19.3 percent. As a consequence of
concentrate substitution with potatoes in fowl diets, cost of 1 kg forage is reduced
by 5.1-6.8 percent and a better utilization of potatoes discarded at grading is
moreOVE r achieved.
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EDU. T.. 1969, Rezultate preliminare privind folosirea cartofului În hrana
păsărilor (Vorliiufige Ergebnisse liber die Verwendung der Kartoffeln als Geflii
gelfutter) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1, Cartoful, S. 233--239.

Die Kartoffel-das wichtigste energetische Futter der feuch ten Gebiete
wurde als Maisersatz in Futterrationen fur New Hampshire H ennen, die in
4-stăckigen Batterien gehalten wurden, gepriift. Zur Verwend ung gelangten
Kartoffeln, die denstaatlich festgesetzten Normen nicht entsprachen; sie wurden
in rohem und gekochtem Zustande im Verhaltnis vo n 16-24% den Rationen
beigemischt. Der RohproteingehaIt der rohen und g ekochten K artoffeln betrug
2,72% bzw. 2,86%. Die Eiproduktion je Henne wies keine signi fikanten Unter
schiede auf, wiihrend das Eigewicht und der Lebendgewichtzuwach s bei den
Versuchsvarianten die Kontrolle signifikant iibertraf. Der Gewichtszu wachs je
Henne verlief parallel mit einem hăheren Kartoffelanteil der Ration. Der
Kartoffelanteil der Ration bedingte eine Erhăhung des Korrelationskoeffizienten
und der Regression zwischen Kărper- und Eigewicht. Bei Verfiitterung von
Kartoffeln erreichte der Futterverbrauch innerhalb der Versuchsgruppen um
8,8-19,3% mehr als bei der KontroIlgruppe. Die Ersetzung der Konzentrate
durch Kartoffeln ermăglicht bei Futterrationen fur Gefliigel eine Verminderung
des Kostenpreises je kg Futter um 5,1-6,8%. Gleichzeitig wird eine gute
Verwertung der bei der Sortierung nicht entsprechenden ..Kartoffeln gewăhrleistet.

EDU. T 1969, Rezultate preliminare privind folosirea cartofului În hrana
păsărilor (fIpe,ll.BapHTeJIbHble peByJIbTaTbI OnbITOB c HCnOJIbBOBaHHeM KapTo
epeJI5I ,lI.JI5I' KOpMJIeHH5I ,lI.OMallIefI nTHIJ;bI), Analele LC.C.S. Braşov, T. L Car
toful, CTp. 233-239.

KapTo<j:JeJIb, 5IBJI5IlOI.I.J,Hik5I OCHOBHbIM ::mepreTHlfeCKHM KOpMOM BJIaJKHOH BOHbI.
HcnbITbIBaJIC5I B KalfeCTBe BaMemITeJI5I KyKypyBhI B paIJ;HOHax Kyp nopO,ll.bI HblO
reMnllIHp, BblpaI.I.J,HBaBllIHXC5I B 4-:naJKHbIX 6aTape5IX. HCnOJIbBOBaJIC5I HeCTaH
,lI.apTHbIH KapTo<j:JeJIb B CblpOM HJIH BapeHOM BH,lI.e, B npOnOpIJ;HH 16 H 24% OT

paIJ;HOHa. CO,ll.epJKaHHe cblporo 6eJIKa B CblpOM H BapeHoM KapTo<j:JeJIe paBH5IJIOCh
cooTBeTcTBeHHo2,72 H 2,86%. 5iHIJ;eHOCKOcTb Ha O,ll.Hy KypHUY He ,lI.aJIa ,lI.OCTO
BepHbIX paBHHU MeJK,lI.y BapHaHTaMH, Tor,ll.a KaK Bec 5IHU H JKHBOH npH Bec B
BapHaHTax OnbITa ,lI.OCTOBepHO rrpeBOCXO,ll.HJIH 3TH rrOKaBaTeJIH B KOHTpOJIbHOM
BapHaHTe. B paMKax HCrrOJIbBOBaHHbIX <j:JOpM KapTc<ţeJI5I Ha6JIlO,lI.aJIOCb BOB

