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Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C. - CAR'I'OFUL, 1980, voL XI

INVESTIGATII ASUPRA STABILITĂTII, ,
FENOTIPURILOR ŞI POSIBILITĂŢII UNEI CLASIFICĂRI

COMPLEXE A ACESTORA

H. (GROZA, G H. P AMFIV şi S. MUREŞAN

In vederea întocmirii unui sistem obiectiv cifric de bonitare
şi omologare a soiurilor s-,au analizat caracterele: lungimea pe
rioadei de vegetaţie, producţia de tuberculi, sensibilitatea în cimp
la mană şi viroze grave, conţinutul îp. amidon, la un număr de
173 soiuri din colecţie şi 12 saiuri principale cultivate la noi
în ţară. Folosind metoda lui WRICKE, adaptată de TIMARIU
(1975), s-a calculat participarea genotipului, mediului şi interac
ţiunii dintre acestea la expresia fenotipică ,a caracterului. Selec
tîndu-se earaoterul cel mai stabil, maturitatea, ca principal cri
teriu de clasificare, iar ca variabile secundare celelalte caractere
menţionate, prin analiza funcţiei discriminante s-a ajuns la o
cl:asificare oomplexă ,a soiurilor, un rol important jucîndu-l în
special comportarea la, mană. A fost încercată încadrarea de noi
soiurii în grupele' vechilor soiuri şi, astfel, a fost evidenţiat pro
gresul realizat de soiul românesc Superintensiv, cu performanţele

unui soi semitîrziu dar la maturitate semitimpurie (95-105 zile),
conform figurii 2. S-au\ c'alculat, de asemenea, corelaţii între ca
ractere, specifice etapei de ameliorare, cu soiuri omologate pînă

în 1975, precum şi clasificarea soiurilor din punct de vedere al
vari,aţiei: de ecovalenţă (stabilitate) a producţiei.

Problema unei cît mai adecvate caracterizări a noilor creaţii ale
amelioratorilor se pune foarte acut în ultima vreme. Numărul de soiuri
noi propuse spre omologare creşte, criteriile de apreciere devin tot mai
complexe, pe măsura diversificării pa.rametrilor de cultură şi utilizare,
modelările matematice ale soluţiilor tehnologice reclamă o expresie ci
frică a soiului. Deci, apare ca foarte necesară posibilitatea unei mate
matizări a aprecierii genotipului, elilninîndu-se astfel erorile subiective
în omologare, matematizare care trebuie însă să ţină cont de realizarea
unei verificări cît mai sigure, datorită variaţiei majorităţii caracterelor
în funcţie de condiţiile pedoclimatice de cultură.
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În acest sens, se poate preciza un proces de experîmentare şi mate"
matizare a datelor, care În prima etapă să determine, pentru fiecare
obiectiv de ameliorare, stabilitatea caracterului, prin măsurarea aces
tuia În timp şi Într-un mare volum de genotipuri. În a doua etapă, în
sfera investigaţiilor modelării idiotipurilor de ameliorare, se vor de
termina interrelaţiile complexe dintre caractere, pentru ca, în ultiInă

etapă, să se elaboreze o formulă de tipul Y = aX1 +bX3+ cX3 ... , în care
variantele independente reprezintă valoarea caracterului analizat, iar
coeficienţii a, b, c ... - proporţia de participare genetică şi economică

a caracterului la definirea variabilei Y, reprezentînd nota abstractă 'a
soiului. În cazul că această notă, rezultată din ecuaţia ce are asigurare
statistică, depăşeşte nota calculată ca standard, noul soi reprezintă un
real progres economic şi biologic şi poate fi, obiectiv, promovat în
producţie.

Calcule de stabilitate genotipică, rezultată din culturile comparative
de încercare şi omologare a soiurilor, au fost imaginate de PLAISTED
şi PETERSON (1959), PLAISTED (1960), TAI (1971) şi TIMARIU (1972,
1975), precum şi de EBERHART şi RUSSELL (cit. TAI, 1971) şi WRICKE
(cit. TIMARIU, 1975). În calculele noastre am apreciat soiul ca o entitate
foarte omogenă - toate clonele fiind identice genetic, deşi practic
există numeroase variaţii mutagene şi în structura acestuia, pentru care
se poate reflecta mai adînc porrtind, de exemplu, de la lucrarea lui
KONTAR (1968).

Lucrarea de faţă îşi propune: (1) determinarea stabilităţii ecova
lente a cîtorva caractere, (2) testarea unui sistem de clasificare com
plexă a soiurilor, (3) clasificarea soiurilor raionate şi (4) posibilitatea
încadrării unui nou soi între soiurile raionate deja existente.

MATERIAL ŞI METODA. Pentru determinarea stabilităţii caracterelor, me
todica de calcul adoptată de TIMARIU (1975) după WRICKE şi LEIN a fost apli
cată Ia 12 soiuri (Ostara, Sirtema, Bintje, Jaerla, Resy, Desiree, Colina, Măgura,

Spartaan, Ora, Eba şi Merkur), raionate în perioada 1972-1975, ani în care s-au
făcut determinările la LCP.C. Brasov*.

Clasifioarea realizată după g'rupele de maturitate şi verificată prin celelalte
caractere a fost efectuată prin analiza funcţiei discriminante (HARBAUGH şi MER
RIAM, 1972), metodă utilizată deja la cartof, pentru grupări de soiuri, după ori
ginea lor filogenetică (GAUR şi colab., 1978) sau a clonelor dihaplOide, după ca
ractere (HAEUBER şi colab., 1978). S-a utilizat metoda pentru clasificarea a 173 so
iuri din colecţii LC.P.C. unde totuşi nu au existat determinări pe mai mulţi ani
decît pentru comportarea la mană (GHOZA, 1975) şi nu pentru amidon (GHOZA
şi MUHEŞAN, 1976) sau producţii (anul 1971). Concluziile au) fost retestate cu ocazia
folosirii datelor multianuale, existente pentru soiurile raionate deja menţionate.

Soiul Superintensiv (Zarand) ai fost introdus în calculul de analiza funcţiei

discriminante de încadrare a noi date în grupe deja existente, cu datele obţinute

pe trei ani de cultură comparativă, aşa cum este 'cazul obişnuit cu creaţiile noi,

* Mulţumim, pe această cale, colegilor noştri, ing. Nicolae Cojocaru, ing.
Adriana Plămădeală şi ing. Adriana Cupşa, care ne-au pus lal dispoziţie cu multă

amabilitate datele privind comportarea acestor soiuri pe mai mulţi ani la viroze
şi mană" precum, şi, respectiv, ai producţiei de tuberculi din 1978.
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verificate trei ani de către C.I.S. Deoarece valorile absolute de referintă ale soiu
rilor, din anii după care s-a făcut iniţial gruparea, nu pot fi comparate' integral cu
valorile actuale, datorită de exemplu evoluţiei tehnologiilor de cultivare, care ridică

ştacheta producţiei, sau evoluţiei spectrelor de rase de ,mană, care rnodifică com
portarea soiurilor, determinăril~ de producţii ,au fost exprimate în valori relative
din martorul semitîrziu Desiree. Clasificarea soiurilor raionate pentru stabilitatea
producţiei măsurată prin 1. varianta ecovalenţei după WRICKE (cit. TIMARIU, 1975)
S/:-'a efectuat folosind următoarele formule:

(
. . :1')2 I1TISOi 1IV. =~ X

i
·- _:1,:_1 - _X,_, + ,_._. şi "i. = _

'SOli j J 2 P p2 soi 1 (p-1) (q-l)

P

IV iSOi 1+ ... iV isOi P H'i
EMiV IElIl = şi i T

iEM = -----
P (p--1) (q--1)

P

v "
]

' L 'i SOi 1 '1 iSOi 1 1
'1 = -T -'-'-.. - cm~ -'-.T-- >

tEM i EM

" V{EM. i soi 1
sau F l =- ---clnc1--- <1

Y V.
i SOi 1 'EAl

Comportarea la mană ,a fost stabilită prin observ.aţii în cîmp cu note de atac
în scara 1-9 (1 = neatacat; 9 = foarte atacat) şi cu număr de zile pînă la infecţia

totală, comportarea la viroze prin observaţii în cîmp de degenerare şi clasificarea
în clase de degenerare (COJOCARU, 1975), conţinutul de amidon cu balanţa Po
iikeit, iar clasa de calitate cu note în scara 1-7 (l=A, 2=A/B, ... , 6=C/D, 7=D).

REZULTATE ŞI DISCUŢII. 1. Stabilitatea ecovalentă a caracterelor.
Caracterele cu care s-a lucrat s-au analizat din punct de vedere al ex-

Tabelul 1

Analiza componentelor varianţei privind expresia unor caractere ale principalelor
soiuri de cartof cultivate în România

(Analysis 01 variance components at main potato varieties in Romania)
-

~
Par ticiparea varian ţeistudiate Varianta l in valori procentuale(Trait") (Variance) (Variance participa-

tion %)
Cameterele
(Chul'ucters)

Slr I SK'I I S2 I S2 G I M I GMGM F

Producţia (Tuber yield) '1288,83 268,74 60,64 618,21 12,34 67,71 19,94
Comportarea la mană (Late blight

behaviour) 4,41 0,20 1,75 6,06 66,44 2,49 30,97
Conţinut în amidon (Stareh content) 4,56 1,:39 1,39 6,82 68,80 17,20 14,00
Maturitate (Ma turity) 252,07 12,59 49,64 :n4,31 79,92 3,27 16,81

1 G = genotip (genotype), M = mediu (environment). G11 = interacţiune genotip-mediu (geno.
type-envil'onment), F = fenotip (phenotype).
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pres iei lor fenotipice (tabelul 1). Astfel, cU excepţira producţiei, care
este determinatămai mult de acţiuneamediului, toate celelalte caractere
sînt determinate în primul rînd de valoarea genotipului (în ordine: ma
turitatea, comportarea la mană şi conţinutul în amidon). Această con
statare implică prudenţa în felul folosirii datelor de producţi!e pentru
caracterizarea soiului. În sistemul de bonitare a noilor creaţii de ame
liorare trebuie foarte bine dezvoltată analiza influenţei mediului asupra
capacităţii de producţie, fiind necesare multe localităţi şi ani, ca şi di
verse tehnologii. În ,plus, cdracterul, uzitat aetudlmente drept criteriu
de bază în promovarea unui soi, nu se dovedeşte adecvat datorit5. marii
fluctuaţii necontrolabilea expresiei aces tuia.

2. Testarea unui siste:m de clasificare complexă a soiurHor. Anali
zîndu-se interdependenţadintre diferitele caractere pregnante la cartof,
s-au constatat corelaţii negative relativ slabe între producţie şi sensibi
litatea la mană, între sensibilitatea la mană şi cOl1"ţinutul în amidon
precum şi corelaţie pozitivă între producţie şi conţinutul în amidon
(tabelul 2). Concluziile sînt corecte, deşi ar exista obiecţia neexistenţei

unui an comun pentru toate determinările (anul 1971 pentru producţie,

emii 1969-1972 pentru mană şi anul 1973 pentru amidon). Ele arată

totuşi, tendinţa generală în stocul de soiuri caracteristic numai perioadei
ele pînă în 1975, an cînd au început să fie omologate soiuri de rezistenţă

sau calitate superioară, avînd la origine foarte multă pondere genetică

interspecifică.

Tabelul 2

Expresia fenotipică a cîtorva caractere şi IJarticiparea lor la definirea grupării

după maturitate a 173 soiuri
(phenotypic expression of some characters and their contribution

to define the maturity groups involving 173 varieties)

....: 'Media Coef. var. Cocficirnţi corelaţie Test F de
Caracterul analizat '"' (l\1~n)

(Var. (Correlation coeI.) [' participare~

(Analysed character)l coeff.) (Contribution)
s... x s% Fz 2

Producţia (Tuber yield) 32,3 27,26 13,09
Comportare mană (Late bIight

bf:h'lviour) 2 4,19 32,12 -'--0,.11°0 71,31
Conţinut amidon (Starc:h

eOlItent) :3 18,1G 17,23 0,21** _0,:18 00 32,28

I Producţia de tuberculi (tuber yield) - tjha, comportarea la mană (late blight bel1aviour) -
note 1-9 (1 = I1'~atacat qot attacked, 9 foarte atacat - very attaekl'd), conţinutul în amidon
(starch contcnl), %.

Grupînd cele 173 soiuri, după lungimea perioadei de vegetaţie, în
soiuri timpurii şi semitimpurii, soiuri semitîrzii şi soiuri tîrzii, iar prin
analiza funcţiei discriminante caracterizînd această grupare şi din punct
de vedere al altor caractere, a reieşit că sensibîlitatea la mană contri
buie cel mai substanţial la acurateţea unei astfel de clasificări, produc-
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tia jucînd un rol foarte slab (tabelul 2). Soiurile au fost reclasate, apro
ximativ egal, în cele trei urupe, cînd s-au luat în consideraţie toate cele
trei caractere, dar luate două cîte două sau fiecare în parte, caracterele
nu mai au aceeaşi influenţu (tabelul 3). Comportarea la mană imprimă,

singură sau în combinaţie, clasarea spre o grupu (a III-a) cuprinzînd în
majoritate soiuri tîrzii, şi sub aces t aspect ca principal
factor corelat cu data practicu a maturităţii.

Tabelul

Clasificarea soiurilor dUIlă maturitate şi corecţia impusă prin analiza functiei
discriminant de variabilele secundare (producţie P, comportare la mană NI

şi în amidon A)
Correction by function analysis of hlaturity classes
for 173 varieties by judgil1g yield 13, late blight IVI aud starch A

Clasificnl'ea ini\ială
Condiţia de c!'lsil'ical'e (1'\1'.

Maturitate vnrieties corne led hy) :
(Ma t urity)l (Original elassH.)

nI'. soiuri (Vnl'ietics)
PMA P:i\I PA MA P M A

P + SP Gil 58 O 173 O 173 () 173
ST 7:1 ;)8 O O O O O O
T 36 57 173 O 173 O 173 O

T
1 P = timpurii (early), S1'

t1rzii (la te).
semit implll'jj (mf'c1ium eal'ly), ST semitîrzii (medium late),

Dispunerea soiurilor în grupe, avînd drept prim caracter determi
nant maturitatea, este reprezentată grafic, prin variabilele canonice, în
figura 1.

3. Clasificarea soiurHor raionate. Existenţa pe un interval de şapte

ani a datelor privind rezultatele din culturi comparative cu soiurile ra
ionate (1972-1978) a permis retestarea corelaţiilor realizate pe multe
genotipuri dar puţină variaţie a mediului (tabelul 2). Valorile coefici
enţilor sînt mai mari, de această dată, pentru corelaţiile producţie 
comportare la mană (note) şi producţie (relativă) conţinut în amidon,
dar sensul corelaţiei rămîne neschimbat (tabelul 4).

În mod firesc, lungimea intervalului pînă Ia infeetarea totală cu
mană determină pozitiv producţia. În general, soiurile mai tîrzii dau
productii mai mari de tuberculi şi amidon (corelaţie cu maturitatea).
Foarte interesante sînt însu o serie de alte corelaţii: c(:)relaţia negativă

mare între sensibilitatea la virus Y (în note 1-9) şi aceea la virusul
răsucirii frunzelor (explicaţie posibilă: protecţia încrucişată), corelaţia

dintre sensibilitatea la virus Y şi mărimea clasei de degenerare (deci.
în primul rînd, comportarea la virus Y este determinantă pentru înca
drarea în clase). Dintre corelaţiile nesemnificative, dar cu valoare des
tul de mare, s-a menţionat corelana negativă dintre sensibilitatea la
virusul răsucirii frunzelor şi conţinutul în amidon. Aceste corelaţii ca
racterizează stocul de soiuri cultivate în ţara noastră în ultimul deceniu.
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Fig. 1 - Clasificarea a 173 soiuri din colecţie, după maturitate, corectată de datele
de producţie de tuberculi (qjha), sensibilitate! în cîmp la mană (note 1-9) şi con
ţinut în amidon, ca variabile secundare in analiza funcţiei discriminante (Classi
fication of 173 varieties for their maturity, corrected by the data of tuber yield,
field susceptibility ta late blight and starch content, as secondary variables in

analysis of discriminant function ; overlapped values, *= group mean).

Clasificarea soiurilor citate după maturitate, cînd au fost implicate
şi alte caractere, a fost influenţată în special, cum reiese din analiza
funcţiei determinante, de conţinutul în amidon într-un criteriu (contri
buţie de 12,100/ 0 ) şi de comportarea la mană în alt criteriu (contribuţie

asigurată de 44,57 0/ 0 ),

Clasificarea soiurilor după producţie şi ,analizată prin funcţia discri
mlnantă nu a fost suficient de edificatoare. Din această 'Cauză nu este
ilustrată în lucrare. În schimb, clasificarea după varianţa ecovalenţei,

calculată după WRICKE adaptat de TIMARIU (1975), aduce elemente
interesante: dintre cele douăsprezece soiuri (tabelul 5), între care doar
soiul Bintje se desprinde semnificativ faţă de media producţiei pe patru
ani a celorlalte soiuri, stabilitatea cea mai mare o au soiurile laerla şi

Desiree, concluzia fiind asigurată statistic (se consideră soiuri cu pro
ducţii constante cele cu testul F al vaTianţ'ei ecovalenţei, de valoare
negativă şi de probabilitate de eroare de cel mult 50/ 0 ),

4. Posibilitatea încadrării unor noi soiuri în grupe deja existente.
Soiul Superintensiv (Zarand), caracterizat, faţă de soiul Desiree, prin
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Tabelul .{

Expresia fenotipică a cîtorva caractere şi participarea lor la definirea grupării

după maturitate a principalelor soiuri raionate
(phenotypic expression of some characters and their contribution

to define the maturity groups in"olving the main varieties)

Test F de participare la eri-
Corelaţii între car3ctere (CorrcJation

NI'. Caracterul analizat Coef. var. Lcriul (Contribution test F to
crt. (Analysed character) (Var. criterium) beh\een charactcrs}

cocff.) s %
I I I I I I11 ) 2 J ) :P) 1 3 5 8 9

1 Producţia absolută (Tuber absolute
yield) . - t/ha 7,20 7,96 6,27

2 Producţia relativă (Tuber relative
yield) - o' 8,61 5,19 +0,84** +0,68**/0

3 Sensibilitate la mană (Late blight
behaviour) - note 18,02 10,16 9,21 _0,7600 -0,6800

4 Sensibilitate mană (Late bIight beh.-
days of disease) - zile 15,80 :14,41 +0,64** -0,8600 +0,78** +0,89** .

5 Sensibilitate la virus Y (Y virus
behaviour) - note 40,29 1,84

6 Sensibilitatea la virus L (L virus
behavicur) - note 2,1,78 4,23 -0,7700 -0,54

7 Clasă degenerare (Virotic degene-
ration class) 15,85 0,52 +0,85**

8 Conţinut de amidon (Starch
content) % 7,89 12,10 10,16 -0,7000 +0,67**

9 Clasă de calitate ( Quality class)
A = 1, D = 7 16,21 9,42

10 Maturitate (Grow~h period-days) -
zile 8,39

1 La criteriul 1, variabile sînt caracterele 1, 8,·9; la criteriul 2, variabile sint caracterele 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; la criteriul 3, variabile sini
caracterele 2, 3, 8. (The secondary variables arc for the lst criterium 1, 8,9, for thc 2nd 1,3, '1, 5, 6, 7, for the 3rd 2, 3, 8).
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Fig, 2 - Clasificarea. principalelor soiuri cultivate în România, după

maturitate, corectată de datele de producţie relativă (0/0), sensibilitatea
în cîmp lifl mană (note 1-9) şi conţinutul în amidon ; încadrarea soiu
lui\ Superintensiv (Cla:ssification of main vlarieties grown in OUl' caun
try, for ,their maturity, corrected by the data of tuber relative yield,
field susceptibility to late blight and starch content, as seoondary va
rîables in an:alysis of discriminant function; place of Rumanian va·

riety Superintensiv in frame of this classification)

92,330/0 producţie, prin 13,960/0 amidon şi prin nota 2 de sensibilitate la
mană, .analizat prin metoda funcţiei discriminante, deşi este considerat
de maturitate semitimpurie (95-105 zile), s-a încadrat în grupa II, cu
soiuri în spe;cial semitîrzii (fig. 2). Acest rezultat marchează un real
succes, deoarece, în contextul soiurilor cultivate actualmente în ţară şi

în condiţiile tehnico-economice de cultură existente, cînd o perioadă

mai lungă de vegetaţie şi o sensibilitate scăzută la mană (numărul rela
tiv redus de tratamente practicat în producţie favorizează doar soiurile
tîrzii, unde maturitatea e linkată cU rezistenţa de cîmp), asigură pro-
ducţii mari, soiul Superintensiv, cu bunele performanţe ale unui soi
semitîrziu raionat, permite o recoltare mai timpurie.

18



H. GROZEA şi colab.

Tabelul 5

Clasificarea soiurUor raionate, după producţia relativă şi varianta ecovalenţei

(Classification of main varietles for relative yield and for F
tested ecovalency variance VI )

Prod. reI. (ReI. Yield)! Stabilitatea (Stability parameters)

Soiul Ecoval. varian.

\

Test F
:Mat. 1 (Variety)

o I Rang IYo (Rank) Vi I Rang F I Semn.
(Sig.)

SP Ostara 92,49 10 39,79 4 -2,00
SP Sirtema 85.16 11 64.91 5 -1,23
SP Bintje 80,100 12 120,54 10 +1,51
SP Jaerla 109,70 3 17.98 1 -4.43 00
ST Resy 105.17 5 98.05 8 +1,23
ST Desiree 100,00 6 25,52 2 -3.12 O
ST Colina 98,76 7 66,33 6 -1,20
ST Măgura 96,49 8 71,95 7 -~~ 1.11
ST Spartaan 96,07 9 172,17 12 +2,48
T Ora 109.74 2 31,07 3 -2,56
T Eba 107,19 4 101.89 9 +1,28
T Merkur 115.83 1 145,50 11 +1,83

1 Maturitatea (l.\laturity): SP = semitimpurii (medium early), ST = scmitîrzii (mcdium late),
T = tîrzii (late).

5. BonUarea obiectivă a solului. In tabelul 6 se dă un exemplu de
bonitarea unui soi de amidon, oonrtorm formulei la -care concură factori
genetici şi economici (culturali). Deşi capacitatea de producţie a nou
lui soi ;propus, soiul olandez Procura nu depăşeşte pe cea a martorului
(element esenţial în sistemul actual de bonitare),conţinutul superior
de amidon duce în fina'! la un punctaj mai bun.

CONCLUZII. (1) Realizarea unei formule de bonitare cifrică a soiu
rilor propuse spre omologare, realizabilă printr-o funcţie complexă de
mai mulţi factori reprezentînd caracterele prin ponderea lor genetică,

pare posibilă, deoarece prin mode'lu'! de oalcul de ecovalenţă, corelaţii

multiple şi analiz-a funcţiei discriminante se pot individualiza matematic
caracterele. (2) Capacit-atea de producţie, spre deosebire de lungimea
perioadei de v,egetaţie, comportarea în cîmp la mană şi, mai puţin, con
ţinutul în amidon, este foarte mult influenţatăde mediu, ceHa ce implică

o mică pondere a caracterului de producţie în definirea unui soi şi un
m'ai îndelungat proces de veri.ficare. (3) Clasificarea soiurilor după ma
turitate suferă corecturi din cauz,a comportării la mană, ce'ea ce este
foart'e important pentru condiţiile actuale, tehnice, de producţie. (4) So
iurileJaerla şi Desiree s-au detaşat ca deosebit de plastice ecologic, cu
o mare stabilitate a producţiei. (5) Soiul Superintensiv reprezintă un
prog'res în sortimentul de soiuri, el echivalînd par,ametrii superiori ai
soiurilor semitîrzii, la o maturitate s'emitimpurie. (6) Constatările au
valabilitate pentru stocul tradiţional de soiuri şi pentru cel cultivat ac-
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Tabelul 6

Exemplu de bonitare a valorii soiului, folosind cifre orientative (Example ·.of va
riety value assessment, by using orientativefigures).

Braşov, 1978-1979

Vuloan'a caracterului Factorul
(Character value) (Factor)

U.M. Exprc-
Nr. Caracterul (Mea- Procura I Ora sia pon-i (Character) sure (E,preraHicipare

unit) ssion) genotip dereI,cală I note Ireală I note gl) econo-
(achI- 1-9 (actu- 1-9 mică

al) N al) N e2 )

1 Producţie

(Tuber yield) q/ha 4G7,5 3,9 528,5 5,3 0,12 4
2 Amidon

(Starch) % 21,1 5,9 17,9 3,0 IOaN, 0,69 4
3 Ti,mpurietate zile

(Eanliness) days 12l! 2,0 127 2,7 --4- 0,80 2
92:ei

4 Rezistenţă mană (Phy- i=l

tophthora resistance) 1- 9 6,0 6,0 6 G,O 0,G6 2

Y=gi ei X I+ ...+gn en X n
Y ora (standard) =2,35+7,56+4,00+7,26=21,17

Y Procura (testat) =1,73+14,85+2,88+7,26=26,72

Y Procura > Y Ora, deci progres în ameliorare (breeding progress)

1) (economical importance)
2)tabel 1 (genotype participation, table 1)

tualmente în ţ\ara noastră, ele putîndu-se modifica prin cultivarea celor
mai bune soiuri omologate în lume după 1975; modelele experimentate
funcţionează bine, sînt însă necesare foarte multe variante de mediu
(ani, localităţi, tehnologii) pentru a avea cifre cît mai exacte.
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Referent: dr. ing. T. Gorea

INVESTIGATIONS ON STABILITY OF PHENOTYPES
AND POSSIBILITIES

ON A COMPLEX CLASSIFICATION OF THEM

Summary

In the aim ta be abIel to do objectively by figures an accurate assessment and
homologation of the val'ieties, charaeters as the vegetative period length, the tubel'
yield, the field susceptibility tOI late blight, PVY and PVLR and the starch content
at 173 varieties in the collection and 12 main varieties in the group of the va
rieties largely gl'OWl1 in OUl" country, were ,analysed. Using the WRICKE's method,
adapted by TIMARIU (1975), the participation of the genotype, the envil'onment
and their interaction to ilie phenotypic expression of the mentionedi chal'acters
was computed. The most stable character, the maturity, was judged as the main
criterium of classif1cation,and the other charaetersas secondary' criteri,a; SO, by
discriminant .funetiol1 analysis, a complex classificatioDJ of the varietie:s was made
and the behaviour to late blight, as theauthors could established, has played a
great roIe.lt. was possible tOi include new varieties in the groups of the old ones
and the progl'ess realised by the Rumanian variety Super (a medium early va
riety of 95-105 days but as good: in performances as ,a medium l,ate one is) was
cleal' on such a way (figure 2). Correlations, specific to. the breeding stage of the
varieties homologated till 1975, wel'e computed between characters. The classiiica
tion of the 12 main varieties grown in Romania, by the yield ecovalency variation
criterium, w,as alsa made.

Ui\1TERSUCHUNGEN UBER DIE STABILITĂT
DER PHENOTYPEN UND DIE MăGLICHKEIT

IHRER KOMPLEXEN KLASSIFIKATION

Zusam,m,enfassung

Zwecks Aufstellung eines objektiven und in Ziffern ausgedriickten Systems,
fUr clie Abschatzung und clie Anerkennung der Sorten, wurden folgende Eiigenschaf
ten getestet: Lange cler Vegetationsperiode, KnoUenertrag, Feldanfălligkeit fur
KrautfăuIe und Vil'osen, usw. Es wurden 173 Sorten aus der SammIung uIld
12 wichtîge, im Land kultivierte Sorten geprUft. Mit Hilfe der WRICKE's Methode
bearbeitet von TIMARIU (1975) wurde die Teilnahme des Genotypus, der Umwelt
und ihrel' gegenseitige Wirkung, und der phenotypischen Auspl'ăgung der Eigen
schaften, berechnet. Benutzend die standhafteste Eigenschaft (die Reife) als wich
tigste Kenngr5sse und die anderen Eigenschaften als sekundăren Kenngrossen, hat
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man eine lwmplexe Klassifikation der Sorten durchg.efiihrt. Eine wiohtăge Rolle,
in dieser Hinsicht wurde der Krautfăuleresistenzbeigelegt.

Man versuchte neue Sorten in die Gruppen d~ ălteren Sorten einzuglJiedem
und sa wurde die neue rumănische Sorte Superintensiv lobenderWăhnt. Superln
tensiv besitzt die Leistung einer mittelspăten 501'00, obwohl sie nach der Dauer
ihrer Vegetationsperiode eine mittelfruhe Sorte ist (Bild 2).

Es wurden ebenfalls Korrelationen zwischen den Eigenschaften, sowie eine
Klassifikation der Sorten nach der Variati-an der Ertragsstabilităt berechnet.

liICCJIE,IJ;OBAHI1H ilO CTABI1JIbHOCTI1 <DEHOTMIlOB
11 B03MOlliHOCTI1 I1X ROMTIJIERCHOn: RJIACCI1<DI1RAI(Mll

PeS1OM6

C IJ;eJIhlO COCTaBJIeHHfl OO'DeRTHBHo:tt IJ;HeppOBO:tt CHCTeMhI OOHHTHpOBRII II yTBepm]J;e
HIIfl COpTOB OhIJIH aHaJIHSIIpOBaHhI TaRIIe rrpIISHaRII RaR rrpO]J;OJImHTeJIhHOCTh BereTan;HOHHO
ro rrepIIo;u.a, YPOiRa:tt RJIYOHe:t1, rrOJIeBafl qyBcTBHTeJIhHOCTh R rrOpaiReHHIO tPHTOtPTOpO:tt H
orraCHhIMU BIIpyCHhIMII OOJIeSHflMII M co;u.epiRaHHe RpaXMaJIa y 173 ROJIJIeRIJ;IwHHhIX H
12-TII OCHOBHhIX Bos.u;eJIhIBaeMhIx B cTpaHe COpTOB. I1pIIMeHflfl rrpIIHflThI:t1 THMapHy (1975)
MeTO.u; BpIIRe (Wricke) OhIJI c.u;eJIaH rro.u;CqeT yqaCTMfI reHoTHrra, cpe]J;hI H BBaIIMo;u.ea
CTBMH MeiR.u;y HIIMII B tPeHoTMrrIIqeCROM BhlpaiReHMII cooTBeTcTBylOrn;ero rrpHsHaRa. Bepfl
HaMOOJIee CTaOMJIhHhI:tî rrpIIsHaR - coapeBaHHe, B RaqeCTBe OCHOBHoro RpIITepHfl RJIaCCH
tPIIKaIJ;IIII, a B KaqeCTB8 BTopocTerreHHhlx rrepeMeHHhIx -OCTaJIhHhleyRaaaHHhle B;bIme rrpHB
HaRM, rrYT8M aHamma ;rJ;IICRpllMHHaHToH tPyHRIJ;IIII, OhIJIa rrOJIyqeHa ROMrrJIeRCHafl RJIaC
cIItPMKaIJ;Ufl COpTOB, rrpIIqeM BaiRHylO pOJIh rrpII aTOM IIrpaJIa yCTo:tttUmOCTh R tPHTotPTope.
HOBhle copTa OhIJIII BKJIIOqeHhI B rpyrrrrhl CTaphIX COpTOB, qTO rrOBBOJIIIJIO BhIJIBHTh
rrpeBocxo.u;CTBO pyMhIHcRoro CBepXIIHTeHCIIBHoro copTa, HMelOrn;ero CBo1tcTBa rrOJIyrroBAHero
copTa, HO C rrOJIypaH'HIIM coapeBaHIIeM (95-105 .u;He:tt), COrJIaCHO pIIC. 2. BhIJIH BhlqllCJIeHLI
TaKiRe KOppeJIHIJ;llII MeiR.u;y rrpIIsHaKaMII, cBoitcTBeHHhIe 3Tarry CeJleRIJ;MH COpTOB yTBep
iR;rJ;eHHhIX ;rJ;O 1975 ro.u;a, a TaKiRe li yCTaHOBJIeHa KJIaCclitPliKaIJ;Iifl COpTOB B OTHomeHHH
YCTO:t1qIIBOCTII ypomafl.
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VARIAŢIA REZISTENŢEI TUBERCULILOR DE CARTOF
LA VATAMARILE MECANICE

IN FUNCŢIE DE CONDIŢIILE LOCALE DE CULTURA

RODICA GHIMBĂŞAN

Lucrarea prezintă ~ezultatele cercetărilor privind influenţa

localităţii asupra valorii indioelui de elastidtate, util'izate în ca
racterizarea rezistenţei la vătămări meoCl.nice în condiţii de 181
borator. In acest scop, testările au fost efectuate pe tuberculi
provenind din localităţile Braşov, Slobozia Moară şi Suceava,
iar ·rezultatele .arată că influenţa localităţii în manifestarea elas
ticităţii tuberculilor este diferită de la un soi la altul.

Datorită folosirii tot m,ai intense a m'aşinilor pentru recoltat, trans
port, sortat şi depozitat, tuberculii de ca'ftof sînt expuşi la solicitări me
canice, fapt ce are drept consecinţă vătămarea lor. Vătămările mecanice
ale tuberculilor de cartof constituie o problemă care interesează în ace
eaşi măsură atît pe producător cît şi pe consumator.

Cercetărileefeetuatede CHURCH şi colab. (1970) au arătat că un
sfert din producţia de cartof este depreciată oalitativ datorită rănilor

me'caniee. De asemenea, BOUCHIN (1970) a demonstrat că transportul,
sortarea şi depozita'rea, operaţii care se m'ecanizează în prezent din ce
în ee mai mult, provoacă importante vătămări, care depreciază calita
tea tuberculilor de cartof.

MEINL şi EFFMERT (1966) arată că, pentru compararea soiurilor
sub aspectul rezistenţei cojii tuberculilor şi miezului acestora, nu tre
buie acordată o atenţie deosebită influenţei localităţii. DAMBROTH
(1967) a demonstrat că între soiuri există diferenţe semnificative în ceea
ce priveşte cantitatea de tuberculi vătămaţi, cantitate influenţată foarte
Duţin de locul de cultivare sau de mersul vremii. Totuşi, LAMPE (1959)
şi HESEN (1960) au constatat că aceste vătămări ar putea fi modifioate
de localitate.
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Lucrarea de faţă şi-a propus ca scop analiza variaţiei rezistenţei

tuberculilor de cartof la vătămări mecanice, în funcţie de condiţiile

locale de cultură.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Studiul variaţiei rezistenţei

tuberculilor de cartof la vătămări mecanice, în funcţie de condiţiile locale de cul
tură, a fost efectuat pe tuberculi proveniţi din trei localităţi din ţară, foarte di
ferite climatic, şi anume: Braşov, Suceava şi Slobozia Moară.

Testările au fost efectuate pe un număr de 16 soiuri, din diferite grupe de
maturitate, din fiecare soi analizîndu-se cîte 25 tuberculi.

Pentru ~aracterizarea rezistenţei la vătămări mecanice a fost utilizat indicele
de elasticitate (le) determinat în condiţii de laborator, cu ajutorul pendulului con
struit şi descris de MUREŞAN (1975).

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Testarea indicelui de elasti
citate la tuberculii de cartof proveniţi din cele trei localităţi scoate în
evidenţă influenţa soinlui, localităţii şi interacţiunii dintre acestea în
manifestarea rezistenţei la vătămări mecanice (tabelul 1).

Tabelul 1

Analiza variaţiei testărilor indicelui de elasticitate în dependenţă de soi
si localitate

(Variance analysis of· resilience index values regarding the influence
. of variety aud Iocality)

Cauza variabilităţii

I
SP I G.L. j(M'Un 8;Q,,"")1(Source of variation) (Sum of (D.F.) 1.;'

squares)

Totală 5545,63 239
Vari anle tot"l 4 591,:32 47
Repetiţii (repIication) 182.59 4
Eroare total 771,72 188 4,10

TotallocaIitate 665,55 14
Localitate (locality) 448,85 2 224,42** 54,68(3,04 ; 4,71)
Repetiţii 182,59 4
Eroare localitate 34,11 8

Total soi 4880,10 225
Soi (variety) 3461,91 15 230.79** 56,22(1,69; 2,09)
Soi x localitate 680,57 30 22,69** 5,52(1,52 ; 1,79)
Eroare soi 737,62 180

Analiza comparativă a comportării soiurilor de cartof în cele trei
localităţi arată o constantă a comportării soiurilor Olev, Apta şi Weka
ragis (tabelul 2). Soiul Olev, clasat pe primul loc în toate locaHtăţHe,

se diferenţiază foarte semnificativ comparativ cu martorul (Desiree), iar
soiul Ostara se clasează şi se distanţează semnificativ numai în locali-
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Rezultate privind valoarea indicelui de elasticitate al tuberculilor de cartof
proveniţi din localităţile Braşov, Suceava şi Slobozia Moară

(Resilience index in three localities for sixteen varieties)

Tabcbl 2

Grupa
Braşov Suceava Slobozia Moară Media (Mcan)

Soiul demat, I ISem. le. IRang ISe!n. 1'. IRang I S'm. 1, .1 Rang I S,~(Variety) (Matu- le. Rang (Sig-
rity)l (Resl- (Hank) niL) (Resl- (Rank) (S~g- ~ReSI-(Rank). (Sig- ~Resl- (Rank) (S,lg-

hence) hence) lllf.) lIeIlce) I niL) heIlce) mi.)

Olev ST 28,63 1 *** 24,27 1 *** 26,55 1 *** 26,481 1 ***
Ostara SP 24,61 2 ** 20,6:3 2 *** 17,76 6--10 21,00 2 ***
Colina ST 23,25 :3--9 17,35 :3--14 20,32 3 *** 20,31 3 ***
Katahdin SP 18,02 3-9 17,72 3-14 21,92 2 *** 19,24 4 **
Măgura ST 16,97 3-9 18,42 3-14 18,91 f) * 18,10 5-- 9
Braşovean SP 18,27 3-9 16,35 3-14 18,11 6-10 17,58 5-9
Dekama ST 18,34 :3-9 14,34 3-14 19,94 4 *** 17,54 5-9
Desiree (Mt) ST 20,99 3-9 15,25 3-14 15,71 6-10 17,32 5-9
Verlifolia T 18,55 :~-9 15.17 :3-14 14,29 6-10 16,00 5-9
Lori SP 16,31 11 000 13,89 3-14 14,00 6---10 14,73 10 000
Erendira ST 17,90 10 O 14,93 3-14 9,98 13 000 14,27 11 000
Jube' T 14,98 14 000 14.34 :3-14 12,40 11 O 13,91 12 000
Maritta T 15,66 12 000 14,30 3-14 10,76 12 000 13,57 13 000
Tasso T 15,53 18 000 14,53 :3-14 9,13 14 000 13,08 14 000
Wekaragi<: ST 13,94 16 000 12,40 15

I
O 8,80 15 000 11,71 15 000

Apta ST 14,91 15 000 11,22 16 00 t\,21 16 000 11,45 16 000

DL 5% = 2,52 DL 5% = 1,46
1 % = :3,32 1 % == 1,92

0,1 % = 4,28 0,1 % = 2,40

t",;)
tn

1 SP mxlium c al'ly, ST mcdimn late. T = late
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tăţile Braşov şi Suceava. Soiurile Apta şi Wekaragis, situate în domeniul
minus variantelor, se diferenţiază semnificativ aproape egal în cele trei
localităţi experimentale.

Rezultatele prezentate evidenţiază o siguranţă statistică a diferen
ţelor dintre soiuri şi martor (Desiree) mai mică în localităţile Braşov şi

Suceava, unde amplitudinea indicelui de elasticitate este aproape egală

(14,6 grade la Braşov şi 13,1 grade la Suceava). La Slobozia Moară, am
plitudinea elasticităţii a avut valori de 16,3 grade, valorile extreme fiind
estimate la soiurile Ole'v şi Apta, soiuri dinaceea'şi grupă de maturitate.

Analizat prin prisma acestor valori extreme, estimate de aceste so
iuri aUt la Slobozia Moară cît şi în celelalte localităţi, indicele de elas
ticitate n-ar fi influenţat de grupa de maturitate.

Rezultatele prezentate pentru media soiurilor pe cele trei localităţi

scot în evidenţă faptul .că indicele de elasticitate este dependent de soi.
În funcţie de valoarea medie obţinută, diferentele manifestate între

indicii de e'lasticitate ai soiurilor prezintă maximum de siguranţă la
majoritatea soiurilor (tabelul 3). În general, soiurile tardive m'anifestă

diferenţe cu o siguranţă statistică mai mică sau sub pragul semnificaţiei.

Aceste rezultate permit şi stabilirea unui clasament al soiurilor
pentru indicele de elasticitate, respectiv pentru rezistenţa la vătămări

mecanice. Astfel, cele mai rezistente soiuri sînt Olev, Ostara, Colina,
Katahdin, iar cele mai sensibile Apta, Wekaragis şi Tasso.

În scopul stabilirii unei relaţii mai clare, privind variaţia rezisten
ţei la vătămări mecanice în funcţie de condiţiile locale de cultură şi

soi, calculele au fost extinse pentru stabilirea diferenţelor între valorile
medii aJe aceluiaşi soi cultivat şi cele trei 'localităţi (tabelul 4).

Analiza rezultatelor evidenţiază valori mari ale indicelui de elas
ticitate pentru toate soiurile (excepţie Katahdin şi Dekama) în locali
tatea Braşov, urmată de Suceava, pe ultimul loc claslndu-se valorile
estim'ate la Slobozia Moară. Valorile mici obţinute la Slobozia Moară

se datoresc faptului că soiurile Maritta, Erendira, Tasso, Wekaragis şi

Apta, soiuri cu perioadă mare de vegetaţie, prezintă din cauza între
ruperii timpurii a vegetaţiei, un indice de elasticitate foarte scăzut,

aproape jumătate din valoarea estimată de aceleaşi soiuri cultivate la
Braşov. Pentru acest grup de soiuri, diferenţele sînt neasigurate statis
tic între localităţile Braşov şi Suceava, şi semnificative Între acestea şi

Slobozia Moară.

Pentru soiurile din grupa de maturitate semiprecoce şi semitardive
rezultatele nu permit o concluzie prea clară. Astfel, dacă soiurile Măgura
şi Braşovean prezintă valori apropiate ale indicelui de elasticitate în
cele trei localităţi, la soiurile Ostara, Lori, Desiree se estimează indici
de elasticitate mai scăzuţi pentru localităţile Slobozia Moară şi Su
ceava, semnificativ deosebiţi de valorile indicelui de elasticitate esti
mate pentru aceste soiuri la Braşov. Se pot grupa, totuşi, unele soiuri
semitardive, după influenţa condiţiilor locale de cultură, în soiuri pu-
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Compal"aţiimultiple privind valorile medii ale elasticitlţU la unele soiuri
de eariof cultivate în cele trei localitlti

(Comparisons between resiUence index values for different localities and the same
variety)

Tabflul I

~

CIs.
Grupa

le
Diferenţa faţă de varianta de pe locul ~i senmificaţia diferenţelor

de mat. (Differcnces bcrneen val"iants and their significanct's)
(Rank) Soiul (Variety) (Matu- (Resi.

rity) Uenee)
XVI IXV IXIV IXIIII XII 1 XI I X I IX lVIII IVII IVI Ivi IV 1In 1n I I

1 Olev ST 26,5 15.1 14,8': 13.4 t2.9112,6 12.2 11.8 10,5 '9,2 9,0 8.9 8.4 7.316,2 5.5
II Ostara SP 21,0 9.6 9.3 7,9 7.4 7,1 6.7 6,3 5.0 3,7 3.5 3,4 2,9 1.8 0.7 $$*

III Colina ST 20.3 8.9 8.6 7,2 6,7 6,4 6,0 5,6 4,3 3,0 2,8 2,7 2,2 1.1 .01<.
IV Katahdin SP 19.2 7,8 7,5 6,1 5.6 5,3 4.9 4,5 3,2 1,9 1,7 1,6 1.1 * ***
V Măgura ST 18,1 6,7 6.4 5,0 4,5 4,2 3.8 3,4 2,1 0,8 0,6 0.5 ** *** ***
VI Braşovean SP 17,6 6,2 5,9 4,5 I!,O 3,7 3,3 2.9 1,6 0,3 0,1 * *"'''' **'" "'**
VII Dekama ST 17,5 6,1 5,8 4.4 3,9 3.6 3,2 2,8 1,5 0,2 :II< *** **. "'oI<iIIt

VIII Desiree ST 17,3 5,9 5.6 4,2 3.7 3.4 3.0 2,6 1.3 ** *** *** ***
IX Vertifolia T 16.0 4,6 4.3 2,9 2,4 2,1 1,7 1,3 111 • ** *** **'" *** "'**
X Lori SP 14.7 3,3 3,0 1.6 1,1 0.8 0,4 ***i *** *** > *** *** *** *** ***
XI Erendira ST 14,~~ 2,9 2.6 1,2 0,7 0,4 * *** *** *** *** *"'* *** *** **iIe
XII Jubel T 13,9 2.5 2.2 0,8 0,3 ** *** *** *** *** *$>1: 1 *** "''''* ***
XIII Maritta ST 13,6 2,2 1,9 0.5 "''''* *** *** *** *** *** *** *** **'"
XIV Tasso T 13,1 1,7 1,4 * *** *** *** *** *** *** *** ***~ ***!
XV Wekaragis ST 11,7 0,3 * 'il* ** *** *** *** *** *"'* *** *** **JI' *** *"'''' ..'"
XVI Apta ST 11,4 * "'* *** *** *** "'** "''''* *** *** *** *** *** *** ***j

11

DL 5% = 1,4-1.8 DL 1 % = 1,9-2,2 DL 0,1 % = 2,4-2,7
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Tabelul 4

Variaţia indicelui de elasticitate al tuberculiIor de earto.f
în furicţie de condiţiile locale de cultură

(Variation of resiHence index depending on 10caIity)

Braşov Suceava, Slobozia Moară

Soiul Grupa

- le I(Variety) de mat. S!'mnif.
le I Semnif.

le I Semnif.
(Maturity) (Hesilience) (Signif.) (ResiJience) (Signif.) (Hcsilience) (Signif.)

Olev ST

I
28,6:3 a 24,27 ab 26,55 a

Ostara SP 24;61 a 20,63 b 17,76 h
Colina SI' 23,25 a 17,35 ab 20,32 a
Kat3hdin SI> 18,02 h 17,72 h 21,98 a
Măgura ST 16,97 <1 18,42 a 18,91 a
Braşovean SP 18,27 a 16,35 a 18,11 a
Dekama ST 18,34 a 14,34 b 19,94 a
Desiree ST 20,99 a 15,25 b 15,71 h
Vertifolia T 18,55 a 15,17 b 14,29 b
Lori SP 16,:)1 a 13,89 b 14,00 b
Erendira ST. 17,9 a 14,93 a 9,98 b
Jube1 T 14,98 a 14,34 a 12,40 a
1\1aritta SI' 15,66 a 14,;:W a 10,76 h
Tasso T 15,53 a 14,59 a 9,13 h
Wekaragi<;

I
ST 13,94 a 12,40 a 8,80 b

Apta ST H,91 a 11,22 b 8,21 c
I

1l=2
11 = 3

DS 3,40
DS 5 % "= 3,54

Notă: Comparaţiile se efectuează cu testul Duncan 5 % pe orizontal intre localităţi' pentru acelaşi soi
(Comparisons are inade on horizontal lilie bet,\- ccnlocalities for the same variety; significances
establishcd by Duncan test of 5 %)

ternic influenţate de localitate ca Apta, mai puţinin,f1uenţate
Olev, Colina pe de o parte şi Desiree, Lori pe de altă parte.

În sinteză, exceptînd grupa soiurilor tardive, .constatăm că nu se
poate stabili o influenţă dară a condiţiilor locale de cultură asupra in
dicelui de elasticitate, corelată cu grupa de maturitate a soiurilor, valo
rile fiind diferite de la un soi la altul, chiar în cadrul aceleiaşi grupe.
Probabil elasticitatea este foarte mult influenţată de stadiul de maturare
a tuberculilof, de conţinutul în substanţă uscată, ca şi de compoziţia

chimică a tuberculiloL
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POTATO TUBER RESISTANCE TO MECHANICAL
DAMAGES DEPENDING ON ENVIRONI:vIENT

Summary

The resilienoe index of the tubers was tested) undeI' laboratory conditions for
expressing the resistance to mechanical damages. All the tests were realised on
tubers harvested in; three locallties (Braşov, Slobozia Moară, Suceava). The locality
effect on the resilience index value differed from a variety to another.

DIE VARIATrON DER RESISTENZ DER KARTOFFELKNOLLEN
GEGEN MECHANISCHE BESCHĂDIGUNGENţ
IN ABHĂNGIGKEITVON DEN ORTLICHEN

ANBAUBEDINGUNGEN

Zusammenfassung

Die Arbeit macht die Forschungsergebnisse betreffs des Einflusses der Ort
schaft auf den Wert des Elastizitatsindex, cler fUr die Bestimmung der Resist.enz
gegen mechanischen, Beschădigungen in Laborbedingungen benutzt wird bekannt.
Die Bestimmungen wurden mit Knollen die aus den Ortschaften Braşov, Slobozia
Moară und Suceava stammten, durchgefUhrt.

Die Ergebnisse zeigen dass der Einfluss der Ortschaft auf elie Elastizltat der
Knol1en, VOI4 Sorte zu Sorte unterschiedIich ist.

M3MEHQl1BOCTb YCTOfl:QMBOCTM RJIYEHEfl: HAPTOcDEJIH
R MEXAHMQECKMM IlOBPElI{,Il;EHMHM B 3ABI1CI1MOCTVI

OT YCJIOBM:tl MECTA BbIPAI.l(ItlBAHI1H

Pe310Me

B pa60Te rrpI1BogfITcfI peayJIhTaThI lICCJIegoBaHHM, RacalO~lIxcfI BJIHfIHHfI MeCT

HOCTH Ha BeJIHqIiHY rrORaSaTeJIfI aJIaCTWIHOCTlI, IiCrrOJIhsyeMoro rrpH xapaRTepHCTMHe
yCTOMt:IHBOCTH l\JIyoHe:t'I R MeXaHHt:IeCRMM rroBpemgeluIfIM B JIa60paTopHhIX yCJIOBHHX.

C aTOM l~eJIhlO HcrrhITaHHfI rrpOBOJ~HJIHCh Ha RJIy6HHX rrpoHcxogHIII,MX Ma BpailiOBa, CJIO
60aHH Moapa, H Cyt:IaBhI, rrpHt:IeM rrOJIyt:IeHHhIe peayJIhTaThI rrORaaaJIH, 'lTO BJIHHHMe

MeCTHOCTH Ha aJIaCTH.t:IHOCTb RJIy6Hett rrpOHBJIfIeTCfI rro pasIIoMy B aaBHCHMOCTH OT copTa.
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CONTRIBUŢII LA TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
A CARTOFULUI IN VEDEREA RECOLTARII

CU COMBINA

V. BUDUŞAN, S. MAN, H. BREDT şi MARIANA, ŞERBANESCU

,In anili 1976-1978 s-au efectuat cercetări privind tehnologia
de cultivare a cartofului în vederea recoltării cu combina CRC-2,
pe soIuri mijlocii spre grele, bazată pe pregătirea terenului şi

'efectuarea biloanelor din toamnă. V.ariantele experimentate s-au
oomparat cu tehnologia obişnuită de cultivare a cartofului. S-a
luat în consideraţi€! procentul de bulgări cu (j) > 2,5, cm, produc-
ţia totală şi de sămînţă;.

S-a constatat că procentul de bulgări este de 7-100/0 faţă
de martor dacă tmtamentele de combatere s-au executat avio
şi 32% în cazul tratamentelor teTestre, în ani cu precipitaţii nor
male în perioada de vegetaţie. Producţia cea mai mare s-a ob
ţinut în cazul Cînd biloane,le s-au executat toamna cu cultivatOr
rul CL-2,8 urmat de refacere81 biloanelor după 10 zile ("biloane
mari") cu condiţia oa ter.enul să fie bine pregătit şi bHoanele
echidistante, iar tratamentel.e de oombatere s-au făcut terestru.

PrlOducţia totală de tubereuli, ca şi producţia de tuberculi
pentru săminţă la V 2-V6 a fost superioară celei realizate în ca
drul tehnologiei obişnuite (tabelele 5 şi 6).

Divizarea tehnologiei prin efectuarea biloanelor din toamnă

este posibilă pe circa 1/3 din suprafaţa cultivată anual cu cartof,
într-o fermă specializată în cultura cartofului, fără să se producă

perturbări marcante în folosirea fortei de muncă mecanice. Efi
cienţa economică) este în favoarea m:odului de efectuare a biloa
nelor din toamnă pe terenurile mijlocii spre grele, în vederea
recoltării ClU combina CRC-2.

Necesitatea perfecţionăriicontinui a tehnologiei de cultivare a car
tofului este impusă de cerinţa rentabilizării acestei culturi, în condiţiile

obţinerii unei producţii de consum şi sămînţă la parametri cantitativi
şi calitativi din ce în ce mai înalţi.

În condiţiile mecanizării totale a acestei culturi, compactarea sau
tasarea solului survine adesea ca o consecinţă a luorării solului în con
diţii necorespunzătoare. Mărimea influenţei negative a compactării
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asupra producţiei este legată de natura solului şi de modul în care s-au
realizat lucrările solului (WHITEHEAD şi colab., 1953 ; HRUSKA, 1963 ;
BERINDEI şi colab., 1969, 1972, 1976).

KONZE şi colab. (1967, citat de BREDT şi POPESCU, 1972) constată

diminuări de producţie, ca urmare a compactării solului, pînă la 560/0'
Pentru respectarea principiului de a se lucra solul în faza de umi

ditate optimă, DALLEINNE (1968) arată că două riscuri sînt posibile:
1. solul nu atinge normal această stare optimă decît tîrziu, cînd nu este
posibilă executarea unei plantări timpurii a cartofului şi 2. solul se usucă

repede la suprafaţă, în timp ce straturile inferioare rămîn prea umede.
Ideal este să avem ambele straturi de solIa un grad optim de umiditate,
ceea ce se realizează greu în practică.

Ca urmare a compactării solului, la recoltarea cu combina rezultă

bulgări în masa de tuberculi recoltaţi; mărimea procentului de bulgări

depinde strîns de intensitatea fenomenului de compactare. Există o
strînsă legătură între procentul de hulgări, masa de tuberculi vătămaţi

şi păstrarea tuberculilor şi aceasta are o importanţă deosebită cînd ne
referim la recoltarea, atît pentru consum cît şi pentru sămînţă, a carto
Tului care se păstrează pe termen lung.

Este posibil ca starea de compactare a solului, determinată de lu
crările de fertilizare şi pregătire a patului germinativ, primăvara pe
solul încă umed, sau de lucrările de întreţinere, să fie evitată. Astfel,
BERINDEI şi colab. (1976) arată că reducerea numărului de lucrări prin
folosirea erbicidelor are ca urmare reducerea procentului de bulgări la
recoltare şi a gradului de vătămare a tuberculiloL

Cercetarea noastră a avut drept scop să evidenţieze acea parte din
tehnologia de cultivare a cartofului care să aibă efect 'asupra reducerii
procentului de bulgări şi, respectiv, reducerea vătămărilor mecanice la
recoItarea cu combina CRC-2 pe terenurile mijlocii spre grele. În acest
scop, în perioada 1976-1978 s-a executat o experienţă la I.C.P .C.
Braşov.

METODA DE CERCETARE. Cercetările s-au efectuat în condiţii mult apro
piate de producţie, în cadrul tehnologiei de producere a cartofului pentru sămînţă.

In anul 1976. s-au experimentat cinci variante, iar în anii 1977 si 1978 - 6 va
riante(tabelul 1). La V 2-V6, toamna s-au executat următoarele lucrări: discuit,
efectuarea biloanelor şi refacerea lor după 10 zile (numai la V5 biloanele s-au
refăcut primăvara), iar primăvara s-au executat erbicidarea si tratamente fitosa
nitare (tabelul 1). Martorul s-a lucrat obişnuit. Aşezarea e~perienţei a fost în
blocuri randomizate, în 4 repetiţii. Tipul de sol: humico-semigleic, încadrat în
grupa solurilor mijlocii spre grele, cu un conţinut în argilă cuprins între 22 şi 240f0.
Agrofondul folosit: N90, P100, K80, .. în toţi anii de experimentare.

Lucrările premergătoare efectuării biloanelor au constat din: dezmiriştit (la
10-12 cm), administrat îngrăşăminte fosfatice şi potasice, arătură de bază (la
28-30 cIn) în agregat cu grapa stelată şi grăpat cu grapa cu discuri. Umiditatea
solului în platforma agrometeorologică la cartof la data efectuării biloanelor (la
adîncimea de 0-20 cm) a fost următoarea: 20,5 grame Ofo în anul' 1976, 26,4 grame Ofo
în anul 1977 şi 18,7 grame % în anul 1978. S-a urmărit ca forma biloanelor după
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Tabelul 1

Variantele studiate (experimental variants*)
1976-1978

Efectuarea Refăcut

Discuit (D) hiloanelor hiloane cu Tratamente
p = pri- toamna enltivatorul Aplicat fitosanitare Distrugere

Varianta Iuăvara m = Iuaş. t = toamna erhicid a = avion vreji (D)
(Variant) t = toamna plant. p = primăv. (Herhici- t = terestre (Haulm

(Di~k c= cultivator (Ridge rema- dation) (Phytosanital'y killing)
harrow) (Autumn king hy cul- treatments)

ridges) tivator)

V] (martor) D.p. - - E t D
V Bilon mare2

toamna D.t. m Rt. E a D
Va Idem D.t. m Rt. E t D
V4 Idem D.t. m R.t. E a -
V5 Bilon mic

toamna D.t. m R.p. E t D
V0** Bilon mare

Rt. E Dtoamna D.t. c t

* p = spring; t = autumn, In = planting machine, c = cultivator, a = hy air, t = hy land,
hilon mare toamna = big ridge made in autumn, bilon mic toamna = small ridge in autumn, martor=
= check

Numai in anii 1977 şi 1978.
Onlyin 1977 and 1978.

refacerea acestora la 10 zile de la prima bilonare să fie de "biloane mari", ascu
ţite, cu secţiunea de 700 cm2.

Plantarea s-a făcut cu maşina 4 SaBP-62,5 pe care a fost montat dispozitivul
de administrat îngrăşăminte chimice; astfel azotatul de amoniu s-a aplicat con
comitent CU plantatul. Erbicidarea s-a făcut pe toată suprafaţa cu 5 kgjha Pro
metrin.

Lucrările de plantare s-au executat prin despicarea biloanelor de către sec
ţiile maşinii de plantat, tuberculii fiind plasaţi în mijlocul bilonului şi acoperiţi

normal cu discurile aferente masinii. Desimea de plantare a fost de 57 000 cui
buri/ha. Soiul folosit a fos~ Eba. .

Combaterea bolilor şi dăunătorilor s-a executat uniform în toate variantele
(cu 3-4 lucrări în anii 1976-1977 şi 5 în 1978), iar prin modul de aşezare în cîmp,
avînd şi lăncile maşinii de stropit prelungite, s-a evitat călcarea rîndurilor, ast
fel că la V2 şi V4 s-a considerat combatere avio. Distrugerea vrejilor (cu excepţia

V4) în toţi anii de experimentares-a făcut la avertizare, între 19 şi 22 iulie. Re
coItarea s-a făcut cu combina CRC-2. Suprafaţa variantei recoltate a fost de 194 m 2•

Condiţiile climatice au avut abateri mari faţă de normală în anii agricoli
1976 şi 1977. Numai în anul 1978 precipitaţiile din perioada de vegetaţie au fost
apropiate cantitativ de normală.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. După cum reiese din tabe
lul 2, diferenţe atît în privinţa precipitaţiilor în perioada de vegetaţie

cît şi a temperaturilor medii realizate s-au constatat, în special între
anul 1978 şi anii 1976-1977, cee'a ce a influenţat în bună măsură tasa
rea solului. Astfel, în anul 1976, în perioada de vegetaţie s-a înregistrat
un minus de precipitaţiide 108,9 mm faţă de normală, iar în anul 1977-
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Tabelul 2

Suma precipitaţiilor, temperatura medie pe anii 1976-1978
şi abaterile faţă de normală

(Rainfall sum, mean temperatures and deviations from normal)

Perioada
(Period)

abat.
±

abat.
±

Temperatura medie °C
(Mean tcmpcrature)

+3,7
+0,1
--0,8

1,2
-0,6
--31

octombrie-
mErtie

aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie

186,1
79,5
46,4
59,6
51,1
97,5
80,1

-38,0
+20,5
--42,1
-65,2
--50,1
+10,6
+17,4

166,6
65,3
57,9
78,9
46,8

107,5
35,6

-57,5
+ 6,3
-30,6
-45,9
-54,4
+20,n
--27,1

154,1 -53,3
30,8 -28,2
80,3 8,2

124,1 - 0,7
76,6 -24,6
78,8 8,1

122,fî +59.9

(i,9
8,5

13,2
16,0
17,8
17,2
13,5

+8,2
-1,2
-0,4
--0,6
--0,4
-0,4

1,5 - 1,9

+0,7
-1,1
-2,0
-0,4
-1,4
-2,0

1,7
1------- --- ---------

Suma precipita
ţiilor în pe
rioada de ve-
getaţie - mm 414,2 -108,9 392,0 -131,1 513,2

)-------- -----------
9,9

Abateri tempo
°e în perioad'l
de vegetaţie - I -1,1 -0,8 -1,4

Normala precipitaţii10rpe perioada de vege- NormnlR, temperatura medie
taţie (medie pe 5:3 ani) pe 59 ani in perioada de

523,1 mm vegetaţie

14,3°e

de 131,1 mm. Anul 1978 a fost normal din punct de vedere 'al regimului
pluviometric în perioada de vegetaţie, iar temperatura medie a fost cu
1,4°C în minus.

În anii 1976 şi 1977 (tabelele 3 şi 4) se constată că prezenţa bulgă

rUor în masa de tuberculi recoltaţi a fost într-un procent relativ mic
(1,8-5,1 t/ha, în 1976 şi 2,0-6,2 t/ha în 1977) în comparaţie cu anul
1978 (2,7-39,1 t/ha - tabelele 3, 4 şi 5). Trebuie să menţionăm că, în
aceşti ani, s-a executat şi un număr de lucrări de combatere mai mic
faţă de 1978/ pe teren relativ uscat. Ca urmare, nu s-au constatat can
tităţi mari de pămînt la recoltare şi astfel nici deosebiri marcantQ între
variantele acestor ani (tabelele 3 şi 4).

Condiţiile anului 1978, cu un regim pluviometric mai bogat (tabe
lul 2)/ au determinat o tasare mai puternică a solului la lucrările de
întreţinere şi combatere, ducînd la obţinerea de diferenţe între varian
tele experimentate. Astfel, la varianta martor (Vd a rezultat la reco1-
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Tabelul 3

Producţia de tuberculi (t/ha) şi cantitatea de pămînt rezultată

la recoltarea cu combina CRC-2
(Tuber yield and soil amount resulted after harvest by combine)

1976

I Pămînt în masa
de tuberculi
(SoH among

Producţia
tubers) tlha

BulgăriProd. tub.
Varianta totală Dif. Semn. săm. (Seed r (Clods)

(Total 0/ (Diff.) (Sig- 0> 25;(Variant) /0 tuber bulgăriyield) tlha nif.) yield) t/ha o <2,5 CIll

t/ha bulgări + pămînt %
0>2,5 cm mărunt

(Clods) (Clods
dust)

VI (martor) 30,1 100 - 27,1 5,1 4,7 100
V2 Bilon mare

toamna 35,0 116 4,9 *** 32,9 1,8 3,1 35
V3 Idem 31,4 104 1,3 - 28,7 4,5 4,3 80
V4.* Idem 32,9 109 2,8 ** 29,8 2,4 2,5 47
V5 Bilon mic

2,6 43toamna 29,1 97 -1,0 - 26,7 2,2

DL 5% 2,0 t/ha; DL 1 % 2,7 t/ha ; DL 0,1 % = 3,8 t/ha

il Fără distrugerea vrejilor (Without haulm killing)

tarea cu combina o cantitate de 39,1 t/ha bulgări de pămînt în masa
de tuberculi (tabelul 5). În toate celelalte variante, inclusiv în cele cu
tratamente terestre de combatere, cantitatea de bulgări a fost mult mai
redusă. În ceea ce priveşte procentul de bulgări cu '0>2,5 cm, cele mai
mici valori s-au constatat în variantele în care s-au simulat trat'amente
de combatere avio, V2 şi V4.' Faţă de martor, procentul de bulgări în
aceste variante reprezintă 70/0 şi, respectiv, 100/0' Dintre variantele lia
care s-au aplicat tratamente terestre, la V6 s-a obţinut, în comparaţie

cu martorul, cel mai mic procent de bulgări cu 0>2,5 cm (320/ 0), În
acest caz, bilO'anele s-au executat din toamnă cu cultivatorul CL-2,8
echidistant, s-au refăcut după 10 zile (tip "biloane mari ii) şi s-au men
ţinut pînă în primăvară la mărimea normală. Pentru zona foarte favo
rabilă şi favorabilă culturii cartofului, pe terenurile mijlocii spre grele,
acest mod de lucru prezintă avantaje şi mai substanţiale, dacă după

plantarea cartofi lor se combină lucrările rebilonat-erbicidat şi, pe cît
posibil, combaterea bolilor şi dăunătorilor, evitînd tasarea şi compac
tarea solului de către roţile tractorului pînă la recoltare.

Cea mai ridicată producţie totală de tuberculi, în condiţiile dis
trugerii vrejilor, s-a obţinut în anul 1978 la V6, la care diferenţa de pro
ducţie faţă de martor a fost de 4,3 t/ha, semnificativă.
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Tabdlll 4

Prnducţia de tuberculi (tjha) şi cantitatea de pămînt rezultată la recoItarea
cu combina CRC-2

(Tuber yield and soi! amount resulted after harvest by combine)
1977

Pămînt în masa
de tubcrculi (Soi!

among tubcrs) tjha)
Producţia Prod. tub' i

Bulgări

Varianta totală Dif. Semn.
săm. (Sc€d' (Clods)

(Variant) (Total % (Diff.) (Sig- tubel' bulgări ei> 2,5
yirld) t/ha nif.) yield) tlha 0<2,5 cm
tlha bulgări + pămînt %

0>2,5 cm mărunt
(Clods) (Clocls

+dust)

VI (martor) 25,4 100 - - 24,5 6,2 4,4 100
V2 BiJon mare

toamna 25,7 101 0,3 - 24,7 2,3 3,6 37
V3 Idem 23,4 92 -2,0 - 21,9 4,6 5,2 74
V* Idem 28,9 114 3,5 * 21,1 2,8 3,8 454

V5 Bilon mic
toamna 24,7 97 0,7 - 23,7 2,6 4,4 42

Va Bilon mare
toamna 25,9 102 0,5 - 24,4 2,0 I 3,4 31

I

DL 5% = 3,1 t/ha; DL 1 % = 4,1 t/ha; DL 0,1 % 5,4 t/ha

* Fără distrugerea vrejilor (\\ithout haulm killing)

Din analiza rezultatelor de producţie (tabelul 6) în medie pe 2 ani
(1977-1978), cea mai bună producţie totală (26,8 t/ha) şi de sămînţă

(24/5 t/ha) s-a realizat tot la V6, la care şi cantitatea de tuberculi tăiaţi

la recoItarea cu combina a fost redusă (0,1 t/ha). În toate variantele (cu
excepţia V.d s-au obţinut cantităţi mari de tuberculi de sămînţă

(91-95% faţă de producţia totală). Proporţia de tuberculi pentru să

mînţă a fost scăzută în V4 faţă de producţia totală din cauză că în
aceasţă variantă vrejii nu au fost distruşi. De aici rezultă că, deşi la
categoria biologică 12 din cadrul procesului de producere a cartofului
pentru sămînţă nu se impune distrugerea vrejilor ca cerinţă a tehnolo
giei, această măsură este necesară în vederea realizării unei cantităţi

mai mari de tuberculi pentru sămîntă.

Executarea biloanelor din toamnă, după cum s-a putut vedea din
rezultatele obţinute la V6, a influenţat favorabil atît producţia cît şi

calitatea fizică a tuberculiloL La aceasta considerăm că au contribuit
în bună măsură: posibilitatea plantării mai timpurii cu 4-5 zile decît
în condiţiile vechii tehnologii, deoarece terenul se usucă şi se încălzeşte

mai bine, ceea ce a determinat şi o răsărire mai rapidă. Noua soluţie

culturală are o influenţă favorabilă şi asupra calităţii fizice a tubercu-
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Tabellll 5

Producţia de tubercuIi (t/ha) şi cantitatea de pămînt rezultată

la recoltarea cu combina CRC-2
(Tuber yield and soH amount resulted after harvest by combine)

1978

Pămînt în masa
de tubcrculi
(Soil among
tubers) t/ha

BulgăriProducţia Procl. tub.
Varianta totală Dif. S"m11. săm. (Seccl

I
(Clmls)

0/ (Diff. ) (Sig- 0> 2,5!(Variant) I (Total 10 tuber Bulgări

yic1d) t/ha t/ha nit.) yicld t/ha) B 1 ~ . (Clods) cm
I u gan o <2,5 %1"> 2,5 cm + pămînt l

(Clods) mărunt I
(dust)

VI (martor) 23,5 100 - - 20,7 39,1 8,!1 100
V 2 Bilon mare

toamna 25,1 107 1,6 23,7 2,7 2,1 7
V 3 Idem

I
24,8 106 1,~1 - 23,0 20,9 5,3 53

V4* Idem 35,2 150 11,7 *** 8,8 4,1 3,4 10
V5 BiIon mic

toamna 24,6

I

104 1,1 22,7 17,8

I

2,5 45
V6 Bilon luare

toanma 27,8 118 4,3 *** 23,6 12,6 3,7 32

DL 5''(J1o = 2,1 t/ha ; DL 1 % = 2,9 tiIn; DL 0,1 % 4,0 t/ha

* Fără distrugerea vrejilor (v,itl1out haulm killing)

Sinteza unor .elemente ale producţiei de tuberculi
(Elements of potato tuber yield)

1977-1978

Tabelul 6

Producţia de tub:>,rculi pe categorii de mărimi

(Tuber yield on size classes)

Cantit. medie
Producţia TubC'rculi sămînţă

o/
tuberc. tăiaţi

Varianta totală (Seed tubers) t/ha 10
P"te I Sub

rec. combina
(Variant) (Total yicld) sămînţă (Cutted tubers

t/ha

30~451
din total STAS STAS by combine)

Total producţie
(over (undeI' t/ha

0 să- ~ (% sred from- STAS) STAS)I4-5-60 minta I total yield) It/ha t/ha
111111 I 111111 (total

sred)

VI (martol") 24,4 9,2 13,4 22,6 93 1,3 0,5 0,1
V2 25,4 9,0 15,2 24,2 95 1,0 0,2 0,1
V3 24,1 9,6 12,8 22,4 93 1,4 0,3 0,1
V* 32,0 6,8 8,1 14,9 46 13,0 4,1 0,24
V 24,6 8,2 14,0 23,2 94 1,1 0,3 0,65
V 26,8 10,2 14,3 24,5 91 2,0 0,3 0,16

* Fără distrugerea vrejilor (Without haulm killing).
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lilor recoltaţi, deoarece mai putini bulgări la recoltare determină mai
puţine vătămări la tuberculi. şi mai puţine pierderi în timpul păstrării.

De asemenea şi din punct de vedere organizatoric avantajele acestei
metode sînt mari. Se scurtează în primul rînd perioada de plantare în
primăvară prin aportul adus de o parte dintre tractoare care, în acest
caz, nu mai sînt folosite la pregătirea terenului. Sînt necesare luai puţine

mijloace de transport la recoltarea cartofi lor, ca urmare a unei cantităţi

mai mici de pămînt în masa de tuberculi. În condiţiile unor solicitări

mari la alte lucrări a mijloacelor mecanice toamna, biloanele pot fi
efectuate numai pe terenurile mijlocii spre grele, unde recoltarea car
tofilor se face cu combina CRC-2. Rezultatele experimentale s-au obţi

nut în regim de lucru identic celui folosit în producţie, adică cu o viteză

de 4 km/oră ,şi ,adîncime de lucru de 18 cm i nu s-au folosit oameni pe
combină.

Umiditatea solului la recoltare, la adîncimea de 0-20 cm, a fost
optimă în anii 1976 (23,5 g%) şi 1977 (25,7 g%) dar mai puţin optimă în
anul 1978 (15,7 g%)'

EFICIENŢAECONOMICĂ.Efectul economic al rezultatelor obţinute

prin experimentarea lucrărilor de pregătire a terenului şi efectuarea
biloanelor în toamnă {fig. 1) se observă prin prezenţa unor diferenţe 'În
ceea ce priveşte venitul net realiz,at. Din analiza variantelor în medie
pe 3 ani (1976-1978) se desprinde faptul că cel mai mare venit net s-a
realizat la varianta în care s-au simulat tratamentele fitosanitare avio
(V2). Acest rezultat a fost determinat de obţinerea unei producţii mai

VMllo&1
mii lei/ha

30·

20

fO

--Me(f;c91976 ·/9113

. - - - - 191<.'3

Fig. 1 - Variaţia venitului net, determinată de modul de
pregătire a biloanelor din toamnă în vederea recoltării

cartofuluii cu combina CRC-2 (Variation of the net incam€'
as eHect of the tillage ,and the ridge making in the aim

of la good harvest by the combine CRQ-'2)
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mari de cartofi de sămînţă şi de un volum mic de cheltuieli, afectat de
cantitatea de pămînt din masa de cartofi la reeoltarea cu combina.

În anul 1978, considerat an normal din punct de vedere al regi
mului pluviometric, cel mai mare venit net/ha s-a obţinut la varianta
în care efectuarea biloClnelor s-a făcut cu cultivatorul CL-2,8, iar tra
ta.mentele fitosanitare terestru (VGL adică 25 mii lei/ha (fig. 1). La
aceashi variantă, cantitabea de pămînt larecoltare id fost m!ai m!flre de
cît la variantele cu tratamente fitosanitare simulate avio (V2 şi V4),

însă inferioară martorului (tabelul 5).
Din analiza volumului de cheltuieli pe variante, comparativ cu mar

torul (Vd, se constată că au fost diferente determinate de transportul
şi sortarea cartofilor, la V2 reducîndu-se cheltuielile cu 31 % faţă de
martor iar la V6 cu 23 0/ 0 ,

Necesarul de tractoare pentru transportul producţiei medii pe doi
ani (1977-1978) pentru un hectar a fost la V1 de 1,86 tractoare (din
care 1,01 tractoare pentru transportul pămîntului rezultat de la reeolta
rea cu combina) iar la V6 de 1,31 tractoare (din care 0,38 tractoare pen
tru transportul pălnîntului). Rezultă astfel la folosirea variantei V6 un
pxcedent de 0,63 tractoare la lucrările din toamnă, care se poate folosi
la pregătirea terenului şi efectuarea biloanelor pe întreaga suprafaţă

pel1tru cartof.

CONCLUZII. (1) Tehnologia de cultivare a cartofului, bazată pe pre
9ătirea şi efectuarea biloanelor din toamnă, pe soIuri lnijlocii spre grele,
permite reeoItarea cartofilor cu combina, reducînd substanţial procen
tul de bulgări în nlasa tuberculilor recoltaţi, precum şi vătămările me
canice la tuberculi. (2) Cele mai bune rezultate s-au obţinut dnd biloa
nele s-au executat toamna cu cultivatolful CL-2,8, urmat de ref'acerea
acestora după 10 zile ("bilon mare") cu executarea tratamentelor te
restre de combatere (V6). Procentul de bulgăricu0mai mare de 2,5cm a
fost în acest caz de 320/0' comparativ cu tehnologia clasică (Vi) în anii
cu precipitaţii normale. în cazul simulării executării tratamentelor fito
sanitare avio, procentul de bulgări a fost de numai 7-100/0 (V2 şi V4).

(3) Pregătirea terenului şi efectuarea biloanelor din toamnă într-o fermă

specializată este avantajoasă şi posibil de realizat în practica prOducţiei

cu mijloacele meoanice rezultate ca disponibil de la transpor,tul recoltei.
În acest mod nu se produc dereglări în folosirea judicioasă a forţei

de muncă mecanice, în toamnă, care să aibă efecte economice negative.
(4) Avantajele divizării procesului tehnologic în toamnă favorizează

realizarea unor producţii mari de cartofi şi o calitate corespunzătoarea
recoltei. (5) Pentru cartoful de sămînţă, biloanele executate din toamnă

creează posibilitatea plantării mai timpurii cu 4-5 zile, ca urmare res
pectarea unei măsuri tehnologice importante pentru acest scop de cul-
tură. Producţia realizată este în favoarea acestei soluţii tehnice. (6)
Lucrările de efectuare a biloanelor din toam.nă determină reducerea
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cheltuielilor şi a volumului de forţă de muncă cu transportul şi sortatul
cartofului, orin diminuarea cantităţii de pămînt din masa de cartofi la
recoltare.

BIBLIOGRAFIE

BERINDEI, M.. BREDT, H., TAMAŞ, K., LORINCZ, 1., BRETAN, I., SIMIO
NESCU, 1., POPESCU, A., CÎNDEA, 1., S!RGHIE, V., IGNATESCU, 1., CATANĂ, B.,
DRAICA, C., HOMORODEANU, ŞT., şi CUPŞA, 1., 1976: i Perfecţionarea tehnologiei
de cultivare a cartofului în vederea recoltării CU combina. Anale LC.C.S. Braşov,

Cartoful, 7. BERINDEI, M., FLORESCU, C., CALUGĂRU, V., TANĂSESCU, EU
GENIA şi CîNDEA, 1., 1969: Influenţa mărimii pneurilor de la roţile tractorului
şi :a distanţeli între rîndurile de cartof asupra producţiei de tuberculi. Anale
1.C.C.S. Braşov, Cartoful, 1. BERINDEI, M., ZAHAN, P., BREDT, H., TAMA$, L.,
MAZAREANU, 1., TĂNASESCU, EUGENIA şi POPESCU, A., 1972: Contribuţii cu
pr;ivire la tehnologia culturii cartofului în condiţii de mecanizare. Anale Le.C.S.
Braşov, Cartoful, 3. BREDT, H. şi POPESCU, A., 1972: Influenţa compactării so
lului în cultura mecanizată a cartofului asupra producţiei de tuberculi. Anale
LC.C.S. Hra.şov, Cartoful, 3. DALLEINNE, E., 1968: Comment eviter les mottes
dans les preparations des sols El pommes de terre. La pomme de terre fran<;aise, 324.
KOUWENHOVEN, J. K., 1970: Yield grandis and distributionof potatoes in rid
ges in relation to planting depth and ridge size. Potato Research, 13. HRUSKA, L.,
1963: Ovlivneni vynosu bramboru doboru sazeni a pripravou sadby, Ustov vedeko
technickych linformaci M.Z.L.H.V. Rostlina vyroba, voI. XXXVI, Nr. 3-4. WHITE
HEAD, T., MOINTOSH, T., FIDLAY, W., 1953: The potato in! health and diseases.
Edinburg, London.

Predată comitetului de redactare
la 1 martie 1979

Referent: dr.ing. H. G/'oza

CONTRIBUTION Ta POTATO GRO\NING TECHNOLOGY
FOR A BETTER HARVESTING BY CO'MBINE

Summary

In the perriod of 1976-1978 experiments dealing with the technology of po
tato cropping on mediumand heavy soils, with the aim to improve the ciOnditions
of a good work of the combine harvester CRC-2, were carried out. The experi
mental variants involving the soi! work in ,autumn (inclusively the rridge making)
were compared Jn l

, th€l yield effect and the percentage of clods bigger than 2.5 cm
diameter with the traditiona1 technology of cropping.

Generally the technology wi th ridges made already inautumn lead to total
yields and seed yields bigger than those obtained following a c1assical technology
(tables 5 ,an 6). The best variant was when the ridges made by the CL-2.8 culti
vator were remade 10 days }ater, so that finalIy "big ridges" remained in the
field stiH sinee the autumn time. The treatments ta controll thef diseasles and
pests, dane by air; realised only 7-10% froml the number of c10ds of the check
variant; the treatments done by soH lead to 32% from the dods of the same
check.

In a farm specialised in potato cropping it is possible to use a technology
with ridges made in autumn only on a third of thel surface, just! to not increase
practicalIy th€l necessary of mechanical work forces.
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VERSUCHERGEBNlSSE ZUR ANBAUTECHNOLOGIE FUR DEN
EINSATZ DER VOLLERNTEMASCHINE CRC-2 OHNE

KNOLLENBESCHĂDIGUNGEN

Zusammenfassung

Zwischen 1976 unel 1978 wurelen Tehnologie-Forschungen zu1' Ermpglichung
des Einsatzes der Vollerntemasehine CRC-2 auf mittelschweren Baden, durchgefUhrt.
Die Anbautechnologie\ enthielt Bodenbearbeitung und DammbUdung Behon im
Herbst. Die experimentierten Varianten wu1'den mit der normalen Technologie
verglichen, in Bezug auf den Prozentsatz der uber 2,5 cm.grossenJ Erdschollen
und auf clie Knollenproduktion (Gesamtproduktion und Pf1anzgutproduktion).

Eg, wurde festgestellt dass,in Jahren mit normalen N~ederschlagsmengen

wăhrend der Vegetationsperiode, der Schollen-Prozentsatz auf 7-10%, oder 32%
gegenuber eler Vergleichsvariante sinkt. Der grăsste Ertrag wurde erreicht wenn
die Dammbildung im Herbst mit dem Kultivator CL-2,8 durchgefi.ihrt wurden bei
guter Bodenbearbeitung unel hohen ăquidistanten,Dămmen.

Der Gesamt - und Pf1anzgutertrag waren haher ,als in der Vergleâ.chsvariante
(Tabelle 5 und 6).

Die Herbstdammbildung ist auf ungefăhr 1/3 der mit K,artoffeln angebauten
FIăche maglich, ohne dass dadurch markante Starungen hinsichtlich der Benutzung
der mechanischen Arbeitskraft entstehen. Der akonomische Wirkungsgrad ist eben
faUs gunstiger fUr' die Variante Herbstdammbildung.

K TEXHOJIOfMM B03~EJIbIBAHMH KAPTO<DEJIH
I1PM YBOPKE KOMBAIilHOM CRC-2

Pe3JO.He

B 1976-1978 1'1'. rrpoBo)J.lIJIHCb IICCJIe)J.OBaHHH, l\aCaIO[QIlecH TeXHOJIOrIUI Bblpa[QIl
BamUl KapToepeJIH IIpl'I y60pl\e ero l\oM6aitHoM CRC-2, Ha cpe)J.HIIX II 60JIee THJ:neJIbIX
IIOqBaX, OCHoBaHHoil: Ha rrop;rOTOBRe rromI II rpe6HeBaHlIH IIOqBbI C oceHlL T1crrhITbIBaBIllIIeCH
BapIIaHTbI cpaBHlmamICb C 06bltIHOit TeXHOJIOrIIett BOGp;eJIbIBaHIIH l\apToepe;;IH, rrpIIqeM
yqlITbIBaJICH l\aH rrp OIJ;eHT l'JIbIO SeMJIl1 p;IIaMeTpOM OOJIbIlle 2,5 CM, 06yCJIOBmmaIO[QHx
MeXaHHqeCl\Oe rroBpeffiAelme l\JIy6Heit, TaH II OOI~Mit ypomait Il c60p ceMeHHoro MaTepnaJIa.

YCTaHOBJIeHO, qTO B rop;bI C HOpMaJIbHbIM HomPleCTBOM aTMocepepHblx OCap;l\OB
B TetI8HlIe BereTaIJ;IlOHIIOrO rrepIIop;a, rJIhI6nCTocTb rrOqBhI paBHHeTcH 7-10 % 0'1' l\OHTpO.'lH,
Rorp;a 06pa60Tl\a IlO 60pb6e C Bpep;IlTeJIHMlI p;eJIaeTCH c CaMOJIeTa, H 32 %- rrpH HaseMHblX
06pa60Tl\ax. HaIl60JIbIlllIil: ypomail: 6hIJI rrOJIyqeH Horp;a rpe6HeBaHHe p;eJIaJIOCb oceHbIO
l\yJIbTlIBaTopoM CL -2,8, c rrOCJIep;yIO[Qett l-lepes 10 p;Heit IIepep;emwit rpe6Hett B .,60JIbIllHe
rpe6HH" npII yCJIOBIHI xopoIllen rrop;rOTOBl\11 nOqBbI, paBHoro paCCTOHHI1H Memp;y rpe6
HHi\'IH Il: rrpoBep;eHHH HaseMHoit06pa60Tlm npoTHB Bpep;HTeJIH.

Hal\ 06[QHît ypoman HJly6Heît, Tal\ 1'1 c60p ceMeHHblX l\JIyoHei:i B BapnauTax V 2-V6

6bIJIn BhIIlle, qeM B BapnaHTax C rrpHMeHeH1'1eM· 06blqHOît TeXHOJIOrIIH (Ta6JI. 5 H 6).
LIaCTIIqHOe rrplIMeHeHHe TeXHOJIOrliH C npoBep;eluleM rpeoHeBaHnH oceHblO B03

MomHO rrplIMepHO Ha 1/3 emerop;HO 06pa6aTbIBaeMott nap; HapToqJeJIb rrJIO[Qap;Il Ha crre
IJ;HaJIHGHpOBaHHoît B RapToepeJIeBOp;CTBe epepMe, oes GaMeTHhIX HapyIlleHIIî1 B HCrrOJIb30BaHlIl1
MexaHI1slIpoBaHHoil: pa60·qeit CIIJIhI. 8l\OHOMl1'leCl\aH aepepel\TI1BHOCTb rOBopIfT B rrOJIbsy
oceHHero rpe6neBaHIm cpep;HI1X H 60JIee THmeJIhIX IIOl1B, rrpn y6opl\e l\oM6aiÎlIOM CRC-2.





Lucr, şt. (Anale) l.C.P.C. - CARTOFUL, lOSO, vol. XI

CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI, .
DE CULTIVARE A CARTOFULUI

PE SOLURILE PODZOLICE ŞI PODZOLITE

I. BRETAN, 1. SIMIONESCU, 1. BOERIU şi L. DAMIAN

In judeţele Satu Mare (Livada) ţii Cluj (Făget) a fost
studiată, în perioada 1972-1975, influenţa diferitelor com
ponente de tehnologie de cultură a cartofului pe soIuri podzo
lioe şi podzoliteasupra producţiei. O pdmă concluzie care s-a
desprins este cea a cultivării oartofului în aceste condiţii numai
pe aoele soIuri care asigură un drenaj satiÎsfăcător prin infiltrare
sau prin scurgere de suprafaţă. Producţiile cele mai bune s-au
obţinut cu soiurile Jaerla şi Resy pentru consum timpuriu şi de
vară, Desiree pentru consum de toamnă-iarnă şi Ora pentru in
dustrie. Cartoful a dat rezultate bune în asolament bienal cu
rotaţia cereale-cartof, dar cele mai bune producţii s-au obţinut

îl.1.iasolamente de trei sau patru ,ani. Nu se recomandă monocul
tura. In ceea ce priveşte lucrările solului şi de întreţinere, s-a
constatat că pe aceste soIuri rezultatele cele mai bune se obţin

cînd terenul se ară toamna, plantarea se face superficial şi se
realizează biloane' înalte care se menţin în perioada ,de vegetaţie

prin muşuroiri repetate. Erbicidele Gesagard 50 şi Cosatrin în
doze de 6-8 kg/ha au dat cele mai bune rezultate în combate
rea buruienilor. S-a dovedit, pe soIurile podzoHce şi podzolite.
eficienţa administrării a 20-40 t/ha gunoi de grajd, 100-120 kgl
ha awt şi 70-100 kgjha fosfor substanţă activă. Dozele de în
grăşăminte miner'ale se vor major,a la 120-150 kg/ha azot,
90-120 kgjha P205 şi 80 kgjha K 20 atunci cînd nu se aplică în
grăşămînt organic. Aplicarea amendamentelor calcaroase nu este
justifkată la cultura cartofului, nefiind urmată de sporuri de
producrţie.

Cercetările pedologice efectuate în zonele de cultură a cartofului
din ţara. noastră de către PREDEL şi SECELEANU (1974), MAXIM (1972)
şi CRIŞAN (1972) au evidenţiat că soIurile podzolice şi podzolite se pre
tează mai putin pentru această cultură, comparativ cU celelalte tipuri
de sol existente în aceste zone. Deşi condiţiile de climă care se întîlnesc
în aria de răspîndire a solurilor aflate în diferite stadii de podzolire SiÎl1t
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TEHNOLOGIA DE CULTIVARE PE SOLURI PODZOLICE

favorabile culturii cartofului, principalul factor limitativ este excesul
periodic de apă la suprafaţa soluluL determinat de textura fină şi pro
centul redus de agregate hidrostabile în orizontul superior, precum şi

de prezenţa orizontului greu permeabil la mai putin de 50 cm adîncime.
Spre deosebire de alte plante de cultură, cartoful s-a dovedit cel mai
sensibil la excesul prelungit de umiditate În sol, care a micşorat simţi

t.or producţia, ducînd chiar la compromiterea culturii (BRETAN şi co
lab., 1972 şi 1975).

În zonarea producţiei cartofului, BERINDEI şi colab. (1972) acordă

o importanţă primordială condiţiilor de sol, recomandînd pentru cartof
soIurile uşoare şi mijlocii cu drenaj intern bun. SoIurile grele (luto-ar
giloase pînă la argiloase) nu sînt indicate pentru cartof, întrucît favo
rizează excesul temporar de umiditate.

În zona foarte extinsă a solurilor podzolice şi podzolite din ţara

noastră, gradul de pretabilitate pentru cultura cartofului este în funcţie

de stadiul podzolirii. Astfel, gama largă a solurilor caTe trebuie luată în
considerare este cuprinsă între soIurile hrune de pădure slab podzolite
şi podzolurile gleizate.

Înclinaţia terenului joacă un rol hotărîtor în zonele cu exces de umi
ditate, asigurînd eliminarea apei prin scurgerile de suprafaţă, dar în
astfel de condiţii se impun ca indispensabile măsurile antierozionale.

Cu toate dificultăţile menţionate, cartoful se cultivă în zona soluri
lor podzolice şi podzolite alături de plantele furajere, pomi, secară, ovăz

E:;tc., deoarece condiţiile climatice privind temperatura nu sînt favora
bile pentru plantele iubitoare de căldură, dar corespund cerinţelor car
tofului. Este mai greu să se organizeze, în aceste zone, ferme speciali
zate, cu sole mari de cartofi, din cauza neuniformităţii solurilor în ceea
ce priveşte pretabilitatea pentru cartof, dar se pot alege suprafeţe mai
mici, care datorită texturii, expoziţiei şi înclinaţiei terenului se pretează

fourte bi:1e pentru cultura cartofului şi, peaces!te suprdfeţe, se pot obţine

Producţia de tuberculi în funcţie

(Tuber yield depending on

IIll1'czu, judcţul Braşov Făget,

Soiul 19i3 I 197/1 1973(Variety)

I I I I I
Note atac

t/ha OI t/ha % t/ha 0/ mană
/0 /0 (Phyto-

phthora)
Ostara 18,4 100 20,4 100 25,0 100 7
Jaerla 30,6 166 30,~) 148 33,0 132 1
Resy 27,7 151 25,3 124 30,3 121 1
Desiree 20,5 100 22,6 100 28,1 100 5
Spartaaa 20,5 100 22,:3 99 29,7 106 1
Nascer 27,2 133 31,5 139 33,6 120 1
Procura 33,6 164 :31 ,:3 138 29,8 106 1
Ora 33,2 162 31,6 139 31,3 111 1

DL 5% 4,7 2,8
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1. BRE'I'AN şi calab.

producţii mari dacă se aplică o tehnologie specifică (NICOLAE şi colab.,
1976). Considerăm că o contribuţie la stabilirea acestei tehnologii s-a
adus prin experienţele executate în judeţele Satu Mare, Cluj, Braşov şi

Suceava. Datele experimentale şi observaţiile efectuate în producţie au
dus la formularea unor concluzii şi recomandări cu privire la amplasa
rea culturii, comportarea soiurilor, influenţa plantei premergătoare şi a
rotaţiei, influenţa pregătirii terenului, a lucrărilor de întreţinere şi a sis
temului de fertilizare la cartof pe soIurile podzolice şi podzolite.

METODA DE CERCETARE. Pentru elaborarea unei tehnologii perfecţionate

de cultivare a cartofului pe soIurile podzolice şi podzolite s-au organizat expe
rienţe la Staţiunea Livada, judeJul Satu Mare, pe un sol brun de pădure mediu
podzolit oligobazic, cu textura luto-nisipoasă, conţinut de argilă coloidală 18-24%,
humus 1,47-1,64% şi cu pH în apă 5,3%; pe un alt podzol argilo-iluvial pseudo
gleizat, cu un conţinut de argilă de 19-23%, humus 1,86%, P 20 5 3,08 mg/100 g
sol. K 20 7,7 mg/100 g sol şi pH în KCl 3,95; şi la Făget, jude,ţul, Cluj, pe
un podzol argilo-iluvial glossic pseudogleizat, cu textură nisipoasă, conţinut de ar
gilă 10,8% în orizontul A (24% în B), 53,4% nisip grosier, 17,6 % nisip fin şi un
conţinut de 0,04% P205 total, 0,053% 'azot total, 1,3% humus, 4,8 rog/lOD g sol K 20
şi p}4 în KCl 4,5.

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Importanţa amplasării culturii cartofului
pe soIurile podzolite şi podzolice este deosebit de mare, de aceasta de
pinzînd în cea mai mare măsură reuşita culturii. Terenurile pe care stag
nează apa în timpul ploHor şi cele cu regim hidric defectuos, datorat
drenajului intern şi extern insuficient, nu sînt corespunzătoare. Sînt in
dicate terenurile cu textură mai uşoară, care să permită reglarea regi
mului de apă fie prin infiltraţie, fie prin scurgeri de suprafaţă.

2. Influenţa soiului de cartof asupra producţiei. Cele mai bune re
zultate de producţie pe podzoluri în anii 1973-1975 s-au obţinut la
soiurile laerla şi Resy din grupa celor semitimpurii, Desiree din grupa
celor semitîrzii pentru consum de toamnă-iarnă şi Ora din grupa soiu
rilor tîrzii pentru folosinţă mixtă şi industrie (tabelul 1).

Tabelul 1
de soiul cultivat pe podzoluri
variety, on podzol soils) 1973-1975

judeţul Cluj

1974, 1975
Media (Average)

H
Note atac

H
Note atac

I I
\ Note atac

tlha
mană

t/ha
man[l

t/ha el OI

I
(Phyto-(Phyto- (Phyto- /0

phthora) phthora) phthora)

25,6 100 5 18,3 100 9 22,9 - 100 7
31,2 122 1 16,7 89 8 26,9 4,0 117 ~~

28,8 112 1 19,5 106 8 26,2 3,:3 114 :3
29,3 100 26,3

-- lOD 5100 2 21,6 8
25,4 87 2 9,6 44 9 21,6 4,7 82 8
31,9 125 1 18,9 90 5 28,1 1,8 107 :3
28,2 96 1 24,1 111 3 27,4 1,1 104 2
27,7 94 1 25,7 119 3 28,2 1,9 107 2

3,7 2,3 3,7
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3. Influenţa plantei premergătoareşi a rotaţiei. Dintre cele 20 plante
folosite ca premergătoare pentru cartof în anii 1972-1974 la Staţiunea

Livada, cerealele de toamnă şi leguminoasele perene şi pentru boabe
s-au dovedit a fi cele mai bune, iar orzoaica şi sfecla de zahăr mai puţin
indicate, întrucît după ele s-au obţinut cele mai mici producţii de car
tofi. Datorită suprafeţelor restrînse cu condiţii favorabile pentru cartof
pe podzoluri, în practică există tendinţa de a se cultiva cartoful în mo
nocultură, fapt care a impus necesitatea experimentăriimonoculturii şi

li unor rotaţii de 2, 3 şi 4 ani, la Livada-Satu Mare şi Făget-Cluj.

La Staţiunea Livada, în anul 1973 nu s-au obţinut diferenţe de pro
ducţie între variante, dar în anul 1974 producţia a fost mai mare cu 180/ 0

în rotaţia ele 4 ani comparativ cu monocultura. La Făget-Cluj, în anul
1973 s-a observat numai o tendinţă de creştere a producţiei cartofului în
rotaţii comparativ cu monocultura, dar în anul 1974 s-au obţinut în ro
ta,ţii, faţă de monocultură, sporuri de producţie de 5,2-5,7 t/ha, iar în
anul 1976 de 5,3-6,7 t/ha (tabelul 2). In medie pe 3 ani, la Făget sporu
rile au fost de 23-240/0 în rotaţ.iile de 2 şi 3 ani şi de 290/ 0 în rotaţia de
4 ani în comparaţie cu monocultura. Analizînd interacţiunea dintr~ în
grăşăminte şi rotaţii se constată că îngrăşăminteledau sporuri mai mari
de producţie în rotaţii decît în monocultură şi devin astfel mai eficiente
din punct ele vedere economic (tabelul 3). In rotaţii, cele mai bune re
zultate s-au obţinut prin complexarea îngrăşămintelor organice cu cele
mt'wrale, în doze de 30 t/ha gunoi de gradj şi "N100P70.

Tabelul 2

Producţia de tuberculi pe podzoluri în monocultură şi în rotaţii de 2, 3 şi 4 ani
(Tuber yield on podzol soils, under crop rotation conditions of 1, 2, 3, 4 years)

1973-1976

Livada, judeţul Satu-Mare Făget, judeţul Cluj

Varianta
(crap rotation 1973 1974 Media 1973 1974 1976 Media
of 1, 2, 3, 4 (Average) (Averagc)

years)

tiha 1% t/ha 1% t/ha 1% t/ha 1% t/ha 1% t/ha I OI t/ha 1%la

Monocultură

100 1(1 year) 14,6 100 23,2 100 18,5 100 17,3 100 20,9 14,8 100 17,7 100
Rotaţii 2 ani

(yenrs) 13,8 95 24,0 108 18,9 102 18,2 106 26,6 127 20,3 137 21,7 123
Rotaţii 3 ani

(years) 15,0 103 25,2 113 20,1 109 19,7 114 26,1 125 20,1 136 22,0 124
Rotaţii 4 ani

(years) 15,1 103 26,4 118 20,8 112 20,6 119 26,6 127 21,5 145 22,9 129

DL 5% 1,8 3,3 4,8 4,5 4,3 4,7
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Tabelul 3'

Producţia de tuberculi Pe podzol în funcţie de fertilizare şi rotaţii (Tuber yield on podz.ol soils depending on ferti
lization and crop rotation) Făget - Cluj, 1973-1974-1916

I
!V!onoeul- . 130 t/ha gunoi de grajd (G =

tură = farmyard manure)
(one year)j 30 t /ha G + N lOOP 70

N200PIOO

- ,1100 19,5 100 13,2
1

- 100 1-1,9 I - 1 100
100 23,0 100 17,3 100 19,9 - 100
100 20,0 [ 100 i 13,9 100 18,1 1 - 100

----.--,--,------,----

Producţia (tumr yieJd)

Rotatii I
(Cwp mtatiOn)1

Variante (Variant)
îngrăşăminte (Fertil iza! ion)

tlba I

12,1
19,4
20,4

1973

el

1974

~ % I t/ba I d I % Itlba I
1\176 Media (avcrage)

el I
0/ t~al el I

0/
/0 10

30 Uha gunoi de grajd (G =
= farmyard manure)
30 t/11<l G + NIOOP70

Nzoo P 100

3 ani
(3 years)

2 ani
(2 years)

30 tiIn gunoi de grajd (G = I I
=,tarmyard Ţmanure) 13,1 1,0 10~ 23,2 ~,7' 1:9117'5 I 4,~ I 133117'91 ~'? 11~0

30 t/ha G + N 100P 70 18,0 1,4 9.3 28,4 I v,4 123 25,8 8,::> 150 24.1 .1,2 121
N 200P IOO 23,4 2.0 115 28,1 8,1 1 to 18.6 4,7 1134 23.4 8.3 129

I I 1--1------
1

--

1
-- 1------.--'--'--

14,9 I 2,8 123 20,71 1,2 106117'0 I 3,8 1129117' I 2,6 1
117

21,0 2,6 108 29,4 6,4 124 27,2 9,9 158 25, 6,0 130
2:U I 2,7 113 28,2 8,2 141 16,7 2,8 120 22, '1,6 126

I I 1---'---'---1---1---1---1---'---'---'---'---'---

4 ani I 30 t/ha gunoi de grajd (G =
I

(4 years) farmyard manl1re) 17,0 5,0 I 140 21,8 2,3 112 14,5 1,3
110 117'81 2,9 I 119

30 t/ha G + NIOOP70 21,7 2,3 112 27,7 4,7 121 20,1 12,8 175 26,5 6,6 133

N 200P,oo 23,0 2,6 I 113 30,1 10,1 150 16,7 2,8 120 23,:3 5,2 128

j

,ţ:..

DL 5% 4,8 4,5 4,3 4,7
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TEHNOLOGIA bE CULTIVARE PE SOLURI PODZOLICE

S-a evidenţiat deci că monocultura trebuie evitată în cultura car
tofului pe podzoluri.

Asolamentul de 2 ani, cu rotaţia cereale - cartof, poate da rezul
tate bune de producţie în cazul fertilizării cu gunoi de grajd şi îngrăşă

minte minerale. În rotaţii de 3 şi 4 ani cartoful poate urma după el în
suşi o singură dată. Fertilizarea cu gunoi de grajd şi îngrăşăminte chi
mice nu înlătură efectele negative ale monoculturii. Îngrăşămintelemi
nerale negative ale monoculturii. Îngrăşăminteleminerale administrate
timp de 4 ani în doze mari, N200PI00, fără gunoi de grajd n-au dat rezul
tate bune de producţie în anul al patrulea, demonstrîndu-se astfel încă

odată cu necesitatea fertilizării podzolurilor cu îngrăşăminteorganice şi

minerale.
Experienţele noastre confirmă rezultatele obţinute de MĂRGI

NEANU (1969 şi 1971), care a obţinut în monocultură recolte cu
33-43% mai mici decît în rotaţii, deşi s-a experimentat pe soIuri cer
noziomice. Pe soIurile aluviale din lunca Mureşului (GUŢĂşi colab.,
1069) s-a reuşit să se obţină rezultat,e mulţumitoare în monocultmra de
3 ani, dar numai în condiţiile unei fertilizări puternice (NH4P64KSO)' apli
cate anual.

4. Influenţa numărului şi datei arăturii asupra producţiei. Pe podzo
luI de la Făget-Cluj, în anii 1973-1975 arătura de toamnă a dat pro
ducţii mai mari cu 3-90/0' în medie cu 60/0 , decît cea executată primă

vara, iar dacă s-a efectuat o arătură toamna şi una primăvara sporul
a fost de 5-130/0' în medie 100/0 (tabelul 4). NumăruJ arăturilor pe
podzoluri poate varia în funcţie de posibilităţile de administrare a gu
noiului de grajd. Dacă acesta este transportat iarna, este necesară, pen
tru încorporare, o arătură de primăvară, care poate fi evitată dacă gu
noiul s-a administrat înaintea arăturii de toamnă.

5. Influenţa lucrărilor de întreţinere şi a erbicidelor asupra producţiei

cartofului pe podzoluri. În experienţele executate timp de doi ani la
Hurezu, judeţul Braşov (BREDT şi MORARU, 1974) s-a stabilit că, prin
reducerea numărului de lucrări în tehnologia culturii cartofului pe pod-

Producţia de tuberculi pe podzol în funcţie de numărul şi

number and data of ploughing works)

Producţia

Variante 1973
(Ploughing variants)

t/ha I d I OI
la

Arat primăvara (spring) 19,8 -- 100
Arat toamna şi arat primăv8ra (autumn ++ spring) 22.'1 2,6 113
Arat toamna (autumn) 21,6 1,8 109
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1. BRETAN şi colab.

zol, producţia creşte, deoarece se evită tasarea solului, de unde rezultă

necesitatea folosirii erbicidelor. Erbicidul Gesagard 50, administrat pe
toată suprafaţa în doza de 5-6 kg/ha înainte de răsărirea cartofului
in prealabil rebilonat, a dat bune rezultate în combaterea buruienilor
pe podzolurile de la Livada (VLĂDUŢU şi colab., 1970), şi Făget. În
acest caz, lucrările de întreţinere au putut fi reduse la două rebilo
nări şi o praşilă sau numai plivit pe rînd. Se cere o atenţie deosebită

pentru respectarea dozei de erbicid, pentru că o doză prea mare, de
10 kg/ha, a diminuat producţia cu 240/0 în anul 1973 din cauza fitotoxi
ci tăţii, iar o doză prea mică, 2 kg/ha, nu este eficace contra buruieni
lor. Fracţionarea dozelor nu a dat rezultate bune, deoarece fitotoxici
tatea a fost cu atît mai mare, cu cît s-a dat mai mult erbicid 'în faza de
îmbobocire, iar producţiade tuberculi a scăzut.

Trebuie subliniat că pe podzoluri este necesar să se rea'lizeze
biloane cît mai înalte, iar plantarea tuberculilor să fie ,cît mai superfi
cială, pentru a diminua efectele negative ale apeLstagnate în perioadele
ploioase. În acest caz excesul de apă, deşi stagnează tem,porar între bi
Ioane nu ajunge la nivelul tuberculilor.

In anul 1976 s-a studiat pe podzolul de la Făget-Cluj efectul erbi
cidului Cosatrin dat singur în doze diferite şi complexat cU Simazin, com
parativ cu Gesagard 50 şi cu Mt. 1 prăşit şi Mt. II nepră'şit.

Pentru a scoate în evidenţă efectul erbicidelor, pe parcelele tratate
cu erbicide şi pe varianta Mt. II neprăşit nu s-a executat nici o lucrare
de întreţinere. Rezultatele obţinute demonstrează ,că se pot obţine pro
ducţii apropiate de martorul prăşit dacă se aplică 6-8 kg/ha Gesa.gard
50 sau Cosatrin. Doza de 2 kg/ha Cosatrin a fost insuficientă pentru
combaterea buruienilor din care cauză .producţia a fost apropiată de
Jnartorul II neprăşit (tabelul 5).

Rezultate bune s-au obţinut şi prin cOlIl1Plexarea erbicidelor Cosa
trin+Simazinîn doză de 5+ 1 kg/ha. Buruienile monocotiledonate anu
ale au fost distruse în proporţie de peste 900/ 0, iar ,cele ,dicotiledonate
75-890/0, Erbicidele folosite nu au distrus pirul (Agropyrum repens) şi

Tabelul 4

data arăturilor (Tuber yield on podzol soils depending on
Făget - Cluj-Napoca, 1973-1975

(tuber yield)

19i4

I
1975

I
Mcdia (avcrage)

tjha I el
1

OI t/ha 1 d 1 % tjha I d I %/0

31,1 - 100 17,5 - 100 22,8 - 100

34,7 3,6 111 18,3 0,8 105 25,1 2,3 110
33,1 2,0 106 18,0 0,5 103 24,2 1,4 106

1,1

4 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109

3,0
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Tabelul .j

Efectul erbicidelor Gesagard 50 şi Cosatrin asupra producţiei cartofului şi combaterii burnieni10r (Effeet of herbi
cides Gesagard, Cosatrin and Simazin on tuber yield and weed control) podzol, FAget - Cluj-Napoea, 1976

Fito-
Mărimide Procent de ~ombatel'e*toxi- Număr Greutatea

citate Producţia de tuberculi tuberculi pe grupe de buruieni
(note (tuber yield) (tubel' mediu de medie a

Varianta Doza classcs) tuberculi unui
(Variant of herbicidation) (Rate) EWRS) la cuib tubcrcul anuale perene

kg/ha

~ 'Iha 1%1 Iscmnit >40 g 1<40 g

(:Mean (l\iean
number of \wight of mono-j dico- mono-I dico-

VI VI el tubers) tuber) cotile- tile- cotiJe- tile-
donate donate donate donate

Mr. I prăşit** 1 1 18,8 258 11,5 *** 82,4 17,6 9,0 58,0 42,0 85,4 "11,5 71,8
Mt. II neprăşit** 1 1 7,3 100 - - 50,7 49,3 8,8 25,8 O O O O
Gesagard 50 4 1 1 14,0 192 6,7 *** 74,8 25,2 8,0 47,2 85,7 11,4 O O
Gesagard 50 8 1 1 15,3 210 8,0 *** 74,3 25,7 9,9 40,1 92,9 71,4 14,6 5,8
Cosatrin 2 1 1 9,4 129 2,1 - 58,9 41,1 9,3 28,4 74,8 O O O
Cosatrin 4 1 1 13,2 182 5,9 *** 69,2 29,8 8,8 38,2 61,9 89;3 9,7 13,8
Cosatrin 6 1 1 14,5 199 7,2 *** 79,9 20,1 7,9 50,4 88,1 67,8 O O
Cosatrin 8 1 1 16,4 225 9,1 *** 78,4 21,6 8,4 59,3 92,9 78,6 31,8 O
Cosatrin + Simazin 5,5+0,5 1 1 15,3 211 8,0 *** 72,4 27,6 9,6 44,8 95,3 89,3 O 8,8
Cosatrin + Simazin 5+1 1 1 15,6 215 7,3 *** 75,9 24,1 10,0 42,8 92,9 75,0 O 10,4
Cosatrin + Simazin 4,5+1,5 1 1 14,4 198 6,1 *** 74,1 25,9 9,3 46,3 I 97,7 85,7 O O

\

DL 5% 3,1
1% 4,2

0,1 % 5,6

" Pcrcentage of controlled \\ccds (annual and pcrcnnial)
"* Check 1 ploughed thoroughly, Chcck II not ploughcd thoroughly.
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numai parţial pe Agrostis stolonifera. De asemenea buruienile dicotile
donate perene: Stachys palustris, Tussilago fariara, Sonchus arvensis şi

}\llentha .sp. nu au fost distruse de erbicide. Deci erbkidu'l Cosatrin poate
înlocui erbicidul Gesagard 50 cu aceeaşi eUcadtate în com'baterea bu
ruienilor.

6. Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor asupra producţiei

cartofului pe podzoluri. Pirghia cea mai'importantă de sporire a produc
ţiei pe aceste soIuri sărace în elemente nutritive este administrarea
îngrăşămintelor, care în condiţii corespunzătoare de umiditate pot asi
gura producţii mari de cartof.

Tabelul 6

Influenţa gunoiului de grajd asupra producţiei cartofului pe podzoluri
(Effect of farmyard manure on potato tuber yieldl on podzol soils)

Gunoi Producţiade tuberculi Venit brut
Localitatea Tipul de sol de grajd (Tuber yield) (Ra\\-

(Loeality) (Type of soH) (Farmyard income)
manure)

t/ha I % I d
lei/ha

t/ha

Huedin, judeţul Brun de pădure mediu O 12,2 100 - -
Cluj podzolit (Forest brown 20 15,6 128 3,4 2720

soi!, medtum podzoled) 30 16,7 137 4,5 3600
40 16,6 136 4,4 3520
50 17,3 142 5,1 4080

--
Făget. Podzol argilo-aluvial O 17,6 100 - -

judeţul Cluj glossic pseudogleizat 20 24,6 140 7,0 5600
40 33,0 187 15,4 12320

----
Livada, Podzol argilo-aluvial O 17,2 100 - -

judeţul Satu- pseudogleizat 20 23,3 130 5,1 4080
Mare

- ----
VoivodenL Podzol moderat pseu- O 19,5 100 - -

judi~ţul Braşov dogleizat 30 26,4 133 6,9 5520
60 26,9 135 7,4 5920

Gunoiul de grajd a dat sporuri mari de producţie pe soIurile pod
zolite la Livada-Satu Mare şi la Făget-Cluj, cu 20 t/ha gunoi de grajd,
obţinîndu-se un spor de producţie de 5,1 respectiv 7 t/ha. La Huedin
şi Voivodeni (MORJAN, 1973) cu 30 t/ha gunoi de grajd sporul a fost
de 4,5, respectiv 6,8 tlha, iar la Făget-Cluj cu 40 t/ha gunoi sporul a
fost de 15,4 t/ha (tabelul 6). Pe unele podzoluri argilo-aluviale cu re
gim hidric defectuos din judeţele Sălaj, Braşov şi Bacău nu s-au ob
ţinut sporuri de producţie semnificative în urma fertilizării cu gunoi
je grajd din cauza excesului de apă şi a aeraţiei nesatisfăcătoare, ceea
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ce a împiedicat viaţa şi activitatea microorganismelor şi mineraliza
rea substanţelor organice. Avînd în vedere deficitul de humus din so
iurile podzolice şi rezultatele experienţelor, subliniem necesitatea fo
losirii gunoiului de grajd pe aceste soIuri pentru cultura cartofului.

Fertilizarea an de an numai cu îngrăşăminteminerale în doze mari
(N200Pl00) n-a dat rezultate bune la Făg;e\t în al patrulea an (tabelul 3).

Îngrăşămintele minerale cu azot au dat sporuri mari de producţie
la cartof pe toate tipurile de sol (BREDT şi colab., 1972). La Hurezu,
judeţul Braşov (BREDT şi MORAR, 1974), s-au obţinut cele mai bune
rezultate de producţie cu doza de 100 kg/ha azot. Dozele mari Ni80 şi

N270, nu au sporit producţia cu valori semnificative mai mari decît doza
de 100 kg/ha azot. Pe podzolul de la Făget-Cluj s-au obţinut cele mai
bune rezultate de producţie cu doza de 100 kgJha azot, 70 kg/ha P20 5
şi 30 t/ha gunoi de grajd. Doza de azot poate fi mărită pînă la
150-200 kg/ha s.a. dacă se dă fără gunoi de grajd (tabelul 3).

În experientele efectuate pe podzoluri s-a constatat că fosforul in
f!ue~ţează mai puţin producţia cartofului decît azotul, dar dacă se ad
ministrează împreună cu azotul, fosfarul contribuie la sporirea produc-

Tabelul 7

Efectul îngrăşărU asupra producţiei de cartofi în funcţie de tipul de sol
(Effectof fertilization on tuber yield), Livada 1972-1973

îngrăşarea anuală Producţia dc tuberculi
(Yearly fertilization) (tuber yicld) Preţul dc cost

Venitul hru1
al sporului

Vcnitul net
N P K dc prod.

gunoi (Raw income) (Cos1 price of (Net income)
(farmyard lei yield inercase) lei

1/ha 0/ dsubstanţă activă ma.) la Iei
(active substancc) t/ha

Podzol argto-iluvial, pseudogleizat, 1972

O O O O 7,7 100 -- -
100 O O O 7,8 &101 0,1 80 ·223 -

O 70 O O 8,1 104 0,4 ::120 291 2.9
100 70 O O 8,9 115 1,2 960 597 363
100 70 60 O 14,3 184 6,6 5280 84:3 4437
133 105 80 O 13,8 178 6,1 4880 1080 ~3 800
100 70 60 20 20,0 258 12,3 9840 2413 7 :327

O O O 20 18,7 241 11,0 8800 2060 6740

Sol brun podzolit, 1973

O O O O 11,0 100 - -

I100 O O O 13,6 124 2,6 2080 223 1 857
O 70 O O 13,8 126 2,8 2240 291 1 948

100 70 O O 19,3 175 8,3 6670 597 {) 04:3
100 70 60 O 22,8 207 11,8 9,140 M3 8597
100 70 60 5 25,2 228 14,2 11360 1241 10119
100 70 60 20 31,9 289 20,9 16720 2413 '14307

IO O O 20 27,3 248 16,3 13040 2060 10980
!
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tiei. La Staţiunea Livada şi la Făget-Cluj (tabelele 7 şi 3) doza de
'10 kg/ha P20,1 administrată odată cu 20-30 t/ha gunoi de grajd şi Nioo
a dat rezultate de producţie foarte bune. În funcţie de conţinutul so
lului în fosfor, doza de îngrăşăminte fosfatice poate varia, de la 35 kg/ha
la Tîrgu Jiu pînă la 100 kg/ha P205 pe podzolul de la Făget.

Ingriîşănl1ntul potasic nu a sporit producţia de tuberculi cu sporuri
senlnificative şi n-a influenţat conţinutul în amidon şi proteină, îndeo
sebi dacă s-a dat pe fond de gunoi de grajd (BREDT şi colab., 1972).

La Hurezu, judeţul Braşov, s-au obţinut sporuri de producţie cu
doze mari de îngrăşănlinte potasice (BREDT ,şi MORAR, 1974), iar în
judeţul Suceava (BUZDUGAN, 1971) s-au obţinut sporuri de producţie

pe un podzol secundar diferit calcarizat, dacă s-au dat 40-80 kg/ha
K20 pe fonel de 5-10 t/ha CaC03 şi N4sP5f; (tabelul 8).

Tabelul 8

Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor asupra producţiei cartofului pe podzol
secundar (Effect of fertilizers and lime fertilizers on tuber yield on a secondary

podzol soH) Horodnic (jud. Suceava, 1965-1968)

Producţia de tubcrculi (Tuber yield)

Variante

I I I
(f'crtilization variants)

t/ha 0/ d sCl11nif./0

-

INeîngrăşat, neamclldat (~It.)* 15,4 100 --
N 4S P 54 20,6 13,1 5,2 **
N4SP54K40 25,6 167 10,2 ***
N 4SP 54 K SO 27,2 177 11,8 ***

5 (/lla CaC0 3 (0,5 Ah) 17,2 112 1,8
5 Uha C"C0 3 (0,5 Ah) + N 48P 54 21,1 137 5,7 ***
5 t/h'.l CaC0 3 (0,5 Ah) + NHP54K40 26,0 169 10,6 ***
5 tiin CaC0 3 (0,5 Ah) N'lSP5J{SO 28,9 188 13,5 ***

10 t/h:1- CaC0 3 (1,0 Ah) 16,7 109 1,3
10 t/ha Cc,C0 3 (1,0 Ah) + 1\4S1' 54 19,2 125 3,8 *
10 t/h'1 C':C0 3 (1,0 Ah) + N 4sI\lK4o 25,6 167 10,2 ***
10 t/11'1 C"C0 3 (1,0 Ah) + N18P54Kso 28,5 185 13,1 ***

I
DL 5 lX, 3,2

1 0/ 4,2/0

0,1 % 5,5

* Check not fcrtiliscd, not limc fertilizcd.

Efectul îngrăşămintelor complexe binare şi ternare s-a studiat pe
lJodzolul de la Făget-Cluj în anii 1972-1975, comparativ cu gunoiul de
grajd şi varianta neîngrăşat (tabelul 9). Îngrăşămintele ternare n-au
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Tabelul 9

Efectul îngrăşămintelor complexe asupra producţiei cartofului (Effect of complex fertilizers on tuber yield on a
podzolic soU) Făget - Cluj, 1972-1975

Producţia de tuberculi (Tuber yield)

33,3 /145110.3 16,0 1321 3'9127'9 130°11 18,6 21,1 192 10,1 24.6 183111'2
43,0 187 20,0 23,0 190 10,9 33,6 361 24.3 19,0 173 8,0 29,6 221 16,2

1-1--------------
23,0 It001 12,1 100 I 9,3 t00j 11,0 100 13,.. 1001 I

d

Media (Mean)

'/ha H
19731972 1974 I 1975

'/ha I%I d Itlha H d I '/ha H d I '/ha H d

Doza
l{g/ha
(s.a.)

--

225
450

-

225
450

I-I

1 20 t/lla

1
40 t/ha

I

I

îngrăşămintui
(Complex fertilizcr)

Gunci de grajd (farmyard
manure)

23 ; 23

Neîngrăşat (uot fertilized)

13 ; 26 ; 13

DL 5%
1%

0,1%

1,5
2,0
2.6

4,4
5,9
7,7

6,8 3,1
4,1
5,5
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dat producţii mai mari decît cele binare la aceeaşi cantitate de sub
stanţă activă administrată. Gunoiul de grajd în doze de 20 şi 40 t/ha a
dat producţii apropiate de cele obţinute cu îngrăşăminte binare şi ter
nare în doze de 225 şi 450 k9/ha s.a. În comparaţie cu martorul neîn
grăşat, sporurile de producţie la variantele fertilizate au fost foarte
mari. Se cunoaşte influenţa îngrăşămintelor potasice asupra rezistenţei

la boli şi a păstrării cartofului i de aceea se recomandă administrarea
lor în doza de 40--80 kg/ha atunci cînd nu se dă şi gunoi de grajd, care
conţine mult potasiu.

Influenţa amendamentelor calcaroase s-a experimentat la Staţiunea

Livada pe UIl podzol cu pH=3,95. Administr'ate în anii 1961, 1966 şi

1971 în doze de 5 şi 10 t/ha, amendamentele n-au dat sporuri semnifi
cative ele producţie în anul 1972 (tabelul 10). De asemenea, în anul 1973,
pe un sol brun podzolit, la aceeaşi staţiune nu s-au obţinut sporuri de
producţie în urma aplicării unor doze de 2,5 şi 5 t/ha CaC03, nici în
cazul repetării dozelor (tabelul 11). Pe poelzolul secundar de la Horod
nic, judeţul Suceava, cu pH = 4, neutralizarea acidităţii hidrolitice cu
5 şi 10 t/ha CaC03 n-a dat sporuri de producţie la cartof (tabelul 8).
Îngrăşămintele chimice NPK, fără amendamente au sporit producţia cu
67-770/0' iar pe fond amendat, sporul a fost de 69-88% la aceleaşi

Tabelul 10

Efectul calcarizării asupra producţiei de cartof pe un podzol argilo-iluvial
pseudogleizat

(Effeet of Hme fertilization on tuber yield), Livada, 1972

Calcar (t/ha) la data de Producţia de tuberculi
(Ume at): (Tuber yield)

Venitul brut

I I I I
(Raw income)

lei
IX 1960 IX 1966 IX 1971 t/ha % d

() O O 11,6 100 - -
5 O O 13,0 112 1,4 1120

10 O () 12,4 107 0,8 640

-----
O 5 O 12,6 109 1,0 800
5 5 O 13.5 116 1,9 1520

10 10 O 12,6 109 1,0 800

() 5 5 12.2 106 0,6 480
5 5 5 12,4 107 0.8 640

10 10 10 11,6 100 O O

DL 5% 2,1

5Ş
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Tabelul 11

Efectul caIcarizării asupra producţiei de cartof pe un sol brun podzolit
(Effeet of Hme fertilization on tuber yield)

Livada, 1973

Calcar (t/ha) la data Producţia de tuberculi
(Lirne at) : (Tuber yicId)

Venit brut

I I I I

(Raw inco111c)
lei

IX 1961 IX 1966 IX HJ71 t/ha 0/ el/0

O O O 20,:3 100 - --
2,5 O O 19,9 98 -0,4
5 O O 21,1 104 0,8 640

O 5 O 20,7 102 0,4 320
2,5 2,5 O 20,7 102 0,4 320
5 5 O 21,7 107 1,4 1120

O 5 5 20,6 101 0,3 240
2,5 2,5 2,5 21,2 105 0,9 720
5 5 5 19.. 9 98 -0,4 -

DL 5% 2,0

doze de îngrăşăminte. În toate cazurile, aplicarea amendamentelor pen
tru cultura cartofului nu s-a justificat din punct de vedere al eficienţei

economice.

CONCLUZII. (1) Cartoful trebuie să se cultive pe acele soIuri pod
zolice şi podzoli te care asigură un drenaj satisfăcător fie prin infil
trare, fie prin scurgeri de suprafaţă. (2) Soiurile laerla şi Resy pentru
consum timpuriu, Desiree pentru consum de toamnă-iarnă şi Ora pen
tru folosinţă mixtă şi industrie au dat cele mai bune rezultate de pro
ducţie. .( 3) Monocultura trebuie evitată în cultura cartofului pe podzo
luri. Asolamentul de doi ani cu rotaţia cereale-cartof dă bune rezultate.
În rotaţii de trei şi patru ani rezultatele pot fi mai bune. (4) Arătura de
toamnă a dat bune rezultate şi pe podzoluri pentru cartof. Dacă se
transportă gunoiul de grajd iarna, este necesară şi o arătură de primă

vară pentru încorporare. (5) Plantarea cartofului pe podzoluri este ne
cesar să se facă aproape de suprafaţa solului acoperit cu biloane. Ina
inte de răsărire este necesară rebilonarea concomitent cu aplicarea er
bicidelor, una sau două muşuroiri executate în timpul vegetaţiei, pen
tru ca să se realizeze biloane cît mai înalte. În aceste condiţii, apa în
exces se scurge între biloane şi nu ajunge la nivelul tuberculilor. (6) Er
bicidele Gesagard 50 şi Cosatrin în doză de 6-8 kg/ha au dat bune re
zultate în combaterea buruienilor, complexate cu 1-2 rebilonări şi un
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plivit sau o praşilă pe rînd. (7) Gunoiul de grajd este factorul principal
de sporire a producţiei cartofului pe podzolurir iar aplicarea lui în com
plex cu îngrăşăminteleminerale dă cele mai bune rezultate de produc
ţie. Doza de 20-30 t/ha gunoi de grajd a dat sporuri economice de pro
ducţie în cele mai multe cazuri, iar pe podzolurile foarte sărace în hu
mus şi elemente nutritive doza de 40 t/ha a dat cele mai mari producţii.

îngrcişăminteleminerale cu azot în doză de 100-120 kg/ha S.a. au spo
rit mult producţia cartofului pe podzoluri, iar cele cu fosfor în doză de
70-100 kg/ha s.a. şi potasiu 40-80 kg/ha s.a. au contribuit şi ele la
sporirea producţiei alături de azot. (8) Toate experienţele au demonstrat
necesi tatea de a administra pe podzoluri pentru cartof 20-40 t/ha gu
noi de grajd şi îngrăşăminteminerale în doze de 100-120 kg/ha azot şi

70-100 kg/ha fosfor. Dacă nu s-a putut fertiliza cu gunoi de grajd tre
buie Inărită doza de îngrăşălninte minerale la 120-150 kg/ha azot,
90-120 kg/ha P205 şi 80 kg/ha KzO. (9) Administrarea amendamentelor
calcaroase pentru cartof nu s-a dovedit oportună. Acestea trebuie apli
cate pe podzoluri pentru cereale şi leguminoase, deoarece cartoful se
pare că suportă şi o acidi tate sporită în sol.
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CONTRIBUTION TO IMPROVE TECHNOLOGY
OF POTATO CRlOPPING ON PODZOLIC 801L8

Summary

Effect of different element~ of the technology of cropping an the potato
yields obtained in 1972-1975, in Satu Mare and Cluj districts, was determined.
A first conclusian was the necessity ta have a sail well drained (by infiltration
01' by surface leakage). The best yields for early and summer consumption were
realised by Jaerla and Hesy varieties, for autumn consumption. by Desiree and
for industry by Ora. Good results were enregistered !În a crap rotation of 2 years
(cereals' - potata) but, even much better was under a crop rotation of 3 01' 4 years.
It is adviceable the ploughing made in autumn, the planting made notl deeply and
the ridges kept highall the growth period. The best herbicides seemed. to be Ge
sagard 50 :and Cosiatrin (6-8 kg/ha), the fertilization - 20-40 t/ha farmyard ma
nure, 100-12(11 kg/ha N-fertilizers, 70-100 kg/ha P20;:; fertilizers (if no manure
is available, the amount of mineral fertilizers must be of 120-150 N, 90-120 P205'
80 K 20 kg/ha). The liming is not efficient.

ZUR VERBESSERUNG DER ANBAUTECHNOLOGIE
VON KARTOFFELN AUF PODSOLBODEN

Zusammenfassung

In den Bezirken Satu Mare (Livada) und Cluj (Făget) wurde in den Jahren
1972-1975 die Beeinflussung des Ertrages durch die verschiedenen Gl:ieder der
Anbautechnologie von Kartoffeln auf Podsolbăden untersucht. Als erste Schlussfol
gerung ergab sich die Tatsache dass unter den gegebenen Bedingungen, Kartoffeln
nul' auf solchen Boden angebaut werden kănnen' die eine befriedigende Entwăssc
rung-durch Infiltration oder Oberflăchenbafluss besteht. Die besten Ertrage wur
den mit folgenden Sorten erzielt: Jaerla und Resy fUr Friih-und Sommerlwnsum,
Desiree fUr Sommer-und Herbstkonsum und Ora als Industriekartoffel.

Zweijahrige Fruchtwechsel (Getreide-Kartoffeln) hat gute Ergebnisse erge
ben, di€ best€n Ertrăgel wurden mit drci-und vierjăhrigemFruchtwechselerzielt.
Monokultur ist nicht zu empf€hlen. Zur Bodenkultur sei bemerkt dass die besten
Ergebniss€ durch pfliigen im Herbst, oberflachliche Pflanzung und durch hohe
Dămme erziehlt werden. Die Unkrautbekămpfung wurde am besten mit Gesa-
gard 50 und Cosatrin (6-81 kg/ha) durchgefUhrt.

Die Diingung mit 20-40 T/Ha Stallmist, 100-120 Kg/Ha Stickstoff und
70-100 KgjHa Phosphor, Aktivsubstanz, war sehr wirksam. Wird nicht mit Stall
mist gediingt, dann miissen die Mineraldiingermengen folgendermass€n erhăht wer
den: 120-150 Kg/Ha Stickstoff, 90-120 KgjHa P 20ij und 80' Kg/Ha K20. Die Aus
bringung von Kalk ist nicht zu empfehlen.
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I. BRETAN şi calab.

K COBEPIllEHCTBOBAHMIO TEXHOJlOrMM B03)];EJlbIBAHMH
KAPTOc:DEJlH HA rrO)J;30JlMCTbIX M OnO)];30JlEHHblt71

rrOLIBAX

Pe31OJ,te

B 19'i'2-19?5 1'1'., B ye3/J,ax CaTy Mape (JIHBa).w)) 11 HJIym (<!>a/J,meT), I13YQaJIOCh
BJIHHH11e Ha ypomatî HapTorpeJIH pa3JIHtIHhIX HOMnOHeHTOB TeXHOJIOrUH ero B03p;eJlhIBaHUH
Ha IIOP;30JIHCThIX 11 OIIOp;30JIeHHhIX nO'IBax. flepBhIM BhIBOP;OM HBJIHeTCH '1'0, 1.1'1'0 B 3TOM
CJIyQae BOap;eJIhIBaHI1e HapTorpeJIH B03MomHO JIMllIh Ha llO'IBax C 06eCnet.IeHHLIM p;peHameM
nyTeM BnHThIBaHHH I1JIH me nOBepXHOCTHoro CTOHa. Hau60JIhiiine ypomaH 6hIJIH nOJIy
t.IeHhl no paHHeClleJIhIM 11 JIeTHHM copTaM .fIpJIa H Peca, OCeHHe-JIeTHeMy COpTy ,Il,eBl1pe
H llpOMhIllIJIeHHoMy COpTy Opa. KapTo(IJeJIh p;aBaJI P;OBOJIhHO xopolliue ypomau B p;By
IIOJIhHOM ceBoo60poTe, C pOTan;neM 3epHoBhIe -HapTO(peJIh, HO HaI1JIyt.IllI11e pe3yJIhTaThI
6LIJIli nOJIy1.IeHhl B Tpex IIJI11 t.IeThlpeXnOJIhHhIX ceBo060poTax. BeccMeHHaH HyJIbTypa
HapTorpeJIH ne peHoMeHp;yeTcH. l.JTo HacaeTCH o6pa6oTHH n01.IBbl 11 yxop;a 3a noceBaMH,
'1'0 6hIJIO yCTaHOBJIeHO, t.ITO Ha TaHIiX llOt.IBaX HaHJIyt.IllIl'Ie peayJIhTaThI p;aeT oceHHHH BcnallIHa,
1l0t.IBbI, npII 1l0BepXlIOCTHOM 1l0cap;He U llpU 06paaOBaHlBI BbICOImx rpe6Hett,
coxpaHHeMbIX B TetICHue Bcero BereTan;MOHHoro rrepuop;a rryTeM rrOBTopHbIX oHytII'lBaHl1M.
B 60pb6e C COpHHI{aMH HaHJIyt.I'lllUe pe3yJIbTaTbI p;amI rep6nn;Hp;bI recarapp; u HocaTpUH,
rrpUMeHHeMbIe B ,n;03ax 6-8 HI' Ira. Ha rrOp;30JIHCTbIX il 01lOp;30JIeHHLIX rrOt.IBaX BhICOHylO
3rprpeHTHBHoCTb ,n;aJIO BHeCeHl1e 20-~0 TIra HaB03a, aBOTa B p;03e 100-120 H1' Ira H rpoc
rpopa B p;03e ?0-100 Hr p;.H. B Tex CJIyt.IaHX, Horp;a opralUIl.JeCHOe yp;06peHl'Ie He BHO
CHTCH, P;03bI MHHepaJIhHbIX yp;06pelIHH CJIep;yeT YBeJIHt.II1Tb p;o 120-150 HI' Ira a30Ta,
90-120 H1' Ira P 205 1'1 80 Hr/ra H 20. liI3BecTHoBaHMe HapTorpeJIH Re orrpaBp;bIBaeT ce6H,
TaH HaH He p;aeT rrpu6aBOIt ypomaH.





Lucr. şt. (Anale) Le.p.C. - CARTOFUL, 1980, val. Xl

ASPECTE PRIVIND FERTILIZAREA CULTURII
CARTOFULUI PE GRUPE DE SOIURI

S. MUREŞAN, ADRIANA CUPŞA, N. GRĂDINARU, IL BORA,1 1. \MĂZĂREANU,

L. TAMAŞ, IOANA VLĂDUŢIU, 1. NEGUŢI, LUCIA DR GOMIR, D. NĂSTASE,

1. BîRTOI, 1. CĂLINOIU ŞL ELENA NEAGU

Lucrarea prez~ntă rezultatele obţinute în cursul anil.or
1977-1978 privind verificarea potenţialului de producţie a 12 so
iuri de cartof în 10 looalităţi din ţară cu condiţii pedoclimatice
diferite, pe două agrofonduri: al =N132PgoKso+40 tiha gunoi de
grajd şi a2=N250P20oK200+40 tlha gunoi de grajd. Soiurile anali
zate reacţ~onează diferit la îngrăşare şi irigare, producţiile cele
mai mari se obţin în condiţii de irigare. Conţinutul de amidoD
este mai ridicat în cultura neirigată la majorHatea soiurilor, el
scade însă în cultura nei:r:igată cu creşterea gradului de fertili
zare, mai accentuat la soiurile Jaerla şi Măgura.

La cartof folosirea îngrăşămintelorconstituie unul din cei mai
importanţi factori de sporire a producţiei. Cercetări cu privire la apli
carea îngrăşămintelor la cartof au fost executate în decursul anilor de
către: BERINDEI (1962, 1966), COPONY (1965), SCURTU (1972), TĂ

NĂSESCU (1969, 1970), REICHBUCH şi colab. (1973) şi alţii.

Majoritatea autorilor au efectuat experienţe cu număr mare de va
riante de îngrăşare, însă cu soiuri puţine, în cel mai bun caz cîte un
soi pentru fiecare grupă de precocitate. Cunoscînd faptul di acumula
rea producţiei este un caracter de soi (MUREŞAN1 1962) corelat mai
mult sau mai puţin cu precocitatea, s-a impus luarea în studiu a unui
număr mai mare de soiuri. Pentru a stabili potenţialul maxim de pro
ducţie al soiurilor zonate în vederea unei mai corecte şi raţionale re
partizări a lor pe teritoriul ţării, în anii 1977 şi 1978 au fost verificate
12 soiuri de cartof în 10 localităţi, diferite din punct de vedere atît al
c1imei cît şi al solului.

MATERIALUL, ŞI METODA DE CERCETARE. Materialul de sămînţă necesar
experimentării a fost înmulţit, în fiecare an la Braşov, după tehnologia producerii
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FERTILI2AREA PE GRUPE DE SOItJ1H

Producţia de tuberculi (t/ha) pe soiuri, localităţi, ani
(Potato yield for varieties, localities, years.

I I

I
Braşov

I
SecuicniNI'. Soiul

Icrt. (Variety) Anul (year)

I I % I I Ial a 2 Diff. al a 2 %
1 Ostara 1977 36,9 40,6 110,0 3,7 40,4 44,5 110,1

1978 50,5 52,5 104,0 2,0 35,;~ :18,5 109,1
:2 Jaerla ----

***
--------

1977 39,7 40,9 103,0 1 ,) 48,5 49,5 102,1--- ----
*
------

1978 50,2 59,6 118.7 9.4 36,0 44,1 122,5----- 000 ---------
3 Muncel 1977 37,1 35,9 96,8 1.2 47,8 53,8 112,5---------------

1978 57,6 59,7 103,6 2,0 tlL 1 49,5 120,4
1977

------- ---------4 Semenic' - - - - ---------- ------
1978 48,9 53,5 109,4 4,0 32,5 39,5 121,5

-------- -----
5 Superintensiv 1977 - - - - 47,0 53,4 113,6---------------

1978 54,6 67,4 123,4 12,8 40,8 52,0 127,4--- ----
***

---- ---
6 De"iree 1977 42,1 43,0 102,1 0,9 56,3 62,4 110,8-----------------

1978 51,3 56,9 110,9 5,6 40,4 48,4 119,8
----- ---------

7 Măgura 1977 37,3 37,1 99,5 -0,2 49,7 54,6 109,8
---~--------

1978 49,2 50,5 102,6 1,3 43,2 51,1 118,3

Colina
---- ()Oo-------

8
1977 41,7 41,0 91,7 -3,7 58,5 58,6 100,2---- '-O-~-----
1978 51,9 45,0 86,7 -6,9 44,3 t16,8 105,6--

.~**
------

9 Ora 1977 43,5 45,2 103,9 1.7 49,5 49,9 100,8---- ---- ,-----
1978 5t1,3 54,,5 100,4 0,2 34,3 37,6 109,6

, 51,5 45,2 000- ------
10 Merkur 1977 87,8

6,3 59,1 60,0 101,5

1978 55,4 52,5 94.8 -2,9' -47,3 49T 104,6

11 Procura 1977 43,4 45,0 103/7 ***
1,6 - - ------------ '--~--

1978 46,0 49,4 107,4 3,4 32,-1 38,1 117,6

Eba
-----------------

12
1977 48,1 47,9 99,6 -0,2 62,4 66,6 106,7--------------
1978 1 51,5 54,6 106,0 3,1 36,3 44,0 121,2

1977 - DL 5%=0,4-6,8; 1%=0,6-9,0; 0,1%=0,8-11,7;
*) Nivele de fertilizare (Fertilization levels). a J = N1uPaoKao + 40 tiha gunoi de grajd
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S. MUREŞAN şi colab.

Tabelul 1
şi agrofonduri* în condiţii de cultură neirigată

fertilization levels* under not Irrlgation conditions)

I
Suceava I Livada I -;--_T_i._rg~'u:_.-Ji-u-,..___--

~ al I a 2 I % I DUf. al I [12 I % I Dif1. a, I U 2 1 % I Diff.

4,1 35,9 40,() 113,1 i7 I 2G,:) . 29,9 11:3,7 3,51 21,7 23,9 110,1 2,2
3,2 46.5 48,3 103:9 '1T 43,0 46":'G' 10S;-:4 ---S:-6" 26,5 37T 140,0 10:6------------ ------ --------------

*
1,0 41,9 50,0 120,8 8,7 34,0 :38,0 111,8 4,0 23,9 26,3 110 2,4
-------------- ._-- -_._- __o _

**
8,1 44,4 [)1,4 115.8 7,0 38,4 48,3 125,8 9,9 28,8 41,8 145 13,0
----- ------- --- ------ --1-'---- --------

**
(\,0 43,2 50.6 117,1 7,4 3:i.9 :36,5 107,7 2,0 28.8 31,9 110,8 3.. 1
---------!------------ -'-- --- ---
***
8,11 59,1 55,2 93.4 -3,9 39,7 f15,4 lH,3 5,7 30,4 38,1 125,:3 7,7

--.---- ---1---1---:---1--- -----__ o .----

**
7,0 51,5 55,4 107,6 3,9 41,7 ,1~L8 105 2,1 22,G 30,6 1:36,4 8,0

~';. 35,2 42,9 121,9 *;,7===1 - - - 1,. - - -

11,2 65,5 60,2 91,9 -5,:3 53,3 62,7 117,6 9,4 31,G 41,9 132,6 10,3
----------- *** ---- ------ ---

6,1 41,2 52,7 127,9 11.5 31,8 35,5 111,6 3,7 2G,2 32,2 108,0 (i,0--------- ---[--:-------------- ---
**
8,0 52,3 59,2 113,2 6,9 42,2 46,9 111,1 4,7 29,8 <11,9 140,G 12,1
--~----- -*--- -'- ---------- --
4,9 43,8 49,8 113,7 6,0 35,4 38,4 108,5 3,0 24,8 28,8 116,1 4,0*"'*--------_._-"-- ---- ---- --- ---
7,9 55,8 57,5 103,0 1,7 49,3 44.7 90,G -4,(i 22,8 26,8 117,5 4,0
---- ---. --- -----;;:1<* --- --- --- ---- '- ...._- --------

0,1 40,7 52,4 128,7 11,7 3.5,9 38,7 107,8 2,8 25,2 29,0 115,1 3,8

2,5 5:3,1 49,3 92,8 - 3.8 46.8 44,5 95,1 2,3 25,5 29,2 115,9 3,7
--~----" ._- -***-- --- ._-' .------ ._- "-- --

0,4 :~7,6 49.4 131,4 11,8 33,0 3fi,0 109,1 3,0 24,9 25,G 106,8 1,7----------,----- ---- -",-,- ---------

3,3 44,4 49,9 112,4 5,5 42,7 4B,3 113,1 5,6 18,2 22,:3 122,5 4,1
-- _._- -- -------- -'-- -------------

**
0,9 42,9 51,0 118,9 8,1 34,6 35,4 102,3 0.8 29,0 31,2 107,(i 2,2
2,2 ~ 58,2 119,7 ~ 45,S-I- 1 ()g,1---3,3 23,9- 26,2 -----

32,0 34 106,2 95,2 2,9
--'-- ~---- .-- ,-------------------

*
5,7 49,7 43,1 86,7 -6,6 41,5 42,3 101,9 O,S 24,4 27,9 114,3 3,5
--------~.----__o • • __

4,2 39,0 51,4 131,8 12.4 42,8 47,2 110,3 4,4 28,7 32,3 112,5 7,9
-;;;;--- -- --- ---,------ ---- --- ------ --

7,7 50,7 54,5 107,5 3,8 41,8 44,5 10(i,4 2,7 20,9 24,4 l1(i,7 3,5

1978 DL 5% = 1,3-8,8; 1% = 1,7-11,4; 0,1 % = 2,3-14,9;
a~ = N2~OP2uoK200 + 40 t/ha gunoi de grajd
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FERTILIZAREA PE GRUPE DE SOIURI

cartofului de sămînţă la nivel de Il, păstrat în depozit cu ventilaţie mecanică ~i

trimis în primăvară unităţilor.

Aşezarea experienţei în cîmp s-a făcut după metoda parcelelor subdivizate
în patru repetiţii, cu doi factori;

A) agrofondul cu două graduări; al=N132P!JoKso+40 t!ba gunoi de grajd şi

a2=N250P20oK200+40 tjba gunoi de grajd;
B) soiul cu 12 graduări (b1-bd; Ostara, Jaerla, Semenic, Muncel - din

grupa timpurie şi semitimpurie, Desir2e, Măgura, Colina, Superintensiv - din
grupa semitîrzie şi Ora, Merkur, Procura şi Eba din grupa tîrzie.

Ingrăşămintele. fosfatice şi .potasice, precum şi gunoiul de grajd, au fost apli
cate în toamnă, odată cu arătura adîncă, iar cele azotoase în primăvară, înainte
de plantare.

Plantarea s-a executat în rigole, la distanţă de 70/30 cm, la epoca optimă a
zonei respective.

In localităţile Secuieni şi Braşov, aceeaşi experienţă s-a efectuat în paralel
atît în cultură neirigată cît şi în cultură irigată. In localităţile Valu lui Traian,
Brăila, Bacău, Oradea, Ştefăneşti şi Tg. Mureş experienţa s-a executat în condiţii

de irigare, iar la Suceava, Livada şi Tg. Jiu în cultură neirigată. Udările au
fost executate în momentul cînd umiditatea solului a atins plafonul minim de
70% din I.U.A. -

Recoltarea s-a făcut mecanic, pe grupe de precocitate, la maturitatea soiurilor,
cînd s-a stabilit prin cîntărire producţia pe fiecare parcelă şi s-a luat o probă

medie de tuberculi ce s-a trimis la Braşov, pentru analize de laborator. Inter
pretarea datelor s-a făcut prin diferenţa limită şi interacţiunea factorilor.

REZULTATE OBŢINUTE. Soiurile de cartof reacţionează diferit atît
la îngrăşare, cît şi la condiţiile de cultivare. În cultura neirigată (ta
belul 1) din grupa soiurilor timpurii, laerla şi Superintensiv au reacţio

nat pozitiv la îngrăşăminte, în majoritatea localităţilor oQţinîndu-se di
ferenţede producţie semnificative şi foarte semnificative pe agrQifondul
doi (N250P2ooK200+40 tjha gunoi de grajd). La soiul Desiree din grupa
soiurilor semitîrzii s-a obţinut o diferenţă de producţie între cele două

nivele de fertilizare numai în unii ani în localităţileSecuieni şi Suceava.
Din grupa soiurilor tîrzii au reacţionat pozitiv la îngrăşăminte: la Bra
şov soiurile Procura şi Ora, la Suceava Eba şi Ora, iar la Livada numai
soiul Ora.

În cultură irigată (tabelul 2) soiurile de cartof s-au comportat mai
bine în ceea ce priveşte reacţia la fertilizare, fapt ce se oglindeşte prin
producţiile de tuberculi obţinute. Cele mai mari producţii s-au realizat
în Insula Mare a Brăilei. Acestea au fost cuprinse în anul 1977 între
68,9 t/ha la soiul timpuriu Ostara pe primul agrofond şi 96,7 t/ha în
acelaşi an pe acelaşi agrofond la soiul Eba. În anul 1978, la soiul Os
tara s-a obţinut o producţie de 74,6 t/ha, în timp ce la SOiU1 Eba 99,7 t/ha.

Pe al doilea agrofond, în condiţiile de la Brăila s-au obţinut sporuri
de producţie faţă de primul agrofond numai în anul 1978. În acest an,
diferenţele de producţie sînt semnificative pînă la foarte semnificative
la majoritatea soiurilor studiate. Rezultatele obţinute la Bacău şi Oradea
sînt asemănătoare cu rezultatele obţinute la Brăila în ceea ce priveşte

diferenţele de producţii între cele două agrofonduri.
In condiţiile de la Valu lui Traian, Secuieni şi Braşov, numai anu

mite soiuri reacţionează pozitiv la îngrăşăminte, chiar în condiţii de iri-
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Producţia de tuberculi (t/ha) pe soiuri, localităţi, ani şi agrofonduri* în condiţii de irigare (Tuber yield obtained atdifferent varieties, localities and fertilization* levels undeI' irrigation)

I
Brăila

I
Baeău Ol"adea Valu lui Traian Seeuieni Braşov

I
Ştefăneşti

I
Tg. MureşNI'. lAnUl Iert. Soiul (Varicty) (Year) I I OI I Diff. I 1 % I Piff. I a 2 I % I Diff. I I % I I I % I Diff. al I I O/ I Diff. I I % IDiff. I I % Ial a. /0 al a. al al a. Diff. al a. a. /0 al a. al a. Diff.

1 Osta l'a 1977 68,9 63,6 92,3 -5,3 39,3 49.2 125,2 9,9*** 38,8 48,0 123,7 9,2*** 36,8 43,1 117,1 6,3** 47,2 I 60,3 127,7 13,1 *** 46,5 54,0 116,1 7,5*** 45,:3 47,8 105,5 2,5 ,10,5 51,1 126,2 10,6***
1978 74,6 77,0 103,2* 2,4 50,2 53,8 107,1 3,6*** 51,4 60,6 117,9 9,2*** 43,5 42,6 97,9 -0,9 48,9 55,5 113.5 6,6** - - -- 52.8 53,9 102,0 1,1 26,3 30,0 114,0 3,7**

-- ----- ------ -- ---- -- ----- ------ -------
2 Jaerla 1977 83,4 73,7 88,4 -9,7 49,3 55,1 111,8 5,8*** 48,3 61,2 126,7 12,9*** 38,0 44,6 117,3 6,6** 54,4 60,8 111,8 5.4* 56,5 58.1 102,8 1,6** 51.1 53,1 10:3,9 2 49,2 52,4 106,5 3,2

1978 81,7 83,9 102,7 2,2* 50,1 54,4 108,6 4,3*** 50,4 59,6 118,2 9,2*** 42,0 45,9 109,3 3,9*** 45,0 53,3 118,4 8,3*** - - - - 60,4 60,4 100 ° 27,5 29,5 107,2 2,0

---- -- ------- -- ----- ._--- -- ---- ----
3 Muncel 1977 8:3,0 75,0 90,4 8 47,5 56,5 118,9 9,0*** 58,3 60,5 103,8 2,2 38,3 33,6 87,7 -4,7° 60,5 64,5 106,6 4,0 51,1 55,3 108,2 4,2*" * 47,9 50,1 104,5 2,2 45,8 49,3 107,6 3,5

1978 86,2 89,8 104,2 :U>*** 52,5 57,0 108,6 4.5*** 42,6 48,3 113,4 5,7*** 42.1 52,9 125,6 10,8*** 52,6 58,5 111,2 5,9* - - 71,4 60,7 85,0 -10,7 30,5 33,7 110,5 3,2**

--- ----- --- ------ -- --- --- -- ----------
4 Semenic 1977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

1978 77,1 81,0 105,0 3.8*** i18,7 52,9 108,6 '1,2*** 48,'1 56,0 115,7 7,6*** 50,2 40,6 80,9 _9,6°00 42,9 46,1 107,4 3,2 - - - - 58,3 55,1 94,5 --3,2 38,2 :)9,0 102,1 0,8

--- ------ -- ----- ---- --
__o ----- ------------

5 Superintensiv 1977 92,6 87,1 94.1 -5,5 - - - 49,1 58,5 119,1 9,4*** - - - - 54.6 70,7 129,5 16.1 *** -- - - - - - - ·10,8 43.7 107,1 2,9
1978 92,9 101,2 108,9 8,3** 52,3 58,6 112,0 6,3*** 57,4 66,5 115,8 9,1 *** 49.3 L17.0 95,3 _2,300 52.1 58,5 112,3 6,4** - - - 73.5 76,5 104,3 ~i,O 42,3 48,0 101,6 0,7

------ 1------ --- -- '--- -- ---------------
6 Desirct> 1977 88,6 79,9 90,2 -8,7 48,4 52,8 108,0 3,9*** 46,9 60,8 129,6 13,9*** 'H,O 51,2 116,3 7,2** 60,0 65,4 109.0 5,4 66.9 65.3 99,1 -0,6 44,8 33,9 75,6 -10,9 48,0 57,0 118,7 9,0***

1978 87,7 90,5 103,2 2,8** 53.4 59,5 112,9 I 6,1*** 51,8 61,4 118,5 9,6*** 42.5 ~38,2 89,9 _4,3°0 48,1 49,6 103,1 1,5 - - - - 65,2 64,7 '99,2 -0,5 37,2 38,6 103,8 1,4

----- -- ------------- ---- --- ---------
7 M1gura 1977 82,9 73,8 89,0 -9.1 33,8 42,2 124,8 8.4*** 45,8 54,7 119,4 8,9*** 41,7 43,5 104,3 1,8 tH,6 62,6 101,6 1,0 58.8 62,3 105,9 3,5*** :36,8 35,6 96,7 -1,2 44,9 45,5 101,3 0,6

1978 78,8 83,0 105,5 4,3*** 41,2 51,6 125,2 10,4*** t 49,5 53,6 108,3 4,1 48,0 46,5 96,8 -1,50 48,5 49,7 102.5 1,2 - - 57,1 54,9 96,1 -2,2 30,4 33,3 109,5 2,9*

---- --~ ---- -- ---- ---- --- ------- ----
8 Colina 1977 77,2 71,6 92,7 -5,6 4:3,4 49,7 114,5 6,3*** 45,9 55,2 120,3 9,3*** 4:3.5 47,3 104,4 2,0 58,8 59,8 101,7 1,0 65,3 56,3 86,2 _9°C ( 45,2 34,8 81,9 -7,7 60,8 65,9 108,4 5,1

1978 84,7 87,7 103,5 3,0** 41,8 51,6 12~3,4 9,8*** 47,9 54,6 114,0 6,7** 50,8 47,6 93,7 _3,2°°0 50,4 50,6 100,4 0,2 - - - - 55,0 57,0 103,6 2,0 36,5 38,5 105,5 2,0

------- -- -- ._- --- -- ------------
9 Ora 1977 85,2 75,6 88,7 -9,6 43,0 48,9 113,7 5,9*** 42,9 48,1 112,1 5,2*** 42,8 42,5 99.3 -0,3 55,0 56,6 102,7 1,5 68,6 60,9 88,7 _7,7°C { 37,3 37,1 99,5 -0,2 57,~i 61,0 106,1 3,7

1978 87,5 91,0 104,0 ~3,5*** 45,8 48,6 106,1 2,8** 42,6 48,0 112,7 5,4 45,9 50.3 109,6 4,4*** 40,2 37,0 92,0 -3,2 - - - 48,0 55,0 114,6 7,0 36,1 36,5 101,1 0,4

------ --- --- -- -- --- --------- ._----- ---
10 Merkur 1977 81,6 71,4 87,5 10,2 52,3 57,6 110,1 5,3*** 38,7 4n.'J 119,0 7,6*** 43,5 43.3 99,5 -0,2 63,5 64,4 101,4 0,9 74,2 64,4 86,8 _9,8°00 3ti,7 36,0 98,1 --0,7 50.0 51,8 103,6 1,8

1978 85,9 89,8 104,5 3,9*** 42,8 51,9 121,3 9,1*** 4~~,5 52,5 120,7 9,0*** 44,4 46,2 104,0 1,8* 52,9 50,5 95.5 -2,4 - - _. 51,2 54,9 107,2 3,7 34,6 37,6 108,7 3,0*

------ -- -- --- -- ---- --o--------
11 Procura 1977 - - - 49,9 56,0 112,2 6,1 *** - 44,7 52,7 117.9 8,0*** -- -- - 61,4 66.5 108,3 5,1 *** :38,9 43,8 112,tl ,-1,9 - -

1978 91,1 95,3 104.6 4,2*** '15,5 53,6 117,8 8,1 *** 43.4 'H),6 114.3 6.2** 40,9 50,8 12,1,2 9.9*** 38,9 4'1,0 113,1 5,1* -- - - 47,9 52,2 109,0 4,3 :i5,3 35,9 101,7 0,6

----- -- --.- -- --- -- ------------
12 Eba 1977 96.7 86,1 88,2 -10,6 49,4 53,5 108,3 4,1 *** 49,4 58,2 117,8 8.8*** - _.- - -- 62,8 76,1 1') ') 13,3*** 64,2 68,2 105,1 ~i.3*** 39,0 34,~3 87,9 -4,7 48,0

1

53,3 111 5,3
1978 99,7 102,1 102,4 2.·1** 47,8 59,0 123,4 11,2*** 50,5 59,8 118,4 9,3*** 51,9 52.3 100,7 0,4 46,9 48,3 103:0 I 1,4 - - 47,3 50,1 105,9 2,8 32,8 33,4 101,8 0,6

I
.. Nivele de fertilizare (fertilization levels) al = N132Pgol{80 + 40 t/ha gunoi do grajd: a 2 =NmP2ooK.oo + 40 t/ha gunoi de grajd

1977 DL 5% = 0,8-5,8
1 % = 1,3-7,4

0,1 % = 2,2 --10,0
1978DL 5%=1,3-5,5

1 % = 1,8-7,4
0,1 % = 8,4-9,5



S. MUREŞAN şi calab:

gare. Printre acestea sînt: Ostara şi Jaerla din grupa soiurilor semitîr
zii, Ora şi Procura din grupa soiurilor tîrzii. În vederea unei amplasări

corecte a culturii cartofului în zone, este necesar să se ţină seama de
reacţia soiului la îngrăşare şi irigare.

Calitatea producţiei. Conţinutul în amidon este un caracter de soi
şi variază în funcţie de agrofond şi irigare. În condiţiile de la Braşov (ta-

Tabelul 3

Conţinutul mediu în amidon (procente) pe 2 agrofonduri,
în condiţii de neirigare şi irigare

(Mean potato starch content of tubers harvested from fields under irrigation or not,
on two fertilization levels)

Braşov 1977 -1978

Neirigat Irigat

Nr. ert.
Soiul (unirigated) (irigated)

(Variety)

a 1 * I a 2 " 3 1 * I a "2

1 O~tara I 15,50 13,75 14,66 14,83

2 Jaerla 15,16 11,33 12,16 10,50

--
3 lVluncel 14,83 13,83 13,50 12,75

--
4 Bintje 17,50 14,83 14,58 13,50

--
5 Spartaan 18,16 15,91 14,75 14,25

6 Desiree 16,83 15,33 14,91 13,83

7 Măgura 15,58 12,66 13,08 11,16

8 Colina 17,08 14,16 14,58 14,75

9 Ora 18,50 16,58 16,91 16,50

10 Mcrkur 15,66 15,41 12,83 11,33'

11 Procura 20,33 20,75 17,33 17,33

~I Eba 19,25 17,50 15,16 I 15,41

" Nivele de îngrăşare (fertilization levels) :
al = N l32 P aol{so + 40 t/ha gunoi de grajd
a 2 = N 2,ioP 200l{2oo + 40 t/ha gunoi de grajd

5 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109 65
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Indicii economici ai producţiei de cartof 1977-1978 (Economica1 indices of potato yield)

Tabelut 4

Neirigat Irigat Diferenţă venit net
(unirrigated) (irrigated) (net income difference)

Nr. Localitatea *** *** *·lH+

I
*** *** ***

crt. (LocaJity) al a2 al a 2 a2-a 1 a 2-a1 al a 2

. I · . I · IC.u. V.n. c.n·1 V.n. C.u. V.n. Ic.n.! V.n. irigat it'igat
lei/ha /ha lei/ha /ha lei/ha /ha Ici/ha /ha neirigat i1"igat neirigat neirigat

1 Braşov 236 37080 251 38200 253 47200 269 147520 1 120 320 10120 9320

-- ----------- ~-- --- ---
2 Secuieni 247 35400 243 39440 290 41160 285 44800 4040 3640 5760 5360

~-- ~ ---
~133 2881------

------
3 Li vada 284 ~30 800 - 2488-r-- -

4 Suceava 240 36400 238 403201 -- 3920 - -

--1-
5 Oradea - I - 1 320 ~)7 240 292 43720 -

I
6480 - -

I-(} ___o

--1-- ---- ._-- ------
Valu lui Traian -~-~ - - 351 34040, ~HO ~37 560 - 3520 -

1--- --- --- --- --- ------ ___o ____ o

7 Brăila -"'- -- - - 177 67560 194 65760 1800 - -

--- --- ------ --- --- ---l p

__8_
1
Bacău - - -- ~327 :36480 :307 41 600 - 5120 - --

------ --- --- --- ---

1.=0
9 Ştefăneşti - - - - 302 :39480 :324 39480 - -

--- --- --- ------ --- ---- --- ,
10 Tg. Mureş _.. - - - 370 32280 :370 34520 I 2240 -- I -

0.° C.u. - Cost unitar de producţie, lei/ha (pricc per unit, lei/ha)
V.n. - Venit net, lei/ha (net incomc, lei/ha)
Nivele de fertilizare (fel"tilization levels): al = N l32 P.oK. o + ·10 t/ha gUIlJi de grajd

3 2 = N2ooP2ool{loo + ,10 t/ha gunoi ele grajd



FERTILIZAREA PE GRUPE DE SOIURI

belul 3), valorile medii pe doi anI, In cultură neirigată, demonstrează

tendinţa de scădere a conţinutului de amidon pe agrofondul doi faţă de
agrofondul unu. Astfel, la soiul Ostara, în timp ce pe primul agrofond
(N132PgoKso+40 t/ha gunoi) conţinutulde amidon este de 15,500/ 0 pe agro
fondul doi (N250P2ooK200+40 t/ha gunoi) este de 13,750/ 0 , La soiul Desiree
conţinutul de amidon scade de la 16,830/0 la 15,33% , iar la soiul Ora de
la 18,500/ 0 la 16,580/0,

În condiţii de irigare, diferenţele de conţinut în amidon între cele
două agrofonduri sînt mai mici faţă de cultura neirigată. Aceste dife
renţe nu depăşesc 1%, la majoritatea soiurilor, fapt ce ne dă posibilita
tea să considerăm că valorile sînt practic egale.

Venitul net realizat la hectar (tabelul 4), în condiţii de cultură ne
irigată, a oscilat de la 30800 lei/ha la Livada, la 37 080 lei/ha la Bra
şov pe primul agrofond, iar pe agrofondul doi, de la 33 288 lei/ha la Li
vada la 40 320 lei/ha la Suceava. Diferenţe mai mari între cele două

agrofonduri în ceea ce priveşte venitul net realiziat s-au obţinut la Se
cuieni (4040 lei/ha) şi la Suceava (3920 lei/ha).

În condiţii de irigare, venitul net realizat este mai mare, el variază

pe primul agrofond de la 34040 lei/ha la Valu lui Traian la 67 560 lei/ha
la Brăila. Pe agrofondul doi, venitul net obţinut variazăde la 37 560 lei/ha
la Valu lui Traian la 65760 lei/ha la Brăila. Diferenţa cea mai mare în
tre agrofondul doi şi primul agrofond, în condiţii de irigare, în ceea ce
priveşte venitul net realizat la ha, s-a obţinut la Oradea, de 6480 leijha,
precum şi în localităţile Bacău, Secuieni şi Valu lui Traian (5 120
3 520 lei). În condiţiile de la Brăila, datorită solului bine aprovizionat
în elemente nutritive, nu este justificată administrarea de îngrăşăminte

în plus faţă de cele aplicate la primul agrofond (N132PgoKso), deoarece
venitul net scade cu 1 800 lei/ha în urma aplicării unor cantităţi mai
mari de îngrăşăminte.

În ceea ce priveşte diferenţa de venit între cultura irigată şi ne
irigată, la Braşov şi Secuieni se constată, atît la primul agrofond cît şi

la al doilea agrofond, diferenţe de cca 5000-10 000 lei în favoarea iri
gării, ceea ce justifică aplicarea ei din punct de vedere economic în
aceste localităţi.

CONCLUZII. (1) În condiţii de cultură neirigată, dintre soiurile de
cartof studiate, cel mai bine reacţionează la îngrăşăminte soiurile semi
timpurii laerla şi Superintensiv, soiul semitîrziu Desiree şi soiurile tîr
zii Ora, Eba şi Procura. (2) În cazul irigării culturii cartofului, pe agro
fondul doi - N250P2ooK200+40 t/ha gunoi de grajd - s-au obţinut sporuri
de producţie semnificative numai la soiurile O.stara, laerla, Desiree,
Ora şi Procura, la celelalte soiuri rezultînd sporuri nesemnificative de
producţie în localităţile Valu lui Traian, Secuieni şi Braşov, ceea ce
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denotă o reacţie diferită a soiurilor la îngrăşare. (3) La neirigat, mări

rea dozelor de îngrăşăminteduce la o scădere a conţinutului în amidon.
În condiţii de irigare, conţinutul în amidon pe cele două agrofonduri
este practic egal, cu excepţia soiurilor laerla şi Măgura. Conţinutul de
amidon este mai ridicat în cultura neirigată la majoritatea soiuriloL (4)
Venitul net cel mai mare la hectar s-a obţinut în condiţii de irigare în
toate localităţileunde au fost experimentate soiurile, irigarea fiind jus
tificată din punct de vedere economic.
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ASPECTS OF POTATO CROP FERTILIZATION
DIFFERENTIATEDON GROUPS OF VARIETIES

Summary

The yielă ability of 12 varieties rin two years (1977-1978) in 10 localities,
on two fertilization levels (N132PgoK80+40 tiha manure; N250P200I(200+40 t/ha ma
nure) was tested. The varieties. answered diHerent1y to fertilization· and lirriga
tion. The starch content, higher undeI' not irrigated conditions for almost aU the
varieties, decreased as an effect of an increased level of fertilization, especially
at Măgura and Jaerla.
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GESICHTSP'UNKTE ZUR nONGUNG, NACH SORTENGRUPPEN,
IM KARTOFFELANBAU

Zusammenfassung

Wăhrend cler Jahren 1977-1978 wurcle clas Praduktionspotential van 12 Ka1'
toffelnsorten in 10 Ortschaften mit verschiedenen klimatischen Bed~ngungen ge
prUft. Folgcncle zwei Grunddilngungen kamen zur Anwendung: al = N132P90K80+
+40 T/Ha Stallmist und a2=Nz50P:woK21l0+40 T/Ha Stallmist.

Die untersuchten Boden reagierten verschiede auf dic Dilngung und die
Bewăsserung. Die hochsten Ertrăge wurden mit Hilfe deTi Bewăsserung erzielt.

Bei den meisten Sarten war der! Stărkegehalt grăsser ohne Bewasserung.
Der Stărkegehalt făllt umsa mehr je hoher die Dungergaben sind, nul' allem bei
den Sorten Jaerla und Măgura.

HEKOTOPbIE ACI1EKTbI Y)J;OEPEHMH 110CEBOB KAPTO<DEJIH
110 I'PYrInAM COPTOB

Pe3l{),Me

B pa6o're IIPI1BOj~flTCH j~aHHhle, IIOJlYQeHHhle n TeqeHl111 1977-1979 rr. H

KacaIOIIJ;HCCH IIOTCHIJ;I1aJla ypoiHalIHocTH 12 copTon KapTotiJeJlH n 10 MeCTHOCTHX cTpaHhI,
n pa3JHPIHhIX 110"IBeUHO-IUI1'IMaTJiILfeCKHX yCJlOnIIHX, Ha CJle)];yIOIIJ;HX )];nyx arpotiJoHax:

al = H132 P90 H'80 +40 Tira HaBoaa 11 a 2 = N230P 200:K200 +40 Tira HaB03a. MsyqaBIlIHeCH
copTa 110 pamroMy OT3bIBaIOTCH KaK Ha y)];06peHHe, TaK Ii Ha opOllIeHHC, rrpHLfCM HaH
60JlbllIHe ypOtF;aI1 OHH )];aIOT n yCJlOBIIHX opOllIeHHH. Y 60JIblllHHb'l'Ba COpTOB CO)];epiHaHHC

l\paXMaJIa BbILue B neopornaCMOII I\YJIbType, O)];HaKO rrpa rrOBbIllIeHHH )];03 y)];o6pemt:t1 OHO

CHliiHaeTCH, rrpHqCM DTO CIUIiH8IUre oco6eUHO 3aMeTHO y COpTOB .HpJIa li Marypa.
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Lucr. şt. (Anale) Le.p.C. - CARTOFUL, 1980, voI. Xl

CONSIDERAŢII PRIVIND OPTIMIZAREA
FERTILIZARII CARTOFULUI

W. COPONY, M. BERINDEI şi GH. PAMFIL

Experienţe polifactoriale cu îngrăşăminte de tipul 5N X 5'pX
X 3K reduse la 36 variante (N = 40, 70, 140, 210, 270; P205=40,
70, 130, 200, 270; şi K20 =40, 80, 160, kg/ha), executate anual in
20-30 localităţi din ţară pe fond de ° şi 30 tlha gunoi, cu so
iurile Ostara şi Desiree, timp de 7 ani, au fumlizat baza infor
maţională ce a permis elaborarea modelelor COF-1 (cartof opti
mizarea fertilizării). Sistemul COF-1 cuprinde o serie de modele
multidimensionale, cu ajutorul cărora se obţin, în baza unor in
chiei de sol şi climă proprii solelor, ecuaţii de fertilizare carac
teristice la nivel de solă, ce permit optimizarea sistemului de
fertilizare funcţie de scopul de folosinţă a recoltei şi estimarea
producţiei de tuberculi pentru orice combinaţie de îngrăşăminte

într-o anumită ambianţă ecologică. Producţiile medH de
35-50 t/ha tuberculi realizate în anii de cercetare în cele mai
variate condiţii ecologice din ţară, în urma fertilizării minerale
şi organice, pot fi reproouse pI"in optimizarea sistemului de fer
tilizarecu o probabilitate pe 70-80% ; (adică în 7-8 ani din 10),
funcţie de evoluţia climei din perioada respectivă. Se continuă

cercetările pentru realizarea unor modele ce permit optimizarea
fertilizării concomitent pentru 2-3 indici ai producţiei. Cu aceste
modele se va putea estima, în acelaşi timp, producţia şi calita
tea tuberculilor, funcţie de condiţiile ecologdce şi de sistemul de
fertilizare. O serie experimentală nouă ce se execută în reţea,

cu fracţionarea dozelor pe fenofaze de dezvoltare a culturii, va
permite ridicarea eficacităţii do~elor şi influenţarea mai puter
nică a indicilor de calitate şi a stării fitosanita,re a plantei.

Există numeroase cercetări executate în decursul deceniilor tre
cute, atît la noi în ţară cît şi în lumea întreagă, prin care s-a încercat
să se afle cauzele ce determină variaţia efectului îngrăşămintelor în
funcţie de mersul vremii, de condiţiile de sol şi de tehnologia de culti
vare. Se pare că pînă în prezent nu s-a găsit o soluţie saţisfăcătoare la
această problemă.
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În 1961, BRADFIELD ajunge la următoarea concluzie, după studie
rea rezultatelor experimentale în domeniul fertilităţii solului din ultilnii
100 de ani: "Ni se pare că studiem mereu şi mereu aceeaşi problemă

a fertilităţii solului din motivul că nu sîntem capabili să prevedem efec
tul anumitor măsuri. Nu sîntem capabili să-I prevedem pentru că pro
cesele au loc cu participarea unui număr prea mare de parametri pe
care însă nu-i putem indentifica, măsura şi interpreta".

Întrebarea firească pe care trebuie să ne-o punem este de ce nu
s-a putut găsi un răspuns general valabil la problema: care sînt cauzele
ce determină efectul atît de diferit al îngrăşămintelor de la an la an,
de la o zonă la alta, de la o tehnologie de culţivare la alta etc. ?

Răspunsul la această întrebare se pare că nu este atît de simplu.
Prima problemă care se pune este dacă pentru un sistem atît de com
plex ca cel reprezentat de climă, sol, îngrăşăminte, plantă, există po
sibilitatea găsirii unei soluţii general valabile prin care să se poată ob
ţine răspunsul corect privind eficacitatea îngrăşămintelor pentru orice
ambianţă ecologică şi tehnologică. Cu alte cuvinte, dacă există posibi
litatea cunoaşterii interacţiunilor lnultiple şi complexe dintre multitu
dinea factorilor din acest sistem ce intervin la un moment dat asupra
eficacităţii unui îngrăşămînt.

Această problemă nu a putut fi cercetată pînă acum cincisprezeee
ani, pe de o parte din considerente tehnice: descrierea cantitativă a
unui sistem multidimensional necesită un volum de calcule enorm, in
diferent de modul de tratare a problemei, statistic sau cauzal-detenni
nistic. Pînă la inventarea calculatoarelor electronice nu era posibil să

se atace o problemă de o asemenea anvergură. În zilele noastre, prin
utilizarea sistemelor autOlnate de prelucrare a datelor, din punct de ve
dere tehnic şi matematic o astfel de problemă poate fi rezolvată. Pe
de altă parte, problema esenţială care se pune este schimbarea con
cepţiei oamenilor de ştiinţă, de la modul de gîndire monodimensional,
concepţie ce aparţine posibilităţilor tehnice ale trecutului, la gîndirea
multidimensională, corespunzătoare posibilităţilor tehnice actuale.

Aceste două moduri de gîndire sînt complet diferite din punct de
vedere al conceptului de cercetare. Punerea problemei, conceperea ex
perienţelor şi, legat de aceasta, prelucrarea şi intrepretarea rezultatelor,
se fac cu totul diferit în gîndirea monodimensionalăcomparativ cu cea
lnultidimensională.FERRARI 1965 s-a exprimat în legătură cu această

problemă foarte drasti.c scriind: "Cercetările agricole au rămas con
servatoare şi se mai conduc adesea şi astăzi după principiul vechi: să

se varieze un singur factor menţinîndu-i constanţi pe ceilalţi. Acest
principiu se bazează pe o ficţiune". Acest mod de cercetare, care se mai
practică încă şi astăzi pe scară foarte largă, nu ne permite să cunoaştem

legăturile şi interdependenţele dintre factorii cercetării şi cei ai sis
temului ambiant: climă, sol, tehnologie etc. (chiar dacă se execută

experienţa cu doi, trei sau chiar mai mulţi factori).
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Prelucrarea a zeci sau sute ele experienţe, mono-, bi- sau chiar mul
tidimensionale la calculatorul electronic nu însemnează trecerea de la
gîndirea monodimensională la cea multidimensională. Prin utilizarea
calculatoarelor electronice la. prelucrarea unor experienţe de acest fel
se realizează economisire de timp şi de costuri de prelucrare a datelor,
dar nu se realizează trecerea la noua concepţie în cercetare care se nu
meşte: modelarea sistenlelor multidimensionale, concepţie ce cores
punde cu posibilităţile tehnice ale prezentului.

În legătură cu această concepţie JENIK (1967) scrie: "Avantajul
modelelor matematice îl constituie faptul că permit descrierea foarte
exactă a unui număr mare de legături, interdependenţe şi acţiuni in
verse dintr-un sistem, cu un minim de efort (de semne). Din acest mo
tiv, în domeniul ştiinţelor naturii elaborarea modelelor matematice
trebuie considerată ca ţelul suprem şi încoronarea tuturor cercetărilor

ştiinţifice". DE WIT (1977) are următoarea părere despre modelarea ma
tematică a sistemelor cOlnplexe : "Modelul matematic este o copie sim
plificată a unui sistem complex pe care dorim să-I cercetăm dar nu-l
putem aborda decît sub forma acestei copii simplificate. Avantajul mo
delelor îl constituie faptul că uşurează cunoaşterea cantitativă a siste
melor şi permit în felul acesta prevederea evoluţiei lor în vii tor". În
legătură cu aceeaşi problemă NALIMOV (1975) scrie: "Modelele mate
matice permit numai o cunoaştere aproximativă a sistemelor complexe,
existînd în acelaşi timp posibilitatea ca un sistem să se descrie prin mai
multe modele la fel de bune, fiecare model tratînd o anumită latură, un
anumit aspect al sistemului. Prin introducerea în cercetarea ştiinţifică a
concepţiei de model, s-a schimbat şi sistemul concluziilor şi chiar con
cepţia despre ceea ce este sau nu permis în cercetare. Aceste transfor
mări în domeniul cercetărilor multidimensionale sînt încă în curs".

În continuare vom descrie modul de lucru şi concepţia ce a stat la
baza cercetărilor care au condus la obţinerea sistemului de optimizare
a fertilizării la cultura cartofului din ţara noastră.

METODA DE LUCRU. Pentru a putea intocmi un model de optimizare a
fertilizării culturii cartofului funcţie" de insuşirile solului şi de mersul vremii,
era necesar a se obţine informaţiile privind variaţia efectului dozelor şi combi
naţiilor de îngrăşăminte pe diferite tipuri' de sol şi in diferite condiţii clima
tice. In acest sens, s-a cercetat literatura de specialitate, în vederea găsirii unor
experienţe şi rezultate executate anterior, care să se preteze pentru un aseme
nea studiu. in urma verificării tuturor experienţelor accesibile ce s-au executat
în ultimii 20 ani la cultura cartofului cU îngrăşăminte, s-a ajuns la concluzia
că în acest domeniu există un bagaj de informaţii foarte bogat şi variat, care
conţine răspunsul la un număr mare de problemei privind fertilizarea acestei
culturi. Din nefericire însă, informaţiile respective nu puteau fi utilizate pentru
scopul propus, deoarece fiecare experienţă sau serie experimentală conţinea in
formaţia pentru o anumită problemă specifică, pentru care a fost concepută. Di
feritele tipuri de experienţă' nu puteau fi legate între ele din cauza lipsei multor
date ca: analize de sol, de calitate culinară şi tehnologică a producţiei, date de
climă etc. Chiar dacă la anumite experienţe existau unele din datele necesare,
lipseau celelalte. In felul acesta, din vastul şi bogatul material informaţional exis-
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tent în anul 1969, nici o experienţă nu avea setul de date complet, necesar pentru
întocmirea unui model de optimizare a fertilizării funcţie de indicii de sol şi de
climă. Era deci necesar să se execute o nouă serie experimentală, care să furni
zeze informaţiile privitoare la interacţiunile complexe dintre diferitele îngrăşă

minte şi doze cu indici de sol şi climă, legate de producţia şi' calItatea cartofului.
Experienţa ce s-a conceput pentru acest scop a fost de tipul 5N X 5P X 3K. Din
totalul de 75 combinaţii posibile s-au ales, după un principiu geometric, 36 va
riante, astfel ca suprafeţele de răspuns să se poată construi în planurile NP, NK
şi PK. Dozele folosite au fost: pentru N - 40, 70, 140, 210, 270 ; pentru P 20 5 - 40,
70, 130, 200, 270; şi pentru K 20 - 40, 80, 160 kg substanţă activă la hectar. Ex
perienţa s-a executat timp de 7 ani, anual în cîte 20-30 localităţi diferite din
principalele zone producătoare de cartofi din ţară. La fiecare parcelă experimen
tală s-au ridicat probe de sol pentru analize chimice şi determinări fizice. La fel,
s-a recoltat şi cîte o probă de tuberculi reprezentativă din fiecare parcelă, pentru
determinări de calitate chimică şi tehnologică. Blocul cu cele 36 variante de fer
tilizare minerală s-a executat pe fond de O şi 30 tone gunoi de grajd. În multe
localităţi experienţa s-a executat paralel cu cîte trei soiuri de cartof, şi anume
cu soiurile Ostara, Desiree şi Jaerla. Unitatea de cercetare elementară considerată

a fost parcela experimentală. În timpul celor 7 ani s-au realizat cca 20 000 parcele
experimentale, existînd pentru fiecare parcelă peste 40 de înregistrări privind
indicii producţiei, ai calităţii producţiei, indicii agrochimici şi ,agrofizici şi cei
climatici. Pentru eliminarea erorilor sistematice ce pot apare la analiza chimică

a solului sau a plantei, toate aceste analize s-au executat într-un singur loc, la
laboratorul de chimie de la Institutul de cercetare şi producţie a cartofului Bra
şov. Toate rezultatele au fost depuse într-un fişier de date, pe mediu magnetic,
la calculatorul electronic ceea ce permite un acces rapid la date, regrupări, ordo
nări sau transgenerări ale rezultatelor după necesităţile prelucrărilor ulterioare.
Metoda de calcul ce s-a utilizat şi pentru care a fost concepută experienţa a fost
calculul regresiilor. Fiecare experienţă dintr-un an şi dintr-o localitate s-a prelu
crat pentru fiecare indice al producţiei, odată pentru factorii NPK şi gunoi (G)
şi apoi pentru NPKG şi indici de sol. Aceste calcule iniţiale au servit pentru ve
rificarea rezultatelor ce s-au introdus în fişierul de date. In urma acestor prelu
crări, s-au putut evidenţia erorile experimentale şi de analiză. Rezultatele eronate
din cîmp au fost excluse, cele de analiză chimică au fost refăcute. In felul acesta,
fişierul acestei experienţe conţine rezultate bine verificate şi sigure. Ulterior s-a
trecut la prelucrarea rezultatelor pe zone de cultură (MĂZAREANU, 1974; MA
ZAREANU' şi colab., 1980; SIMIONESCU şi colab., 1980; NEGUŢI şi colab., .1980 ;
MARKUS şi COl1Bib., 1980; IANOŞI, MARIA şi calab., 1980) şi lla prelucrări gene~

rale (COPONY, A. 1976; COPONY şi oolab., 1976; COPONY şi coll8.Jb., 1978 a;
CQPONY şi colab., 1978 b). Pentru aceste prelucrări s-au utilizat modele multi
dimensionale, introducîndu-se, pe lîngă dozele de îngrăşăminte, factorii solului,
climatici şi ai soiului. Aceste modele zonale şi cele generale conţin cca 20 de
factori şi pînă la 80 de termeni în ecuaţie. Construirea modelelor se face funcţie

de scopul urmărit, cunoscîndu-se faptul că pentru un anumit sistem, în cazul de
faţă este vorba de sistemul climă, sol, fertilizare şi producţia de cartof, se pot
construi multe modele, fiecare model înfăţişînd o anumită latură a sistemului
(NALIMOV, 1975). După cum prin intermediul modelelor matematiee se pot ex
trage, sub formă condensată, informaţiile privind anumite însuşiri ale sistemului
construit, modelele! elaborate s-au referit în principal la două aspecte:

A) Interacţiunile dintre îngrăşăminte cu indici de sol şi climă, pentru a pu
tea optimiza .la nivel de solă sistemul de fertilizare a cartofului şi a putea es·
tima, în acelaşi timp, producţia şi indicii de calitate ce se pot realiza într-o anu
mită ambianţă ecologică, pentru orice sistem de fertilizare. Aceste modele sînt
de un anumit tip, în sensul că permit calcularea unor funcţii de fertilizare ca
racteristice solelor, în urma introducerii în model a unor indici de sol şi climă

proprii solelor respective. Funcţiile de fertilizare proprii solelor fiind ecuaţii pă

tratice pentru NPK şi gunoi, ele permit calcularea dozelor pentru situaţii extreme
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(maximul tehnic, optimul economic) şi estimarea producţiei pentru orice combi
naţie NPKG (COPONY şi colab., 1978 a).

B) Interdependenţa dintre indicii de sol, cei climatici şi dozele d~ îngrăşă
minte în vederea estimării pretabilităţii solului pentru cultura cartofulm (BERIN
DEI şi colab., 1979).

Un ajutor de nepreţuit la toate prelucrările efectuate l-au oferit colecţiile
de programe pentru calculatorul electronic ca BMDP (1977) şi NAG (1977) ce au
putut fi utilizate, ele conţinînd algoritmele din domeniul matematicii statistice
programate la nivelul tehnicii anilor 1975-1977. în timp ce se executau experien
ţele în cîmp, colectivul de lucru de la LC.P.C. a elaborat modelele prin noi şi noi
încercări, ajungîndu-se în final la soluţiile reprezentate prin sistemul COF-l (CO
PONY şi oolab. 1978 a), ce permit optimiZlarea fertilizării la nivel de tarla' şi
prog'noza produ~ţiei de cartof pentru orice sistem! de fertilimrel într-o anumită
ambianţă ecologică.