pacTaHHe npHBeca Ha O,ll.Hy KypHUY rrapaJIJIeJIhHO C BOBpacTaHHeM nponopUHH
KapTo<j:JeJI5I B paUHOHe. fIpHCyTcTBHe KapTo<j:JeJI5I B paUHoHax 06yCJIOBHJIO yBeJIH
qeHHe K03<j:J<j:JHIJ;HeHTa KOppeJI5IUHH H perpecCHH MeJK,lI.y BecOM KypHU H BecOM
5IHU. fIOTpe6JIeHHe KOpMOB Ha O,ll.Hy KypHUY, npHnpHMeHeHHH paUHOHOB C
KapTO<j:JeJIeM, rrpeBOCXO,ll.HJIO rroTpe6JIeHHe B HX KOHTpOJIe Ha 8,8 - 19,3%. B
peByJIbTaTe BaMeHbI KOHueHTpaToB KapTo<j:JeJIeM B paUHoHax nTHIJ;hI, ce6ecToH
MOCTb O,ll.HOrO KHJIorpaMa KOpMOB CHHJKaeTC5I Ha 5,1-6,8% H npH 3TOM -,lI.OCTH
raeTC5I HaH60JIee rrOJIHOe HCrrOJIbBOBaHHe Ba6paKoBaHHoro rrpH COpTHpOB Ke
KapTo<j:JeJIH5I.
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SOCOL, 1., 1969, Consideraţii economice privind manmea traetoarelor
solicitate de cultura cartofului, Analele I.c.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful,
p. 241-248.

Între mărimea tractoare lor folosite la cultura cartofului şi maşinile agri
cole existente în dotare trebuie să fie o corelaţie cît mai strîns~. Actualul set de
maşini agricole a condus la constatarea că sînt necesare tractoare. de 40 şi de
65 CP. Rezultatele sînt nesatisfăcătoare sub aspectul productivităţii muncii şi

al cheltuielilor de producţie, dar sînt favorabile în ce prfveşte volumul investie

ţiilor şi utilizarea în timp a traetoarelor. Aceste aspecte se manifestă şi la analiza
folosirii traetoarelor pentru executarea lucrărilor cerute de un plan de cultură tip
pentru unităţile producătoare de cartofi din jurul oraşului Braşov. Cauza care
generează o productivitate scăzută o constituie plantatul pe numai patru
rînduri, deci pe o lăţime de lucru de 2,80 m. La lucrările de întreţinere fiind
necesară copierea mersului maşinii de plantat, se înregistrează o productivitate
scăzută. Prin adăugarea unei secţii la maşina de plantat carto fi 4 SaBP-62,5 se
realizează o creştere a productivităţii munci i şi o reducere sensibilă a volumului
investiţiilor şi se îmbunătăţeşte folosirea tractoarelor în timp. Culturile de cartof
amplasate pe terenuri în pantă vor fi plantate cu maşina echipată pentru patru
rînduri, iar executarea lucrărilor de întreţinere e posibilă numai cu tractoare de
40 CP, tractoare de putere mai mică fiind imposib il de utilizat.

SOCOL, 1., 1969, Consideraţii economice privind mărimea tractoarelor soli
citate de cultura cartofului (Economic considerations on tractor sizes required
for potato culture) , Analele I.C.C.S. Braşov, voI. 1, Cartoful, p. 241-248.

A strong correlation should exist between the size of t ractors employed
in potato culture and the extant machinery with which potato growing un its
are endowed. The present set of farm machinery led to· the concI usion that trac
tors of 40 and 60 HP were necessary. The results are not satisfactory in what
concerns workproductivity and production expenses, but favourable in what
concerns input amonnt and tractor ut ilization in tirne. These aspects also appear
when analysing tractor employment for executing operations required by a stand
ard cultivation plan, in potato growing units around the city of Braşov. The
reason that causes a low productivity is planting inonly 4 rows, Le. on a 2.80 m
working width. As driller working pace has to be observed also for maintenance
practices, a low productivity will ensue. By adding a part to the 4 SaBP-62.5
potato driIler, an increase in work productivity and an important decrease in
input arnount is achieved; besides, ut ilization o ftractors in time gets improved.
Potato crops, sited on hilly soils will be planted with a 4 row driller, and execu
tion of the maintenance practices w il1 be possible only with 40 HP tractors, as
lower power tractors cannot be used in those areas.
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SOCOL, 1., 1969. Consideraţii economice privind mărimea traetoarelor solici
tate de cultura cartofului (Wirtschattliche Beobachtungen iiber die Grosse der bei
Kartottelkulturen angewandten Schlepper) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. 1,
Cartoful, S. 241-248.