DISCUŢII. În situaţia actuală, cînd îngrăşămintele chimice consti
tuie unul dintre mijloacele principale (în unele situaţii poate chiar mij
locul principal) de sporire a producţiei şi de dirijare a calităţii tehno
logice a produselor agricole şi cînd din punct de vedere tehnic se pot
realiza în multe situaţii potenţialele ecologice la majoritatea plantelor
cultivate, sistemul de fertilizare devine una dintre verigile principale
ale tehnologiilor de cultivare ale plantelor. Cartoful fiind o cultură in
tensivă ce răspunde, în majoritatea condiţiilor ecologice prin sporuri
mari la fertilizare, necesită în mod deosebit un sistem care să permită

dozarea adecvată a îngrăşămintelor funcţie de condiţ.iile concrete de
sol, climă şi de scopul de folosinţă a culturii. Dacă la producţii mici şi

medii erorile de fertilizare nu sînt atît de grave, producţiile economice
ridicate nu se pot realiza fără o dozare corectă a îngrăşămintelor, mai
ales dacă se urmăreşte şi calitatea tuberculilor în funcţie de scopul de
folosinţă o astfel de dozare nu poate fi realizată dacă nu se cunosc legă

turile ce există între efectul îngrăşămintelor şi condiţiile de sol, climă

şi tehnologie. Prin intermediul experienţei arătate anterior, cu cele
36 variante de fertilizare, s-au putut acumula informaţiile necesare la
nivel de ţară, ce au permis întocmirea unui sistem de fertilizare care
să corespundă dezideratelor amintite: optimizarea dozelor de îngrăşă

minte funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei sole şi estimarea pro
ducţiilor pentru orice ambianţă ecologică şi orice combinaţie de îngră

şăminte. Pe lîngă acest aspect al fertilizării, sistemul preconizat permite
şi microzonarea culturii cartofului funcţie de pretabilitatea solului şi

de sporurile realizabile prin fertilizare.
În tabelele 1 şi 2 sînt redate producţiile medii de tuberculi reali

zate în cîmpurile experimentale la soiurile Desiree şi Ostara din prin
cipalele zone cultivatoare de cartof. Nivelul ridicat al producţiilor şi

sporurile realizate printr-o fertilizare minerală adecvată indică posibi
lităţile potenţiale ale cartofului în ţara noastră şi randamentul ridicat
pe care îl poate da această cultură la aplicarea corectă a îngrăşămin

telor. În tabelele 3 şi 4 sînt trecute, pentru aceleaşi soiuri, sporurile ce
pot fi realizate printr-o fertilizare organică de 30 tone gunoi, ce se
aplică suplimentar faţă de fertilizarea minerală.
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Tabelul 1

Variaţia unor indici de producţie Ia soiul Desiree sub influenţadozelor
de îngrăşăminte minerale în zonele principale de cultură a cartofului din România

(Limits and increase of total and ware yield of Desiree variety as ·effect
of mineral fertilization in main zones of potato cropping)

1972-1978

I Producţia (Potato yicld) t/ha
-

Perioada Parcele Totală (total) \ Comercială (\\are)"
de expcri- experimentale

ll1entarc cercetate
Localitatea (Periocl) (Exp. plot<;) Variaţii medii lnl'('gistratc sub influenţa

(Locality) dozelor NPK (cUect of fertilizatiol1)

anii 19 .. Număr Limite I Spo, I Limite I Spo,
(years) (number) (limits) (increase) (limits) (increase)

Valu lui Traian
(iriga t) 74--77 1;32 40--56 16 38-54 16

Oradea 74--77 216 31-51 20 21-36 15
Braşov 72-78 ;324 26-48 22 8-40 32
Secuieni 74-76 300 25-45 20 14-38 24
Tg. T\lureş 7:3-77 524 26 4,4 18 12-30 18
Suceava 72-78 650 25-39 14 18-34 16
Cluj 7,'1-77 362 20-40 20 15-35 20
Bechet (irigat) 73-77 132 20-40 20 12-32 20

3Icdia (l\lean)

I
72--78

I
2640

I
27--45

I
18,8

I
17- 37

I
20

tllberculi peste 55 gramc (tllbers biggcr than 55 gnnm)

Prin elaborarea sistemului de optimizare COF-l, ce conţine mode
lele zonale şi cele generale, este posibil să se stabilească sistemul de
fertilizare optim pentru orice ambianţă ecologică din ţară, functie de
scopul de folosinţă al culturii. Pentru realizarea producţiilor indicate în
tabelele 1 şi 4 se pot stabili, prin intermediul sistemului COF-l, dozele
necesare de NPKG, probabilitatea realizării productiilor respective fiind
asigurată în 7-8 ani din 10/ funcţie de evoluţia climei. În urma calcu
lelor statistice efectuate, probabilitatea pentru apariţia unor ani cu o
desfăşurare a climatului ce se abate mult de la media multianuală este
de 2-3 ani din 10. În aceşti ani, prognoza fertilizării are şi ea o pro
babilitate mai redusă.

În prezent sînt în studiu modele ce permit optimizarea concomi
tentă a dozelor pentru mai multe funcţii în mod obiectiv, adică pentru
mai mulţi indici ai producţiei. După ce aceste modele vor fi definitivate,
se va putea stabili sistemul de fertilizare pentru producţii ridicate, cu
1-2 indici de calitate prevăzuţi să aibă valori apropiate de nişte pra
guri dori te.
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Tabelul 2

Variaţia unor indici de producţie la soiul de cartof Ostara sub influenţa dozelor
de îngrăşăminte minerale în zonele principale de cultură a cartofului din România

(Limits and increase of total and ware yield of Ostara variety as effect
of mineral fertilization in main zones of potato cropping)

1972-1978

Producţia (Potato yield) t/ha

Perioada Parcelc Totală (total) I Comercială (\\are)*
dc experi- experimentale

lnentare cercetate
Localitatea (Period) (Exp. plots) variaţii medii înregistrate sub influenţa

(Locality) dozelor NPK (eHect of fcrtilization)

anii J9 .. numiie Limite

I Spm
o I Limite

I
Spor

(years) (number) (limits) (incrcase) (limits) (inceease)

Sccuieni 7,1-76 96 36 50 l/i 29-43 14
Valu, lui Traian
(irigat) 74-76 132 32 e -46 14 31~46 15

Oradea 74-76 180 31-45 14 22-38 16
Tg. Mureş 73-76 168 21-44 23 16-38 12
Cluj 74--76 184 18-36 18 11--32 18
Bechet (irigat) 73--76 208 17 -- 35 18 11-32 21

Media (Mean)
I

73--76
I

964

I
26-43

I
17

I
21--38

I
17

I
* producţia de tuberculi mai mari de 55 grame (tubers bigger than 55 grams)

Tubclul 3

Influenţa asupra unor indici de producţie la soiul Desiree a 30 tone gunoi de grajd
aplicate suplimentar faţă de o fertilizare minerală

(Effeet of farmyard manure added to a mineral ferHlization on total and ware
yield and also on starch content of Desiree variety)

Prod. totală Prod. comerc. Amidon (Stareh)*
(Total yield) t/ha* (\l\Tare yield) t/ha * °L

Local itatea Anii 10

(Locality) (Yean)
t/ha gunoi (manure) t/ha gunoi (manure) t/ha gunoi (manure)19 ..

O I 30 ISpor** O I 30 ISpor"'* O I 30 1Spo1'.**

Valu lui Traian 7 Ll--77 48 47 -- 1 46 45 - 1 67,5 68,0 +0,5
Oradea 74-77 41 48 + 7 28 34 + 6 65,6 66,9 +1,3
Secuieni 74-76 35 45 +10 26 37 +11 67,9 65,0 2,9
Tg. Mllreş 73-77 35 38 + 3 21 31 +10 66,2 65,6 -0,6
Cluj 74-77 30 32 + 2 25 27 + 2 69,0 67,3 -1,7

* Valori medii realizate pe celc 36 variante de fertilizare minerală

(Mcan values realisecl for ali 36 variants of mineral fertilizatjon)
Sporul realizat prin gunoire suplimentară (Inerease by manure adding)
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Tabelul 4

Influenţa asupra unor indici de producţie'la soiul Ostara a 30 tone gunoi de grajd
aplicate suplimentar faţă de o fertilizare minerală

(Effect of farmyard manure added to a mineral fertilization on total and ware
yield and on starch content of Ostara variety)

Prod. totală Prod. comerc. Amidon
(Total yield)t/ha'~ (Ware yield) t/ha * (Starch) o;: *

Anii /0
Localitatea

(Years) --------
(Locality)

19 .. t/ha gunoi (manure) t/ha gunoi (manure) tjha gunoi (manure)

O I 30 ISpor** O I 30 ISpor*"* O I 30 18po1'**

Seeuieni 74-76 43 47 + 4 36 40 +4 65,9 63,7 -2,2
Valu lui Traian 74-77 39 4:3 + 4 38 42 +6 66,5 66,2 -0,3
Oradea 74--77 38 48 +10 30 37 +7 66,3 66,6 +0,3
Tg. l\Iureş 73 77 3:3 :32 - 1 27 27 ° 65,3 65,2 -0,1
Cluj 74-77 27 :31 + 4 22 25

I
+-:3 67,4 66,3 --1,1

I

•. Valoi'i medii realizate pe cele 36 variante de fertilizare minerală

(Mean values realised for aH 36 varianb. of mineral fertilization)
,... Sporul realizat prin gllnoil'e suplimentară (Increase by manure adding)

Se execută şi o nouă serie experimentală cu doze crescînde NPK
ce se aplică după diferite scheme de fracţionare. Experienţa urmăreşte

două scopuri:
a) să se mărească, funcţie de condiţiile e=:ologice, eficacitatea

dozelor, printr-o repartizare mai bună în timp şi o omogenizare mai
bună cu masa de sol;

b) să se realizeze prin fertilizare o influenţa re mai eficace a indi
cilor de calitate tehnologică, culinară şi a stării fitosanitare a culturii.

Experienţele de cîmp şi analizele de laborator vor furniza în anii
următori baza informaţională necesară întocmirii unor modele ce vor
satisface dezideratele aminti te.

CONCLUZII. (1) Modelarea matematică multidimensională (multi
variată) permite descrierea cantitativă a interacţiunilor şi interdepen
denţelor multiple din sistemele complexe, realizîndu-se, prin modelele
respective, copii simplificate ale sistemelor cercetate. Prin intermediul
unor asemenea modele, evoluţia sistemelor în timp poate fi prevăzută.

(2) Modelele COF-l realizate (cartof, optimizarea fertilizării - apro
ximaţia întîi) permit, în baza unor indici ecologici proprii solelor, să se
calculeze functii de fertilizare caracteristice la nivel de solă, ce permit
optimizarea sistemului de fertilizare funcţie de scopul de folosinţă a re
coltei şi estimarea producţiilor de tuberculi pentru orice combinaţie de
îngrăşăminte într-o anumită ambianţă ecologică. (3) Producţiile medii
de 35-50 tlha cartof realizate în anii de cercetare în cele mai variate
condiţii ecologice din ţară prin fertilizarea minerală şi organică pot fi
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reproduse prin optimizarea sistemului de fertilizare cu o probabilitate
de 70-800/0 (adică în 7-8 ani din 10), funcţie de evoluţia climei din
perioada respectivă.
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Predat comitetului de redacţie

la 22 ianuarie 1980
Referent: ing. N. Bîrsan

ing. D. Mitroi
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OPTIMIZAREA FERTILIZARII LA CARTOF

POTATO FERTILIZATION OPTIMIZATION

Summary

Among the results of some experiments with several factors, dealing with
fertilizers (experiment type 5N X 5P X3K), only 36 variants were selected (N = 40,
70, 140, 210, 270; P 20 5 =40, 70, 130, 200, 270; K 20 =40, 80, 60 kgjha). The experi~

ments were oarried out in 20-30 loealities in the country, with ° laud 30 ţIha
farmyard manure, two varieties (Ostara and Desiree), along seven years. On these
data is based the structure of the COF-1 model. The system COF-1 involves se
ries of Inultidimensional models and gives fertilization equations for each plot
based on pedoclimatic indices. The system enables to predict the yield for each
type of consumption and everYi fertilization formula undeI' a certain environ
ment. Yields of 35-50 t/ha can be reproduced by optimizing the fertilization
system, with a probability of 70-800/0 (Le. in 7-8 years from 10). Research work
is developed for next models estimating the size and the quality of the yield
depending on a certain; ecological environment and fertilization system. New
experiments are in trairr to build models able to follow divided rates of fertili
zers along the phenophases of growth.

ZUR OPTIMIERUNG DER DUNGUNG IM KARTOFFELBAU

Zusammenfassung

Polifaktorielle DUngungsversuche mit 5N X 5P X 3K Stufen die auf 36 Varian
ten reduziert wurden und wăhrend 7 Jahren an je 20 bis 30 Standorten mit den
Sorten Ostara und Desiree durchgefUhrt wurden ermăglichten die Erarbeitung der
COF-1 Optimierungsmodelle (COF-1 = cartof optimizarea fertilizării aproximaţia

întîi =Optimierung der Dlmgung zu K,artoffeln - erste Annăherung). Es kamen
folgende DUngermengen zur Anwendung: 40, 70, 140, 210, '270 Kg/Ha N, 40, 70,
130, 200, 240 Kg/Ha P20 5, 40, 80, 160 Kg/Ha K 20 und zwei organische GrunddUn
gungsstufen von o und 30 T/Ha. Uber die standorteigenen Klima und Bodenkenn
werte lassen sich die Modelle des COF-1 Systems, ,in standorteigene ~Ertragsfunktio·

nen zur Optimierung standartbezogener Dungung UberfUhren. Anhand dieser stan
dorteigenen Ertragsfunktionen kann der Ertrag fUr jede DUngemittelkombination
}e Standort geschătzt und die Optimierung der DUngemittel je nach Verwendungs
zweck der Kartoffel durchgefUhrt werden.

Die wăhrend der Versuchsdauer erzielten mittleren Ertrăge von 35-50 T/Ha
Knollen kăonen durch standortbezogene Optimierung der DUngung mit einel'
Wahrscheinlichkeit von 70-800/0 erhalten werden.

Durch FortfUhren der Versuche sollen neue Modelle erarbeitet werden die
eine gleichzeitige Optimierung der DUngemittel fUr 2 bis 3 Kennwerte des Ertrages
ermăglichen. Anhand solcher Modelle kann der Knollenertrag gleichzeitig mit vor
gelegten Qualitătmerkmalen in Abhăngigkeit von den Standortbedingungen und
der DUngung geschătzt werden.

COOBPAiI{EHMH OTHOCMTEJIhHO OTITMM113AIJ;MM
Y~OBPEHMH RAPTO~EJIH

Pe370.He

MHoro1lal<TopHhle OIlhIThI C yp;o6peHluIMH nma 5N x 5P x 3H, OrpaHH'IeHHhIe
36 BaplIaHTa1'lIH (N = 40, 70, 140, 210, 270; P 20 5 =40, 70, 130, 200, 270 II H 2 0=40,
80, 160 Kr/ra), IlpOBop;uBuurecH B TeqeHUe 7 JIeT. B 20-30 MeC'l'HOCTHX cTpaHhI IlO 1lony
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W. COPONY şi M. BERINDEI

YAo6pemUI HaBOSOM B AOSax O n 30 TIra C COp,Tal\-1H OCTapa 1'1 )J;eSllpe, AamI llH<popMa~nOH

HyIO OCHOBy AJUI paspa60Tlm MOAeJIeit COF-1 (onTHMusa~llfI YA06peHuH RapTo<peJIH). CUC
'l.'eMa COF-1 OXBaTLIBaeT pHA MHoropaSMeHLIX MOAeJIeit, C nOMOllJ;LIO ROTOpLIX, Ha OCHOBe
CBoitcTBeHHLIX nOJIHM noqBeHHLIM il RJIHMaTllqeCKHM nORaSaTeJIHM, nOJIyqaIOT xapaHTep

HLIe ypaBHeHIIH Ha ypoBHe nOJIH, nOSBOJIHIOIII;He onTHMHsa~HIO CHCTeMLI YA06peHUH B

saBHCHMOCTH OT xapaRTepa l1CnOJILSOBaHIIH ypomaH Il o~eHRY ypomaH RJIy6Heit AJIH

JII060it H.OM6HHa~1l1l YA06peHllit B HSBecTHoit ::mOJIOrll'IeCROit cpeAe. CpeAHlle ypomal1
B 35-50 TIra Imy6Hetl, nOJIyqeHHLIe B rOALI onLITOB B caMLIX paSJIUqHLIX :mOJIOrUqeCRHX

yCJIOBlHIX CTpaHLI B pesyJIbTaTe npllMeHeHIIH MI'IHepaJIbHLIX II OpraHllqeCRIIX YA06peHHit,

MoryT 6htTL BocnpOHSBeAeULI C 70-80 % BepoHTHoCTLIO, TO eCTL B TeqeHHe 7-8 JIeT lIS
AecHTII, B saBHCHMOCTII OT RJIlIMaTHqeCRlIX yCJIOBlIit B Tel.IeHlle cooTBeTcTByIOllJ;erO ne

plIoAa. I1poAOJIiHaIOTCH IICCJIeAOBamIH no paspa60TRe MOAeJIett, nOSBOJIHIOllJ;nX onTHMH

sHpoBaTb YA06pemle oAHoBpeMeHHo IlO 2-3 IlORaSaTeJIHM ypomaH. C nOMOllJ;hIO 3TUX
MOAeJIei1 MomHO 6YAeT oAHoBpeMeHHo AeJIaTL o~eHRY RaR ypOlHaH, TaR II Ral.I8CTBa RJIy6

Heit, B 3aBlICUMOCTU OT 3ROJIOrUl.IeCRIIX yCJIOBlIit Il IlpHMeHHeMoi1 CHCTeMLI YA06peHHH.

HOBLlfI PHA onLITOB, BLInOJIHHeMbIX B ceTH OIlbITHLIX cTaH~Hi1, C paSAeJICHHeM A03 no
<!>eHO<pa3aM pa3BHTHH RyJIbTypLI, rrOSBQJIllT nOBLICHTL 3<p<peRTllBHOCTh 3THX A03 H CHJILHee

BJIHHTh Ha rrORa3aTcmI Ral.I8CTBa II Ha <pHTocaHlITapHOC COCTOHHHC pacTcHHi1.

6 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109





Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C. - CARTOFUL, 1980, voI. XI

POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE SUPERIOARĂ

A POTENŢIALULUI DE FERTILITATE A SOLULUI
îN VEDER~AOBŢINERIIUNOR PRODUCŢII MARI

DE CARTOFI IN ZONA PEDOCLIMATICA
A JUDEŢULUI CLUJ (Comunicarea 1)

1. SIMIONESCU, 1. BRETAN, W. COPONY şi GH. PAMFIL

In baza experienţelor cu îngrăşăminte executate între
1974 şi 1977 în judeţul Cluj, în 4 localităţi diferite, cu 3 soiuri
de cartof, s-au putut elabora modele de optimizare a dozelor de
îngrăşăminte funcţie de indicii principali ai climei şi ai solului
pentru soiurile Ostara şi Desiree, modele ce permit estimarea la
nivel de tarIa a producţiei totale şi comerciale pentru orice com
binaţie de NPK, inclusiv a combinaţiilor corespunzătoare opti
mului economic sau maximului tehnic. In baza acestor modele
se pot calcula ecuaţiile de fertilizare caracteristice la nivel de
tarla (E.F.C.T.) în baza indicilor agrochimici şi climatici proprii
tarlalelor, ecuaţii ce permit .optimizarea dozelor, calcu1îndu-se
·cantităţile corespunzătoare op'bimulUli economie sau maximului
tehnic şi estimarea producţiilor pentru aceste doze sau chiar
pentru oricare alte combinaţii NPK. Pentru ambele soiuri de
cartof, azotul este îngrăşămîntul cu eficacitatea cea mai mare
asupra ambilor indici ai producţiei. La ambele soiuri eficienţa

îngrăşămintelor depinde de constelaţia factorilor agrochimici. La
soiul Ostara eficacitatea dozelor de azot creşte cu cr,eşterea cal
ciului şi fosforului (solubili în laetat acetat de amoniu) din sol
şi scade cu creşterea humusului. La soiul Desiree azotul are efica
citate mărită la conţinuturi mai ridicate de fosfor mobil şi hu
mus din soL Eficacitatea dozelor de fosfor la soiul Ostara a cres
cut cu scăderea hidrogenului schimbabil şi creşterea caIeiului
solubil, 1Ia soiul Desiree !indicii solului nu au influenţat eficaci
tatea acestui element. Fosforul în general nu dă sporuri de re
coltă, pe majoritatea tarlalelor, la doze mai mari înregistrîndu-se
chiar depresiuni de producţie, mai ales la producţia comercială.

Interacţiunea azot-potasiu este pozitivă la ambele soiuri, deter
minînd creşterea eficacităţii aceloraşi doze de potasiu cu creş-

terea nivelului de azot ce se aplică. Interacţiunea azot-fosfor este
negativă în general pentru soiul Qstara şi practic inexistentă
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VALORIFICAREA SOLURILOR DIN ZONA CLUJ (1)

pentru soiul Desiree. Pentru soiul Ostara, în majoritatea situa
ţiilor agrochimice, combinaţiile N20oKlooasigură producţii mai ridi
cate decît N200P200.,.În medie pentru zona cercetată nivelul produc
ţiilor corespunzătoare dozelor optime de N200P50K150 -200 la soiul
Ostara este de 30-32 t;ha producţie totală şi 27-30 tlha pro
ducţie comercială. La soiul Desiree combinaţia optimă este de
N200P50K100, ce asigură pentru aceleaşi condiţii agrochimice medii
producţii totale de tuberculi de 25-30 tlha şi producţii comerciale
de 23-26 t/ha.

Situată în ve'cinătatea a două mari unităţi geografice, Cîmpia
Transilvaniei spre est şi Podişul Someşului spre nord şi nord-vest, zona
la care ne referim reprezintă în acelaşi timp teritoriul în care se întîl
nesc şi se întrepătrund cunoscutele soIuri zbnale cernoziomice şi silvo
stepa estică şi soIurile brune şi brun-roşcate de pădure din regiunea
deluroasă dinspre nord şi nord-vest. Pe formele de relief mai înalte
domină soIurile brune podzolite şi chiar podzolurile argilo-iluviale, iar
în lunci soIurile aluviale, fără a aminti numeroas,ele soIuri azonale şi

gama largă a subtipurilor şi varietăţilor existente, a,lături de mozaicul
de culori ce trădează prezenţa nedorită a solurilor degradate prin feno
menul eroziunE.

Pentru o astfel de zonă, cu teren adesea puternic frămîntat, este
foarte greu de stabilit metode cu putere de generalizare, mai ale,s cînd
este vorba de o cultură atît de exigentă faţă de condiţiile de sol şi

climă cum este cartoful.
Cercetările efectuate pînă în prezent au stabilit o serie de metode

pentru creşterea producţiei de tuberculi pe soIurile aluviale din lunca
Someşuluimk (BRETAN, 1961), pe soIurile brune podzolite şi brun
roşcat de pădure din împrejurimile municipiului Cluj-Napoca (BRETAN
şi colab., 1972 şi 1975 i VELICAN şi colab., 1975 i SIMIONESCU şi

colab., 1972) şi pe cernoziomul levigat de silvostepă (MĂRGINEANU,

1969 iSIMIONESCU şi colab., 1977).
În vederea elaborării unui sistem raţional de fertilizare pentru

cultura cartofului, s-au iniţiat o serie de experienţe polifactoriale prin
care s-a căutat să se stabilească o serie de interacţiuni între principaEi
indici de producţie şi 17 factori cauzali: îngrăşăminte, indiCi de sol şi

de climă.

Calculul, prelucrarea şi interpretarea datelor s-au bazat pe cele
mai noi metode utilizate în acest scop de către BERINDEI şi colab.,
1973, 1979 i DIXON, 1975 i COPONY, 1976 i COPONY şi PAMFIL, 1975,
1977 i PAMFIL, 1977 i COPONY şi calab., 1976, 1978 a şi 1978 b.

MATERI'\L ŞI METODA. Pentru obţinerea informaţiilor necesare stabilirii
relaţiilor cantitative asupra efectului unor doz,e de combinaţii de îngrăşăminte mi
nerale şi organice în condiţiile pedoclimatice din zona Cluj-Napoca s-au executat
experienţe de tipul 5N X 5P X 3K/2 X 2G X 38 (5 doze de azot, 5 doze de fosfor, 3 doze
de potasiu, 1 doză de gunoi, 3 soiuri de cartof). Această experienţă s-a efectuat
în perioada 1974-1977 pe soIuri deosebite ca tip şi potenţial de fertilitate (tabe
lul 1), utilizînd soiuri cu durată de vegetaţie diferită (Jaerla, Ostara şi Desiree).

84



r. SIMIONESCU şi colab.

Tabelul

Localităţile, solul, anii, soiurile, numărul variantelor si nivelul de gunoi de grajd
C:l care s-a experimentat în zona Cluj

(Experimental conditions)

Localita tea N"mănd va-I ,-Tipul de sol Anul Soiurile riantclor (Nu- N~vele de gu-
(Loeality) (SoiJ) (Year) (Varietics) mber of nOI (Farmyard

variants) I manurc) t/ha

Sub Monument

I
Aluvial 1974 Desiree

J
36

I
O

19713

1974 Ostara 24 O; 30
Valea Girboului Aluvial Desiree 24 O; 30----

1977 Ostara 36 O
Desiree 36 O; 30

-" I

197<1 Ostara 24 O; 30
Desiree 24 O; 30

Făget Podzol u~;ilo- 1975 Ostara 36 30
iluvial glossic Desiree 36 O; 30

I 1976 Desiree :)0 OI
1

1977 Ostm'a 36 30
Desiree 36 O; 30

I 1974 Ostara 24 O; 30

I
Desiree 24 O· 30,

Suatu CernoziolU levigat 1975 Oslara 40 O; 30

1
de silvcstepă Desiree 40 O; 30

I 1976 Desircc 36 OI
i 1977 I Osta1'a I 36 OI
I

De la soiuL Jaerla nu s-au mai introdus date in lucrare, intrucit nu figurează

pe lista soiurilor admise la inmulţire in etapa actuală.

Anual, din fiecare parcelă experimentală s-au recoltat probe de sol şi de
tuberculi, la care s-au efectuat analize de laborator.

Elementele analizate şi limitele de variaţie pentru fiecare element in parte
sint indicate în tabelul 2.

Principiul metodei de calcul. Printr-un model matematic care cuprinde fac"'
torii de soţ şi de climă indicaţi in tabelul 2, s-a încercat să se determine acţiuniie.

şi interacţiunile dintre îngrăşămintele folosite asupra producţiei de cartofi.
Modelul matematic s-a conceput in baza unui polinom de gradul 2 de tipul:

2 2 1 J i j n
Y=K+ L bix i+ L bix 2

i + '2: '2: bijxixj + 1: '2: 1: bijnXiXjX n

1 1 11 111

alegindu-se, dintre termenii posibili ai unui polinom cu 17 factori, pe aceia care
din punct de vedere agrochimic, climatologic şi agrotehnic puteau influenţa indicii
productiei de cartofi.

In' tabelul 3 se indică structura modelului, care reflectă scopul pentru care
a fost conceput, Prin acest model s-a urmărit obţinerea unor funcţii caracteristice
de fertilizare a culturii cartofului la nivel de tarIa. Acest deziderat s-a realizat prin

85



VALORIFICAREA SOLURILOR DIN ZONA CLUJ (I)

Tabelul 2

Media şi abaterea standard a factorilor luaţi în studiu pentru producţia totală

şi comercială de cartof în zona pedoclimaticăCluj, în perioada 1974-1977
(Factors influencing total and ware yield in 184 plots for Ostara variety and

362 for Desiree variety)

Media
Abaterea stan-
dard (Standard

Denumirea factorilor Unităţi de măsură (Mean) deviation)
luaţi in studiu (Factors)* (Mcasure units)

Ostara IDesiree Ostara IDesiree

Doze de azot Kg substanţă activă 140 140 80 79
Doze fosfor la hectar 139 138 86 94
Doze potasiu 88 89 48 48------ ------
Fosforul solubil în A.L.>I<* mg/l00 g sol 11,7 9,7 9,4 7,0
Potasiul solubil în A.L. >1< * mg/100 g sol 23,0 18,4 11,0 10,5
Calciul solubil în A.L. ** me/l00 g sol 21,8 19,3 13,0 15,4
Hidrogen schimbabil în acetat

de sodiu pH = 8 ,36 me/l00 g sol 5,2 5,1 4,6 3,7
Carbon total % 2,2 2,0 0,8 0,7------------
Suma precipitaţiiIor 10-3 126 134 30 36

pentru lunile 4 47 51 13 13
5 mm apă la m 2 66 66 31 28
6 111 103 52 56
7 60 59 19 19--- ------

Media lunară a 4 grade Celsius 8,0 7,9 0,6 0,7
temperaturiIor 5 13,5 13,5 1,1 1,0

6 16,2 16,1 1,0 0,9
7 18,2 18,2 0,5 0,6---------

Producţia totală t/ha 27 30 9 10
Producţia comercială t/ha 23 25 9 11

--
* Factors: N, P, K fertilizerrates; P, K, Ca soluble in ammonium lactate acetate; Hchan

geable; total carbon; rainfalls for months... , mcan temperature for months...
*" lactat acetat de amoniu pH = 3,7

introducerea în model a interacţiunilor dintre îngrăşăminte şi indicii de sol şi

climă, rezultînd un număr de 45 de termeni programaţi.

In tabelul în care este prezentată structura modelului, prin cifre se indică

termenii propuşi a intra în model din oei 153 posibili pentru 17 factori studiaţi.

Termenul 10, de exemplu, indică interacţiunea dintre dozele de azot şi oaloiu so
lubil din sol. La fel se interpretează şi oeilalţi termeni.

La rîndul O sînt menţionaţi azotul" fosforul şi potasiul la puterea întîi, la pu
terea a doua şi sub formă de interacţiune (termenii 1 la 9). Aoeşti termeni ai mo
delului constituie termenii ecuaţiilor caracteristice de fertilizare la nivel de tarIa.
Interacţiunile din coloanele acestor termeni, care se află în rîndurile următoare din
tabel, vor servi pentru calcularea coeficienţilor de eficienţă "e", de corecţie "c"
şi de interacţiune "i" ai ecuaţiilor de fertilizare caracteristice la nivel de tarIa
(E.F.C.T.) de tipul:

Y =Po+elN +e2P205+e3K20

- olN2 - C2(P20 5)2 - c3(K20)2

± iNP ± iNK ± iPK
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Tabelul 3

structura modelului zonal pentru condiţiile pedoclimatice din zona Cluj
(Zonal model strueture for soiland climate experimental conditions)

Factorii luaţi in studiu (Factors) IN Ipili INt I li' INP INli IPI{ tii I I I-------------CTP
j

P
4

P
3

P
6

P,
O 1234567891 I

Fosfor (P) solub'l I
1 45

in Iactat (AP) 16 J 32
Potasiu (K) acetat

de amoniu (AK) 36 44
Calciu (Ca) pH = 3,7 (AC) 10 27

I
38 42 43

H schimba bil in acet" t
de sodiu pH ~= 8,36 (T-S) 17 24 39 41

Carbon total (CT) 11 2fJ '10
- - - -- - ---- -1--;; -,,-- - -- - - -

Suma precipita- 10--3 (P 1) 22
ţiilor în mm 4 (P4) 12 28
pent ru lunile 5 (P5) 30
(Hainfalls for 6 (P6) 1~

months... ) 7 (P7) 1~ 34
13 25- - - --- - -- ------1- - - - - -

Media temperaturilor 1 (C4) 20 I 33
în grade Celsius 5 (C5) 14 35
pentru lunile
(Mean tempera- 6 (C6) 23 26
tures for months... ) 7 (C7)

15\ 31 I- -
CK2 ~ iNP iNK

-- - - - - - -
eN eP eK CN2 CP2 iPK Po

Prin însumarea termenilor dintr-o coloană se obţine cîte un coeficient din
E.F.C.T. De exemplu eN se obţine prin însumarea termenilor 1 + 10+ 11+ 12+13+
+14+15. In mod similar se obţin şi ceilalţi coeficienţi din E.F.C.T. De remarcat
faptul că fiecare dintre aceşti coeficienţi, care indică acţiunea directă sau indi
rectă a unui îngrăşămînt, este cîte o funcţie a îngrăşămîntului cu o serie de in
dici ai solului şi climei.

Po reprezintă potenţialul natural al solulul (producţia sau oricare alt indice
al producţiei) ce se obţine fără îngrăşăminte.

Acest Po se calculează din termenii 38-45 ai modelului, ei reprezentînd in
teracţiuni dintre indicii de sol între ei sau dintre indicii de sol şi climă.

Tehnica de calcul. S-a folosit metoda regresiilor multiple în paşi (step wise
regression), programul de calcul utilizat făcînd parte din biblioteca de programe
pentru medicină şi biologie a Universităţii din California. Este vorba de pachetul
de programe denumit Biomedical Computer Programe (BMDP), DIXON (1975), uti
lizat pe scară largă în lumea întreagă', în domeniul medicinei şi biologiei.

Acest program de calcul alege la fiecare pas din termenii propuşi a fi in
troduşi în model, pe cei care au aportul maxim la reducerea sumei pătratelor.

La fiecare iteraţie (pas) însă, termenii aleşi anterior sînt verificaţi prin testul F
şi se menţin în sistem numai dacă semnificaţia statistică a lor permite păstrarea

în continuare în model.
Acest algoritm matematic este foarte riguros. Dintre termenii propuşi în ma

joritatea cazurilor nu toţi intră în model; însă cei selectaţi şi menţinuţi sînt ter
meni care, în baza datelor utilizate, au o semnificaţie statistică sigură ,asupra va
riaţiei indicelui urmărit (producţie, calitate etc.).
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Modelele rezultate se caracterizează printr-un coeficient multiplu de deter
minaţie D, care indică, în procente dependenţa variaţiei indicelui de producţie cer
cetat în funcţie de factorii din model. Aprecierea statistică globală dată de coefi
cientul multiplu de determinaţie nu ne permite, la modele de astfel de dimensiuni,
să ne dăm seama de aplicabilitatea şi veridicitatea lor, in toate situaţiile de climă

şi sol care pot apare pe teren.
Pentru a testa modelul şi din acest punct de vedere, se aplică testul Delta

(COPONY şi PA MFIL, 1977). în baza acestui test statistic se recalculează indicele
de producţie studiat pentru toate parcelele din ale căror date s-a calculat modelul.
Se face diferenţa dintre producţia realizată în cîmp şi cea calculată în baza con
stelaţiilor proprii ale factorilor fiecărei parcele (sol, climă, îngrăşăminte). Dife
renţele, care reprezintă de fapt eroarea de prognoză a modelului, se grupează pe
clase de eroare, în care se încadrează numărul de parcele pe diferite nivele de
producţie, obţinîndu-se in acest fel o situaţie sintetică a erorii de estimare.

Tabelele Delta ne dau deci o imagine mai detaliată a preciziei de prognoză

a modelului, atît pe indicele studiat in general cît şi pe diferite nivele de producţie

sau de calitate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Pentru fiecare din soiurile Ostara şi

Desiree s-au calculat cîte trei modele şi anume: unul pentru producţia

totală, unul pentru producţia comercială şi unul pentru procentul de
amidon. În tqbelul 4 se indică, pentru exemplificare, modelul calculat
pentru producţia totală a soiului Desiree. Coloana 1 conţine denumirea
termenilor (interacţiuni, termeni simpli, termeni la puterea a doua) i
coloanele 2 şi 3 conţin codificarea tennenilor icoloana 4 - coeficien
ţii de regresie i coloana 5 - coeficienţ.ii de determinaţie multiplă.

În acest model, primul termen selectat, care a avut aportul cel
mai mare la reducerea sumei pătratelor erorii, a fost interacţiunea

dintre precipitaţiile din luna iulie şi fosforul din sol (P7XAP). CDefici
entul de determinaţie pentru acest termen şi producţia de tuberculi
este de 41,1 %, iar coeficientul ele regresie de 6,579, ceea ce înseamnă

că pentru variaţia cu 1 (unitatea) a produsului: mm apă în luna
iulie Xm9 P20 5/100 g sol, producţia creşte cu 6,579 kg tuberculi/ha.
Al doilea termen selectat este interacţiunea dintre doza de azot (N) şi

humusul din sol (carbon total =" Ct) care împreună cU primul termen are
un coeficient de determinaţie multiplă de 50,90/0,

În model au fost incluşi iniţial 42 de termeni, din Cqre pe parcurs
doi au fost eliminaţi deoarece semnificaţia, după testul F al lor, a scă

zut sub limita probabilităţii de 50/0, Este vorba de doza de fosfor la
pătrat (PXP) care s-a inclus în model la pasul 16 şi s-a eliminat la
pasul 33 i la fel s-a întîmplat cu interacţiunea dintre azot la pătrat cu
temperatura medie din luna iunie (NXNXC6), care s-a inclus la
pasul 21 şi s-a eliminat la pasul 37. În felul acesta, din cei 45 de ter
meni propuşi a intra În model, au fost selectaţi şi reţinuţi cei 40 înca
drati în tabelul 4. Modelul are, pentru cei 42 de termeni selectaţi, un
coeficient de detenninaţie multiplă de 74,40/0' Variaţia producţiei totale
de tuberculi la soiul Desiree poate fi explicată, la cele 362 de parcele
studiate, În limita de 74,40/0 prin cei 17 factori incluşi În model.
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Tabelul 4

Modelul zonal de optimizare a fertilizării pentru producţia totală la soiul Desiree
în zona pedoclimatică Cluj

(Zonal model for optimum fertilization)

Codificarea termenilor Coeficienţii de

Denumirea ,termenilor
(Coded tenns) Cocficienţii determina ţie

de regresie multiplă

(Equation tcrms) (Regression (Multiple
selectaţi climinaţi coeff. ) determin.
(selectcd) (discardecl) coeff.)

1 2 ;~ 4 I 5

Precipitaţii luna 7 x fosfor solubil din sol P7.AP 6,579 41,1
Doză azot X carbon total din sol N.Ct 21,672 50,9
Doză potasiu X potasiu solubil din sol K.AK 2,798 55,9
Doză potasiu X precipita ţii 10-3 K.PI - 2,087 61,5
Precipitaţii luna 4 X calciu solubil

din sol P4.AC 6,176 62,2
Doză azot X precipita ţ ii luna 7 N.P7 2,098 63,7
Doză fosfor X hidrogen schimbabil

din sol P.TS 3,431 65,1
Doză fosfor X doză potasiu X potasiu

solubil din sol P.K.AK - 0,011 66,5
(Doză azot)2 X precipitaţii luna 7 N.N.P7 -- 0,005 67,~)

Doză fosfor X doză potasiu P.K. 0,131 68,0
(Doză potasiu)2 X carbon total din sol K.K.Ct. - 0,178 68,5
Doză potasiu K -162,602 69,2
Doză azot X temperatură luna 7 N.C7 --- 8,189 69,fl
Precipitaţii luna 6 X potasiu solubil

din sol P6.AK - 0,816 70,2
Precipitaţii luna 5 X calciu solubil

din sol P5.AC 1,797 70,6
(Doză fosfor)2 P.P -- 70,6
(Doză potasiu)2 X precipitaţii luna 5 K.K.P5 - 0,006 71,1
Carbon total sol X calciu solubil din sol Ct.AC -147,851 71,5
(Carbon total sol)2 CLCt. 388,904 71,9
Doză fosfor X fosfor solubil din sol P.AP 0,299 72,3
(Doză azot)2 X te mperatură luna 6 N.N.C6 - 0,009 72,6
Doză azot X precipitaţii luna 4 N.P4 0,797 72,7
Doză potasiu X temperatură luna 6 K.C6 28,892 73,1
(Doză potasiu)2 K.K 2,148 73,4
(Doză potasiu)2 X temperatură luna 7 K.lCC7 - 0,096 73,4
(Doză azot)2 N.N. 0,285 73,7
Doză fosfor X doză potasiu X precipi-

taţii 10-3 P.K.PI 0,003 73,8
(Doză fosfor)2 X calciu solubil din sol P.P.AC 0,001 74,0
(Doză fosfor)2 X precipitaţii luna 4 P.P.P4 - 0,002 74,1
(Doză azot)2 X hidrogen schimbabil

din sol N.N.TS 0,004 74,1
Doză azot X doză fosfor X fosfor

solubil din sol N.P.AP 0,005 7·1,2
Doză fosfor X precipitaţii luna 6 P.P6 0,097 74,3
(Doză fosfor)2 P.P. - 7·U~

Doză fosfor X precipitaţii luna 5 P.P5 0,093 7,1,3
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Tabelul 4 (continuare)

1 2 3 4 5

Carbon total sol X hidrogen' schimbabil
din sol Ct.TS 126,440 74,3

Precipitaţii 10 - 3 x hidrogen schimb:lbil
din sol PI.TS - 1,477 74,4

(Doză azot)2 X temperatură luna 6 N.N.C6 - 74,4
Doză azot X doză fosfor N.P. 0,313 74,4
Doză azot X doză fosf(')r X temperatură

luna 4 N.P.C4 0,034 74,4
(Doză azoi.)2 X temperatură luna 6 N.N.C6 - 74,4
Doză azot X doză potasiu N.K. 0,087 74,4
Doză azot X doză potasiu X precipi-

taţii luna 6 N.K.P6 - 0,001 74,4
Doză azot X calciu solubil din sol N.AC 0,153 74,4
Doză fosfor P 22,203 74,4
Doză fosfor X temperatură luna 4 P.C4 1,884 74,4
(Doză fosfor)2 1'.1' 0,022 74,4

Pentru acelaşi soi şi indice de producţie se prezintă în continuare
tabelul sintetic Delta, de grupare a erorii de calcul pe dase de eroare
şi nivele de producţie (tabelul 5).

Tabelul 5

Testul Delta de verificare a erorii de prognozare a modelului
(Delta test for verifying error of model prognosis),

soiul Desiree

Clasa de Frecvenţa
Abaterile valorilor calculate fată de cele realizate in cimp

producţie clasei de
(Deviation of theoretical values from practical oncs)

(Yield class) producţie

kg/ha (Frequen- clase de abateri (in procente) dev. classes
cy)

I I I I 170- 1001
peste

0-10 10- 20 20- 30 30- 50 50- 70 100

5000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15000 4,1 0,0 0,0 13,3 26,7 33,3 26,7 0,0
20000 11,9 37,2 16,3 23,3 9,3 9,3 4,7 0,0
25000 21,0 42,1 35,5 14,5 6,6 1,3 0,0 0,0
30000 18,5 50,8 31,3 13,4 4,5 0,0 0,0 0,0
35000 13,8 52,0 34,0 10,0 4,0 0,0 0,0 0,0
40000 12,7 63,1 23,9 8,7 4,4 0,0 0,0 0,0
45000 10,2 62,2 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50000 4,7 29,4 64,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
55000 2,5 44,4 33,3 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0
60000 0,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
65000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70000 0,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Frecvenţa

clasei
(Class

frequency) . 100,0 46,1 31,0 12,1 6,5 2,9 1,4 0,0
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Eroarea este grupată în clasele 0-100/ 0, 10-200/ 0, 20-'-300/ 0 şi

peste 100 0/ 0 , Producţiile sînt grupate în clase din 5 mii în 5 mii kg,
ajungînd pînă la valoarea de 70000 kg/ha.

A treia coloană din tabel indică procentul clasei d8 producţie. Ulti
mul rînd din tabel (de jos) indică procentele clasei de eroare, pentru
producţie în general.

Se poate observa că, din cele 362 de parcele experimentale pre
lucrate pentru obţinerea modelului, la recalcularea producţiilor în baza
constelaţiilor celor 17 factori pentru fiecare parcelă în parte, la 46,1 0/ 0
din parcele eroarea de calcul este cuprinsă între zero şi 100/0, la 31,00/ 0
din parcele între 10 şi 20% , la 12,1 0/ 0 din parcele între 20 şi 300/ 0,
la 6,5% din parcele între 30 şi 500/ 0, la 2,90/0 din parcele între 50 şi 700/ 0
şi la 1,40/ 0 din parcele între 70 şi 1000/°'

Nivelul de producţie de 35000 kg/ha s-a realizat pe 13,80/ 0 din
parcelele experimentale studiate. La acest nivel de producţie eroarea
de calcul se grupează după cum urmează: la 520/0 din parcele în limi
tele 0-10, la 34% în limitele 10-20, la 10% în limitele 20-30 şi la 40/0
în limitele 30-350/ 0, Din tabel rezultă că la 900/0 din parcele producţia

a variat între 20000 şi 45000 kg/ha tuberculi, nivele pentru care esti-

Tabelul 6

Modele calculate pentru soiurile Ostara şi Desiree în zona pedoclimatică Cluj-Napoca
(Models computed for Ostara and Desiree varieties)

Verificarea erorii de estimare prin model

Numărul
a producţiei de tuberculi ***

Soiul Indicele de termenilor D**
(Variety) producţie (Yicld) selectaţi* % Clase de eroare (error classes)

(Numbcr of
0- 10% /10- 20%1_~~~30% Ipeste 30%selected terms)

% din numărul parcelelor studiate

Producţia I
I I I I Itotală (total) 38 77 54 25 10 10

Ostara

I

-

Producţia

comercială

(Ware) 31} 76 41 32 14 13
I

Producţia I
I I I I Itotală (total) 42 75 16 31 12 11

Desiree
Producţia

comercială

(Ware) 41 78 38 30 14 18

.. din cei 45 de termeni programaţi a intra i.n model (among 45 tenns)
u detenninaţia multiplă (multiple determination)

*** perccntagc frequency of the analysed plots in error classes, measuring the estimation accuracy
of the model for tubcr yield. +
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marea modelului este foarte bună, eroarea fiind cuprinsă intre zero şi

20% pentru 77-790/0 din parcele. Pentru producţiile mai mici de
20 000 kg/ha şi mai mari de 45 000 kg/ha eroarea estimării creşte.

În tab2lul 6 se indică parametrii statistici ai modelelor calculate
pentru zona Cluj-Napoca, la soiurile Ostm-a şi Desiree. Din numărul

total de 45 termeni programaţi a intra În model, au fost selectaţi 38,
respectiv 39 pentru soiul Ostara şi 42, respectiv 41 pentru soiul Desiree,
restul termenilor nefiind semnificativi.

Determinaţiamultiplă este ridicată pentru fiecare model, ea variind
între 75 şi 78% , Veridicitatea modelelor s-a testat şi prin intermediul
testului Delta. După cum rezultă din tabel, la soiul Ostara, pentru pro
ducţia totală 54% din parcelele experimentale recoltate în baza conste
laţiei factorilor de climă, sol şi îngrăşăminte au avut o eroare de calcul
între zero şi 10%, 250/0 din parcele au avut o eroare mai mare de 200/0'

Pentru celelalte 3 modele, situaţia se prezintă asemănător.

În limitele de eroare 0-20% se Încadrează 70--80% din parcele,
ceea ce reprezintă o precizie apreciabilă de prognoză.

În fig. 1 sînt reprezentate suprafeţele de răspuns în planul NP
pentru producţia totală şi comercială de cartof la soiul Ostara, în func
ţie de variaţia indicilor agrochimici utilizaţi în model.

Pentru comparaţie, s-au reprezentat şi suprafeţele de răspuns pe
lnedia factorilor cercetaţi, pe nivelul K20 = O. Aceste suprafeţe pentru
media factorilor arată că eficienţa dozelor de azot la soiul Ostara este
mică, producţia totală variind, pe nivelul P20 3 = O, de la 20 la 24 tone,
pentru dozele de 0-200 kg N la hectar. Ridicînd doza de azot la 300 kg
la hectar producţia scade la 23 tone/ha. Pe nivelul P20;:; 300 kg/ha,
pentru aceleaşi doze de azot producţia creşte numai cu 2 tone, de la
25 la 27 tone/ha, scăzînd în continuare pentru 300 kg/ha N la 25 tone
la heci'ar. Producţiacomef'cială prezintă aceeaşi alură ca cea totală.

Fără îngrăşăminte fosfatice, producţia creşte de la 19 la 22 tone
pentru dozele de 0-200 kg/ha şi scade în continuare la 20 t, prin mări

rea dozei de azot la 300 kg/ha.
Pe nivelul P20 5 =c= 300 sporul de producţie reprezintă tot 3 t, de la

22 la 25 t/ha, iar mărirea dozei la 300 kg azot are ca turnare o dimi
nuare cu 2 tone/ha. Dozele de fosfor, atît la producţia totală cît şi la
cea comercială, sînt eficiente pînă la 300 kg/ha P20 5 , asigurînd pe ni
velul No o creştere a producţiei totale de la 20 la 25 tone, pe nive
lul N200 de la 24 la 27 tone, iar pe nivelul N.'300 de la 23 la 25 t/ha.

Pentru producţia comercială situaţia este similară, sporurile fiind
însă mai mici. Pe nivelul No producţia creşte de la 19 la 22 t, pe nive
lul N200 de la 22 la 25 tone, pe niverlul N;300 de la 20 la 23 t, tot pentru
dozele de fosfor de la O la 300 kg P20 3 la hectar.

Comparînd aceste suprafeţe de răspuns cu cele în care s,.au variat
indicii agrochimki ai solului, se constată că alura curbelor este ase
mănătoare pentru toţi indicii şi toate nivelele cercetate, în sensul că

92



r. SIlVfIONESCU şi colab.

producţiile cresc cu doza de azot pîn~i la aproximativ 200 kg azot/ha
(exceptînd variaţia humusului), iar cu dozele de fosfor chiar şi la peste
300 kg P205/ha.

Indicii agrochimici 's-au variat în limitele: media ± abaterea stan
dard care a rezultat din cele 184 parcele studiate la acest soi. Pentru
fosforul din sol, limita inferioară a fost de 2 mg P20:>!100 g sol, pro
ducţia totală variind între 16 şi 23 tone, iar producţia comercială între
13-20 t/ha.

Pe nivelul 21 mg P203/100 g sol producţia totală a variat de la 24
la 31 tjha, iar producţia comercială de la 24 la 30 t/ha. Se remarcă

faptul că sporul pentru 200 kg N aplicat pe nivelul 2 mg P20 5 este
de 3 t, iar pe nivelul de 21 Ing P20;'5 - de 4 tone pentru producţia totală

şi de 3, respectiv 3 t, pentru producţia comercială.

Deosebit de interesant de subliniat este faptul că, pe nivelul de
2 mg P20 3, eficienţa dozelor de fosfor în limita 0-300 kg P20 5/ha este
de 6 tone pentru producţia totală şi de 5 tone pentru producţia comer
cială, în comparaţie cu 4, respectiv 2 t, pe nivelul superior de aprovi
zionare a solului cu fosfor. Sporurile de producţie mărite pe nivelul
inferior de aprovizionare a solului cu fosfor se repetă pe toate nivelele
de azot. Se confirmă astfel legea agrochimică cunoscută de creştere

a eficienţei fosforului aplicat cu scăderea nivelului d2 aprovizionare
a solului cu P20 5.

Analizînd variaţia potasiului din sol se constată că, pentru
12-34 mg K20/100 g sol, eficacitatea azotului şi fosfiorului practic nu
este influenţată, comparativ cu media factorilor, atît la producţia totală

cît şi la cea comercială.

După cum este de aşteptat, variaţia calciului schimbabil din sol,
care este în strînsă .corelaţie cu capacitatea de schimb cationic a solu
lui, influenţează eficacitatea dozelor de azot, dar mai ales a celor
de fosfor.

Pe nivelul de 9 me Ca/l00 g sol, nivelul producţiilor este mai
scăzut cu 3-5 t faţă de media factorilor, atît la producţia totală cît şi

la cea comercială, pe cînd la 35 me Ca/100 g sol nivelul producţiilor

este mai ridicat cu 3-6 t/ha faţă de media factorilor, pentru ambii in
dici ai producţiei de tuberculi.

Pe nivelul de 9 me Ca, eficienţa pentru 200 kg N/ha este de numai
3 t pentru producţia totală şi de 2 t pentru producţia comercială, în
timp ce pe nivelul de 35 me Ca, această eficienţă este de 5, respectiv
3 t. Eficienţa a 300 kg P20 5/ha este mică pe nivelul 9 me Ca şi de 3 ori
mai mare pe nivelul de 35 me Ca pentru producţia totală. În cazul pro
ducţiei comerciale, nu se înregistrează nici un spor pe nivelul de
9 me Ca, iar pe nivelul 35 me Ca sporul depăşeşte de peste două ori
sporul înregistrat la media factorilor.

În privinţa hidrogenului schimbabil, se relevă faptul că soIurile
neutre (0,6 me H/I00 g) valorifică mai bine dozele de azot şi mai ales
pe cele de fosfor, în comparaţie cu soIurile acide (aproximativ 10 me
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H/100 9 sol), în care caz sporurile sînt asemănătoare cu cele obţinute

pe soIurile cu capacitate de schimb cationic mică.

Referindu-ne la producţia comercială, cele mai mici producţii se
obţin pe soIurile acide, unde eficienţa dozelor de fosfor este negativă,

iar cea a dozelor de azot foarte mică. Cele mai mari producţii de tu
berculi comerciali se obţin pe soIurile neutre, care valorifică foarte
bine îngrăşămîntul fosfatic (10 tone spor de tuberculi comerciali pentru
300 kg P20 5 aplicat).

În ceea ce priveşte humusul din sol, se constată că, pentru un con
ţinut de 1,30/0 Ct, eficienţa dozelor de azot este mare, şi anume de
4-7 tone spor la producţia totală şi de 4-5 tone spor la producţia

comercială pentru 200 kg azoL Pe nivel de 30/0 Ct, eficienţa azotului
scade foarte mult, doza maximă pentru care se mai obţine un spor de
1,2 tone, atît la producţia totală oît şi la cea comercială fiind de
100 kg N, nivel peste care producţia nu mai creşte.

Eficienţa dozelor de fosfor este puţin influenţată de variaţia hu
musului între valorile 1,3-2,70/ 0 CL

Din fig. 1 rezultă, în concluzie, că eficienţa dozelor de azot este
influenţată mai ales de Ca schimbabil şi de nivelul humusului din sol.
Eficienţa dozelor de fosfor variază cu nivelul de aprovizionare cu fosfor
a solului, cu variaţia calciului şi hidrogenului schimbabil. Cele mai
mari sporuri pentru dozele de fosfor aplicate se înregistrează pe soIu
rile neutre, cu conţinut în calciu schimbabil ridicat. Creşterea acidităţii

solului şi scăderea capacităţii de schimb cationic reduce'ficienţa îngră

şămintelor cu fosfor. Aceste constatări confirmă şi la cultura cartofului
legităţile agrochimice cunoscute, potrivit cărora eficacitatea dozelor
de azot scade cu creşterea cantităţii de humus din sol, iar eficacitatea
dozelor de fosfor creşte cu scăderea conţinutului de fosfor din sol, cu
creşterea conţinutului de calciu schimbabil şi cu scăderea acidităţii

solului.
În fig. 2 şi 3 se reprezintă influenţa a 100 kg K20 asupra eficacităţii

dozelor NP, în condiţiile pedoclimatice din zona Cluj-Napoca.
În cele două grafice care se referă la media factorilor studiaţi pe

cele 4 soIuri diferite, se reprezintă suprafeţele de răspuns NP pe nive
lul 0-100 şi 0-200 kg/ha K20. La ambele doze de potasiu producţiile

sînt superioare nivelului fără potasiu cu 1 pînă la 6 tone pentru
100 kg K20 şi cu O-lOt pentru 200 kg K20.

De remarcat este faptul că efectul dozelor de potasiu creşte pe
măsura creşterii dozelor de azot, ceea ce indică o interacţiune pozitivă

între aceste elemente. Cu creşterea dozelor de fosfor S2 observă o scă

dere a eficienţei dozelor de potasiu, ceea ce indică o interacţiune ne
gativă între dozele de fosfor şi cele de potasiu.

Interacţiunea pozitivă NK se menţine la toate nivelele factorilor
agrochimici, după cum rezultă din suprafeţele de răspuns ale celor
două figuri în care se reprezintă planurile NP pe nivelul zero şi

100 kg/ha K2P,
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10alCea medie minus abaterea standard. Variation of efficacy of NP rates an total and ware yield of potato variety Ostara, on two soil fertility levels
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Interacţiunea PK este şi ea negativă în toate cazurile prezentate,
în afara variaţiei potasiului din sol, cînd pentru nivelul de 12 mg K20
interacţiunea negativă dispare, iar pe nivelul de 34 mg K2Q, interacţiu

nea negativă se accentuează de aşa manieră încît, la doze mari de fos
for aplicate, producţiile pe nivelul de 100 kg K20 scad sub cele înre
gistrate la nivelul zero kg K20.

În privinţa producţiei comerciale (fig. 4 şi 5), situaţia este asemă

nătoare. Se remarcă, totuşi, unele diferenţieri, în sensul că influenţa

potasiului este mai mică decît la producţia totală.

Interacţiuneapozitivă NK şi negativă PK se menţine. Aceste inter
acţiuni au însă o valoare mai mică la producţia comercială. În con
cluzie, rezultă din aceste tabele că potasiul merită să se aplice în zona
pedoclimatică Cluj-Napoca, numai în cazul cînd nu se aplică fosforul.
Cu 100 kg K20 şi 200-300 kg N se obţin, în majoritatea cazurilor, pro
ducţii egale sau chiar mai mari decît cu 300 kg P20 5 şi cu aceeaşi can
titate de azot, în cazul producţiei comerciale.

La producţia totală, situaţia este similară pentru multe constelaţii

din sol. Există însă cîteva cazuri cînd aplicarea concomitentă de NPK
este mai eficace decît fertilizarea cu NK sau NP. Această situaţie se
remarcă pe soIurile cu conţinut redus de K20 (12 mg/100 9 sol) şi pe
soIurile cu aciditate hidrolitică mică.

Figura 6 cuprinde suprafeţele de răspuns în planul NP pentru pro
ducţia totală şi comercială de tuberculi la soiul Desiree, în funcţie de
variaţia indicilor agrochimici incluşi în model. Ca şi în fig. 1 (soiul
Ostara) suprafeţele de răspuns s-au reprezentat pe media indicilor de
cercetare şi pe nivelul K20 = O.

În cazul producţiei totale, suprafaţa de răspuns a mediei factori
lor arată că eficienţa dozelor de azot este mai mare la soiul Desiree,
comparativ cu soiul Ostara, producţia variind, pe nivelul P20 5 = O, de
la 20 la 26 t pentru dozele 0-200 kg N/ha, înregistrîndu-se aceeaşi

scădere cu 1 tonă a producţiei cînd doza de azot a crescut la 300 kg/ha.
Majorarea dozei de fosfor de la O la 300 kg/ha nu determină nici un
spor de producţie pe nivelul N = O, pe nivelul N 200 un spor de 1 tonă,

de la 26 la 27 tone, iar pe nivelul N300 tot un spor de 1 tonă, de la 25
la 26 tone/ha.

Producţia comercială creşte de la 17 la 23 tone pe nivelul 0-200 N
(fără fosfor) şi scade de la 17 la 16 tone cînd se administrează 300 kg/ha
fosfor pe nivelul No. Rezultă clar, deci, eficienţa azotului aplicat singur
şi influenţa fosforului aplicat singur, atît la producţia totală cît şi la
cea comercială. Asocierea celor două elemente în doze maxiIne
(N~~OOP300)' a dus la creşterea producţiei comerciale de la 17 la 25 tone,
dar sporul de numai 2 tone dat de cele 300 kg fosfor este cu totul
nesatisfăcător, în cazul soiului Desiree.

Din aceeaşi figură se constată, din suprafeţele de răspuns unde
indicii agrochimici au valori diferite, comportarea deosebită a soiului
Desiree faţă de soiul Ostara. Astfel, producţia totală, ca şi cea comer-

7 Lucrări ştiinţifice - cd. 109 97
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VALORIFICAREA SOLURILOR DIN ZONA CLUJ (I)

dală de tuberculi înregistrează creşteri de 5-6 tone la nivelul
0-200 kg/ha azot, indiferent de gradul de aprovizionare a solului
în P2,Os, în timp ce administrarea fosforului singur nu mai determină

o creştere evidentă a producţiei, remarcîndu-se chiar scăderea acesteia.
Pe nivelul inferior de 3 mg P20 5/100 g sol, producţia totală a variat

între 18-23 tone, iar producţia comercială între 15-21 t, sporurile
fiind datorate numai azotului, în timp ce pe nivelul superior de
17 mg P20s/100 g sol, producţia totală a oscilat între 23 şi 33 tone, iar
cea comercială între 19 şi 30 tone cînd s-a fertilizat cu N200P300. Rezultă

că soiul Desiree reacţionează favorabil la administrarea asociată a NP
pe soIurile cu un conţinut mai ridicat în P20 G, iar soiul Ostara dă bune
rezultate şi la un conţinut redus în P20 S'

În cazul potasiului, la nivele extreme de 8, respectiv 29 mg/l00 g
sol, producţiile nu diferă de cele redate în suprafeţele de răspuns care
se referă la media factorilor. Şi în acest caz se remarcă influenţa pozi
tivă a azotului şi aportul practic nul al îngrăşămîntului fosfatic.

Analizînd influenţa calciului din sol, se constată o influenţă favo
rabilă a acestuia şi la soiul Desiree, dar nu atît de evidentă ca la soiul
Ostara. La un conţinut de 35 me Ca/l00 g sol producţia totală a oscilat
între 22 şi 30 t iar la 4 me Ca/l00 g sol între 18 şi 25 tone, sporurile
de producţie fiind datorate şi în acest caz numai azotului.

Soiul Desiree s-a comportat diferit, comparativ cu Ostara, şi faţă

de conţinutul în hidrogen schimbabil şi în humus al solului: Astfel,
soiul Desiree a suportat mai bine solul acid (8,8 me H/I00 g sol), pe
care producţia totală a oscilat între 20 şi 31 tone, cea comercială între
17 şi 29 tone, ,în timp ce pe un sol neutru (1,4 me H/I00 g sol) produc
ţiile au fost cuprinse între 20 şi 25, respectiv 17 şi 22 tone. De aseme
nea, efectul azotului a fost mult mai evident pe un sol cu conţinut mai
ridicat în humus, iar eficienţa fosfor ului nu s-a remarcat la nivelul
0-300 nici cînd s-a aplicat singur, nici cînd s-a asociat cu azotul.

Din fig. 6 rezultă că, în cazul soiului Desiree, eficienţa dozelor de
azot a fost influenţată în primul rînd de conţinutul de humus şi fosfor
al solului.

În privinţa fosforului nu s-a stabilit o corelaţie pozitivă între efi
cienţa acestuia şi diferitele valori ale indicilor agrochimici studiaţi,

mărirea dozelor de fosfor determinînd o plafonare sau chiar Q scădere

a producţiei totale şi comerciale. Fosforul (P;wo) asociat cu azotul
(N300) a influenţat favorabil producţia numai pe soIurile cu conţinut

ridicat în P2:05 şi hidrogen schimbabil, dar producţia dată de azotul
utilizat singur, în aceeaşi doză, a fost depăşită numai cu 3, respectiv
4 tone în cazul producţiei totale şi cu 5, respectiv 4 tone în cazul pro
ducţiei comerciale, atunci cînd s-a asigurat şi P300.

In fig. 7 şi 8 s-a reprezentat influenţa dozei de 100 kg/ha K 20
asupra eficacităţii diferitelor doze de NP. În aceste figuri, ca şi la
soiul Ost'ara, în graficele care se referă la media fia'ctorilor studiaţi

100
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sînt reprezentate suprafeţele ele răspuns NP pe nivelele 0-100 şi

0-200 kg/ha K2,O.
La ambele doze de potasiu producţiile totale sînt mai mari faţă de

nivelul fără potasiu cu 2-5 tone pentru 100 kg K20 şi cu 1-7 tone
pentru K2,O = 200.

Cel şi la soiul Ostara se constată şi la Desiree o interacţiune pozi
tivă între dozele de azot şi potasiu dat numai pînă la nivelul K 20 = 100
şi o interacţiune foarte redusă sau lipsa totală a acesteia între potasiu
şi fosfor.

Interacţiunei::l pozitivă NK s-a pus în evidenţă pe toate nivelele
factorilor agrochimici, cu nivelului 12 mg K20/100 g sol, unde
acţiunea dozei K 20 100 este mai slabi'3. În comparaţie cu soiul Ostara,
în cazul soiullii Desiree interacţiunea negativă PI( nu mai apare. Din
suprafeţele de răspuns ale figurilor 7 şi 8 rezultă cu claritate acţiunea

foarte favorabilă a azotului aplicat singur şi creşterea acţiunii acesteia
cînd s-a aplicat pe un fond de 100 kg/ha K20.

Cu 100 kU K20 S"cHI obţinut, pe nivelul N =0 şi P205=O, pe toate ni
velele filctorilor a~JfochimicL sponll'i 1<.'1 producţia totală cuprinse între
3 şi 7 tone>. tuberculi la hectar în vreme ce cu 100 kg K20 şi N =0, dar
cu P20 5 =cc 300 sporurile au fost cuprinse între 4 şi 8 tone, fapt care de
monstrează slabd eficie.nţă a fosforului în prezenţa potasiului.

Datele referitoare la productia comercială, reprezentate în fig. 9
şi 10, indică o situaţie simileufi celei semnalate pentru producţia totală.

Astfel, interacţiuneaNK se nlenţine, dar efectul potasiului este mai mic
decît la producţia tot<:1Iă. Ineficienţa dozelor PK se evidenţiază şi în
dcest caz.

În concluzie, aplicarea concomitentă a NPK apare mai eficientă

pentru soiul Desiree faţă de NK şi NP, pe soIurile sărace în K20
(12 mg/l00 9 sol), pe cele cu conţinut mai ridicat în P20 S (21 mg/100 9
sO'I) şi pe soIurile acide.

CONCLUZII. (1) Pentru zona Cluj s-au elaborat modele de optimizare
a fertilizării pentru cultura cartofului la soiurile Ostara şi Desiree,
modele ce permit calcularea ecuaţiilor de fertilizare caracteristice
tarlalelor (E.F.C.T.) în baza indicilor agrochimici şi climatici proprii
tarlalelor. Aceste E.F.C.T. permit optimizarea dozelor NPK (calcularea
dozelor ce corespund optimului economic şi maximului tehnic) şi esti
marea producţiilor (totale sau comerciale) aferente, precum şi cele
corespunzătoare oricărei alte combinaţii NPK. (2) Pentru ambele soiuri
ele cartof azotuI este îngrăşămîntul cu eficacitate maximă, urmat de
potasiu şi apoi de fosfor. (3) Pentru ambele soiuri interacţiunea NK
este pozitivă, asigurînd pentru majoritatea constelaţ.iilor agrochimice
o creştere el eficacităţ.ii dozelor de potasiu cu creşterea nivelelor de
azot. Interacţiunea NP este neqativă pentru soiul Ostara şi inexistentă

pentru soiul Desiree. (4) Pentru soiul Ostara eficacitatea combinaţi

ilor NP depinde de constelaţia factorilor agrochimici şi anume: creşte-

103
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VALORIFICAREA SOLURILOR DIN ZONA CLUJ (1)

rca. calciului şi fosforului solubil din sol eficacitatea dozelor
de azot., creşterea humusului sCdde eficacitatea dozelor de azot. La
soiul Desiree mărirea fosfor ului şi humusului măreşte eficacitatea azo
tuluL (5) Eficacitatea fosforului cu scăderea acidităţii hidrolitice
şi cu creşterea caIeiului schimbabil la soiul Ostara, pentru soiul
Desiree neexistînd corelaţii semnificative. (6) La soiul Ostara, pe media
factorilor agrochimici ai zonei, combinaţiile N2ooKIOO sînt mai eficiente
decît N200P200' (7) Aplicarea concomitentă de NPK este mai eficientă

decît fertilizarea cu NK sau NP pentru soiul Ostara pe soIurile cu con
ţinut redus spre mediu de potasiu (12 mg K20/100 g sol) şi pe soIurile
cu aciditate hidrolitică mică, cu calciuluL fosforului şi hu

combinaţiile NPK sînt mai eficace şi la soiul Desiree. (8) Pe
media factorilor a~]Tochimici din conlbinaţjile optime NPK pentru
soiul Ostara sînt N200P50KL:iO - 200 ce asigură producţie totală de
30-:-32 t/ha şi comercială de 27-30 t/ha i pentru soiul Desiree de

ce asigură producţie totală de 25-30 t/ha şi comercială

t/ha.
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bei der Untersuchung der Stoffproduetion von Kartoffeln. Biophysikalische Analyse
pflanzlicher Systeme, Herausgegeben von Kurt Unger, V.E.B. Gustav Fischer VeI'
lag; COPONY, W., RIECHBUCH, L., 1976: Experienţe factoriale cu şi fără repe
tiţii. LucI'. ştiinţ., LC.C.S. Br:aşov, Cartoful, 6 ; COPONY, "V., BEHINDEI, M., 1978 a :
A first aproximation to a quantitative model for forecasting the yield response
of the potato to fertilizers in Romania. Potato research, 4 ; COPONY, W., BERIN
DEI, lVI., BREDT, H., 1978, b: Sistemul de optimizare a fertilizăr,ii la cultUl'la car
tofului folosind modelul matematic COF-l, LucI'. ştiinţ., LC.P.C. Braşov, Cartoful, 9 ;
DIXON, W. J., 1975: Biochemical Computer Programs (BMDP). University of Ca
lifornia Press, Berkeley, Los Angeles London; MĂRGINEANU, T., 1969: Compor
tarea cartofului cultivat după diferite premergătoare în zona de silvostepă. a Tran-
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silvaniei. Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 1; PAMFIL, GH., 1977: Contribuţii la
organizarea calculelor şi interpretării complexe a rezultatelor experimentale la
cartof. Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 7; SIMIONESCU, 1., BRETAN, 1., 1972:
Comportarea principalelor plante de cultură în condiţii ecologice specifice versan
ţilor şi terenurilor plane. Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 3; SIMIONESCU, 1.,
SAPLACAN, T., HAGIANU, D., 1977: Contribuţii la stabilirea tehnologiei de cul
tură a cartofului pe terenurile în pantă, în condiţii de mecanizare, cu minimum
de lucrări. Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 8 ; VELICAN, V., BRETAN, 1., SIMIO
NESCU, 1., 1975: Contribuţii privind posibilitatea stabilirii dozelor de îngrăşă

minte chimice pentru un anumit nivel de recoltă în funcţie de rezervele de NPK
din sol. Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 6.

Predat comitetului de redactare
la 20 iunie 1979

Referent: ing. Maria Ianoşi

POSSIBILITIES OF A BETTER UTILIZATION OF SOIL FERTILITY
FOR HIGH YIELDS OF POTATOES IN PEDOCLIMATIC ZONE CLUJ (1)

Summary

Experiments with fertilizers for three varietiies in faur localities of Cluj
district were carni'ed out in 1974-1977. The results f,adlitated the work ta
imagine models to optimiz€ the fertiliz,ation depending an the main climatic 'and
soil indices, ta be able ta obtain: high yields for Ostara and Desiree coresponding
ta the economical optimum ar' technical maximum. Based on these mode1s equa
tions of fertilization, indicating the optimum ar maximum total 01' ware yield for
every plat, could be computed. For Ostara the N-efficacy increases when the Ca
and P content 'of the soil increase but decreases when the humus content of soi1
increases. For Desiree the N-fertilizers are more useful wht;n the P and humus
content of the soil are bigger. The effioacy of the P-rates ,increases for Ostm"a

,when the chiangeable H decrerase'S and the soluble Ca content increases, but for
Desiree no element of soil can induce more P-efficacy. General1y the P-fertilizers
does not induce bigger yields and big rates lead even ta yield depressures. The
interaction NK iSI positive for both, the varieties, but the interaetion NP is nega-
tive for Ostara and quite indifferent for Desiree. For Ostm-a generally the N2ooK200
rates induce better and bigger yields than N200P200 rates. The best formulas are
for Ostara: N200P;:;oK150-200 (30-32 t/ha total yield, 27-30 t/ha ware yield) and for
Desiree : N200P50K100 (25-30 t/ha total yielcl, 23-26 t/ha ware yield).

MOC;LICHKEITEN FUR EINE BESSERE BEWERTUNG DER
ERTRAGSFĂHIGKEIT DER BODEN, ZWECKS ERLANGUNG HOHERER

KARTOFFELERTRĂGEIM BEZIRK CLUJ (Erste Mitteilung)

Zusammenfassung

Aufgrund der Dungungsversuche die wăhrend der Jahre 1974-1977 in 4 Ort
schaften des Bezirks Cluj mit 3 Kartoffelsorten durchgefuhrt wurden, wurden
Modelle fUr die Optimierung der Dungung erarbeitet. Die Modelle ermăglichen die
Schătzung des Gesamt- und Hanclelsertrages fUr jede NPK Kombination, sowie die
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NPK Gaben fUr das wirtschaftliche Optimum odeI' das technische Maximum und
die entsprechenden Ertrăge. Mit Hilfe dieser Modelle kann die schlageigene NPK
Ertragsfunktion fUr jeden Schlag berechnet werden, Diese schlageigenen Ertrags
funktionen ermoglichen ihrersits die Optimierung der NPK Mengen und die
Schătzung des Ertrages fUr jede NPK Kombination.

FUI' beide Sorten (Ostara und Desiree) war fUr Stickstoff die grosste Wirk
samkeit fUr Gesamt- und Handelsertrag zu verzeichnen. Bei der Sorte Ostara,
steigt die Wirksamkeit der Stickstoffgaben mit der Erhăhung des Kalziums- und
Phosphorgehaltes im Boden. Bei der Sorte Desiree zeigt der Stickstoff seine grosste
Wirksamkeit wenn der Bodengehalt an Phosphor und Rumus hoher ist. Im allge
meinen bringt Phosphor keinen Ertragszuwachs, bei hoheren Gaben sogar Ertrag
sabfall.

Die Wechselwirkung Stickstoff-Kalium war bei beiden Sorten positiv. Die
Wechselwirkung, Stickstoff-Phosphor war im allgemeinen negativ bei der Sorte
Ostara und praktisch nicht vorhanden bei der Sorte Desiree. Die beste Kombi
nation fUr die Sorte Ostara war N20oKI(J{j, welche grossere Ertrăge als die Kombi
nation N200P200 erbrachte. Im allgemeinen, erreichte der Gesamtertrag der Sorte
Ostara im Bezirk Cluj 30-32 TiRa, die mit der Kombination N200P50K15O-Z00 erreicht
wurden. Die beste DUngemittelkombination fUr die Sorte Desiree war N200P50Kl00
mit derein Ertrag von 25-30 TiRa erzielt wurden.

B03MOlliHOCTM HAMJIyLIIllEfO MCIlOJlb30BAHI1H IlOTEH
[(MAJIA IIJIO,n;OPO,IJ;MR IlOLIBbI C I~EJIbIO IlOJIYLIEHMH
BbICORMX YPOi-RAEB H~APTOcDEJIH B IlOLIBEHHO-RJIM

MATI1LIECH.Ol!l 30HE RJIYlliA (Coo6m;eHue 1)

Ha OCHOBe OIIhITOB C YAoopeHIuIMH, npoBoAHBIIHIXCH B 1974.-1077 1'1'. B tIeThlpeX

pa8JIlfllHhIM MeCTHOCTHX, paCIIOJIOmeHHblx B 80lIe HJIyma, C TpeMH copTaMH HapToipeJIH,

YAaJIOCb pa8pa60TaTb MOAeJIH OIITI1MI13aIl;IuI ;n;08 YA06peHI1H, B saBIlCHMOCTII 01' OCHOBIlbIX
IIO'IBeHHO-KJII1MaTI1'-IeCHI1X IIoHa8aTeJIeiÎ, ;n;JIH COpTOB OCTapa 11 ,II,e3I1pe. STII MOAeJIH II03

BOJIRlOT ;n;eJIaTh ou;eHHY, Ha ypoBHe Ham;n;oro HJIJi:Ula, HaH 06ru;ero, TaH 11 TOBapHoro ypo
maR HJIy6Heil ;n;mI JI1060H IWM6IIHaU;HI1 NPH, B TOM qHCJIe II ;n;JIR HOM6HHaU;HH, COOT

BeTCTBYIOIIJ;I1X 8HOHOllIHtleCHoMy OIITI1l110MY HJIH TeXHU'-IeCHoMy MaHcHMyMy. C IIOMOru;blO

8TIIX Mo;n;eJIefi lIIOiRHO BhI'II1CJIHTh xapaHTepHhle ypaBHeHI1R y;n;o6pemIH Ha ypoBIle 01'-

;n;eJIhHOrO HJIHHa (EFCT) Ha OCHOBe CBOHCTBeHHbIX eMy arpOXIIMI1tIeCHI1X II HJII1MaTWreCHI1X

IIOHa3aTeJIeil, "Il'O II08BOJIHeT OIITI1MH3I1pOBaTb ;n;08bI, BbI"IIICJIHR ;n;03hI COOTBeTcTBylOIIJ;ne 8HO

HOl'l'IU'IeCHOMy OIITI1MOMY 11 TeXHI1"IeCHOMY MaHcIIMyMy, II ou;eIIIIBaTb ypomaH AJIfl 8TIIX

;n;03 II Aame AJIR JI106hIX ;n;pyrHx HOM6IIHaU;IIH NPH. ,II,mr 060I1X COpTOB HapToipeJIH a80T

HBJIHeTCH Han60JIee 8ip<peHTHBHbIM y,n;oopeHHeM B OTHOllIeHHH 8T11X 060IIX IIOHaSaTeJlet1

ypOiHaH. 8<p<peHTHBHoCTh y;n;oopelm::tI: ;n;JIH OOOIIX COpTOB SaBI1C.HT 01' CO"IeTaHIIH arpoxI1

MHtleCHI1X <paHTopOB. ,II,JIR copTa OCTapa 8<p<peHTIIBHoCTb ;n;os a80Ta BospacTaeT TIO Mepe

B03pacTaIIIIH COAepmamm B IIO'IBe pacTBopIIMbIX B JIaHTaT-aI~eTaTe aMMOHIIH, l\aJIhIJ;UH

11 q)Oc<popa 11 CHI1maeTCR rro Mepe B03paCTaHIIH COAepiRaHI1H ryllIyca. ,I1;JIH copTa ,II,eslipe

8<p<peHTIIBHOCTb aSOTa rrOBhIllIaeTCH rrpH nOBbIllIeHHOM CO;n;epmaHIII1 B rrO'-IBe rrOABIUHlIoro

<poc<popa 11 ryMyca. 8<p<peHTIIBHOCTJ:> ;n;03 <poc<popa ;n;JIH copTa OCTapa BospacTaeT no Mepe

CHIImeHIIH co;n;epmamIH oOMeHHoro BOAOpO;n;a II BoapaCTaHHH cOAepmaHHH paCTBopliflIwro

HaJIhIJ;n:H B rrO'-IBe, TorAa HaH rro COpTy ,II,eSI1pe YHa3aHHbI8 rrO"IBeHHbIe rrOHaaaTeJII1 He

BmlHlOT Ha 8<p<peHTHBHOCTb ;)Toro 8JIeMeHTa. Bo OCHOBROM, Ha OOJIhllHIHCTBe Y"IaCTHOB

108



1. SIMIONESCU şi calab.

<POC<POP lIe )J,aeT TIpll6aBOK ypomaH, rrpWleM rrpII BhICOKIIX ero gosax Ha6mo)J,aeTCH game
CHl'lmeIHIe, B oco6eHHOCTH 'I'OBapHoro ypomaH KJIy6Hei1:. BsaHMO)J,ei1:cTBlle Mem)J,y aSOTOM

H HaJIlleM TIOJIOmUTeJIhHOe y o6oux COpTOB II 06yCJIOBJIHBaeT BospaCTaHue 8<p<peRTIIBHOCTH
OgHHaROBhIX )J,os RaJIHH TIO Mepe rrOBhIiileHIIH BIIOCHMhIX )J,os aSOTa. BSaUMOgei1:cTBHe

Memgy aSOTOM II <pOC<POPOM HBJIHeTCH B OCHOBIIOM OTpHu;aTeJIhHhIM gJIH copTa OCTap a,

a )J,JIH copTa ,II;esHpe TIpaKTWreCKU Hecyru;eCTByIOIlIIIM. ,II;JIH copTa OCTapa, B 60JIhllIUHCTBe
arpOXHMUqeCI\HX yCJIOBHi1:, KOM6ImaU;HH N200R'IOO 06eCrreQlmaeT 60JIee BhICOIUIe ypomaH,

tIeM N 200P 200' B Cpe,IJ;HeM ,IJ;JIH SOHhI R'JIyma, ypoBeHh ypomaeB COOTBeTcTByIOru;HX orrTH

MaJIhHhIM ,IJ;OSaM N200P50R'150-200 rro COpTy OCTapa paBlIHeTcH 30-32 TIra - o6ru;ero ypo
J1\aH II 27-30 TIra - TOBaplIOro. Ilo COpTy ,II;esupe OTITIIMaJIhHOil HBJIHeTCH ROM6IIHaIJ)1H

N2oilP500R'lOO, o6eCrreQUBaIOru;RH TIpU O)J,HHaKOBhIX arpOXl'IMHQeCRUX yCJIOBImX o6II1;ue
ypomau KJIy6Heti B 25-30 TIra, a TOBapHhIe - B 23-26 TIra.





Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. CARTOFUL, 1980, voI. xr

VALORIFICARE SUPERIOARĂ

SOLURILOR
PRODUCŢII

CLUJ
(Comunicarea a II-a)

POSIBILITAŢI

POTENŢIALULUI

IN VEDEREP1

I. SIMIONESCU, \V.o COPONY, GH. PAMFIL,
MAHlA IANOŞI şi 1. BRETAN

Estimările calculate în baza acestor modele de optimizare a
fertilizării la nivel de tarla pentru cultura cartofului (Simionescu
şi colab., comunicarea I, 1980) prevăd realiz'area sporurilor de
31 kg (soiul Ostm'a), respectiv 51 kg1 tuberculi (soiul Desiree) pen
tru 1 kg substanţă ,activă NPK în condiţiile unor precipitaţii

abundente în luna iunie (soiul Ostm'a) sau iulie (soiul Desiree).
Aceste perioade coincid în această zonă cu !acumulare foarte in
tensă de substanţă uscată în tuberculi la cele două soiuri. De
asemenea, se estimează că producţiile soiului Ostara sînt mai
afectate de variatiile climatice decît cele ale soiului Desiree. Po
tenţialul mediu n'atural de fertilitate al zonei, de 11 t/ha tuberculi
la soiul Desiree, poate fi mult mărit, estimîndu-se producţii de
40 t/ha prin administrarea unor doze optime economice de 250
leg N, 190 kg p 20,) şi 125 kg K 20/ha, sporul pentru îngrăşăminte

fiind de 30 t/ha,adică 50 kg tubercuIi pentru 1 kg substanţă ac
tivă NPK. Veridicitatea şi utilitatea modelului se poate vedea
şi din comparaţia estimărilor făcute pe două tipuri de sol ex
treme din zonă: un podzol, la care dozele economice optime sînt
de 250 kg N, 250 P 20:-; şi 140 K20, estimîndu-se producţia de
32 t/ha, sporul pentru îngrăşărninte fiind de 25 t/ha, adică 40 kg
tuberculi pentru 1 kg substanţă activă NPK, iar fertilitate a na
turală (fără îngrăşăminte) la 7 t/ha. Pentru un cernoziom levi
gat, dozele optime economice sînt dei 300 kg N, 250 kg P 20"
şi 80 kg K 20, producţia totală fiind de 46 t/ha, sporul pentru în
grăş[lminte de 34 t/ha,adică 54 kg tuberculi/kg NPK, iar ferti
Etatea naturală de 12 t/ha. Asemenea estimări diferentiate devin
posibile prin condensarea, informaţiilor experimentale privind in~
teracţiunile dintre dozele NPK, solul, clima şi indicii producţiei,

în expresii, mateInatice cantit,ative denumite modele.
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Exploatarea superioară a potenţialului de fertilitate al solurilor
este posibilă prin stabilirea unor soluţii optime, bazate pe experimen
tări sistematice, cu numeroase combinaţii de factori, în condiţiile con
crete de sol şi de climă ale fiecărei zone de cultură. Rezultatele unor
astfel de cercetări cu privire la cultura cartofului au fost publicate de
BERINDEI şi COPONY (1973), BREDT şi PATCU (1973), VELICAN şi

colab. (1965), CREŢU şi CANŢĂ.R (1976).
Într-o comunicare anterioară (SIMIONESCU şi colab., 1980), s-au

expus unele rezultate referitoare la efectul principalelor elemente
nutritive (NPK) asupra producţiei de cartofi în zona pedoclimatică

Cluj-Napoca. Obiectul lucrării citate a fost stabilirea variaţiei produc
ţiei de tuberculi funcţie de interacţiunea dintre dozele NPK şi indicii
agrochimici, indici ce au variat în limitele mediei experimentale plus
sau minus abaterea standard.

Prezenta lucrare cuprinde un studiu privind calcularea doze
lor NPK şi estimarea producţiilor corespunzătoare funcţie de variaţia,

în limitele experimentale, indicilor de climă şi de sol, cu scopul de a
verifica veridicitatea modelului zonal elaborat. Se prezintă trei tipuri
de sol diferite din zona Cluj, pentru care s-au estimat producţiile de
tuberculi pe cele mai variate combinaţii NPK, arătîndu-se şi diferenţa

dintre dozele optime calculate pe cele trei combinaţii diferite de factori.
Prin aceasta se demonstrează şi aplicabilitatea modelului zonal de
optimizare.

METODA DE LUCRU a fost descrisă în comunicarea 1 (SIMIONESCU ~i

colab., 1980).

DISCUŢII. Pentru a verifica veridicitatea modelului zonal elaborat
s-au calculat dozele şi producţiile pentru variaţiile în limitele experi
mentale ale factorilor din model (tabelul 1).

1.1. Influenţa nivelelor extreme de aprovizionare a solului cu ele
mente nutritive asupra coeficientului de eficacitate ("eAl). Coeficienţii de
eficacitate a ecuaţiilor de fertilizare caracteristici tarlalelor reprezintă

sporul de producţie în kg tuberculi la hectar pentru primul kg de sub
stanţă activă aplicat. Aceşti coeficienţi permit efectuarea unor com
paraţii pe nivele diferite de aprovizionare a solului cu elemente nutri
tive, în vederea confirmării legităţilor agrochimice prin estimările

rezultate din model. Datele tabelului 2 confirmă, mai ales la soiul
Ostara, relaţiile, cunoscute în pedologie şi agrochimie, potrivit cărora

creşterea eficacităţii fosforuluL potasiului şi azotului are loc pe măsura

scăderii conţinutului de fosfor, respectiv potasiu sau humus din sol.
Pe soIurile neutre, în comparaţie cu cele slab acide, fosforul are o ac
ţiune mai puternic evidenţiată, în cazul nostru, numai la soiul Ostara.

1.2. Inîluenţa nivelelor extreme de aprovizionare a solului cu ele
mente nutritive asupra îertilităţii şi producţiei de tuberculi. În tabelul 3
sînt redate, pentru soiul Ostm"a, dozele medii de azot, fosfor şi potasiu,
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Tabelul 1

Media şi abaterea standard a factorilor luaţi în studiu pentru producţia de cartof
totală şi comercială în zona pedocIimatică Cluj-Napoca, în perioada 1974-1977.

Parcele experimentale prelucrate: 184 pentru soiul Ostara şi 362 pentru soiul Desiree
(Mean and standard deviation of faetors analysed for total and ware potato yield
in Cluj district, years 1974-1977, 184 plots for Ostara variety, 362 for Desiree variety)

Abaterea

Denumirea factorilor Media (Mean) standard
Unităţi de măsură (Standard

luaţi în studiu (Measure units) deviation)
(Factors)

Ostara IDesiree ostaral Desiree

Doze de azot (N) kg substanţă 140 140 80 79
Doze de fosfor (P 2OS) activă la hectar 139 138 86 84
Doze de potasiu (K 2O) 88 89 48 48

-------
Fosfor solubil în A.L. * mg/l00 g sol 11,7 9,7 9,4 7,0
Potasiu solubil în A.L. * mg/l00 g sol 23,0 18,4 11,0 10,5
Calciu solubil în A.L. * me/l00 g sol 21,8 19,3 13,0 15,4
Hidrogen schimbabil în acetat

de sodiu pH = 8,36 me/l00 g sol 5,2 5,1 4,6 3,7
Carbon total % 2,2 2,0 0,8 0,7

--- ----- -
Suma precipitaţiilor 10-3 126 134 30 36

pentru lunile: 4 47 51 13 13
5 mm apă la m 2 66 66 31 28
6 111 103 52 56
7 60 59 19 19

-------
Media lunară a temperatu- 4 8,0 7,9 0,6 0,7

rilor 5 grade Celsius 13,5 13,5 1,1 1,0
6 16,2 16,1 1,0 0,9
7 18,2 18,2 0,5 0,6

-- -------
Producţia totală t/ha 27 30 ·9 10
Producţia comercială t/ha 23 25 9 11

* Lactat acetat de amoniu pH = 3,7

în kg s.a,Jha, aplicate pe două nivele, a factorilor agrochimici; primul
nivel denumit "scăzut

ll

reprezintă media factorilor minus abaterea stan
dard, cel de-al doilea reprezintă media plus abaterea st1andard şi este
denumit "ridicaf'.

Dozele de 40-275 kg P205, 0-260 kg K20 şi 0-190 kg N dau
sporuri de 2-19 t/ha tuberculi, iar eficacitatea unui kg de substanţă

activă variază între 9 şi 39 kg tuberculi. Se remarcă faptul că un con
ţinut ridicat de potasiu din sol necesită doze de potasiu foarte mici
(30 kg/ha K20) eomparativ 'cu un conţinut scăzut ,al solulului, la care
necesarul este de 260 kg/ha K20. La un conţinut scăzut de calciu solubil
în lactat 'acetat de amoniu, indiee. agrochimic ce est'e puternk corelat
cu capacitatea de schimb cationică a solului în condiţiile din zona

8 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109 113
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Tabelul 2

Sporul de producţie realizabil pentru primul kg de îngrăşămînt

la cîte două stări de aprovizionare a solului în zona Cluj-Napoca
(Yield increase I for· first kilogram of fertilizer in two levels of soil fertility

in Cluj zone)
,.-------------------_._-------------------.

Sporul de producţie (Yield increase)
Condiţi i agrochimicc

(Agrochemical indices) Ostara Desiree

Factorul agrochimic I
variat (Factors)

Nivel de aprovizionare
(Level) N Ip'o·II{,O-~

Fosfor* scăzut (low)
ridicat (high)

~n

37
13

7
42
42

55
55

26
22

73
73

---------- ---------------------- ---
Potasiu * scăzut (low)

ridicat (high)
:37
37

10
10

68
17

55
55

24
24

44
73

1--------1-----------1--- ------ --- --- --
Calciu * scăzut (lo:w)

ridicat (high)
32
41

10
10

42
42

58
53

24
24

103
n

1--------- ----------1-- -------- --
T-S** neutru (neutral)

slab acid (slight acid)
37
37

18
2

42
42

55
55

11
37

73
73

1--------1----------- --- --- --- ------ ---

Media factorilor (mean)

Humus scăzut (low)
ridicat (high)

47 10 42 71 24 73
27 10 42 40 24 73

I----;-I~~~~ --;;-
* După extractul in lactat acetat de amoniu pH = 3,7

** Hidrogenul schimbabil determinat în acctat de sodiu pH = 8,36

Cluj-Napoca, sînt necesare cantităţi foarte mari de fosfor, spre deose
bire de cazul aprovizionării bune a solului cu calciu, cînd dozele foarte
echilibrate (150 N, 90 P20 5, 135 K20) asigură un spor de 10 t/ha, res
pectiv 27 kg tuberculi pentru 1 kg de îngrăşămînt NPK aplicat.

Privitor la hidrogenul schimbabil din sol se remarcă faptul că pe
soIurile neutre raportul NPK este de 1: 0,75 : 1, spre deosebire de
polurile slab acide, la care raportul este de 1: 1,77 : 0,7. În privinţa

humusului, o aprovizionare slabă a solului necesită doze de azot mai
ridicate decît o aprovizionare ridicată, şi anume de 145 faţă de
90 kg N/ha. În acelaşi timp, solul cu un conţinut mai scăzut de humus
necesită doze de fosfor şi potasiu mult mai mari decît solul bine apro
vizionat.

Pentru media indicilor agrochimici din zona Cluj-Napoca la acest
soi, raportul NPK este de 1 : 1,2 : 0,87, iar pentru dozele de 115 N,
140 P20 5, 100 K20 se estimează un spor de 7 t tuberculi/ha, ceea ce

_asigură un spor de 20 kg tuberculi pentru 1 kg s.a. aplicată. Se con
firmă, deci, şi prin intermediul acestui model zonal de optimizare a
fertiIizării, cu ajutorul căruia s-au calculat dozele şi producţiile res-
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Tabelul 3

Sporul de productie realizat la diferite nivele de fertilizare
în diferite stări de aprovizionare a solului estimat

cu ajutorul modelului zonal de optimizarea fertilizării - zona Cluj-Napoca,
soiul Ostara

(Effeet of fertilization on yield, at different fertility levels of soil,
estimated by the zonal mathematical model)

Doze medii Producţii esti- Sporul
Factorul (Mean rates) mate (Yields) dc productie

agrochimic Nivel dc aprovizionare (Yield'
variat (Level of fertility) N I PzOg I K 20 P o I Spor ITotal

increase)
. (Factors) Kg tub. pt.

1 kg s.a.
kg/ha s.a. t/ha NPK

Fosfor*** scăzut:l< (low) 110 130 100 16
71

23
1

21
ridicat*'" (high) 120 150 100 24 6 32 16

----------
Potasiu*** scăzut (low) 190 40 260 20 19 39 39

ridicat (high) 100 65 30 20 3 23 15
-- ------

Calciu*** scăzut (low) O 225 O 18 2 20 9
ridicat (high) 150 90 135 22 10 32 27

------------------
T-S**** neutru (neutral) 120 90 125 22 9 31 27

slab acid (slight acid) 110 195 75 18 5 23 13
---------

Humus scăzut (low) 145 275 220 18 15 33 23
ridicat (high) 90 60 65 22 4 26 19

----------
Media factorilor (mean) 115 140 100 20 7 27 20

" Reprezintă media minus abaterea standard (tabelul 2 comunicarea 1)
** Reprezintă media plus abaterea standard (tabelul 2 comunicarea 1)

u* După extractul în lactat acetat de amoniu pH = 3,7
" .... * Hidrogenul schimbabil determinat in acetat de sodiu pH = 8,36

pective, legităţile cunoscute din domeniul agrochimiei privind efica
citatea îngrăşămintelor în diferite condiţii agrochimice.

2. Influenţa unor indici climatici asupra nivelului de fertHizare cu
NPK şi a producţiei de tuberculi.

Soiul Ostara.In tabelul 4 sînt redate dozele medii pentru azot,
fosfor şi potasiu în kgjha s.a. pentru variaţia unor indici climatici, la
soiul Ostara.

Dozele' de 60-200 kg N, 0-225 kg P20 5 şi 0-165 kg K2 0 dau
sporuri de 3-13 tjha, iar eficienţa unui kg de s.a. NPK este de la
12-36 kg tubericuli.

Se poate vedea că, în cazul unor precipitaţii abundente şi a unor
temperaturi ridieate în luna a VI-a, dozele sînt de 200 kg N, 60 kg P20 5

şi 100 kg K20, respectiv de 120 kg N, 150 kg P205 şi 110 kg K20, iar
sporul de producţie este de 13 tjha. în cazul cînd precipitaţiile din
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Tabelul 4

Sporul de producţie realizat la diferite nivele de fertilizare şi în diferite condiţii

de climă la soiul Ostara în zona Cluj-Napoca, calculat cu ajutorul modelului zonal
de optimizare a fertiIizării

(Yield increase of Ostara variety at different levels of fertiIization
and different cIimates)

Factorul Doze medii Producţii estimate Sporul
(Mean rates) (estimated yields) de producţie

climatic (Yield
variat Nivelul (Level)

N I PaO, I RaO Po(Y o)/ Spor ITotal
increase)

(Climatic kg tub. pt.
factor) 1 kg s.a.

kg s.a./ha t/ha NPK

P 1*** Puţine* (low) 175 180 165 21 8 29 15
Abundente** (high) 107 O O 19 3 22 28

--------
P lI**** Puţine (low) 70 100 15 20 4 24 22

Abundente (high) 120 90 125 20 8 28 24
----------

P **** Puţine (low) 110 O O 23 2 21 185

Abundente (high) 80 150 20 19 3 22 12
----------

P e**** Puţine (low) 60 170 10 20 5 25 21
Abundente (bigh) 200 60 100 20 13 33 36

----------
P 7**** Puţine (low) 90 120 100 18 5 23 16

Abundente (higl) 120 150 100 22 10 32 27
----------

C4***** Scăzută (low) 80 150 80 20 6 26 19
Ridicată (high) 150 100 130 20 9 29 24

-----------
C ***** Scăzută (low) 105 135 40 20 7 27 255

Ridicată (high) 120 150 100 20 10 30 27
--------

ce***** Scăzută (loW) 105 O O 20 3 23 29
Ridicată (high) 120 130 110 20 13 13 28

----------
c7***** Scăzută (low) 120 225 90 20 7 27 17

Ridicată (high) 110 160 115 20 8 28 21
--------

Media factorilor (mean) 115 140 10 20 7 27 26

<> Reprezintă media minus abaterea standard (tabelul 2 comunicarea 1)
** Reprezintă media plus abaterea standard (tabelul 2 comunicarea 1)

*** Reprezintă suma precipitaţiilor pentru lunile 10-3 (Rainfalls for 10-3 months)
"*** Reprezintă suma precipitaţiilor pentru lunile 4, 5, 6, 7, (Rainfalls for 4-7 months)

***"* Reprezintă temperatura medie pentru lunile 4, 5, 6, 7 (Temperatures for ,4-7 months)

luna a V-a şi temperaturile din luna a V-a sînt scăzute, nu sînt nece.
sare doze de fosfor şi potasiu. În aceste situaţii, sporul este de numai
2-3 tjha.

Pentru media factorilor climatici, raportul între dozele NPK este
de 1 : 1,2 : 0,1 adică 115 kg N, 140 kg P20 S şi 100 kg K20, care dau un
spor de 7 t/ha, iar sporul pentru 1 kg s.a. NPK este de 26 kg tuberculi.
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Tabelul 5

Sporul de producţie realizat la diferite nivele de fertiIizare
şi în diferite condiţii de climă la soiul Desiree în zona Cluj-Napoca,

calculat cu ajutorul modelului zonal de optimizare a fertilizării

(Yield increase of Desiree variety at different levels of fertilization
and differentclimates)

Doze medii Producţii estimate Sporul
(Mean rates) (Estimated yields) de producţie

Indicele c1imatic (Yield
(Climatic index) Nivelul (Level)

N I PROS' l{2 0 Po(Yo)! Spor ITotal
increase)

kg tub. pt.
1 kg s.a.

kg ha/s.a. t/ha NPK

P l "'''' * Puţine* (low) 125 40 110 20 8 28 29
Abundente*'" (high) 115 105 30 20 7 27 29

----------
P **** Puţine (low) 100 128 70 ·19 9 28 31" Abundente (high) 140 80 70 21 13 34 46

--------
p "''''** Puţine (low) 130 105 130 19 14 33 38li

Abundente (high) 116 100 45 21 9 30 34
--------

Pe"'**'" Puţine (low) 130 120 70 21 12 33 38
Abundente (high) 110 80 60 19 9 28 36

----------
P 7"'*** Puţine (low) 155 100 70 19 7 26 22

Abundente (high) 110 100 70 21 14 35 51
--------

C4***** Scăzută (low) 110 85 65 20 10 30 38
Ridicată (high) 130 110 70 20 11 31 35

-- -------___o

Cs***** Scăzută (lOW) 120 100 70 20 11 31 39
Ridicată (high) 120 100 70 20 11 31 39

--------
Cs***** Scăzută (lOW) 125 90 50 20 9 29 34

Ridicată (high) 115 100 85 20 13 33 43
--------.--

C7***** Scăzută (low) 130 100 80 20 12 32 38
Ridicată (high) 110 95 55 20 9 29 35

------ ----
Media factorilor (mean) 119 100 65 20 11 31 39

.. Reprezintă media minus abaterea standard (tabelul 2 comunicarea I)
.... Reprezintă media plus abaterea standard (tabelul 2 comunicarea I)

H* Reprezintă suma precipitaţiilor pentru lunile 10-3 (RainfaIls in 10-3 months)
.... "" Reprezintă suma precipitaţiilot pentru lunile 4, 5, 6, 7 (RainfaIls in 4-7 months)

*it*"" Reprezintă temperatura medie pentru lunile 4, 5, 6, 7 (Temperature mean in 4-7
months)

Soiul Desiree. Pentru acest soi datele sînt redate în tabelul 5. Din
datele prezentate rezultă că dozele de 100-155 kg N r 4Q---.128 kg P20 5
şi 30-130 kg K20 dau sporuri de 7-14 tjha r iar eficienţa unui kg de
substanţă activă NPK este de 22-51 kg tuberculi.

Pentru media factorilor climatici raportul între dozele NPK este
de 1 : 0,84: O,55 r adică 119 kg N r 100 kg P20 S şi 65 kg K20, doze ce
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asigură un spor de 11 t/ha, .sporul pentru 1 kg s.a. NPK fiind de 39 kg
tuberculi.

Din analiza datelor înscrise În tabelele 4 şi 5 se mai constată că

cel mai mare spor, de 36 kg tuberculi, se estimează pentru soiul Ostara
in condiţiile unor precipitaţii abundente în luna iunie. Pentru soiul
Desiree, sporul maxim, ele 51 kg tuberculi pe kg de s.a. aplicat, se
estimează în condiţiile unor precipitaţii abundente în luna iulie. Aceste
perioade coincid, la cele două soiuri, cu o perioadă de acumulare
foarte intensă, ceea ce explică valorificarea mult mai bună a îngrăşă

mintelor în condiţiile unei aprovizionări abundente cu apă în aceste
perioade.

În general, producţiile soiului Ostara sînt mai puternic afectate
de variaţia elementelor climatice, comparativ cu soiul Desiree.

3. Exemple şi aplicaţii practice. Pentru a demonstra utilitatea aces
tui model zonal de optimizare a fertilizării, elaborat pentru zona
Cluj-Napoca, s-au estimat producţiile de tuberculi la difeTite com
binaţii NPK pentru trei constelaţii diferite de factori: media zonei
(fig. 1), podzolul argilo-iluvial de la Făget (fig. 2) şi cernoziomul levigat
de silvostepă de la Suatu (fig. 3).

Prin introducerea în model a indicilor agrochimi'ei şi climatici
proprii celor trei tipuri de sol s-au obţinut ecuaţiile caracteristice de
fertilizare pentru fiecare tip de sol (SIMIONESCU, 1980), ce au permis
estimarea producţiilor de tuberculi, în cazul de faţă la soiul Desiree
pentru diferite combinaţii N/K pe fond de zero şi 100 kg P20 5 şi com
binaţii N/P pe fond de zero şi 100 kg K20. După cum rezultă din supra
feţele de răspuns reprezentate in fig. 1, sporul maxim pentru azot
lpentru media zonei) se realizează cu circa 300 kg N/ha, doză pentru
care se estimează sporuri de 14-19 t/ha, funcţie .de combinaţiile PK
în prezenţa cărora se aplică. Sporurile pentru 200 kg K20/ha variază

de la 3 la 6 tone, funcţie de asocierea acestei doze cu anulnite combi
naţii NP. La fosfor, dozele maxime variază între 100 şi 250 kg Pz0 5/ha,
dupăcum se asociază sau nu cu potasiu!. În lipsa potasiului, doza
maximă este de 100 kg P20 5, doză ce asigură 5-6 t/ha spor. în pre
zenţa a 100 kg KzO doza maximă de fosfor urcă la 200 kg P20 5/ha,asi
gurînd sporuri de 5-7 t tuberculi/ha.

Dozele corespunzătoare maximului tehnic calculate pentru media
zonei sînt: 310 N, 240 kg P20 5, 155 kg K20, doze pentru care se esti
mează o producţie de 40,6 t/ha, adică un spor pentru Îngrăşăminte de
29,7 t. Această combinaţie NPK nu este economică, deoarece scăderea

dozelor cu 20% reduce producţia doar cu 30/0' Sporul de 28,5 t/ha esti
mat pentru aceste doze se consideră a fi economic, realizÎndu-se circa
50 kg tuberculi spor pentru 1 kg substanţă activă. Dozele corespunză

toare maximului tehnic realizează doar 42 kg tuberculi pentru 1 kg
substanţă activă.

Pentru solul de la Făget (fig. 2) eficacitatea azotului creşte pînă

la 200 kg În absenţa fosforului şi a potasiului, realizÎndu-se sporuri de
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SPECIFICAŢIE
N ~05 KzO NPK PRODUCŢIA SPOR
Kg s.a.fha % t/ha % t/ha

MAXIM TEHNIC 310 240 155 100 lJ.O,6 100 29,7
OPTIM ECONOMIC 250 190 125 80 39,4 97 28,5

Fig. 1 - Variaţia producţiei medii de tuberculi la soiul Desiree în condiţiile pe
doclimatice din zona Cluj-Napoca, sub influenţa unor doze de îngrăşăminte mine
rale exprimate în kg substanţă activă la hectar., (Variation of mean yield of Desiree
variety under pedooliiimatic conditions of Cluj under effect of chemic'al fertilizers).
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SPECIFICATIE N ~05 KZO NPK PRODUCTIA SPOR
Kg s.a./ha °/0 t/ha % t/ha

MAXIM TEHNIC 315 290 175 100 32,7 100 26,2
OPTIM ECONOMIC 250 230 1LHJ 80 31,6 96 25,1

Fig. 2 - VariaţiCli prooucţiei de tuberculi la soiul Desiree pe podzolul argilo-iluvial
glossic de la Făget, sub influenţa unor doze de îngrăşăminte minerale exprimate
ÎI'l; kg substanţă activă la hectar. (Variation of mean yield of Desiree variety an

la pad'zol typesoil under effect of chemical fertilizers).
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11-12 t/ha tuberculi. În prezenţa fosforului şi a pot'asiului eficacitatea
azotului creşte pînă la 300 kg/ha N, sporurile variind între 11 şi 15 t/ha.
Eficacitatea potasiului se limitează la 200 kg/ha KzO, realizîndu-se spo
ruri de 5-6 t/ha tuberculi, iar cea a fosforului tot la 200 kg PzOs, cu
sporuri de 4,5 t/ha. Dozele optime din punct de vedere economic se
estimează la 250 kg N, 250 kg P20 S, 140 kg KzO, iar producţia la 31,6 1.
Sporul pentru îngrăşăminte este de 25,1 t/ha. Pe kilogramul de sub
stanţă activă revin cca 40 kg tuberculi.

Pe cernoziomul levigat de la Suatu (fig. 3) eficacitate'a a 300 kg
azot variază de la 11 la 15 t, a 100 kg KzO de la 3 la 4 t şi a 200 kg PzOs
de la 4 la 9 t/ha. Pentru dozele optime economice de 300 kg N +250 kg
P20 s+80 kg KzO se estimează producţia de 46 tone, cu un spor pentru
îngrăşăminte de 34 t/ha. Pe acest sol, 1 kg substanţă activă produce,
la acest nivel de fertilizare, un spor de 54 kg tuberculi.

Comparînd suprafeţele de răspuns în planul NP pe nivele optime
de K20 (cele de la optimul economic din tabele pentru cele trei con
stelaţii de factori, fig. 4) se poate remarca şi cu această ocazie veridi
citatea modelului zonal elaborat: diferenţa de fertilitate a celor două

tipuri extreme de sol (podzol şi cernoziom), redată prin nivelul pro
ducţiilor şi a sporurilor, este bine estimată în comparaţie cu producţiile

realizate.
Utilitatea' unui astfel de model zonal o constituie posibilitatea cal

culării unor doze economice optime, funcţie de indicii agrochimici şi

climatici proprii tarIalelor şi de estimarea producţiilor şi a sporului
aferent pentru îngrăşăminte. Aceasta devine posibil prin faptul că un
astfel de model zonal conţine, sub forma ." condensată a unor relaţii

cantitative, toate informaţiile din datele experimentale prelucrate refe
ritoare la interacţiunea dintre eficacitatea îngrăşămintelor, funcţie de
indicii solului şi a celor climatid din zonă, privind producţia de
tuberculi.

CONCLUZII. (1) Estimările calculate prin intermediul modelului
zonal de optimizare a fertilizării la cultura cartofului confirmă în majo
ritatea cazurilor legităţile agrochimice potrivit cărora creşterea fosfo
rului, potasiului şi a humusului din sol necesită doze mai mici, respec
tiv P, K şi N, un conţinut mai bogat în humus necesită doze de P, K
mai mari, iar eficacitatea superfosfatului 'creşte cu scăderea acidităţii

solului. (2) În raport cu variaţia condiţiilor climatice din zonă, sporu
rile ridicate, de 31 kg la soiul Ostara şi 51 kg la soiul Desiree pentru
1 kg de substanţă activă NPK aplicat, se estimează, în condiţiile unor
precipitaţii abundente în luna iunie (Ostara), respectiv iulie (Desiree),
perioade ce coincid în această zonă cu acumularea foarte intensă de
substanţă uscată în tubereuli, la cele două soiuri. (3) Producţia de tu
berculi a soiului Ostara este mult mai afectată de variaţiile climatice
din zonă decît a soiului Desiree. (4) Potenţialul mediu anual de fertili
tate al zonei (fără aplicarea îngrăşămintelor), de 11 t/ha tuberculi la
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Fig. 3 - Variaţia producţiei de tuberculi la soiul Desiree pe cernoziomul levigat
de silvostepă de la Suatu, sub influenţa unor doze de îngrăşăminte mineralel,expri
mate în kg substanţă activă l,a hectar. (Variation of mean yield of Desiree variety

an a tchernosiom forest-steppe type of saH).
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Fig. 4 - Variaţia producţiei de tuberculi la soiul Desiree în zona pedoc1imatică Cluj-Napoca şi pe două tipuri de sol
diferite sub influenţa dozelor NP substanţă activă, aplicate pe nivel de K 20=100 kg/has.a. (Variation of mean yield

of Desiree variety on two seils undereffect of NP fertilizers ona level of 100 kg K 20/ha).
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soiul Desiree, poate fi mult mărit, estimîndu-se producţii de 40 t/ha
prin administrarea dozelor optime economice la ha de 250 kg N,
190 kg P20 S şi 125 kg K20. Sporul pentru aceste doze se estimează la
circa 30 t/ha, adică 50 kg tuberculi pentru 1 kg substanţă activă.

(5) Estimările producţiilor şi ale dozelor economke optime, făcute

pentru două tipuri extreme de sol din zonă - un podzol şi un cerno
ziom levigat - sînt: la podzol 32 t/ha tuberculi cu 250 kg P20 S, 250 N
şi 140 kg K20, sporul pentru îngrăşăminte fiind de 25 t/ha ,adică 40 kg
tuberculi pentru 1 kg substanţă activă. În cazul cernoziomului levigat,
producţia estimată este de 46 t/ha, realizabilă cu o fertilizare de
300 kg N, 250 kg P20 5 şi 80 kg K20, sporul pentru îngrăşăminte fiind
de 34 t/ha, adică 54 kg tuberculi pentru 1 kg substanţă activă. (6) Posi
bilitatea estimării diferenţi'ate a unor doze de îngrăşăminte şi a produc
ţiilor de tuberculi aferente, funcţie de constelaţia factorilor agrochimici
şi climatici, se datoreşte înglobării tuturor informaţiilor experimentale
în modelul elaborat sub forma unor relaţii matematice cantitative pri
vind realizarea producţiei de tuberculi prin aplicarea combinaţiilor

diferite de îngrăşăminte în diferite condiţii de sol şi climă.
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Predat comitetului de redactie la 18, iunie 1979
Referent: dr. ing. H. Bredt

POSSIBILITIES OF A BETTER UTILIZATION OF SOIL
FERTILITY FOR EIGH YIELDS OF POTATO IN PEDOCLIMATIC

ZONE CLUJ (II)

Summary

The yield of the vari'ety Ostara can increase with 31 kg and the yield of
the variety Desiree can increase with 51 kg tubers for every kg NPK ,active sub
stance if thel'month of June (for variety Ostara) ori the month of July (for variety
Desiree) are enough rainy. The yield of the variety Ostarai'S more tinfluenced
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by the environment. The model has indica~d for a podzolic soH N250P250K140 for
32 t/ha yield (increas\e of 40 kg tubers for each kg NPK ; naturaL fertility of saH
of 7 t/ha yield) and for a leviglatedtchernoziom N300P250K80 for 48 t/ha yield
(increase of 54 tubers for each kg NPK; natural fertility of soi! of 12 t/ha' yield).

MOGLICHKEITEN FUR EINE BESSERE BEWERTUNG DER
ERTRAGSFĂHIGKEIT DER BODEN ZWECKS ERLANGUNG HOHERER

KARTOFFEL-ERTRĂGEIN BEZIRK CLUJ (Zweite Mitteilung)

Zusammenfassung

Die Schătzungen die iiber die Modelle zur Dungesoptimierung errechnet wur
den (SimiollJescu und iB.!DJd., erste Mitt., 1979) ergaben cine Zuruahme des Knolle
nertrages van 31 Kg fUr die Sorte Ostara beziehungsweise 51 Kg fUr die Sode
Desiree je Kg NPK, tmter der Bedingung dlass die Niederschlăge in Juni (Ostara)
oder Juli (Desiree) reichlich sind. Im Bezirk Cluj entsprechen diese Perioden einer
intensiven Akumulation der Trockensubstanz in den Knollen bei beiden Sorten.

Das natiirliche Ertragspotenbal der Zone (ohne Dlingung), van bloss 11 T/ha
Knollen (Sorte Desiree) kann wesentlich angehoben werden. Duch die wirtschaftlich
optimalen Gaben von 250 Kg N +190 Kg P 20 5+125 Kg K 20/Ha werden Ertrăge

von 40 T Kartoffeln/Ha geschătzt.

Der Vergleichung der Schătzungen fUr zwei extrem verschiedene Băden kann
fiir die Schătzgenaui,gkeitund Anwendbarkeit der Modelle dienen.1 FUr einen Pod
solboden mit einer natiirlichen Ertragsfăhigkeit (ohne Diingung) von nul' 7 T/Ha,
waren die errechneten optimalen Diingergaben: 250 Kg N +250 Ka P20 5+140 Kg
K 20/Ha der dafUr geschătzte Ertrag 32 T/Ha. Das bedeutet: 40 kg Knollen fUr
1 Kg NPK. FUr einen Calziumkarbamatfreien Tschernosen mit einer natiirlichen
Ertragsfăhigkeit (ohne DUngung) von 12 T/Ha betrug die errechnete wirtschaftlich
optimale Gabe: 300 Kg N +250 Kg P205+80 Kg K20 oder dafUr geschătzte Ertrag
46 T/Ha, was 54 Kg Knollen fUr 1 Kg NPK bedeutet. Schlagbe~o'gene DUngung
soptimierung und Extragsschătzung sind măglich liber die schlageigenen Ertrags
funktionen die sich ,aus dem Schătzmodellen Uber die schlageigenen Boden und
Klimakennwerte bezeichnenl lassen.

B03MOlliHOCTl1 HAI1JI~'TIIIIErO I1CTIOJIb30BAHl1R TIOTEH
QMAJIA TIJIO,IJ;OPO,IJ;MR nOLfBbI C QEJIbIO nOJIYLfEHI1JI

BbICOIU1X YPOlliAEB RAPTO<DEJIR B nOLfBEHHO
RJIMMATMLfECROll 30HE RJIYlliA (Coo6~eHlle II)

PeaJOMe

Ou;emm:, BhItUWJIeHH'ble Ha OCHOBe MO)J;eJIeti onTIIMHsaU;HII y)J;o6peHHR: Ha ypoBHe
OT)J;eJIhHOrO RJIHHa npH RyJIBType RapTolÎleJIH (CIIMHoHecRy II COTp., Coo6Iu;eHHe 1, 1979),
npe)J;ycMaTpHBaroT nOJIyqeHHe npIl6aBoR ypomaH RJIy6Hett B 31 Rr no COpTy OCTapa
li 51 Kr no COpTy ,IJ;eslipe Ha 1 Kr )J;eitcTByIOIu;ero HaqaJIa y)J;o6peHHit NPH, B yCJIOBIIHX

BhIna)J;eHHR: 06I1JIhHhIX aTMoclÎlepHhlx oca)J;KoB B HIOHe ()J;JIH copTa OCTapa) HJIU B I1IOJIe

()J;JIH copTa ,IJ;esIIpe). STII nepIIO)J;hI COOTBeTcTByIOT B 8Toii SOHe C BeChMa IIHTeHClIBHhIM

HaKOnJIeHlIeM cyxoro BeIu;eCTBa B KJIy6IUIX yKasaHHhIX )J;BYX COpTOB. HpOMe Toro 6hIJIO

yCTaHOBJIeHO, qTO Ha ypomaH copTa OCTapa KJIHMaTlIqeCKUe KOJIe6aHlIH BJIlUIIOT B 60JIee
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CHJIhHOH CTeneHH, ~IeM Ha ypomaH copTa ,Il;esupe. CpeAHHH eCTeCTBeHHhIH nOTeH~HaJI

IIJIO;U;OPOAl'IH aToH SOHbI, B 11 TIra ImyoHeH copTa ,Il;esupe, MomeT OhITh aHatIHTeJIbHO no
BhIIIIeH- AO 40 TIra IIpU BHecemm OnTUMaJIbHhIX 3HOHOMHtIeCHHX AOS B 250 Hr N,
190 Hr P 20 5 U 125 Hr K20 Ha 1 reHTap, C npHoaBHoHypomaH B 30 Tira, HJIH 50 Hr
HJIyoHeH Ha 1 Hr )l;eHcTBYIO~ero HatIaJIa NPK. I1paBMJIhHOCTb II nOJIeaHOCTh MO;u;eJIH
MomHO BMAeTh TaHme I1 us cpaBHeHluI o~eHOH CAeJIaHHhIX Ha ;U;ByX HpaHHIIX' B lIaytIaB
IIIeHca aOHe TIIIIax IIOtIB - Ha IIO;u;aOJle, Ha HOTOpOM 3HOHOMUtIeCHH OIITIIMaJlhHhIe AOSbI
paBHHIOTcH 250 Hr N, 250 Hr P20 5 U 140 Hr K 20 Ha reHTap, C IIoJlytIeHHeM ypomaH
B 32 T HJlyoHeH C l'a H IIpU IIplIoaBHe ypomaH OT BHeceHUH YAoopeHIIH B 25 TIra, IIJIH
40 Hr HJlyoHeH Ha 1 Hr )l;eHcTBYIO~ero Ha~IaJla NPK, II npH eCTeCTBeHHOM nOJlOAopOAIIH,
oes BHeCeHl'IH YAoopeHuH,B 7 TIra. ,II;J1H BhI~eJlOtIeHHOrO tIepHOaeMa OIITHMaJlhHhIe 3HOHO
MHqeCHHe AOShI paBHHIOTcH 300 Hr N, 250 Hr P20 5 H 80 HI' K 20 Ha l'a, C IIoJlyqeHHeM

o6~ero ypomaJl B 46 Tira, npM IIpHoaBHe ypoma!l OT BHeceHUH YAoopeHM:t'I B 34 Tira,
HJIM 54 Hr HJlyoHeH Ha 1 Hr NPK li IIpM eCTeCTBeHHOM IIJlOAOpOAMH B 12 TIra. TaRHe
AMepepepeHI:(MpOBaHl-Ihle OI:(eHHH CTaHOBJlTCJl BOSMomHhIMH IIyTeM CBO;U;HM nOJlytIeHHbIX B
OIIhITax CBeAemIH o BsaHMOAeUCTBHU MemAY AoaaMH NPK, nOqBOH, HJlHMaTOM H nOHaaa
TeJIJlMn ypomaHHOCTn B Dnp;e HOJlntIeCTBeHHbIX' MaTeMaTntIeCHHX BhIpamem'!ii, HaSbIBaeMhIX

MO;u;eJlHMM.



L.ucr. şt. (Anale) LC.P.C. - CARTOFUL, 1980, voI. XI

OPTIMIZAREA FERTILIZARII CULTURII DE CARTOF
IN PODIŞUL SUCEVEI,

INTR-O ROTAŢIE DE 4 ANI

L. REICHBUCH şi-W. COPONY

Din datele unor experienţe f.actoriale ou îngrăşăminte, exe
cutate în perioada 1972-1978 în zona Suceava, s-a întocmit un
model zonal de optimizare la niveI de tarlia <li fertilizării culturii
oartofului. S-au prelucrat date obţinute pe 820 parcele experi
mentale, care au fost caracterizate prin iindicii agrochimid : P 20s,
K20 şi Ca solubil în lactat de amoniu, pH=3·,7, (Al) hidrogen
schimbabil în acetat de sodiu pH=8,36 şL humus (Ct=carbon
total), producţia de tuberculi, dozele de NPaplicate şi indicii
climatid (suma precipitaţiilor lunave şi media lunară a tempe
raturilor). Structura modelului zonal permite calcularea unor
ecuaţii pătratioe de fertilizare earacteristice fiecărei tarlale în
parte, ecuaţii sau funcţii de producţie ce exprimă' producţia de
tuberculi funcţie de dozele N şi P. In aceste ecuaţii de fertili
zare, coeficienţii de eficacitate de cOl1ecţie şi de interacţiune pen
tru dozele N şi P sînt funcţii ale indicilof' de sol şi climă proprii
tarlalelor. Estimările calculate prin intermediul modelului con
firmă legităţile .agrochimice cunoscute, potrivit cărora necesarul
de îngrăşămînt fosfatic scade cu creşterea conţinutului de fosfor
mobil (solubil) şi cU creşterea conţinutului de hidrogen schim
babil din sol. tngrăşămîntul principal ce determină sporurile cele
mai mari este, şi în cadrul zonei, azotul, doza optimă economic
fiind aproximativ 160. kg NIha. Dozele optime economioe de fosfor
variază între 60 şi 125 kg P 20 5/ha, funcţie de variaţia indicilor
agrochimici. Cu aceste doze se estimează producţii de tuberculi
între 36 şi 40 t/ha la soiul Desiree pentru condiţiile tehnologic€'
actuale.

Intensificarea chimizării agriculturii, care are loc într-un ritm din
ce în ce mai intens, prin folosirea continuă a unor doze sporite de
îngrăşăminte la hectar, determină schimbări în sol, care atrag după ele
modificarea recomandărilor de fertilizare.

Cercetările de lungă durată privind folosirea îngrăşămintelor au
ca scop stabilirea evoluţiei fertilităţii solurilor în timp, pentru a putea
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răspunde operativ problemelor legate de folosirea îngrăşămintelor în
fiecare etapă, din punct de vedere atît economic, cît şi tehnic.

O răspîndire din ce în ce mai largă în ultimul timp o au interpre
tările rezultatelor de cercetare privind îngrăşămintele, prin funcţiile

de producţie şi reprezentările lor cu suprafeţe de răspuns (DILLON,
1968 ; BEADY şi DILLON, 1969; BERA şi colab., 1971 ; BERA şi colab.,
1972; BERA şi colab., 1977; COPONY, 1976, 1979 i PAMFIL, 1976).
Avantajele acestei metode constau în faptul că se ţine cont simultan
de criteriile agrochimice, pedoclimatice şi cele economke, putîndu-se
alege mijlocul de realizare cel mai eficace, în funcţie de condiţiile şi

posibilităţile concrete din teren.

METODA DE CERCETARE. Experienţele au fost executate în podişul Sucevei,
pe un sol cerno:ziomoid levigat cu un conţinut 'al solului de) 4 mg P 20 5 la 100 g sol
şi 12 mg KzO la 100 g sol şi un pH în KCl de 4,9-5,0. Humusul (dupăSCHOLLEN
BERGER) ,a avut valori cuprinse între 4,5: şi 4,6. Tipul experienţei; a fost de
5N X 5P X 5R, lavînd următoarele nivele de îngrăşare: P20 5 (kg/hCli s.a.) O; 40; 80;
120 ; 160 N (kg/ha s.a.) O ;; 50 ; 100 ; 150 ; 200,.

Perioada la care se referă rezultatele prezentate a fost 1972-1978.
Numărul de parcele experimentale prelucrate în model a fosti de 825.
Experienţele privind raportul între N şi P au fost. începute în ,anul 1968 în

rotaţia cartof-grîu, pînă în anul 1974, cind rotaţia a fost mărită la 4 ani: cartof
griu-sfeclă de zahăr-porumb. In timpul eXiperimentării, indicii solului s-au schim
bat, sub influenţa dozelor de îngrăşăminte, aşa cum rezultă din tabelele 3 şi 4.

Pentru interpretarea datelor a fost alcătuit un model zonall de fertilizare
(tabelul 1), care permite estimarea indicilor de producţie la cartof funcţie del 16
factori, ca: dozele de N şi P, 5 indici agrochimici şi 9 climatici. Semnele + din
tabel indică termenii ecuaţiei ce au fost propuşi a face parte din model. Acest
model zonal permite obţinerea unor ecuaţii caracteristice de fertilizare la nivel
de tarIa, ecuaţii ce conţin v,ariabile independente, numai doza de N şi P. Coefi
cienţii e, c şi ii. se calculează pentru fiecare tarIa în parte ca funcţii ale indicilor
de sol şi climă proprii tarlalelor (tabelul 2).

Tipul ecuaţiei caracteristice de fertilizare pentru teritoriul (tarlaua) ecologic
omogen (ECFTEO) după care s-au efectuat calculele a fost următorul:

y =Po+e1N +e2P+cIN2+C2P2+hNP, în care:

Y = indicii producţiei de cartofi. ca : recolta totală, recolta comercială saU! procentul
de amidon.

e =coeficienţii de eficacitate pentru N, P (indică sporul pentru primul kg s.a./ha).
c = coeficienţii de corecţie pentru N, P (indică reducerea treptată a sporului de

terminat de creşteTiea dozelor).
i =coeficienţii de interacţiune (indică intensificarea sau diminuarea eficacităţii unui

îngrăşămînt în prezenţa altuia).
Cu ajutorul iacestor ecuaţii caracteristice de fertilizare s-au estimat dozele

maxime' (maximultehnic) şi dozele optim~ (optimul economic) pentru anumite
constelaţii ale factorilor agrochimici.

REZULTATE OBŢINUTE. In cele ce urmează prezentăm o sinteză a
unora dintre rezultatele obţinute şi prelucrate.

Datele obţinute şi publicate anterior, ca şi cele prezentate, scot în
evidenţă faptul că factorul principal în creşterea producţiei de cartof
este azotul, eficienţa acestuia fiind maximă cînd se aplică pe fond de
fosfor. Se ştie că, pe măsura aplicării anuale a unor doze crescînde de
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Tabelul 1

Structura modelului de optimizare a fertilizării la' cultura cartofului
pentru zona Sucevei

(Structure of model for a fertilization optimum for potato crop
in Suceava district)

FaC'.tl)rii luati în studiu

I
Luna

I
Xl I N I p I Ni I pl

I NP(Analysed factors) (month)

Doze de îngrăşăminte + + + + +
(Fertilizer rates)

------------
Fosfor (P) / Solubil in + +
Potasiu (K) laetat aeetat +
Calciu (Ca) \ de amoniu + +

pH = 3,7

H sehimbabiI (exehangeable) + +
în aeetat de s(Jdiu pH = 8,36

Carbon (C) total + +
----------

Suma precipitaţiiIor in mm 10-3 + + +
pentru lunile 4 + + +
(Sum of rainfalls in mm in 5 + + +
months) 6 + + +

7 + +
----------

Media temperaturilor în 4 + + +
°Celsius pentru lunile (Mean 5 + + +
of temperature °C in months) 6 + + + +

7 + + +
----------

Coeficienţii EFCTEO eN eP cN cP iNP
(Formula eoefficients)

fosfor, au loc în sol acumulări care reprezintă adevărate rezerve, de
care trebuie să se ţină seama în stabilirea dozelor de îngrăşare

(tabelul 3).
Din datele prezentate în tabelul 3 se constată că, pe măsura creşte

ni dozei de fosfor aplicate, a avut loc o acumulare de P20 5 în sol,
aceasta fiind cu atît mai mare cu cît timpul de aplicare a fost mai în
delungat. Astfel, după 4 ani de rotaţie, acumulările au fost de la
4,3 mg P20 5/100 9 sol pe parcela cu Po, la 9,5 mg P20 5/100 9 sol pe par
cela cu Pl60, în timp ce după 11 ani de rotaţie acumulările, pentru
aceleaşi doze, au fost de la 5,3 la 16,6 mg P20 5/100 9 sol.

Pe baza calculelor efectuate cu toţi factorii luaţi în studiu ce sînt
trecuţi în tabelul 1, s-au stabilit dozele de azot şi fosfor atît pentru
maximul tehnic, cît şi în cazul optimului economic (tabelul 4).

Din tabelul 4 se constată că, pentru media factorilor de climă şi sol,
maximul tehnic de 38,4 t/ha se realizează cu dozele de 220 N +125 P20 5

9 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109 129



bPTIMIZAREA FERTILIZARII IN PODIŞUL SUCEVEI

Tabelul 2

Calcularea coeficienţilor de eficacitate ..e", de corecţie "c" şi de interacţiune "i"
pentru ecuaţlile caracteristice de fertiliza:r;e la nivel de teritoriu ecologic
omogen (terhl) E.F.C.T.E.O.• din modelul defertilizare pentru zona Suceava

la cultura cartofului
(Computation of the coefficients of efficacy "e", correction "c" and interaction "i"

in the formulas for fertilizing the ecologically homogenous
fields E.F.C.T.E.O. in Suceava district for the potato crop)

NI'.

I
Coeficienţii de eficacitate "c" (CoC'fficienl of effîcacy,.e"

crt.
IAzot (Nitrogen) Fosfor (Phosphor)

1 N P
2 N.Ca P.P 20 5
3 N.PP 10-3 P.PP4
4 N.PP7 P.PP6
5 N.Ct 2 P.(T-S)2
6 N.(PP4)2 P.(PP 10-3)2
7 N.(PP6)2 P.(PP5)2
8 N.(OC4)2 P.(PP7}2
9 P.(OC7)2

Coeficienţii de corecţie pc" (Coefficients of correction "c")

1 N2 p2

2 N2.P205 P2.Ct
3 N2 0 C4 p2 C5
4 N2 0 C6 P2°C7
5 N2.(T-S)2 P2(Ca)2

('

Coeficienţii de interacţiune "i" (Coefficienls of interaction "i")
v

1 NP
2 NP.K2O
~J NP.T-S
4 NP.PP5
5 NP.P 20 5
6 NP.(OC5)2
7 NP.(OC6)2

P 20 5 , K 20, T-S, Cet Ca Cl. = indicii agrochimi~i p'.lntru fosfor, potasiu, hillrogen schimbabil,
calciu şi carbon total (Agrochemical indices for Phosphore, Kalium, chant:eable Hydrogcn, Calcillm and.
total Carbon).

PPi = suma precipitaliil61' pentru luna i (Rainfalls in month i)
Ci = m;)(lia lunari't a tempereturilor pentru luna i (lVIonth mean of temperatures in month i)

kg/ha s.a., în 'timp ce optimul economic de 37,6 t/ha tuberculi se rea
lizează cu 165 N +90 P205 kg/ha s.a. Deci o doză mai mică cu' 55 kg N
şi 35 kg P20 5 la hectar poate realiza o producţie aproape egală cu cea
a maximului tehnic, diferenţa fiind doar de 0,8 tlha.

Analizînd variaţia dozelor de îngrăşare, în funcţie de variaţia unor
indici agrochimici, în limitele înregistrate în experienţă, se constată
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Tabelul 3

Acumularea medie a fosforului solubil în sol sub influenţa dozelor crescînde de P 20 5
aplicate timp de mai mulţi ani într-o rotaţie de 4 culturi din podişul Sucevei

(Mean accumulation of soluble Phosphorus in soil under the inf1uence
of increasing rates of P20 5 applied! many years in a crop rotation with 4 crops

on Suceava plateau)

Acumularea după I
(accumulation after)

NI'. Doza de fosfor aplicată

crt. (Phosphorus rate) ani de aplicare a dozelor de fosfor
( ... years of Phosphorus rates treatment)

11 I 4

Kg P 2O. mg P 2 0 li (AI *)/100 g sol

1 O 5,3 4,3

2 40 6,9 5,7

3 80 8,6 6,7

4 120 12,0 8,6

5 160 16,6 9,5
---

" = fosfor solubil tn lactat acetat de amoniu pH = 3,7
(soluble Pbosphorus in lactate ammonium acetate pH = 3,7)

OI(
Jf)'-'I'-----r~-r=--~-..

"II() 2QO

20

Fig. 1 - Varl,aţia producţiei de tuberculi (soiul
Desiree) în Ziona Suceava suh influenţa dozelor
de lazot şi fos:i)or, pe niVieI de 4 mg P205!100 g
sol (Variation of yield of variety Desiree as
eHect of Nitrogen ,and Phosphorus rates, when

in 100 g soH are 4mg P20/i)

că, la un conţinut al solului
de 4 mg P205/100 sol
la o producţie de
a fost necesară, ma
ximul tehnic, o doză de
215 N şi 165 P20 S kg/ha,
iar pentru optimul econo
mic, la o producţie de
39,5 t/ha, doar 160 N şi

125 P205 kg/ha s.a. (tabe
lul 4).

Dacă starea deaprovi
zionare ,a solului în fosfor
s-a :îmbunătăţit în mod sub
stanţial, se constată că do
zele neces'are de fosfor scad
în mod corespunzător. Ast
fel, pentru maximul tehnic,
doza necesară a fost de
210 N şi 85 P20 5 kg/ha s.a.,
în timp ce pentru optimul
economic doar de 160 N şi

60 P20 5 kg/ha s.a. (tabe
lul 4).
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Tabelul 4

Variaţia dozelor şi a producţiilor de tuherculi la soiul Desiree în zona Suceava
funcţie de unii indici agrochimici

(Variation of rates and potato tuber yield at Desiree variety in Suceava zone
in connection with agrochemical indices)

Maximul Optimul
tehnic econOlnic

(Tdmical (Economical M xT-OE
maximum) optimum)
(M x '1') (OE)

Nr. Factori expcrimcntali

NI~ NI~crt. (Exp:.;rimcnt factors) <Il Prod. Prod. NI O P'od..: (yicld) (yLld)~ (yield)
.~.S
.~ +J

-~ce·~
.~ ... kg kg kg
~~ s.a./ha

t/ha
s.a·/ha

t/ha
s.a./ha

t/ha

1 Media experimentală a indicilor
climatici şi agrochimici
(Mean climatic and agro-
chemical indices) - 220 125 38,4 165 90 37,6 55 35 0,8--- - -'--- - - -- - - ---

2 mg P20 5 /100 g sol 4 215 165 40,5 160 125 39,5 55 40 1,0
3 solubil in Al** 14 210 85 37,0 165 60 36,0 55 25 1,0

- - - -- - - -- - - ---
4 Carbonul 1,4 215 125 38,1 160 90 37,3 55 35 0,8
5 total % 2,2 220 125 38,7 165 90 37,8 55 35 0,9----' - - --
6 me % Hidrogen schimbabil 7,8 215 175 41,0 160 125 39,5 55 50 1,5
7 in acetat de sodiu*** 10,6 220 RO 36,9 165 60 36,2 55 20 0,7

Factorii P 2 0., Ct şi Il s-au variat în limitele: media experimentală ± abaterea standard,
restul facbnJor din model fiind menţinuti constanţi la nivelul mediei experimentale

= lactat acetat de amoniu pH = 3,7
= acetat de sodiu pII=8,'1

În ceea ce priveişte variaţia dozelor de azot şi fosfor în funcţie de
variatia carbonului total în limitele 1,4-2,2°10 Ct se constată că acestea
sînt apropiate pentru ,ambele limite ale acestui indice agrochimic.

După cum se poate observa din datele prezentate în tabelul 4, pe
măsura creşterii hidrogenului schimbabil de la 7,8 la 10,6 meDio H/100 g
sol, necesarul în fosfor scade de la 175 la 80 kg P205 kg/ha pentru
maximul tehnic, iar pentru optimul economic de la 125 la 60 kg P2 0 5
la he,etar.

Din analiza figurilor 1, 2 şi 3, ce reprezintă suprafeţele de răspuns

pentru producţia de tuberculi în planul NP, se constată că factorul
esenţial de creştere a producţiilor de cartofi pe unitatea de suprafaţă

îl constituie azotul. Eficienţa acestuia este maximă pe fond de fosfor,
ale cărui c,antităţi diferă în funcţie de starea de aprovizionare a solului
cu fosfor solubil (asimilabil) şi în funcţie de producţia planificată.

Astfel, la un ,conţinut al solului de 4 mg P20 5/100 g sol, producţia de
tuberculi creşte pe măsura creşterii dozei de azot de la Ola 200 kg N/ha,
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Fig. 2 - Variaţia producţiei de tuberculi (soiul
Desiree) în zona Suceava sub influenţa dozelor
de azot şi fosfor, pe nivel de 9 mg P205/100 g
sol (Vari,ation of yield of variety Desiree as
effect of Nitrogen and Phosphorus rates, when

in 100 g soH are 9 mg P205)

Ol=:Jlo
N~ it#,
P:: 92

ONion200

NxT:ja~
N::219
4»2

:J6

cînd nivelul P205 este egal
cu zero, de la 26 la 36. t/ha,
în timp ce, pe măsura spo
ririi cantităţii de P20 S folo
site, producţia creşte (pe
nivelul N = O) de la 26 la
31 t/ha pentru 200 kg P20 S
aplicate. Rezultatele pre
zentate În fig. 1 arată că

realizarea optimului eco
nomic, de 39,4 t/ha, se
poate realiza cu N 162 P
123 kg/ha s.a.

La un conţinut al solu
lui de 9 mg P20 5 la 100 9
sol (fig. 2), se constată ace
eaşi evoluţie a creşterii

producţiei cu .creşterea do
zelor de N şi P, cu deosebi
rea că doza maximă efici-
entă de fosfor este de
100 kg P20 5, care realizează

un spor de 2-3 tone tu
berculi, în funcţie de nive
lul azotului apUcat. Cu doza
optimă economică de N 164 P 92 kg/ha s.a. se realizează 37,6 t/ha
tubercuh.

La un conţinut mai ridicat, de 14 mg P20 5/100 g sol, eficacitatea
a 100 kg P20 5 aplicat scade la 1 tonă tuberculi la ha. Optimul economic
de 36,2 t/ha tuberculi se realizează cu N 166 şi P 62 (kg/ha s.a.). Reiese
deci că creşterea fosforului asimilabil din sol (de la 4 la 14 mg P20 5)
determină scăderea dozei de fosfor corespunzătoare optimului econo
mic, de la 123 la 62 kg P20 S kg/ha, dozele de azot necesare rămînînd

practic egale.

CONCLUZII. (1) Factorul principal în sporirea producţiei de cartof
îl constituie azotul. (2) Dozele optime de fosfor calculate sînt o funcţie

a conţinutului de fosfor din sol şi scad pe măsura creşterii acestuia,
confirmînd relaţia organo-chimică cunoscută în acest sens. (3) În urma
apl,icării sistematice timp de 11 ani a unor doze crescînde de P20 5 în
sol, conţinutul acestuia în mg P20 5/100 g sol s-a mărit de la 5,3 mg la
6,9 mg pentru 40 kg P20 5/ha, la 8,6 mg pentru 80 kg P20 5/ha, la 12,0 mg
pentru 120 kg P205/ha şi la 16,6 mg pentru 160 kg P20 5/ha. (4) În baza
modelului zonal calculat pentru zona Suceava, rezultă că, la o aprovi
zionare a solului cu 4 mg P20 5/100 g sol, dozele corespunzătoare opti
mului economic (OE) sînt de N 162 P 123, estimîndu-se o producţie
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L. REICHBUCH şi W. C(,PJNY

OPTIMIZATION OF POTATO CROP FERTILIZATION ON SUCEAVA
PLATEAU UNDERA CROP ROTATION OF FOUR YEARS

Summary

Experiments of seven ye'ars (1972-1978) at Suceava ta imagine a zonal model
for fertilization optimi:ăing for every plot oovered by the potato crop were carried
ono 820 experimental plots were charaderized for P 20;"i. K 20 and Ca (soluble in
amonium lactJate pH=3.7), changeable H (in natritim ''aC'etiate, pH=8.36), total humus
Ct, tuber yield, rates of NP, climatic indices (rainfalls and temperature). The
equations underline the known phenomenon of the big P-efficacy when there is
a low P content in the soH and big content of ('hangeable H. The main fertilizer
remains the Nitrogen (economic optimum of 160 kg/ha N). For Desireet tuber yields
of 36-40 t/ha can be obtained with NI60P(~1-12:;'

ZUR OPTIMIERUNG DER DONGUNG FOR DEN KARTOFt:<ELANBAU
IM HOCHLAND DES BEZIRKS SUCEAVA

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand der Ergebnisse aus polifaktoriellen Dungungsversuch,=n die wăhrend

der Jahre 1972-1978 im Bezirk Suceava durchgefUhrt wurden, konnte ein Modell
fUr die Optimierung der Dungllng im Kartoffelbau erarbeitet werden. Es wurden
folgende Kennwerteaus 820 Versllchsparzellen ins Modell eingebr:acht: Boelen
(P20 S, K 20, Ca, Humus), Knollenertrag, N- und P- Gaben, Niederschlăge. Tempe
raturen. Die Struktur dieses Modells erlaubt die Errechnung schlageigeni€r ertrags
funktionen. Diese ermoglichen die Schătzung des KnoUenertragles in Abhăngigkeit
van N- und P- Gaben und den charakteristichen Boden und Klima, Kennwerten.

Die grossten MehI'lertrăge wurden durch die Stickstoffdungung erzielt. Die
wirtschaftlich optimalen Gaben waren: 160 Kg/Ha N und 60 bis 125 Kg/Ha P~,Q5.

Der entsprechende Knollenertrag fUr die Sorte Desiree wirdauf 36-40 T/Ha
Kartoffeln geschătzt.

onTMMM3AQMH V~OBPEHMH KVnbTYPW KAPTO~E~H

HA CYLJABCKOM nnATO B LJETbIPEXnO~bHOM CEBOOBOPOTE

PealO/',M

Ha OCHOBaHUIi ;n;aHHbIX IPaHTOplfaJIbHbIX onb1TOB, npoBO;n;UBIIIHXCH C y)J.oopeHHHMH
B TetIeHHe nepuo;n;a 1972-19'76 rr. B aOHe CytIaBbI, ObIJIa paapaOOTaHa aOHaJIbHaH MO)J.eJIb

onTUMuaaU;UII y;n;oopeHUH HapTOIPeJIH Ha ypoBHe HJIlma. BbIJI11 oOCJIe)J.oBaHbI 820 onhITHbIX

;o;eJIHHOH, )J;JIH HOTOpbIX ObIJIU yCTaHOBJIeHh1 CJle)J.ylOIIJ,He arpOXUM11l leCKl1e nOHaaaTeJIU:

cO;n;epmaHue P205' H20 U pacTBopHMoro B JIaHTaTe aMMOHI:IH HaJIbU;I1H, pH =3,7 ,(AI),
BbIpameHHoro B au;eTaTe HaTpI:IH oOMeHHoro BO;n;OpO;n;a, pH =g,36 I:I CO;n;epiHaHHe ryMyca
(C = o6IIJ,uil yrJIepo;n;), ypomail HJIy6Heil, BHeceHHbIe ;n;03b1 NP 11 HJIIIMaTUlIeCHI:Ie nOHa3a

TeJIU (cYMMa MeCHtIHbIX oca;n;HOB H cpe)J.HeMecfllIHaH TeMnepaTypa) CTpyHTypa 80HaJIbHOU
MO;n;eJIU nOaBOJIHeT BbIllIiCJIHTb xapaHTepHhle ;n;JIH Ham;n;oro OT)J.eJIbHOrO HJIUHa HBa;n;pa-

TlflIeCI-me ypaBHeHlIH y;n;oopeHHH, HJIH ypaBH8HHH IPyHHIJ,HU ypomaH, BblpamalOIIJ,He

ypomafi HJIy6Hefi B aaBHCUMOCT11 OT ;n;oa N J!T P. B 3THX ypaBHeHUHX y;n;06peHMH,H03IP

IPluţHeHTaMll 3IP<PeHTuBHoCTM IIonpaBHu II B8allMO;n;.eilcTBI1H )J;JIH )J.oa N H P HBJIHIOTCH
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cPYHlU~HH CBOMCTBeHIlhIX yqacT'RaM rrO'lJBeHHhIX H RJIHMaTIPIeCHHX IlOHa3aTeJIefi. OIJ,eHIUI
paCtUITaHHhIe C IlOMOlQbIO MO;u;eJIH, rrO;r:J;Bepm;u;aIOT H3Be'CTHble arpOXIIMH'lJeCHlle SaROHOMep
HOCTII, corJIaCHO ROTOphIM IlOTpe6HOCTb B cPOCcP0PHbIX Y;r:J;06peHIIHX IlO Mepe BblpaCTaHllH
cO;u;epmaHllH B IlOqBe IlO;r:J;BllmHOrO (paCTBOp"MOrO) cPoccPopa II IlO Mepe BOSpaCTaHllH CO
;r:J;epmaHIIH B HeM 06MeHHOrO Bo;u;op0;r:J;a. OCHOBHbIM y;u;o6peHlleM, 06yCJIOBJIIIBaIOlIJ,HM Hall
60JIblIllle Ilpll6aBl-m ypomaH B aTOM sOHe, HBJIHeTCH aSOT, OIITllMaJIbHhIe aROHOMllqeClme
;r:J;OShI ROToporo paBHHlOTCH IIpllMepHo 160 Rr Ira ;r:J;.H. OIlTllMaJIbHhIe aROHOMllqeCRlle ;U;OShI
cPoccPopa ROJIe6JIlOTCH, B 3aBllCllMOCTlI OT 113MeHeHlIH arpoxHMlfllecRllx rrORaSaT€JIeM, OT
60 ;U;O 125 Rr/ra P205. TIPll aTIIX ;a;oaax, B yCJIOBHHX rrpllMeHHeMoM B naCTOHlIJ,ee Bpel\1H
TeXIIOJIOrI-Ill, ypomaH RJI'y6HeM copTa .neSllpe paBHHIOTCH 36-40 Tira.



Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C. - CARTOFUL, 1980, voI. Xl

OPTIMIZAREA FERTILIZARII CULTURII CARTOFULUI
IN CENTRUL MOLDOVEI PRINTR-UN MODEL

MATEMATIC ZONAL

!.:'MĂ2ĂREANU, W. COPONY, M. BERlNDEl şi GH. PAMFlL

'Tn baza unor experienţe polifactoriale cu îngră.şăminte de
tipul 5NX5PX3K' executate timp de 3 ani, în 6 localităţi din cen
trul Moldovei, cu soiurile de cartof Ostara, Desiree şi Jaerla,
s"""au întocmit modele de optimizare a fertilizării pe soiuri şi in
dici ai producţiei (producţia totală, 00mercială, procent de ami
don). Pe lîngă îngrăşămintele NPK, în modele s-au prelucrat şi

unii indici agrochimici (P205, K20, Ca solubil în lactat acetat
de amoniu, H schimbabil în acetat de sodiu şi carbonul total)
şi climatiei (suma precipitaţiilor pe luni şi media lunară a tem
peraturilor), astfel încît se pot calcula funcţii de producţie în
NPK, proprii tarlalelor, în baza indicilor agrochimici şi climatici
ce caracterizează fiecare tarIa (soIă, teritoriu ecologic omogen) în
parte. Aceste funcţii de producţie, denumite "ecuaţii de fertili
zare caracteristice tarlalelor" (E.F.C.T.) de tipul unor polinoame
pătratice cu trei variabile independente, permit optimizarea do
zelor NPK în funcţie de constel,aţiile factorilor de sol şi climă

proprii tarlalelor, pentru indicii principali ai producţiei. Cu aceste
mode!'e s-au estimat, pentru constelaţia medie a factorilor dincen
trul Moldovei, la soiul Ostara, dozele optime economice de
N260P90K180, ce permit realizarea unor producţii (totale) de tu
berculi de 43 tlha (tabelul 8). Variaţia indicilor agrochimici şi cli
matioi influenţează raportul îngrăşămintelor şi nivelul dozelor,
conf.irmînd în mare parte cunoştinţele actuale din domeniul agro
chimiei. in plus, ,aceste modele permit detalierea unor fenomene
specific-e culturii cartofului dintre climă, sol şi fertilizare din zona
r espeetivă, care numai printr-o ian,aliză globală oantitativă pot
fi evidenţiate, în baza unor date eXPerimentale ample, multifac
toriale (cîte 17 factori de vegetaţie din peste 300 parcele experi
mentale). Din prelucrările făcute în baza acestor modele, se con
firmă observaţia'mai veche că reducerea dozelor de îngrăşăminte

la 57% din optimul economie producţiile scad abia cu 5-100f0.
Rezultă concluzia că folosirea dozelor mari, la nivelul optimului
economic, se recomandă numai în cazul unor tehnologii perfecte,
fără deficienţe în tehnologia de cultivare, deficienţe care !Cir putea
reduce multi eficacitatea îngrăşămintelor.
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Cercetări privind aplicarea Îngrăşămintelor la cartof au fost efec
tuate în ţara noastră după anul 1950, În numeroase localităţi şi În dife
rite perioade de timp. Aceste cercetări nu permit Însă stabilirea siste
mului de fertilizare pentru o anumită solă dintr-o zonă pedoclimatică,

întrucît eficacitatea dozelor de îngrăşăminte este puternic influenţată

de condiţiile de sol, climă şi soi, de nivelul agrotehnic. Ţinînd seama
de indicaţia tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU (1978) că "Trebuie
asigurată intervenţia În dirijarea producţiei, ţinînd seama de condiţiile

pedoclimatice, de ceea ce se întîmplă la un moment dat În solII, era
necesar ca să se treacă la o nouă etapă în stabilirea sistemului de
fertilizare la ,cartof, faţă de vechile metode prin care dozele de. îngră
şăminte se diferenţiază funcţie de maximum 3 indici agrochimici
(BREDT şi colab., 1976) sau faţă de nota de bonitare (CRIŞAN şi colab.,
1975).

Astfel, COPONY şi PAMFIL (1975) arată că, pentru stabilirea unei
"ecuaţii de stare", prin oare putem afla evoluţia plantei În orice con
diţie ecologică şi sub influenţa oricărui factor agrotehnic, trebuie să

elaborăm metodele matematice care să cuprindă rezultatele cercetări

lor dintr-un areal mai mare. Una din metodele cele mai eficace de
cercetare şi de interpretare a rezultatelor experimentale, care. permite
şi efectuarea unor recomandări cantitative, o reprezintă metoda func
ţiilor de producţie (BAGHINSCHI, 1979; BERINDEI şi colab., 1972).

Astfel, s-au efectuat cercetări polifactoriale cu Îngrăşăminte timp
de mai mulţi ani, În numeroase localităţi din ţară. Rezultatele de pro
ducţie,ale analizelor de sol şi cele climatice au fost organizate într-un
fişier de date ce s-a depus pe mediu magnetic, sistem care asigură un
acces rapid la date în vederea verificării, regrupării şi prelucrării lor
automate după diferite metode de interpretare (COPONY, 1976; PAM
FIL, 1977). În baza unui tip de model matematic elaborat, aceste rezul
tate au fost prelucrate, realizÎndu-se sistemul de optimizare a fertili
zării culturii cartofului la nivel de ţară COF.. 1 (cartof optimizarea ferti
lizării - aproxim'aţia 1), care permite optimizarea tehnică şi economică

a dozelor de îngrăşăminte la nivel de tarIa (sau teritoriu ecologk
omogen), în baza indicilor de sol şi climă (adică a constelatiilor de fac
tori agrochimici şi climatici) proprii tarlalelor (COPONY şi colab.,
1978) .

În vederea optimizării fertilizării culturii cartofului în centrul Mol
dovei, s-a elaborat un model zonal ce a fost verificat În producţie,

avînd pentru condiţiile respective de climă şi sol o probabilitate ele
reproducţie mai mare ca modelul general eOF-l, rezultatele obţinute

făcînd obiectul lucrării de faţă.

METODA DE LUCRU. In perioada 1974-1976 s-au executat în şase localităţi

din judeţele Neamţ şi Bacău (tabelul 1) experienţe factoriale cu îngrăşăminte de
tipul 5N X 5P X3K, selectîndu-se în baza unui principiu geometric 36 de variante
din cele 75 posibile (tabelul 2), ce s-au montat într-o singură repetiţie (COPONY
şi REICBUCH, 1976). Se constată că cele trei graduări ale îngrăşămintelor cu po-
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Tabelul 1

LocalitAtile şi anii in care s-a cercetat influenţa dozelor de îngrăşăminte

la cartof
(LocaIities andyears of experiments)

Nivelul

Localitatea (Locaţity)
Jud~ţl11

Anii (Years)
Soiul (h gunoi

(District) (Varicty) (Fanllyard
manllre)

Staţiunea de cercetări Secuieni Neamţ 1974-1976 Ostara O; 30
Jaerla
Desiree

Staţiunea de cercetiIri Secuienî Neamţ 1975 Desiree O; 30
C.A.P. Boteşti Neamţ 1974 Desiree O
C.A.P. Căciuleşti Neamţ 1974 Desiree O
C.A.P. Ştefan cel Mare Neamţ 1976 Desiree O

Jaerla
C.A.P. Hemeiuşi Bacău 1974.......:.1975 Desiree O
C.A.P. Bereşti-Bistriţa Bacău 1974-1976 Desiree O

Tabelul 2

Contribuţiile NPK folosite. în experienţa "Stabilirea principi
ilor de fertilizare la cultura cartofului"

(NPK contributions experimented)
Tipul experienţei: 5N X5P X3Kj2 = 36 variante

N

I
N."

I
N. o

I
NI."

I
N 210

I
N 2,,,

P20 •

p.o
K.o K.o K so K.o K 160K ao K ISD K ao

P 70
K.o K so K.o

K.o K soK so K so

P uo K IS0
K.o K so K ao K I60
Kal! K ao

P?OO K I60
K.o K.o K 80 K MK,o K ao K IsD

P a70 K 1ll6 K.o
K.o K IO K.oK lIO

tasiu îmbr,acă toate combinaţiile NP. Cercetarea s-a efectuat' lai trei soiuri (Ostara,
J aerla şi Desiree), p~ două nivele de gunoi de grajd (O şi 30 t/ha).

Pentru fjecare parcelă experimentală s-a determinat producţia totală (P.T.)
şi comercială (p~C. - tuberculi mai mari de 55 grame) de cartofi, procentul de
proteină (P) şi amidon (A) din tuberculi. !Înainte de recoltare s-au ridicat probe
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de sol din care s-au determinat principalii indici agrochimici - P205' K 20, Ca (Ca
este direct corelat cu capacitatea de schimb cationică), aciditatea hidrocitică şi

humusul.
Pentru fiecare experienţă, s-au luat de la staţiile meteorologice cele mai apro

piate preeipitaţiile medfti lunare şi temperaturile medii lunare.
Rezultatele (4 indici de producţie şi 17 factori cauzali: îngrfu?ăminte, indici

de sol şi climă) au fost organ,izate într-un fişier de date şi depus pe mediu mag
netic la calculatorul electronic. lIn baza unui model matematic de tipul unui po
linom polifactorial, aceste rezultate au fost prelucrate ulterior pe soiuri şi indici
ai producţiei.

Metoda de calcul utilizată poate fi considerată ca o continuare a metodelor
de regresie şi corelaţie utilizate în ultimii 15 ani în domeniul cercetărilor agricole
(CEAPOIU, 1968). Trecerea de la includerea în calcule a 3-4 factori c.auzali la
15-20 factori a fost posibilă datorit.ă apariţiei calculatoarelor electronice şi pa
chetelor de progrlame de oalcul elaborate în laJCest s<..'Op.

Calculele efectuate pentru obţinerea coeficienţilor termenilor din modelul zo
nal ·au fost executate cu programul "Steep wise regression" din bibl[oteca de pro
grame B.M.D. (Biomedical Computer Programs) elaborat de DIXON (1975). B.M.D.-ul
este folosit la ora· actuală la prelucrarea datelor experimentale de majoritatea
cercetătorilor din domeniul biologiei, medicinei şiagrJculturii. Avantajul acestui
program rezidă în posibilitatea folosirii unui număr de pînă la 80 de termeni
în model, spre deosebire ele programul I.B.M. care permfLte utilizarea unui număr

de numai. 40 termeni.

REZULTATELE OBŢINUTE. 1. Elaborarea şi structura modelului zo
nal. Modelul matematic reflectă concepţia autorilor despre acţiunile şi

interacţiunile care există între îngrăşăminte, sol şi climă, privind rea
lizarea producţiei în zona dată.

În modelul zonal au fost incluşi 17 factori cauzali (tabelul 3) ce
aparţin următoarelor domenii: tehnologie (îngrăşăminte cu azot, fosfor
şi potasiu), sol (indici agrochimici) şi climă (precipitaţii şi temperaturi
medii lunare). Prin asteriscuri s-au marcat cei 45 termeni ai modelului,
care cuprind factori la puterea întîi şi a doua, precum şi interacţiuni

de ordinul unu şi doi.
În baza algoritmului matematic ce stă la baza programului de

calcul au fost aleşi, din cei 45 de termeni propuşi ai modelului, numai
cei care, în baza verificărilor de la fiecare iteraţie (introducerea unui
nou termen), prezintă o semnificaţie statistică asigurată. Spre deosebire
de alte metode, În felul acesta metoda B.M.D. verifică la fiecare pas,
prin testul F, selllnificaţia tuturor termenilor aleşi anterior faţă de
termenul nou introdus şi menţine în model, dintre termenii anterior
selectaţi, numai pe cei care au o acţiune semnificativă asupra variabilei
dependente studiate.

Astfel, s-au determinat coeficienţii de regresie din modelele ce au
fost calculate pentru producţia totală, comercială şi procentul de ami
don la fiecare soi. Numărul de termeni rămaşi în ecuaţie este diferit
(tabelul 4), în general acesta fiind de peste 30. Numărul ridicat de ter
meni selectaţi din cei propuşi indică existenţa interacţiunilor între
dozele de îngrăşăminte şi factorii solului şi climei asupra .producţiei

sau indicilor de calitate la cartof.

140
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Tabelul 3

Structura modelului pentru zona centrul Moldovei
(Model structure for zone of Moldova Center)

'" fl~I&1 I I ~I I ~

I
~ 1~liI81!10Factori luaţi in studiu ..:::

Z
p...... ~ ~ Z Z p..(Factors) C:o

::l ....

+1+1+\ + I + I +\ +1 +\ +1 I I I I,,,,",..... '-' ,
Fosforul solubil în

lactat (P) + + +
Potasiu acetat de + +

amoniu (K)
Calciu pH = 3,7 (Ca) + + +
H schimbabi! in acetat

de sodiu pH = 8,36 + + +
Carbon total (total

Carbon) + + +
- - - ------------ - - - - -

Suma precipitaţiilor 10-3 + + +
în mm pentru 4 + + +

lunile (Rainfalls) 5 + + +
6 + + +
7 + + +

-- - - - __o --- __o -- -- - - - - -
Media temperaturilor 4 1, + +

in grade Celsius 5 + +
pentru lunile 6 + +

(Mean temperature) 7 + +
- - - ------__o ---- - - - -' -

eN eP eK CN2 CP2 CK2 iNP iNK iPK Po

I
*) doze de azot, fosfor şi potasiu

"*) fosfor, potasiu şi calciu solubil, fI schimbabil, carbon total + termenii modlului

Totodată, se constată că aceste modele uu, în general, o determi
naţie totală mare (peste 800/ 0) şi, ca atare, coeficienţi de corelaţie mul
tiplă foarte ridkaţi.

Modelele obţinute s-au verificat din punct de vedere al reproduc
tibilităţii lor prin testul Delta, 'care indică abaterea procentuală a
indicilor de producţie, calculaţi prin model, faţă de cei realizaţi în
experienţă (tabelul 5). Se constată că majoritatea abaterilor se înca
drează în limita ± 100/0' În felul acesta, prognoza folosirii îngrăşăminte

lor (prin care se estimează şi producţi,a probabilă) are o siguranţă

statistică de circa 90 0/ 0 sau, altfel zis, în 9 cazuri din 10 se poate con
sidera că eficienţa fertilizării va fi aceea care rezultă în baza acestui
model zonal.

141



OPTI1v1IZAREA FERTILIZARII IN CENTRUL MOLDOVEî

Tabelul 4

Numărul de termeni selectaţi şi determinaţia totală a modelelor calculate
pentru centrul Moldovei

(N~mber of selected terms and total determination of models)
I

NI'. de termeni
Determinaţia(NI'. of. terms) Cocf. de core-

Soiul Indice de producţie multiplă latie multiplă

(Variety) (Yield purpose) (Multiple (multiple co-
p,opuşl I",Iee'aţl determin.) rrelation coet.)

(proposed) (selected) %

Prod. totală

(total yield) 45 33 83,53 0,91
Ostarn Prod. comercială

(ware yield) 45 33 65,59 0,81
Amidon (Starch) 45 32 81,59 0,90

Prod. totală 0,91
(total yield) 45 39 81,90

Desiree Prod. comercială 0,92
(ware yield) 45 40 84,39
Amidon (Starch) 45 30 96,98 0,98

-

Tabelul 5

Testul Delta pentru verificarea erorii de prognozare a modelelor zonale
din centrul Moldovei (,1, test for error of prognosis in zonal models)

Abaterea valorilor calculate faţă de
cele realizate în cîmp (Deviation of

computed values from real ones)

Soiul Indicii de producţie Nr. parcele ex-
clase de abateri (în procente)

(Variety) (Yield purpose) perimentale
(NI'. of plots)

.,?-10 110-20120-30130-40140-50

% din nUinărul parcelelor studiate**

Ostara Prod. totală 96 80,2* 17,7 2,1 - -
(total yield)
Prod. comercială 96 63,5 26,0 6,3 4,2 -
(ware yield)
Amidon (Starch) 96 100,0 -

------------
Prod. totală 204 63,3 29,9 2,9 2,9

Desiree (total yield)
Prod. comercială 204 51,5 32,6 8,3 1,3 2,0

* din 96 parcele experimentak. Ia 77 parcele (82,0%) diferenţa dintre valorile calculate şi cele
realizate în cîmp este în limita ±O-10%. tn mod similar se interpretează şi celelalte cifre din tahel.

u % frequency of plots distributed in % deviation class(s. .

Structura modelului zonal (tabelul 3) reflectă scopul pentru care
a fost conceput şi anume de a obţine o ecuaţie de fertilizare funcţie

de producţie, redusă la 9 termeni, caracteristică la nivel de tarIa
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1. MAzAREANU şi coiah.

(E.F.C.T.) pentru cultura cartofului. Aceste E.F.C.T. pot fi considerate
ca ecuaţii rezultate din experienţe cu îngrăşăminte efectuate pe tarla
lele respective, avînd pentru majoritatea situaţiilor un grad de repro
ductibilitate ridicat.

Din tabelul 3 se poate constata că în stînga liniei verticale se află

interacţiunile îngrăşămintelor cu factorii de sol şi climă, cu ajutorul
cărora se calculează, prin introducerea în model a indicilor de sol şi

climă proprii tarlalelor, coeficienţii de eficacitate "e", de corecţie "c ll

şi de interacţiune "i ll ai îngrăşămintelor E.F.C.T. ~tabelul 6). Precizăm

că aceşti coeficienţi de eficacitate, corecţie şi interacţiune sînt funcţii

ale îngrăşămintelor NPK cu indicii de sol şi de climă.

Tabelul 6

Modul de calcul al coeficienţilorde eficacitate "e",
de corecţie "c" şi de interacţiune "i" pentru ecuaţiile de fertilizare

caracteristice la nivel de tarla
(Computing way for coefficients of efficacy "e", correction "c"

and interaetion "i" for fertilization equation for every plot)

Coeficienţii de eficacitate "e" pentru

I
-

A70t (N) I Fosfor (P) Potasiu (K)

N P K
N.Ca P.P 20 5 K.K2O
N.Cl P.T-S K.P 10-3
N.P4 P.P5 K.C6
N.P7 P.P6
N.C5 P.C4
N.C7

Coeficienţi de corecţie c".,
N2 p2 K2
N.T-S P.C2 K.Ct
N.P7 P.P4 K.P5
N.C6 K.C7

Coeficienţi de interacţiune "i"

NP PK NK
NP.P 20 5 PK.K2O NK,P6
NP.C4 PK.P10-3 NK.C5

În dreapta liniei verticale a modelului zonal, termenii propuşi per
mit calcularea constantei Po din E.F.C.T., Po fiind de fapt potenţi'alul de
fertilitate natural al solului, în cazul neaplicării îngrăşămintelor.
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Ecuaţia de fertilizare caracteristică la nivel de tarIa este de tipul:

Y=Po+e1N+e2P+e3K

+c1N2+C2P2+c3K2

+ i 1NP+i2NK+ i3PK

în care:
Y = indicii productiei de cartof ca: recolta totală i recolta comer

cială i procent de amidon ek. ;
e = coeficienţii de eficacitate pentru NPK sau sporul pentru primul

kg s.a.jha.
c = coeficienţii de corectie pentru NPK = reducerea sporului de

terminat de creşterea dozelor.
i = coeficienţii de interacţiune, respectiv reducerea sau creşterea

eficacităţii unui îngrăşămînt în prezenţa altui îngrăşămînt.

E.F.C.T. permit să se stabilească dozele de îngrăşăminte şi produc
ţiile de tuberculi pentru maximul tehnic, optimul economic şi diferite
grade de intensificare inferioare optimului economic, precum şi sistemul
de fertilizare în vederea realizării unor anumiţi indici calitativi ai
producţiei, în diferite condiţii de climă şi sol.

Veridicitatea acestor E.F.C.T. pentru fiecare solă în parte este cu
atît mai mare cu cît indicii de climă şi de sol se încadrează în limitele
de variaţie 'a falctorilor studiaţi în baza informaţională. Pentru acest
lucru s-a verificat modelul pentru fie'care soi şi indice de producţie,

în sensul că s-a calculat cîte o ecuaţie caracteristică pentru variaţia

fiecărui factor în limitele media ± abaterea standard şi s~a constatat că

efectele acestora reflectă realităţile cunoscute.
Deşi sistemul de fertilizare se determină cu E.F.C.T., este de re

marcat că în cei nouă coeficienţi de regresie şi Po sînt incluşi cei 14
factori agrochimici şi climatici, spre deosebire de metodele de calcul
uzuale, care estimează nivelul dozelor de îngrăşăminte funcţie de maxi
mum 3 indici agrochimici.

2. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte. CUG ajutorul ecuatiilor carac
teristice la nivel de tarIa se pot determina dozele de îngrăşăminte şi

producţiile corespunzătoare maximului tehnic, optimului economic şi

unor nivele de fertilizare inferioare optimului economic. Aceste esti
mări se pot face cu o probabilitate de reproducere mai ridicată pentru
solele ai căror indici de cliInă şi sol se încadrează în limitele de va
riaţie (media ± abaterea standard) indicate pentru soiurile Ostara şi

Desiree în tabelul 7. Se constată că la soiul Ostara, ca urmare a unui
număr mai mic de parcele experimentale cu îngrăşăminte, abaterile
standard la factorii pedoclimatici sînt mai reduse decît la soiul Desiree.

Pentru a da cîteva exemple de optimiz·are a fertilizării la soiul
Ostara s-au variat unii indici agrochimici în limitele media ±abaterea
standard, caIeulîndu-se pentru fiecare constelaţie de factori dozele
pentru maximul tehnic şi optimal economic, estimîndu-se în acelaşi
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Tabelul 7

Media şi abaterea standard ale factorilor luaţi în studiu pentru producţia de cartof în zona "Centrul Moldovei" în
perioada 1974-1976 la soiurile Ostara şi Desiree, 96 parcele experimentale cu îngrăşăminte (Mean and standard de
viation for factors determining yield of Ostara and Desiree in 96 plots varieties in 1974-1976 in Moldova Center)

Mcdia (Mea n)

I
Abaterra standard

(Standard dcviation)

Dcnumirea factorilor luaţi în Luni
lurcu (Factors) (Mon- unităţi de măsură Valori Valoriths) (measurc units) (Values) (Valllcs)

Ostam I Dcsiree Ostara I Dcsirce

Indici tehno- Doze de azot (N rates) 140 140 79 78
logici Doze._~e fosfor (P rates) kg s.a./ha 140 140 85 85
(Technolo- Doze de potasiu (K rates) 90 90 47 47
gical
indices)

Indici de sol PzOs solubil în AL mg/l00 g sol 8,2 8,6 2,6 6,4
(soil KzO solubil în AL mg/l00 g sol 18,8 16,9 5,3 7,8
indices) Ca solubil in AL mg/l00 g sol 13,2 13,4 2,3 3,4

T - S schimbabil în acetat de Na me/l00 g sol 4,3 5,0 0,8 1,5
CT % 1,6 1,7 0,4 0,4

---
Indici de Suma precipitaţiilorpentru lunile 10-3 111 148 35 47
climă (Rainfalls) 4 38 46 11 15

(climatic 5 1l11l1 apă (water) 87 85 :H 3:3
indices) 6 87 79 29 35

7 90 100 28 50

Media lunară a temperaturilor 4 grade Celsius 9,3 9,7 1,2 0,9
(Monthly ll1ean temperatures) 5 15,2 14,9 1,1 1,3

6 17,9 17,7 0,9 1,0
7 19,4 19,4 0,7 0,8

Indici de Producţia totală (total yield) t/ha 42,3 36,6 8,1 10,3
producţie Producţiacomercială (Ware yield) t/ba 35,6 26,3 7,1 11,8

(Yield Amidon (Starch) % din suhst.
indices) uscată 65,9 69,4 3,6 0,9

(% of dry matter)
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timp producţiile probabile pentru dozele respective, ca şi pentru o doză

mai mică de 57% din optimul economic. Pentru m2dia factorilor agro
chimici (tabelul 7) dozele optime economice sînt de 260 leg N,
90 kg P20i) şi 180 kg K20, producţia estimată fiind de 46 t/ha (tabelul 8).

Din datele înscrise în tabelul 8 se constată că, prin variaţia cîte
unui indice de sol, se produc modificări importante în privinţa atît a
cantităţii de îngrăşăminte cît şi a raportului între elemente şi a pro
ducţiilor care se pot obţine.

Prin scăderea fosforului la 5,6 mg P20 5/100 g sol, doza de P20;)
necesară se dublează, iar prin creşterea lui la 10,9 mg P2 0;"), fertllizarea
cu fosfor nu mai este necesară, producţiile realizabile fiind practic
egale între ele.

Deşi în cazul măririi conţinutului de calciu sau a carbonului total
din sol se modifică dozele de îngrăşăminte, se înregistrează creşteri

importante ale producţiei totale. Astfel, pe un sol cu 10,9 mg Caii 00 g
sol se estimează o producţie maximă de 44,7 tlha, pe cînd prin creşte

rea calciului la 15,5 mg se poate realiza o recoltă maximă de 50,8 t/ha.
Din tabelul 8 se mai constată că reducerea dozelor la 57% din

optimul e:conomic scade producţia doar cu 5-100/0' ceea ce însem
nează că aplicarea acestor doze mari, corespunzătoare optimului eco
nomic, este indicată doar în cazul asigurării la nivel optim a tuturor
secvenţelor din tehnologia de cultivare. La tehnologii cu se=:venţe

deficitare dozele mari nu-şi ating scop II.
Dacă producţiile totale mari s-au obţinut în general cu administra

rea unor doze ridicate de azot, s-a constatat că producţiile comerciale
(tuberculi mai mari de 55 g) mari se realizează cu cantităţi mai mici
de azot. Fără a indka tabele cu cifre, în concluzie rezultă că, pentru
media factorilor de sol şi climă, producţia comercială maximă de
38,1 t/ha se obţine cu N130P165K15;")' Creşterea potasiului solubil din sol
determină reducerea dozei de îngrăşămînt cu potasiu şi azot şi creşte

rea dozei de fosfor, iar mărirea deficitului de saturaţie a solului implică

creşterea dozelor de îngrăşare cu azot şi fosfor.
Dozele variabile de îngrăşăminte, ce rezultă în urma modificărilor

indicilor agrochimici, nu influenţează decît în mică măsură variaţia

procentului de amidon din tuberculi.
În ceea ce priveşte influenţa modificărilor indicilor de clinlă asu

pra producţiei totale de cartof, la soiul Ostara s-a constatat că preci
pitaţiile din luna aprilie nu au influenţă asupra dozelor de îngrăşă

minte. În schimb precipitaţiile din lunile octombrie-martie şi în
special cele din cursul perioadei de vegetaţie modifică eficacitatea
îngrăşămintelor. Astfel, un regim scăzut de precipitaţii în lunile
mai-iulie necesită aplicarea unor doze mult mai mari de îngrăşăminte

cu fosfor.
Variaţia producţiei totale de cartof la soiul Ostara sub influenţa

îngrăşămintelor, în cazul indicilor de sol şi climă, este reprezentată

sub forma suprafeţelor de răspuns în fig. 1. În cazul neaplicării pota-
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t. MĂZÂREANU şicol1ab.

Tabelul 8

Modificările producţiilor de tuberculi în funcţie de variaţia dozelor de îngrăşăminte

şi variaţia indicilor agrochimici din centrul Moldovei
(Variation of yield depending on fertilization rates and agrochemical indices)

Maxim tehnic Optim economic
57 % din optim eco-
nomic (57% of econo-

(Technic maximum) (economic optimum) mic optimum)
Constelaţia factorilor
agrochimici (Factors)

N [P,O·IK,O l.oTo' N Ip,O·IK,O IPoT' N IP,O.[ K,O IpOT.'
kg s.a./hectar t/ha kg s.a./hectar t/ha kg s.a./hectar t/ha

Media pe zona 295 105 205 46 260 90 180 46 150 50 100 43
-- --------------------

P205 5,6 mg/l00 g sol 360 225 190 47 315 200 165 46 180 115 95 44
10,9 mg/l00 g sol 230 - 225 47 200 o 195 46 115 o 115 44

----------------------
Ca 10,9 mg/l00 g sol 80 325 230 45 70 280 200 44 40 160 115 42

15,5 mg/l00 g sol 430 35 205 51 370 30 180 50 216 180 105 47
---------- - -- ------------

T-S 3,5 me/100 g sol 410 - 190 48 360 O 165 47 205 O 95 45
5,2 me/l00 g sol 210 215 220 46 180 190 190 45 105 110 110 43

---- ---------- - ------
Ct 1,3% 340 50 110 46 295 45 95 46 170 25 55 44

2,0% 305 525 405 76 265 460 350 73 1501260 200 65

It Producţia totală de tllberculi (total yield of tuben)

siului se constată că nivelul producţiilor realizate cu diferite combi
naţii NP este mult inferior situaţiei cînd se administrează K200• În acest
ultim caz, producţia maximă tehnică este de 46,2 t/ha şi se realizează

cu combinaţia N295P105. Se evidenţiază efectul puternic al îngrăşăminte

lor cu azot asupra producţiei, prin creşterile importante ale recoltei,
ogEndite printr-o înclinaţie mai puternică a curbelor, faţă de îngrăşă

mintele cu fosfor.
Aşa cum s-a arătat în tabelul 8, variaţia conţinutului de calciu

din sol aduce modificări importante în valorile producţiei totale şi ale
eficacităţii dozelor de îngrăşăminte. Astfel, din fig. 2 reiese că pe
un sol cu 10,9 mg Ca/100 g sol producţiile sînt în general mai mici
decît pe un sol cu 15,5 mg Ca/l00 g sol. Producţiile maxime tehnice
sînt mult diferenţiate (44,7 t/ha în primul caz şi 50,8 t/ha în al doilea
caz), constatîndu-se un raport foarte diferit N : P. Se remarcă faptul că,

la doze mici de azot (0-150 kg s.a. N/ha), eficienţa dozelor de fosfor
este mult mai mare cînd solul conţine Ca mai puţin.

Asupra productiei totale, o influenţă hotărîtoare o are conţinutul

solului în carbon total (fig. 3). Astfel, pe nivelul N300, pe un sol mai
sărac în humus (1,30/0 Ct), producţia maximă tehnică (46,4 t/ha) se
realizează cu P50KiOO' Pe un sol bogat în humus (2,00/ 0 Ct), la doze mici
de fosfor şi în special de potasiu, nivelul recoltei este inferior priInului
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'100 ()

Fig. 1 - Variaţia producţiei totale
de cartof sub influenţa îngrăşămin

telor la soiul Ostara - media fac
torilor de sol şi climă (Variatian of

4. t, 6 total yield of Ostara variety undeI'
effect of! fertilizers - mean of soH

and climate factors)

Fig. 2 - Modificări ale
producţiei totale la soiul
Ostara prin variaţia

conţinutului de calciu
din sol - pe nivelul
K200 (V,ariation of total
yield of Ostar,a v,ariety
undel' effect of Ca con
tent: in soil - an a K200

level)
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1. MĂZĂREANU şicolab.

Fig. 3 - Influenţa conţinutului solului în car
bon total asupra producţiei totale la soiul
Ostara - pe nivlelul N:loO (Effect of total C con
tent in saH an total. yield of Ostara variety - an

)31' N300 level)

Ct.- 20%

o-1'00

oaz. Dar de la doza de
150 kg s.a. K20/ha produc
ţiiledevin superioare şi

cresc f,aţă de solul cu
1,30/ 0 Ct.

Eficacitatea îngrăşă-

mintelor este diferită în
realiz,area producţiei totale
şi a celei comerciale (fig. 4).
Se constată că pe nive
lul NiSO, deşi producţia to
tală este în creştere pînă la
dozele de P2oaK2oo, produc
ţia comercială începe să

scadă de la doza de P135K125'
Astfel, peste această doză,

diferenţele dintre produc
ţi,a totală şi cea comercială

sînt din ce în ce mai mlari
odată cu creşterea dozelor
de PK. Acest fapt este deo
sebit de important în reali
zarea unor recolte maxime
economice la unitatea de
suprafaţă, prin realizarea
unui raport optim între pro
ducţi,a totală şi cea comer
cială.

Valorile producţiei co
merciale la soiul Ostara pe
nivelul Ni50 sînt influenţ'ate de conţinutul solului în potasiu solubil
(fig. 5). Pe un sol cu 13,4 mg K20/100 g sol se realizează recolte de
40,9 t/ha cu doza POOK200' iar pe sol cu 24,2 mg K20 se obţine doar
o producţie maximă de 37,3 t/ha, cu combinaţia P230K150' Se constată,

deci, că de pe un sol mai slab aprovizionat cu potasiu se. pot scont'a
producţii com,erci,ale ridicate de cartofi num,ai prin aplkarea unor doze
mari în acest element. Pe un sol bogat în potasiu mobil se reduce doza
de îngrăşămînt cu potasiu, dar aceasta trebuie aplicată în combinaţie

cu doze mai mari de fosfor. Eficacitatea dozelor de potasiu în lipsa
fosforului este mult mai mare pe soIuri mai slab aprovizionate cu K20
mobil, decît pe cele cu un conţinut mai ridicat. Cu creşterea dozelor
de fosfor ce se aplică concomitent cu dozele de potasiu, ,această deose
bire dispare.

CONCLUZn. (1) Modelele ce descriu variaţia indicilor de producţie

la cartof permit obţinerea unor ecuaţii de fertilizare 'caracteristice la
nivel de tarIa (E.F.C.T.), în funcţie de indicii de sol şi climă proprii
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Fig. 4 - Nivelul producţiilor totale
şi comerciale sub influenţa îngră

şămintelor PK - media faotorilor,
nivelul N150 [Level of total Ialld
ware yields under effect of PK fer
tilizers (Mean of factors on a N 150

leve1)]

Fig. 5 - Valorile producţiei comer
ciale l!a so~ul Ostara sub influenţa

dozelor de îngrăşăminte cu fosfor
şi potasiu, pe soIuri cu conţinut di
ferit de potasiu solubil (pe nivelul
N150 [Vari,ation of ware yield of 08
tara varlety under effeet of PK fer-
tilizers an a saH with a various K

content (level of Ni50)]

150
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soleloL (2) Aceste ecuaţii de fertilizare caracteristice tarlalei permit
optimizarea tehnică şi economică a dozelor de NPK la nivel de tarIa,
orecum şi estimarea, pentru orice combinaţie de îngrăşăminte, a pro
du~ţiei de tuberculi totală şi comercială. (3) Pentru media factorilor de
climă şi sol din zonă se estimează producţia de 46 tlha cu combinaţia

corespunzătoare optimului economic N260PgoK180 şi de 43 tlha cu do
lele N150P50KIOO, (57 0/ 0 din optimul economic). (4) Producţiile comerciale
cele mai ridicate la soiul Ostara se obţin cu doze de azot mai mici decît
cele corespunzătoare aceluiaşi nivel de producţie totală. (5) Dozele de
îngrăşămintenu influenţează decît în mică măsură variaţia procentului
de amidon din tuberculi.

BIBLIOGRAFIE

NICOLAE CEAUŞESCU, 1978: Consfătuirea de lucru consacrată problemelor
agriculturii la Comitetul Central al P.C.R. (1 februevrie). Editura politică, Bucu
reşti ; BAGHINSCHI. V' o 1979: Funcţiile de producţie şi aplicaţiile lor în agricul
tură. Editura Ceres, Bucureşti; BERINDEI, M., COPONY, W. şi TOFAN, M., 1972:
Interpretarea unei eXp€rienţe cu îngrăşăminte la cartof, prin metoda funcţiilor de
producţie. Analele LC.C.S. Braşov, Cartoful, 3. BREDT, H., BERINDEI, M., TĂNĂ
SESCU, EUGENIA, COPONY, W' o BRETAN, 1., REICHBUCH, L., GLIGOR, S. şi

MAzĂREANU, 1., 1976: Diferenţierea sistemului de fertilizare la cartoful destinat
consumului de toamnă-iarnă, în cultura neirigată. Lucr. Şt. LC.C.S. Braşov, Carto
fuI, 6. CEAPOIU, N., 1968: Metode statistice aplicate în experienţele agricole şi

biologice. Editura Agro-Silvică, Bucureşti; COPONY, W., 1976: gercetarea multi
dimensională în experienţele cu îngrăşăminte la cartof. Lucr. Şt. LC.C.S. Braşov,

Cartoful, 6; COPONY, W. şi PAMFIL, GH., 1975: Cercetări privind obţinerea de
producţii ridicate la cartof cu indici de calitate( prestabiliţi printr-o îngrăşare diri
jată. Lucr. Şt. LC.C.S. Braşov,Cartoful, 5; COPONY, W. şi RETCHBUCH, L., 1976:
Experienţe factoriale cu şi fără repetiţii. LUCT. Şt. LC.C.S. Braşov, Cartoful 6;
COPONY, W., BERINDEI, M. şi BREDT, H., 1978: Sistemul de optimizare a fer
tilizării la cultura cartofului folosind modelul matematic COFl-'l. Anale LC.P.C.
Braşov, Cartoful, 9; CRIŞAN, 1., OTIMAN, P. şi GAVRILESCU, ANA, 1975: Me~·

todologia elaborării planurilor de fertilizare cu calculatoare electronice. Redacţia

materiale de proplagandăagricolă, Bucureşti; DIXON, W. 1., 1975: Biomedica
Computer Progr.ams. University of California Press, Berbeley Loos Angeles, Loon
dan; PAMFIL, GH., 1977: ContribuţiJi privind organizarea calculelor şi interpre
tării complexe a rezultatelor experimentale la cartof. Anale LO.C.S. Braşov, Car
toful, 7; * * *: Funcţiile de producţie în agricultură. Institutul de l cercetări pen
tru economie agrară şi organizarea LAS. - Caiet documentar, nr. 10, C.D.A.
Bucureşti; ,.. ,.. * - LB.M. Application Program System/361. Scientific Subroutines
Package, Version II.

Predat comîtetului de redacţie, la 6 iunie, 1979
Referent: ing. Maria Ianoşi

151



OPTIMIZAREA FERTILIZARII IN CENTRUL MOLDOVEI

OPTIMIZATION OF POTATO CROP FERTILIZATION FOR CENTRAL
MOLDOVA, BY A ZONAL MATHEMATICAL MODEL

Summary

Based on exper,iments of 5N X 5P X3K type, carried on 3 years in 6' lacalities
with the v-arieties Ostara, Desiree and Jaerla, models of fertiliZl3!tion optimization for
varieties and yields (total yield, w,are yield, starch yield) were elaborated. The equations
computed for every plot (square polinomes with three independent variables) indicate
the best NPK formula depending on the climatic elements (rainfalls and tempe
ratures), soH elements (P205, K20 and Ca soluble in ammondum lactate acetate,
changeable H in Na (CH3COO), total carbon), economical optimum and technical
maximum values. For instance for Central Moldova the variety Ostara produces
43 t/ha tubers, as answer toa N260P90K180 formula (table 8). The models conf.irm
the agrochemical knowledge for the variation of the agrochemfcal elements, but
includes many factors (17 factor:s determined in 300 experiment plots). If the fertî
lizer rates decrease ta 57% from the economical optimum level, the yields de
crease only with 5-10%. Big ratesare recommended only for perfect technologies.

DIE OPTIMIERUNG DER DONGUNG IM KARTOFFELBAU IN
ZENTRUM DER MOLDAU, MIT HILFE EINES MODELLES

Zusammenfassung

Aufgrund polifaktorieller Dtingungsversuche vom Typus 5N X 5P X 3K, die
wăhrend 3 Jahren in 6 Ortschaft:en mit den Sorten Ostara, Desiree und Jaerla
durchgefUhrt wurden, konnten Modelle zur Optimierung der Dungung in Karto
ffelbau nach Sorten und Verwendungszweck ausgearbeitet werdeh (Gesamt- und
Handelsertrag, Stărkegehalt). Es wurden folgende Kennwerte in die mathemati
schen Modelle einbezogen: Boden (P20 5, K20, Ca, Humus), Knollenertrag, N- und
p- Gaben, Niederschlăge, Temperaturen, Mit Hilfe dieser Kennwerte k6nnen uber
die MOdelle schlageigene NPK Ertragsfunktionen berechnet wurden. Diese schla
geigenen Ertragsfunktionen enthalten drei unabhăngige Vard.able und erm6glichen
die Optimierung der N, P und K Gaben fUr die wichtigsten Ertragsgrossen, in
Abhăngigkeit von der Konstellation der Boden- und Klimafaktoren. An Hand
dieser Modelle konnten die wirtschaftlich optimalen Dtingergaben, fur die Zentral
Moldau fUr die Sortel Ostara berechnet werden (N260, P90, K180 KgjHa). Der entspre
chende Knollenertrag wirdauf 43 T/Ha geschătzt.