Zwischen der Grasse der Schlepper fiir Kartoffelkulturen und den ver
fiigbaren landwirtschaftlichen Gerăten muss eine maglichst enge Korrelation
bestehen. Die gegenwărtig verfiigbaren landwirtschaftIichen Maschinen fiihrten
~u d,er. Schl~s~folgeTun~, ,~as~ ,40,. ~n~ 65. I?S. Schlepl?e~ ~l~.twen?i.g sJ,od. D ie
r:::.rgeu111sse SI11U U11gU11S11g llIllSIC11 lllC11 uel 1-U ue IlS].!I UUUK LI V Il<ll UlIU uer ne Tneos
kosten, jedoch giinstig in Bezug auf Investitionsausmass und Schleppernutzung.
Die gleichen Beobachtungen werden auch bei einer Analyse der Schleppernutzung
fiir die Ausfiihrung von standart isierten Anbauplănen im Rahmen von Karto f
felbaubetrieben in der Năhe der Stădte gemacht. Die niedrige Produktivităt ist
eine Folge der nur vierreihigen Pflanzung, d.h. eine Arbeitsbreite von 2,80 m,
Bei Pflegearbeiten muss die Bewegung der Pflanzmaschine nachgeahmt werden
und infolgedessen ist die Produktivităt schwach. Durch Hinzufiigen einer Abtei
lung zur Kartoffelpflanzmaschine 4 SaBP-62,5 wird eine Steigerung der Arbeits
produktivităt und eine wesentliche Verminderung der Investitionskosten sowie
eine Verbesserung der Nutzungsdauer der Schlepper erreichL Kartoffelkulturen
auf Hanggelăndewerden mit der vierreihigen Kartoffelpflanzmaschine angelegt;
fur Pflegearbeiten eignen sich nur 40 PS Schlepper.

SOCOt, 1., 1969, Consideraţii economice privind mărimea tractoarelor solici
tate de cultura cartofului (3KoHOMHqeCKHe c006pa)KeHH.H, KaCaIcllI,HeC.H MCllI,
HOCTH TpaKTopoB Heo6xo,ll,HMhIX ,lI,JI.H KyJIhTY.I=hI KapTcqeJI.H), Analele LC.C.S.
Braşov, T. I. Cartoful, CTp. 241-248.

Me)K,lI,y MOlll,HOCTblO npHMeH.HeMbIX B KapTc<ţeJIeBO,ll,CTBe TpaKTopoB H
cylll,eCTBylOllI,HMH CeJIbCKOXOS.HHCTBeHHbIMH MalllHHaMH, KOTOpbIMH cHa6)KeHbI
XOS.HHCTBa, ,lI,OJI)KHa cylll,eCTBOBaTb CaMa.H TeCHa5I KOppeJI5IUH5I. Cylll,eCTBylOllI,HH
Ha60p CeJIbCKOXOS.HHCTBeHHblx MalllHH nOKaSbIBaeT Heo6xo,ll,HMOCTb B TpaKTopax
MOlll,HOCTblO B 40 H 65 JI.C. B 9THX yCJIOBH5IX CTOQKH SpeHH5I npOsHBo,ll,HTeJIhHOCTH
Tpy,ll,a H npOHsBO,ll,CTBeHHblx paCxO,ll,OB, pesyJIbTalhI MeHee y,ll,OBJIeTBOpH
TeJIhHbI, HO OHH .HBJI.HlOTC.H 6JIarOnpH.HTHbIMH B OTHoweHHH 06QeMa saTpaT H
HCnOJIhSOBaHH5I BO BpeMeHH TpaKTopoB. 3TH)Ke acneKTbI np05IBJI.HlOTC.H TaK)Ke
H npH aHaJIHSe HCnOJIhSOBaHHH TpaKTopOB ,lI,JI5I BbITIOJIHeHH5I nJIaHOBblX THnOBblX
pa60T no yxo,ll,y sa KapToepeJIeM B KapToepeJIeBO,ll,QeCKHX XOS5IHCTBaX oKpecTHocTeH
ropo,ll,a EpawoBa. TIpHQHHa nOHH)KeHHOH npoHsBO,ll,HTeJIhHOCTH -- 9TO O,ll,HOBpe
Me:-IHa5I nOCa,ll,Ka TOJIbKO lIeTblpex pH,lI,OB, TO eCTb wHpHHa pa60TbI B 2,80 M. TIPH
pa60Tax yxo,ll,a, r,ll,e He06xo,ll,HMO KonHpOBaHHe xO,ll,a KapToepeJIenOCa,ll,OIIHOfI Ma
lllHHbI, Ha6JIlO,lI,aeTCH CJIa6aH npOHsBO,ll,HTeJIhHOCTb Tpy,ll,a, TIyTeM ,lI,06aBJIeHHH
O,ll,HOH ceKUHH K KapToepeJIenOCa,ll,OQHOH MaWHHe 4 CaEn-62,5 ,lI,OCTHraeTC.H
nOBbIllleHHe npOHsBo,ll,HTeJIbHOCTH Tpy,ll,a H SHaQHTeJIbHOe yMeHhweHHe 06QeMa
saTpaT H yJIylIlllaeTcH HCnOJIbSOBaHHe TpaKTopa BO BpeMeHH. KapToepeJIh Ha
CKJIOHaX MO)KHO Ca,ll,HTb lIeTblpeXp5I,lI,HOH MalllHHOH, HO pa60TbI IlO yxo,ll,y BOSMO
)KHbI JIHlllh C nOMOlll,hlO 40-CHJIhHOrO TpaKTopa, TaK RaK 60JIee CJIa6hle MalllHHbI
,lI,JI5I 9Toro HenpHfO,ll,HhI,
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