Uber die Modelle kann 'auch die Wechselwirkung zwischen Boden, Klima und
Dungung, in dem betreffenden Anbaugebiet geschătzt werden.

Die Berechnungen mit Hilfe dieses Modelles fUhrten zui cler Schlussfolgerung
dass die Anwendung wirtschaftlich optimaler Gaben nul' dann gerechtigt ist wenn
die Anbautechnologie fehlerfrei ist. Jeder Mangel in der Technologie senkt die
Dtingereffizienz. betrăchtlich.
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0I1Tl1M113AIJ;I1H Y,Il,OBPEHl1H :KYJIbTYPbI KAPTO<DEJIH
B ~EHTPE MOJI,Il,OBbI, C rrOMO'IIJ;bIO 30HAJIbHOn:

MATEMATl1QECKOn: MO~EJIl1

Ha OCHOBe MuorocpaRTopHhIX orrhITOB C y)];06peHIIHMR Tlma 5N x 5P x SH, rrpo

BO)J;IIBIlIHXCH B TetIeHHe 3-x JIeT B" IlIeCTU MeCTHOCTHX, pacnOJIOmeHUhIx B ~CHTpaJIhHoit

tIaCTU MOJI)];OBhI, C copTaMu HapTocpeJIH OCTapa, ,IJ,caupe U flpJIa, 6hIJIU paapa60TaHhI MO
)];CJIlf onTuMu3au,uu y)];06peHIfH no copTaM If nOlm3aTeJIHM ypomaiiiHOCTIf (06Il:ţeMy li '1'0

BapHoMy ypomaIO M npou,eHTy HpaXl\'laJIa). IIoMIfMO y)];06peHMit IfPR, B MO)];eJIHX yqaCT
ByIO'I TaHme M HeHOTophIe arpOXHMUtICCHUe (P20 5 , R 20, paCTBoplIMhIH B JIaHTaT-au,eTaTC

aMMOUUH HaJIhu,MH, paCTBopMMhIH B au,CTaTC HaTpIIH H M 06IlI,I1M yrJICpo)];) U HJIUMaTIf

tICCHIfC nOHaaaTeJII1 (CYMMa MeCHtIHhIX OCa)J;:HOB H cpe)J;HeMeCHtIUaH Tel\mepaTypa), C TeM

tIT06hI MomHO 6hIJIO BhItIUCJII1Th cBoiiicTBeHHhIe Ham)J;OMy HJIlmy (rrOJIIO, O)J;HOPO)];HOH ;mo

JIOrIf'IeCHO.H TeppHTopIfII) CPYHHU,IfIf ypomaH, BhIpameHH#C B IIPR. 8TIf cpyHHU,MH ypomaH,

Ha3hIBaeMhIe "xapaHTepHhIMH )J;JIH HJIUHbeB ypaBlIeHHHMH y)];06peHMH", TIma HBa)];paTll
tIeCH1IX nO.rrUHOMOB C TpeMH HeaaBUCMMhIMII rrcpeMeHHhIMIf, n08BOJI;fIIOT onTIIMI13lfpOBaTb
)J;oahI HPR B aaBUCHMOCTU 0'1' COtIeTaHUH CBOMCTBeHH'bIX HJIHHhH"M n01.IBelI'HhIX U HJIUMa

TI1tIeCHHX qJaHTOpOB, no OCHOBHbIM nOHaaaTeJIHM ypomaH. C nOMOIlI,hIO ()TIIX Mo)];eJIeî-i

6hIJIH yCTaHOBJIeIffiI, )];JIH Cpe)];HerO CO'ICTaHuH cpaHTopOB B I~CHTPC MOJI)J;OBhI, OIITIIMaJIhHhIC

3HOHOMH'IeCHUe )];OabI - N260PgOR180 - )J;JIH copTa OCTapa, IIOSBOJIHIOIlI,HC nOJIyqenUC
06IlI,ux ypomaeB HJIy6neH B 43 Tira (Ta6JI. 8). ROJIc6aHlfH arpOXUl\fI1qeCHIIX II HJIHMa

TIi'IeCHlIX rrOHa3aTeJICM BJIIfHIOT Ha COOTHOIlIeHHe Mem)];y y)];06peHI1HMH U Ha BeJIHqIIHY
)];03, B aHaql1TeJIhHOe Mepe rrO)J;TBepm)J;a;R yme HMeIOIlI,IIeCH CBelJ.eHlIH B 06JIaCTM arpOXHMIUL

RpOM,e 3Toro, 3'1'11 MO)];eJII1 rr03BOJIHIOT yTOtIHIITh HeHoTophle crreu,lIcpUqeCHHe )];JIH HyJIbTyphI

HapTocpcmI COOTHOIIIeHUH Mem)];y HJIHMaTOM, rrOqBOH II y)];06peHHeM B COOTBCTCTByIOIlI,E'H

sOHe, HOTOphIC MoryT 6hITb BhIHBJIeHhI JII1IlIh nyTeM o6IlI,ero HOJIHtICCTBCHHoro aHaJIHSa

Ha OCHOBe 06IlIIfpHhIX MHorocpaHTopHhIX ;n;aHHhIX (no 17 cpaH'I'OpOM poeTa Ha 300 onbITHhIX

;n;emIHHax). Paapa60TJm, rrpoBoAuBIIIl1ecH l1a OCHOBaHUU 3TI1X MOACJIeiii, nOATBcpmJJ,aIOT

IlaBeCTIIoe yme IIa6JI,IO)];eHHC, qro CHHmeHUC )];oa y)];06peHHH Ha 57% rrpOTHB 3HOHOMH·
qeCHOrO orrTuMyMa BhI3hIBaCT yMeHhIlIeHHe ypomaeB Ha 5-10%. OrcIO)J;a JJ,CJIaeTCH BhIBO)];,

qTO rrpuMeHeHue BbICOHI1X Aoa YA06peHI1H Ha ypoBHe 3HOHOMl1tIeCHOrO orrTuMyMa MomHO
peHOMeH)J;OBaTh JIHIIIh rrpH rrpUMeHeHHH 6eaynpetIHOH TeXHOJIOrIUI, 6e3 HeJJ,OCTaTROB B

o6pa60THe, HOTopbIe B 3HatIHTeJIhHOH CTerreHII CHl1maIOT acpcpeHTIIBHOCTb rrpIIMeHeHHH
y)I06peHHH.





Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C. - CARTOFUL, 1960, voI. XI

INFLUENŢA INGRAŞAMINTELORASUPRA PRODUCŢIEI

DE CARTOF IN ZONA TIRGU MUREŞ

ŞT. MARKUS şi L.' TAMAŞ

Se prezintă vezultatele unor experienţe executate în staţio

nar, în perioada 1968-1978, pe un sol brun de pădure, în rotaţie

de' 5 ani, precum şi cele din experienţa staţionară urmărită pe
solul aluvionar fertil, în rotaţie cu plante fur,ajere, în anii 1977
şi 1978, solur.ile fiind mediu spre bine aprovti.zionate cu fosfor
mobil şi mediu SPre slab aprovizionate cu potasiu asimilabil. Re
zultatele obţinute arată că dozele crescînde de fosfor pe ambele
tipuri de sol asigură doar sporuri mici de producţie, ele fiind
semnificative numai în unii ani. Potasiul aplicat pe solul alu
vionar asigură sporuri foarte mari şi semnificative de producţie

atunci cînd se dă pe un fond de P 120 şi în special împreună cu
N150. Cele mai mari şi eficiente sporuri, foarte semnificative pe
ambele tipuri de sol, se înregistrează la aplicarea dozei de N150.
In baza rezultatelor obţinute se recomandă aplicarea îngrăşămin

telor în cantităţi de P120K120N150, care pe ambele tipuri de sol
asigură producţii medii; de peste 35 t la ha.

Cartoful are pretenţii ridicate faţă de sol şi îngrăşăminte, este o
cultură mare consumatoare de azot, fosfor, potasiu şi magneziu, afirmă

DAVIDESCU (1962), CONSTANTINESCU şi colab. (1965).
Exportul elementelor din sol prin recolte este foarte ridicat, ceea

ce determină o sărăcire rapidă a solului, dacă printr-o fertilizare cores
punzătoare nu se previne acest lucru; COPONY şi colab. (1978).

Din experienţele executate de AVRAM (citat de Zamfirescu, 1965),
rezultă că dozele de 100 kg suHat de amoniu aplicate împreună cu
superfosfat şi sare potasică, pe un sol cernoziomic de la Cîmpia Turzii,
au determinat un spor de 28,5 0/ 0 i dozele mărite de sare potasică, îm
preună cu azot şi fosfor, au provocat însă scădere,a producţiei de
tuberculi.

Azotul influenţează în cea mai mare măsură asupr,a sporirii pro
ducţiei prin favorizare,a creşterii m,asei foliare şi a tuberculilor
(LITVAK, 1966).
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INGRĂŞĂMINTELE !N ZONA TG. MUREŞ

Pentru a verifica efectul fertilizării asupra producţiei la cultura
cartofului în condiţiile zonei staţ.iunii Tg. Mureş, în perioada 1968-
1978 s-au executat mai multe experienţe.

METODA DE LUCRU. Efectul fertilizării asupra producţiei s-a urmărit în
staţionar intr-o experienţă inclusă într-o rotaţie de cinci ani, începută în 1968,
pe un sol brun de pădure, cu cinci nivele de N ş.i cinci nivele de P (tabelul 1);
precum şi intr-o experienţă inclusă întrro rotaţie cu plante furajere, pe un sol
aluvionar din lunea Mureşulud, în perioada 1977-1978, cu patru nivele de N, patru
niveld de P şi un nivel de PK (tabelul 3). In ambele experienţe s-a cultivat
soiul Desiree, folosind tehnologia obişnuită.

Ambele tipUli de sol se pot caracteriza ca fiind mediu spre bine aprovUzionate
cu fosfor şi mediu spre slab aprovizionate cu potasiu, conţinutul deK:.lO al so
lului aluvionar fiind de 13 mg/100 g sol.

Y =a+b1N+b2P20 5 +
+ b3K 20 + b4NP20 5 +
+b5NK20+ b6P20 5 K 20.

Coeficientul multiplu
de determinare este de 660/ 0 ,

Din fig. 1 se poate constata
că îngrăşămîntulpe bază de

lo//;a

40

Fig. 1 - Suprafaţa de răspuns pentru produc
ţia de tuberculi pe solul brun de pădure din
Tîrgu Mureş. Media pe 5 ani: 1968-1978, la
soiul Desiree (Statistic response surface for
tuber yield on the forest brown soil in Tg. Mu-

reş~ Desiree variety).

REZULTATELE OBŢINUTE. Din analiza efectului factorilor studiaţi

pe solul brun de pădure (tabelul 1) se constată că dozele de fosfor
aplicate asigură sporuri mici, de 0-60/ 0 , respectiv 0,2-2,0 t tuberculi
la ha şi numai sporurile de producţie obţinute cu dozele Pi20 - 160 sînt
semnificative. Azotul, aplicat în doze crescînde, s-a dovedit foarte efi
cient, sporurile realizate, de 15-360/ 0 , respectiv 3,9-9,4 t tuberculi
la ha, fiind foarte semnificative. Se constată, de asemenea, că eficacita
tea dozelor de azot creşte prin aplicarea lor pe nivele crescînde de
fosfor; astfel încît sporul de 350/ 0 , înregistrat în urma dplicării dozei
de N I50 pe fond fără fosfor, creşte la 43-440/ 0 pe fondurile Pso respec
tiv P120, pentru ca pe nivelul PJ60 eficacitatea lor să nu mai sporească.

Cele mai eficiente s-au do
vedit deci dozele moderate,
Pso Ni5o, care asigură un
spor de 43 0/ 0, respectiv
10,8 t tuberculi l!a ha, reve
nind pentru 1 kg îngrăşă

mînt substanţă activă 47 kg
tuberculi (tabelnI 1).

Reprezentarea suprafe
ţei de răspuns pentru pro
ducţia de tuberculi Y în
planul NP pe nivelul Ko
(fig. 1) s-a făcut în baza
unei ecuaţii pătratice de
tipul:
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Tabelul 1

Efectul dozelor NP asupra producţiei de cartofi pe solul brun de pădure, Tg. Mureş,media pe 5 ani, 1968-1978
(Effeet of NP - rates on potato tuber yield)

Doza
P o P 40 P 80 P 120 P 160 Efect mediu N

(Rate)

t/ha I % IDiI. t/ha I % IDif. t/ha I OI I D'f t/ha I % I Dif. t/ha I % I Dif. t/ha I % I Dif. ISemn./0 J •

~

N o 25,0 100 - 25,9 100 0,7 26,5 105 1,3 27,0 107 1,8 27,0 107 1,8 26,3 100

N 50 29,1 115 3,9 29,4 116 4,2 30,6 121 5,4 30,3 120 5,1 32,6 129 7,4 30,4 115 3,9 ***
N 100 32,0 127 6,8 32,5 129 7,3 33,1 131 7,9 33,2 131 8,0 34,7 137 9,5 33,1 126 6,8 ***

N f50 34,1 135 8,9 33,9 135 8,7 36,0 143 10,8 36,3 144 11,1 36.21 143 11,0 35,3 134 9,0 ***

N 200 ~35,6 140 10,4 35,3 140 10,1 36,4 145 11,2 36,4 145 11,2 35,6 141 10,4 35,7 136 9,4 ***
I

Media 31,2 100 - 31,4 100 0,2 32,5 104 1,3 32,6 105 1,4 33,2 106 2,0 - - - -
(Aver~ge)

Factor P Factor N Factor P x N

DL 5% 1,31 0,61 2,32

1% 1,74 0,82 :3,07

0,1 % 2,24 1,02 3,98



tNGRAŞAMINTELE IN ZONA TG.MURE$

Fig. 2 - Corelaţii între dozele NP şi producţia

de tuberculi pe solul brun de pădure din Tg.
Mureş. Media anJlor 1968-1978 la soiul Desiree
(Correlation between NP rates and tuber yield
obtained from ,a forest brown saH in Tg. Mureş,

Desiree variety).

F120
Pe.o
NP

~o
Fl.o

N200

. Spor, 1'2.5 Kq/l Kq P
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TO/Ha
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azot, pe toate nivelele de
fosfor, asigură sporuri cres
cînde pînă la Niso. Aplioa
rea fosforului contribuie la
sporirea eficacităţii azotu
lui, astfel încît sporurile în
registrat!e de doza NI50 pe
fonduri de PSO-i20 depăşesc

lOt la ha. Maximul tehnic
la producţia de tuherculi,
de 36,4 tlha, s-a realizat cu
doza Pf2oN2oo, iar optimul
economic cu doza PSON150'

Reprezentarea grafică

din fig. 2 ilustrează, de ase
menea, că între dozele de
azot aplioate pe nivele cres
cînde de fosfor şi producţia

de cartofi există o corelaţie

foarte strînsă şi pozitivă,

coeficientul de corelaţie

fiind distinct semnificativ,
de peste 0,921. Curbele de
regresie ale dozelor N, apli
cate în special pe nivelele
PSfl şi Pi20 prezintăaliură

crescîndă pînă la doza ma
ximă, însă pe nivelul Pt60

aliura curbei creşte doar pînă la doza Ni50 şi scade la N 200, iar pentru
1 kg N s.a. aplioat se obţin 52,2 kg tuberculi de cartofi. Curba produc
ţiei determinată de aplicare'a dozelor crescînde de fosfor prezintă o creş

teremailentă.însăcoeficientul(r)estedistincts.emnificativ.de 0,983,
iar pentru 1 kg fosfor s.a. se realizează 12,5 kg tuberculi de cartofi.

Producţiile mari de tuberculi obţinute la variantele fertilizate cu
dozele Pi20Ni50 sînt corelate pozitiv cu greutatea medie a tuberculilor
realizată la aceste variante.

Din curbele de regresie prezentate în fig. 3, rezultă că între nive
lele crescînde de azot aplicate şi greutatea medie a tuberculilor de car
tofi există o corelaţie pozitivă accentuată, coeficientul de corelaţie fiind
distinct semnificativ, iar aliura curbei creşte pînă la doza Ni5o, pentru
ca la doza N200 să prezinte tendinţe de coborîre. Astfel, prin aplicarea
azotului, greutatea medie a unui tubercul creşte de la 52 la 61,5 9 în
cazul dozei Ni5o. Între nivelele de fosfor şi greutatea medie a unui tu
bercul corelaţia este tot pozitivă, însă mai slabă ca în cazul azotului,
curba de regresie prezintă creştere numai de la PSO-P120 spre Pi60, iar
greutatea medie a unui tubercul creşte de la 57,6 la 59,3 9 (fig. 3).

30
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5o"'----_..A..-..__..L.-__-L.-__--'

No N50 N100 N150 N200

f1 Pito Pao Rzo ~60

p

N

P: Î:: 0,860

58

54

56

60

52

9rQ~e

62
Dozele de fosfor apli

oate anual, începînd din
anul 1968, pe solul brun de
pădure au contribuit la acu
mularea fosforului solubil.
Din rezultatele analizelor
prezentate in tabelul 2 ob
servăm o creştere semnifi
cativă a conţinutului de
P20 S mobil, aceasta fiind în
anul 1976 de 3 mg/l00 9 sol
la m!artorul neîngrăş.at şi

de 12 mg/l00 9 sol la cel
fertilizat an de an cu Pi6o . În
anul 1978 fosfoTul acumulat
creşte şi mai mult, fiind cu
prins Între 4,60 şi 14,45 mg/
100 9 sol.

Nu se constată schim
bări esenţiale privind con
ţinutul solului în K 20 solu
bil şi nivelul pH.

În cee!a ce priveşte re
zultatele obţinute în expe
rienţa staţionară urmărită

pe solul aluvionar, ,ale că

rei producţii sînt prezentate
în tabelul 3, concluziile pri
vind efectul dozelor P şi N
sînt identice cu cele de pe

1 1 b d Fig. 3 - Corelaţii între dozele NP şi greutatea
so u run e pădure. Se medie a tuberculilor de cartOfi, Tg. Mureş, anii
constată că, prin aplicarea 1968~1978 (Correlations between NP rates and
dozelor crescînde de fosfor mean weight of tubeI'S).
pe acest tip de sol bine
aprovizionat cu 'acest element (peste 12-13 mg/l00 9 sol P20i)), se asi
gură sporuri mici şi nesemnificative, de 2-60/0' respectiv 0,4-1,4 tone
·tuberculi la ha. Cantităţile de azot aplicate se dovedesc foarte eficiente
şi asigură sporuri foarte m;ari, de 29-670/0' respectiv 5,8-13,2 t/ha
tuberculi comparativ cu producţia martorului nefertiliz,at.

Eficacitatea dozelor de azot aplicate şi pe acest tip de sol creşte

considerabil prin aplicarea lor pe nivele crescînde de fosfor, astfel
încît de la 45% , sporul de producţie realizat cu doza de N150 pe fondul
fără fosfor creşte la 51 %

1 respectiv 60% pe fondurile Pso şi în special
pe fondul de P160•
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Tabelul 2

Influenţa dozelor de P205 asupra acumulArii fosforului mobil în solul brun de pădure
(Effect of P205 rates on mobile phosphorus in a forest brown soH)

Tg. Mureş, 1976, 1978

P205 în sol K.O in sol
Doze aplicate (in soi!) (lnsoi!) pH

(Rates) 1976-1978

1976 I 1978 1976 I 1978

Po 3,00 4,60 15,50 18,30 5,5~

P40 5,03 6,90 15,70 20,10 5,43
P ao 6,57 9,90 16,50 17,60 5,45
P uo 9,20 11,0 17,00 19,80 5,49
P 160 12,00 14,45 16,80 17,30 5,38

lo/hg

~O

JO

NO

Fig. 4 - Suprafaţa de răspuns pentru producţia

de tuberculi pe solul aluvionar din Tg. Mureş.

Media anilor 1977-1978 la soiul Desiree (Sta
tistic response surface for tuber yie~d on an
alluvionary so11 dn Tg. Mureş, Desiree variety).

Prin completarea dozeJi
N150PJ60 cu K160, producţia
de tuberculi creşte şi mai
mult faţă de martorul nefer
tilizat şi se înregistre'azăeel
mai ridicat spor de produc
ţie, de 111 %. Sporul de pro
ducţie rlidicat, de 23,0 t/ha
tuberculi, obţinut în urma
aplicării îngrăşămintelor cu
potasiu +PN se poate ex
plica prin insuficienta apro
vizionare a solului cu po
tasiu s'olubil, nivelul aces
tui,a nedepăşind 13,0 mgl
100 g sol KzO.

Azotul aplicat în doze
crescînde contribuie la îm
bunătăţirea calităţii tuber
culilor, astfel încît produc
ţia comercială creşte de la
12,8 t/ha la 17,4-21,9 t/ha
cînd s-au aplicat dozele de
îngrăşămlinlte de N 5D şi N100.
Cea mai m'are producţie, de
24,4 t/ha, s-'a obţinut în
urma apld.cării unei doze
de N:tso.

Aplicarea unor cantităţi

crescînde de fosfor fără
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Tabelul 3

Efectul fertilizării pe solul aluvionar din Lunca Mureşului asupra producţiei de cartofi (Effect of fertHization of an
aUuvionary soH on tuber yield) Tg. Mureş, 1977-1978

Producţia (tuber yieJd)

Doza Pc I p .. I p,.. I P,..K... I Efectul mediu M(Rate)

t/ha I % I Dif. t/ha I % I Dif. t/ha I % I Dif. t/ha I % I Dif. t/ha I % I Dif. 1Semn.

N o 19,7 100 - 18,7 95 -1,0 20,0 101 0,3 20,5 104 0,8 19,7 100 -
N 50 24,3 123 4,6 24,7 125 5,0 24,4 123 4,7 28,5 145 8,8 25,5 129 5,8 ***
N 100 27,1 137 7,4 28,6 145 8,9 29,6 151 9,9 36,6 186 16,9 30,5 155 10,8 ***
N uo 28,7 145 9,0 29,7 151 10,0 31,6 160 11,9 41,7 211 23,0 32,9 167 13,2 ***

Media (Mean) 125,0 /100 I - /25.41 102
1 0,4126.41106 1 1.4131.81128 16.8'" I 1 I 1 I

P N PxN

DL 5%
1%

0,1%

0,5
2,1
2,8

1,2
1,5
2,0

4,5
6,2
8,6

........
Q)
........

I
Doze (rates) N Doze (rates) PK

Spl'cificare*

I I I I I I I P160KIOON o Nuc N 100 N 150 P o P ao PIOO

- NI'. tuberculi la cuib 8,0 0,5 9,5 9,6 8,6 8,9 8,8 9,3
- GreuL medie tuberc. (g) 52,8 63,6 68,8 72,2 60,5 60,7 64,2 72,0
- PI'od. comercială (t/ha)

I
12,0 17,4 21,9 24,4 17,0 17,2 18,3 23,6

" Numbel' of tubers in a hill, mean weight of a tuber, commerciaJ yipld
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potasiu nu determină în măsură prea mare creşterea calităţii productiei
(17,0-18,3 t/ha), însă aplicarea împreună a acestor două elemente în
doze de P160K160 sporeşte producţia de tuberculi comerciali la 23,6 t
la ha.

Greutatea medie a unui tubercul de cartof de asemenea creşte de
la 52,8 9 la 68,8 g, respectiv 72,2 g sub influenţa aplicării cantităţilor

crescînde de azot. În urma aplicării fosforului şi potasiului în doze
de P,160K160, greutatea medie a tuberculului creşte de la 60,5 g la 72,0 g.
Se poate constata CEl se înregistrează şi o creştere a 11 Jmărulul mediu
de tuberculi la cuib de la 8,0 la 9,6 tuberculi prin aplicarea a 150 leg N,
după cum şi în cazul aplicării dozei P 1fiOK160 ace:3ta creşte de la 8,6 la
9,3 tuberculi la cuib.

Prin reprezentarea grafică a efectului îngrăşăminte10r ca suprafaţt\

de răspuns pentru producţia de tub,:,'fcull prezentată în fig lra 4, se
ctemonstreazăcăproducţia maximă tehnică se înregistrează pe dr~est tip
de sol la aplicarea dozei maxime P160K160N150, iar opt:mul economic
este la P,120K120NL50.

CONCLUZII: (1) Dozele crescînde de fosfor pe ambele tipuri de sol
asigură doar sporuri mici, ele fiind semnificative numai in un':i ani.
(2) Potasiul aplicat pe solul aluvionar asigură sporuri foarte mari şi

semnificative atunci cînd se dă pe un fond de P,120 şi în special îm
preună cu N150. (3) Cele mai mari 'şi eficiente sporuri, foarte semnifica
tive pe ambele tipuri de sol, se 'înregistrează cu N1;")(). (4) În baza rezul
tatelor obţinute, se recomandă utilizarea dozeiP12oKI2oN150, care pe
ambele tipuri de sol (brun de pădure şi aluvionar) asigură producţii

medii de peste 35 t la ha tuberculi şi de calitate superioară.
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EFFECT OF FERTILIZERS aN POTATO YIELD
IN ZONE TG. MUREŞ

Summary

Experiments with fertilizers were oarried on a brown forl€st soil (1968-1978,
a crop rotation of 5 years)and an alluvionary soil (1977-1978). The soils were
medium to well supplied with mobile P but medium to poor supplied with assimi
lable K. The P-rates do not increase enough the yield but the K-rat,es on the
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alluvionary soiI induce very good yield (on a ground of P120 and especially when
is added to N150). It is recommended to use N150P120K120 (yields of at least 35 t/ha
on both the soils).

DER EINFLUSS DER DONGUNG AUF DER KARTOFFELPRODUKTION
IM BEZIRK TîRGU MUREŞ

Zusammenfassung

Man macht bekannt dă.e Ergebnisse der Dauerversuche die wahrend 1968-1978
auf einem braunen Waldboden mit einer 5 jăhrigen Fruchtfolge und wăhrend

1977-1978 auf einem reichen Alluvialboden mit einer Fruchtfolge die Futterpflan
zen umfasste, durchgefUhrt wurden. Die Boden waren mittel bis gut mit mobilen
Phosphor und schwach bis mittel mit assimilierbaren Kalium v'ersehen. Die Er
gebnisse zeigen dass die steigende Phosphorgaben - auf beiden Boden - nul'
kleine Ertragszunahmen erbringen. Die Zunahmen waren nul' selten signifikant.

Das Kalium br,igt sehr grosse und signţfikante Estragszunahmen, auf dem
Alluvialboden, wenn es auf einer Grunddungung mit P 120 und besonders mit N150
engebracht ist. Die grossten und signifikantesten Ertragszunahmen, ,auf beiden Bo
den, wurden mit der N150 ~ gabenerzielt.

Man empfehlt! die P120K120N150 - gabenwelche, auf beiden Băden, Ertrăge von
liber 35 T/Ha sdche'rt.

BJIMHHI1E YJJ;OBPEHMl1 BA YPOmAl1 RAPTO<DEJIH
B 30HE TbIPry MYPEIlI

Pe3JOoMe

llpIIBOlVITCH pe3yJIhTaThI CTa:L~IIOHapHbIXOllbITOB, IIpOBOAIIBllIIIXCH B 1968-1978 rr.

Ha 6ypOM JIeCHOll: 1I0qBe B IIHTIIJIeTHeM ceBoo6opOTe, a TaRme II AaHHbIe CTa~110HapHOro

ollhITa, IIpOBOAI1BllIerOCH Ha llJIOAOPOAHOll: aJIJIIOBI1aJIhHOll: 1I0qBe B ROpMOBOM ceBoo6o

pOTe B 1977-1978 rr. 8TI1 1I0QBhI 6bIJIH cpeAHe II BhIllie cpeAHero 06eClleQeHhI 1I0ABI1mHbIM

tPOCtPOpOM, 11 cpeAHe II HI1me cpeAHero yCBoHeMbIM RaJII1eM. llOJIYQeHHh18 pe3yJIhTa'l'bI

1I0Ra3bIBaIOT, QTO B03paCTaIO~l1e A03bI tPoctPopa Ha 060IIX TIIllax 1I0QB 06eClletUIBalOT
JIHllIh He60JIhllIIIe IIpII6aBRll: ypomaH, ROTopbIe 6bIBaIOT AOCTOBepHhIMH TOJIhRO B HeHOTopbIe
rOALI. BHeceHIIe RaJIHH Ha aJIJIIOBIIaJIhHof1 1I0QBe 06eClleQll:BaeT BeChMa BhICOHHe II AOCTO

BepHbIe IIpH6aBHII ypomaH JIIIllih 110 lÎlOHy YAo6peIHIH q>OC<pOPOM B A03e P120' B oco6eHHOCTH
COBMeCTHO C aSOTOM B Aose N 150 . HaH60JIhJlIHe H BeChMa AOCTOBepHhIe IIp:rr6aBRH ypOJ{{aH Ha

060IIX TIIllax 1I0QBbI 6bIJIH 1I0JIyQeHbI IIpI1 BHeCem'LU: a30Ta B Aoae N150 . Ha OCHOBaHHH TIOJly

qeHHbIX peayJIhTaTOB peRoMeHAyeTcH IIpHMeHeHHe Ha 060IIX THllax TIOqB TI

A03ax P120H120N150' 06eClleQIIBaIO~IIX rrOJIYQem1e cpeAHHX ypomaeB, TIpeBblIilaIOII~Hx

35 T RJIy6He:tt C reRTapa.
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CONTRIBUŢII LA INTERPRETAREA
SI PROGNOZA EFICACITATII FERTILIZARII, ,

CULTURII CARTOFULUI PRIN MODELUL MATEMATIC
DE OPTIMIZARE A FERTILIZARII IN ZONA BRAŞOV

MARIA IANOŞI, W. COPONY şi GH. PAMFIL

Folosind datele dintr-o experienţă de fertilizare la cartof
într-o rotaţie de 4 ori din perioada 1975-1978 se studiază efi
cien~a îngrăşămintelorNPK prin intermediul unui model matema
tic de OIptimiZiare ia fertilizării culturii oartofului. Din cercetarea
efectuată J:1eiese că în condiţiile studiate îngrăşămintele cu aro1J au
o eficacitate moderată fiind influenţate atît de temperaturile cît
şi, de precipitaţiile intervenite. Potiasiul este elementul cu cea mai
mare eficacitate, aceasrtJa fiind puţin influenţată de condiţiile c1i
m aJtice. ~n condiţiile studilate fosforul este foarte puţin eficient,
putînd deveni total neeficient, fără a se putea preciza cauzele cli
matice. Variaţiile olimatice din majoritatea anilor studilaţi nu au
modifioat alura eficacităţii îngrăşămintelor, care este tipică pen
tru situaţia pedoclimatică studilată. Valorile mediei multianua:le
ale 'bempel"laturilor şi precipitaţiilor pot constitui împreună cu
indicii de sol bazla optimizării fertilizării culturii oartmului. Numai
în oazul lanilor cînd problemele fitooanibare nu pot fi stăpînite

(de exemplu atac de mană) probabilitatea prognorei este redusă.

Printre cercetările care vizează mărirea constanţei producţiei la
cartof, cele privind interdependenţadintre evoluţia condiţiilor climatice
şi realizarea producţiei de cartof pot fi considerate deosebit de impor
tante.

Cu toate că tehnologia de cultivare a evoluat mult, este cunoscut
faptul că, mai ales în condiţii de neirigare, se înregistrează oscilaţii

mari de producţie la cartof de la an la an şi că aceste oscUaţii sînt
determinate în mare măsură de condiţiile climatice din anul agricol
respectiv. De exemplu SOCJ\!IA, citat de MAXIM (1972), arată că va-
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riaţiile climei în Polonia, într-o perioadă de 15 ani, au determinat osci
laţii de producţie de ±21 % faţă de media producţiei.

Cantitatea optimă de precipitaţii şi limitele ei de variaţie (faţă de
optim) pot fi modificate de îngrăşăminte (COWIE, citat de BURTON,
1966).

După cum rezultă din experienţele de fertilizare la cartof, condi
tiile climatice din diferiţi ani agricoli afectează aUt producţiile marto
rilor nefertilizaţi cît şi eficienţa fertilizării, manifestată prin sporurile
de producţie. Foarte mulţi autori (EUGENIA TĂNĂSESCU şi colab.,
1969,1970; N. MAXIM şi SILVIA DANIELESCU, 1970; 1. BRETAN şi

colab., 1972; D. SCURTU, 1972, 1978; 1. REICHBUCH, 1972; MARIA
BÎRSAN, 1972 i V. OLARU şi LUCIA DRAGOMIR,1973 i H. BREDT şi

colab., 1976), indică drept semnificative influenţele anilor experimentali
şi ale interacţiunilor ani X fertiliz,are asupra realizării producţiilor

de tuberculi.
BURTON (1966) citează o serie de autori care au găsit diverse

corelaţii între diferitele elemente climatice (temperatură, umiditate) şi

producţiile de tuberculi obţinute. Tot acest autor arată însă că inter
pretarea observaţiilor din cîmp este adesea complicată de diverse
suprapuneri, cum ar fi deficitul de apă care apare în condiţii de tem
peraturi ridicate, reducerea luminozităţii în perioadele ploioase, favo
rizarea atacurilor de boli de către anumite împrejurări climatice etc.

Se pot construi modele matematice (COPONY, 1976, 1978), care
descriu cu o aproximaţie suficient de mare realizarea producţiei de
cartof pentru o zonă climatică. Dacă aceste modele conţin suficiente
elemente climatice, ele pot oferi posibilitatea de a descrie anii agricoli
favorabili culturii cartofului şi pot da indicaţii despre variaţia fertili
zării culturii cartofului în funcţie de favorabilitatea anului agricol.

Teoretic, pe această cale, sistemul de fertilizare devine elastic şi

se poate conta pe maximum de randament. În lucrarea de faţă, pe baza
unui model matematic de optimizare a fertilizării la cartof se vor pre
zenta cîteva exemple asupra modului cum se modifică eficienţa ferti
lizării cu NPK la cartof în zona climatică Braşov, în funcţie de modifi
can:~a condiţiilor climatice.

MATERIAL ŞI METODA. Datele prelucrate în modelul matematic prezentat
în tabelul 1 au prov'enit dintr-o experienţă staţionară de fertilizarei, (în rotaţie

de 4 ani), executată în perioada 1975-1978. Cele 4 culturi din: rotaţie au fost:
orzoaioă, cartof soiul Desiree, borceag de primăvară şi porumb siloz. Experienţa

a fost factonială de tipul 5N X5P X5K/2alegîndu-se din cele 75 combinaţii posibile
36 variante (MĂZĂREANU 1., 1980). La orzoaică, variantele au avut (dozele de în
grăşăminte reduse la jumătate. Valorile medii cu abaterile standard ale factorilor
sînt prezentate în tabelul 2.

Abaterea valorilor climatice în cursul experimentării faţă de valorile medii
multianuale este redată în tabelul 3. Din lacest tabel se constată că ,anul iagricol
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Tabelul 1

Structura modelului zonal de fertilizare - Braşov

(Structure of fertilization model for zone of Braşov)
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Tabelul 2

Valorile medii şi abaterea standard a factorilor luaţi în studiu în modelul
zonal de la Braşov (Mean values and standard deviation of factors analysed

in model of Braşov zone)

Abaterea

IFactorul (Factor) UlM Valoarea medie !'tandard
(Mea~ure unit) (Mean value) (Standard

deviation)

Doze: - azot Kg S.A.lha 140,5 84,2
(Rates) fosfor Kg S.A.lha 128,1 88,5

- potasiu Kg S.A./ha 82,1 49,9
Sol : - P 20 5 solubil in AI
(SoiI) pH = 3,7 mg/100 g sol 12,0 4,7

- K 20 solubil in AI
pH = 3,7 mg/l00 g sol 18,0 4,8

- Ca solubil in Al
pH = 3,7 mg/l00 g sol 28,4 11,7

- Hidrogen schimbabil
in acetat de sodiu
pH = 8,3 me/100 g sol 7,3 2,4

- Carbon total % 3,37 0,43
Clima - Suma precipitaţiiIor

(CIimate) pentru lunile 10-3 mm 161,7 18,3
4 llU11 67,4 19,8
5 mm 80,6 30,3
6 mm 97,6 30,5
7 mm 69,9 19,9

- Temperatura medie
pentru lunile: 4 °C 8,1 1,0

5 °C 12,8 1,2
6 °C 15,7 1,0

I
7 °C 17,3 0,6

Producţie totală (Total yield) t/ha 34,1 10,0

I Producţia comercială (Ware yiel~) t/ha 26,3 13,4

1975 ,a prezentat cele mai mari abateri faţă de valorile medii multianuale, oarac
terizîndu-se prin deficit de precipitaţii în perioada de iarnă şi exces de precipitaţii

în toate lunile din perioada de vegetaţie, suprapuse cu temperaturi medii ridicate
în toate lunile considerate.

Trebuie remarcat că din tot intervalul 1969-1979, în ,anul 1975 s-a înregistrat
cea mai timpurie apariţie a manei (CUPŞA, comp. pers.) cu efecte foarte nefaste
asupra producţiilor de cartof din zonă. În prima decadă a lunii august, la soiul
Desiree s-au' îngălbenit toate frunzele del la bază. Atacul de mană al fOSit de
50-900/0. IÎn anul agricol 1978 au căzut precipita,ţii în cantitate foarte apropiată

de valorile medii multianuale, iar temperaturile medii au fost mai coborîte în toate
lunile din perioada de vegetaţie. Ca sume de precipitaţii şi valori termice, anii
1976 şi 1977 se situiază! între oe!i doi ani prezentaţi.

Asigurarea pl'ecipitaţiilor: prezentată în tabelul 4 indică anii 1976, 1977 şi 1978
drept ani cu; probabilitate de reproducere medie spre mare din punct de vedere
al nivelului precipitaţiilor, iar anul agrkol 1975 drept un an ou probabilţtate mică
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Tabelul 3

Abaterea valorilol' climatice în cursul experimentării faţă de media multianuală,
Braşov 1975-1978 (Deviation of climatic values in comparison with the

multiannual average of Braşov)

Suma precipitaţiiInr (nuu) Tl'mppratura medil' (0C)

Specificare
pl'ntru lunii!' : pentru lunile:

(Elements)
(Rainfalls for months) : (Temperatllre for l11onths) .

2~ 1. 4 I fl I 6 I 7 4 I 5 I 6 I 7

Media multianuaJă (Multianual
451average) 178 82 89 85 8,7 13,3 16,4 17,9

------ ---- ----'-- --- --
Ani experimentali : 1975 148 83 119 121 185 9,0 14,1 17,1 17,9
(Experimental years) 1976 187 80 46 60 51 8,6 12,4 14,8 17,2

1977 169 65 58 79 47 7,4 1~3,0 15,4 17,5
1978 161 41 83 114 76 7,5 11,1 15,6 16,2

Media experimentală (Expcri-
17,3mental mean) X- c 162 67 80 98 70 8,1 12,8 15,7

Media experimentală + abaterea
standard (x + s) 180 87 110 128 90 9,1 14,0 16,7 17,9

Media experimentală abaterea
standard (x s) 144 47 50 68 50 7,1 11,6 14,7 16,7

---------------1-- -- ----- --- --- --- - -- ---
Diferenţe faţă de media mul- 1975 --30 +38 +37 +32 +100 +0,3 +1,1 +0,7 °tianuală pentru: 1976 -1- 9 +35 -36 -29 - :34 -0,1 -0,9 --1~6 --0,7

I'
(Differences from multi- 1977 - 9 +20 -24 -20 -- 38 -1,3 -0,3 1,0 -0,4

am1Ual average) 1978 -171- 4 + 1 +25 - 9 -1,2 -2,2 -0,8 --1,7
media experimentală

(mean) x: -16 +22 - 2+ 9- 15 -0,6 -0,5 -0,7 -0,6
- media exp. + abaterea

standard (x + s) 1+ 2 +42 +28 +39 + 5 +0,4 +0,7 +0,3 °media exp. abaterea
standard (x - s) -34 + 2 -32 -21 - 35 -1,6 -1,7 -1,7 -1,3

---------------1-------- ------ ---------
Consum real de apă pe luni (mm)

(Real consumption of water)* -- 46 85 125 120

" după Ianoşi S. (1978), (by Ianoşi S., 1978)

de reproducere, asigurarea nivelelor de precipitaţii pe lunile din perioada de ve
getaţie luate în calcul nedepăşind 200/0, deci 2 ani din 10.

Pentru a studia eficienţa fertilizării cu NPK la Braşov, în ani diferiţi din
punct de vedere climatic, s-au reprodus pe calculator, cu ajutorul modelului ma
tematic elaborat, condiţiile climatioe ale ,anilor studiaţi, condiţiile c1imatice cores
punzătoare valorilor medii multianuale, valorHe climatice medii din experienţă

şi variantele de climă imaginate în limitele abaterii standard.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. În tabelul 5 este redat modul În care mo
delul matematic elaborat pentru Braşov aproximează producţiile de
tuberculi pentru diferiţi ani experimentali. Se poate constata precizia
cu care modelul recalculează potenţia'lul natural de fertilitate, produc
ţiile medii şi producţiile maxime. Productiile calculate pentru elemen
tele prezentate sînt uşor mai ridicate decît cele obţinute în cîmpul
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Tabelul 4

Asigurarea precipitaţiilor (el.) pentru valorile studiate pentru perioada de vegetaţie

(probability that the rainfall level is at least the leve! values already analysed
for the growth periorl)

Specificare
(Elements)

Media multianuală (Mean)

1975
1976
1977
1978

Media experimentală x
Media experimentală + abaterea

standard (x + s)
Media experimentală abaterea

standard (x - s)

Asigurarea precipitaţiiJnr (%) pentru lunile
(ProbahiJity for months)

IV V VI VII

40 40 40 40

5-10 10-20 10-20 1 3
5-10 80-90 80 80

10-20 60·~ 70 50-60 80-90
'10---50 40 20 50

40 40~50 ~10-40 50-60

10 20 20 10~-20 :30-40

30--/10 80 70 80

Tabelul :;

Aproximarea producţiilor de tuberculi (tjha) pentru anii 1975, 1976, 1977 şi 1978
cu ajutorul modelului matematic elaborat pentru Braşov

(Prognosis of tuber yield for years 1975-1978 by mathematical model for Braşov)

1975 I 1976 I 1977 I 1978

Specificare"
Producţii (Yield) t/ha

(Elements)
IEXPCcifC.kU-[EXPC,.;-1 Calcu-EXPC"_[ cak"-IExper'-1 Cal-

mental lat mental culat mental lat mental lat

Producţia obţinuHî: fără fertili- Izare Pa (Yield without
fertilization) 15,9 16,4 27,1 32,2 28,2 28,2 32,6 ~{5,:3

------
37,3.1-42,0

--- ------ ---
Producţia medie (Mean yield) 21,7 22,8 38,1 39,5 43,6 45,7

- abaterea standard :l::5,0 ±3,1 ±5,4 ±4,8 ±5,7 ±4,7 ±7,7 ±4,6

- determinaţjj 0,41 0,89 0,74 0,73

I I [

-

[
Producţia maximă 28,3 28,6 46,6 51,4 43,8 46,8 49,6 52,5
(Maximum yield)

* Ppntru corelaţia dintre datele experimentale şi cele calculate (for the cOl'relation betv,ecn the
experimental data and the computed ones).

experimental. Cele mai mari diferenţe au fost în anul 1976, cînd ele
nu au depăşit 5,1 tone (190/0) la Po, 4,7 tone (130/ 0) la producţia medie şi

4,8 tone (10 0/ 0) Ila producţia maximă.
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Tabelul 6'

Influenţa condiţiilor c1imatice la Braşov asupra producţiei de tuberculi
reproduse cu ajutorul modelului matematic

(Effect of climatic condition of Braşov on tuber yield reproduced by mathematic
model)

I Caracterizarea clima lică pe
Coeficienţi eficacitate,

Spor ma-
hmi (Climatica1 e1ements xim

for months) l{g spor pt. primul (Maxim Prod. max.kg de S.A. incre~se) tehnic t/haAnul (Coer. efficacy of P o;.; (Year) Sumă Temperatura kg yie1d for lst l{g t/ha % (Maximum
<:Il precipitaţii medie (Mean active substancc) faţă technica1:> (Rainfa1ls) temperature) t/ha

dePo
yield)

:...

I (%ofZ 10-3 4 5 6 7 4 5 (\ 7 N I P K Po)

1 1978 M - M M M - - M - 48 21 99 35 20 57 55
2 1976 + + - :M M - M 55 -20 105 32 18 56 50
3 1977 M M - 1\1 1\1 M M 59 12 101 28 22 79 50
4 *** - - M M M - M M M 54 -22 95 27 18 67 45
5 *** M M M M M 1\1 M M M 46 1 100 28 16 57 44
6 *** M M M + + M 1\'1 -~. 41 8 100 2;3 13 57 36
7 1975 + + + + + + + + 27 14 96 16 12 75 28

-
**" ani imaginaţi (mathematicaJly prodes years)
M: valori apropiate medici experimentale (values near to experinH'ntal mean)
+ : valori la limita superioară a abatcrii standard (vallles at the superior limil of standard

deviation)
-: valori la limita inferioară a abaterii standard (valucs at the inferior !imil of standard

deviation)

În tabelul 6 sînt redate producţiile care se pot obţine în diferite
condiţii climatice la Braşov. Variantele climatice sînt prezentate în
ordinea descrescîndă a maximului tehnic ce se poate realiza cu ele.
Se constată că, datorită modificărilor condiţiilor climatice studiate,
producţiile maxime de tuberculi sînt foarte diferite, de la 28 t/ha la
63 t/ha. Producţiile de tuberculi fără îngrăşăminte variază între 16 şi

40 t/ha, în timp ce sporurile pentru atingerea producţiei maxime sînt
între 12 şi 23 t/ha. Din tabel reiese cu claritate că componenta cli
matică determină în foarte mare măsură producţia de tuberculi obţinută

fără îngrăşăminte (Po) şi sporul realizabil prin fertillzare. Se pot obţine

sporuri de producţie de 56-79% faţă de Po în condiţiile unor doze de
îngrăşăminte, conform cu eficacitatea fiecărui element şi a interacţiu

niIor dintre elementele fertilizante. În anii nefavorabili culturii cartofu
lui, la nive'lul agrotehnic asigurat, fertilizarea nu a compensat deficitul
climatic.

În zona climatică studiată eficacitatea azotului, în general ridicată

(spor de 41-59 kg tuberculi pentru primul kg de substanţă activă ad
l1J.inistrată), poate fi puternic scăzută (la 27 kg spor de tuberculi) de
condiţiile anului (1975, cînd elementele meteorologice au favorizat un
aLac puternic de mană, care nu a putut fi stăpînit). Modelul ţine cont
de posibilităţile tehnice actuale. Se menţionează că coeficientul de
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eficacitate pentru azot poate să atingă teoretic valori mai mari de
100 kg tuberculi, valorile discutate se referă la un sol bogat în sub
stanţă organică, tapt ce diminuează eficacitatea acestui element. Efica
citatea azotului este determinată de interacţiunea temperatură-precipi

taţii. Temperaturile mai ridicate favorizează eficacitatea acestui element
dacă nivelul precipitaţiilor este suficient. La temperaturj mai scăzute

(varianta 2), chiar în prezenţa unor valori de nivel mediu ale precipi
taţiilor, eficacitatea azotului este cu 7-10 kg luai mică decît în cazul
anilor cînd temperaturile în cursul perioadei de vegetaţie ating valorile
medii.

Fosforul administrat pe acest tip de sol are o eficacitate redusă,

sporul pentru primul kg de substanţă activă nedepăşind 24 kg tuberculi.
Este de remarcat că tostorul poate deveni total ineficace sau poate
duce la micşor'area.producţiei, fără a se putea preciza cauza climatică

a acestui fienomen.
Pe tipul de sol studiat coeficientul de eficacitate a potasiului este

de 95-105 kg tuberculi spor pentru primul kg de substanţă activă

administrată. Acest coeficient de eficacitate este puţin influenţat de
variaţiile climatice.

În fig. 1 se prezintă variaţia productiilor de tuberculi în funcţie de
dozele de îngrăşăminte cu ajutorul suprafeţelor de răspuns în planul
NP şi NK în anii cercetaţi la nivelele de K = O şi P O.

Analizînd aceste suprafeţe se poate constata că în condiţiile clima
tice excesive din anul 1975 realizarea producţiei de cartof este puternic
influenţată, chiar făcînd abstracţie de fertilizare. Alura suprafeţelor de
răspuns pentru anii cu abateri mai mici şi mai puţine de la media
multianuală (1976, 1977 şi 1978), ani cu probabilitate de reproducere
mai mare a condiţiilor climatice, este asemănătoare, putînd fi consi
derată tipică pentru această zonă şi acest tip de sol. Ele arată că spo
rurile de producţie pentru azot cresc pînă la dozele de 200-300 kg
s.a./ha, sporul total variind între 3 şi 10 t tuberculi/ha, funcţie de con
diţiile climatice. Pentru potasiu sporurile cresc pînă la doza de
100 kg s.a./ha, obţinîndu-se un spor total de 6-8 t tuberculi/ha, func
ţie de condiţiile climatice. Pentru fosfor, practic nu se înregistrează

sporuri de producţie.

Alura asemănătoare a suprafeţelor de răspuns pentru valorile
medii multianuale arată că aceste valori se pot folosi pentru optimi
zarea fertilizării şi că numai în cazul anilor cînd problemele fitosanitare
nu pot fi stăpînite (de exemplu atac de mană) nu se poate sconta pe
eficienţă.

CONCLUZII. 1. Rezultatele experientei staţionare cu îngrăşăminte

dintr-o rotaţie de 4 anf, executată la LC.P.C. Braşov, au permis elabo
rarea unui model zonal de optimizare a fertilizării. 2. În această zonă

pedoclim,atică sporurile pentru azot cresc pînă la dozele de 200
300 kg s.a,/ha, i.ar pentru potasiu pînă la doza de 100 kg/ha, sporul
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total variind între 3 şi 10 tone tuberculi/ha pentru azot şi între
6 şi 8 tone tuberculi/ha pentru potasiu, funcţie de condiţiile climatice.
Pentru fosfor, practic nu se înregistrează sporuri de producţie. 3. Din
studiul suprafeţelor de răspuns al producţiilor în planurile NP şi NK
au rezultat pentru toţi anii normali o serie de forme tipice, reproducti
bile de media multianuală a valorilor climatice şi indicii de sol, care
pot fi folosite în prognoza fertilizării la nivel de tarla.
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EFFICACY OF FERTILIZATION OF POTATO CROP DETERMINED
BY A MATHEMATIC IYIODEL OFFERTILIZATION OPTIMIZATION

IN BRAŞOV ZONE

Summary

Using the data of a fertilization experiment undeI' a 4 years crop rotation
(1975-1978) the efficacy of the NPK fertilizers by a mathematic model of ferti
lization optimization (imagined by LC.P.C. Braşov) was analysed. As a conclusion
to draw, was the observation that the Nitrogen fertilizers are moderately favou
rabIe, their effeet being influenced by the temperatures and the rainfalls. The
K-fertilizers were very few influenced in their eHeet by the elimate. The P-ferti
lizers showed a very slight positive eHeet on thei yieidand hada tendency to a
total inefficacy. The climatic variations of the experiment years have not modified
the shape of the variation eurve of the fertilization effieacy that remained tipically.
One can opi.imize the fertilization for the potato erop by using the multiannual
means of the temperature and the rainfalls. Only in the years when no control
ean be made for the phytosanitary state (for instanee a late blight attack) the prog
nosis cannot be exact anymore.

ZUR BEWERTUNG UND PROGNOSE DER DONGERWIRKUNG
IM KARTOFEELBAU MIT HILFE EINES MATHEMATISCHEN
MODELLES DAS FOR DIE OPTIMIERUNG DER DONGUNG

111 KREIS BRAŞOV ERARBEITET WURDE

Zusammenfassung

Die Ergebnisse eines Dungungsversuches einer vierjăhrigen Fruchtfolge aus
dem Zeitraum 1975-1978 wurden zur Erarbeitung eines mathematischen Modelles
ZUl' Optimierung der Dungung im Kartoffelbau des Kreises Braşov herangezogen.
Mit Hilfe dieses Modelles wurdel die Wirksamkeit der Dungung zu Kartoffeln unter
verschiedenen klimatischen Bedingungen des Kreises untersucht.. Die Studie ergab
dass Stickstoff eine mittlere Wirkung hat der Mehrertrag fUr Stickstoff allein
variierte zwischen 3 und 10 T. Kartoffeln pro Hektar und war sehr temperatur 
und niederschlagsabhăngig. Die grăsste Leistung je Kg. Reinnahrstoff wurde fUr
Kalium erzielt wobei dieser Wirkungsgrad unter den Klimabedingungen wenig
schwankte. Die optimalen wirtschaftlichen Dungermengen betrugen jedoch nul'
etwa 100 Kg. K 20/ha, wobei der Mehrertrag fUr Kalium zwischen 3 und 8 Tonnen
pro Hektar schwankte. Unter elen gegebenen klimatischen Bedingungen war dic
Wirkung fUr Phosphort sehr gering bis: văllig unwirksam wobei der Zusammenhang
zwisehen Phosphatwirksamkeit und Witterungssehwankungen nicht eindeutig fest
stellbar war. Die Witterungssehwankungen der meisten unteI'suehten reelen und
simulierten Jahre haben die Form der Ertragsflăehen nicht wesentlich beeinflusst,
wobei diese ErtragsfUichen den Wirkungsgrad der Dungemittel darstellen. Die eha
I'akteristiehe Form dieser Ertragsflăehen ist fUr die Klimazone Braşov typisch und
ermăglieht somit die Anwendung des vieljăhrigen klimatisehen Mittels zur sehlagbe
zogenen Optimierung der Dilngung aufgrund der sehlageigenen Bodenkennwerte.
Nul' in den Jahren in denen die Schădlings - und Krankheitsbekampfung nicht
wirksam durchgefUhrt werden kann (starker Phytophthorabefall) ist die Prognose
der Dungung liber das Modell gering.
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R 11HTEPIIPETAIJ;1111 11 IIPOrH03Y 8<D<DERTMBHOCT11
Y,II;OBPEH11H RYJIbTYPH RAPTO<DEJIH C nOlVIOIU;bIO

MATEMATMQECROn MO,II;EJI11 OIIT11MM3AIJ;MliI Y,II;OBPEHMH
B 30HE BPAliIOBA

PealO.Me

C IIOMOIqblO ,LJ;aHHbIX, IIOJIyqeHHbIX B OIIbITe C y,LJ;06peHHeM KapTOt}leJlJ'I B qeTbIpeX

IIOJIbHOM ceBo060pOTe, IIpOBOAHBIilerOCH B 1975-1978 rr., HsyqaeTCH a<pt}leKTHBHoCTb

YA06peHliH NPH C IIpI1MeHeHliIeM MaTeMaTliIqeCKOM MO,LJ;eJII1 OIITliIMliIsaU;liIliI y,LJ;06peHHH
RapTOt}leJIH, paspa60TaHHoM B BpalIIoBcKoM HayqHO-liICCJIe,LJ;OBaTeJIbCKOM liIHcTliITYTe Rap

'rOt}leJIeBO,LJ;CTBa. IIPOBO,LJ;liIBlIIliIeCH liICCJIe,LJ;OBaHliIH IIORaSaJIVI, qTO aSOTHbIe y,LJ;06peHHH o6JIa

Ţ~aJIVI CJIa60M at}lt}leKTVIBHOCTblO, Ha ROTOpyIO BJIVIHJIVI RaR TeMIIepa'rypa, TaR I1 BbIIIa,LJ;aBIIII1e
aTMOCt}lepHhIe OCa,LJ;RlII. HaJIliIM HBJIHeTCH Hau60JIee at}lt}leRTliIBHbIM aJIeMeHTOM, IIpUqeM Ha
ero at}lt}leKTHBHOCTb KJIlIIMaTliIqeCHH8 YCJIOBI1H OHaSblBaIOT JIHlIIb Ol.I8Hh cJIa60e BJIIIHHlIIe.

B I1syqaBIIUIXCH YCJIOBliIHX t}lOCt}lop IIORaSaJI BeCbMa MaJIylO at}lt}l8KTuBHOCTb, BrrJIOTb ,LJ;O
rrOJIHOM H8at}lt}leHTVIBHoCTU, rrpllIqeM He y,LJ;aJIOCh yc'raHoBwrh RJII1MaTUqeCHHX rrpHqI1H aTOTO
HBJI8HI1H. I{mIMaTIIqeCHIIe HOJIe6am'lH 60JIhlIIHHCTBa rO,LJ;OB rrpOB8,LJ;eHHH 1'ICCJIe,LJ;OBaHHM ne

BJIliIHJIII Ha xapaH'rep at}l\ÎleHTI1BHOCTH y,LJ;06peHHM, HOTOpbIli ORaSaJICH TlIIIIHqHbIM. BeJIWIHHbI
MHOrOJIeTH8.t'l Cpe,LJ;Het'I TeMnepaTyp 11 ROJIWleCTB BbIIIaBlIIlIIX OCa,LJ;HOB MoryT HBlIITbCH OC

HOBOM OrrTI1MlIISaU;1I1i y,LJ;06peHIIH HapTO\ÎleJIH. ,ITI1lIIb B rO,LJ;bI C He6JIarOIIpHHTHbIl\Ur l1JliTO

caHHTapHhIMII YCJIOBI1HMII (HarrpIIMep, B CJIylme rropameHHH l1JIITOl1JTOpOM) , HeJI'bSH pac
qWrhIBa'I'h Ha al1Jl1JeRTI1BHOCTh rrpI1MeHeHIm y,LJ;06peHIIM.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. - CARTOFUL, 1980, voI. Xl

INFLUENTA INGRĂSĂMINTELORASUPRA PRODUCTIEI" ,
DE CARTOF IN ZONA IRIGATĂ BECHET - CRAIOVA

ALI8A MARINICĂ şi 1. NEGREA

Pentru a stabili cele mai eficiente doze de îngrăşăminte la
cartoful irigat pe nisipurile din zona Bechet - Craiova, s-au
efectuat experienţe timp de 4 ani (1973-1976) la S.C.C.A.N. Dă

buleni, S.D.E., Tîmbureşti şi Banu Mărăcine.

Cel<e mai bune doze de îngrăşăminte pentru eartoful recol
tat după 60 zile de vegetaţie (soiul Ostar:a) s-au dovedit a fi:
N160 Pi30 K65, lÎ,ar pentru cartoful recoHat la marturitate C dozele
N270 P240 K125.

Pe soIurile nisipoase şi pe nIsIpuri, care reprezintă o zonă cu
o mare întindere geografică şi cu un grad de favorabilitate ecologică

foarte bună pentru cultura cartofului extratimpuriu şi timpuriu, este
necesar să se dezvolte cultura cartofului, astfel încît să se asigure în
lunile de primăv'ară necesarul de legume proaspete pe piaţă. Această

sarcină va trebui ['ealizată numai prin sporirea producţiei de cartof
la hectar. Pentru nisipurile slab productive, fertilizarea raţională a cul
turii oartofului reprezintă una din pîrghiile hotărîtoare ,ale ridicării

producţiei la unitatea de suprafaţă şi îmbunătăţirii calităţii tuberculi
lor (AVRAM, 1969; BÎRSAN, 1977; NEGREA, 1976).

METODA DE LUCRU. Experimentările efectuate în perioada 1973-1976 la
S.C.C.A.N. Dăbuleni, Staţiunea didactică experimentală Tîmbureşfi şi Banu Mără

cine, au urmărit stabilirea celor mai corespunzătoare combinaţii NPK pentru ob
ţinerea unor producţii mari de cartofi în condiţii de irigare pe nisipurile din zona
Bechet.

In tabelul 1 sînt indicate localităţile, anii de experimentare şi numărul de
combinaţii NPK din experienţele executate:. In tabelele 2, 3 şi 41 sînt indicate
mediile şi abaterile standard pentru f.actorii luaţi în studiu la modelarea rezulta
telor experimentale, studiu în urma căruia a rezultatl un model zonal de optimizare
a fertilizării. ,In tabelele 5 şi 6 sînt indicate oondiţiile climatice din zonă pentru
media multianuală, media experimentală şi diferenţele între oele două medii. Me
toda de calcul utilizată a fost metoda regresiilor multiple în paşi, iar modelul
matematic utilizat conţinea 17 factori (tabelele 2, 3, 4), incluşi în 5,6 de termeni.

12 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109 177



îNGRĂŞĂMINTE LA CAR'!'OF îN IRIGA'!'

Tabelul 1

Localităţile, anii, soiurile şi nivelele de gunoi de grajd
pe care s-a efectuat experienţa

(Factors of experiments)
Bechet --- Craiova

Nr.

I
Localitatea

I
Anul

I
Soiul I Nr. INlvel de gunoi

crt. (Locality) (Ycar) (Varicty) dp variante (J\1anure
I (nI'. variants) Iev!'ls)_

1~)7:)

1 Bechet 1975 Oslnrn :)G O; 30
197G

--
2 Tîmbureşti 1974 Ostnra 24 O; 30

Desiree 24 O; :lO

----

1975 Ostara 24 :30

1975 Ostara 36 O; 30
1976 Desiree 36 O; 30

3 Banu Mărăcine 1975 Ostara 36 O
197G Desiree 36 O

REZULTATE şi DISCUŢII. În tabelul 7 sînt indicate limitele de va
riaţie a indicilor producţiei pentru cele două soiuri cercetdte - Desiree
şi Ostdra - determinaţia st'atistică a calculelor efectuate şi numărul de
observaţii prelucrate. După cum r,ezultă din acest tabel, producţia la
soiul Ostara a v'ariat, în perioada 1973-1976, între 15 şi 35 tone, pro
ducţia comercială între 10 şi 30 tone şi procentul de amidon
(exprimat faţă de substanţa usoată) între 61,2 şi 65,20/0' La soiul Desiree
producţia totală a variiat între 20 şi 40 tone, cea comercială între 12 şi

32 tone, iar procentul de amidon între 62,5 şi 68,90/ 0,
Climatul poate fi considerat ca avînd în lunile de iarnă precipitaţii

mai puţine faţă de media multianuală, iar în perioada de vegetaţie

o umiditate mai ridicată, prin faptul că s-au inclus şi doze le de apă

date prin irigaţii în această perioadă a anului.
Temperaturile sînt ceva mai mici decît media multianuală, ce2a

ce poate fi considerat favorabil pentru cultura cartofului.
În urma calculelor efectuate s-au putut desena suprafeţele de răs

puns pentru producţia de tuberculi în planurile NK şi NP. În fig. 1 se
reprezintă producţia la soiul Ostara după 60 ele zile de vegetaţie

(pentru consum de vară). Graficul a din această figură ne dă o imagine
despre variaţia producţiei sub influenţa dozelor de azot şi potasiu pe
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Fig. 1 - Vadaţia medie a producţiei de cartof pentru consum de vară - recoltat
după 60 zile de. vegetaţie - sub influenţa, dozeloT de îngrăşămintel (a, b, c, d). Soiul
Ostafia, localitatea Bechet (Mean Viariation of yield as effect of fertilization riates

variety OsllaI'ia harvested 60 days after\ emergence lat Bechet)

nivelul de fosfor P20S = O. Fără îngrăşăminte, producţia realizabilă este
de 4 tone. Prin sporirea dozelor de N producţia creşte Ia 11,5 tone
pentru 100 kg N/ha şi la 14 tone pentru 200 kg N/ha, în cazul cînd se
aplică potasiu. Pe nivelul de 100 kg K20 curba azotului este
superioară, după cum rezultă din gr,afic. Sporurile pentru potasiu sînt
mai mici decît pentru azot, realizîndu-se pentru 100 kg K20 un spor
de 3-4 tone/ha, funcţie de nivelul de azot pe care se aplică.

În lipsa dozelor de P20 S, producţia cea mai mare, de 15,8 t/ha, se
realizează cu 'combinaţia N200 Kso. în graficul b se reprezintă acee'aşi
supraf'aţă de răspuns, însă pe nivelul de fosfor 160 kg P20 5/ha. Alura

179



îNGRĂŞĂMINTE LA CARTOF IN IRIGAT

Tabelul 2

Media şi abaterea standard a factorilor luaţi în studiu pentru producţia totală

şi comercială de cartof a soiului Ostara pe 204 parcele, Bechet, 1973-1976
(Mean and standard deviation of factors influencing total and ware potato yield

of variety Ostara)

Factorii luaţi în studiu

Abaterea
Denumirea Unităti de mi'tslIl'ă Media standard

..;...: (Faetors) (McaslIl'(' llnits) (x)

Z~ v(~)l'j i %
(S%)

I

1 Doze de azot (N) kg s.a ./hectn 140 78 56
2 Doze de fosfor (P) 139 84 60
3 Doze de potasiu (K) 90 47 52

--,-----
4 P 20 5 solubil în Al* mg/100 o sol 8,9 3,2 36b

5 K 20 solubil în Al* mg/l00 g sol 9,4 ~~,6 ~i6

6 Ca solubil în Al* me/lOO g sol 4,5 2,6 58
7 T-S (Hidrogen schimbabil în ncetat de

sodiu) me/lOO g sol 2,4 1,2 48
8 Ct (Carbon total) % 1,2 0,4 35

-- --- -- --
9 Suma precipitaţiilor pentru lunile X- III 170 24 4,2

10 (Rainfalls for months) : IV 59 19 32,4
11 V mm apă/m2 66 30 4'1,2
12 VI 107 ;)0 Ij(L5
13 VII (i7 ~33 50

------
14 Media lunară a temperaturilor IV grade Celsius (OC) 11,8 1 ,,1 8,5
15 (Mean tempo for months) : V 16,:3 1,4 8,5
16 VI 19,1 1,0 5,5
17 VII 21,1 1,2 5,7

----- ---

18 Prod. totală de tub (total yield) t/ha 26 9 ~35

19 Prod. comerc. de tub. (wnre yield) 20 10 47

.. Al = extractant lactat acetat de amoniu, pH 3,7

suprafeţei esL: similară cu cea precedentă, nivelul producţiilor fiind
cu 5 pînă la 10 tone mai mare faţă de producţiile precedente, ceea ce
indică acţiunea puternică a dozelor de fosfor pe aceste nisipuri şi soIuri
nisipoase şi interacţiunea pozitivă între fosfor şi potasiu. Fără potasiu,
producţiile variază sub influenţa dozelor de azot, pe acest nivel de
fosfor, de la 9,1 la 20,7 tone/ha (pentru 200 kg N) iar în prezenţa

a 100 kg K 20 se reaHze'ază producţia maximă, de 23,6 tone/ha, tot cu
200 kg N/ha.

În gT'aficul e din această figură se reprezintă variaţia producţiei

funcţie de dozele de N şi P205 pe nivelul de K20 O. Ceea ce se poate
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Tabelul 3

Media şi abaterea standard a factorilor luaţi în studiu pentru producţia totală

şi comercială de cartof a soiului Desiree pe 132 parcele, Bechet, 1973-1976
(Mean and standard deviation of faetors influencing total and ware potato yield

of variety Desiree)

Factorii luaţi în studiu

Abaterea
Denumirea Unităţi de măsură Media standard
(Factors) (Measure units) (x)

;..~

valori I %Zti (8) (8%)

1 Doze de azot (N)

I
139 79 57

2 Doze de fosfor (P) k';\ s.a, !heetar 139 87 60
3 Doze de potasiu (K) 89 47 53

-- ------
4 P Z0 5 solubil în AI* mg!100 g sol 8,1 2,7 33
5 KzO solubil în Al * mg!100 g sol 10,2 3,4 33
6 Ca solubil în Al* me!100 g 501 5,4 :3,2 59
7 T-S (H schimbabil în acetat de sod:u) me!100 g sol 3,1 1,1 34
8 Ct (carbon total) % 1,2 0,3 25

-----
9 Suma precipitaţiilor pentru lunile X- III 172 29 16,9
10 (Rainfalls for months) : IV 58 14 24,5
11 V mm apă!m2 52 28 53,5
12 VI 91 29 31,2
13 VII 57 21 37,1

---- --'
14 Media lunară a temperaturilor grade Celsius (OC) 11,4 1,0 9,2
15 (Mean tempo for months) : 15,7 1,3 8,5
16 18,8 0,9 4,5
17 20,6 1,2 6,0

- ----

18 Prod. totală de tubercuIi (Total yield) Uha 30 10 24
19 Prod. camere. de tubercuIi (Ware yield) t!ha 22 10 46

... Al extractant lactat acetat de amoniu, pH 3,7

remarca de la început este faptul că sporurile pentru fosfor sînt aproape
duble la aceleaşi doze, comparativ cu sporurile pentru potasiu. În
această situaţie, producţia maximă se realizează cu N 200,
P205 150 kgjha, combinaţie pen,tru care se estimează, la nivelul de
K20 = O, producţie de 20,8 tjha. Se remarcă deci faptul că dozele de
P20 5 sînt active pînă la nivelul de 150 kgjha, P20 5 comparativ cu K20
care, după 100 kg K20jha, nu mai dă sporuri. În graficul d se reprezintă

aceeaşi suprafaţă de răspuns pe nivelul de K20 =80 kg/ha. Deosebirea
între aceste două suprafeţe de răspuns, care sînt foarte asemănătoare
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Tabelul 4

Media şi abaterea standard a factorilor luati în studiu pentru continutul în amidon
al soiurilor Ostara şi Desiree (Mean and standard deviation of factors influencing

starch content of varieties Ostara and Desiree)
Becnet, 1973-1976

-Factorii luaţi tn studiu

Ostara Desir6e

Denumirea Unităţi de măsură

;.;.,.i (Factors) (Measure units) Media iAh..t. MediaIAh. rt.
Z~

(x) (S) Ci) (S)

1 Doze de azot (N) kg s.a./ha 140 79 139 80
2 Doze de fosfor (P) idem 139 84 139 85
3 Doze de potasiu (K) idem 90 47 89 48

------
4 P 20 5 solubil in Al* mg/l00 g. sol 8,9 2,8 7,8 2,8
5 K 20 solubil in Al* mg/l00 g sol 8,2 3,6 8,8 2,7
6 Ca solubil in Al* me/l00 g sol 4,0 2,9 4,6 3,3
7 T-S (H schimbabil in acetat

de sodiu) me/l00 g sol 2,3 1,2 2,8 1,1
8 Ct (Carbon total) % 1,2 0,4 1,2 0,3

------
9 Suma precipitaţiilor pentru X- III 169 28,5 168 33

10 lunile IV 55 17,8 62 15
11 (Rainfalls for months): V mm apă/m2 73 23,9 62 27
12 VI 111 57,5 78 21
13 VII 73 39,2 52 23

-- ------
14 Media lunară a tempera- IV 11,8 1,2 11,4 1,2
15 turilor V grade Celsius (OC) 16.8 1,7 15,7 1,6
16 (Mean tempo for months): VI 19.6 0.9 19,2 0.7
17 VII 20,0 1,4 20,6 1,5

-- ------
18 Conţinutul in amidon % (din sub. 63.2 2,0 65,7 3.2

(Starch content) uscată)

"AI extractant lactat acetat de amoniu, pH 3,7

ca alură, este de 2 pînă la 5 tone tuberculi la hectar în plus pentru
doza de 80 kg K20. Se poate observa că sporurile pentru această doză

de KzO sînt cu atît mai mari cu cît nivelul de N şi P20 5 pe care se
aplică este mai mic. Cu creşterea dozelor de N, sporul corespunzător

pentru 80 kg KzO scade, spre deosebire de PZ0 5, cu creşterea căruia

sporul se amplifică. De aici rezultă că interacţiunea N-KzO este ne
gativ, iar N-PzOi) este pozitivă. Producţia maximă, de 23,7 t/ha, se
estimează a se realiza cu combinaţiaN = 200, P20 5 = 150, K20 = 80 kg/ha.

În fig. 2 sînt arătate aceleaşi supr,afeţe de răspuns pentru producţia

de tuberculi la soiul Ostara, ,la maturitatea fiziologică a soiului.
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Fig. 2 - Variaţia medie a producţiei de cartof - recoltat la maturitate - sub
influenţa dorelor de îngrăşăminte (a, b, e, d). Soiul Ostana, localitatea Bechet (Mean
varilation of Y'ield as effect of fertilization rates - Viariety Ostara hacrvested at ma-

turity time, at. Bechet).
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Tabelul 5

Abaterea valorilor climatice experimentale faţă de media muItianuală la Bechet,
soiul Ostara

(Deviation of climatic values from multiannual mean)

Suma prccipitaţiilor Mcdia lunară a tempera-
(mm) pentru lunile turilor °C (Mean tempo for

Specificare (Elements) (Rainfalls for months) months)

X-
III IV V VI VII IV V VI VII

Media multianuală (multiannual mean) 210 48 63 43 38 11,1 16,6 20,5 21,1
Media experi- - Prod. totală şi

mentală (x) comerc. (Yield) 170 59 66 107 67 11,8 16,3 19,1 21,1
Amidon (Starch) 169 55 73 111 73 11,8 16,2 19,6 21,0

Diferenţa (d) - Prod. totală şi

pentru: comerc. (Yield) -40 +11 + 3 +64 +29 +0,7 -0,3 -1,4 -0,0
Amidon (Starch) -41 + 7 +10 +68 +35 +0,7 -0,4 -0,9 -0,1

Tabelul 6

Abaterea valorilor climatice experimentale faţă de media multianuală,

Bechet, soiul Desiree
(Deviation of climatic values from multiannual mean)

Suma precipitaţiilor Media lunară a tempera-

SPecificare
(mm) pentru lunile turilor °C (Mean tempo for

(Elements)
(Rainfalls for months) months)

X-
III IV V VI VII IV V VI VII

Media multianuală (Multiannual mean) 210 48 63 43 38 11,1 16,6 20,5 22,8
Media experi- - Prod. totală şi

mentală (x) comerc. (Yield) 172 38 52 91 57 11,4 15,7 18,8 20,6
- Amidon (Starch) 168 62 62 78 52 11,4 15,7 19,2 20,6

Diferenţa (d) - Prod. totală şi

pentru: comerc. (Yield) -38 -10 -11 +48 +19 -0,3 -0,9 1,7 -2,2
Amidon (Starch) -42 +14 1 +35 +14 -0,3 -0,9 1,3 -2,2

Graficul a reprezintă vari'aţia de producţie pentru N şi K20 pe
nivelul de P20 5 =O kg/ha. Producţia realizabilă cu 50 kg N şi 50 kg K20,
În aceste condiţii de irigare, este de 19 t/ha. Dozele de azot, în ab
senţa K20, sporesc producţia pînă la 31 t/ha (250 kg N) şi chiar pînă

la 32 t/ha (350 kg N) i este evident faptul că mărirea dozelor peste
250 kg/ha nu este economică. Dozele de K20 realizează sporuri econo
mice de 3-4 t/ha la nivelul de 150 kg K20. Doze mai mari nu sporesc
producţia peste acest nivel.

În graficul b se reprezintă aceeaşi suprafaţă de răspuns pe nivelul
de P205 100 kg la ha. Se remarcă faptul că producţiile cresc, pentru
a'ceastă doză de P20 5, cu 5-6 t/ha, funcţie de combinaţia NK ce se
aplică, sporuri care sînt, pentru orice combinaţie NK, economice. În
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Tabelul 7

Limite medii de variaţie şi numărul de parcele experimentale luate în studiu,
zona Bechet - Craiova

(Mean limit of variation and number of experimental plots)

I I I
Limita de IDetecmin.!i. IN d bNr. Soiul Indice de producţie o/c ~ r. c o servo

crt. (Varicty) (Elemcnts) var. medie (DeterrÎiina. (NI'. o!
(Limits) tion) observatlOn)

1 Desiree Pro d. totală 20-40 92 132
(Total yield)

2 Desiree Prod. comercială 12-32 91 132
(Ware yield)

3 Desiree Procent amidon 62,5-68,9 74 96
(Starch)

4 Ostara Prod. totală 15-35 83 204
(rataI yield)

5 Ostara Prod. comercială 10-20 8.5 204
(Ware yielp.)

6 Ostara Procent amidon 61,2-65,2 53 132
(Starch)

graficele c şi d se reprezintă suprafeţele de răspuns în planul NP pe
nivelele O şi 100 kg K20 la ha. Curbele de N sînt identice cu cele din
graficele precedente, iar pentru P20 5 se remarcă, şi l,a maturitatea fizio
logică, o eficienţă ceva mai m'are (1-2 tone) pentru a:celeaşi doze, în
comparaţie cu K20. Se poate face aceeaşi observaţie ca şi după 60 de
zile de vegetaţie, anume că dozele de P20 5 pot întrece 200 kg P20 5jha,
cele de K20 limitîndu-se în jur de 150 kg K20jha.

Tabelul 8

Doze optime de îngrăşăminte şi producţiile respective estimate pentru condiţiile

medii de la Bechet
(Optimum rates of fertilizers and their eHeet on yield under mean pedoclimatic

condition at Bechet)

Doze (Rates)

Soiul, epoca Limita de intensifi- Producţia Spor
(Variety, harvest time) care (Limit of (Yield) (Increase)

intensification) N P 20 5 K 20 t/ha t/ha

Ostara recoltat după maximum tehnic 200 160 80 23,0 Hl,O
60 zile (after 60 days) optim economic 160 130 65 22,8 18,8

Ostara recoltat la matu- maximum tehnic 337 300 156 46,2 37,1
ritate (at maturity optim economic 270 240 125 44,6 ;35,5
time)

I

În tabelul 8 se indică dozele de îngrăşăminte la soiul Ostara pentru
maximul tehnic, precum şi optimul economic pentru cele două recolte
discutate. Pentru eartoful de vară, la Beehet, dozele optime din punct

185



!NGRAŞAMINTE LA CARTOF !N IRIGAT

de vedere economic sînt de 160 kg N, 130 kg P20,") şi 65 kg K20. Cu
aceste doze se ·estimează producţii de 23 t/ha, sporul pentru îngrăşă

minte fiind aproximantiv 19 t/ha. La maturitatea fizi.ologică, dozele
optime economice sînt de 270 kg N, 245 kg P20;") şi 125 k.g K 20/ha,
producţia estimată fiind în jur de 44 t/ha, iar sporul pentru îngrăşă

minte de 35,5 t/ha.

CONCLUZII. (1) Experienţele efectuate cu îngrăşăminte pe nisipu
rile din sud-estul Olteniei arată posibilităţile mari de sporire a produc
ţiei de tuberculi printr-o fertilizare raţională. (2) Funcţie de condiţiile

climatice, dozele de îngrăşăminte pot influenţa indicii producţiei de car
tof în următoarele limite: producţia totală 15~35 t/ha la soiul Ostara şi

20~40 t/ha la soiul Desiree. Producţia comercială este de 10~30 t/ha la
soiul Ostara şi 12~32 t/ha la soiul Desiree. Procentul de amidon (ex
primat la substanţă uscată) : 61,2~65,2 soiul Ostara şi 62,5~68,9 soiul
Desiree. (3) Dozele optime din punct de vedere economic sînt: pentru
cartoful de vară (recoltat după 60 zile de vegetaţie) 160 kg N, 130 kg
P20 5, 65 kg K20, estimîndu-se producţia de 23 t/ha. Pentru cartoful des
tinat consumului de toamnă-iarnă (recoltat la maturitatea fiziologică)

270 k.g N, 245 kg P205 şi 125 kg K20, estimîndu-se producţia în jur de
45 t/ha.
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Referent: dr. W. Copony

EFFECT OF FERTILIZERS aN POTATO YIELD
UNDER IRRIGATION IN ZONE BECHET-CRAIOVA

SU1nmary

To establish the most ,efficient rates of iertilizer for the potato yield obtained
irom the irrigated sands in the zone Bechet-Craiova, 4 years of! experiments
(1973-1976) at the Agriculture Experiment Stations Dăbuleni, Tîmbureşti and Banu
Mărăcine were carried out. The best rates fOr ai good yield realised 60 days
after emergence by the variety Ostara were N160P130KG5 and for a good yield rea
lised at the maturity time were N 2'lOP240K125'
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DER EINFLUSS DER DONGUNG AUF DER KARTOFFELPRODUKTION
IN DER BEWAsSERTEN ZONE BECHET-CRAIOVA

Zusammenfassung

Um die wirksamsten Dungungsgaben fUr den bewăsserten Kartoffelanbau auf
Sandboden in der Zone Bechet - Craiova zu bestimmen, wurden wăhrend 4; Jahre
(197~1-1976) bei S.C.C.AN. Dăbuleni, S.D. Tîmbureşti und Banu Mărăcine, Versuche
d urchgefUhrt.

Die besten Dosen waren: fUr Fruhkartoffeln (die Sorte Ostara geerntet nach
60 Vegebationstagen) Nl60 P130 K 65 und fur Spătkartoffeln (die selle Sorte g.eerntet
an der Reifezit) N270 P 240 K 12j.

B,TH1HHIilE Y,UOBPEHHn HA YPOiHAtIl: RAPTO<DEJIH
B OPOlllAEMOM: 30RE BERET-RPAtIl:OBA

,IJ;JUI yCTaHOBJIeHMH HaMOOJIee a~<peHTMBHh1X )];OB y)];OOpeHMfI )];JIH opOIIIaeMoro Hap

TO~eJIH, BhIpaIIţMBaeMOroHa IIeCHax B BOHe BeHeT-HpafIoBa, B TeqeHMe 4: JIeT (1973-1976 rr.)
npOBO)];MJIMCh OIIhITh1 Ha IJ,eHTpaJIbHOH HayqHO-MCCJIe)];OBareJIbCHOfI CTaHlJ;l1M MeJIIlOpaIJ;MM

neCHOB ,IJ;aoyJIeHh, Ha OIIh1THo-yqeOHO:t'I CTaHIJ;11I1 Th1MoypeIIITb Ii B BaHy M8p8'1l1He.

HaM60JIee 8~~eHTllBHhIMI1 )];JIH HapTO~eJIH, y6paHHoro qepe3 60 )];HeH (COpT Oc

Tapa) , OHaaamICb )];OBhI N160 , PlJO M H 65 , a )];JIH HapTO~eJIH, yopaHHoro B ~a3e CIIeJIOCTM
)];OBh1 N 270 , P 240 M H 125 .
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OPTIMIZAREA DOZELOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE

APLICATE LA CARTOF ÎN ZONA DE STEPĂ

A DOBROGEI, ÎN CULTURĂ IRIGATĂ

1. N!EGUŢI, w. COPONY şi GH.i PAMFIL

S-a elaborat un tip de model matematic de optimiza~e a fer
tUizării culturii irigatea cartofului pentru zona Dobrogea. Prin
introducerea indiciloragrochimici şi climatici proprii tarlalelor,
în mOdel se pot obţine ecuaţiile pătratice de fertilizare (funcţii

de producţie caracteristice fieoărei tarlale în parte), E.F.C.T. ce
permit optimizarea tehnică sau economică a dozelor de îngrăşă

minte, precum şi estimarea indicilor de producţie (totală, comer
cială, procent de amidon) pentru orice combinaţie NPK. Prin
prelucrarea datelor din experienţe iactoriale cu îngrăşăminte,

executate în perioada 1973-1977, s-au calculat 18 modele de acest
tip, pentru soiurile Ostara, Jaerla şi Des1iree, pentru cei 3 indici
de producţie (totală, comercială, procent ,amidon) pe fond cu
O şi 30 t gunoi. Coeficientul multiplu de determinare variază, la
cele 18 modele, între 42 şi 88%. Estimările calculate prin inter
mediul modelelor arată că la cele două soiuri raionate - soiul
semitimpuriu Ostara (O) şi semitîrziu Desiree (D), potenţialul na
tural, fără fertilizareal soiurilor, variază între 22 şi 31 tlha
(O) şi 29 şi 41 (D), în funcţie de constelaţia factorilor agrochimici,
Sporul pentru 200 kg N/ha este de 11-17 (O) şi 7-15 (D) ; \pen
tru 300 kg p 20" este de 0-8 tlha (O) şi 1-15 tlha (D); pentru
100 kg,/ha K 20 de 0-6 (O) şi 2-6 tone/ha tubenculi (D), în
funcţie de combinaţia celorlalte două îngrăşăminte cu care se
asociază elementul respectiv, p~ecum şi de constelaţia factorilor
agrochimki. Producţiile cele mai ridicate s-au realizat la ambele
soiuri cu N200P:lOOKjoo, pe soIuri bine spre foarte bine aprovizionate
cu fosfor, potasiu şi calciu schimbabil (10-22' mg P 20 5, 20-28 mg
K 20 18-30 me % Ca), slab acide Spre neutre (1,5-2,5 meOfo H)
şi mediu aprovizionate cu humus (1,5-2,5% Ct). ,In aoeste con
diţii, soiul Ostara poate realiza 48-52 t/ha, sporul datorat îngră

şămintelor fiind de 2-25 t, iar soiul Desiree 60-65 t!ha, sporu:I
datorat îngrăşămintelor fiind de 20-30 tiha tuberculi. Modelele
elaborate pot servi la optimiza~ea fertiliizării în condiţii de cul
tură irigată a cartofului din Dobrogea.
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Odată cu darea în folosinţă a marilor sisteme de irigaţii din Dobro
gea, a fost înlăturat unicul factor :limitativ al producţiei de cartof din
această zonă. Prin irigare, cultura cartofului a devenit rentabilă în
această zonă obţinîndu-se producţii mari, ce asigură în totalitate con
sumul local şi cantităţi disponibile pentru alte centre din ţară.

Cercetările privind stabilirea tehnologiei de producţie a cartofuluj
în regim irigat, în \această zonă, au început în anul 1970 la Staţiune,

de cercetări pentru culturi irigate "Dobrogea" - Valu lui Traian. ÎI.
ceea ce priveşte folosirea îngrăşămintelor chimice şi organice la car·
toful irigat, au fost publicate rezultatele obţinute în perioada 1971-1976
de către NEGUŢI (1973, 1974, 1975 şi 1976) .. Aceste cer·cetări nu permit
însă stabilirea sistemului de fertilizare la nivel de solă dintr-o zonă

pedoclimatică, întrucît eficacitatea dozelor de îngrăşare este puternic
influenţată de indicii solului, condiţiile de climă, soiul folosit şi tehno
logia aplicată. Ţinînd cont de condiţiile climatice şi de factorii de sol,
este 'necesar să se treacă la noi metode de st\abilire a sistemului de
fertiliz\are la cartof, superioare vechilor metode, prin care se diferen
ţiau dozele de îngrăşăminte funcţie de maximum 3 indici agrochimici.
(BREDT şi colab., 1976), sau nota de bonitare (CRIŞAN şi colab.,
1975).

COPONY şi PAMFIL (1975) arată că, pentru stabilirea unei "ecuaţii

de stare", prin care putem afla evoluţia plantei în orice condiţie ecolo
gică şi sub influenţa oricărui factor agrotehnic, trebuie să elaborăm

metode matematice care să cuprindă rezultatele sintetizate ale cerce
tărilor dintr-un areal mare. Una din metodele cele mai eficace de inter
pretare a rezultatelor de cercetare, care permite efectuarea unor reco
mandări concrete, este metoda funcţiilor de producţi2 (BAGHINSCHI,
1979; BERINDEI şicolab., 1972).

În vederea elaborării unui sistem raţional de fertilizare pentru
cartoful cultivat în condiţii de irigare pe soIurile cernoziomice din
stepa dobrogeană, s-au întreprins timp de mai mulţi ani cercetări

ample, cu experienţe polifactoriale, prin care s-a căutat să se stabi
lească o serie de interacţiuni între unii indici ai producţiei şi principalii
factori ce determină realizarea acestor indici, ca: îngrăşămintele, solul,
clim\a şi norma de irigaţie. Rezultatele de producţie, împreună cu indicii
de sol, climă şi norma de irigaţie, au fost înregistrate într-un fişier de
date (COPONY, 1976). Această bază informaţională a folosit la întoc
mirea unui model matematic zonal de optimizare a fertilizării cartofului
în zona irigată din Dobrogea. Faţă de modelul gen2ral de optimizare
a fertilizării culturii cartofului COF-1 (COPONY şi colab., 1978), elabo
rat la nivelul tuturor zonelor de cultură a cartofului din România,
modelul zonal Dobro'gea are avantajul de a reda mai bine parhculari-
tăţile dintre acţiunea îngrăşămintelor şi a irigării în această parte a
ţării. Prin intermediul centrului teritorial de calcul se vor putea elabora,
în baza acestui model de optinlizare a fertilizării, dozele cele mai efi-
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ciente de îngrăşăminte pentru fiecare tarIa cultivată, funcţie de condi
ţiile ecologice, de nivelul tehnologiilor şi de planul unităţii.

METODA DE LUCRU. In perioada 1973·-1977 s-au executat la Staţiunea

Valu lui Traian experienţe cu îngrăşăminte de tipul 5NX5PX3K, alegîndu-se 36
variante din numărul total de 75 de variante posibi~le (tabelul 1), astfel: încît să se
obţină informaţii privind suprafeţele de răspuns ale producţiei în planurile N P,
N K şi P K. Experienţele au fost: executate cu 3 soiuri de cartof cu perioadă de
vegetaţie diferită: Ostara (pentru consum timpuriu şi vară), Jaerla (pentru consum
de vară) şi Desiree (pentru consum de toamnă-iarnă). Datele de la soiul J·aerla
nu au mai fost introduse în lucrare, întrucît acest soi nu figurează pe lista soiu
rilor admise în producţie în etapa actuală. Pe cele 36 variante de îngrăşare s-au
aplicat 2 nivele de fertilizare organică (O şi 30 t/ha gunoi aplicat toamna şi încor
porat sub brazdă). Din fiecare parcelă experimentală s-au determinat indicii pro
ducţiei (producţia totală pe fracţii de mărime, conţinut de amidon, de proteină, de
potasiu şi de fosfor din tuberculi), indicii agrochimici ai solului (fosforul, potasiul
şi calciul solubil în lactat acetat de amoniu pH 3,7, hidrogenul schimbabil în
acetat de sodiu pH 8,36, carbonul total). Cu aceste date s-a calculat cîte un model
pe soiuri, ce descrie realizarea indicilor producţiei în funcţie de îngrăşăminte, indicii
de sol, de climă şi apa de irigaţie aplicată.

Tabelul 1

Combinaţiile NPK folosite în experienţa la cultura cartofului
(NPK combinations used in experimentally determining the

fertilization equations)
Tipul experienţei 5N X 5P X 3K/2 =36 variante

:>;1 N 40 N 80

I
N 140

I
N 2lo

I
N uo

1\0
K.10 K 40 K so K 40 K IOOK so K IOO KI"o

P70
K 40 K RO K 40 K 40

K so

I K so

Pl40 K IOO
K 40 K so

K so K I60K so K I60

P200 K I60
K'lO K 40 K so

K so
1(so K I60 K 160

P270 R uo 1(40
K 40 K so K so
K so

Metoda de calcul folosită a fost metoda regresiei multiple, utilizîndu-se un
program de calcul din biblioteca de programe B.M.D. (Bio Medical Computers Pro....
grams) elaborată pentru calculatoare electronicE\' de Universitatea din Chicago, 1974.
Acest pachet de programe se utilizează astăzi mult pe plan mondial pentru prelu
crarea rezultatelor experimentale din domeniul biologiei, medicinii şi agriculturii.
Cu aceste metode s-au calculat suprafeţele de răspuns pentru diferite oombinaţiide
factori, în vederea verificării modelului. S~au calculat şi dozele pentru maximul
tehnic şi optimul economic pentru diferite tipuri de sol.
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Tabelul 2

Structura modelului de fertilizare pentru cultura cartofului din zona irigată

(structure of fertilization model for potato cropping und'er irrigation
în Dobrogea), Valu lui Traian

FaeMi luati !n ,'udiu I Luna
1 x., N"IP")iK"rrK

'/ NrKIPlO'1K'lt-r'------1----------(Analysed factors)*H (month)
+ +1+++++++ + + +++

Fosfor (P) solubil in + + + +
Potasiu (K) lactat + +
Calciu (Ca) acetat de + + +

amoniu
pH=3,7

H -- schimbabil in + + + +
acetat de sodiu
pH = 8,36

Carbon total + + + +
----- - -- ---- - - - - - - ---- - - -

Suma precipitaţiilor X-III + + + +
în mm pentru IV + + + +
lunile, .. V + + + +
(Sum of rainfalls in VI + + + +
months ... ) VII + + + +

---- __o - ,- - - -- - ---- - - -
M~dia temperaturilor IV + +

in grade Celsius V + +
pentru lunile ... VI + +
(Mean of tempern- VII + + ,+
tures in months ... )

-- ---- - - - - - - ---- - - -
Norma de irigare :1pli- V + + 1+

cată in lunile ... VI + +
(Irriga Uon rate VII
applied in 1110I1ths ... )

+ : termClnii nnrl'lului (model tenn<;); * : Lcnneni la put'~r('a întîi (Lerms of first oreler) ; ** : doze
de azot, fosfor şi potasiu aplicate (applicd rates of NPK): *'"*: Factors: P, K amI Ca soluble in
amoniUJ11 lactatc·ac:'tatt', H changeabk in sodiuJ11 acetate (T-S), total carbon (CI)

REZULTATE ŞI DISCUŢII. In tabelul 2 se indică structura modelului
ce s-a propus pentru descrierea indicilor producţiei funcţie de îngră

şăminte, indicii de sol, de climă şi de apă de irigaţie aplicată. După

cum rezultă din acest tabel, modelul urmăreşte descrierea realizării

indicilor de producţie ca o fu.ncţie a interacţiunii dintre dozele de în
grăşăminte şi indicii de sol, climă şi apa de irigare. Modelul are o astfel
de structură, încît permite, prin introducerea indicilor de sol, climă

şi de irigare, proprii tarlalelor, obţinerea unor ecuaţii caracteristice de
fertilizare cu numai 3 vari'abile : azot, fosfor şi potasiu. A'ceste ecuaţii de
fertilizare, fiind ecuaţii pătratice de tipul funcţiilor de producţie, permit
optimizarea dozelor de îngrăşăminte pentru maximul tehnic, optimul
economic şi estimarea producţiilor pentru dozele resp2ctive. Pe de altă
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parte, ,ac-este ecuaţii permit estimarea producţiei de tuberculi pentru
orice combinaţie NPK, cu o reproductibilitate medie ce corespunde
coeficientului multiplu de determinaţie al modelului. Avantajul acestor
ecuaţii de fertilizare, car,acteristice tarlalelor sau teritoriilor ecologice
omogene (E.F.C.T.), este reprezentat de faptul că ele sînt egale cu
ecuaţiile ce s-ar obţine din experienţele cu îngrăşăminte executate în
aceleaşi condiţii de sol şi climă. Cu alte cuvinte, modelul permite opti
mizarea dozelor de îngrăşăminte şi estimarea producţiilor aferente
pentru fiecare tarIa sau teritoriu ecologic omogen, deci pentru orice
combinaţie a factorilor ecologici respectivi în baza E.F.C.T., ca şi cînd
pe tarlaIele respective s-ar fi executat cîte o experienţă cu îngrăşă

minte.
Ecuaţia caracteristică la nivel de tarIa (E.C.T.) este de tipul:

y =Po+elN+e2P+e3K+clN2+'·2P~+C3K2+i1NP+i2NK+i3PK în care
cu Y sînt simbolizaţi indicii producţiei de cartof (recolta totală, recolta
comercială, procentul de amidon), cu e coeficienţii d,~; eficacitate pen
tru NPK (sporul pentru primul kg s.a.jha)cu c coeficienţii de corecţie

pentru NPK (reducerea treptată a sporului determinat creşterea do-
zelor), cu i coeficienţii de interacţiune sau dimln'Jarea
eficacităţii unui îngrăşărnînt în prezenţa Din E.C.T. se estima
pentru fiecare tarIa: dozele N, P205, K20, precum de tu-
berculi pentru maximul MXT, diferite
grade de intensivizare G.B.

În tabelul 3 se indicEl cele
rimentate pe 2 nivele de
naţie multiplă obţinuţi pentru tipul
ruI de parcele experimentale prelucrate
precum şi media cu abaterea standard
acest tabel rezultă că soiul Desireeare, pentru toţi producţiei,

determinaţii mai mici decît soiul Ostara. Deci, la soiul Ostm-a, variaţia

indicilor producţiei este determinată de factorii studiaţi în mai mare
măsură decît la soiul Desiree. Din tabel mai rezultă că producţiile au
fost ridicate, ele variind între 32 şi 63 tone la soiul Desiree şi între
20 şi 60 tone/ha la soiul Ostara.

În figura 1 (cu subfigurile 1-22) sînt prezentate, pentru soiul Desi
ree, suprafeţele de răspuns în planul NP pentru producţia totală (PT) şi

producţia comercială (PC) pe nivelul K20 = O, pentru constelaţiamedie a
factorilor din experienţă şi pentru variaţia indicilor de sol în limita
valorii mediei plus sau minus abaterea standard (tabelul 4). Din supra
faţa de răspuns pentru valoarea medie a f.a·ctorilor (fig. 1.1), rezultă că

producţia tota~Iă de tuberculi variază sub influenţa dozelor de azot, în
condiţiile de la Valu lui Traian, de la 35 la 49 t/ha pentru doze de
0-200 kg N/ha, pe un nivel de Po. Prin adăugarea a încă 100 kg N/ha
nu se obţine practic un spor semnificativ, producţia de tuberculi cres
cînd de la 49 doar la 50 t/ha. Pentru aceleaşi doze de azot, pe nivelul
de 300 kg P205/ha, producţia variază de la 43 la 53 t/ha, dar scade,
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Tabelul .. ,

Situaţia prelucrărilor după modelul pentru zona irigată

la cei trei indici studiaţi ai producţiei de tuberculi
(Values of total tuber yield, ware tuber yield and starch yield
in experiments for two varieties and fertilization overlapped

on two levels of farmyard manure) Valu lui Traian

Soiuri
(Variety)

Nivel
organic
(Farmz

ard
manurc)

t/ha

Indicele
producfiei*)

(Yield index)

I
NI'. pareelelor 1

exp. prelu
crate (NI'. of
exp. fields)

D'"*)
(Det rmina

tion)
o/.
/0

Val'iaţia indicilor studiaţi

(Values)-------1-abati'rea
standard

media (m:'an) (standard
dcviation)

Ostara

Ostara

Jaerla

Jaerla

Desiree

De~iree

o

30

o

30

o

30

PT
PC
A

PT
PC
A

PT
PC
A

PT
PC
A

PT
PC
A

PT
PC
A

132
132

96

132
132

96

132
B2

9t)

132
132

96

132
132

96

132
132

96

84,6
84,3
59,7

83,8
75,5
76,5

85,2
85,5
61,5

88,5
88,8
77,9

59,9
62,2
f)7,2

42A
45,2
70,0

:39,3*
:37,9*
6f),4**

4:3,2
41,8
66,2

H,2
42,9
66,0

44,5
43,2
66,3

47,8
4,5,8
67,5

47,2
45,2
68,0

19,3
20,1

:3,2

17,1
Hi,7

:~ ,:3

20,5
20,8

:l,(l

20,4
21,3

3,:3

15,8
1n,f)
5,2

13,8
14,7

2,9

*) PT = producţia totală (total yield) t/ha
PC = producţia comercială (""arc tuber yhld) t/ha
A = procent amidon raportat la substanţa uscată (starch content in relation to dry matter

content)
**) D determinaţie multiplă (multiple determination)

cînd doza de azot se măreşte de la N200 la N300, de la 53 la 52 t/ha.
Din fig. 1 m'ai rezultă că dozele de fosfor sînt mai eficiente pe nive
lul No ; în acest caz se realizează, administrînd doza P:lOO, un spor de
8 t/ha, productia crels1CiÎnd de la 35 la 43 Uha. Pe niv1elul de N200 Se>

realizează un spor de 4 t/ha (de la 49 la 53 t/ha), iar pe nivelul de N300

un spor de 2 t/ha (de la 50 la 52 t/ha).
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areas to NP fertili:z.ation under the influence of mean of
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Tabelul 4

Media şi abaterea standard a factorilor luaţi în studiu
pentru indicii de producţie (Mean and standard deviation of factors analysed

for yield indices) Valu lui Traian, 1974-1976

I

Abaterea
Unităţi de Media standard

Denumirea factorilor luaţi în studiu Luna măsură (Mean) (Standard
(Factors) (Month) (Measure deviation)

units)
DesireeIOstara Desiree \-Ostaral

Doze de azot (N l'ates) kg s.a. la 140 140 79 79
Doze de fosfor (P rates) hectar 139 139 84 84
Doze de potasiu (K rates) 89 90 47 47

----------
Indici de P 205 solubil in Al mg/100 g sol 13 22 8 18
sol*) K 20 solubil in Al mg/l00 g sol 21 26 8 11

Ca solubil in Al me/l00 g sol 21 26 4 14
T - S (H schimbabil în

acetat de sodiU) me/100 g sol 2,5 2,3 0,8 0,9
Ct (H, carbon total) % 1,9 1,9 0,4 0,5

Indici Suma precipitaţiilor X-III mm apă la 151 42
climatiei lunare IV un metru 42 25

(Rainfalls) V pătrat 38 19
VI 38 17
VII 40 21

Media lunară a IV grade Celsius 9,8 1,1
temperaturilor V 15,3 0,8
(Mean temperature) VI 19,1 1,1

VII 21,6 0,7

Norma de irigare V mS/ha 380 450
(Irrigation rate) VI 570 575

VII 1300 440

Prod. totală de tuberc. (Total yield) t/ha 48,0 39,0 8,0 8,0
Prod. comercială (Ware yield) I t/ha

46,0 38,0 8,0 8,0
Conţinut in amidon (Starch) % 67,5 66,0 3,5 2,0

*) SoH indices

Din cele relatate anterior este evident că sporurile, realizate prin
aplicarea îngrăşămintelor cu NP, depind de nivelul unui element pe
care se aplică dozele crescînde ale celuilalt. Aşa cum era de aşteptat,

interacţiunea N P este negativă, ceBa ce arată că, pentru aceleaşi doze
de N, sporurile descresc cu mărirea doze'or de fosfor.

Pentru dozele de 0-200 kg N/ha se realizează un spor de 14 t/ha
pe nivelul Po şi doar de 10 t/ha pe nivelul P300. Situaţia este similară

şi pentru eficacitatea doz'elor de fosfor pe nivele date de azot.
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Producţia comercială (PC) prezintă o suprafaţă de răspuns asemă

nătoare cu cea de la producţia totală (fig. 1.2). Productiile comerciale
sînt, pentru aceleaşi combinaţii NP, cu 1 pînă la 4 t/ha mai mici decît
pentru producţiile totale corespondenţe. În 'aceste condiţii, sporurile
:-ealizate cu dozele de 0-200 kg N/ha sînt de 16 t/ha pe nivelul Po şi

rte9 t/ha pe nivelul P300• Se remarcă faptul că eficienta dozelor de azot
este mai mare l,a producţia com,ercială comparativ cu producţia totalâ
pe nivele mici de fosfor, dar ceva mai mică pe nivele mari de fOSfC''.",
Eficienta dozelor de fl)sior, în schimb, este mai mică pe toatE::: nivelele
de azot. Astfel, pentru 0-300 kg P20 5/ha sporul realizat este de 7 t/ha
pe nivelul NOr de 3 t/ha pe nivelul N200 şi de 2 t/ha pe nivelul N3oo•

Pentru a urmări variaţia dozelor NP în funcţie de variaţia indicilor
agrochimici în limita valorii mediei plus minus abaterea standard, s-au
re-dat suprafeţele de răspuns pe soIuri ,cu 4 şi 21 m,g P20 5/100 9 sol,
pentru ambii indici ai producţiei de tuberculi (fig. 1.3-6.). Ceea ce se
remarcă de la prima vedere este creşterea foarte puternică a sporu
rilor pentru dozele de fosfoT, pe nivelul de aprovizionare scăzut al
solului în fosfor (4 mg P2,05) şi reducerea totală a eficienţei dozelor de
fosfor pe un nivel de aprovizionare ridicat (21 mg P20;J100 9 sol).

Astfel, sporul obţinut la administr,area a 0-300 kg P20s/ha este
de 15 t (de la 33 la 48 t/ha) pe nivelul No la producţia totală şi 13 t (de
la 32 la 45) la producţia comercială. Pe nivelul maxim de aprovizionare
a solului (21 mg P20 5) nu se obţine nici un spor, atît pentru producţia

totală cît şi pentru producţia comercială.

În ceea ce priyeşte eficacitatea dozelor de N, se poate remarca
faptul că, practic, sporul se menţine în aceleaşi limite de 14-15 t/ha
pentru doze de 0-200 kg N/ha, aplicate pe fond fără fosfor, pentru
întreaga limită de variaţie a P205 din sol (4-21 mg P205/100 9 sol).

Ceea ce deose'beşte, totuşi, soIurile cu conţinut diferit de P20 5
dsimilabil este creşterea nivelului producţiilor cu starea de aprovizio
nare a solului în acest element: de la 33 la 47 t/ha pentru nivelul
Je 4 mg P20 5/100 9 sol şi de la 37 la 51 t/ha pentru nivelul
21 mg Pz0 5j100 9 sol. Cu creşterea dozelor de P205 aplicate, efectul
dozelor de azot se reduce treptat, ajungînd la 9-11 t/ha pe nivelul P300•

La această doză m,aximă de fosfor (P300) producţiile ating valori mult
mai mari pe nivele scăzute de aprovizionare a solului în fosfor decît
pe nivele superioare de aprovizionare, fapt ce se explică prin reduce
rea treptată a eficienţei dozelor de PZ0 5, paralel cu creşterea nivelu
rilor de aprovizionar'e a solului în acest element.

Pentru producţia comercială, alura curbelor pe cele 2 nivele ex
treme de aprovizionare cu fosfor din sol este asemănătoare, tendinţa

de variaţie a producţiei pentru diferite combinaţii NP este identică cu
cea discutată la producţia totală.

În fig. 1.7-10 se prezintă suprafeţele de răspuns pentru variaţia
pol-asiului în limitele 13-29 mg K 20j100 9 sol. În comparaţie cu conste
laţia medie a factorHor (fig. 1.1.-2.) eficacitatea dozelor de azot şi fosfor
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OPTIMIZAREA FERTILIZARII îN STEPA DOBROGEI

nu se schimbă cu variaţia aprovizionării potasice din sol. All.ua supra
feţelor este aceeaşi, de unde rezultă că sporurile pentru variaţiile de
0-200 N şi 0-300 P sînt aceleaşi ca la constelaţia medie a factorilor,
pentru ambii indici ai producţiei. Aceasta înseamnă că e.ficacitatea
dozelor de N şi P, prin creşterea lor cantitativă, nu depinde de variaţia

potasiului din sol. În condiţii de irigare pe soIurile cernoziomice din
Dobrogea, potentialul de producţie (fără îngrăşăminte) variază cu creş

terea potasiului din sol în limitele amintite, de la 29 la 41 tlha pentru
producţia totală, respectiv de la 29 la 39 t/ha la producţia comercială.

Pentru combinaţia optimă de N200P300 producţia totală creşte de la 47
la 59, iar producţia comercială de la 45 la 55 tlha pentru aceeaşi va
riaţie a potasiului din sol.

În fig. 1.11-14. se reprezintă variaţia suprafeţelor de răspuns în
planul NP pentru limita de variaţie a calciului de la 17 la 25 meolo Ca.
Acest indice agrochimic este în strînsă corelaţie cu capacitatea de
schimb cationică din sol (suma bazelor). Alura suprafeţelor de răspuns

nu S2 schimbă faţă de constelaţia medie a factorilor. Eficacitatea doze
lor de N este puţin influenţată de variaţia calciului; se remarcă o scă

dere a sporului pentru producţia totală cu 2 t/ha. Dozele de
0-200 kg/ha N realizează, pe toate nivelele de P aplicate, un spor la
producţia de tuberculi totală şi comercială de 15, respectiv 11 t/ha,
pentru 17 meolo Ca şi de 13 t, respectiv 9 t/ha pe 25 meolo Ca.

Spre deosebire de N, eficacitatea dozelor de P creşte considerabil
cu creşterea indicelui agrochimic conţinutul solului în calciu, mai ales
la nivelele inferioare de N. În limitele aprovizionării solului cu calciu
amintite ,anterior, sporul pentru dozele de 0-300 kg/ha P creşte de la
6 t la 10 t/ha pe nivelul No şi de la 2 la 6 t/ha pe nivelul de N200• La
producţia comercială sporurile corespunzătoare pentru P sînt de
6-8 t/ha pe nivelul de No şi 1-3 t/ha pe nivelul N200, ele fiind invers
corelate, pentru toate combinaţiile de NP, cu creşterea conţinutului

de Ca din sol. ,În funcţie de combinaţiaNP, producţiile sînt cu 0-6 t/ha
pentru producţia totală şi cu 2-5 t/ha pentru producţia comercială

mai mici la un nivel superior de aprovizionare în Ca, comparativ cu
producţiile obţinute la un nivel inferior de calciu. În concluzie, cu
creşterea conţinutului în calciu de la 17 la 25 meolo Ca, eficacitatea
dozelor de N i scade cu circa 2 t/ha, a celor de P creşte cu 2-10 t/ha,
iar nivelul general al producţiilor se reduce cu 0-6 t/ha.

În fig. 1.15-18, se arată variaţia hidrogenului schimbabil din sol
(T-S) legată de eficacitatea aplicării dozelor de N şi P. Cu creşterea

acestui indice de la 2 la 3 meolo H, sporurile pentru 0-200 kg N cresc
de la 13 (14) la 15 (16) pe nivelul Po şi de la 9 (8) la 12 (11) t/ha pe
nivelul P300• Sporurile pentru 0-300 kg/ha P20;') scad de la 4 (3) la
O (-3) t/ha pe nivelul No şi de la 11 (10) la 8 (5) t/ha pe nivelul N200.
Nivelul producţiilor descreşte pe nivelele mici de P cu creşterea hidro
genulai schimbabi! şi creşte pe nivele mari de P odată cu mărirea

acestui indice agrochimic al solului.
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1. NEGUŢI şi colao.

In fig. 1.19-22, se reprezintă influenţa conţinutului solului în humus
'in limitele 1,5-2,3% Ct asupra eficacităţii dozelor de N şi P. După

cum era de aşteptat, creşterea humusului în sol determi.nă (' scădere

apreciabilă a eficacităţii azotului. Pentru dozele de 0-200 kg N/ha
sporurile descresc cu creşterea humusului de la 14 (14) la 10 (9) t/ha
pe nivelul de Po şi ele la 15 (15) la 11 (11) t/ha pe nivelul de P~iOO' Spo
rurile pentru fosfor nu sînt influenţate de acest indice.

Variaţia humusului fiind totuşi mică pentru condiţii ele irigare,
ni-velele producţiilor sînt practic iclentice în aceste limite de variaţie

a carbonului total (Ct).
Pentru a verifica eficacitatea dozelor de potasiu pe soIurile cerno

ziomice din Dobrogea, în condiţii de cultură irig,ată s-au reprezentat
suprafeţele de răspuns în planul NP pentru 100 (fig. 2.23) şi 200 kg/h6.
(fig. 2.24) pentru m~edia factorilor. Din fig. 2.23, în care se reprezintă

2 suprafeţe suprapuse pentru Ko şi KJOO, rezultă că 100 kg/ha K2,Q m.ă

resc producţia totală de tub2rculi : pentru combinaţia NoPo de la 35 la
40 t/ha (spor 5 t tuberculi/ha) i pentru doza maximă de N 200 în lipsă

ele P, de la 49 la 52 t/ha (spor 3 t/ha) i p2ntru doza maximă de P300,
d2 la 43 la 47 t/ha (spor 4 t/ha) ; pentru combinaţia optimă de N200P300,
pro Jucţia totală creşte de la 53 la 56 t/ha (spor 3 t/ha). Reiese că sporul
cel mai mare, de 5 t/ha tuberculi, se înregistrează pentru 100 kg/ha K 20,
în lipsa dozelor deN şi P, aşa cum era de aşteptat. În fig. 2.24 sînt
redate cele 2 suprafeţe de răspuns pentru O şi 200 kg/ha K20. Ca o primă

observaţie generală rezultă 'că 200 kg/ha K20 sînt mai puţin eficiente
decît 100 kg K20. Sporurile ce se înregistrează sînt: pentru NoPa de
3 t/ha (de la 35 la 38 t) i pentru NOP~H)O de 2 t/ha (de la 43 la 45 t);
pentru N200 se înregistrează o scădere a producţiei cu 1 t/ha (de la 49
la 48 t), iar pentru N200P300 producţi-a scade cu 2 t/ha (de la 53 la 51 t).
Se mai remarcă din grafic că K200, asociat cu P, măreşte producţia cu
2-3 t pe orlce nivel de P, în schimb cînd K200 este asociat cu N, spo
rurile descr~sc~ atingînd valoarea O la 150-170 kg N/ha pentru ca,
după aceste doze de N, să se înregistreze depresiuni pentru doze de
K200. Din fig. 2.25 şi 2.26 rezultă eficacitatea a 100 kg K20, comparativ
cu Ko, pe 2 nivele extreme de aprovizionare a solului cu fosfor (4 şi

21 mg/lOO g sol) i se remarcă faptul că alura suprafeţelor de răspuns

este similară cu cea de la media factorilor (fig. 2.23).
Efectele de producţie în funcţie de cOlnbinaţia NP nu sînt departe

de media factorilor (3-5 t/ha). R2zUltă din figurile 2.23 şi 2.24 că

variaţia fosforului din sol nu influenţează eficacitatea dozelor de pota
siu, în comparaţie cu media factorilor agrochimici.

În fig. 2.27-28 se prezintă variaţia conţinutului de potasiu din sol
în limitele a 13-29 mg K20/lOO g sol şi se ,constată că efkacitatea
ci 100 kg K20 creşte uşor ,pe un nivel superior de aprovizionare cu pota
siu în sol,cucca 1 t 'cînd se îngraşă cu doze scăzute de P i în rest, alura
suprafeţelor este similară cu aceea prezentată în fig. 1.7-8. De remar
cat este faptul că producţia maximă (de 62 t/ha) se atinge folosind
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OPTIMIZAREA FERTILIZARII IN STEPA DOBROGEI

combinaţia de N20oPaooKl0o pe un nivel superior de aprovizionarea solu·
lui cu pot,asiu.

În fig. 3.29-34, sînt reprezentate influenţele calciului, hidrogenului
schimbabil şi ale humusului în limtele 17-25 me'o/o Ca, 1,8-3,3 m'eo/o H
şi 1,5-2,30/0 Ct. Se remarcă faptul că sporurile discutate la m.edia
factorilor (fig. 2.23), de 3-4 t/ha tuberculi pentru K100, se menţin pentru
combinaţiile NP arătat'e. Rezultă că variaţia acestor 3 indiciagro
chimici în limitele menţionate nu influenţează variaţia dozelor de po
tasiu pe soIurile cernoziomice din Dobrogea.

În fig. 4.35-56 se prezintă suprafeţele de răspuns în planul NP la
soiul Ostara i din punct de vedere al producţiei totale şi producţiei

pe nivelul Ko, pentru valorile medii ale factorilor din expe
şi pentru variaţia indicilor de sol, în limita valorii medii plus

minus abaterea standard. Rezultă că producţia totală de tuberculi la
soiul Ostara variază, dozelor 0-200 kg/ha N, în condi

cultură irigată de la Valu lui Traian, de la 28 la 41 tjha. Prin
a 00 N S8 înregistrează. o scădere a producţiei

de tjha. doze de N, prin adăugarea îngră-

cu fosfor în doză de producţia de tuberculi variază de
la 29 la 41 tjha, iar prin de azot la N300 producţia scade
cu 4 la 41 la 37 tjha). Referitor la alura suprafeţelor de răspuns

pentru producţia comercială, ea este asemănătoare cu cea realizată

p~ntru producţia totală. Ca o concluzie ce se desprinde din suprafeţele

de răspuns din fig. 4, soiul Ostara nu reacţionează la îngrăşămtntele

cu fosfor, în condiţiile de valoare medie a factorilor. Sporul de 1 t/ha
(28-29) nu poate. fi luat în considerare. Situaţia este similară şi pentru
producţia comerci,aIă, unde producţiile pentru aceleaşi combinaţii de
NP, sînt cu 1-2 t/ha mai mici decît producţiile totale.

Pentru a urmări variaţia dozelor de NP în funcţie de variaţia in
dicilor agrochimici, s-au desemnat suprafeţele de răspuns pentru 4 şi

39 mg P205/100 g sol, la ambii indici ai producţiei de tuberculi
(fig. 4.37-40). Se observă o creştere pronunţată a producţiei de tuber
cuIi de la 26 la 33 t/ha sub influenţa dozelor de fosfor, pe un nivel
scăzut de aprovizionare a solului în fosfor (4 m'9 P20 5/100 g sol) şi o
scădere a producţiei de tuber;culi de 4 t/ha (de la 29 la 25) pe un nivel
ridicat de ,aprovizionare (39 mg P20S/100 g sol); această tendinţă se
menţine şi Ia producţia IC'omercială.

În ceea ce priveşte eficacitatea dozelor de azot, în funcţie de dozele
de fosfor sporul de producţie se menţine în aceleaşi limite ca la media
factorilor, pentru întreaga limită de variaţie a fosforului din sol. Spo
rurile cele mai mari se înregistreazăpentru dozele de N200• Prin creşte

rea dozei de azot de la N200 la Naoo se înregistrează o scădere a pro
ducţiei de tuberculi de cca 2-3 t/ha, în funcţie de do~elle de fosfor
aplicate şi de nivelul de aprovizionare a solului în acest element.

În fig. 4.41-44 se prezintă suprafeţele de răspuns pentru variaţia

potasiuIui din sol în limitele de 15-37 mg K20/100 g sol. în privinţa
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OPTIMIZAREA FERTILIZARII IN STEPA DOBROGEI

variaţiei acestui element, alura suprafeţelor nu prezintă nici o modifi~

care faţă de media factorilor şi nu se înregistrează sporuri de producţie

în urma aplicării fosforului. Doza maximă de azot, în urma căreia se
obţin sporurile cele mai mari, este de N 200 , atît pentru producţia totală

cît şi pentru producţia comercială. S-au înregistrat producţii de 39 t/ha
la. aprovizionarea solului cu 15 mg K20 /100 g şi 43 t/ha pe un sol
cu 37 mg K 20/100 g.

În privinţavariaţiei calciului din sol, în limitele de 14-38 mea/o Ca
se constată realizarea unor sporuri de cea 4 t/ha pentru producţia totală

şi de 5 t/ha pentru producţia comercială la fertilizare cu P:mo, cînd solul
.:onţine 14 me% Ca. La 38 me% Ca, aceeaşi doză de fosfor determină

scăderea producţiei totale cu 2-4 tiha, iar în ceea ce priveşte produc~

tia comercială se realizează un uşor spor, de 1-2 t/ha (fig. 4.45-48).
Influenţa hidrogenului schimbabil (T-S), în limitele 1,5-3,2 mea/o H,

asupra eficacităţii dozelor NP poate fi urmărită în fig. 4.49-52. Pe soIu
rile practic neutre se obţin sporuri pentru P:lon de 2-3 t/ha la producţia

totală şi 3-4 t/ha la producţia comercială. Cu doza de azot de N 200 se
realizează un spor de 11-12 t/ha la producţia totală şi 12-13 t/ha la
producţia comercială. Cu creşterea hidrogenului schimbabil la
3,2 mea/o H (o uşoară acidifiere a solului) eficienţa fosforului se reduce
total, iar îngrăşarea cu azot aduce un spor superior cu cca 2 t/ha pentru
producţia totală şi cea comercială faţă de sporurile obţinute pe soIu
rile practic neutre.

În fig. 4.35-56 se prezintăsuprafe:ţelede răspuns pentru ilustrarea
variaţiei eficacităţii dozelor NP în funcţie de schimbarea humusului
din sol. Pe nivelul inferior, de 1,50/ 0 Ct (carbon total), eficacitatea
dozei de N 200 este de 14-15 t/ha pentru producţia totală şi de 16 t/ha
pentru producţia comercială. Pentru doza de fosfor de Pilon, practic nu
se înregistrează nici un spor la ambii indici ai producţiei (sporul de
1 t/ha fiind sub limita eficienţei economice). La un sol cu un conţinut

de humus de 2,40/0 Ct sporurile de producţie pentru N200 se reduc la
11-12 t/ha pentru producţia totală şi la 12-13 t/ha pentru producţia

comercială.

Din graficele prezentate în fig. 4 se poate constata că producţiile

cele mai mari de tuberculi (totală şi comercială) se pot realiza cu com~

binaţia N200P;)oO pe soIurile bine aprovizionate cu fosfor şi potasiu, cu
un conţinut mediu de humus (2,3-2,5 Ct), cu un conţinut scăzut spre
mediu de calciu schimbabil (14 mea/o Ca) şi un conţinut foarte scăzut

de hidrogen schimbabil (2,3 mea/o H), estimîndll~se o producţie totală

de tuberculi de 47 t/ha şi o producţie comercială de 46 t/ha. Pentru
aceste combinaţii NP, producţia totală variază în~re 38 şi 43 t/ha, pe
tipul de sol unde "indicii agrochimici studiaţi variază în limitele deja
menţionate. Se remarcă faptul că sporurile sînt date în majoritatea
cazurilor de doza de azot, dozele de fosfor contribuind la ,creşterea

producţiei doar pe soIurile neutre (cu un grad de saturaţie în baze de
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1. NEGUŢI şi colab.

peste 93 0/ 0 ), cu aprovlzlOnare slabă spre medie în fosfor asimilabil
(4-6 mg P20 5/100 g sol) şi cu un conţinut scăzut în calciu schimbabil
(15-20 me% Ca).

Eficacitatea îngrăşămintelor cu potasiu asupra producţiei de tuber
culi poate fi urmărită în fig. 5.57-58, de unde rezultă că dozele K100
şi K200, aplicate pe diferite combinaţii NP, au eficacitate mult mai mică

la soiul Ostara în comparaţie cu soiul Desiree. În lipsa dozelor de azot
şi fosfor, doza de K100 nu aduce nici un spor. Crescînd doza de azot
ce se aplică, concomitent cu K IOO' efectul potasiului creşte şi astfel se
atinge, la N200, un spor de 2 t/ha (de la 41 la 43 t/ha), iar la N 300 un spor
de 3 t/ha (de la 37 la 40 t/ha). Cu creşterea dozelor ele fosfor în limi
tele 0-300 kg P2.05/ha, se înregistrează la fel o creştere a eficacităţii

îngrăşămintelor de potasiu, sporurile de producţie la nivelul No repre
zentînd 1 tlha (de la 29 la 30 t/ha), iar la N:200 şi N 300 4 t/ha (de la 41
la 45 t/ha şi, respectiv, de la 37 la 41 t/ha).

În fig. 5.58 se compară suprafeţele de răspuns pentru Ko şi K200,
unde se observă acelaşi fenomen de interacţiune pozitivă între NK şi

PK, de creştere a eficacităţii dozelor de potasiu în prezenţa dozelor
crescînde. de NP. Sporul maxim de 5 şi respectiv 6 t/ha se înregistrează

pentru combinaţiile N200P300, respectiv N:iOOP300'
Urmărind fig. 5.59-60 şi fig. 6.63-68, în care se reprezintă variaţia

eficacităţii a 100 kg/ha K20, aplicat cu diferite combinaţii NP pe nivele
extreme de fosfor, oalciu, hidrogen schimbabil şi humus, se constată că

indicii agrochimici respectivi nu influenţează în mod deosebit sporurile
de producţie ce revin acestei doze de potasiu, ele fiind influenţate mai
ales de combinaţiile NP, care sînt aceleaşi ca la media factorilor dis
cutaţi la fig. 5.57. Variaţia potasiului din sol schimbă sensul de variaţie

al sporului care poate fi urmărit în fig. 5.61-62. Pe nivelul inferior, de
15 mg K 20/100 g sol, doza amintită de potasiu produce, cu creşterea

dozelor de azot şi în absenţa fosforului, scăderi ale producţiei de tu
berculi de 3-1 t/ha. Prin creşterea dozelor de fosfor care se aplică

concomitent cu dozele de azot, efectul potasiului începe să devină

pozitiv şi atinge la P300 sporuri de 5-7 t/ha, în funcţie de dozele de
azot aplicate. Pe nivelul maxim de aprovizionare cu potasiu
(37 mg K20/100 g sol) situaţia se schimbă, în sensul că doza de K100
realizează sporuri de producţie de tuberculi de 4-6 tlha cînd cresc
dozele de azot în absenţa fosforului. Creşterea dozelor de fosfor reduce
eficacitatea potasiului, sporurile pentru K lOo fiind egale cu O cînd în
grăşămintele potasice se aplică pe nivele ridicate de P20 5.

CONCLUZII. (1) În vederea optimizării dozelor de îngrăşăminte

administrate în cultura irigată a cartofului din Dobrogea, s-a elaborat
un tip de model matematic ce permite calcularea ecuaţiilor de fertili
zare caracteristice tarlalelor (E.F.C.T.), în baza indicilor agrochimici şi

climatici proprii tarlalelor. Aceste E.F.C.T. permit optimizarea tehnică

sau economică a dozelor de îngrăşăminte şi estimarea producţiilor

203



OSTMA . VAlU LUI flWAN
41 /~"J

/?9!._,, /
, '>,

,
\

'.5f K·fOO tfJ \
~

26 K=O

®

fJmq/GO/lIJIJqJIJi 5,

M 2~ _
JOO --7OiJ~ o

kyN/ha

AI'

I/J
57

Fig. 5 - Variaţia suprafeţelor de răspuns pentru producţia totală în planul NP
pe nivelele O, 100 şi 200 kg K20/ha pentru media factorilor şi pe nivelele o. şi

100 kg Kp/ha pentru variaţia fosforului şi potasiului din sol, în limitele me-
diei ± abaterea standard

[Total yield response areas (to NP fertlilization an 0, 100 and 200 kg/ha K20 under
the influence of mean of experimental factors and\ on O and 100 kg/ha K 20 under

the influence of Pand K content of soi!. OstJara, loc. Valu lui Traianl



VAlU lUI TItA/AN

27(f;.me it Ca

J/}{I

j@
I

40i
jbi
541: ///JorJ

Joj /~?OU ~

I 29 / f)j~>'r'

[
j8 me %Cc9 . /:00 ~'l.

/' ţ~

I:-::-~::;----:=_+_______ -~---r'.•_-~--..--~---_._- __

JUO J!/Nil: o JOO 2fJI >:/~/ha o

Fig. 6 - Variaţia suprafeţelor de răspuns pentru producţia totală în planul NP
pe nivelele O şi 100 kg/ha K20 pentru variaţia calciului, hidrogenu!lui schimbabil

si humusului din sol tn limitele mediei + abaterea standard
(Total yield 'response areas ta NP fertilization an 0-and 100 kg/ha K20 depending

an Ca changeable Hand humus content of soi!, Ostara, loc, Va:1u lui TraiiSln).

205



OPTIMIZAREA FERTILIZARII îN STEPA DOBROGEI

p2ntru orlce combinaţle NPK. (2) Prin prelucrarea datelor din expe
rienţele factori ale cu îngrăşăminte executate în zonă, în perioada
1973-1977, s-au calculat, după tipul de model elaborat, 18 modele
(pentru soiurile Ostara, laerla şi Desiree, pentru producţia totală,

comercială şi procentul de amidon, pe fond de O şi 30 t/ha gunoi).
Coeficientul de determinaţie multiplu (17 factori şi 72 termeni propuşi)

variază la cele 18 modele între 42 şi 88010' (3) Estimările calculate prin
intermediul acestor modele zonale arată că, pentru condiţiile de irigare
din zona respectivă, la soiul Desiree, potenţialul natural (fără îngrăşă

minte) al solurilor variază între 29-41 t/ha tuberculi, în funcţie de
constelaţia factorilor agrochimici. (4) La acelaşi soi (Desiree) sporul
pentru 200 kg N variază între 7-15 t, pentru 300 kg P20fj între 1-15 t
şi pentru 100 kg K20 între 2-6 tjha, în funcţie de nivelul celorlalte
două îngrăşăminte cu care se asociază şi în funcţie de constelaţia fac
torilor agrochimici. (5) Sporuri optime se realizează la soiul Des'iree
cu N200P;300KI!)()f valoarea lor variind, în funcţie de constelaţia factorilor
agrochimici, între 15 şi 30 tjha. (6) Producţii ridicate la soiul Desiree
pot fi realizate pe soIuri bine aprovizionatecu fosfor (10-13 mg P20 S)'

foarte bine aprovizionate cu potasiu (70-25 mg K2:O) şi cu calciu
schimbabil (18-25 meolo Ca), slab acide spre neutre (1,5-2,5 meolo H),
cu un conţinut mediu de humus (1,7-2010 Ct). În aceste condiţii, dozele
ele N200P;300K100 asigură producţii de 60-65 tjha, sporul pentru îngrăşă

minte fiind de 20-30 t/ha. (7) La soiul Ostara, potenţialul natural va
riază, în funcţie de constelaţia factorilor agrochimici, între 22 şi 31 tjha.
(8) Sporul la soiul Ostara pentru 200 kg N variază între 11 şi 17 t,
pentru 300 kg P20;j între O şi 8 t, iar pentru 100 kg K20 între O şi 6 tjha,
în funcţie de dozele celorlalte două îngrăşăminte cu care se asociază

şi în funcţie de constelaţia factorilor agrochimici. (9) Producţiile mari
la soiul Ostara, de 48-52 t/ha, se pot realiza cu dozele de N200P30oK100,
pe soIuri foarte bine aprovizionate cu fosfor, potasiu şi calciu
(20-22 mg P20;)f 24-28 mg K20, 24-30 meDio Ca), slab acide spre
neutre (1,5-2,5 meolo H) şi mediu aprovizionate cu humus (1,7-2 010 Ct).
În aceste condiţli, dozele respective realizează sporuri de 20-25 tjha.
(10) Legităţi1e agrochimice sînt în cele mai multe cazuri confirmate,
la ambele soiuri, de estimările calculate cu ajutorul modelelor zonale
realizate.
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OPTIMIZATION OF FERTILIZER RATES FOR POTATO CROP
UNDER IRRIGATION IN DOBROGEA

Summary

A type of mathematical model for optimizing the fertilization for the potato
cropping undeI' irrigation in Dobrogea was elaborated. Equations for every plot
(where the lagrochemioal and c1:imatical indiees were taken into consiideration),
indicating either the most suitable NPK formula from the economical optimum
and technical maximum pointof view, OI" thel value of the total, ware OI" stareh
yield corI"esponding to any NPK formuLa and 18 models were imagiIlJed, using
data from expedments carried on during 5 years (1973-1977), for three varieties
(Ostara, Jaerla and Desiree), on a ground of O OI" 30 t/ha farmyard manure. The
coeffieient of multiple determination was 42-88%. The estimates for the natur,al
fertility of the soil are of 22-31 tha tubers (Ostara) and 29-41 t/ha (Desiree),
but 200 kg N/ha can induce 11-17 t)ha (Ostara) and 7-15 t/ha (Desiree) yield
increas'e, 300 kg P 20i)/ha cani 'indice 0-8 ti/ha (Ostara) and 1-15 tlha (Desiree) yield
increase, 100 kg K 20/ha oan induee 0-6 t/ha (Ostara) and 2-6 t/ha (Desiree) y,jeld
increase, depending on the NPK combination and the agrochemical indices. The
highest yield were obtained w,ith N200P30oKLOO on soils with 10-22 mg P 20 5,

20-28 mg K 20, 18-30 me % Ca, 1.5-2.5 me % Hand 1.5-2.5 Ofo humus(Ct) ;
under such conditions the Viariety Ostara can realiz€j 48-52 t/ha and the Vlariety De
siree 60-65 tlha.

DIE OPTIMliERUNG DER DONIGERGABEN FUR DEN
BEWĂSSERTENKARTOPFELBAU IN DER STEPPE

DER DOBROGEA

Zusammenfassung

Ein mathematisches Modell zur Optimierung der Dungung im bewăsserten

K,artoffelbau der Dobrogea wuride C'I'larbeitet. Uber die lagrochemischen und kli
matischen Kennwerte die ins Modell eingesetztwurden erhălt man die die· schla-
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geigenen NPK Ertragsfunktionen. Diese Ertragsfunktionen ermoglichen dd.e Bere
chnung der wirtschaftlich optimalen und technisch maximalen Dungergaben al8
auch die Schatzung der Ertragswerte (Gesamt- und Hanclelsertrag, Starkegehalt)
fUr jede NPK Kombination.

Aufgrund polifaktorieller Dungungsversuche die wahr:end 1973-1977 durchge
~uhrt wurden, konnten 18 derartiger Modelle fUr die Sorten Ostara, Jaerla und
Desiree, fur je drei Ertragswerte mit und ohne organischer Grunddungung (O und
30 T Stallmist) erstellt wurden. Die mit Rilfe dieser Modelle durge1uhrten Schiitz
ungen ergeben ein naturliches Ertragspotential ohne Dungung von 23-31 T/Ha
fUr die Sorte Ostara und von 29-41 TIRa fUr die Sorte Desli.ree. Die erzielten
Mehrertrage waren: fUr 200 Kg/Ha N=1l-7 TIRa (Ostara) und 7-17 T/Ha (De
siree); fur 300 Kg/Ha P20 5='O-8 TiRa (Ostara) und 1-15 T/Ha (Desiree) und, fur
100 Kg/Ha K 20 5=0-6' TilRa (Ost~a) odeI' 2-6 TIRa (Desiree).

Die hochsten Ertrage wurden bei den beiden Sorten mit der Grabe N200 P300
K 100 auf gut bis sehr gut versorgten Boden, erzielt (10-22 mg!lOO g Boden P205,
20-28 mg/100 g Boden K 20, und 18-30 me Ofo Ca). Unter diesen Bedingungen kann
man Knollenertrage von 48-52 T/Ha (Ostara) odeI' 60-65 T!Ha (Desiree) erzielen.

0I1TI1M113Al(l1H ,n03 V,n;OBPEHl1n BHOCI1MbIX IIO,n;
RAPTO<DEJIb B CTEIIHO:(1 30HE ,n;OBPV,n;llil1, B VCJIOBMHX

OPOIIIAEMOn RYJIbTYPbI

PealOMB

BhIJI paspaOOTaH TRIl MaTeMaTRqeClWH MOp;eJIR OIlTRMRSaI.\RlI yp;o6peHRH opOIIIae
MhIX RyJIhTyp RapTotlleJIH P;JIH SOHhI ,IJ;OOPYP;iRR. I1yTeM BRJIIOqeHRH B MOp;eJIh CBOHCT
BeHHhIX paSJIRqHbIM SeMeJIbHhIM yqaCTRaM arpOXRMHqeCRllX il RJIHMaTllqeCRilX IIORa3a
TeJ1ett, MOiRHO IIOJIyqllTb Imap;paTRqeCRlle ypaBHeHllH yp;06peHlUI (tllYHRI.\HII ypOiRaH
xapaRTepHhIe P;JIH RaiRp;OrO OTp;eJIbHOrO RJIllHa) - EFCT, II03BOJIHIOII.\l:1e OCYII.\eCTBJIHTb
TeXHllqecHyIO llJIll 3ROHOMlIqeCRYro OIITHMl:1SaI.\llIO P;03 yp;oopeullH, a TaRiRe M OI.\eHRY
IlqRaaaTeJIett ypOiRaH (06nwro H TOBapHoro II cop;epiRaUllH HpaXMaJIa) ;n;JIH JII060H ROM
oRHaI.\RH NPR. I1yTeM 06pa6oTRII ;LJ;aHHhIX tllaR TOpHaJIbHbIX OIIbITOB C yp;o6peHIIHMR,
IIpOBOP;HBIIIHXCH B IIepHoP; 1973-1977 rr., 6bIJIlI BhIqHCJIeHbI 18 MO}J;eJIeH aToro THrra P;JIH
COpTOB OCTapa, flpJIa il ,IJ;e3Hpe P;JIR: Bcex Tpex IlORa3aTeJIett ypOiRaH (o6II.\ero H TOBap
Horo H rrpOI.\eHTa RpaXMaJIa) rro tllOHy yP;06peHlIH HaB030M B p;03ax O H 30 Tira. RpaTHhIH
R03tlltllHI.\HeHT orrpe;n;eJIeHHR: y 3THX 18 MOp;eJIeM ROJIe6JIeTCIT OT 42 p;o 88 %. Ou;eHRR, BbI
qHCJIeHHhIe C IIOMOII.\bIO 3THX MOp;eJIeH, rroRashIBaIOT, qTO y p;ByX paHOImpoBaHHhIx Cop
TOB - rrOJIypauHero copTa OCTapa (O) H IlOJIyrros;n;Hero copTa ,IJ;esHpe (D) - eCTeCT
BeHHhIit rrOTeHI.\MaJI ypOiRaMHOCTK, 6es rrplIMeHeHMR: y;n;06peHHH, ROJIe6JIeTCH OT 22
p;o 31 TIra y copTa OCTapa K OT 29 ;n;o 41 TIra y copTa ,IJ;esMpe, B saBIICHMoCTM
OT COqeTaHRfI arpOXMMHqeCRMX tllaHTopOB. IIpMoaBRa ypOiRaR: HJIy6HeH OT BHeCeHHR:
200 Rr N Ira paBHfleTcH 11-17 (O) 11 7-15 (D) TIra; OT BueceHRH 300 Rr P 20 5!ra OHa
paBHfleTCH 0-8 (O) M 1-15 (D) Tira, a OT BHeceHRfI 100 Hr R 20/ra OHa paBHfleTCH
0-6 (O) H 2-6 (D) TOHH RJIy6HeH C reRTapa, B saBMCHMOCTM OT ROM6IIHaU;HH OCTaJIbHhIX
p;ByX BHP;OB y)J;06peHIIM, C ROTOphIMM ROM6RHRpyeTcH cooTBeTcTByIOII.\HH rrMTaTeJIbHhIH
lmeMeHT, a TaRiRe 11 OT COqeTaHRR: arpOXlIMHqeCRRX tllaHTopoB. Ha rroqBaX XOpOIIIO 06ec
rreqeHHhIX epOCtll0POM, RaJIMeM il 06MeHHhIM HaJIbI.\MeM (1.0-22 Mr P20 S ' 20-28 Mr K20,
18-30 Ma % Ca), cJIaoo RHCJIbIX, 6JIMiRe R HeitTpaJIhHhIM M cpep;He 60raThIx ryMycoM
(1,5-2,5 % Ce), Hau60JIbIIIHe ypOiRail 060MX COpTOB 6hIJIH rrOJIyqeHhI rrpH BHeceHllU yp;o
6pemiH B p;oaax N200P300KIOO' B 3THX yCJIOBHHX COpT OCTapa MOiReT AaTb ypOiRau AO
48-52 TIra RJIy6HeH, rrpH IIpH6aBRe ypOiRaH OT BIIeceHHH yp;oopeHHH OT 20-25 TIra,
a COpT ,IJ;esHpe p;o 60-65 TIra, rrpM rrpHoaBRe OT BHeceHHH yp;06peHHH OT 20 p;o 30 Tira.
Pa3pa60TaHHhIe MOP;eJIH MoryT CJIyaulTb P;JIfI OIlTHMuSaI.\HH yp;06peHHIT B yCJIOBHR:X opo
IIIaeMo11 RyJIbTyphI RapTotlleJIIT B ,IJ;06pyp;iRe.
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t.ucr. şt. (Anale) LC.P.C. - CARTOFUL, 1930, voI. XI

FERTILIZAREA ASIGURA O MAI BUNA VALORIFICARE
A APEI DE CATRE CULTURA CARTOFULUI

GH. SIPOŞ şi F. CRISTEA

in perioada 1972-1978 ,au fost executate, la I.C.C.P.T. Fun
dulea, experienţe în condiţii de irigare la cartof. Prin fertilizare
şi irigare au fost realizate pI10ducţii între 18,7 şi 57,1 t/ha. Do
zele în urma, aplicării cărora s-au obţinut rezultate bune au fost
cele de 180 kgvha N şi cîte 80 kg/ha P20 5 şi K20 pe fond de 20
sau 40 tlha gunoi de grajd. Sporind producţiile de cartofi, îngră

şămintele măresc şi eficienţa valorificării apei de la 50 la
120 kg,/mm. Cu cît fertilizarea este mai completă, cu atît cartoful
valorifică mai eficient apa. Ca urmare, pentru a obţine 1000 kg/ha
cartoN sînt necesari 20 mm apă la o cultură nefertilizată şi numai
8 mm apă la o cultură fertilizat:ă la nivel optim.

Carltoful a fost introdus în structura culturilor în tot mai multe
unităţi cu condiţii de irigar'e. Experienţele executate în condli'ţiUe Cîm
piei din sudul ţării (AVRIGEANU, 1960; BERINDEI şi cOilab., 1961 i

NEGUŢI şi SCURTU, 1976; BERINDEI, 1977) au evidenţiat efectul fa
vorabil al i:rigării cartofului în aceasltă zonă şi plfoducţiile mari obţi-

nute prin iri'gare.
Experienţele exelcUlta,te în perioada 1972-1978 la LC.C.P.T. Fun

dulea (SIPOŞ şi PĂLTINEANU, 1976) au arărtat că prin irigare se obţin

producţii maxi'me de peste 50-60 t/ha.
În continuare vom analiza felul în care. fertilizarea cartofulut· a

influenţat valoriHcareia apei.

METODA DE LUCRU. In perioada 1972-1978 au fost executate experienţe

la cartof, cu regiim de irigare (exp. 1) şi cu doze diferite de îngrăşăminte orga
nice şi chimice (exp. 2). Ambele experienţe au fost executate în cîte o rotaţie

de 8 ani. în exp. 1 au fost studiate combinaţii între nivele de fertilizare chimică

cu N şi P şi regimuri de irigare, iar în exp. 2, care a fost executată în condiţii

de irigare, a fost studiat efectul a 16 combinaţii de îngrăşăminte organice şi mi
nerale.
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FERTILIZAREA ŞI VALORIFICAREA APEI

In vederea experimentării eficienţei valorificării apei (e.v.a.) s-a calculat re
laţia dintre producţia obţinută şi cantitatea de apă primită:

e.v.Q. (în kg cartofi ce revin la 1 mm = Producţia obţinută, în kg~~_ct._

apă din ploi şi irigaţii) Apa primită în cursul perioadei
de vegetaţie, în\ mm

REZULTATE OBŢINUTE. În tabelul 1 sînt prezentate rezultatele
obţinute la soiul Desiree în condiţiile irigării prin scurgere la supra
faţă, iar în tabelul 2 rezulta,tele obţinu'te în cazul iri gării prin asper
siune, la acelaşi soi. RezuLtatele arată că p'rodu·cţ.iile de cartofi au osci
lat între 20,2 şi 67,1 t/ha, în funcţie de mersul vremii, irigaţiile şi în
grăşămintele aplicate (tabelul 1). În medie pe anii 1972-1978 produc
ţiile aucreslcut de la 25,6 t/ha la 38,5 t/ha în urm'a aplicării îngră!şă

mintelor cu fosfor, cu azot şi cu pot'asiu în condiţii fără i'rigare, iar pe
parcelele irigate producţiile obţinute au sporit de l,a 28,5 t/ha la
48,3 tjrha în funcţ.ie de nivelul de ferUlizare realizat. Putem considera
ca opitimă doza de N160r P80r K:~o kgjha care a asigurat producţiile cele
mai mari. Ca irigare s-au aplicat în medie 2 udări cu 102 mm apă. În
general udă'rile au fost aplicate la scăderea umidităţii solului pe 8D cm
sub 500/ 0 din i.U.'a.

TI/belzzl 1

Influenţa regimului de irigare şi a nivelului de fertilizare
asupra producţiei de cartofi, soiul Desiree, în asolament de 8 ani,
irigat pe brazde (Effect of furrow irrigation and fertilization level

on tuber yield of Desiree variety in frame of a 8 year crop rotation).
Fundulea 1972-1978

Regim dc

I
dc fertilizare

1,972r;l;;n de tuhercuJj (Tuber yic·ld) t/ha I
Nivcl I Mediairigare (Fertilization) I I I I (Mean)

(Irrigation) 1974 1975 1976 1977 1978

Al b l NoPaoKBo 29,2 20,2 27,5 20,9 23,9 24,5 ;32,5 25,6
Neirigat b 2 NaoPBoKao 30,5 30,4 38,9 27,6 28,:3 :36,5 :37,5 32,8

b 3 N16oPaoKBo 47,9 25,5 38,9 37,2 :34,5 '14,6 :38,2 38,1
b'l N24oP8oKao 44,2 :36,2 3:3,:3 40,1 :33,0 46,9 :36,9 38,6

--- --------------
Al b l NoPaoKBo 35,0 :30,6 :31,1 14,4 25,7 27,1 :36,0 28,5
Irigat 50% b 2 NBoPaoKBo 41,3 47,4 47,8 23,2 :36,5 45,0 39,5 41,1

i.u.a. pe b 3 Nl6oPaoKso 44,7 48,3 59,6 37,0 42,8 59,2 43,3 47,8
0---80 cm h 4 N24oPaoKBo 45A 48,4 57,4 3L1,8 '10,7 67,1 44,;3 118,3

Udări aplicate (NI'. ele udări/nol'ma de i'"igare In mm) Nurnber of sprayings/irl'igation rate: 1/74.
3/222, 3/222, 4/262, 2/148. 3/222. 2/100. 2/192.

În medie pe perioada 1972-1978 lngarea a sporit nivelul recol
telor de cartofi cu 3-10 tjha, cu valori crescînde paralel cu sporirea
cal1'tităţi1or de îngrăşăminte folosite (fig. 1). Diferenţa de spor realizată

prin creş.terea cantităţilor de îngră.şăminte cu azot de l,a 160 la
240 kg/ha N nu a mai fost suficient de mare pentru a justifica doza
de azot folosită.
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Tabelul 2

Influenţa nivelului de fertilizare, asupra producţiei de cartofi,
soiul Desiree, în asolament de 8 ani, irigat prin aspersiune

(Effect of fertilization ou tubel' yield of Desiree variety
in a crop rotation of 8 years, undel' sprlnkler irrigation).

Fundulea, 1974-1978

Agrofondul

I
Producţia (tuber yield) t/ha

I
Media

(Fertilization)
1974 I 1975 I 1976 I 1977 1

1978
(Mcan)

grăşat 23,4 26,0 25,5 18,7 23,6 23,44
ha gunoi (manure) 27,4 31,5 32,4 27,6 34,9 30,76
ha gunoi (manure) 31,4 28,9 45,1 37,5 41,0 36,78
a paie (straws) 25,8 29,9 29,7 30,5 29,9 29,16

41,6 34,1 44,6 30,3 32,5 36,62
+ 20 t/ha gunoi (manure) 44,0 38,0 51,6 44,5 49,3 45,48
+ 40 t/h8o gunoi (manure) 57,1 39,0 56,5 41,9 51,6 49,22
+ 5 t/ha paie (straws) 46,1 39,6 51,5 30,7 32,3 40,04

80 53,8 36,2 55,6 48,7 44,6 47,78
80 + 20 t/ha gunoi (manure) 57,1 41,5 55,1 37,7 50,1 48,30
80 + 40 t/ha gunoi (manure) l' 53,2 44,8 62,6 44,9 56,9 52,48
80 + 5 t/ha paie (slraws) 52,~3 42,0 56,1 42,6 51,0 48,80
80K80 54,4 40,6 49,3 43,2 47,9 47,08
80Kso + 20 t/ha gunoi (manure) 53,8 44,8 52,0 47,3 54,8 50,54
80KSO + 40 t/ha gunoi (manure) 55,9 44,6 55,4 47,2 51,3 50,88
80K80 + 5 t/ha paie (straws) 54,3 41,8 52,5 45,3 49,9 48,76

-

Nein
20 t/
40 t/
5 t/h
N 240

N 240

N 240

N 240

N 240P
N 240P
N 240P
N 240P
N 240P
N 240P
N 240P
N 240P

Udări aplicate (Număr de udări/nonnade irigare în mm) - Number of sprayings/irrigation rate
4/200, 5/200, 6/280, 5/250, 4/200. 4/226

Eficienţa valori[i~cării apei (din ploi sau din ploi şi din irigare)
creşte de la 69-85 kgJm.m pe parcelele fertiliz1alte cu fo'S'for şi potasiu
fără azot, pînă la 117-128 kg/mm la dozele m1axime de îngră

şăminte chimice aplicate. Se observă că fertilizarea adecvată, com
pletă, duce atît la sporirea producţiilor medii obţinute (fig. 1), cît şi

la sporirea eficienţei valorificării apei din ploi şi din irigaţii (fig. 2).
Deoarece prin fertUizare apa se valorifică mult m'ai bine şi fiecare mm
de apă (la m3Jha) aduce un spor de PifOlducţie care creşte de la
69-85 kgJmm la 117-128 kg/mm, rezultă că, dintre culturHe agricole,
cartoful valorifkă ceI mali eficient apa şi îng'fă,şămintele.

în condiţiile de la Le.e.p.T. Fundulea, din anul 1962 se execută o
experienţă cu îngrăşăminte, în culltură irig:ată. Din anul 1974 a fost in
trodus în cadrul experienţei şi cartoful. Astfel s-a manifes'tait efectul
celor 13-17 .ani de fertihzare continuă, al cărei eiÎelcta adus modificări

însemnate în conţinutul solului în f'Osfor, pot'asiu şi alte elemente nu
tritive. Astfel, de exemplu, analizele de sol arată o scădere a conţinu

tului de P20 5 solubil al solului la 3,7 mlg la 100 9 sol, faţă de 9-13 mg
P20 5 solubil la parcelele fertilizate echilibr,at (SIPOŞ şi colab., 1978).
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Fig. 1 - Sporirea producţiei prin fertilizare şi irig,are (Yield
increase au effect of fertilization and irrigation). Fundulea

1972-1978

Rezulitatele obţinute, prezentate pentru perioada 1974-1978 în ta
belul 2, arată că în aceşti ani producţiile de cartofi, sub influenţa mer
sului vremii şi a îngrăşămintelor aplicate, au oscilat la soiul Desiree
între 18,7 şi 57,1 t/ha.

Pentru o mai clară exprim'are a relaţiei dintre cele două feluri de
îngrăşăminte: 4 nivele de fertilizare chimică şi 4 nivele de fertilizare
organică, cele 16 variante de fertilizare (4X4=16) au fost grupate pe
combinaţii (fig. 3). Se observă că fără îngrăş,ă,minte chimice, îngră:şă

mintele organke aplicate au sporit producţ.iile de cartof de la 23 la
37 t/ha. Atunci cînd au fost adăugate şi îngrăşăminte cu azot, produc
ţiile au slporit de la 36 la 49 t/ha, în funcţie de fondul org:anic realiz'a.t.
În cazul aplilcării îngră:şămintelor chimice cu azot şi fosfor produc
ţiile au crescut pînă la 47,7 t/ha fără îngrăşăminte organice şi la
52,4 t/ha pe fond de 40 t/ha gunoi de grajd. Gunoiul de gr:ajd a acţionat

prin conţinutul său de fosfor în primul rînd. Exprimînd rezultate prin
modirfkarea ehcienţei valorificării apei (fig. 4) aceste valori oscilează

între 50 şi 120 kg/mm. Eficienţa mare în valorificarea apei se observă

1d variantele care au îngrăşăminte cu azot pe fond de îngrăşare con-
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Fig. 2 - Sporirea e:ficienţei valorificărÎi apei de către cul
tura cartofului prin fertilimre (Increase af efficiency of
irrigation water by fertilizing the potato crap). Fundulea

1972-1978

stantă cu gunoi de grajd sau fertilizare ,chimică completă (N+P +K),
fără îngrăşare organică.

DISCUŢII. Este surprinzător faptul că, prin irigare şi fertilizare co
respunzătoare, producţiile de cartof 'ajung la nivelul de 50-60 t/ha.
Acest fapt demonstrează că, în condiţiile Cîmpiei din sudul ţ.ării, con
siderată anterior ca puţin favorabilă pentru cartof dla!torită căldurilor

din perioada formării tuberculilor, se pot obţine, prin irigare şi prin
folosirea unui material de plantia!t sănă1tos, producţii mari de cartofi,
ce depăşesc producţiile obţinute în zona de deal şi munte.

Apa de irigare sau din ploi este deosebit de bine valorifiicată de
către cartof, asigurînd sporuri de 50-120 kg/mm. Creşterea produc
ţiilor medii prin fertilizare chimică sau organică odată cu sporirea pro
ducţiilor măreşte eficienţa valorifkării apei. Sporul de producţie ex
prima,t în substanţă uscată este asemănător ca la porumb, sfe,c1ă de
zahăr. Diferenta în privinţa preţului de valorificare între cartof şi po
rumb face din ,cartof cultura care valorifică cel mai eficient irigarea.
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Fig. 3 - Influenţa ingr;ăşămintelor chimioe şi organice asu
pna producţiei l,a cartof (Effect of chemical fertilizers and

farmyard manure an potato yield). Fundulea 1974-1978

CONCLUZII. (1) Fertilizarea chimică şi chimică+organică în condiţii

de irigare l,a cartof asigură obţinerea unor producţii de 50-60 t/ha. Do
zele aplkate cu rezultate bune au fost de 160 kg/ha N şi cîte 80 kg/ha
P205 şi K20. De asemenea, a dat rezultate bune aplicarea a 20-40 t/ha
gunoi de grajd. (2) Sporind producţia de ear,toJ, îngrăş.ămintele asi.gură

o şi mai eficientă valorificare a apei de iri:gare şi din ploi. Fiecaremm
de apă (10 m3/ha) sporeşlte producţi,a de cartof cu 50-120 kg. Av,Înd
în vedere preţul de valorifkare, cartoful reprezintă una din culturile
care folosesc cel mai efkient apa de irigare. (3) Apa e,ste valoriifioată

cu atît mai bine cu cît cartoful este fertilizat mai complert, deci dacă

a primH canUtăţi necesare de îngrăşăminte cu rosfor, cu azot ş.i cu po-
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Fig. 4 - Creşterea eficienţei valorificării apei la cartof în
functie de îngrăşămintele aplicate (Increase of effidency
of water utilization depending on fertilization). Fundule:a

1974-1978

tasiu. Astfel, 1 000 kg ele cartofi se pot obţine cu 20 mm apă dacă nu
au fost aplicate îngrăşăminte, dar numai cu 8 mm dacă s-a realizat o
ţertilizare completă.
,;
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FERTILIZATION IMPROVES WATER UTILIZATION
BY POTATO CROP

Summary

Experiments of irrigation in 1972-1978 at LC.C.P.T. Fundulea were carried out.
By fertiHzation ,and irrigation yields of 18.7-57.1 t/ha were obtained. The best
rates of fertilizers we~e N180PsoKso kg/ha an a ground of 20 ar 40 t/ha farmyard
manure. The water efficiency is increased by the fertilization from 50 kg/mm
ta 120 kg/.mm. To obtain an yield of 1000 kg/ha potatoes 20mm water in a not
fertilized plot but 8 mm water in an optimum fertilized plat are necessary.

DIE DUNGUNG SICHERT EINE BESSERE VERWERTUNG
DES WASSERS IM KARTOFFELBAU

Zusammenfassung

Wahrend der Jahre 1972-1978 wurden in Fundulea Versuche mit Kartoffeln
durchgefiihrt. Durchs Dungung und Bewasserung wurden Produktionen zwischen
18,7 und 57,1 T/Ha erreicht. Die besten Ergebnisse wurden mit den Gaben
180 Kg/Ha N und etwa 80 Kg/ha P 20 5 und K 20 zusammen mit einer organischen
Dungung van 20-40 TiRia Stallmist eruelt. Die Dungung steige:flte auch die Effi
zienz der Wasserverwertung von 50 bis 120 Kg/mm. Je vollstandiger die DUngung
war umso besser verwertete die Kartoffelpflanze das Wasser.

FUI" 1 000 Kg/Ha Knol1en braucht man: 20 mm Wlasser auf ungedungten und
nul'" 8 mm laU!f gut g'edungten Boden.

Y,IJ;OEPEHI1E OEECI1ELII1BAET JIYLIillEE MCrrOJIb30BAHI1E
OPOCI1TEJIhHOn BO,IJ;bI RYJIbTYPO!it RAPTO<DEJIH

Pe31{),ue

B 1972-1978 rr., B HaytIHO-liCCJIe.a;oBaTeJIbCHOM liiHcTliiTYTe aepHoBhIX li TeXHlI
tIeCHlIX HyJIhTyp <DYH.a;YJIfI IlpOBO)J;HJII1Cb OIlhIThI C opoIIlaeMoH HyJIbTypOtt HapTo«peJIH.
B peayJIbTaTe y.a;o6peHlIH li opoIIleHlIH 6hIJI11 IlOJIytIeHhI ypoma11 HJIy6Hett OT 18,7 .a;o
57,1 TIra. XopOIIlHe peayJIhTaThI 6hIJIII IlOJIytIeHhI Ilp11 BHeCeH11lii 180 Hr Ira aaOTa 11 ilO
80 Hr Ira P 205 11 H20 ilO <pOHy y.a;o6peHlIH HaBoaOM B HOJIII'IeCTBe 20 11JIII 40 TIra.
"YBeJIH'IHBaH ypomaH: HapTO<pemI, y.a;o6peH11H IlOBhIIIlaIOT TaHme II 3<p<peHT11BHOCTb MCIlOJIb
SOBaH11H IlOJIMBHOM BO.a;hI C 50 .a;0 120 HI' IMM. qeM IlOJIHee .a;eJIaeTCH y.a;o6peHlIe, TeM JIy'IIIle
HapTO<peJIb 11CIlOJIbsyeT BO.a;y. TaH, .a;JIH IlOJIy'IeHIIH 1 000 Hr{ra HJIy6Hett, Heo6xo.a;IIMO
.a;aBaTh ilO 20 MM BO.a;hI .a;JIH Heyp;o6peHHoro IloceBa II JIMIIlb ilO 8 MM - .a;JIH OIlTIIMaJIhHO
y.a;o6peHHoH HyJIbTyphI.
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STADIUL CERCETARILOR PRIVIND BAZELE CHIMICE,
FIZIOLOGICE ŞI BOTANICE PENTRU ERBICIDELE FOLOSITE

IN CULTURA CARTOFULUI PE PLAN MONDIAL
ŞI IN ROMANIA

N. ŞARPE, N. BĂRBULESCU*,NADIABORDEIANU* şi MAGDALENA TEOHARIE*

In lucrare se prezintă erbieidele folosite pe plan mondial în
combaterea buruienilor din cultura cartofului, precum şi erbici
deIe testate în condiţiile României. In perioada 1962-1978 S-iau
testat în România 39 erbicide (substanţe active) din care au fost
avizate pentru a fi folosite în practică numai 12 erbicide: pro
mertrin, paraquat, linuron, terbutryn, terbutryn+terbuthylazin,
metribuzin, hidrat de triclor acetat, tricloracetat, metolachlor, di
qUiart, linuron+terbacil, propachlor+monolinuron+prometrin. De
asemenea, se prezintă o clasificare a erbicidelor în funcţie de
însuşirile chimice, gradul de selectivitate şi spectrul de combatere
a buruienilor.

Despre combaterea buruienilor în cultura cartofului nu sînt date
precise, însă se subînţelege că are aceeaşi vechime cu introducerea în
cultură a acestei pl'ante, care se preisurpune că datează din secolul al
II-lea e.n. Împotriva buruienilor s-a lupltat mai întîi cu uneUe rudi·
mentare ca: săpăliga, sapa, iar apoi cu unelte şi ma.şini perfecţionate,

Cu toate perfecţionările făcute în domeniul mecanizării, chiar în
ţări fOlarte înaintate din acest punct de vedere, nu s-au construit ma
şini care să eXJcludă prăşituI manual din culitura cartofului. Excluderea
praşilelor din cultura cartofulu'i a devenit posibilă abia în secolul
nostru după sinteza erbkidelor, mi:l.i precis după anul 1940.

1. Erbicidele folosite la cultura cartofului. Primele erbieide sinteti
zate care şi-au găsit aplicabiHtate'a în practică au fost cele pe bază de
DNOC, Dinoseb, 2,4-D şi MOPA. Erbkidele respective s-au aplkat mai
întîi la cereale, apoi folosirea lor s-a exHns şi la cartof. După ce s-a
întrevăzut că erbiddele deschid o nouă eră în a'grku1tură şi cu ajuto-

* ICECHIM Bucureşti.
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rul lor se revoluţionează tehnologia culturilor, numeroase firme au
dezvoltat cercetările privind sinteza de noi erbieilde, mai eficace şi

mai selective.
Pe plan mondial sînt indicate pentru cultura cartofului numeroase

erbicide. Trebuie precizat că erbicidele sintetizate nu sînt folosite în
exclusivitate pentru cart'ofi, ci majoritatea poseda selectivitate şi pen
tru al,te culturi. De altfel, tendinţa pe plan mondial este de a sihtetiza
un erbicid care să fie selec1tiv pentru un număr cît mai mare de plante
cultivate.

În ţara noastră, cercetările cu erbici!de la cultura cartofului au în
ceput în anul 1962, folosind produsul A-1114, pe bază de prometrin,
denumit ulterior Gesagand 50 WP. Pe măisura contactului cu specia
liştii din străinătate şi cu firm'ele producătoare de erbicide, sortimen
tul de substanţe şi produse s-Ia diversHicat. În tabelul 1 sînt prezent'ate
erbicidele testate la cultura cartofului în ţara noastră. Desigur, aşa cum
era de aşteptat, nu toate erbicidele au dat rezulltate satisfăcătoare în
condiţiile ţării noastre. Pentru aceste considerente, din cele 39 de er
bicide testa/te au fost aviza,te p:înă în prezent numai 12, adkă cca 350;0'
Analizînd pe cele în curs de testare, se poate afirma că au perspec:tiva
să fie avizate încă 3-4 erbicide, ca de exemplu cele pe bază de 'ala
clor, EPTC, cyanazin, metolaclor + prome!trin.

2. Proprietăţi chimice şi mecanismul de acţiune al erbicidelor folo
site la cultura cartofului. Toate erbicidele folosite la cultura cartofului
Se pot clasifica, din punct de vedere al proprietăţilor fizica-chimice,
în mai multe grupe.

2.1. Acizi carboxilici. În grupa acizilar carbaxilici sînt cuprinse
erbicide organice ca cele pe bază de 2,4-D, MCPA, TCA, naptalam,
chlarthal, dalapon etc. A'ceste erbicide combat numeroase specii de bu
ruieni mono şi dicotiledonate. CompuşH cu acţiune erbicidă sînt în
general funcţiuni mixte care conţin, pe lîngă grupa carboxilkă, şi

grup'a de electroni ca halogenii aH, aR, NR2 • A'C~ţiunea asupra plan
telor variază cu structura lor. Astfel, acizii alifatiici acţionează asupra
buruienilor monocotiledonate, iar acizii fenoxialcalcarboxilki calnbat
buruienile dicotiledonate. În fig. 1 este prezentată acţiunea acidului
2,4-D.

Primul si'mptom fitotoxic este cloroz!area, apoi apar neicroze, con
comitent cu inhibarea creşt'erii întregii pI:ante; se observă şi a redu
cere a cerurilor de pe frunze, precum şi a cantităţii de amide. În ace
IC1şi timp, are loc a creştere a cantită'ţilor de amoniac liber şi proteine.
Aceasta sugerează că erbicidele respective inhibă enzimele capabile
să transforme amoniacul în amide. AUe efecte includ interferenţe în
metabolismul JLpidelor şi o reducere pronunţată a translo,caţiei ionu
lui fosfat în rădălcinile plantelor. De asemenea" erbicidele respective
produc schimbări în sinteza a'spar,aginei şi glutaminei (ABERG şi IO
HANSSON, 1966). După ASHTON şi CRAFTS (1973), aeeste erbicide
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Tabelul 1

Erbicidele testate la cartof în România
(Herbicides tested for potato crop in Romania) 1962-1978

Denumirea
comercială

(product)

DenumireH chimică a substantei
active (Active substance) .

Anul în carc
a fost intro

dus in experi
mentare (First
year of expc-
rimentation)

Situaţia avizării

(Omologated)

Avizat 1977

Avizat 1976

Avizat 1974
Avizat 1974

Avizat 1972

Avizat 1974
--

--

Avizat 1972
Avizat 1972

-

-
Avizat 1972

Avizat 1974
Avizat 1974
Avizat 1974
Avizat 1974
Avizat 1975

197~3

1973
197:3
1973
1974
1975
1975
1975
1975
1976
1977

Hl77

1978

1962
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973

de amoniu

terbutryn

cyanazin
fluorodien
methazol

terbutrin terbuthylazin
metribuzin
EPTC
hidrat de triclor acetat
tricloracetat
linuron terbacil

prometrin R.S.R.
terbutrin R.S.R.
40% propachlor +13% monoli

nuron +7 % prometrin
lerbuirin + lllclobromuron

promelrin
prometrin + simazin
linuron
simazill (asociat)
atrazill (asociat)
monolinuron
ametryn
desmetrYll
paraquat
diquat
metobromuron
chIorbromuron

dinitrofellolat
napropamid
alachlor
penocalin
metolachlor
1rifluralin

Igrater

SAN 52123
Dinofan

Devrinol
Lasso

Gesagard
Camparol
Afalon
Gesatop
Gesaprim
An'sin
Gesapax
Semeron
Gramoxone
Reglone
Pataran
Maloran
A 1862
Igran
A 3303
Bladex
Preforan
Probe
Monetin
Topogard
Sencor
Eptam
Bi 3411
Naia
Solarex
Cosatrin
Granarg
Kartex M

Stomp
Dual
Treflan
HOE 6133

Codal prometrin + metolachlor
Galcx metobromuron + metolachlor
Asociaţi cu erbicide deja cunoscute
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°T'" .'
H.J(ozo-P ............... 4dc/ Uf"(Jn/e

1
f"rruvat -1. tf)fan/nă

'leo.:

('02

A.. 8i?u/sre
j .. inhibsr(p}
l(",red(Jcere

Fig. 1 - Acţiune,a acidului 2,4-D ,asupra diferitelor stadii
de metabolism al glucozei în respiraţia plantelor după

Mustafa, Fang, 1971. (Effectl of 2,4-D 'acide an different sta-
ges of glucosis metabolismus during plant respiration).

produc f1enomene epinasHce, încetarea creşterii, formare de tumori şi

reducerea rădădnilor secundare. Celulele meristemiatice sînt, de ase
menea, oprite din diviziune, iar celulele care trebuie să se alungească

se dezvoltă numai radial. La pl,antele mature, celule!le încep să se di
vidă anorm1al. Alungirea rădădnilor este oprită, iar vîrfurile lor se
umflă. Procesul de fotosinteză este inhibat, vasele floemului sînt în
fundate şi se întrerupe transportul sevei elaborate. Erbicidele respec
tive dereglează elchilibrul aoxină-citoxină, inhibă sintez'a unor acizi
nucleici :pe de o parte, iar pe de altă parte stimulează procese catabo
lice cu consum de energie. Se deregl,ează, de asemenea, echilibrul 05-

220



N. ŞARPE şi colab.

motic al pereţilor celul'ari, provocîndu-se o reţinere a apei, vizibilă

prin îngroşarea tijei (ASHTON şi CRAFTS, 1973).
2.2. Compuşii hidroxilici. Din această grupă fac parite erbkidele

pe bază de dinoseb, dinitrofenol, fluorodifen etc. În seria nitrofenolilor
efectul erbicid creşte paralel cu aciditatea. În general, erbicidele din
această grupă sînt de contact. Aplicate în doze mari, ele măresc per
meabilitatea membranelor, distrugtnid ţesuturile meristematke. Sînt
inhibitori ai procesului de fotosinteză adică reduc sau opresc fosrfori
larea oxidativă, ducînd la epuizarea completă a energiei planetei.

2.,3. Derivaţi ai acidului tiolcarbamic. Derivaţi ai acizilor tiollcar
bamici sînt în general esteri ai acidului N, N-diakhil, tiolcarbamic, în
care R', R" şi R' " pot fi alchili inferiori, identici sau diferiţi. Din ace'astă

grupă, la cultura c'artofului se foloseşte erbicidul EPTC= S, etil dirro
pil tiocarbamat.

Erbkidele tiokarbamice acţionează prin inhibarea procesului de
germinaţie şi a creşterii la plantele sensibile. Cel mai evident simp
tom, după tratamentul cu erbicide tiolcarbamice, este creştierea anor
mală a frunzelor din coleoptile. Dozele mari pot opri complet germi
naţia şi răsărirea, iar la doze mici frunzele ,cresc din baza coleoptilului.
După alungirea frunzei, se formează o buclă cu vîrful frunzei fixat în
interiorul vîrfului colioptilului. Buruienile dicotiledonate sensibile de
vin necrotke, creşterea lor fiind în cele din urmă inhibată. Erbicidele
tiolcarbamice modifică la plantele sensibile şi o serie de proce1se ca:
fotosintez'a, respiraţia, fosforUarea oxidativă, sinteza proteinelor, me
la bollsmul acizilor nucleici şi sinteza lipideloL

2.4. Erbicidele ureice şi substituite. Principalele erbicide din acea
stă grupă sînt derivaţi de N-aril-uree N', N' disubstituiţi cu grupe
alchil (de obicei R-metil) allcoxialchil s'au cicloalchil, cum ar fi de
exemplu monuronul, diuronul, linuronul,monolinuronul, metobromuro
nul, chlorbromuronul, chloroxuronul, difenoxuronul, chlortoluronul etc.
Aceste erbicide au în general un efect asupra frunzelor, proiduC!Înd o
doroză progresivă şi, în final, moartea plantelor s'ensibile. P1antele
sensibile sînt distruse datorită lipsei de hrană în urma inhibării pro
cesului de fotosinteză. Inhibarea fotosintezei se datoreşte creşterii

clorofilazei, rezulta'tă din întreruperea unui flux de electroni. Acest
mecanism explkă cloroZ'a plantelor tratlate. Se formelază A:TP şi

NADP· H2 , care sînt necesare pentru fixarea CO2 (ASHTON şi CRAFTS,
1973).

2.5. Dialchil aniJjne substituite. Erbicidele care fac parte din grupa
dialchil anilinelor substituite, cum ar fi trifluralinul, au o acţiune inhi
bitoare asupragermina,ţiei şi creşterii răidălcinilor prin inhibarea divi
ziunii celuliare. Aceşti compuşi afectează şi diferHe proce,se bilQchi
mice. Se produc transformări în conţinutul de oarbohidr:aţ,i, lipide şi

azot. Distrugerea plantelor sensibile se explică prin transformările care
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se produc în a·cizii nucleici. Hste afectată, de asemenea" şi fOisforLLarea
oxidativă, şi dUerite sisteme enzimatice (GRECUHAGEN, 1971).

2.6. Acilaniline. Sînt erbicide selective din grupa, cloifanilinelor aei
late cu resturi de acizi carboxilici alifa'ii,ci, avînd ca teme line'are şi

ramificate. Ceroetarea modului de substituţie din inelul ,anilinei a dus
la constatarea că e,fectul erbicid maxim se atinge în compuşi suhstituiţi

în poziţiile 3 şi 4 cu halogeni (CI, Br). Activitatea se păstr1ează la înlo
cuirea halogenului din poziţia 4 cu grupe me1til. Din 'a.celastă grupă fac
parte erbicidele pe bază de alachlor, metolachlor etc.

Se presupune că erbicidele dinaoeastă grupă inhibă sinteza pro
teinelor la plantele sensibile. De asem'enea, ele produc modificări în
metabolismul azotului, măresc respiflaţi'a la seminţe, rădăcini şi mezo
cotil. Sinteza acizilor nucleici şi a,etivitatea amtlazei şi proteinei sînt
influenţate de aceşti compuşi. Efectele cele mai pronunţa'te sînt inhi
barea fO'tosintezei, modificarea sintezei RNA şi a activităţii amiliazei.

2.7. Derivati de piridină. Piridina şi aIehil piridinele sînt fitoto
xÎ<Ce. Introducerea, de atomi de clor sau grupe de OH, NH2 are ca efect
J.ccentuarea proprietăţilor erbicide. Un interes deosebit prezintă unele
săruri cuaternare ale 2,2 şi 4,4 bipiridilului ca erbicide de Icontact, cu
efect rapid pentru buruienile dkotiledonate şi monocotiledonate. Din
această grupă fac parte diqulatul şi paraquatul. Aceste erhicide dis
trug repede ţesuturile, provocînd clorozarea, ofilirea şi apoi desicarea.

Bipiridilii acţionelază în plantă după transformarea în radicali li
beri, care generează peroxizi (fig. 2). Acţiunea oxidativă 'a, bipiridililor
are drept urmare dezorganizare'a pereţilor celulari, dezechilibrarea me
tabolismului apei şi uscarea fiapidă a ţesutului vegetal (BRIAN, 1972).

2.8. Derivati de diazine. Din această grupă face parte şi terbacilul.
Sînt erbicide ce se aplică pe so 1, fiind uşor absorbite de plante prin
rădăcini şi translorcate apoi în frunze. Primul simptom ala'cţiunii aces
tor erbicide este o inhibare puternică a creşterii rădăcinilor. În frunze,
distrugerea cloroplastelor este incompletă. De asemenea, inhibă reacţia

HUl şi interferează evoluţia oxigenului (ASHTON şi colab., 1969).
2.9. Derivati de triazine. Din a'ceastă grupă f,ac parte erbicidele pe

bază de atrazin, simazin, propazin, cyanazin, te'tbutrin, prometrin,
metribuzin, deoIDPtrin ptr

leduceM ţJv!eÎli

C~.Nn-O\";VCHj loIOJ/nlellce. CHrNrv~:'{,H,
Y-. - (2)(-] 4 c9ulooXldal'e [xl"-=.!- \ j [)(]

Ion bijJ/fldJ/ H;Q2~ 'h o, fc1dJca!!Jaer
2 btiJ/Î/di/

Fig. 2 - Formarea de radioali liberi bipiridiH (Formation of free hiniridil rCldi
oaIs)

222



N. ŞARPE şi colah.

Triazinele sînt inhibitoare de creştere pentru cele mai multe organe
ale plantei. La început, frunzele se decoloreiază şi apoi apar necroze.
La nivel subtoxic, triazinele pot mări conţinutul în clorofilă din frunze,
observîndu-se o culoare verde închis la plantele rezistente. După cum
s-a relatat în multe lucrări, triazinele inhibă procesul de fotosinteză

(fig. 3). Acest fenomen este atribuit blocării fotosintezei în stadiul de
fotoliză. Triazinele inhibă, de aseimenea, respiraţi,a plantelor (fig. 4).
Într-o măsură mai mică influenţează şi diviziunea mitotică. LAING şi

colab. (1969) arată că triazinele influenţează sinteza proteinelor şi con
ţinutul în azot.

3. Selectivitatea şi spectrul de combatere al erbicidelor folosite la
cartof. Seleetivitatea erbicidelor folosite la cartofi este puţin studiată.

O seleetivitate în adevăratul înţeles al cuvîntului este numai în cazul
cînd planta respectivă are capacitatea de a include erbiddul în meta
bolism şi a-l transforma în compuşi inactivi. Acest g'en de seleetivHate
fiziologică sau biochimică eSite bine cunoscut la porumb, care are po
sibilitatea să inaetiveze atrazinul. Un caz aproape similar este cunoscut
şi la sfec}a tratată cu pyrazon.

La cultura cartofului, metribuzinul este singurul erbicid din grupa
triazinelor caTe se poate aplica după răsărirea planteloL În aiceist caz,
plantele de cartof, după absorbţia metribuzinului, au posibilitatea să-I

metabolizeze. Dar această selectivitate fiziologică este limitată, fiindcă

depinde de epoca şi, în special, de doza de aplicare.
Analizînd toate erbiddele folosite în combaterea buruienilor din

cultura cartofului, ele pot fi grupate astfel după natura seleetivităţii :
3.1. Erbicide cu selectivitate fiziologică lilnitatâ. Din această grupă

de erbicide fac parte două subgrupe de erbicide: volatile (trifluralin,
EPTC, izopropalin) şi nevolartile (rnetolaclor, diphenamid, alachlor, di
butalin, chlorthal, TCA, penoxalin, me!thazol, noruron şi dkhlobenil).

Erbicidele volatile se încorporează în sol înainte de plantarea tu
berculiloL Deci în această situaţie, tinerele plantule de oartofabsorb
din primele zile substanta activă a erbicidelor. Din cele 3 erbicide, se
lectivitatea cea mai mare o are erbicidul EPTC. La trifluralin s-a ob
s@rva,t o întîrziere a răsăririi pl'antelor de cartof, precum şi o reducere
evidentă a creşterii plantelor în toată perioada de veget'aţiie. Tot în
această grupă pot fi incluse şi unele erbicide care se aplică pe sol
imediat după plantare. Nefiind volatile nu este obliga!torie încorpora
rea lor în sol la o adîncime mlare. A,ceste erbicide pot fi lnsă 'încor
porate superficial în sol, la 3-5 cm adîncime. Şi aceste erbicide pot
fi absorbite într-o oaree,are măsură prin sistemul radicular sau prin
ţesuturile părţii subterane a ţesuturilor.

3.2. Erbicide neselective pentru cartof. Aceste erbicide, deşi nu
sînt selective, se pot aplica la oartofi delia plantare şi ptnă la răsărire,

după apariţia bUTuieniloL În funcţie de mecanismul lor de acţiune se
disting 3 grupe de erbicide: totale, de contact şi sistemiee. Din grupa
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erbiciderlor totlale face parte paraquatul, pentru buruieni mono şi dico
tiledonate. Din cele de contact, erbicidele dinoseb şi dinoseb acetat,
pentru buruieni dicotiledonate, iar din grupa erbicidelor sistemice:
MCPA, MCPP şi 2,4-D, tot pentru buruieni dicotiledonate. Erbiddele
menţionate, da,că ajung pe sol, sînt descompuse în cîte,va săptămîni

şi absorbţia lor praletic nu poate aveai loc prin sistemul Iradicullar de
către cartof.

3.3. Erbicide cu selectivitate de poziţie. Datorită faptului că tu
berculii de oarlof se pllantează la o adîncime de pe'ste 8-12 cm şi pînă

la răsărir'e trec 3-4 săptămîni, există posibilitatea să se aplice nume
roase erbicide. Toate aceste erbicide sînt sistemke, fiind absorbite de
buruieni fie din sol, prin sisie,mul radkular, fie prin frunze. Levigarea
lor în sol (la dozele optimle pentru fiecare tip de sol) este limitată în
stratul superficial şi, ca at1are, nu ajung să fie absorbite prin sistemul
radicular al pl,antelor de cartof. Ulterior, chiar dacă sînt levigate şi

ajung să fie absorbite de rădălcinile cartOifului, nu mai sînt dăunătoare,

mai ,ales dacă plantele sînt avansate în ve'getaţie. Din această grupă.

fac parte erbicidele: prometrin, terbutrin, monolinuron, propiz'amid,
cyanazin, chlorbromuron, endOithal, chloropropham, alidochlor, ame
tryn, metobr'omuron, metribuzin carie, aplicate pre şi postemergent
combat buruienile mono şi dicotiledonate. Tot din aeeastă grupă face
parte terba'cilul, care se aplică numai preemergent, ca şi simazinul (pre
şi postemergent) care combate numiai monocotiledonatelie.

3.4. Erbicide cu selectivitate fiziologică limitată ce se aplică după

răsărirea plantelor de cartof. Metribuzinul este singurul erbi'eid care
poate fi aplicat şi după răsărirea cartofilor. Tratlamentele se pot f'ace
numai în momentul cînd pl,anta are 8-10 cm înălţime.

4. Spectrul de combatere a buruienilor la principalele erbicide folo
site la cartof. Primele erbicide sintetizate în perioada 1940-1960, ca de
exemplu cele pe bază de dinoseb, MOPA, endotal, chlorplfopham, MCPP,
alidochlor, EPTC, dichlobenil, trifluralin etc, se caracterizeiază prin
tr-un spectru limÎtiat (îngust), deoarece unele comhat în exelusivit:at1e
buruienile dkotiledonate (dinoseb, MOPA, endothal e1k.) iar altele, din
contră, au o acţiune foarte bună asupra monocotiledonatelor şi foarte
slabă asupria dicotiledonatelor, ca de exemplu cele pe bază de EPPC
şi triflur'alin. Cu erbkide,le respective se rezolvă numlai p'arţial pro
blem'a buruienilor din culitura oartofului.

Erbicidele cara.cterizate printr-un spectru mai lla[lg, care distrug
satisfălcător buruieni atît mono cît şi dicotiledonate, au fost sintetizate
abia după 1960. Printre celle m'ai import,ante se pot enumefla: linuro-
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nul, manalinuronul, prometrinul, terbutrynul, terbacilul şi metribuzinul.
Pe lîngă aceste erbicide, care au cea mai mare pondere în toate ţările

cultivatoare de cartof, s-au sintetizat noi erbicide, care se ca.ra,eteri
zează printr-un efect excepţional asupra monocotiledonatelor şi mai
slab asupra dkotiledonatelor, ca de exemplu: propizamidul, dibutali
nul, metolachlorul, alachlorul, penoxalinul etc.

Analizate din acerSt punct de vedere, erbicidele se pot grupa în
3 cate90rii :

A. Erbkide care combat în exclusivitate specii de buruieni dicoti
ledonate: dinoseb, MCPA, 1'v1CPP, 2,4-D.

B. Erbicide care combat mai bine dicotiledonCltele şi mai slab pe
cele monocotiledon'ate: endotihal, chlorpropham, diuron, naptalam,
alidochlor, dichlorbenil, noruron, monolinuron, linuron, metribuzin,
prom'etryn, terbutryn, simazin, metobromuron, ametryrr, chlorbromuron
şi cyanazin.

C. Erbicide care combat mai bine monocotiledonatele şi parţial

dicotUedonatele: EPTC, trifluralin, diphenamid, izopropalin, alachlor,
metol,a,chlor, dibutalin, penoxalin.

Am consider'at că această grupare a erbicidelor eiSte foarte impor
tantă din punct de vedere agronomic, pentru ca alegerea erbicidelor
să se facă în funcţie de speciile de buruieni dominante. Teoretic este
foarte simplu. În practică, însă, este m'ai complicat, pentru că nu se
poate face o prognoză asupra speciilor de buruieni care vor domina
pe sol'a respectivă. Avîndu-se în vedere că buruienile mona şi dkoti
ledonate sînt ,prezente pe tOiate meridi:anele (diferă numai raportul între
specii), tendinţ'a modernă este aceea de a folosi erbicide combinate
gata fabricate, care conţin 1-2 sau 3 substanţe active. În lipsa acestor
erbicide combinate, se recurge la la asocierea erbiddelor înainte de tra
tament ("tankmix ll

) şi, în ultimă instanţă, la tratamente repetate cu di
verse erbicide, pentru a realiza o combatere integrală. De aceea, pe
plan mondial se discută tot mai mult despre "Weed control sistems jl

sau "integrated control ll
•

Începînd din anul 1974 şi la noi în ţară cercetările au fost orien
tate în această dire'cţie. Pe lîngă variantele în care s-'au aplicat noi
erbicide singure, ca să cunoaştem selectivitatea şi spectrul de acţiune,

au fost incluse şi variantele cu erbicide combinate sau asociate "tank
mix ll

, precum şi variante cu tr,atamente rep'etate. Desigur, întotdeauna
CI combatere mai efioace şi de o durlată mai lungă a buruienilor s-a
realizat în variantele cu erbicide combinate, asoci,ate sau cu trata
mente repetate.
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STAGE OF RESElARCHES ON CHEMIQA.L, PHYSIOLOGICAL
AND BOTANICAL BASES OF HERBICIDES DESTINATED

TO POTATO CROP IN WORLD AND ROMANIA

Summary

The herbicides used in the potato fields are discussed. In 1962-1978 in Ro
mania 39 herbicides (active substances) weI'e tested, among which only 12 were
approved to be used: prometrin, paraquat, linuron, terbutI'yn, terbutryn-terbuthy
lazin, metribuzin, hidrat de triclor acetate, tricloracetate, metolachlor, diquat, li
nuI'on+terbacil" propachlor+monolinuI'on+prometrin. A classification of herbicides,
by the criterion of the chemioal features, the degrree of s\eledivity and the spec
tl'um of weed 00ntrol, is proposed.

FORSCHUNGSERGEBNISSE AUF DBM GEBIET
DER CHEMISCHEN UNKRAUTBEKĂMPFUNG

IM KARTOFFELBAU RUMĂNIENS

Zusammenfassung

Die in der Welt und in Rumănien fur den Kartoffelanbau gepruften Unkraut
mitt'el werden bekannt gemacht. Wăhrend 1962-1978 wurden in Rumanien. 39
UnkI'lautmittel (Aktriv Substan~en) gepruft, abel' nul' 12 fUr die Benutzung in der
Praxis zugelassen: Prometrin, Paraquat, Linuron, Terbutryn, TeI'butryn+Terbu
thilazin, Metrdbuzin, Trichlora~etlat-Hydrat, Tichlorazeilat, Metollachlor, Diquat, Li
nuron + Terbacil, Propachlor + Monolinurom + Prometrin.

Eben:fjalls macht man bekJannt eine Kl,assifikation der Unkrautmittel in
Abhăngigkeit von den chemischen Eigenschaften, dem SelektivWHsgrad und dem
Bekămpfungsspektrum.
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el'A,IJ;I1H MCCJIE,IJ;OBAHI1:fI, RACAIOlI(I1XCH XHMv}l-IECHHX,
(DT13MOJIOrnLIECRVIX J!I BOTA HMLJECRl1X OCHOB

rEPEMl(M,IJ;OB, MCIIOJIb3YElVlbIX B R~T~lIbT;;7PAX HAPTCcDEJJH
B MMPOBOM MACII1TAEE 11 B PYlVlbI HI1l1

Pe31OJI'te

B pa60Te rrpM130,!J;JITCJI rep6MIJ;MAhI, rrpMMeIUleMhle 13 MHpOBOM MaCIlITaoc AJIJI OOphChI
C copmmaMM 13 HyJIhTypax HapTocpemI, a TamRe I:I IICIIhIThIBa13IIIHeCH 13 yc-
JIOBIIJIX PyMhIHIIH, B TeqeHHe rreplIoAa '1962-1978 rr., 13 6hI.ITO 11CIIhITaL o
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rrpMMeHeHIIJI TOJIhHO 12 nperrapaToB: npoMcTpHH, rrapaHD::tT, ,HHHypon, TepoyTpHH, TOp
6yTp1IH+Tep6ynmaslIH, MeTp1I6ysHH, rHApaT TpnXJIOpaqC't'aTa, TpHXJlopaJ~eTaT, MOTO
JIaxJIop, AIIRBaT, JIIIHypoH+Tep6aI~HJr, nporraxJIop+ MOHOJIIIHypOII+ rrpoMeTpHH, Hpol'lIe
Toro, AaeTCJI RJIaCclIcpl'maIJ;IIJI rep6rrqHAoB 13 saBIICHMOCTI1 01' XHMlfl-fCCItIIX CHOttCTB, 01'
CTerreHII HX IIs6HpaTeJIbHOCTII II 0'1' crrcH1'pa C copruIHaMH,
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REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND FOLOSIREA
ERBICIDELOR ÎN CULTURA CARTOFULUI

EXTRATIMPURIU ŞI TIMPURIU ŞI EFECTUL REl\'IANENT
ASUPRA CULTURILOR SUCCESIVE DE VARZĂ,

FASOLE DE GRĂDINĂ ŞI CASTRAVEŢI

N. ŞARPE, 1. NEGUŢI, ALISA MARINICA şi GR. RADU

În perioada 1974-1978, pentru a obţine 2 recolte pe an s-au
executat experienţe cu diverse erbicide la, culturile de cartofi
timpurii şi extratimpurii, după recoltarea cărora s-au cultivat, în
acelaşi an, varză, fasole de grădină şi castraveţi. Experienţele s-,au
executat pe 2 tipuri de sol: La Valu-lui-Traian pe oernoziom
castaniu carbonatat, care conţinel 3,4-3,8% humus şi la Dăbuleni,

Tîmbureşti pe sol nisipos, care conţine 0,17-0,840/0 humus.: ,în ex
perienţele respective s-au aplicat erbidde simple şi asociate pe
bază de alaclor, cyanazin, ETPC, linuron, naprorpamide, meto
lachlor, metobromuron, methazole, prometrin, penox,alin, terbu
trin şi terbuthyl1azin. Toate erbicidele menţionate au fost bine su
portate de cultura cartofului, fără să provoace simptome fitoto
xice lia dozele experimentate. Pentru culturile de varză (din
răsad), fasole de grădină şi oastI'laveţi (care s-au pllantat sau
semănat imedi,at după recoltarea cartofilor), nu au fost fitotoxice
erbicidele pe bază de alachlor, cyanazin, EPTC, metolachlor, aso
date cu doze reduse de terbutrin sau prometrin. O fitotoxicitate
mai pronunţată s-a înregistrat la erbicidele ,asociate pe bază de
terbuthylazin+terbutrin.

Problema combaterii chimiice a buruienilor din cultura cartofului
este cercetată în divierse ţări din Europa (ZBIROVSKY, 1960; UBNZSY,
1969 ; BELL, 1970 i SISTO, 1970).

Începînd cu anul 1962, s-au organizat primele experienţe cu erbi
cide în ţara noastră, iar o parte din rezultatele obţinute s-au publicat
ele ŞARPE (1966) şi ŞARPE şi colab. (1971, 1975).

M'ajoritate1a cercetărilor respective se referă l,a soiurile tardive de
cartof cultivate în condiţii de neirigare; primel'e experienţe cu erbi-
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cide în condiţ.ii de irigare s-au ex'e'cutat tot cu soiuri tardive, du\pă

recolta.rea cărora nu se mai pot cultiva, în acel'aşi an, alte plante.
Sarcina de ,a obţine în acel'aşi an două recolte (prima de cartofî şi

a doua de varză, fasole de grădină sau castraveţi) devine posibil de
realizat numai în situaţia culitivării unor soiuri de cartofi extr,atimpurii.
În cazul acest,a, este necesar să se folosească erbicide adecv,ate. Se
ridică însă probJ.em'a dacă prometrinul s'au alte erbicide nu au efect
rem,anent asupra diverselor pl1ante (varză, fasole de grădină, castra
veţi), a căror cultură începe num1ai cîtev'a zile după recolt1area tuher
culilor de oartofi, în ultima deoadă a lunii iunie sau prim'a decadă a
lunii iulie. Pentru a lămuri aceste aspecte, încerp'înd din 1974 s-au
organiz1at prim1ele experienţe de a,cest g'en în ţ1ara noastră. Avînd în
vedere că durata efeetului rem'anent (în afară de tipul erbicidulrui şi

doza apli:c'ată) depinde şi de tipul de sol, eX'iperienţe1e s-:au organiz1at
pe tipuri de sol diferite.

METODA DE CERCETARE. Experienţele cu erbicide la soiurile extratimpurii
şi timpurii de cartofi s-au organizat în 3 staţiuni: Valu lui Traian, Dăbuleni şi

Tîmbureşti. La Valu lui Traian, experienţele cu soiul Ostalra s-au amplasat pe un
sol cernoziom castaniu carbonatat, format pe loess, cu un conţinut în humus de
3,4-3,8%, iar conţinutul în argilă de 28-290/0. La Dăbuleni, experienţele cu soiul
Ostara s-au. ampllasla,t pe soIuri nisă.poase, cu un conţinut foarte redus de humus,
de numai 0,17-0,84%, iar la Tîmbureşti experienţele au fost executate de aseme
nea pe soIuri nisipoase, similare cu cele de la Dăbuleni.

Tehnologi1a cultivării cartorfHor timpurii a fost oea recomandată de LC.P.C.
Braşov, folosindu-se lla plantare tuberculi încolţiţi. Densitatea a fost de 47000 cui
buri la hectar. Normele de udare şi numărul udărilor au diferit în funcţie de re
gimul precipitaţiilor căzute în timpul vegetaţiei.

Tratamentele cu erbicide s-au făcut la epoci diferite, în funcţie de caracte
ristica mecanismului de acţiune a erbicidelor. Cele volatile s-au aplicat înainte de
pl,antlare şi s-au încorporat imediat în sol la adîncimea de 12-15 cm. Unele erbi
cide nevolatile s-au aplicat imediat după plantare, iar altele cU cîteva zile înainte
de răsărirea plantelor de cartofi. Dozele, exprimate în. kg/ha substanţă activă, pre
cum şi epocile tratamentelor cu erbicide sint indicate în tabelele 1-7.

In perioada celor 5 ani de experimentări s-au folosit erbicide simple şi aso-
ciate, conţinînd următoarele substanţe active:

1. Alachlo:r = 2-chloro-2', 6'-diety1-N-(methoxymethyl) acetanilide.
2. Cyanazine = 2-chloro-4-(1-cyano-metheythilamino)-6-ethylamino-s-triazine),.
3. EPTC=S-ethyl dipropylthiocarbamate
4. Linuron=3, (3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
5. Metobromuron= bromo-4-phenyl-3-methoxy-1-methyl-1-uree.
6. Metolachlor=2-ethyl-6-methyl-N-(1'-m-ethyl-2-methoxyethyl) chloracetani-

Ude.
7. Methazole = 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1, 2, 4-oxadiazolidine-3, 5-dione.
8. Naporpamide=2-(-naphtoxy)-N, N-diethylpropionamide.
9. Penoxalin= N-(ethylpropyl-l) dinitro-2, 6-xylidine-3-4.

10. Prometrin =2,4-bis (isopropyIamino)-6-(methylthio)-s-triazine.
11. Terbuthylazin = tert-butylamino-2-chloro-4-ethylamino-6-triazine, 1.3.5.
12. Terbutrin=2-(tert-butylamino)-4-(ethylamino)-6-methylthio)-s-triazine.
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Aprecierile privind eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor ~i selec
tivitatea asupra plantelor cultivate s-au făcut prin note stabilite de EWRS (Euro
pean Weed Research Society) astfel:

a) pentru buruieni, nota 1=distrugere totală a buruienilor; nota 9=fără efect
asupra buruienilor ;

b) pentru selectivitate, nota 1=fără nici un simptom de fitotoxicitate; nota
9 = distrugerea totală a plantelor cultivate.

La martorul II şi la parcelele tratate cu erbicide nu s-a făcut nici o praşilă

în timpul vegetaţiei, iar la martorul I s-au făcut 3 praşile.

REZULTATELE OBŢINUTE. 1. Eficacitatea erbicidelor asupra buru
ienilor. Pe soIurile unde au fost amplasate experienţele cu erbicide au
dominat în primul rînd buruienile anuale şi, într-o măsură mai redusă,

cele perene. Din grupa buruienilor dicotiledonat,e anuale oele m'ai frec
vente au fost Sinapis arvensis, RaphGTtus raphanistrum, Atriplex pa
tula, Chenopodium album, AmlGranthus sp'r Polygonum sp., Capsella
bursa pastoris, Xanthium strumarium şi Solanum nigrum. Din grupa
buruienilor monocotiledon'ate anuale, speciile de Setaria au avut cea
mai m,are frecvenţă, iar pe soIurile nisipoase Digital[i,a sanguinalis.
Dintre buruie:1ile perene, mlai frecvente au fost Convolvulus arvensis
şi Cynodon dactylon. Trebuie precizat că raportul dinrtre srpecii a di
ferit de l:a st,aţiune la st'aţiune. Pentru acest consid.erent r şi eficacitatea
aceluiaşi erbkid a variiat în limite destul de m'ari. În t,abelele 1-3 sînt
prezentate rezultlatel'e medii pe 2-5 ani privind efkacitate'a asupra
buruienilor. Aşa, de exemplu, din datele prezenta'te în tlabelul 1, de 1'3
Valu lui Traian, se constată că cea mai bună eficacitate în combate
rea buruienilor s-a realizat in variantele tratate cu erbiciideasociate pe
bază de t.erbutrin+metobromuron, metolachlor+prometrin sau t,erbu
trin, al,achlor+ terbutrin, şi penoxalin+terbutrin. În vlariantele tratate
numai cu erbicirde simple, pe bază de prometrin, terbutrin sau linuron,
eIicacitate'a a depins de dozla aplicată, fiind mai ridkată la dozele de
2 l·e.g/ha şi mai redusă l,a dozele de 1 kg s.,a. lla hectar. Cea m'ai slabă.

eficacitate s-a înregis'trat în vari,antele trat1ate cu EPTC, deoarece în
cîmpurile u.nde nu domină speciile Sinapis şi Raphanus, care sînt re
zistente la EPTC, gradul de îmburuienare s-'a redus foarte puţin. În
schimb, la vari,antele tratiate cu EPTC şi apoi cu promeJtrin s,au terbu
trin, eficacHatea a fost incomparabil mai bună.

Pe SOlUl lle nisipoase de la Dăbuleni şi Tîmbureşti efioacitat'e,a er
lJiddelor a fosrt bună l,a majoritatea viarianteloL Şi la aceste staţiuni

se poate aprecia că erbicidele asociate au avut o eHcadtate superioară

erbicidelor simple.
La toate st'aţiunile, indiferent de tipul de sol şi de felul erbkidelor

aplicate (simple sau asoci'ate), toate speciile de buruieni perene au
rămas necombă'tute; acestea fiind însă în număr redus nu au contri
buit l,a o diminuare evidentă a producţiei de tuberculi.

2. Selectivitatea erbicidelor faţă de cartofr varzăr fasole de grădină

şi castraveţi. Din analizele datelor prezentate în tabelele 1-3 se constată
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Tabelul 1

Eficacitatea si selectivitatea erbicidelor
(Efficacy and seleetivity of herbicides) Valu lui Traian, 1974-1978

Variantele experienţei (Variants) Selectivitatea in note

Note
EWRS (Selectivity)

EWRS
pentru Pentru plantele culti-

Epoca de buru- Pentru vate după cartofi
Erbicidele Doza aplicare ieni cuHu- (after potato)

(Herbicides) (Rate) (Time of (EWRS l'a de
kg/ha s.a. treatment) notes cartofi Varză Castra-

for (for (for Fasole veţi

vc.eeds) potato) cab- (for (for
bage) beans) Cucum-

bers)

Martor 1 - 3 praşile - - 1 1 1 1 1
(Check 1 - 3 cultivations)
Martor II neprăşit - - 9 1 1 1 1
(Check II - no cultivation)
Promctrin 1,0 post 3 1 1 1 1
Prometrin 2,0 post 2 1 1 3 2
Terbutrin 1,0 post 3 1 1 1 1
Terbutrin 2,0 post 2 1 1 1 1
Linuroll 1,0 post 2 1 1 1 1
Linuron 2,0 post 1 1 1 2 3
Terbutrin/metobromuroll 2,0 post 2 1 1 4 3
Terbutrin/metobromuron 2,5 post 1 1 1 5 4
Terbutrin/metobromuron 3,0 post 2 1 2 1 6 5
Terbutrin/metobromuron 3,5 post 1 2 1 6 6

Terbutrin/terbuthylazin 1,0 post 1 1 1 4 3
Terbutrill/terbuthylazin 2,0 post 1 2 2 7 7
EPTC 3,7 ppi 5 1 1 1 1
EPTC 4,9 ppi 5 3 1 1 1
EPTC + prometrin 2,4+1,5 ppi + post 2 1 1 1 1
EPTC + terbutrin - 2,4+1,5 ppi + post 2 1 1 1 1
Metolachlor + prometrin 1,5+1,5 post 1 2 1 2 1
Metolachlor + terbutrin 1,5+1,5 post 1 2 1 2 1
Napropamide + terbutrin 2+1,5 pre + post 1 1 1 2 2
Napropamide + terbutrin 3+1,5 pre + post 1 1 1 2 :3
Napropamide +' tcrbutrin 2+1,5 pre 2 1 1 2 1
Napropamide + terbutrin 3+1,5 pre 1 2 1 3 2
Alachlor + prometrin 1,5+1,5 post 2 1 1 3 2
Alachlor + terbutrin 1,5+1,5 post 1 1 1 4 1
Methazole 4,5 post 1 2 1 3 6
Methazole + terbutrill 2,2+1,5 post 1 1 1 5 4
Pelloxalin 1,0 post 2 1 1 3 1
Penoxalin 1,9 post 1 1 1 4 2
Penoxalin + terbutrin 1,0+1,5 post 1 1 1 :1 2

ppi = erbicidele s-au aplicat inainte de plantarea cartofilor (herbicides before planting)
pre = erbicidele s-au aplicat imediat după plantarea cartofilor (herbicides after planting, before wecd

emergence)
post -; erbicidele s-au aplicat după răsărirea buruienilor dar inainte de răsărirea cartofilor (herbicides

after vc.eed emergence, before potato emergence)
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Tabelul ::

Eficacitatea şi selectivitatea erbicidelor
(Eificacy and seleetivity of herbicides) Dăbuleni, 1974-1976

Selectivitatca in note

Note
EWRS (Sclectivity)

EWRS
pentru Pentru plantele culti-
buru- Pentru vate după cartofi
ieni cultu- (afler potato)

(EWHS l'a de -1-
notes cartofi Varză I Castra-

for (for (for Fasole I veţi
\\-eed,;) potato) cab- (for (for

I , bage) bea ilS)\ cucum-
bcrs)

--------

1 1 1 I 1 1

9 1 1 1 1

1 1 2 1 2
1 1 2 1 2
1 1 2 1 2
1 1 2 1 2
1 1 2 1 2
1 1 .) 1 :3J

1 1 1

I
1 1

1 1

I
2 2 2

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 2 1 1
1 1 2 1 2
1 1 1 1 1
1 1 2 2 2
:2 1 1 1 1
2 1 1 1 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 2 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 I 1
1 1 1 1 I 1
1 1 1 1 1
2 1 :3 1 3
1 1 :3 1 ,)

1 1 2 1 2
1 1 2 1 2
1 1 1 1 1

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
ppi
ppi
ppi post
ppi + post
post
post

pre + post
prc + post

prc
prc
post
post
post
post
post
post
post

Epoca de
aplicare

(Time of
trcatment)

1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
1,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,5
1,0
2,0
3,7
4,9

2,4+1,5
2,4+ 1,5
1,4+ 1,5
1,5 + 1,5
2,0+1,5 ~I
3,0 + 1,~)

2,0+1,5
:~,O 1,5
1,5+1,5
1,5+1,5

4,5
2,2+1,5

1,0
1,g

1,0+1,5

Doza
(Rate)

kg/ha s.a.

3 praşilc

3 cultivations)
neprăşit

no cultivation)

Erbicidelc
(Herbicicles)

Martor 1
(Cheek 1
Martor II
(Cheek II
Prometrin
Prometrin
Prometrin
Terbutrin
Terbutrin
Terbutrin
Linuron
Linuron
Terbutrin/metobromuron
Terbutrin/metobromurol1
Terbutrin/metobromuron
Terbutrin/metobromuron
Tel'butrin/terbuthylazi n
Terbutrin/terbuthylazin
EPTC
EPTC
EPTG + prometrin
EPTC + terbutrin
Metolachlor + prometrin
Metolachlor + terbutrin
Napropamide + terbutrin
Napropamide + terbutrin
Napl'opamide + terbutrin
Napropamidc + terbutrln
Alaehlor + prometrin
Alaehlor + terbutrin
Methazole
Mcthazolc + tcrbutrill
Penoxalin
Penoxalin
Penoxalin + terbutl'in

Variantele t>v,.... ,.,'·i",."Tt>;

ppi = crbicidele s-au aplicat inainte de plantarea cartoiiior (herbicides before planting)
pre = erbicidele s-au aplicat imediat după plantare, înainte de răsărirea buruienilor (herbieides after

planting, before weed emergence)
post = erbicidele s-au aplicat după răsărirea buruienilor dar înainte de răsărirea cartofilor (herbicides

aHer \\-eed emergence, before potato emergence).
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Tabelul 3

Eficacitatea si selectivitatea erbicidelor
(Efficacy 8nd seleetivitY' of herbicides) Tîmbureşti, 1977-1978

-;------------------------_._------
_______V._a__r_ia_n_t_cl_e_cxpcricn ţci (Variants)

._-------_._-------
Selectivitatea in note
EWRS (Selcctivity)

Castra
Fasole vc1i

(for (for
beans) cucum

bers)

NOle
l~'VRS -------
penlru Pentru plantele eutli-
b.t1l'l! - Pentru vate după cartofi

le111 euHu _ (afler pota to)
(EWRS l'a de

notl's cartof Varză
for (for (for

\\eeds) potato) cab
bage)

Epoca de
aplicare
(Time of

trcatmcnt)

Doza
(Rate)

kg/ha s.a.

Erbicidrle
(Herbicides)

Martor 1 - 3 praşile

(Check 1 -- :3 cultivatiolls)
Martor II neprăşit

(Check IT no cultivation)
Prometrin
Prometrin
Terbutrin
Terbutrin
Penoxalin
Penoxalin + terbutrin
Metolachlor + prometrin
Metolachlor + terbutrin
EPTC
EPTC
EPTC + prom.etrin
EPTC + terbu trin
Napropamide + terbutrin
Napropamide + terbutrin
Alachlor + prometrin
Alachlor + terbutrin
Alachlor + terbutrin
Terbutrinjmetobromuron
Cyanazin + prometrin
Cyanazin + terbutrin

1,0
2,0
1,0
2,0
1,9

1,0+ 1,5
1,5+ 1,5
1,5+1,5

3,7
4,9

2,4+1,5
2,4+1,5

2+1,5
3+1,5

1,4+ 1,5
1,4+ 1,5
1,7+1,2

4,0
1,0+1,0
1,0+1,0

post
post
post
post
post
post
post
post
ppi
ppi
ppi + post
ppi + post
pre
pre
pre
prc
pre
pre
post
post

4
:3
4
:3
3
3
2
:3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2

1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

:2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

:3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
:2
:2
2
2
2
2
2
1
1
1

ppi
pre

post

erbicidelc s-au aplicat inainte de plantarea cartofilor (herbicidcs bcfore planting)
crbicidele s-au aplicat imediat după plantare dar inainte de răsărirea buruienilor (herbicides
after plahting, before ,,·ecd emergence)
erbicidele s-au aplicat după răsăl'irea buruieni10r dar inainte de răsărtrea cartofilor (herbicides
after "'eed eme1'gence, bcfore potato emergenee)

că toate erbilcidele au fost bine suportate de cartof. Unele sim(ptom'e
fitotoxice (care au fost trecătoare) s-au observat în vlariantele tr1atiate
cu doze m,ai mari, ca de exemplu lia terbutrin asodat cu metobromuron
sau cu t'erbuthyl'azin. .

Alşa cum se ştie, erbicidele se descompun în sol, pe cale biologică

şi fizic o-chimică. Trebuia însă preciz1at dacă, după o perioadă de
90-120 zUe, erbiddele aplicate la cartof mai sînt fitotoxÎ'Ce pentru
plantele de varză, fasole de grădină sau castraveţi, oare se culrtivă de
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obicei imediat după recoltarea tuberculilor. Din datele prezenta'te în
tabelele 1, 2 şi 3 se poate constata că a'tii pe solul cernoziom cast,aniu
carbonatat de la Valu lui Traian cît şi pe solul nisipos de la Dăbuleni

şi Tîmbureşti multe erbicide nu au provocat simptome fitotoxice la nici
o cultură (varză, fasole sau castraveţi). Dintre aceste erbicide se pot
enumăra cele pe bază de EPTC (singur şi asociat cu prometrin sau ter
butrin), metolachorul (asociat cu prometrin sau terbutrin), alachlorul
(asociat cu prometrin sau terbutrin).

Prometrinul, terbutrinul şi linuronul au provocat unele simptome
fitotoxice numai în v'ariantele tratate cu doza dublă, adică 2 kg s.a.
la hectar.

Cele mai fitotoxice pentru p}antele de fasole şi castnaveţi (în con
diţiile de la Valu lui Traian) au fost erbicidele asociate pe bază de
terbutrin+m,etobromuron şi terbutrin+iterbuthylazin. De asem'enea, o
fitotoxicitlate m,ai ridicată a fost semnalată şi în v'ariantele trat,ate cu
methrazol şi penoxalin.

Tabelul 4

Producţ;a de tuberculi la soiul Ostara
(Tuber yield of Ostara variety) Valu lui Traian, 1974-1976

Variantele experienţei (Variants)
Producţia (Yield) Media (Mean)

t/ha
Erbicidele IDO'"(Herbicides) (Rate)

1 I I OIkg/ha s.a. 1974 1975 1976 t/ha /0

Martor 1 - 3 praşi1e (Check 1) - 23,1 33,8 29,0 28,6 100
Martor II - neprăşit (Check II) 7,9 15,7 12,1 11,9 42
Prometrin 1,0 24,8 :31,9 28,1 28,3 99
Prometrin 2,0 21,9 :30,8 29,6 27,4 96
Terbutrin 1,0 22,9 35,7 28,1 28,9 101
Terbutrin 2,0 23,3 34.1 28.4 28.6 100
Linuron 1,0 26,7 26,7 115*)
Linuron 2,0 25,2 25,2 J09*)
Terbutrin/metobromuron 2,5 27,4 32,1 28,6 29,4 103
Terbutrin/metobromuron :3,5 2f),8 :)1,6 2\),5 29,0 101
EPTC 3,7 24,5 22,9 2:3,7 75**)
EPTC 4,9 29,4 24,3 26.8 85**)
EPTC + prometrin 2,4+1,5 33,8 30.4 32,1 102**)
EPTC + terbutrin 2.4+1,5 -- 32,7 30,6 31,6 101 **)

Napropamide + terbutrin 2+1,5 26,0 - - 26,0 112*)
Napropamide + tcrbutril1 ;3+1,5 23,6 - 23,6 102*)
Napropamide + terbutril1 2+1,5 21,2 - - 21,2 92*)
Napropamide + terbutrin 3+1,5 21,4 - 21,4

I
93*)

---
DL 5%= 2,55 2,79 2,72 2,68

1%= 2,97 3,73 3,62 3,44
0,1% = 3,45 4,81 4.71 4,32

*) % s-au făcut faţă de Mt. din anul respectiv (comparison to thc same check of the yl'aq
**) % s-au făcut faţă de media Mt. pe 2 ani (comparison to the mean check on t\10 ycars)
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Cele mai rezistente la remanenţa erbicidelor au fost pl'antele de
varză 'care au fost transplantateca răsad, nu plantele direct din se
minţe. La această cultură nici un erbicid aplicat, singur slau asociat
(din cele experimentate). n-a provocat simptome de fitotoxicita~te.

Fasolea de grădină şi castraveţii au fost mai sensibile la remanenţ'a

erbicidelor pe bază de terbutrin, asociat cu metobromuron sau t'8r
buthyl<azin.

Influenţa erbicidelor asupra d.e tubercuH. Producţia de
tuberculi de cartofi realiziate în cele 3 staţiuni sînt prezentate în ta
belele 4-7. În perioada 1974-1976, la staţiunea Valu lui Traian, la
miajoritatea tratamentelor cu erbicide s-au realizat producţii de tuber
cuIi la nivelul martorului 1, prăşit de 3 ori. Producţiile cele m'ai scă

zute au fost numai în variantele tratate cu EPTC singur, din cauza
infestării cu buruieni rezistente la acest erbicid (Sinapis şi Raphanus).
Rezultate simUare s-au obţinut şi în perioada 1977-1978, fapt ce se
poate constata din tabelul 5. RezuHatele de la Dăbuleni, din anii

Tabelul 5

Productia de tuberculi la soiul Ostara
(Tuber yield of Ostara variety) Valu lui Traian, 1917-1978

Variantele eAIJeL lel1~el (V""'" '" Producţia (Yicld) Media (Mean)
Doza t/ha

Erbicidele
(Herbicides) (Rate)

%kg/ha s.a. 1977 1978 t/ha

Martor 1 3 praşiIe (Cheek 1) 32,2 21,4 26,9 100
Martor II neprăşit (Cheek II) - 13,6 16,9 15,2 57
Prometrin 1,0 :-\:3,2 24,1 28,6 107
Prometrin 2,0 32,8 24,1 28,4 106
Terbutrin 1,0 :340'1 25,4 29,9 111
Terbutrin 2,0 :34,6 24,1 29,:3 109
Penoxalin 1,9 33,5 25,3 290'1 110
Penoxalin + terbutrÎll 1,0+ 1,5 ~)4,2 27,2 :30,7 114
Metolachlor prometrin 1,5-+-1,5 35,4 25,7 :30,5 114
Metolaehlor terbutrin 1,5-1--1,5 34,8 2"1,1 29,1 110
I~PTC :3,7 Hî,U 19,0 17,9 67
EPTC 4,9 17,4 20,7 19,0 71
EPTC + prometrin 2,4+1,5 :3;),5 23,3 28,4 106
EPTC + terbutrin 2,4+1,5 36,5 24,1 :30,3 113
Napropamide + terbutrin 2+1,5 36,0 24,1 :30,0 112
Napropamide terbutrin 3+1,5 :35,2 23,2 29,2 109
Terbutrin/metobromuron 2,0 :34,:3 2:3,0 28,6 107
Terbutrin/metobromuron 3,0 34,4 24,0 29,2 109

DL 5% 2,00 2,90 2,45
1% = 2,65 :3,90 3,82

0,1% = 3,42 5,10 4,26
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Tnbcllll 6

de tubercuH la soiul Ostara
Ostara variety) Dâbuleni, 1974·-1976

V'FlUlllelC e,"'pe 11.'11fel (Variants) Producţia (Yield) Media (Mcan)
t/ha

Erbicidele Doza
(Herbicidcs) (Rate)

1974 t/ha I %kg/ha s.a. 1975 1976

Martor 1 _. :3 praşile (Ch('ck 1) _. 19,0 18,5 30,4 22,6 100
Martor II neprăşit (CheeI\: II) - 15,7 18,1 30,2 21,:3 94
Prometrin 1,0 17,5 17,9 :36,1 2:3,8 105
Prometrin 1,5 - 17,8 17,8 96*
Prometrin 2,0

I
16,0 20,0 28,9 21,6 95

Terbutrill 1,0 16,6 37,6 27,1 111 *
Terbutrin 1,5 ~.~ 19,8 - 19,8 107*
Tcrbutrill 2,0 34,8 34,8 114*
Linuron 1,0 B,O 13,0 68*
Linuron 2,0 1:3,0 13,0 68*
Terbutrin/metobromuron 2,0 ~.- - 48,9 48,9 161*
Terbulrin/metGbromuron 2,5 14,9 14,7 14,8 79**
Terbu Crini metobromuron 3,0 31,1 31,1 102*
Terbu! rin/ metobromuron 3,5 14,G 11,9 - 13,2 70**

I
Terbutrin/terbuthylazin 1,0 11,6 - 11,6 61 *
Terbutrin/ terbuthylazin 2,0 15,6 15,6 82*
EPTC ;),7 - I - 46,5 46,5 153*
EPTC 4,9 I - I 41,9 41,9 138*
EPTC + prometrin 2.4+ 1,5 - 41,5 Lll,5 136*
EPTC + terbutrin 2.4+1,5 - 37,2 37,2 122*
Metolachlor + prometrin 1,5+ 1,5 - - 37,1 37,1 122*
Metolachlcr + terbutrin 1,5+ 1,5 - 41,1 41,1 135*
Napropami,de + terbutrin 2+1,5 13,7 16,1 37,4 22,4 99

INapropamide + terbutrin 3+1,5 19,8 - 19,8 104*
Nclpropamide + terbuirin 2+1,5 16,0 - 16,0 84*
Napropamide + terbutrin 12,5 12,5 66*
Alachlor prometrin - 12,8 12,8 69*
Alachlor + terbutrin 1,5+ 1,5 - 16,8 16,8 91 *
Methazole 4,5 - 11,8 31,9 21,8 89**
Methatole + terbutrin 2,2+1,5 21,7 36,4 29,0 119**
Penoxalin 1,0 15,0 -- 15,0 81*
Penoxalin 1,9 16,8 35,6 26,2 107**
Penoxalin + terbutrin 1,0+ 1,5 - 39,1 39,1 129*

DL 5% 1,03 0,62 0,71 0,78
1% = 1,42 0,84 0,97 1,07

0,1% 2,'1:3 1,27 1,23 1,64

% s-au făcut fată Mi. elin anul respectiv (comparison to thc same chec}{ of the year)l
% s·au fftcut faţ[l meriia nIt. pc 2 ani (comparison to the mean check on t,,-o ycars).

1974-·1976, arată că la soiul Ostara s-au obţinut cele mai mari pro
ducţii în variantele tratate cu terbutrin, EPTC+prometrin sau terbutrin,
methazole + terbutrin şi penoxalin +terbutrin. Din experienţele conti
nuate pe nisipuri, în anii 1977-1978, la Tîmbureşti, se desprinde con
cluzia că în multe variante tratate cu erbicide s-au realizat producţii
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Tabelul 7

Producţia de tuberculi la soiul 08ta1'a
(Tuber yield of 08tara variety) Tîmbu1"eşti, 1977-1978

Media (Mean)

1978 t/ha %

19,2 16,8 100
13,2 10,6 63
19,9 16,0 95
17,3 16,3 97
19,2 18,7 111
21,4 19,7 117
18,1 16,0 99
19,2 18,7 111
22,2 18,7 111
18,6 17,1 102
15,4 15,2 90
16,0 17,1 102
15,1 17,0 101
16,6 16,1 96
19,6 18,3 109
17,7 16,8 100
18,1 18,1 94*)
16,6 16,6 86*)
15,8 15,8 82*)
17,5 17,5 91 *)
16,2 16,2 84*)
17,5 17,5 91*)

4,69 4,49
(),25 5,8:1
8.09 7,74

4,29
5,'12
7,40

14,4
8,0

12,2
15,4
18,2
18,1
15,2
18,2
15,2
15,6
15,1
18,2
18,9
15,7
17,0
16,0

1,0
2,0
1,0
2,0
1,9

1,0+1,5
1,5+1,5
1,5+1,5

3,7
4,9

2,4+ 1,5
2,4+ 1,5

2+1,5
3+1,5

1,4+ 1,5
1,4+1,5
1,7+2,0

4,0
1,0+ 1,0
1,0+ 1,0

3 pra şHe (Cheek 1)
neprăşit (CheeI\: II)

Martor 1
Martor II
Promelrin
Promelrin
Terbulrin
TerJmtrin
Penoxalin
Penoxalin + terbutrln
Metolaehlor + prometrin
Metolur'hlor +terbutrin
EPTC
EPTC
EPTC + prometrin
EPTC + terbutrin
Napropamide + terbutrin
Napropamide lerbutrin
Alaehlor + prometrln
Alachlor + terbulrin
Alachlor + terbufrin
Terbutrin/metobro muro n
Cyanazin + prometrin
Cyunuzin + terbutrin

var'ian..telc expc.rientei (Va:iants) I produ~~~la (Yield)

Erbicidele I Doza
(Herbieides) (Rate) I

kg/ha s a. 1977
-----

DL 5% =

1% =
0,1 ~:)

•. ) % au fost făcLltc faţrt (L~ Mt. din anul resp.'ctiv (comparisoll to tlIe same clll'ck of tJH~ year)

de tuberculi egale sau ceva mai mari decît producţiile martorului I,
prăşit de 3 ori. Se rem,arcă variantele tratate cu terbutrin singur sau
asociat cu penoxalin, metolachlor sau napropamide. Rezultatele va
riantelor tratate cu al,achlor sau cyanazin, în asociaţie cu prometrinul
sau terbutrinul, fiind numai pe un singur an la Tîmbureşti, nu sînt
suficient de concludente.

CONCLUZn. (1) Combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anu
ale din culturile de cartofi timpurii şi extrati~purii se poate realiza
cu div'erse erbicide pe bază de alachlor, EPTC, metola'chlor, penox'alin
şi cyanazin, asociate cU terbutrin sau prometrin. În doze mai reduse
se pot folosi şi erbkide simple, pe bază de linuron, terbutrin, prome
trin. (2) Toate erbicidele experim,entate, pe bază de al1achlor, cyalliazin,

238



N. ŞARPE şi calab.

EPTC, metolachlor, penoxalin, napropamide, prometrin, terbutrin etc.,
la dozele experimentate au fost bine suport'ate de plantele de cartofi.
(3) După recoItarea cartofilor timpurii se poate cultiva, fără nici un
risc, varză, f,asole de grădină şi castraveţi, dacă s-au făcut tratamente
cu următoarele erbicide şi doze de s.a. kg/ha: EPTC+prometrin
(2,4+1,5); EPTC+terbutrin (2,4+1,5); alachlor+prometrin {l,4+1,5);
alachlor+terbutrin (1,4+1,5); metolaehlor+prometrin (1,5+1,5); me
tolachlor+terbutrin (1,5+1,5J; terbutrin (1,0-1,5). (4) Tratamentel'e cu
EPTC se vor face înainte de plantare, iar erbicidul se va încorpor'a cu
polidiscul, în agregat cu grapa, la adîncimea m,axim posibilă, 14-16 cm.
EPTC-ul este indicat în primul rînd pe soIurile infestate cu Agropyrum
repens şi Digitaria sanguinalis.

CelelaHe erbicide indicate la punctul 3 se vor aplica imediat după
plantare. În situaţia cînd se folosesc numai erbkide simrple pe bază de
terbutrin, prometrin sau linuron, tratamentele Se vor putea face şi

după răsărirea în masă a buruienilor, dar înainte de a r,ă:sări cartofii
(cu 2-3 zile m,ai înainte). (5) Pentru combaterea buruienilor perene
din grupa dicotiledonatelor se pot face tratamente (pînă la răsărirea

cartofilor) cu erbicide p'e bază de 2,4-D, dicambei sau pa,raquat şi 1-2
praşile mecanice în timpul vegetaţiei.
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RESULTS OF RESEARCHES REGARDING THE UTILIZATION OF
HERBICIDES FOR EARLY AND MEDIUM EARLY POTATO

CROP AND THEIR REMAINENT EFFECT ON SUMMER
CROPS LIKE CABBAGE, BEANS AND CUCUMBERS

Sumrnary

lin 1974-1978 in the aim to be able to grow 2 crorps in one yelar, herbicides
were experiment,ed for extraearIy and earIy potato, takingcare of the faclt that
in summer las the sec/Ond crop cabbalge, beans for green pods and cU!cumbers
will be grown. The soiI at Valu lui TI'Iaian was a carbofilated maI100n chernozem
(3.4-3.8% humus) and at DăbuIeni-Tîmbureştiwas ,a sandy soH (0,17-0,84% hu
mus). Simple and associated herbicides based an alach1or, cyanazin, ETPC, linu
ron, napropamide, metoliachlor, metobromuron, methazole, prometrin, phenoxalin,
terbutrin and terbuthyIazin were used. AU these herbicides were well toieriated
by the potato pIants without any phytotoxic symptoms. For cabbage (from vege
t!able seedlings), beans fOII' green pods and cuoumbers (plianted OI' sown soon after
potato harvest) the herbicides based on lC\ilachlor, cynaZiin, EPTC, meto1achlorasso
ciated with small rates of terbutrin 01' prometrin, were not phytotoxic. A higher
phytotoxicity for the lC\Jslsociated herbioides containing terbuthy1lazin+terbutrin was
enregistered.

FORSCHUNGSERGEBNISSE UBER DIE CHEl1\tHSCHE
UNKRAUTBEKĂMPFUNG IM FRUHKARTOFFELBAU

UND DIE REMANENZ DER ANGEWANDTEN
HERBIZIDE ZU KRAUT, BOHNEN UND GURKEN

IM NACHBAU

Zusammenf,assung

Wăhrend 1974-1978 wurden Versuohe mit verschiedenen Unkrautmitteln in
Kartoffelkulturen mitlsehr frilhen und fruhen Sorten durchgefilhrt. Nach der Ernte
vVurden im Nachbau Kraut, Bohnen und Gurk'en langebaut.

Die Versuche waren lauf zweli B6den angelegt: bei Vlalu lui Traian auf kJas
tanienfarbigem Tschernosem mit 3,4-3,80/0 Humus und bei Dăbuleni au] Sandboden
mit 0,17-0,84 % Humus. Es wurden verschiedene Unkr,autmittel appliziert die
folgende Aktivsubstanzen enthielten: al,aclor, cyanazin, ETPC, linuron, napropa
mide, metolachlor, metobromuron, methazole, prometrin, penoxalin, terbutrin, und
terbuthy1azin. AHe Unkrautmittel wurden von den Klartoffelpilianzen guttkoleriert.
Phytotoxische Symptome wurden nicht beobachtet.

Nicht phytotoxisch fUr die nachfolgenden Kraut - Bohnen - und Gurken
kulturen, waren die Unkrautmittel aui Alachlor-Cyanazin-EPTC-und Metolachlor
basis, we1che mit verminderten Terbutrin - oder Prometrindosen gemischt wur
den. Eine stărkere Phytotoxizităt wurde dagegen bei den Unkrautmitteln die mit
Terbuthylazin+Terbutrin gemischt waren, festgestellt.
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PE3YJIbTATbI MCCJIE;QOBAHMll, RACAIOInMECH llPMME
HEHMH rEPBMIJ;M;QOB B RYJIbTYPAX 8RCTPAPAHHErO

M PAHHErO RAPTOcDEJIH M MX OCTATOQHOrO
,Il;EfiCTBMH HO RAIIYCTY, <DACOJIb M OrYPIJ;bI H;QymME

IIOBTOPHOll RYJIbTYPOll

B TetIemIe rrepI1:O)];a 194:7-1978 rr., C IJ;eJIhIO rrOJIytleHHH )];BYX ypomaeB B ro;n;,
rrpOBO)];llJIllCh orr~T~ c rrpllMeHeHHeM paaJIllqH~X rep6llIJ;ll)];OB Ha rroceBax paHHero M
aRCTpapaHHero RapTocpeJIH, rrOCJIe y60pRH ROToporo, B TOM me ro)];y BOa)];eJI~BaJIMCh Ra
rrycTa, OBor:u;HaH cpaCOJIb M orYPIJ;bI. Orr~T~ rrpOBO)];llJIHCh Ha )];BYX rllrrax rrOtIB~: B BaJIy
JIyiî TpaHII - Ha Rap60HaTHOM RalliTaHOBOM tIepHOaOMe, C 3,4~3,8 % CO)];epmaHMeM
ryMyca, H B ,1J;a6yJIeHb II ThIM6ypelli'rb - Ha rrectIaHoiî rrOtIBe, co)];epmar:u;eiî OT 0,17 )];0
0,84 % ryMyca. B 8'rHX orr~Tax rrpllMeHHJIMCb rrpocTbIe M CMelliaHHhIe rep6IiIIJ;ll)];hI Ha OCHOBe
aJIaXJIopa, IJ;UalIaallHa, ETPC, JIllHypoHa, HarrporraMll;n;a, MeTOJIaXJIOpa, MeTo6poMypoHa,
MeTaaOJIa, rrpOMeTplIHa, rreHORCaJIlIHa, Tep6yTplIHa II Tep6yTlIJIaSHHa. Bce YRaaaHH~e

BhIllie rep6HIJ;lI)];bI XOPOlliO rrepeHOClilJIlICh RapTocpeJIeM II B rrplIMeHHBllilIXCH Aoaax He
BhIShIBamI rrplISHaROB cplITOTORCHtIHOCTlI. ,1J;JIH RarrYCT~, BhIpar:u;lIBaeMOM lIa paCca)];~, M
oropo)];Hoiî cpaSOJIH II orYPIJ;OB, BbIcamHBaBllilIXCH lIJIlI rroceHHHhIX HeMe)];JIeHHO eCJIe)]; sa
y60pRO:ă RapTocpeJIH, ORaSaJIlICb HecpOTonmClItIHhIMlI rep6lIIJ;II)];hI Ha OCHOBe aJIaXJIopa,
IJ;IIaHaSIIHa, EPTC II MeTOJIaXJIOpa CMelliaHH~e C He60JIblliIIMII )];OaaMII Tep6yTpIIHa lIJllI
rrpOMeTpIIHa. 3aMeTHaH cplITOTORCIIqHOCTb Ha6JlIO)];aJlaCb rrpII rrplIMeHIIII CMeceM rep6lI
IJ;lI)];OB Ha OCHOBe Tep6yTlIJIaSIIHa +Tep6yTplIH.
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STADIUL CERCETARILOR
ŞI PERSPECTIVA PRIVIND SORTIMENTUL DE ERBICIDE

PENTRU CULTURA NEIRIGATA A CARTOFULUI

GEORGETA,FRINCU, N. ŞARPE, H ... BREDT, ELENA SCURTU,
1. MAZĂREANU, 1. VLADUŢIU, M. AXINTE şi 1. POP

lIn vederea diversificării şi îmbunătăţirii sortimentului de
erbicide pentru eombaterea buruieniloranuale din cultura neiri
gată ,a. cartofilor, s-au testat în diferite condiţii (tabelul 1) pedo
climatice, în perioada 1975-1978, în 6 zone din ţară: Braşov,

Livada, Geoagiu şi Secuieni, Suceava şi Iaşi,erbicide pe bază

de metribuzin, prometrin+metribuzin, cyanazine, metolachlor+
prometrin şi metolachlor+metabromuron. Rezultatele obţinute (t,a-
belul 2) au evidenţiat superioritatea erbicidului metribuzin apli
cat în doZ'ă de 1,5 kg/ha s.a. şi a combinaţiilor prometrin+me
tribuzin în doză de 4 kg/ha s.a. O comportare foarte bună au
avut-o şi cele două combinaţii de metolachlor+prometrin şi me
tol,achlor+metrobromuron. P'entru combaterea gJ:"lamineelor cu
germinaţia tîrzie eficacitate mai bună au avut-o combinaţiile

de erbicide pe bază de alachlor 2,5 l/ha s.a.+metribuzin 0,7 kg/ha
s.a. şi ,alachlor+prometrin în cele· 2 doze aplicate de 1,5 l/ha s.a.,
al,acWor+1,75 kgl s.a./ha prometrin şi 2,51 1 s.a./ha alachlor+2,5 kg
s.a.lhia prometrin (tabelul 4). Rezultate bune, atît în ceea ce pri
veşte combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale cît
şi la> producţiei de tuberculi obţinută, s-au obţinut şi în varian
tele tratate CUi meto~aohlor în doză de; 2 1 s.a,./ha sau ou prometrin
în doză de 2,0 kg s.a.lha. Acţiune distructivă puternică ,asupra
pirului (Agropyrum repens) din cultuI'la neirigată la oatofului se
obţine prin aplicarea erbicidelor pe bază. de da:Lapon, T.C.A. şi

hidra~ de tricloracetat (tabelul 5).

In contextul actual, cînd ţara noastră parcurge un proces de in
dustrializare într-un ritm rapid, cu schimbarea raportului forţelor ocu
pate ,în industrie şi a,gricultură, obligînd lla m,eeanizarea totală a pro
cesului de producţie, combaterea chimică a buruienilor din cultura car
tofului a devenit o verig,ă tehnologică de bază.

Cercetările înkerprinse în ţara noastră în acelst domeniu s-au axat,
în primul rînd, pe tes1tarea celor mai eficace erbicide, atîi indigene cît
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şi din import, pe măsura progreselor înregistrate de oercetar,ea chi
mică, astfel că în prezent este stabilit un bogat sortiment de erbicide.
care satisface majoritate'a cerinţelor privind combaterea chimkă a bu
ruienilor, diferenţiat atît ca mecanism de acţiune şi spectru de com
batere, cît şi ea perioadă de aplicare.

Pentru obţinerea unui spectru mai larg de combatere, la noi în
ţară numeroşi cercetători au experimentat un nUlnăr însemnat de erbi
cide sau combinaţii de erbicide (ŞARPE, 1972, 1973; VLADUŢIU, 1970,
1976 ; BERINDEI şi colab., 1978).

Preocuparea continuă în această direcţie, prin intensificare,a cer
cetărilor în perioada 1975-1978 în mai multe zone din ţară, a dus la
obţinerea de noi rezultate, care au îmbunătăţit sortimentul de erbicide
destinat culturiicartofului, rezultate pe oare le prezentăm în referatul
de faţă. .

CONDIŢII ŞI METODA DE CERCETARE. S-a studiat comparativ eficacitatea
unui sortiment de erbicide şi combinaţii de erbicide în principalele zone de cul
tură ,a cartofului şi :anum.€: Braşov, Livada, Geoagiu, Secuieni, Suceava şi Iaşi,

caracterizate prin condiţii pedoclimatice diferite, care sînt prezentate sintetic in
tabelul 1. Pentru aceleaşi localităţi, caracteristica îmburuienării în cultura carto
fului este redată în fig. l.

In perioada 1975-1978 au fost testate următoarele erbicide simple sau com
binate, ,aplicate preemergent (tabelul 2): prometrin, metribuzin, cianazine; pro
metrin + metribuzin, metolachlor + prometrin şi metolachlor+ metobromuron.

Pentru combaterea burui'enilor cu germinaţie tîrzie din cultura cartofului, în
anul 1978 au fost experimentate, la Suceava, Geoagiu şi Livada, 5 combinaţii de
erbicide pe bază de EPTC, metolachlor şi alachlor în combinaţie cu prometrin,
metribuzin şi cyanazine (tabelul 4), în doze diferite. In toate variantele, erbieidele
au fost laplicate într-o singură fază, preemergent, cu excepţia produsului EPTC
c,are s-a aplicat imedilat după pllantrare.

Pentru combaterea pirului (Agropyrum repens) s-,au testat erbicide pe bază

de dalapon, T.C.A., hidr:at de tricloracetat, pronamide, amitrol şi atrazin (tabelul 5).
Erbicidele s-,au aplicat după reeoltarea pl,antei premergătoare cartofului, care în
cadrul experienţelor respective a fost grîul de toamnă.

Aşezarea experienţelor a fost în blocuri r,andomizate, cu 4 .repetiţii, suprafaţa

fieC'ărei parcele :fIind cuprinsă între 20 şi 30 m 2 • Soiul cultiv,at la Braşov, Livada ,
Geoagiu, Suceava şi Iaşi a fost Desiree, iar la Livada soiul Ostara.

In toţi anii experimentali şi în toate localităţile, după cum se constată din
datele prezentate în tabelul 1, suma precipitaţiilor căzute după 20 zile de la tra
tamentul eu erbicide a fost peste 20 mm, asigurînd astfel o bună solubilizare
:a erbicidelor şi transportul lor în stratul de sol în care germinează majoritatea
seminţelor de buruieni din rezerva solului.

Caracteristica îmburuienării culturii oartofului, determinată în varianta martor
netI'latat, nelucrat din cele 6 localităţi, reprezentate grafic în fig. 1 arată OI predoml
nare a speciilor de buruieni anuale comparativ cu cele perene. Din grupa speciilor
de buruieni anuale la Braşov, Iaşi şi Geoagiu au fost mai răspîndite cele dico
tiledonate, iar la Liv,ada, speciile de monocotiledonate anuale. Flora de buruieni
de la Suceava a fost varirată, cu pondere diferită a monocotiledonatelor şi dico
tiledonatelor anuale.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. 1. Inîluenţa erbicidelor
simple şi combinate aplicate preemergent asupra producţiei şi eficacita
tea lor împotriva buruienilor.
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Tabelul

Caracterizarea pedocUmatică il reţelei experimentale (SoH aud climate conditions of experiments) 1975-1978

Specificare
(Elcments)

1

Localităţi (Localitics)

Anul I I I I I I(Year) I Braşov Livada Geoagiu Secuieni I Suceava Iaşi

Tipul de sol (soil type) llumico
semigleic

brun mediu I aluvi~11

podzoHt
brun de
pădure

cernoziomic

cernozio
moid

cernoziom
mediu
ll:'vigat

Textura*

. I

Iluto-a,rBi- Illlto-n~Si- I nisipo- , /' lulo-n~Si- II luto-~rgi- Iiluto-nisi-

1

10:tSU I poasa I lutoasa poasa loasa poasă

-------------------1------ I I I

Argilă(%)1 I 28-30 I 21,4 I I 21 I 3:3,6-34,3
Humus.(%) 3,7-5,4 1,4-1,8 2,2 3,06 3,76 I 3,6
pH (H!O) 6-6,8 5,2 I 6,1 6,67 5,6-5,4 6,7

I
I 1--1 1-----1----- I I

Suma precipitaţiilor căzute după 20 de
zile la trat. preemffgent mm
(Rainfall aiter at least 20 days since
the preemergent treatment)

1975
1976
1977
1978

122,5
51,9
:14,4
55,5

23,9
19,2
54,6
75,7

42,2
21,0
66,8
40,1

23,4
62,1
54,0
47,3

77,0
50,8
61,9
67,6

31,5
49,4
30,4
74,3

t-...:)
.l:>
ui .. Nisipo-lutos sandy-loamy; luto-argiloasă 1oamy-argillaceous
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Tabel.!l 2

Influenţa aplicării unor erbicide noi asupra producţiei de tuberculi (Effect of some new herbicides on potato tuber yield)

Producţia relativă (Relative yield) % Media (Mean)
Doza Perioa·

Erbicidul (Rate) da cer-
(Herbicide) kg. cel.

s.a./ I(Exper. Braşov ~Livada Geoagiu Secuieni Suceava Iaşi t/ha OI Dif.
ha years)

/0

Prometrin 2,5 100(36,5) 100(23,2) 100(34,5) 100(26,6) 100(20,8) 100(26,8) 28,8 100 I Mt.
Prăşit de 3 ori - 1975- 133 88 116 133 152 132 34,8 121 6
Prometrin + metribuzin 2,0 1978 123 102 103 119 117 120 32,2 112 3,5
Prometrin + metribuzin 3,0 121 95 103 116 135 124 . 31,8 110 3,0

-----
Prometrin 2,5 100(42,4) 100(23,3) 100(35,8) 100(24,5) 100(35,4) 100(27,4) 30,2 100 Mt.
Metribuzin 1,5 1976- 100 100 106 124 112 139 32,3 107 2,1
Cyanazine 2,0 1978 111 94 102 87 93 92 37,3 124 7,1
Cyanazine 3,0 111 111 98 83 95 90 28,8 94 -8,9

-----
Prometrin 2,5 100(51,4) 100(25,4) 100(39,6) 100(31,0) 100(30,5) 100(16,6) 32,4 100 Mt.
Metolaclor + prometrin 3,2 105 107 103 63 96 131 29,2 90 -3,2
Metolaclor + prometrin 4,0 1977- 110 96 106 69 94 123 33,5 103 1,1
Metolaclor + prometrin 5,2 1978 105 103 105 75 103 123 32,6 101 0,2
Metolaclor + metobromuron 3,0 101 111 109 60 101 111 32,1 99 -0,4
Metolaclor + metobromuron 4,0 113 98 110 75 106 108 33,2 991-°'2Metolaclor + metobromuron 5,0 104 109 106 82 112 120 33,7 104 1,3

DL 5% 1975-1978
1976-1978
1977 -1978

7
9
9

5,0
5,0
4,0

7,0
6,0
8,0

7
5
5

12
11

9

6
6
5
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Fig. 1 - Caracteristica îmburuienării in cultura cartofului în reţeaua experimen
tală pe anii 1975-1978, exprimată procentual prin frecven~a pe grupe de specii de
buruieni faţă de cantitatea totală de buruieni substanţă usoată determinată Ma mar
torul nelucrat. (Percentage of dry matter of weeds of different vlari1ants, from dry

matterLof weeds of check without tiUage. 1975-1978).

Comparativ cu prometrinul aplicat în doză de 2,5 kgft'a s.a., prin
aplicarea erbkidului combinat prometrin+metribuzin în dO"le de 2 kJgjha
s.a. şi 3 kgjha s.a. valoarea producţiei a fost mai mare, cu excepţia

localităţilor Livada şi Geoagiu (tabelul 2). Creşterea dozei de pifom'e
trin + metribuzin de la 2 kgjha s.a. la 3 kg/ha s.a. a imprimat sensuri
diferite ale producţiei, sub influenţa caracteristicii solului din fiecare
zonă, în special a conţinutului în argilă şi humus.

Astfel, pe solul de la Suceava cu un conţinut ridicat de argilă (ta
belul 1), creşterea dozei de prometrin +metribu'Zin de la 2 kg/ha la
3 kg/ha s.a. a influenţat pozitiv nivelul producţiei, înregistrîndu-'Se o
creştere a acesteia cu 180/ 0 , iar pe solul de la Secuieni, cu un conţinut

mai scăzut de humus şi argilă, la aceeaşi creşterea dozei de prome
trin +metribuzin producţia începe să scadă.

În varianta tratată cu erbkidul cyanazine în doză de 2,0 kgjha s.a.
valoarea producţiei, în medie pe cele 6 localităţi, a fost superioară

producţiei de tuberculi obţinută în varianta martor tratată cu prome-
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ERBICIDE IN CULTURĂ NEIRIGATĂ

trin 2,5 kg/ha s.a. La doza de 3,0 kg/ha s.a. cyanazine, s-a înregistrat
o scădere a producţiei de 8,9 tjha.Rezultate mai bune cu acest erbi
cid s-au obţinut la Braşov şi Livada.

Analizînd rezultatele obţinute prin aplicarea erbkidului metola
chlor+prometrin se constată că nivelul -producţiei obţinute diferă de
la o localHate la alt'a prin aplicarea celor 3 doze de erbidd. AsHel
la Braşov, cea mai mare producţie s-a obţinut la doza medie de 4 kg/ha
s.a., cu un spor asigurat statistic de lO%, faţă de varianta martor tra
tată cu prometrin 2,5 kg/ha. iLa creşterea dozei de la 4 kg/ha s.a. la
5,2 l/ha s.a. producţ,ia începe să slcadă de la 110% la 1050/0' De aseme
nea la Geoagiu, cea mai bună producţie, de 1060/0 faţă de varianta mar
tor tratată cu prometrin 2,5 kg/hci\s.a.,a fost obţinută la doza medie de
4 l/ha s.a., cu erbicide Icombinate. Producţia obţinută la Iaşi a fost
superioară variantei martor, indiferent de doza aplicată, cu sporuri
semnificative ale producţiei, de 31 0/O la doza minimă de 4 il/ha s.a.
aplicată şi de 23% la dozele medie şi maximă. La Livada, pe sol cu
un ,conţinut scăzut de materie organică, cea mai eficientă a fost doza
minimă testată, de 3,2 l/ha, unde s-a obţinut, faţă de martor, o pro
ducţie relativă de 1070/0' Singura localitaite unde producţi,a obţinută,

comparativ cu varianta martor, a fost foarte mică la toate cele 3 doze
aplicate, cu scăderi semnificative ale producţiei, cu 370/0 l,a doza mi
nim,ă, 31 % la doza medie şi 250/0 la doza maxilnă aplicată, a fost la
Secuieni.

În variantele tratate cu erbicidul metolachlor+metobromuron, în
doză de 3 l/ha s.a., 4 l/ha s.a. şi 5 lJha s.a., nivelul producţiei obţtnute

a fost determinat de dependenţ:a dozei optime de conţinutul solului în
materie organică şi argilă. Astfel, pe solul de la Livada, doza minimă,

de 3 l/ha s.a., a fost cea mai eficientă, cu un spor de producţie asigurat
statistic de 11 % faţă de varianta martor tratată cu prometrin
2,5 kg/ha s.a.

La Braşov şi Livada, doza medie a dus la obţinerea celor mai bune
producţii, cu sporuri asigurate statistic de 130/0 la Braşov şi 10% . la
Geoagiu. În condiţiile din zonele Suceava şi Iaşi, cu soIuri bogate în
materie organică, doza maximă a determinat cele m'ai mari producţii

relative, de 1120/0 la Suceava şi 1200/ 0 la Ia,şi, faţă de varianta martor.
Se remarcă faptul că în 5 localităţi ,şi anume Braşov, Livada, Geoa

giu, Suceava şi Iaşi, producţia obţinută în variantele tratate cu erbi
cidul me,tolachlor+metobromuron a ,fost superioară variantei martor
tratată cu prometrin 2,5 kg/ha s.a., exceptînd loealitate:a Secuieni, unde
s-a înregistrat o scăderea producţiei cu 400/0 la doza minimă rtestată

de 3,0 l/ha S.a.
Rezultatele privind 'acţiunea erbicidelor noi din sortimentul expe

rimentat, asupra distrugerii buruierrilor, arată o bună combatere atît a
buruienilor dicotiledonate anuale cît şi a celor :monocotiledonat-e anu
ale. În tabelul 3 sînt prezentate rezultatele privind acţiunea erbicidelor
noi asupra buruienilor anuale, testată în perioada 1977-1978.
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Tabelul 3

Eficacitatea erbicidelor noi asupra distrugerii buruienilor
mono şi dicotiledonate (Effect of new herbicides on weed control)

Medii pe 6 localităţi

Erbicidul
(Hcrbicide)

Doza
(Rate)

kg s.a.;
ha

Monocotile::::e~~UlI
de

c~~:::~~::~::::rolP

1

ercentage)

anuale anuale Perene

1977 I 1978 1 Media I 1977 1 1978 IMedia I 1977 \ 1978 I Media

Martor netratat- I
neprăşit (Check)*) -=-- __0 ~__0 0 0 0 0 0 0 0__

Prometrin 2,5 65 79 72 84 79 81,5 21 10 15,5
--------11--- --- --- --- ------ --------- ---
Prometrin +

metribuzin
2,0 77 98 87,2 93 93 93 39 14 26,5

_0 ._- _

Prometrin +
metribuzin

4,0 89 96 92,5 96 98 97 53 9 31

1-------- ------ - __ ------ --- --- ---
Metribuzill 1,05 78 94 86 98 98 98 26 30 28

1--------- --------_--------- --- ---
Metolachlor +

prometrin
3,2 95 87 m 63 92 77,2 ° 15 7,5

1-------- --- --------------------- ------
Metolachlor +

prometrin
4,0 88 92 90 71 87 79 6 5 5,5

---------- --- --- ------ --------------- ---
Metolachlor +

prometrin
5,2 93 96 94,5 73 98 85,5 2 19 10,5

1--------1------ ---_o _
Metolachlor +

metobromuron
3,0 79 84 81,5 53 88 70,5 5 o 2,5

\--------,1--- 0
--- --- ----------- --- ------

Metolachlor +
metobromuron

4,0 80 84 82 61 95 78 12 o 6

--------1--- --- - ------- __ --- ---
Metolachlor +

metobrol11uron
5,0 76 88 82 75 99 87 26 ° 13

1--------1--- --------- --- --- --- ---
Cyanazinc 2,0 83**) 43 63 46 91 68,5 23 32 27,51-------- --- - -__
C,vanazine 3,0 88 47 67,5 84 93 88,5 24 36 30

*) No herbicide, nor mechanical hoeing
....) Rezultate din 1978

Buruienile dicotiledonate anuale au fost distruse puternic de acţi

unea erbicidelor triazine, remarcîndu-se erbiciidul combinat pe bază

de prometrin+metribuzin, cu un procent de combatere de 93 0/ 0 faţă de
varianta martor netratat, cînd s-a aplicat în doză de 2 kg/ha s.a.şi de
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970/0 la doza de 4 kg/ha s.a. Din datele prezentate reiese agre'sivitatea
deosebită a metribuzinului. 1,05 kg/ha s.a. împotrivia buruienilor dico
tiledonate anuale unde a fost înregistrat, faţă de varianta martor ne
tratat, cel mai mare procent de combatere, de 980/ 0, De asemenea, se
poate observa, din datele prezentate, că erbiciul metribuzin a depăişit

şi gradul de combatere din varianta tratată cu erbiciul prometrin+me
tribuzin aplicat în doză de 2 kg/ha s.a., cu un procent de 50/ 0,

Cele mai bune rezultate privind combaterea buruienilor monoco
tiledonate anuale s-au obţinut în variantele tratate cu erbicige com
binate pe Ibază de prometrin+metribuzin aplicate în doză de 4 kgfha
s.a., cu un procent de combatere de 92,50/0 ,şi erbkidul metolachlor+
+prometrin la toate cele 3 doze aplicate, unde se diferenţiază clar
acţiunea Igraminicidă a combinaţiilor, procesul de combatere fiind mai
mare de 90 0/ 0 ,

Erbicidele combinate şi-au manifestat acţiunea mai ales în cultu
rile cuo infestare predomin,antă cu buruieni anuale, în special la
Braşov, Geoagiu şi Iaşi, dînd posibilitatea distrugerii unei game mai
largi de buruieni, prin completarea reuşită a acţiunii distructive a com
ponentelor active. Creşterea dozei de erbicide a dus la cre,şterea gra
dului de combatere a buruienilor anuale. AiStfel, creşterea dozei de
prometrin+metribuzin de la Q kg/ha s.a. la 3 kg/ha s.a. a dus, IÎnme~

die pe cele 6 localităţi, la creşterea procentului de combatere a huru
ienilor monocotiledonate anuale de la 87,2 0/ 0 la 92,5 0/ 0 , iar a celor di
cotiledonate anuale de la 930/ 0 la 970/0,

În variantele tratate cu erbicidul combinat pe bază de metolachlor
şi metobromuron, procentul de combatere a fost de 81,5 0/ 0 la doza de
3 l/ha 'S.a. şi de 82 0/ 0 prin aplicarea dozelor de 4 şi 5 l/ha s.a. Datele
comparative privind gradul de combatere a buruienilor monocotiledo
nate anuale prin aplicarea celor două erbicide combinate pe bază de
metola'chlor şi prometrin şi ,metolachlor şi metobromuron arată, l'a ace
eaşi doză aplicată, o acţiune graminicidă mai accentuată a metolachlo
rului în combinaţie cu prometrinul decît ,cu lnetobromuronul.

Erbicidul cyanazin a dat rezultate bune cînd a fost aplicat în doză

de 3 kg/ha s.a., acţionînd în special asupra dicotiledonatelor anuale, la
care valoarea procentului de com\batere a depă,şit pe cea obţinută în
varianta tratată cu rprometrin în doză de 2,5 kg/ha, fără însă să atingă

eficacitatea celorlalte erbkide testate.
Din datele obţinute privind testarea unor noi erbicide simple şi

combinate reiese superioritatea combinaţiilor de erbicide pe bază de
prometrin + metribuzin, metolachlor +prometrin ,şi metolalchlor + meto
bromuron, în ceea ce priveşte influenţa atît asupra producţiei, unde
s-au obţinut sporuri de 3-3,5 t/ha (tabelul 2) cît şi asupra griadului de
combatere a buruienilor anuale, de peste 850/0 (tabelul 3). Dintre erbi
cidele ,aplicate singure, numai cu erbicidul metribuzin s-au obţ'inut re
zultate practic eg,ale cu cele obţinute în vari,antele tratate cu erbÎlCidele
combinate, dovedindu-se superioritatea lui. Erbkidul prometrin, ,apli-
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cat în doză 2,5 kg/ha iS.a. (varianta martor), a fost depăşit de toate
erbkidele experimentate din punct de vedere al influenţei atît asupra
producţiei, cît şi asupra gradului decom'batere a buruienilor, 'cu ex
cepţia erbkidului cyanazin, care a avut o comportare mai slabă.

Buruienile perene nu au fostcombătute de nici unul din erbici
deIe testate.

2. Eficacitatea combaterii cu erbicide combinate a buruienilor cu
germinaţie tîrzie din cultura cartofului. in vederea menţinerii culturii de
cartofi curată de buruieni pînă la sfîrşitul perioadei de vegetaţie a
cartofului, atenţia 'cercetătorilor (ŞARPE, 1972 ; VLADUŢIU, 1970, 1976)
a. fost ,îndreptată în dire,cţiacombaterii gramineelor anuale ,ca: Seta
ria sp. (L), EchinochIoa crus gaIU (L) Beauv, Digitaria sanguinalis (L),
buruieni termofile iCU germinaţie tîrzie, care după unii autori (BERIN
DEI, 1972; ITAMAŞ, 1972, 1973) nu influenţează mult pro1ducţia, dar
aduc mari greutăţi la recoItarea mecanizată a cartofului.

În tabelul 4 sînt prezentate datele comparative, obţinute la Su
ceava, Geoa9iu şi ,Livada în 1978, privind gradul de combatere a buru
ienilor anuale din cultura carto'fului, prin a,plicarea unor erbkide Icom
binate.

La Suceava au predominat buruienile dkotiledonate anuale, deter
mindu-se în varianta martor netratat-nelucrat, o cantitate de 9 267 kg/ha
masă verde faţă de 2 117 kg/ha masă verde, buruieni monocotiledonate
anuale. Gradul de combatere a dicotiledonatelor anuale 'a fost cuprins
între 88 şi 98 falţă de varianta m'artoI netratată, iar a lnonocotiledo
natelor anuale între 63 şi 850/ 0 faţă de acelaşi martor.

La Geoagiu, ponderea au avut-o buruienile dkotiledonate anuale,
determinîndu-se 16730 kg/ha m.v., cantitate dublă faţă de 'cea a mono
cotiledonatelor anuale, iar rezultatele obţinute au fost foarte bune,
fiind atins un procent de combatere a buruienilor dicotiledonate anuale
de 97-1000/ 0, iar a monocotilerlonatelor anuale de 95-980/ 0 'faţă de va
rianta netratată şi nelucrată.

La Livada, gradul de infestare cu buruieni monocotiledonate anu
ale a fost de 8580 kg/ha m.v. faţă de 4790 kg/ha .m.v. cît a fost 'pon
derea dicotiledonatelor anuale. Gradul de combatere a gramineelor
anuale a fost .cuprins între 87 şi 1000/0, ,iar a dkotiledonatelor anuale
între 89 şi 100% ,

Cele mai bune rezultate s-au obţinut în vaTÎ'anta erbicidată cu
alachlor aplicat în doză de 2,5 ljha s.a., asociat cu metribuzin în doză

de 0,6 kg/ha s.a., aplicate preemergent. Astfel,monO'cotiledonatele
anuale au fost combătute în proporţie ide 93'0/0 l'a Suceavia, 97% la
Geoagiu şi 990/0 la Livada,com;parativ ,cu martorul netratat.

De asemenea, au fostcombătute .foarte bine şi buruienile dicotile
donate anuale, în procent de 94% la Suceava şi 100% la Geoagiu şi

Livada.
În condiţiile de Ia Suceava, cu un grad de il1'festar'e mai mare cu

buruieni dicotiledonate anuale, :în afară de varianta ,menţionată rezul-
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Tabelul -1

Influenţa unor combinaţii de erbicide asupra combaterii buruienilor cu germinaţie tîrzie din cultura cartofuhri (Effeet of
combination of herbicides on control of weeds late emerging in potata cropping) - 1978

Cantitatea de buruieni (Weed amount)**)

Suceava Geoagiu Livada

Erbicidul Doza
MA I DA MA DA MA DA

(Herbicide)*) (Rate)
kg (1) s.a./11a

k~~1 ~~~I% Ikgjha I % kgjha I O;' % kgjha I % kgjha I %m.v. IU.V. /0 m.v. m.v.

I

Mt. 1 3 praşile I
(1. Check) 60 90 60 99 260 97 120 99 2100 76 820 83

Mt. II netratat - 2117 O 9267 00 8070 O 16730 O 8580 O 4790 O
neprăşit (2. Check)

EPTC + prometrin 3,7 +2,0 313 85 190 98 280 97 430 97 150 98 60 99
EPTC + prometrin 4,8+2,0 423 80 317 97 250 97 10 100 570 93 140 97
Metolachlor + prometrin 2,0+2,0 683 68 1083 88 370 95 30 100 O 1100 O 100
Alachlor + prometrin 1,5+1,75 317 85 1050 89 220 97 L130 97 1090 87 550 89
Alachlor + prometrin 2,4+2,5 250 88 300 97 380 95 O 100 670 j 92 340 93
Alachlor + metribuzin 2,5+0,7 150 93 533 94 250 97 O 100 100 99 O 100
Alachlor + cyanazine 1,5+ 1,5 784 63 666 93 130 98 80 100 76\ 91 10 100

I
Alachlor + cyanazine 2,5+2,5 567 73 217 98 210 97 10 100

I
')')0 97 5 100-<)

I
*) 1. Check

2. Check
no herbicide, 3 time hoeing
uo herbicide. no mech. hoeiug

**) MA - Buruieni monocotiledonate anuale (Anuual mOllocotil. '''\eec1s)
DA - Buruieni dicotiledonate anuale (Anuual dieoti!. ,,,eeds)
m.v - masa verde (green mass)
% combatere buruieni (%)
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tate bune s-au obţinut ŞI 1n varianta tratată cu alachlor :în doză de
2,5 l/ha s.a., asociat cu prometrin în doză de 2,5 kg/ha s.a., în care
caz gradul de combatere a gramineelor anuale a fost de 88 0/ 0 , iar a
dicotiledonatelor anuale de 97 0/ 0 faţă de varianta martor. Rezultate
egale s-au obţinut cînd s-a aplicat preemergent erbkidul alachlor în
doză de 2,5 l/ha s.a., asociat cu prometrin 1,75 kg/ha s.a., !şi erbkidul
EPIC în doză de 3,7 l/ha s.a., asociat ,cu 2 kg/ha s.a. prometrin, aiplioat
înainte de plantare şi încorporat în sol, gradul de combatere a grami
neelor anuale fiind de 85 0/ 0 ,

La Geoagiu Se constată că toate combinaţiile de erbieide s-au do
vedit a fi foarte bune, avînd acţiune distructivă atît asupra monocoti
ledonatelor anuale (95-98 0/ 0 ) cît ,şi asupra dicotiledonatelor anuale
(97-100 0/ 0),

La Livada, în afară de varianta erbicidată cu alachlor 2,5 l/ha s.a.
asociat cu 'metribuzin 0,7 kgjha s.a., (cea mai bună variantă în toate
localităţile), rezultate foarte bune s-au obţinut ,şi la varianta tratată

cu metolachlor 2,0 l/ha s.a. asociat cu prometrin 2,0 kg/ha s.a., unde
practic nu au mai fost buruieni în variantă.

Combinaţiile cu erbicide prezentate ,în tabelul 4 prin acţiunea lor
distructivă accentuaUi asupra buruienilor anuale, atît mono cît şi dieo
tiledonate, se pot considera de mare perspectivă pentru cultur:a carto
fului din ţara noastră.

3. Eficacitatea erbicideloI asupra combaterii pirului (Agropyrum
rcpens) din cultura cartolului. Cele mai bune rezultate s-au obţinut în
variantele tratate ,cu erbieide pe bază de dalapon şi T.C.A., unde gradul
de combatere a piruluia fost de 880/ 0 şi respectiv 82'0/ 0 faţă de mar
torul neprăşit (tabelul 5).

Deasemenea, rezultate bune s-au obţinut şi în varianta cu hidrat
de tricloracetat, determinîndu-se un grad de combatere a pirului de
78%'

Cea mai slabă lcomportare a avut-o erbicidul amitrol, la care gra
dul de combatere a fost de 65 0/ 0, cu 160/0 mai mic decît în vari'anta tra
tată cu dalapon.

Unui grad bun de combatere a pirului îi corespunde şi o p'foducţie

de tuberculi ridicată. Astfel, comparativ cu martorul pră,şit, valoarea
producţiei în variantele tratate cu dalapon, T.C.A. ,şi hidrat de triclor
acetat a fost peste 80 0/ 0 , În variantele tratate cu erbiiCidele pe bază de
pronamide, amitrol şi atfazin, producţ,ia de tuberculi a înregistrat o
scădere distinct semnificativă, cu 6,6 pînă la 14,5 t/ha tuberculi.

CONCLUZII. (1) Experienţele întreprinse în 6 localităţi în diferite
condiţii pedoclimatice şi de floră, au evidenţiat, comparativ cu erbici
dul Gesagard, o efkacitatesuperioară asupra combaterii buruienilor
anuale a erbicidului metribuzin şi a combinaţiilor (de erbicide pe bază

de prometrin +metribuzin, metolachlor +prometrinşimetola1chlor+me
tobromuron. Efectului erbicid îi corespunde un nivel ridicaţ al produc-
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Eficacitatea unor erbicide în combaterea pirului (Effeet of herbicides on Agropyrum control) - Medii pentru 9 variante
de aplicare

I Producţia de tub~rculi (Tubcr yield) Pir (Agropyrum dry matter yicld) kg/ha

Prod. totală)
Dif. Dalapon

Erbiciddc*) (total yicld Prod.
Masa subte-

Gradul de
(Herbicic1es) comercială Masa aeriană Total combatere

'Iba I
SemniI. (Warc) rană (Undcr- (Aerialmass) (Total mass) (Control

t/ha (SigniI.) % grountl mass) lcvel) %
%

Martor 1 3 praşile :38,7 100 4,5 ** 87 201 184 385 92
Martor II l1eprăşit 16,4 42 -17,8 000 60 1 762 3030 4792 O
Dalapon 34,2 88 O ML 84 282 290 572 d8
T.CA. :32,4 84 1,8 - 86 380 480 866 82
Hidrat de tricIoracetat :31,5 81 - 2,7 85 450 602 1052 78
Pronam~de

;~'~ I 71 - 6,6 00 81 562 894 1356 72
Amitrol .... , ...... 6~ -10,0

I
000 78 621 1061 1682 65

Atrazin I 19,7 51 -14,5 000 83 387 581 968 80

DL 5% 3,2 i /ha sau 8,3 % I
*) 1. Chcck

2. Check
3 timc mcch. hoeing, no herbicidc ;
110 hoeing, no herbicide
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tiei de tuberculi. (2) Pentru combaterea buruienilor graminee cu ger
minaţie tîrzie din culturacartofului, cele mai bune rezultate s-au obţinut

prin aplicarea preemergentă a erbkidului alachlor aplicat în doză de
2,5 l/ha s.a., asociat cu metribuzinul în doză de 0,7 kg/h:a s.a. De per
spectivă sînt şi variantele care au în componenţa lor erbicidul alachlor
asociat cu prometrin sau metolachlor. A!ceste erbicide combat foarte
bine atît gramineele, cît şi dicotiledon-atele anuale. (3) Pentru comba
terea pirului (Agropyrum repens) cele mai eficace sînt erbicidele pe
bază de dalapon T.C.A. şi hidrat de tricloracetat.
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STAGE OF RESEARCH WORK ANtD PROGNOSIS
FOR HERBICIDE ASSORTMENT FOR UNIRRIGATED

POTATO CROP

Summa.ry

Herbicides based an metribuzin, prometrin+metribuzin, cyanazine, metola
clor+prometrin, metoliaclor+ met,abromuron, used to control the annual weeds
were tested in 1975-1978 in six zones of the country (table 1). The obtained
results (table 2) have pointed out the supedority of the herbioide metribuzin (a !'late
of 1.5 kg s.a./ha) and the combination prometrin+metribuzin. A very good effioacy
resulted to have the combinations metolachlor+prometrin and metolachlor+meto
bromuron. For controlling the Graminaceae plants late emerging a better suitability
had the combinations alachlor+metribuzin (2,5 1 s.a.jha+O,7 kg s.a.jha) and
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alachlor+prometrin (1.5 l s.la.jhia+1.75 kg s.a./ha 01' 2.5 l s.a./ha+2.5 kg s.la.jha) as
oan be seen in table 4. To good results iTI! controlling the annual Mono and Dico
tiledonatae plants leadalso the utilization of the variant metollachlor+prometrin
(2.0 l s.a.lha+2.0 kg s.a./ha). The very distructive ,action of the herbicides based
on dalapon, T.C.A. and trichloracetate hydrate in controlling the twich (Agropy
rum repens) could be revealed.

FORSCHUNGSSTAND UND PERSPEKTIVEN
FOR DES HERBIZIDSORTIMENT IM KARTOFFELBAU

OI-INE BEWASSERUNG

Zusammenfassung

Wăhrend 1975-1978 wurde in verschiedenen klimatischen Bedingungen, in 6
Ortschaften (Braşov, Livada, Geoagiu, Secuieni, Suceava und Iaşi) ein Herbizid
sortiment getestet. Die Unkrautmittel enthielten als Aktivsubsuan:oen: Metribuzin,
Prometrin+Metribuzin, Cyanazin, Metolachlor+Prometrin und Metolachlor+Me
tobromuron.

Die Ergebnisse (Tabelle 2) haben die Uberlegenheit des Urkrautmittels Me
tribuzin (1,5 KgjHa. A.S.) und der Kombination Prometrin+Metribuzin (4 Kg/Ha.
A.S.) hervorgehoben. Ein sehr gute. Wirkung haben ,auch die Kombinationen Mer
tolachlor+Prometrin und Metoliachlor+Metobromuron gezeigt. Fur die Bekămpfung

der spătkeimenden Gramineen, waren die besten KombiTIJationen Alachlor 2,51/Hla+
+Metribuzin 0,7 KgVHa. und Alachlor 1,5 I/Ha+Prometrin 1,75 Kg/Ha. odeI' Ala
chIor 2,5 l/Ha+Prometrin 2,5 Kg/Ha (Tabelle 4).

Eine hohe Wirkung gegen Agropyrum repens wurde im Klartoffelbau mit
Hilfe der Unkrautmittel DalJapon, TCA und Trichlor,azetat-Hydrat erreicht.

CTA,I(HR HCCJIE,I(OBAHMPl M TIEPCTIEKTMBHOCTb ACCOP
TMMEHTA rEPBlfQM,I(OB ,I(JlR HEOPOIITAEMOPl

KYJIbTYPbI RAPTO~EJIR

Pe31O,Me

C IJ;eJIhIO JI)f13epCliIlllImaU)Uf M yJIy'-ImeIUUI accopTliIMeHTa MMeIOIIJ;MXCH rep6HIJ;H)J;013

)J;JIH 60ph6hI C OJl,HOJIeTHHMM COPHHl\aMI1 13 HeopoIllaeMhlx HyJIhTypax HapTo<!JeJIH, 13 pa3
JIl1'-IHhIX rrO'-I13eIUIO-HJIlIlVIaTIiI'-IeCHHX yCJIOBMHX, 13 nepHoŢJ; 1975-1978 rr., 13 6 30Hax cTpaHhI

- BpaIllo13e, JIliIBa;n;e, )J;meoa;n;mMY, CeHyeHb, Cy'-IaBa M HCChI .- IIpOBOŢJ;HJIHCh MCIIhI

TaHHH rep6HIJ;HŢJ;OB Ha OCHOBe MeTpH6y31'IHa, npOMeTpI'IHa+MeTpHHo6y3liIH, IJ;MaHa3liIHa,

MeTOJIaXJIOpa+rrpOMeTpMH M MeTOJIaXJIOpa+MeTa6poMypOH (Ta6JI. 1). IIoJIy'-IeHHhIe pe
3yJIhTaThI (Ta6JI. 2) rrOHaSaJIlf rrpeBocxoŢJ;CTBO npenapaTa MeTpH6y3IIH, rrpHMeHHeMoro 13

ŢJ;o3e 1,5 Hrjra JI,.II., H HOM6HHau;nH: npoMeTpuHa C MeTpH6y31iUIOM 13 ŢJ;03e "* Hrjra )J;.H.
O'-IeUb xopoililiIe pesyJIbTaThI ;n;aJIM 'l'aHme ;n;Be HOM6ImaU;IiIM - MeTOJIaXJIOp+rrpoMeTpIIII

H MeTOJIaXJIOp+ MeTo6poMypOH. )J;JIH 60ph6hI C rrOSŢJ;HO BCXOŢJ;Hll~HMIiI 3JIaHOBhIMH, HaH60JIee

ar,P<!JeHTMBHhIMH OHa3aJIMCh ROM6I1HaI~HM rep6nIJ;MŢJ;OB Ha OCHOBe aJIaXJIopa B ŢJ;03e 2,5 JI Ira
)J;.H. C MeTpM6y3HHoM 13 ŢJ;ose 0,7 Hr{ra ŢJ;.H. li ŢJ;13yX HOM6HHaIJ;MH: aJIaxJIopa C rrpoMe

TpMHOM -1,5 JI/ra aJIaxJIopa C 1,75 Hrjra rrpoMeTpHHa IiI 2,5 JI/ra aJIaxJIopa C 2,5 r{ra

rrpoMeTpMHa (Ta6JI. 4) . XopoiliHe pesyJlhTaThI HaH B 6oph6e C OŢJ;HOŢJ;OJIhHhIMH M ŢJ;By)J;OJIh

HhIMH OŢJ;HOJIeTHHMM copHHHaMH, TaH H 13 OTHOIlleHMM ypomaH RapTo<!JeJIH, 6hIJIM IIOJIyqeHhI

13 13apHaHTax o6pa6oTaHHhlx MeTOJIaXJIOpOM 13 ŢJ;03e 2 JI{ra ŢJ;.H. B CMeCH C 2,0 Hr/ra rrpo
MeTpHHa. CHJIhHOe yHM'-ITOmaIOIIJ;ee )J;eH:CT13liIe Ha rrhlpetI rrOJI3YQHH: (Agl'opyl'um l'epens)
B HeopoIllaeMotI HyJIhType HapTo<!JeJIH Ha6JIIO;n;aJIOCh rrpliI npMMeHeHIIM rep6MIJ;M)J;013 Ha
OCHOBe ŢJ;aJIarrOHa, TCA M rH;n;paTa TpHXJIOpaIJ;eTaTa (Ta6JI. 5).
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STADIUL CERCETARILOR
ŞI PERSPECTIVA PRIVIND SORTIMENTUL DE ERBICIDE

PENTRU CULTURA IRIGATĂ A CARTOFULUI

N. ŞARPE, '1. PALTINEANU, ALEXANDRINA POPESCU, 1. NEGUŢI,
L. TAMAŞ, LUCIA DRAGOMIR ş~ ANTOANETA COŞOVEANU

lIn perioada 1976-1978 s-Iau executat experienţe cu erbicide
în 5 localităţi situate în zone difer,enţiate ca sol şi climă: Fun
dulea, Valu lui Traian, Tg. Mureş, Ştefăneşti - Argeş şi Brăila.

Erbicidele experimentate au fost pe bază de EPTC, trituralin,
,alachlor, metollachlor, prometrin, metribuzin şi cyanazin. In func
ţie de meoanismul de ac'ţiune şi proprietăţiLe fizico-chimice ,ale
erbicidelor respective, tratamentele s-au făcut înainte de plantare,
cu încorpomre în sol (ppi), imediat după plantare (pre) şi înainte
de răsărirea oartofilor dar după răS!ărirea buruienilor (post). So
iurile Desiree şi Ostara au suportat bine erbicidele la dozele op
time. O supradozare a provocat unele simptome fitotoxice în
speci,al în vadantele cu EPTC, trifluralin şi prometrin. Cele mai
bune rezultate în combaterea buruienilor anual'e mono şi dicotilel
dOIlJate (Sevaria, Echinochloa, Sinapis, Raphanus, Amaranthus,
Chenopodium, Hibiscus etc.) s-a realizat în v,ariantele trat,ate cu
erbicide asodate: EPTC+prometrin s,au metribuzin aplicate ppi
şi post, alachlor sau metolachlor asociate cu prometrin sau me
tribuzin aplicate imediat după plantar,ea cartofilor. Tot la aceste
Viariant€l s-lau realizat şi cel'e mai mari producţii de tuberculi.

În condiţii de iriga,re, plantelor de cartofi li se cree,ază c'Ondiţii
optime pentru creştere şi dezvoltare, realizîndu-,se ,astfel re-colte m;ari,
de peste 40000 kg tuberculi la hectar (CEAUŞESCUşi BERINDEI, 1976).
rnsă la fel ca şi laaUe culturi, prin irigare şi fertilizare se creează

condiţii extrem de favoriabileşi pentru înmulţirea buruieniloL Din
această cauză buruienile pot provoca, în culturile de cartofi, pagube
de pelste 20000 klg tubereuli la hectar, ceea ,ce r'eprezintă 45-500/ 0

din producţia posibilă de obţinut în zona respectivă (ŞARPE şi 'calab.,
1977 ; CIORLĂUŞ şicolab., 1978).
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ERBICIDE IN CULTURĂ IRIGATA

Cercetările privind combaterea chimkă a buruienilor în cultura
irigată ,a cartofului au fost organizate pentru prima 'dată în 1974, la
LC.C.P.T. Fundulea lşi 'apoi, din 1975, s-au extins şi la alte staţiuni:

Valu lui Traian, Ştefăneşti, Tg. Mureş, Brăila etc. În prima etapă s-a
luat în studiu un sortiment redus de erbidde din grupa triazinelor 'ca:
prometrin, terbutrin, metribuzin etc., apoi s-a~ introdus în experimen
tare noi erbicide sintetizate \pe plan mondial. In vederea lărgirii spec
trului de combatere a buruienilor s-a re::::urs ş,i la asocierea diferitelor
erbicide.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCET RE. Experienţele din al doilea
ciclu, 1976-1978, au fost organizate în 5 staţiuni diferenţiate din punct de vedere
al condiţiilor pedoclimatice: la I.C.C.P.T. Fundulea pe cernoziom mediu levigat,
care conţine 3,5% humus, La V,alu lui Trailan pe cernozliom carbonatat, care con
ţine 3,40/ 0 humus, la Tg. Mureş pe sol aluvionar, care conţine 3,40/0 humus, la Şte

făneşti pe sol aluvionar, care conţine 2,4% humus şi la Brăila pe cernoziom car
bonatic, care conţine 2,60/g humus.

Erbicidele experimentJEl!te au avut următoarele baze active:
1) Alachlor = 2-chloro-2'-6'-diethyl-N-(methoxymethyl) acetanilide;
2) Cyanazin = 2-chloro-4-(1-cyano-l-methylethylamino)-6-ethylamino s-triazine ;
3) EPTC=S-ethyl-dipropylthiocarbamate ;
4) Metolachlor=2-ethyl-,.6-methyl-N-(I'methyl, 2, methoxy ethyl) cloracetanilide;
5) Metribuzin= 4-amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-as-triazin-5 (4 H) one;
6) Prometrin = 2,4-bis (isopropylamino)-6-(methylthio)-s-triazine ;
7) Trifluralin =a, a,a,-trifluoro-2, 6-dinitro-N, N-dipropyl-p-toluidine.

In funcţie de mecanismul de acţiune ~i de unele proprietăţi fizico-chimice,
erbicidele s-au aplicat la diferite epoci; inainte de plantare, după plantare ~i îna
inte de răsărirea cartofilor. Epocile de aplicare şi dozele pentru fiecare erbicid sint
indicate în tabelul 1. In timpul vegetaţiei s-au făcut observaţii privind seiectivi
tatea erbicidelor faţăde pllantele de ca,rtofi, prin ,acordiarea de note după scaDa EWRS
(European Weed Research Society): nota 1=plante de cartofi dezvoltate normal;
nota 9 = puternice simptome fitotoxice, care se finalizează cu moartea plantelor
de cartofi.

Gradul de infestare cu buruieni s-a apreciat prin identificarea tuturor spe
cHlor de buruieni şi ,acordarea de note, tot după scara EWRS: nota 1= toate spe
ciile de buruieni distruse în totalitate; nota 9= fără efect asupra buruienilor, cu
grad de acoperire similar cu situaţia de la martorul II.

La marforul 1 s-au executat 3 praşile între rînduri şi pe rînd pentru a dis
truge buruienile. La martorul II si la toate variantele tratate cu erbicide nu s-a
făcut nici o praşilă. .

In funcţie de umiditatea solului şi cerinţele plantelor faţă de apă s-au efectuat
4-6 udări, CUi norme care ,au variat in limite de 500-800 m 3/ha.

In experienţe s-au folosit soiurile: Desiree la Fundulea, Ştefăneşti - Argeş
şi Brăilia ; Os-tara şi Desire€l I'ai Vlalului Traian.

REZULTATELE O·BŢINUTE. 1. Selectivitatea erbicidelor faţă de plan
tele de cartofi la soiurile Desiree şi Ostara a ,fost bună în cazul varian
telor tratate cu erbicide pe bază de alachlor, metola.chlor, cyanazin şi

metribuzin. A1ceste erbicide nu au provocat nici un simptom de fitoto
xicitate plantelor de cartof. În variantele tratate cu EPTC s-au mani
festat simptome Jitotoxice, printr-o creştere mai lentă a plantelorîn
primele 3-4 săptămîni de la răsărire. Simptomele respective au fost
mai slabe la doza de 4,3 k:g/ha EPTC şi mai evidente la doza de
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Tabelul 1

Selectivitatea erbicidelor faţă de soiurile de cartofi în anii 1976 şi 1977
Note EWRS* la 30-60 zile de la aplicarea erbicidelor (Berbicide seleetivity for potato varieties expressed in EWRS notes

30-60 days after treatment)

Variantele experienţei (Variants)
Note EWRS (Notes)

Erbicidele (Herbicides)

EPTC + prometrin
Trifluralin + prometrin

Martor 1
Martor II

EPTC
EPTC
Trifluralin

- 3 praşile***

neprăşit***

I
Doza (Rate)

I

Epoca
kg/ha s.a. (Time)**

I

--1
4,30 ppi
5,70 ppi
0,96 ppi

4,3 +2,0 ppi + post
0,7 +2,0 ppi + post

-1
1

0,75+1,7 pre
1,00+ 1,5 pre

I 1,50+1,0 pre
I 1,50+0,7 pre

1 1,40+1,7 pre

I 2,4 +2,5
I

pre

1

I 2,0 I post
I 4,0 I post
I 2,0 I post
I 3,0 I post

* Note EWRS: 1 = fără simptome fitoxice; 9 = puternice simptome fitotoxice, plantele distruse total (1 = ",ithout phytotoxic simptoms,
9· = ve1'Y high phytotoxic simptoms)

H ppi = erbicideIe s-au aplicat inainte de plantar,~a cartofilor, incorporindu-se imediat în sol cu polidiscuJ +grapa, in 2 urme, la adîncimea
de 8-12 cm (treatment before tuber planting, incorporation in soil by disk ha1'ro,"\ plus teeth haro\\, 8--12 cm dcep).
pre = erbicidele s-au aplicat imediat după plantare, inainte de răsărirca cartofilor şi a buruienilor (trcatmcnt soon after planting).

1:0 post = erbicide1e s-au aplicat cu 1-5 zile Înainte ele răsărirea cartofilor, dar după răsărirea buruicnilor (treatmcnt 1-5 days before potato.
CJl plant emergence but after "'eed emergence)
(,Q H* 1. Check-no herbicide, 3 times mech. hoeing. 2. Check-no herbicide, no mech. hoeing.
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5,7 kg/ha EPTC. Deşi tri:fluralinul este cunoscut ca un inhibitor al pro
cesului de germinaţie, la ,plantele de cartofi a avut o influenţă nega
tivă asupra creşterii şi dezvoltării. Fenomenul s-a manifestat printr-o
întîrziere a răsăririi cucirica 5-7 zile şi o creştere foarte lentă în pri
mele \30 zile. După această perioadă plantele de cartofi au crescut
normal.

Erbicidul cu prometrin a provocat simptome fitotoxice numai la va
riantele tratate cu doza maximă, a.dică 4 kg/ha. Stmptomele fitotoxice
dU fost mai evidente în special în anii CÎnd, la timp scurt după trata
ment, au intervenit precipitaţii mai abundente. Fitotoxkitatea s-a ma
nifestat prin îngăllbenirea sistemului foliar. Dar, după 'cum se vede din
tabelele 1-2, la nici un erbicid simptomele fitotoxice nu s-au finalizat
cu distrugerea plantelor de cartof.

2. Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor a fost diferită,

fiind condiţionată de un complex de factori ca de exemplu:
- compoziţia floristică a buruienilor din fiecare staţiune i

- mecanismul şi spectrul de combatere al fiecărui erbicid i

- doza de erbkide aplicată la hectar i

-conţinutulîn humus şi argilă al soluriloL
Eficacitatea privind combaterea buruienilor a fost în mare mă'sură

determinată de principalele specii predominante. Pentru o imagine mai
clară, se prezintă în continuare principalele specii de buruieni care au
infestat cultura de cartof în perioada 1976-1978.

La LC.C.P.T. Fundulea au fost ,dominante speciile: Sina.pis arVen·
sis, Chenopodium album, Hibiscus terna tus, Echinochloa crusgaJji, Se
raria viridis, Setaria glauca, Setaria verticilata, Digitaria sanguinalis,
Amaranthus retrof1exus, Convolvulus arvensis şi Cirsium :arvense.

La Valu lui ·Traian speciile dominante au fost: Sinapis arvensis şi

Haphanus raphanistrum. În afară de acestea, au mai fost prezente spe
ciile: Amaranthus retroilexus, Amaranthus crispus, Solanum nigrum,
Hibiscus ternatus, Convolvulus arvensis, Setaria sp.

La Tg. Mureş, în urma determinărilor efectuate s-au gEisit ca domi
nante speciile: Echinochloa crus galli, Setaria sp., Sinapis arvensis,
Chenopodium albulTI, Convolvulus arvensis, Amaranthus retroilexus,
Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Agropyrum repens etc.

La Ştefăneşti - Argeş, pe solul aluvionar din lunca Argeşului au
dominat speciile: Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Setaria sp., S'or
ghum halepense.

La Brăila au dominat speciile: Solanum nigrum, Sonchus arvensis,
Sorghum halepense, Polygonum convolvulus.

Din sinteza observaţiilor, ale căror date sînt prezentate în tabe
lele 3-4, rezultă că erbicidele pe bază de EPTC, trifluralin, metol,achlor
şi alachlor au avut un e,feet foarte bun în combaterea sipeciilor mono
cotiledonate ca Echinochloa crus galli, Setaria sp. şi Digitaria sangui
nalis. Erbiddele menţionate au avut un efect mai slab asupra dicotile-
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Tabelul 2

Selectivitatea erbicidelor faţă de soiurile' de cartof irigat în anul 1978 - Note EWRS* la 30-60 zile de la aplicarea erbi
cidelor (Herbicide selectivity for potato varieties expressed in EWRS notes, 30-60 days aHer treatment)

Variantele experienţei Note EWRS (Nolcs)

(Variants) Localitatea şi soiul cultivat (Locality aud varicty)

E 'b' 'd ,1, (H' 'b' , l' ) I Doza (Rate) I .E;poca Fun~ul.ea, IV. Traian'l Bră~lf~. iştcfăneşti' ITg. Mureş'll Media
1 ICI ee ti ICle es kg/ha s.a. (Tllue)** Deslree Ostara DeSlree Desiree Desiree (Mean)

Martor 1 3 praşile 1 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Martor II neprăşit 1 - - 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0

EPTC + prometrin I 4,3+2,0 ppi + post 1,5 2,0 :1,0 2,0 :1,0 2,3
EPTC + prornetrin ~ 5,7+2,0 ppi + post 2,0 2,0 :$,3 3,0 3,0 2,7
EPTC + metribuzin 4,3+1,4 ppi + post 1,5 1,0 :$,0 2,0 3,0 2,1

Alachlor + promelrin I 1.4+1,7 pre 1. ,O 1,0 1.,7 3,0 I 1,0 1,5
Alachlor + prometrin 2,4+2,5 pre 1,0 1,0 1,0 2,0! / 1,0 1,2
Prometrin 2.0 pre 1,0 I 1,0 3,3 1,0 1,.0 1,5
Prometrin 4,0 pre 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,4

Prometrin/metribuzin 2,0 post 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,6
Prometrin/metribuzin 3,0 post 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,6
Prometrin 2,0 post 1,0 1,0 1,7 2,0 1,0 1,3
Prometrin 4,0 post 1,0 1,0 1,7 1,0 1,0 1,1
Cyanazin 2,0 post 1,0 1,0 1, 7 1,0 1,0 1,1
Cyanazin 3,0 post 1,0 1,0 2,7 1,0 1,0 1,3 l'

Cyanazin + alachIor 1,5+ 1,4 post 1,0 1,0 3.3 1,0 1,0 1,5
Cyanazin + alacllior 2,0+ 1,7 post 1,0 1,0 I 3,0 1,0 1,0 1,4

" Note E\'VRS: 1 = fără simptome fitotoxice: 9 = puternice simptome fitotoxice, plantele distruse total
** ppi = erbicidele s-au aplicat inainte de plantarea cartofilor, încorporîndu-se imediat în sol cu poUdiscul + grapa, în 2 urme, la adîn·

cimea de 8-12 em,
tv pre = erbicidele s-au aplicat după plantare, înainte de răsărirea cartofilor şi buruL'nilor
Q) post = el'bicidele s-au aplicat cu 1-5 zile înainte de răsărireacartofilor, dar după răsărirea buruienilor.
f-o" N.B. = The undergl'01md notcs have the same significanec as in the lst table.
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Tabelul 3

- Note EWRS* Ia 90-120 zile
croppip:gţi,l.l<lerirrigation.
treatment) ,

Note EWR:S' (Notes)

Erbici~ele (Herbicides)
Doza (Rate) I

kg/ha s.a. T Epoca
(Timc)

1 3nraşile

1

-
ueprăşit

I

EPTC
EPTC
Trifluralin

Prometrin
Prometrin
Prometrin/ metribuzin
Prometrin/ metribuzin

pre 2,7
pre 1,5
pre 1,7
pre 1,0
pre 2,8
pre 1,4

post 1,7
post 1,5
post 1,0
post 1,0

* Note EWRS: 1 =buruienilc distruse în proporţie de 90- 100%; 9 - fără efcct asupra buruienilor (1 = ",ecds controlled 90-100%, 9 = ",ith-
out any effect on ",eeds) .
ppi = erbicidele s-au aplicat înainte de plantarea cartofilor, tncorporîndu-se în sol cu polidiscul +grapa, în 2 urme, la adIncimea de 8-12 cm
pre = erbicideles-au aplicat după plantare; 'înainte de răsărirea cartofilor şi a buruienilor.
post = erbicidele s-au aplicat cu 1-5 zile înainte de răsărirea cartofilor, dar după răsărirea buruienilor.
N.B. AlI other underground terms are translated in the previous tables.
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Tubelul 4

Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor din cultura cartofului 'irigat
în anul 1978 - Note EWRS* la 90-120 zile de la aplicarea erbicidelor

(Herbicide selectivity in potato cropping under irrigation,
expressed in EWRS notes 90-120 days after treatment)

-
Variantele experienţei (Variants) Note EWRS (1'<otes)

-
V. ~

Fun- Tg. Ştefă- Eră- c:'S
Tra- C)

dulca Mureş neşti Ha eErbicidelc Doza (Hate) Epoca iau
--- --------(Hcrbicidcs) kg/ha s.a. Crime)
~j,;)% 3,4% 3,3% 2,4% 2,4%

c:'S;;
hu- hu- hu- hu- I hu- C)

nlUs mus I Inus nlus mus ~

Martor 1 3praşile I
-

1

1
.
0 1,0 3.0 I3.0 1 1•0 1,8

Martor II - nepră'şit - 9,0 9,0 7,0 9,0 9,0 15,6
---_.~---

EPTC + promelrin 4,;3+2,0 ppi + post 1,5 6,0 2,0 i 1,0 2,0 2,5
EPTC prometrin 5,7 + 2,0 ppi + post 1,2 5,0 1,0 3,0 1,0 2,2
EPTC + metribnzin 4,3+1,4 ppi + post 1,0 ;),0 1,0 4,0 2,3 2,3

---- --1-.---
I Alachlor + promet rin 1.4+1,7 pre

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

I Alachlor + prometrin 2.4+2,5 pre 1,2 3,0 2,0 7,0 1,0 2,8

I Prometrin 2,0 pre 1,5 3,0 2,0 3,0 2,3 2,4
Prometrin 4,0 pre 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,6

------ ------
Prometrin/ metri buzin 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0

1

1,7 1,7post
Prometrin/ metribuzin ~3,0 post 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,6
Prometrin 2,0 post 2,5 2,0 2,0 3,0 2,4 2,4
Prometrin 4,0 post 1,5 3,0 1,0 2,0 2,3 2,0
Cyanazin 2,0 post 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,2
Cyanuzin :3,0 post 3,0 4,0 2,0 1,0 ;),7 2,7
Cyanuzin + alachlor 1,5 + 1,4 post 2,7

I
2,0 2,0 1,0 1,0 2,1

Cyanazin + alach:or 2,0+1,7 post 2,5 3,0 2,0 1,0 1,7 2,0

" Note EWHS: 1 = huruienile distruse in proporţie de 90 -100 % ; 9 fără efect asupra buruienilor
ppi erbicidele s"au aplicat inainte d" plantarea cartofilor, Încorporîndu-se În sol cu polidiseulr+

grapa, in 2 urme, la adîncimea de 8-12 cm.
pre erbicidele s-au aplicat după plantare, înainte de răsăril'ca ca1'tofilol' şi a bu1'uienilo1'. .
post (~rbicidcle s-au aplicat cu 1-5 7ile înainte d" răsărirl'u cUl'tofilol', dar după răsăl'irea bUl'uiellllor.
N.B. 'rhe underground te1'1115 are the "ame as in the table :3.

donatelor, iar unele specii, ca Sinapis arvensis, Solanum nigrum şi

Raphanus raphanistrum au fost rezistente.
Prometrinul, metribuzinul şi cyanazinul au avut, în schimb, un

efect foarte bun asupra speiciilor de buruieni anuale din grupa dicotile
donatelor, ca Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Amaranthus sp.,
Hibiscus terna tus şi ChenopodiuD1 albuD1 etiC.

Cele mai bune rezultate în combaterea buruienilor anuale mono şi

dicotiledonate s-au realizat în variantele tratate cu erbkide aSociate:
EPTC +!prometrin sau metribuzin, trifluralin + prometrin, metolachlor +
+ prometrin sau metribuzin, ala'chlor + prometrin. O eficacitate bună în
combaterea buruienilor s-a realizat ;şi în variantele tratate cu erbkidul
combinat pe bază de prometrin şi metribuzin. Eficacitatea cyanazinului
a LJst mai slabă comparativ cu metribuzinul şi prometrinul.
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ERBICIDE IN CULTURĂ IRIGATĂ

Producţia de tuberculi obţinută în urma aplicării erbicidelor simple şi asociate in
in potato cropping

Variantele experienţei
Producţia (Tuber yield)

(Variants) Fundulea

I
Valu lui Traian

ErbicideJe

I
Doza (Rate) I EPoca 1976 I 1977 1976 I 1977

(Herbicides) kg s.a./ha (Time)
t/ha I % It/ha I % It/ha I % It/ha I %

MLrtor 1 - 3 praşile - - 35 100 26 100 47 100 39 100
Martor II - neprăşit - - 28 79 18 7 18 38 13 32

---- -------- --
EPTC 4,30 ppi 38 108 30 115 42 90 28 71
EPTC 5,70 ppi 30 85 29 113 43 91 29 75
Trifluralin 0,96 ppi 24 70 33 125 36 76 27 69

--------------
EPTC + prometrin 4,3+2,0 ppi+post 37 107 36 137 42 89 29 73
TrifluraIin + prometrin 0,7+2,0 ppi+post 33 96 37 142 47 100 30 74

---------- ----
Metolachlor + prometrin 0,75+1,7 pre 37 106 36 136 48 103 31 76
Metolachlor + prometrin 1,00+1,5 pre 42 120 40 154 45 95 33 83
Metolachlor + prometrin 1,50+1,0 pre 40 115 39 147 44 94 36 93
Metolachlor + metribuzin 1,50+0,7 pre 37 105 38 144 47 99 33 83
Alachlor + prometrin 1,40+1,7 pre 41 116 35 134 45 96 31 76
Alachlor + prometrin 2,40+2,5 pre 41 121 37 142 47 100 32 80

--------------
Prometrin 2,0 post 35 100 34 130 40 85 31 76
Prometrin 4,0 post 30 86 35 135 36 77 26 66
Prometrin/metribuzin 2,0 post 40 114

1
47 179 41 88 30 I 74

Prometrin/ metribuzin 3,0 post 32 90 33 126 41 881 28 71

DL 5 % 6,1 10,1 4,1 2,8
1 % 8,1 13,4 5,5 3,8

0,1% 10,5 17,4 7,2 4,9

ppi = erbicidele s-au aplicat inainte de plantarea cartofilor, incorporindu-se tn sol cu polidi'lCul + grapa
pre = erbicidcle s-au aplicat după plantare, inainte de răsărirea cartofilor şi a buruicnilor.
post = erbicidcle s-au aplicat cu 1-5 zile înainte du răsărirea cartofilor, dar după răsărirea buruienilor.

N.B. The underground terms are translated in the previous tables.

3. Producţia de tuberculi este în strînsă corelaţie cu eficacitatea în
combaterea buruienilor şi cu seleetivitatea erbicidelor faţă de plantele
de cartof. Din tabelele 5 şi 6 rezultă că cele ulai mari productii de
tuberculi s-au realizat în toţi anii şi în toate staţiunile la variantele
tratate cu erbicide asociate pe bază de metolachlor +prometrin sau
metribuzin, alachlor+prometrin, EPTC+:prometrin, precum ş.i în cele
tratate cu prometrin asociat cu metribuzin.

În variantele tratate numai 'cu EPTC sau trifluralin producţiile de
tuberculi au fost mai reduse, datorită infestă,rii ridicat,e cu specii rezis
tente. În variantele tratate cu doze duble de prometrin, deşi s-a realizat
o !combatere bună a buruienilor, producţia de tuberculi a :înregistrat o
diminuare faţă de doza simplă. Probabil prometrinul, levigat 'În sol prin
apa de irigare, are o oarecare influenţă negativă asupra formării tu
berculilor.
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Tabelul 5

cultura irigat~ a cartofului 1976-1977 (Potato tuber yield herbicides were used
under irrigation - 1976-1977)

in localităţile (in localities)

Tg. Mureş Ştefăneşti Brăila Media (Mean)
-

1 I i1976 I 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977

t/ha I % It/ha I % t/ha I % It/ha I % t/ha I % 1t/ha I % t/ha I % I {/ha I %

55 100 49 100 68 100 48 100 41 100 46 100 49,2 100 41,6 100
7 12 32 66 22 32 17 35 22 54 23 50 19,4 39 24,2 58-- ---- - ---- - - -----------------

21 38 36 74 48 70 46 98 31 76 31 67 36,0 73 34,2 82
19 35 25 51 57 84 47 98 41 100 40 87 38,0 77 34,0 82
8 15 25 52 50 73 36 75 42 102 40 87 32,0 65 40,0 96-- - ---- - - - --- --------------

45 82 48 99 64 94 40 83 41 100 42 91 45,8 93 39,0 94
37 67 44 91 50 73 38 79 36 88 35 76 40,6 82 36,8 88-- - -------------- - -------------
32 59 47 96 42 62 40 83 38 93 38 83 39,4 80 38,4 92
28 51 46 95 46 68 46 96 40 97 39 85 40,2 82 40,8 98
25 46 44 91 52 76 36 75 38 93 37 80 39,8 81 38,4 92
45 83 52 106 48 70 42 87 39 95 39 85 43,2 88 40,8 98
35 64 48 100 52 76 40 83 37 90 38 83 42,0 85 38,4 92
45 82 51 104 39 57 37 77 42 102 46 100 42,8 87 40,6 97
-- - - --- -------- - -------------

40 73 52 107 61 90 46 96 38 93 36 78 42,8 87 39,8 96
44 80 I 49 100 66 97 39 81 31 76 27 59 41,4 84 35,2 85
45 83 149 100 66 97 43 89 42 102 43 93 46,8 95 42,4 102
52 95 50 102 66 97 45 94 41 100 44 96 46,4 94 40,0 96

2,8
3,8
4,9

7,5
9,9

12,8

5,5
7,2
9,5

3,2
4,3
5,5

2,2
2,9
3,7

in 2 urme. Ia adincimea de 8 -12 cm.

CONCLUZII. (1) Folosirea erbicidelor în combaterea chimică a bu
ruienilor constituie o metodă modernă pentru tehnologia culturii carto
fului irigat, permiţînd eliminarea praşilelor manuale şi mecanice,
(2) Erbicidele princiipa1e folosite pînă în prezent şi la culturacarto.
fului irigat (!Soiuri tardive) sînt cele pe bază de prometrin, terbutrin
şi metribuzin. Cu aceste erbkide se rezolvă foarte bine proble'ma com
baterii chimi'ce a buruienilor anuale din culturile de cartofi infe!staţi

cu specii dominante din grupa dkotiledonatelor. {3) În vederea Iăr.girii

spe1ctrului de combatere a buruieni1or, atît dicotiledol1'ate cît şi mono
cotiledonate, prezintă 'Perspectivă aplicarea asociată a erbkidelor.
Dintre a1cestea, cele mai bune rezultate s-au obţinut prin tratamente
cu erbicide "antigramineice" pe bază de EPTC, alachlor şi mletola
chlof, asociate ,cu prometrin sau metribuzin. Rezultate similare s-au
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~ Tabelul 6
~ , ,

O') Producţia de tuberc.uli obţinută în urma aplicării erbicidelor simple şi asociate în cultura' irigată a cartofului
în', anul 1978 (Tuber. yield when herbicides Were used in potato cropping under irdgation)

Variantele experienţei (Variants) I Producţia (Tuber yieJd)

Erbicidelc IDoza (Rato) I . I Fundulaa IV. Tmian I B,ăila IŞlefăncştl ITg. ""'o, i M''"'a
(Herbicides) 1,0' sa Iha Epoca (Tlme) I I I I I I I

h • • t/ha %. t/ha ' % It/ha % t/ha % t/ha % t/ha, %

Martor I 3 pra-şile

I
-

I I 31 hgl 39 h~1 47 /iOol 44 liOol 25 liOol 37.2 liOO
Martor II - neprăşit 25 19 27 11 25 1'"'58, J I 67 19,8 I 53

Iii 1---'--'---'--'---'--'---'--'---'--'---'--

4,3+2,0
5,7+2,0
4,3+1,4

EPTC + prometrin
EPTC + prometrin
EPTC + metribuzin

ppi+post 35 113, 36 921 361 761,41 '1931 23 9~ 3,4.2 I 92
ppi+post 40 130 34 87' 33 69 37 84

1

24 9ri :i:i,6 90
ppi+post 36 118 40 102 35 I 74 44 ,100 25 100 36,0 I 97

Alachlo,' + pcomelcin 1.4+1.7 pee 26 85·~10~~I 92~~!~-;;.;, :l5.,O 1-:
Alachlor + promelrin 2.4+ 2,5 pre 25 81 :38 96 45' I 95 35 '79 27 :107 34,0 , 91

Prometrin 2,0 prc 43 138,1' 41 105 :32 ,,671 40 ,91, 24 196 36,0 II 97
Prometrin 4.0 pre 40 130 :35 90 35 75 26 59 24 ' 96 32,0 86

I -1-----'----·-- -~---
Prometrin/metribuzin 2,0, P,ost 38 1221 41 103 39 I 82 3,7 8.i

l

: 24 l' 961 :~5,'8 I 96
Prometrin/metribuzin 3,0 post 39 128' 37 95 45 97, :3:~ 75 2:3 90 :35.4 95
Prometrin 2,0 post 38 125 39 99 :3:3 69 :37 8 i! 25 1001 17,2 4H
Prometrin I 4,0 post 35 113 37 94 :~6 77 :30 68 24 I 97' 32.4 87
Cyanazin 2,0 post 30 96 40 102 34 74 31 70: 23 I 92 15,8 42

Cyanazin I 3,0 post 38 125 34 871' 27 57 14 32
1' 24 1 96 27.41 74

, Cyanazin + alac-hlor 1,5+ 1,4 post 26 85 38 96 37 791 42 95 25 98 33,6 90
I Cyanazin + alachlo, I 2,0+1,7 post 34 111 38 I 961 36 1 761 32 89 26 i03 34.6 93

DI. 5%
1%

0,1%

4,1
5,4
7,1

3,5
4,7
6,1

4,0
5,3
6,9

5,6
7,4
9,6

4,2
5.6
7,3

4,3
5,7
7,4

ppi = erbicidde s-au aplicat inainte de plantarea cartofilor, incorporinclu-se in sol cu polidiscul +grapa, In 2 urme, la adincimea de 8-12 cm.
pre = erbicielele s-au aplicat după plantare, Inainte de răsărirea cartofilor şi a buruienilor.
post = erbicidele s-au aplicat cu 1-5 zile inainte de răsărirea cartofilor, dar după răsărirca buruienilor.
N.B. The unel'.lrgrounds terms arc translatccl in thc previous tables.
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obţinut şi în variantele cu erbicide ,combinate pe bază de prometrin şi

metribUzin. (4) Erbicidul EPTC ,se va aplica în doze de 4,3 kg/ha :( sub
stanţă activă), înainte de plantarea cartofului şi, fiind volatil, se va
încorpora imediat în sol cu polidiscul în agregat 'cu girapa cu calţi re
glabili. Încorporarea se va face la adîncimea maxim,ă posibil de reali
zat, 14-16 cm. Un amestec al solului cu erbkidul se realizează cel"rriai
bine prin 2 lucrări cu polidiscul executate în cruce. Pentru ,combaterea
buruienilor dicotiledonate, înainte ,de răsărirea plantelor de cartofi se
va executa un al doilea tratament cu prometrin în doze de 2,0-2,5
kg/ha sau cu metribuzin 0,7-1,00 kg/ha. (5) Alachlorul, în doze de
2-4 kg/ha, asociat cu prometrin în doză de 2,0-2,5 kg/ha sau metri
buzin 0,7-1,0 kg/lha, Se va 'aplica imediat după plantarea cartofilor.
(6) Prometrinul asociat cu metribuzinul se, va aplica după plantarea
cartofului şi pînă Înainte de răsărirea plantelor de cartofi în doze de
2,0-3,0 kg s.a. la hectar. (7) Combaterea buruienilor perene: Cirsium,
Agropyrum, Convolvulus etc. din cultura cartofului irigat necesită noi
cercetări în vederea elaborării unui program de combatere inte<grată.
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STAGE OF RESEARCH WORK AND PROGNOSIS FOR
HERBICIDE ASSORTMENT FOR IRRIGATED

POTATO OROP

Summary

In 1976-1978 experiments with herbieides in five localities placed in five
diffrerent zones (Fundulela, Valu lui Traian, Tg. Mureş, Şte>făne~rti - Arge~, Brăila)

were earried out. The herbicides in experiment were products including EPTC,
trifluralin, lalachlor, metolachlor, prometrin, metribuzin ,and eyanazin. Depending
rn the mechanism of 'adion and the physico-chemical characteristics of the herbi
~ides, the treatments were dane before planting (ppi), soon aHer planting (pre)
and before pot'ato emergence but ,after weed emerg;eniCe (post). The varietiles Des;iT(~e

and Os'baria have wel1 tolerated the herbiddes when optimum rates were used.
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A superrate induced some phytotoxio symptoms (it was especially the oase of EPTC,
trifluralin and prometrin). The best results in controlling the annual Mono- and
Dicotiledonatae weeds (Setaria, Echinocloa, Sinapis, Raphanus, Amaranthus Che
nopodium, Hibiscus, etc.) were obtained by the following variants: EPTC+pro
metrin (ppi ar post), EPTC+metribuzin (ppi ar post), alachlor or metolachlor both
associated with prometrin OI' metribuzin (pre), when good .yields could be
recorded.

FORSCHUNGSSTAND UND PERSPEKTIVE ROR DAS
HERBIZIDSORTIMENT IM BEWAsSERTEN KARTOFFELBAU

Zusammenfassung

Wâhrend 1976-1978 wurde in verschiedenen klimatischen Bedingun.gen, in
5 OrtschJaften (Fundruloo~ Valu lui Traian, Tg. Mureş, Ştefăneşti - Argeş und
Brăila) ein Her-bizidsortiment getestet. Die Unkrautmittel enth5.elten als Aktiv
substanzen: EPTC, Trifluralin, Alachlor, Metolachlor, Prometrin, Metribuzin und
Cyanazin. Die Behandlungen wurden vor der PHanzung, gleich nach der Pflanzung
und vor dem Auflla'1..1fen der Kiartoffeln vorgenommen.

Die Sorten Des'iree und Ostara hiaben die Unkrautmittel -bei optlimaleu.. Dosen
gut vertragen. Die Uberdosierung hat aber einige phytotoxische Symptome hervor
gerufen, besonders bei den V,arianten mit EPTC, Trifluralin und Prometrin.

Die besten Ergebnisse gegen die einjahrigen Mono-und Dikotiledonenunkauter
(Setaria, Echinoschloa, Sinapis, Raphanus, Amaranthus, Chenopedium,HibisclUs, usw.)
wurden in derv Vlarianten mit EP'DC+Prometrin odeI' Metribuzin (vor und Nachau
flaut) und mit AlacWor odeI' Metolachlor+Prometrin odeI' Mietribuzin (Vorau
nauf), erzielt.

nie selben Varianten bnachten auch die grossten Ertrage.

CTA,IJ;llfI MCCJIE,IJ;OBAHMn M TIEPCTIERTMBHOCTb ACCOP
THMEHTA rEPEM[(M,IJ;OB ,IJ;JIH OPOllIAEMOn RVJIbTVPbI

RAPTO<1>EJIH

B rrepHo)J; 1976-1978 rr. rrpOBOAHJIMCb orrbITbI C rep611~HAaMH B 5 MeCTHOCTHX,
pacrrOJIOmeHHblx B pa3JIMQHbIX, B OTHOIIleHIflI rro~.BeHHO-RJInMaTlllIeCRMX yCJIOBHti, 30Hax 
<1>yHAyJIH, BaJIy JIyti TpaHH, ThIpry MypeIIl, IlITelfJ,meIIlTb-ApAmeIIl M BpaMJIa. McrrbI
ThIBaJIliCb rep6n~UAbI Ha OCHOBe EPTC TplHpJIypaJIUHa, aJIaXJIopa, MeTOJIaXJIOpa, rrpo
MeTplma, MeTpH6ysuHa H ~uaHa3HHa. B aaBUCMMOCTU OT MexaHU3Ma p;eticTBHH 11 lfJM3HHO
XHMHQeCRHX CBOtiCTB COOTBercTByroID;HX rep6H~H):I;OB, 06pa60THH HMM AeJIaJIHCb HJIM AO
rrocaAHM RapTolfJeJIH, C saAemwti HX B rrO~BY (ppi), ceti~ac me BCeJIeA sa rrocaAHoit (pre)
UJIH me rrepeA rrOHBJIeHlieM BCXOP;OB RapTolfJe.rra, HO YiRe rrOCJIe IIOHBJIeHliH COpHHROB
(post). CopTa ,IJ,e3Mpe M OCTapa XOP0II10 rrepeHOCIIJIH OrrTMMaJIbHbIe P;03bI rep6M~MAOB.

IIpeBhIllieA:Me ):I;oa BbISbIBaJIO rrOHBJIeHlie CHMIITOMOB lfJHTOTOHCMtIHOCTII B oco6eHHocTu B
BapKaHTax C rrpuMeHeHueM EPTG, TpI1:lfJ.rrypaJIUHa H rrpoMeTpuHa. HaMJIY~IIlMe peayJIhTCl.TbI
B 6opb6e C O):l;HOAOJIhHhIMIl Ii ABYAOJIbHhIMU OAHOJIeTHIIMM copHHHaMIi (Setaria,
Echinochloa, Sinapis, Raphanus, Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus H AP.) 6hI.rrH rroJIy
lIeHbI B BapMaHTax C rrpIiMeHemieM CMeceM rep6u~H):I;OB: EPTC C rrpoMeTpIiHoM IiJIU Me
TpM6y3MHOM, MeTOAOM ppi U.rrIi post, aJIaxJIopa UJIII MeTOJIax.rropa B CMecu C rrpoMe
TpIiHOM IiJIIi MeTpn6ysIiHoM, npMMeHHeMhIx ceMlIac me rrOCJIe rroca):l;HU RaprolfJeJIa. B 3THX
me BapnaH'l'aX 6bIJIn nOJIylIeHbI TCl.Rme II Han60JIee BbIcORHe ypomaM HJIy6HeM.
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REZULTATE PRIVIND IMBINAREA APLICARII
ERBICIDELOR CU LUCRARILE MECANICE

DE INTRETINERE IN PRODUCTIA INTENSIVA. .
A CARTOFULUI

H. BREDT. L. TAMAŞ, N. ŞARPE, EUGENIA TANASESCU şi GEORGETA FR!NCU

Pe baza a numeroase cercetări din ultimii 10 ani, executate
în condiţii pedoclimatice foarte diferite, se prezintă o sinteză

asupr.a modului cum ,au evoluat sistemele tehnologice de între
ţ;inere la cultura cartofului. Intreţinerea culturilor exclusiv me
canic a înregistrat limita maximă cu principiul de înăbuşire a
buruieni10r prin realizarea de biloane progresiv tot mai înalte
(sporuri de 2,2-3,0 H1a sau 7-9% faţă de tehnologiile obişnuite

prin praşi1e). Dar apariţia erbicidelor şi trecerea, încă din primii
ani, de la aplicarea lor pe benzi la aplicarea integr,aIă, pe toată

supr:afaţa, a modificat r,aportul de forţe repede şi pronunţat în
favoarea erbicidelor, determinînd sistemul "erbicide+ lucrări me
canice numai la nevoie". In prezent, prin dezvoltarea sortimen
tului de erbicide, s-a ajuns ca întreţinerea culturilor exclusiv
cu erbicide să devină realitate în tot mai multe unităţi fruntaşe.

Acest sistem av,antajos de întreţinere exclusiv pe oale chimică

a culturilor pOlate fi asigurat prin măsuri de combatere integrată

a buruienilor (sporuri de 21-30% grad de combatere), precum
şi printr-o pregătire mai radicală a solului toamna (sporuri de
producţie de 4-6 t tuberculi la ha).

Mecanizarea lucrărilor constituie unul din cei mai eficienţi fac
tori de intensivizare a producţiei. În cultura cartofului, 'acest faictor
a ,determinat 'sisteme diferite de 'producţie, cu eficienţă din ce în ce
mai mare (SCHICK şi colab. 1965 i WEIMARWERK, 1972). Pentru lu-
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crările de întreţinere, evoluţia sub acest aspect poate fi descrisă mult
simplificat ca în schema de mai jos:

J\lanual

Manual + mecanizat

Mecanizat +manual

l\1ecanizat

lVJ.ecanizat + erbicid

Erbi:cid + mecanizat

Erbicid

Înlocuind şi eliminînd lucrările manuale, s-a ajuns deci la posibi
litatea întreţinerii exclusiv mecanizate a culturilor de cartof, prin gră

pări, pra'şile, bilonare şi rebilonare, în succesiuni şi combinaţii diferite
după situaţie (BERINDEI, 1970 şi 1973 i BRIA, 1975).

Dar această mecanizare progresivă şi apoi totală a lucrărilor de
întreţinere a accentuat mult efectele negative de tasare ş.i compactare
d solului, de formare a bulgărilor, de vătămare a 'plantei şi a si,stemu
lui radicular (BERINDEI, 1970 şi 1972 i BREDT şi POPESCU, 1972;
GALL, ULRICH şi colab., 1974) cu consecinţe pînă la rereoltarea meca
nizată şi chiar la secvenţele ulterioare, de condiţionare, păstrare şi

valorificare -a cartofului (LORENZ şi colab., 1972).
De aceea, s-au impus preocupări de perfecţionare în acest dome

niu, vizînd raţionalizarea şi reducerea numărului de lucrări, fără şi,

îndeosebi, cu folosirea erbiddeloL Prezentăm o scurtă sinteză a acestor
preocupări şi conturarea perspectivei apropiate în acest domeniu.

MATERL"lL SI METODA. Toate cercetările în această directie s-au bazat
pe experienţe de ~împ, de regulă polifactoriale şi executate în r~ţea, pe soIuri
şi în condiţii climatice diferite. S-a lucrat în condiţii de mecanizare, dar riguros.
şi cu interppetarea statistică al rezultatelor experiment,ale.

Majoritatea experienţelor au fost execut,ate după oereale ca premergătoare,

cu soiurile de cartof admise pentru zona respectivă şi folosind tehnologiile de vîrf
pentru perioadla dată. Numai plantatul oartofului s-a executat semimeeanizat, pen
tru mărirea exactităţii.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. O primă raţionalizare, încă fără erbici
Jare,a ad.us-o principiul de înăbuşire a buruienilor în cadrul lucrărilor
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de întreţinere, prin ridicarea de biloane trepţat mai înalte. În expe
rienţe executate la Braşov pe un sol mijlociu spre greu, structurat,
mediu îmburuienat şi în zona Făgăraş pe un sol me1ctiu podzolit, pu.ter
nie îmhuruienat (tabelul 1), a,cest procedeu s-a soldat prin sporuri medii
semnifÎicative, de 2,1 tlha, mai mari, la o îmburuienare redusă (Braşov)

şi în condiţii de vegetatie mai favorabile (anul 1974). Aplicat corect,
cu folosirea de rarite corespunzătoare şi combinat cu gra:pa plasă în
fazele iniţiale ale culturii, acest ,principiu s-a dovedit cea mai sigură

cale pentru întreţinerea exclusiv mecanică a culturilor de Icartof, fără

praşile manuale şi fără erbicide.

Tabelul 1

Realizarea întreţinerii culturilor prin biloane progresiv mai înalte
pe principiul de înnăbuşire a buruienilor (Weed control by progressively

higher ridges)

Producţia (Potato yield) t/ha
Experienţele

(Localily and year)

Braşov 1973
Br~,ş(lv 1974
Făgăraş 197:)
Făgăraş 1974

2 praşile mec;mice
1 praşilă manuală

1 muşuroit*)

24,0
12,2
14,0
18,6

3 rebilonări

progresiv mai
înalte**)

26,2
45,2
14,7
21,0

Diferenţa

(Difference)

+2,2*
+:),0**
+0,7
+2,3*

------------ j-------,------ ------- ---------1
4 experienţe,

(DL Cj~,G=2t/ha)
24,7 26,8 +2,1*

2 inL'.~I'-rO\\ 111"chanical hodng, 1 hand hoeing, 1 ridging
:~ l'cridgings progressively higher.

Dar o adevărată revoluţie în producţia cartofului au adus-o abia
erbicidele, determinînd posibilitatea reducerii numărului de lucrări, a
compensării lor prin tratamente cu erbicide (TA'MAŞ, 1973 i ŞARPE şi

colah., 1972 i VLĂDUŢIUşi colab., 1970; BREDT şi colah., 1977). Între
anii 1960-1970 'au existaţ numeroase preocupări pentru aplicarea er
bicidului în benzi, deci numai pe rîndurile de plante. Dar din sinteza
a numeroase rezultate obţinute în condiţ:ii pedocli:matke foarte dife
rite (tabelul 2), se poate constata că acest procedeu nu a satisfă'cut la
cartof, diminuînd producţia şi eficienţa ei economică. În medie pe
26 experienţe s-a înregistrat un dehcit de producţie de 2 t/ha sau 90/0,
la un cost mărit ,cu 50 lei/t şi cu o pierdere de 1 500 lei venit la ha.
Cauza acestor pierderi nu au fost erbicidele,ci tot lucrările meca-
nice - praşile şi rebilonări - care trehuiau executate pe intervale şi

care distrugeau repede bilonul (la prăşit) şi mai ales stratul cu erbi
cid (la rebilonat), determinînd o îmburuienare parţială a culturilor.
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Influenţa aplicării erbicideJor in benzi, pe rinduri, asupra producţiei

(Effeet of herbicide spreading on rows in bands on potato tuber yieJd)

Tabelul 2

Producţia Cost Venitul (Income·thon·
(Yield) t/ha (cost price) lei/t sand) mii Ici/ha

Natura
Localitatea Tipul solului solului NI'. de

Mec." Mec. + Mec. +Locality (for 2 hal'vests) (SoH type) (SoH"" ani Mec." Mec.+ Mec."
nature)I(Y"''')

(With. erb. Dif. (With· erb. DiI. (With· el'b. Dii.
out rind (Diff.) out rind (Dttf) out rind (Diff)

herbici· (hel'- hel'bic.) (hel'bic) herbic.) (hel'-
dation) bie.) bie.)

I

Argeş -- rec. 1 aIuviaI LN 3 17,9 16,1 -1,8 600 630 + 30 12,6 10,7 -1,9
- rec. II aluvial LN 3 26,0 23,0 -3,0 410 440 + 30 10,1 8,2 -1,9

Brăila cernoziom castaniu LN 3 23,5 20,1 -3,4 360 400 + 40 4,5 3,1 -1,4
Braşov humico-gleic AL 3 33,6 33,0 -0,6 270 280 + 10 10,2 9,6 -0,6
Tg. Murcş aluvial LLN 3 28,7 26,7 -2,0 380 420 + 40 6,1 4,7 -1,4
Oradea brun podzolit LA 3 19,0 14,2 -4,8 560 690 +130 4,5 1,6 -2,9
Livada - rec. 1 podzoIit LN 3 13,8 13,7 -0,1 480 500 + 20 12,3 11,6 -0,7

- rec. II ·podzoIit LN 3 23,9 21,8 -2,1 300 380 + 80 11,0 10,2 -0,8
Secuieni cernoziomic LLN 2 17,1 17,0 -0,1 - - - - - -

7 localităţi

I
7 soIuri

1
2 I 26 122'6120'61-92o/~ I 420 I 470 I+5

0
1

8,91 7,41-1,5
exp. 12% 17%

--
" La Argeş, Brăila şi Secuieni: lucrări m"canicc şi manuale (only mechanical and manual v.ol'ks)
*" N = and soH, A = clay soH, L = intcrmedial'Y soH.
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Rezultate mai bune cu acest :procedeu au fost obţinute în cultura car
tofului pe terenuri plane, dar tot cu diminuări de produse (TAMAŞ,

1973) .
Din aceste considerente s-a renunţat repede la arp'icarea erbicide

lor pe benzi, în favoarea tratamentului ~e întreaga suprafaţă, în scopul
înlocuirii atîta praşilelor manuale cît şi a lucrărilor mecanice, de al
căror efect nergativ, cu repercusiuni pînă la recoltare, trebuie ţinut

mereu seamă. Această trecere la trata,mente integrale a dat rezultate
bune, exemplificate în tabelul 3 prin date obţinute pe soIuri mijlociu
spre grele la T\g. Mureş şi Ştefăneşti, cu un număr diferit de lucrări

(0-3), aplicate cu şi fără tratament integral de erbicid. Se poate ob
serva că, fără erbicid, nici 3 lucrări nu au reuşit să asigure o producţie

corespunzătoare (17,3 şi 11,8 t/ha, încă în creştere), pe cînd după eli-
minarea buruienilor prin erbicid au fost suficiente una, maximum două

lucrări pentru realizarea unor producţii mult mai mari, de 25-27 t car-

Tabelul 3

Influenţa substituirii lucrărilor mecanice prin erbicidare asupra producţiei

(Effeet of, mechanical hoeing by, herbicidation on potato tuber yield ;
results aHer 3 experimental years, on medium - light soils)

Media pe 3 ani, soIuri mijlocii spre uşoare

Fără erbicid
Cu erbicid aplicat pe într.

supraf. (With herbicides

Localitatea Specificare
(Without herbicides) on the whole surface)

(Locality) (Traits) -
O 1 2 3 O 1 2 3

lucrări (with... mech. works) lucrări (with... mech. works)

Prod. abs. (Yield)
Tg. Mureş t/ha 9,4 14,6 16,0 17,3 23,3 27,1 25,0 26,0

Dif. (t/ha) O 5,2 6,6 7,9 O 3,8 1,7 2,7
Prod. reI. (Rela-

1184 I 1116 Itive yield) % 100 155 170 100 107 112
- - - - - -

DL 5% 1,4 t sau 15 .. .4%

Iprcd. ah,. (Yield) ,

Ştefăneşti
t/ha 5,5 8,6 9,6 11,8 23,3 25,7 27,2 26,8

Dif. (t/ba) O 3,1 4,1 6,3 O 2.4 3,9 3,5
Prod. reI. (Rela-

175 f214i I 11~- 117Jtive yield) % 100 156 100 115
- - - -

DL 5% 2,5 t sau 38 ... 9 %

Prod. medie (Mean yield) t/ha 11,6 25,6 I
18 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109 273
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tof la ha. Din aceste experienţe s-a confirmat că rolul prim al pra'şi

lelor În cultura meoaniz'ată a cartofului este combaterea buruienilor şi

numai secundar afînarea solului. După eliminarea buruienilor prin erbi
cide, pra:şilele au, dimpotrivă, o tendinţă de diminuare a producţiei,

chiar şi pe aceste soIuri mai uşoare, care suportă mai bine lucrări

mecanice.
Compensare'a sau substituirea lucrărilor prin erbicide s-a dovedit

mai eficientă pe soIuri sensibile la lu!crări, ca de exemplu la Braşov

(tabelul 4), pe un sol mijlociu spre greu şi un sol uşor dar nedrenat.
Producţiile maxime s-au Înregistrat în varianta erbicid+ 1 praşilă me
canică (106 şi 1080/ 0), practic egale cu varianta exclusiv cu erbicid,

Tobellll 4

Influenţa asupra producţiei a substituirii lucrărilor mecanice prin erbiddare
(Effect of mechanical hoeing substitution by herbicides on potato tuber yield)

Braşov, medii pe 3 ani, soluri sensibile la lucrări*)

.~

Variante (Experimental variants)""*)

Specificare 2 grăpări 3 praş. meca-
(Traits) 3 praş. mecanice nice Erbicid Erbicid

2 praş. manuale 2 praş. ma- 2 pruş. mecu- 1 praş. mcca- Erbicid
1 muşuroit nllu](' nice nică

1 muşllroil
._- -

NI'. de lucIări: 8 6 :3 2 1
(Number of "orks)

Producţia de tuberculi pe sol mijlociu spre greu (Yield on mcdium heavy soi!)

t/ha 30,2 30,1 :31,6 :;2,1 ;31 ,:3
Dif. O 0,1 1,1 * 1,9** 1, 1*
% 100 100 105 106 104

Producţia ele tuberculi pc sol uşor nedrenat (Yield on light but undraillccl soi!)

-
t/ha 20,2 20,9 20,5 21, ~) 21,8
Dif. O 0,7 0,:1 1,7* 1,6*
% 100 103 101 108 108

--
Costul lucrărilor, inclusiv erbicidul folosit (Cost price of hoeing, horbicide price

inclusively)

Lei 763 I 722 649 594 506
Dif. O

I
--41 114 169 -257

% 100 95 85 78 66

*) :3 experiment yeal'S, on soils susc~ptible to damage by mechanical hoeing.
**) grăpări = harrowing, praş. mec. = mechanical hoeing, praş. men. = hand hoeing, muşuroit= ridging

('l'bicid = herbicide.
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totul la un cost al lucrărilor executate redus cu 169-257 lei, la
78-66% faţă de martor:

Aplicarea erbicidului pe întreaga suprafaţă a reuşit deci să schimbe
raportul dintre lucrări şi erbicide în favoarea erbicidelor, deci comba
terea chimică a buruienilor, completată numai la nevoie cu lucrări de
prăşit sau rebilonare.

Dar există numeroase date, de cercetare şi din producţie, care
indică o perspectivă şi mai favorabilă. A'stfel, sînt sintetizate În tabe
lul 5 date din foarte numeroase experienţe pentru testarea sortimen
tului de erbicide : 40 experienţe pe 6 soIuri diferite la neirigat şi 27 ex
periente pe 6 soIuri diferite la irigat. Din toate aceste experienţe, în
care nu se aplică lucrări mecanice decît la un singur martor, au fost
extrase cele mai bune 13 variante, întreţinute exclusiv cu erbicide şi

combinaţii de erbicide, alături de martorul prăşit. Considerînd mar
torul 100 % , rezultă că exclusiv erbicidele au realizat sporuri medii de
8% la neirigat şi de 130/0 la irigat, variind însă p!înă la 25 şi respectiv
42% spor la producţia de cartof. Rezultă de aki că sînt date premisele
de a trece la etapa următoare sau la sistemul următor "numai erbi
cide", şi aceasta cu sortimentul actual, deoarece analizînd ce erbicide
stau la baza acestor variante, s-a desprins că în 41 din 67 cazuri (pro
porţie de 61 % ), erbicidele sînt cuprinse în ,sortimentul omologat. Pro
blema numărul 1 începe s-o constituie deci nu sortimentul de erbicide,
ci aplicarea corectă a erbiddelor, exceptînd bineînţeles cazurile în care
predomină buruieni perene şi în special cele problemă, pentru care se
impun lucrări mecanice sau erbicide specifice. De perspectivă mare
pentru combaterea şi a acestor buruieni perene sînt măsurile care pot
fi luate toamna, prin lucrări spe1cifice şi mai ales tratamente cu erbi-
cide totale. .

Avantajul esenţial oferit de tehnologiile exclusiv pe bază de erbi
cide constă, alături de producţii mai mari, în pretabHitatea culturilor
de cartof pentru recoltatul mecanizat cu cOillJbinele, deci culturi fără

buruieni, dar şi fără talsare, compactare şi bulgări de pă.mînt. Asigu
rînd alceste avantaje deosebite, producţia caitofului cu minimum de
lucrări de întreţinere şi chiar fără lucrări, pe bază de erbicide, devine
un obiectiv prioritar de cercetare şi producţie. Se irrupune abordarea
acestui obiectiv important după principiile siste'mului în care "orice
modificare - aici eliminare de lucrări - este 'condiţionată şi trebuie
compensată prin alte intervenţii în cadrul tehnologiilor complete de
producţie

ll

, intervenţii atît pentru eliminarea buruienilor, cît şi pentru
asigurarea stării de afînare a solului.

a) Pentru eliminarea buruienilor, măsura principală de compensare
a lucrărilor mecantee o constituie folosirea erbicidelor. Dar se impune
folosirea mai intensivă a d'cestora şi 'în alte epoci, Ica de exemplu
toamna, împotriva pirului şi altor buruieni perene (Gly,fosat, Nata, Om
nidel) sau primăvara, în faza plantare-răsărire (erbkide totale sau
sistemice). Sau procedee noi şi mai eficace de aplicare a erbicidelor,
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Tabelul 5

Producţii realizate fără lucrări de întreţinere, exclusiv pe bază de erbicide, în cele mai bune variante
de testare a sortimentului de erbicide (Potato tuber yieId obtained when the weeds were controlled onIy

by herbicide. hoeing).

I
Producţia de tuberculi (Tuber yield)

Experienţele pentru testarea tone/ha %
sortimentului de erbicide

I I I I
(Locality, ycar) Mt. prăşit IMt. neprăşit I Mt. prăşit IMt. new.,it I Va(Check, (Check, not VI V. Va (Check, (Check, not V, V.

hocing) hoeing) hoeing) hoeing)

Neirigat (not irrigated)

Braşov 1970-1977 37,8 24,5 39,41 38.6 38,4 100 I 65 104 102 101
Secuieni 1970-1977 27,9 9,1 :~1,0 29,8 29,4 100 ! 33 111 107 105I
Suceava 1974-1977 38,3 16,6 39,8 39,1 38,3 100

1

43 10·1 102 100
Iaşi 1973-1977 28,5 8,1 28,2 27,0 26,5 100 28 99 95 93
Uvada 1970-1977 22,2 12,3 '27,7 26,8 26,5 100

I
55 125 121 119

Geoagiu 1971 1977 39,9 22,5 41,;~ 40,2 39,7 100 56 104 101 99

I 6 soIuri, 40 explTicnţe
1

I 31,91
I [---1 I I i 100 1 I 1

1108 II '04 II
15,8 I ;34,31 33,3 I 32, 9 I 49 103

Irigat (irrigated)

Fundtdea
I

1'12 I1973--1977 ;31,1 21,5 41,2 42,5 41,1 100 69 137 132
Tg. Mureş 1972-1977 41,5 15,5 43.7 42,9 41,8 100 37 105 103 101
V. Traian 1972-·1977 45,6 17,0 '18,6 47,0 46,;3 100 'l~ 106 103 102oJI

Ştefăneşti 1973 -1 977 45.5 16,1 48,7 46,9 46,6 100 :10 107 103 102
Bacău 1972-1974 32,1 23,3 ;36,8 34,7 :34.0 100 I 72 110 108 108
Brăila 1975 1976 41,1 21,6 46,5 45,4 45,1 100 I

52 11:3 1 110 110

16 so'uri, 27 experienţe
I

1
I 40,1/ I II 45,21/43,7142,9 I 1 100 I

I
1--1 109 I18,4 J6 II 113 '1 107

I --1
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Tabelul 6

Mărirea eficienţei erbicidului în combaterea pirului prin metoda de aplicare
pe straturi (Increasing of herbicide efficiency in controlling Agropyrum repens

by herbicide applying in two layers)
Gradul de combatere COlo; medii pe 3 experienţe (Control level =COlo expressed as

mean on 3 experiments)

1. Ma,. de pi' (Agmpy'um)

Rizomi şi

I

Masa aeriană rădăcini Tolal S.li. pir
(Overground (,Undergound (Total dry

part) part) matter)

Specif.
(Measurc

units)

Varianta
(Variant)

Fără erbicid (Wdheut herbicide) kg/ln I 987 1333 2320
C% O O O

Erbicid 8plicat normal kg/ha 302 478 780
(Herbicide IlOl'mal treatment) C% 69 64 66

Erbicid aplicat pe 2 strafuri kg/hl :37 61 98
(Hcrbicide, in two layns spread)1 C% 96 94 95

DU. C 0/ +27 +30 +29/0

cum este ilustrat în tabelul 6, prin trecerea, pentru com\baterea pirului
la aplicarea pe 2 straturi, :cu doza divizată: vara, pe miriştir şi toamna,
după arătura de bază, metodă care a mărit gradul de combatere a
pirului cu 27-30 0/ 0 , permiţînd distrugerea lui aproape exclusiv [pe bază

de erbicide (94-960/ 0 grad de combatere). Tot pentru combaterea mai
eficace a buruienilor trebuie acţionat în completarea efectului erbicid
şi prin alte măsuri de combatere integrată, cum sînt epuizarea rezer
velor de seminţe din sol la pregătirea terenului, eliminarea surse·
lor de infestare cu noi seminţe de buruieni şi îndeosebi factori bio
logici de mare eficacitate Ica rotaţia plantelor (tabelul 7), înăbuşirea

buruienilor prin vigoarea de creştere a plantelor de cultură :(soi, epocă

de semănat, îngrăşăminte etc.). În tabelul 7 se poate constata comba
terea unui grad mare de îmburuienare cu pir, 4257 kg substanţă uscată

la ha, mult supeTior porumbului, introducînd în rot'aţte plante ca or
zoaica, oartoful, sfecla de zahăr, care combat m'ai bine pirul (21-23'0/ 0

grad de combatere). Prin alcţiunea erbiddului, aceste valori au putut
fi urcate apoi mult mai uşor la 75-900/ 0 grad de combatere, faţă de
numai 66 0/ 0 la porumb, cunoscut ca tolerant pentru pir.

b) Pentru asigurarea afînării necesare a solului în tot timpul ve
getaţiei, chiar şi fără lucrări me,canke de întreţinere, s-a acţionat pe
linia perfecţionării lucrărilor solului în afara perioadei de vegetaţie,

primăvara şi mai ales toamna. Unele rezultate în acest sens, prezen
tate în tabelul 8, au demonstrat o a!ccesibilitate semnificativ mărită

277



ERBICIDELE ŞI LUCRĂRI MECANICE

Tabelul 7

Influenţa diferitelor plante în cadrul rotaţiei asupra infecţiei cu pir
(Effect of different crops in frame of a crop rotation

on Agropyrum control)
Gradul de combatere (COlo> pentru pirul subst. uscată (aerian+subteran)

(Control level COlo, estimated for total dry matter of Agropyrum)

Culturi din asolament (Crops)

Varianta Specificare Sfeclă de Orzoaică Porumb
(Variant) (Traits) Cartof zahăr Mazăre (2-row siloz

(Potato) (Sugar (Pea) spring (SilOil
beet) barley) maize)

I

Netratat S. U. pir (Agro-
(Not treated) pyrum dry mat- 3343 3291 3672 2857 4257

ter) kg/ha Mt.

-
C% 21 23 14 33 O

Cu erbicide S. U. pir (Agro-
(With herbi- pyrum dry mat-
cides) ter) kg/ha 755 1045 606 417 1445

C% 82 75 86
1

90 66

Tabelul 8

Influenţa reducerii numărului de lucrări de întreţinere

în cultura cartofului, la diferite variante de afînare
a solului toamna, asupra producţiei de tuberculi

(Effect of decreasing the number of works
for weed control by different variants of autumn

ploughing on potato tuber yield)
Diferenţele faţă de martor în t/ha, medii pe 3 experienţe

(Differences from the check, tonsjha)

Adincimea de Număru-lde lucrări de intreţinere

Iafinare toamna (Number of W'orks for controlling \\eeds)
(Depth of autumn

ploughing) cm
7 \ 6 I 5 I 4 I 4 I 2

10 22,2 1,7 1,9 1,9 3,6 1 4,5
30 2,9 3,2 3,9 2,5 4,5 6,8

30+15 2,9 3,8 4,4 5,7 6,2 8,0
50 7,0 6,1 5,0 4,1 7,4 8,7
75 6,6 6,4 5,6 5,5 6,5 6,8

DL 5% 5,0 t/ha sau 22%
,
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pentru lucrările mInIme la întreţinerea culturilor, cu cît solul a fost
afînat mai adînc şi lucrat mai bine toamna.

Această eliminare a lucrărilor mecanice din timpul perioadei de
vegetaţie a cartofului, cînd dăunează producţiei şi calităţii acesteia,
este deci posibilă, dar trebuie acţionat multilateral, prin erbieide şi alţi

factori care să compenseze cît mai sigur rolurile care au revenit pra
şilelor şi celorlalte lucrări de întreţinere în 'cadrul tehnologiilor tra
diţ.ionale.

Perspectiva în acest domeniu poate şi trebuie să devină şi mai
favorabilă, cînd prin culturalizarea corespunzătoare a soluri'lor şi re
ducerea la minimum a gradului de îmburuiel1are, se va putea trece şi

la eliminarea treptată a erbieideloL Paşi în această direcţie sînt făcuţi

de pe acum in numeroase unităţi frunta'şe.

CONCLUZII. (1) Intervenţia mecanizării în cultura ceutofului a de
terminat sisteme tehnologice diferite de întreţinere a culturilor, în
raport cu evoluţia mijloacelor mecanice şi chimice de comlbatere a
buruieniloL (2) Mecanizarea integrală a lucrărilor de întreţinere a atins
limita maximă cu aplicarea principiului de înăbuşire a buruienilor prin
ridicarea de biloane progresiv mai înalte, procedeu pentru ,care s-au
putut stabili sporuri de 2,2-3,0 tjha sau 7-90/0 faţă de tehnologiile
obişnuite prin praş,ile. (3) Chimizarea* parţială, prin tratamente 'CU erbi
cide numai pe rînduri, nu a dat rezultate sati's!făcătoare la cartof; dar
tratamentul pe toată suprafaţa a reuşit să schimbe repede raportul din
tre lucrări şi erbicide în favoarea erbicideloL (4) În 67 experienţe de
testare a sortimentului de erbkide, cele mai bune variante cu întreţi

nere exclusiv chimică au dat sporuri medii de 80/0 în ,cultura neirigată

şi de 130/0 în cultura irigată, comparativ cu martorul întreţinut numai
prin praşile. (5) Sistemul fără lucrări mecanice de întreţinere în timpul
perioadei de vegetaţie a cartofului a putut fi asigurat pronunţat prin
măsuri decomibatere integrată a buruieni10r (sporuri de 21-300/ 0 grad
de combatere), precum şi printr-o pregătire mai radicală a solului
toamna (sporuri de producţie de 4-6 tjha).

BERTNDEI, M., 1970: Producţia şi car,acteristicile producţiei de cartof' în legă

tură cu tehnologia de cultiv,are. Probleme Agricole 5. BERINDEI, M., 1972: Cerinţe

ale culturii cartofului în vederea recoltării cu combina, în: Tehnologia culturii
cartofului. Red. rev. agricole, Bucureşti. BERINDEI, M., 1970 şi 1973 : Tehnologia,
de cultiv<are a cartofului în condiţii de mecanizare. Red. rev. ,agricole, Buc:ureşti,

BREDT, H. şi POPESCU, A., 1972: Influenţa compaetizării solului în culturia me~
canizată a cartofului asupr,a producţiei de tuberculi. Anale LC.C.S., Cartoful, 3.
BREDT, H. şi colab., 1977: Cercetări privind perfecţionarea tehnologiilor complete
pentru producerea cartofului. Anale LC.C.S., Cartoful, 7. BRIA, N., 1975: Meea
nizarea lucrărilor în cultura cartofului. Edit. Ceres, Bucureşti. GALL, H., UL~
RICH, G. şi colab., 1974: Industriemăssdge Praduktiom von Kartoffeln. Deutscher
Landwirtschaftsverlag, R.D.G. LORENZ, H. şi calab., 1972: Grundlagen der Kar
toffelproduktion. Deut8cher Landwirtsehaftsvedag, R.D.G. ŞARPE, N. şi calab.,
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1972 : Efectul erbicidelor pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei în com
baterea buruienilor din cultur,a cartofului. Anale LC.C.S. Cartoful, 3. SCHICK, R.
şi colab., 1965: Maschinen und Anlagasyst'eme fUr spezi,alisierte Vedahren zur
Kartoffelproduktion. Kammer der Technik, R.D.G. TAMAŞ, L., 1973: Reducerea
lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin folosirea erbicidelor. Lucrare
de doctor,at, Inst. Agron. Cluj-Napoca. VLADUŢIU, 1. şi colab., 1970: Reducerea
lucrărilor de întreţinere l,a cultura cartofului prin folosirea erbicidului Gasagard
50. Anale Le.C.S., Cartoful, 2.

Predate comitetului de redactare la 20 iunie 1979
Referent: ing. D. Mitroi

RESULTS OF ~ESEARCHWORK ON aOiMBINATION OF HERBICIDE
EFFECT WITH MECHANICAL HOEING UNDER INTENSIVE

CONDITIONS OF POTA'DO CRIOPPING

Summary

A revi'ew on the evolution of the technological systems ofl tending the potato
crop for the last 10 y'ears is macte. The peakl of the efficacy of the mechanical
hoeing wasenregistered when ridges progressively higherl we're obt,ained (yield
increases of 2.2-3.0 t/ha, Le. 7-9% more than in the variants with a tr,aditional
technology). But the appearance of the herbicides and their application on bends
,and l,ater on the total surface has lead to a decrease of the importance of the
mechanical hoeing that becomes U'seful only sometimes, added to the herbicide
action. The control of weeds is realised 21-30 % by the herbicides and mecha
nical work in autumn.

FORSCHUNGSERGEBNISSE UBER ,DIE GEGENSEITIGE ERGĂNZUNG

VON HERBIZIDAPPLIKATION UND MECHAN:lS\OHER
PFLEGEARBEIT IN DER INTENSIVEN KART\OlFFELPRiODUKT[ON

Zusammenfassung

Aufgrund umf,angreicher Feldversuche und- Forschungen der letzten 10 Jahre,
unter sehr verschiedenen Boden- und Klimabedingungen, wird eine kur~e Synthese
uber die Entwicklung der technologischen Systeme fur die KartoHelpilege vorgelegt.
Die exklusiv mechanische Kulturenpflege hat ihren Hăhepunkt mit dem Prinzip
der Unkrauterstickung unter immer hăher aufgefUhrten Kartoffeldămmen erreicht,
mit Mehrertrăgen von 2,2-3,0 t oder 7-90/0 gegenuber den normalen, aui Hackar
beit beruhenden Pflegetechnologien. Aber die Einfiihrung der Herbizide und der
Ubergang schon wăhrend der ersten J ahre von der Bandapplikation zur Gesamt
behandlung1 .aUif der g,anzen FIăche, hat das Krăfteverhăltnis rasch und starck
zugunsten der Herbizide versehoben: Herbizidapplikation und nur nach Bedad
Ergănzung durch mechanische Hack- oder Hăufelarbeit. Nach der starken Entwi
cklung des Harbizidsortiments, wird gegenwărtig die Kartoffelpf1ege lausschliesslich
mit Herbiziden, zur Realităt in immer mehr Spitzenbetrieben fur Kartoffelproduk
tion. Dieses vorteilhafte exklusiv ,chemische KartoffelpHeg;esysitem kann labgesichert
werden, durch Massnahmen der integrierten Unkrautbekămpfung (um 21-30%
erhăhter Unkrautbekămpfungsgrad), sowie auch durch radik,alere Bodenvorberei
tung im Herbst, die zu 4-6 t/ha Mehrertrag durch Minimalbearbeitung wăhrend

der Vegetationsperiode fuhrte.
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PE3YJIbTATbI I1CCJIE)J,OBAHI111, KACAIOIUI1XCH COQETAHI1H
IlPI1MEHEHl1H rEPEI1UI1)J,OB C MEXAH11311POBAHHbIMH

PAEOTAMI1 YXO)J,A IIPI1 I1HTEHCI1BHOl1J HYJIbTYPE
HAPTO<DEJIH

Pe310Me

Ha OCHOB8 MHOiR8CTBa IICCJI8;rJ;oBamii1, rrpOBo;rJ;IIBIlIIIXCH B Teq8HII8 rrOCJIe;rJ;Hero

;rJ;8CHTIIJIeTIIH B caMhIX paSJIIIqHhlX rrOl.IBeHHO-RJlIIMaTIIl-IeCRIIX yCJIOBIIHX, rrpIIBo;rJ;lITCH 06sop

pasBIITlIH T8XHOJIOrlIqeCRlIX CliCTeM yxo;rJ;a sa RyJIhTypaMli RapTocpeJIH. I1cRJIlO'IlITeJIhHO
M8xaHIIslIpoBaHHhltt YXO;rJ; sa RyJIbTypaMli ;rJ;OCTlIr CB08ro MaRCIIMa,TIhHOrO pa~BlITlIH Ha

OCHOBe rrplIHIJ;lIrra rrO;rJ;aBJIeHIIH COpHHROB llyTeM rrporpeCClIBHoro YBeJIlIqeHIUI BhlCOTbI

rpe6Hett, C rrOJIyqeHlIeM rrp1I6aBOR ypOiRaeB 0'1' 2,2 ;rJ;0 3,0 Tira lIJIH ;-9%, rro cpaB
HeHlIlO C rrpMMeHeHMeM 06hlqHhIX TeXHOJIOrlItt, C 06pa60TRoM MOThIiReHlIeM. O;rJ;I-IaRO, rro

HBJIeHMe rep61IIJ;1I;rJ;OB M rrepexo;rJ; B rrepBhle me rO;rJ;hI MX rrpliMeHeI-IliH c o6pa60TRlI rro

rrOJIOCaM R CrrJIOiliHott 06pa6oTR8 lIMM Bcett rrJIOIu;a;rJ;M RyJIhTyphI, 6hICTpO M pa)J;ImaJIhI-IO
MSMeHMJIM COOTHOIlIeHlIe CMJI B rrOJIhsy rep6MIJ;M;rJ;OB M 06yCJIOBliJIM rrOHBJIeHMe CIICT8MhI

"rep611IJ;II;rJ;hI+MexaHMsMpoBaHHhle o6pa60TRII TOJIhHO B cJIyqae He06xo;rJ;11MOC'I'I1". B Hac
TOHIu;ee BpeMH, 6JIaro;rJ;apH paciiilIpeHMlO accopTMM8HTa rep6MIJ;M;rJ;OB Bce B 60JIbIlIeM qlICJIe

rrepe;rJ;oBhlx XOSHttCTB rrepeiliJIli R yxo;rJ;y sa RyJIbTypal\m: lICRJIlOqlITeJIhHO C 1l0MOIlJ,blO rep
OIIIJ;H;rJ;OB. (ha BhlrO;rJ;I-IaH CIiCTeMa11CRJIlOl.IlIT8JIhHO XIIMU'-IeCHoro clloco6a yxo;rJ;a sa RyJIb

TypaMI1, MomeT 6hITb 06ecrrel.leHa rryTeM Mep lUITerpllpoBaHHoM 60pb6hI C COpIUIRaMM

(c 21-30 % YB8JIMQeHlIeM CTerreHM YHMqTOmeHlIH COpHHHOB), a TaHiRe 11 rryTeM 60JIee
TIu;aTeJIbHott oceHHett rrO;rJ;rOTOBRlI 1l0qBhI (rrpM rrpM6aBRax ypomaH RJIy6I-Iett 0'1' lt ;rJ;0

6 Tira).





Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C. - CARTOFUL, 1980, val. XI

REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND PREVENIREA
ŞI COMBATEREA îMBURUIENĂRII TîRZII

îN CULTURA CARTOFULUI

L. TAMAŞ, GEORGETA FRINCU~ H. BREDT, LIDIA GEAMANU
V. BIRNAURE, M. AXINTE, 1. NEGREA, ELEN \ SCURTU,

N. POPA şi N. ŞARPE

In scopul menţinerii culturii cartofului fără buruieni pînă

la recoltare s-,au executat cercetări în anul 1978, în 6 localităţi,

executîndu-se, pe suprafeţe tratate preemergent cu Cosatrin sau
Cosatrin şi Dual, tratamente postemergente cu Sencor şi Dual
pe toată suprafaţa, sau Cosatrin şi Dual între rinduri, cu prote
jarea cartofului.

S-a evidenţi,at varianta tratată preemergent cu o doză· medie
de Cosatrin 50 (prometrin 500/0) 4 kg+Dual 500 (metol,achlor 50%)
4 l/ha, rebilonat după răsărire şi tratat cu Sencor (metribuzin
70%) 1 kg+4 l Dual 500, dnd plantele de cartof au avut înăl

ţimea de 10-15 .cm.
Există deci posibilitatea de excludere a lucrărilor mecanice

.de întreţinere acolo unde ponderea buruienilor perene rezistente
l,a acţiunea erbicidelor nu este prea mare.

Cu tehnologia actuală de întreţinere a cuIturii cartofului, !prin tra
tament preemergent cu erbicide reziduale şi o rebilonare înaintea în
cheierii rîndurilor, se pot combate majoritatea buruienilor anuale apii
rute în prima fază de vegetaţie. Dacă desimea plantelor şi dezvoltarea
lor este bună, iar buruienile perene lipsesc, cultura se menţine curată

pînă la căderea vrejilor, cînd apare însă îmburuienarea tîrzie, care dău

nează mai puţin la obţinerea unor producţii mari, dar îngreunează re
coItarea mecanizată a) cartofului. Cauzele invadării lanului cu buruieni
în partea a doua a vegetaţiei sînt multiple: buruieni necoIIlJbătute încă

de la început datorită tratamentului neuniform; aplicarea erbicideloI
pe teren bulgăros; rebilonare adîncă în timpul vegetaţiei, la o umidi
tate necorespunzătoare a solului; prezenţa unor buruieni rezistente la
erbicidul aplicat; expirarea termenului de acţiune a erbkidului şi

altele. Pentru obţinerea de culturi curate de buruieni pînă la recoHare,
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s-au făcut numeroase cercetări, dintre care menţionăm pe cele mai
importante: aplicarea de erbicide cu erfe·et specific asupra unor buru
ieni rezistente, ca Avena fa lua şi Galium aparine (KARCH şi FEYERA
BEND, 1977; LUNING, 1977) ; combinaţii de erbicide pentru prelungi
rea efectului sau lărgirea spectrului de acţiune (BERES, 1977; KARCH
şi FEYERABEND, 1977; ŞARPE şi colab., 1973); majorarea dozei de
erbicid pentru prelungirea acţiunii (SCURTU, 1976); aplicare,apost
emergentă a erbkidelor între rînduri (TA'MAŞ şi colab., 1973) ; aplica
rea erbicidelor pe vegetaţie, ca Sencor contra buruienilor dicotiledo
nate sau preparatul Iloxan pentru distrugerea buruienilor monocotile
donate anuale (HERES, 1977; HORVATH, 1977; MAYKUHIS, 1976);
sistarea oricărei lucrări în timpul vegetaţiei, pentru a nu se rupe peli
cula de erbicide (MAYKUHS, 1976).

În dorinţa de a crea condi'ţii pentru o mecanizare completă, prin
distrugerea tuturor buruienilor pînă la recoltare, s-a organizat prezenta
experienţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Factori şi graduări: A. Apli
carea. preemergentă a erbicidelor: .al - Cosatrin-50 (prometrin 50%) 4 kg/ha
a2 - Cosatrin 4 kg/ha+ Dual 500 (matolachlor 50) 4 l/ha. B. Lucrări meoanice cînd
plantel'e de cartof au 10-15 cm înălţime: b[ - nelucr,at; b2 - rebilonat. C. Tra
tamente postemergente după rebilonarea culturii (l,a b2) : Cl - netratat, 02 - Sencor
1 kg/ha (metribuzin 700f0)+Dual 4 l/ha pe toată suprafaţa; C3 - Cosatrin 4 kg/ha
compl,etat CUl Dual 4 1/ha în zona infes,tată cu mohor, aplicat între rînduri cu
8-10 zile după C2, dar înainte de îmbobocire.

. Experienţa s-a amplasat în 6 localităţi, pentru a cuprinde condiţii cît mai
variate. Pe soIuri Iuto-nisipoase, cu un conţinut de humus redus, dozele de erbicide
au fost micşorate.

Buruieni dominante: Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum şi Brassica nigra
l,a S.C.A. Suceava şi S.C.Z. Tg. Mureş; Polygonum persicaria l,a Suceava, şi Insti
tutul agronomic Iaşi: Hibiscus trionum lla SuceaVia; Setaria sp. şi Echinochloa crusgaHi
la S.C.A. Caracal şi Institutul agronomic Bucureşti, Craiovla şi Iaşi. S-a cultivat
soiul Desiree.

In ceea ce priveşte predpitaţiile, nu au fos~ ·abateri mari faţă de media
multianuală.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Rezultatele obţinute în medie pe 6 loca
lităţi, prezentate în tabelul 1, arată contribuţia graduărilor pe factori
Ia creşterea producţiei de tuberculi şi reducerea gradului de îmburu
ienare pînă la re·coltare.

Folosirea combinaţiei de Cosatrincu Dual faţă de Cosatrin singur
nu a determinat obţinerea unui spor semnificativ de producţie, dar
cantitatea de buruieni substanţă uscată s-a redus de la 470 ~g la
200 kg/ha. S-a dovedit din nou necesitatea introducerii :în combinaţiile

de erbicide a unuiantigraminicid, mai ales în zonele infestate cu mo
hOL Din încercările făcute în anii anteriori a rezuItatcă erbkidul Dual
corespunde acelstui scop, avînd posibilităţi largi de aplicare în :privinţa

modului şi epocii de aplicare fără efect fitotoxic asupra culturii.
La nivelul agrotehnicii actuale, este nevoie de rebilonarea culturii

după răsărirea cartofilor; prin această lucrare se reduce gradul de
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Tabelul 1

Efectul tratamentelor asupra producţiei şi gradului de îmburuienare
(Effect of treatments on tubers yield and amount of weeds)

Producţia tuberculi Buruieni subst. uscată (q/ha)
Tuber yield Weeds (dry matter)

Factori şi graduări
,,,",;, Anuale

(Ann-

pmJ Total
%(Factors and variants) ual)

l/ha dif. I::~ comba-
(t/ha) (difL) % a.~ (Peren- (total) tere

~~ Mono- Dicoti- nial) (con-
coti}, led. troI)

A. Aplicare preemergEută a er-
bicidelor (Preemergent eon-
traI)
al Cosatrin 50 ~)1,3 100 1,0 3,0 0,7 4,7
[12 Cosalrin -- 50 Dual500 31,G 0,3 101 0,6 0,8 0,6 2,0 57

DL 5% 0,9

--- --- - - --------------

B. Lucrări mecanizate după ră-

sărire (Tillage after emer-
gen ce)
b l nelucrat (no tilLtge) 29,9 100 1,0 3,0 0,8 4,8 --

b 2 .- bilonat (ridge lua- :33,0 3,1 110 *** 0,6 0,7 0,5 1,8 62
king)

DL 0,1% 1,8

------ - - ------------ ---

C. Tratamente postemergente
(Postemergent treatments)
CI netratat (not treated) 29,9 100 2,0 4,0 0,8 6,8 -
C 2 Sencor + Dual 500 32,4 2,5 108 *** 0,6 0,4 0,7 1,7 75
C3 Cosatrin 50 + Dual 500 32,1 2,2 107

"'1
0,4 1,0 0,5 1,9 72

nL 0,1% 2,0
I

îmburuienare ş.i creşte producţia de tuberculi. La aplicarea însă a unei
agrotehnici superioare, ICU rebilonarea culturii Înainte de r,ăsărire, asi
gurarea combaterii chimice a tuturor buruienilor şi amplasarea culturii
pe un sol cu textură potrivită, considerăm că nu va fi nevoie de exe
cutarea de lucrări mecanice după răsărirea cartofilor. Menţ'ionăm că

sînt deja unităţi agricole unde se realizează producţii mari de tuber'culi
fără să se execute lucrări de întreţinere În timpul vegetaţiei. Trebuie
să avem în această privinţă o gîndire diferenţiată, rebilonarea în timpul
vegetaţiei să se facă numai acolo unde gradul de imburuienare şi sta
rea biloanelor cer aceasta şi numai atunci cînd umiditatea solului
permite.
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Completarea unui tratament preemergent cu aplicarea postemer
gentă se practică la multe culturi. La cartofi, odată cu apariţia erbici
delor Sencor, Dual şi Iloxan, substanţe cu posibilitate de aplicare pe
vegetaţie, aplicarea postemergentă este posibilă. Prin tratarea culturii
cu 1 kg Sencor şi 4 1 Dual la ha, cînd plantele de cartof au înălţimea de
10-15 cm, în medie pe 6 10.calităţi s-a obţinut un sport foarte semnifi
cativ de producţie, de 2,5 t tuberculi şi s-a redus gradul de îmburuie
nare sub 200 kg masă uscată la ha. Slporul realizat asi'9ură eficienţa

economică a tratamentului, iar menţinerea culturii fără buruieni pînă

la sfîrşitul vegetaţiei crează posibilităţi de recoltare complet mecani
zată. Nu s-au obţ,inut diferenţ.e semnificative de producţie între cele
două tratamente de aplicare postemergentă, dar aplicarea combinaţiei

cu Sencor şi Dual pe toată suprafaţa este mai simplă decît tratamen
tul cu amestec de Cosatrin şi Dual aplicat între rînduri, caTe cere o
lucrare mare fineţe şi se execută cu o productivitate mai redusă.

Dacă la această motivare se mai adaugă faptul că Sencorul are un
spectru mai larg de acţiune, ajungem la concluzia că trebuie să se facă

eforturi pentru asigurarea necesarului de substanţe cu posibilitate de
aplicare postemergentă pe toată suprafaţa cultivată cu Icartofi, în con
diţii de mecanizare, iar Cosatrinul fie folosit pentru tratamentul
preemergent.

PRODUCTIA DETUBERCULI
q/ha

total

-o +-

C o
.::; U

::J

<li
Z.

3 4

C. TRATAtvlENTE POSTEMEFlGENTE

1 Netratat

2 Sencol-+Oual pest'.' tot

3 Co<satnn+Duol intre ['1ndun

Fig. 1 - Efectul tratamentelor la combaterea îmburuienării tîrzii asupra produc
ţiei de tuberculi şi gradului de îmburuienare (Effect of treatments for controlling

the late weeds an the potato tuber yield and an the amount of weeds)
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Rezultatele obţinuteprivind interacţiunea graduărilor la factorii stu
diaţi sînt prezentate în figura 1.

Producţiile de tuberculi variază între 28 ş,i 34 t/ha, adică prin îm
bunătăţirea tehnologiei de întreţinere a crescut producţia de 6 1. Hfeetul
tratamentelor pe localităţi este foarte variat, de la 2 t spor realizat la
Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" Bucureşti pînă la 12 t la Insti
tutul Agronomic Iaşi şi Staţiunea Experhnentală Caracal, dar valoarea
tratamentelor nu depăşe;şte 1 000 lei/ha. În consecinţă, măsurile luate
sînt eficiente în orice condiţii. Importanţa tratamentelor este mai evi
dentă dacă se compară cantităţile de buruieni (s.u. kg/ha) determinate
în predjma recoltării.

La varianta cu un singur tratament preemergent şi 1 6:80 k:g buru
ieni s.u./ha, reeoItarea mecanizată devine o proble:mă. Dacă însă buru
ienile sîntcombătute pre şi postemergent, cultura la recoltare poate
fi practic lipsită de buruieni.

Diferenţa dintre gradul de îmburuienare a fost mai evidentă la
experienţa de la Institutul Agronomk din Ia.şi, unde s-au înrergistrat
variaţii între 6600 k:g şi 100 kg substanţă uscată la ha la speciile Poly
ganum persicaria, Hibiscus trianum şi Echinachloa crus galli. Feno
mene asemănătoare, cu buruieni necombătute cu un singur tratament
s-au observat în repetate cazuri în primăveri secetoase sau pe parcele
cu buruieni rezistente la acţiunea erbicidului. Completarea aplicării

erbicidelor cu un tratament postemergent măreşte simţitor siguranţa

reuşitei combaterii tuturor buruienilor anuale, deci este un pas spre
mecanizarea completă a culturii cartofului.

CONCLUZII. (1) Asocierea erbicidelar Cosatrin şi Dual îmbunătă

ţeşte gradul de combatere a buruienilor prin lărgirea spectrului de
acţiune al erbicideIor. (2) La nivelul actual de infest'are cu buruieni şi

avînd în vedere erbicidele folosite se recomandă executarea unei rebi
10nări în timpul vegetaţiei, în maj oritatea cazurilor. (3) Prin aplicarea
tratamentelor cu erbicide în două etape, pe un teren infe,stat cu buru
ieni anuale, se realizează menţinerea culturii fără buruieni pînă la
recoltare. (4) Aplicarea postemergentă a combinaţiei Sencor cu Dual
pe toaUi suprafaţa este mai eficientă şi lnai realizabilă la nivelul teh
nicii actuale, decît tratamentul între rînduri cu amestecul de Cosa
trin +Dual. '( 5) Rezultatele practice obţ,inute în unele localităţi, în
urma aplicării unui tratament preemergent cucomibinaţii de erbicide,
urmat de un tratament postemergent cu Sencor şi Dua!, demonstrează

posibilitatea excluderii lucrărilor mecanice de întreţinere din timpul
vegetaţiei, acolo unde ponderea buruienilor rezistente la acţiunea erbi
cidelor nU este prea mare.
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PRELIMINARY RESULTS O'N PREVENTING AND OONTROLLING
LATE WEEiDS IN·POTATO FIELDIS

Summary

In the aim to keep the field free of weeds till the harvest, experiments in
1978 in 6 localities were carried ono The herbicides were sprayed in preemergency
(Cosatrin, Cosatrin+ Dual) OI' in postemergency (Sencor + Dual on the whole area
OI' Cosatrin+Dual only between rows). The best variant w,as the preemergent
treatment with Cosatr:in 50 (prometrin 50%) 4 kg/ha+DuaI500 (metol1achlor 50%) 4ljha,
followed by a remaking of the ridges after emergence and a new treatment with
Sencor (metribuzin 700/0) 1 kg/ha+Dual 500 4 lina when the plants were of
10-15 cm high.

ERGEBNISSE ZUR VORBEUGUNG UND BEKĂMPFUNG

DER SPĂTERUNKR:AUTUNG IM KARTOFFEUBAU

Zusammenfassung

Wahrend des Jahres 1978 wurden in 6 Ortschaften Versuche mit folgenden
Behandlungen durchgefUhrt: - Vor dem Kartoffelaufl,auf mit Cosatrin odeI' Cosa
trin und Dual behandelt, nach dem Kartoffelauflauf mit Sencor und Dual ganz
flăchlig, odeI' mit Cosatrin und Dual zwischen den Reihen behandelt.

Folgende Variante hat sich bewăhrt: Vor:auflaufbehandlung mit Cosatrin 50
(Prometrin 500/$) 4 kg+Dual 500 (metol,achlor 50010) 4 l/Ha, Haufelung nach dem
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Auflaufen der Kartoffeln und Behandlung mit Sencor (Metribuzin 700/0) 1 Kg+Dual
500, 4 1. Diese zweite Behandlung wird nur dann vorgenommen wenn die Kartof
felpflanzen lO-15cm hoch sind.

TIPE,Il;BAPMTEJIbHbIE PE3YJIbTATbI, RACAIOllU1ECH
TIPE,Il;VTIPElli,Il;EHMH TIOHBJIEHMH TI03,Il;HErO 3ACOPEHMH

RYJIbTYP RAPTO<DEJIH M BOPbBbI C HMMM

Pe810Me

C ~eJIblO nOAAepmaHlUI KyJIbTyp KapToq.emI B t.m:CTOM BH;o;e oea aacopeHHfI cop
HfIHaMH ;0;0 yOOpHH, B 1978 rOAY, B 6 MeCTHOCTfIX rrpOBO;O;HJIHCb HCCJIeAOBaHHR C npH
MeHeHHeM AOBCXOAOBbIX oopaooToH OAHHM TOJIbHO npenapaToM HocaTpHH HJIII ilie COB
MeCTHO C npenapaToM ,1J;yaJI, nOCJIeBCXOAOBbIX CnJIOIIIHbIX oopaooToK nperrapaTaMH CeHHop
II ,1J;yaJI H nOCJIeBCXO;O;OBbIX MemAypfIAHbIx oopaooToH rrpenapaTaMH HocaTplIH H ,1J;yaJI,
C npHHfITlIeM Mep no aa~HTe pacTeHHÎ1 HapToq.eJIfI.

XopolliHe peayJIbTaThI 6.b1JIH nOJIytIeHbI B BaplIaHTe C AOBcxoAoBOi1 oopaooTHott
cpeAHett ;o;oa01l B 4 Hr Ira HocaTplIHa 50 (rrpoMeTplIH 50 %) C 4 JI Ira ,1J;yaJIa 500 (MeTo
JIaxJIop 50 %), C rroBTopHbIM rpeOHeBaHlIeM nOCJIe rrORBJIeHHfI BCXOAOB II oopaooTH01l
rrperrapaTaMII CeHHop (MeTplIoyaHH 70%) B A03e 1 Hr/ra II ,1J;yaJI 500 B A03e 4 JI/ra,
KorAa pacTeHHfI HapTO~eJIfI AOCTHraJIII BbICOTbI 10--15 CM.

TaHHM oopa30M ObIJIO yCTaHOBJIeHO, tITO HMeeTCfI B03MomHOCTh yCTpaHeHHfI Mexa
HH3HpOBaHHbIX pa60T yxo;o;a, TaM r;o;e rrpo~eHT yCTOi1tIHBbIX H rep6H~HAaM COpHfIHOB He
CJIHIIIKOM BbICOH.

19 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109
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CERCETARI ORIENTATIVE PRIVIND COMBATEREA
BURUIENILOR PERENE IN CULTURA CARTOFULUI

L.\ TAMAŞ, LIDIA GE ii MĂNU, V. BÎRNAURE şi N. ŞARPE

Se prezintă rezultatele experimentale din 2 looalităţi pri
vind combaterea unor buruieni perene prin lucrări mecanice şi

tratamente cu erbicide. ArăturiLe repetate sau combinate cu
discuri nu ,au redus semnificativ gradul de îmburuienare. Erbi
cidele : ,aminotriazol în doză de 15 kg/ha şi glyphosatecu2,5-3,5
kg/ha, aplicate în luna septembrie la înălţimea de 20-40 cm a
buruienilor, au redus îmburuienarea cu 40-900/0. S-ja constlaibat
o combatere mai bună a buruienilor: Cirsium arvense, Convol
vulus arvensis, Mentha sp. şi Agropyrum repens. Efectul a fost
mai redus la speciile Symphytum officinale şi Equisetum arvense.

Deşi cercetările din ultimul deceJaiu au dus la generalizarea utili
zării pe întreaga supraJaţă cu cartof a erbi'cidelor reziduale, în dome
niul combaterii buruienilor au rămas încă numeroase probleme neso
luţionate. Prin reducerea numărului de lucrări mecanice şi folosirea
unilaterală a erbicidelor, s-au răspîndit multe specii de buruieni pe
rene ,ca: Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Symphytum officinale,
Convolvulus arvensis, Agropyrum repens, Equisetum arvense şi altele
(BERINDEI şi colab., 1978; BOUCHET şi colab., 1977 ; HUNYADI, 1977 ;
ROLA şi KURNIEWSCHI, 1977).

Pe baza cercetărilor făcute în multe localităţi din ţară, s-a reco
mandat combaterea buruienilor perene prin pra'şilă manuală {TAMAŞ

şi colab., 1976).
În domeniul combaterii buruienilor perene în vii şi livezi (KAFA

DAROFF şi DAVID, 1977; KAFADAROFF şi colab., 1977) s-au obţinut,

în schimb, rezultate mai bune decît la cartof. Prezentăm în lucrare,a de
faţă primele rezultate experimentale dinţară,privindu:nodalitatea com-
baterii buruienilor dkotiledonate din cultura cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Experienţele s-au amplasat
pe un teren foarte îmburuienat la Slobozia Moară (LA.N.B.) şi la S.C.Z. Tg. Mures.
După recoItarea p1antei premergătoar1e, în luna iulie 1977 s-a executat o di'scuir~.
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S-a urmărit combaterea următoarelor specii de buruieni: Cirsium arvense, Sonchus
arvensis, Convolvulus arvensis, Symphytum officinale, Mentha: sp., Agropyrum re
pens şi Equisetum arvense.

Tratamentele cu erbicide s-.au făcut începînd cu luna septembrie (1977), cînd
buruienile perene au fost bine dezvoltate (înălţime 20-40 cm). :In anul 1978, com
baterea buruienilor s-a făcut numai prin aplicarea unei doze moderate de
prometrin.

Factorii studi,aţi au fost următorii: A. - Lucrări mecanice: al - arat toamna
la 18-20 em ad. (în luna octombrie); a~ - arat v,ara la 25-30 cm ad.+grăpat

şi arat toamna la 18-20 cm ad. (în septembrie); ,a,) - arat vara, diseuit repetat
la înverzire, arat toamna. B. - Tratamente cu erbicide după recoItarea plantei
premergătoare şi creşterea buruienilor: bl - netllatat, b~ - glyphosate 2,5 kg/ha;
b3 - glyphosate 3,6 kg/ha ; b 4 -,amitrol 15 kg/ha.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Din datele experimentale pre
zentate în tabelul 1, rezultă o com!J)ortare asemănătoare a tratamen
telor din cele două localităţi: un efect redus în urma lucrărilor meca
nice şi mari diferenţieri sub influenţa tratamentelor chimi,ce.

Considerăm că diferenţele mici, nesemnificative, constatate în va
riantele cu lucrări mecanice în ceea ce priveşte producţia de tuber
cuii şi gradul de îmburuienare Se datorează răspîndirii neuniforme a
buruienilor de pe parcela experimentală. La un nivel de infestare în
medie cu 40 q .s.u. de buruieni perene la ha, combaterea buruienilor nu
se poate rezolva prin lucrări mecanice.

Sub influenţa erbicidelor s-a realizat o proporţie de combatere a
buruienilor perene de 85-900/ 0 şi un spor de producţie de 10-11 t tu
berculi la ha. Aceste rezultate demonstrează că există posibilitatea de
combatere a buruienilor perene pe cale chimică, în afara perioadei de
vegetaţie a cartofului.

Utilitatea combaterii buruienilor perene în cadrul vegetaţiei se va
resimţi la toate culturile din rotaţie, dar sporul realizat la cartolfi, la o
infestare masivă, acoperă cheltuielile de erbici'dare într-un singur an.

În tabelul 2 se prezintă sensibilitatea spedilor de buruieni faţă de
erbicide la dozele încercate. S-au combătut bine Cirsium arvense, Con
volvulus arvensis, Mentha sp.şi Agropynlm repens - peste 80 0/ 0 ,

Efectul a fost mai redus la speciile Symphytum officinale şi Equisetum
arvense, între 30 şi 71 %.

În domeniul combaterii buruienilor perene rezistente la erbicidele
omologate pentru cartofi sîntem la începutula,ctivităţii.Trebuie lărgit

sortimentul încercat şi, pe baza cunoaşterii biologieispeciilor de "bu
ruieni problemă", să acţionăm 'În perioada oportună. Combaterea buru
ienilor perene ar duce la culturalizarea cîmpurilor, la uşurarea meca
nizării, la creşterea producţiilor şi a productivităţii muncii.

CONCLUZII. (1) Prin combaterea sistematică a buruienilor sensibile
cu erbicide omologate pe bază de prometrin, linuron etc. se răspîndesc
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Combaterea buruienilor perene din cultura cartofului Slobozia Moarl (I.A.N.B.)
si S.C.Z. Tg. Mureş 1978 (Control of perennial weeds in potato crop)

Tabelul 1

Producţia de tuberculi (tuber yidd), t/ha IBu~"n' peeene ,.u. (lliy matt" p...nnial
wecds), q/ha

Factor Slobozia 1 S.C.Z. I Media 1 Dif. I
I

Semn. SlobozJa I S.C.Z. 1 Media I Combat.
Moară Tirgu (Average) (Diff.) % (Sign.) i Moara Tirgu (Average) (control)

(LA.N.B.) Mureş ,(I.A.N.B.) Mllrcş

A. Efectul lucrărilor mecanice (Effect of mechanical tillage)*)
al arat toamna 29,0

I
~38,9 34,0 - 100 I 12 10 11 -

a 2 arat adinc vara, disc.,
arat toamna 28,0 40,7 34,'1 0,4 101 I 11 12 11 -

a g arat vara, arat adinc
99 Itoamna 28,0 I 39,4 33,7 0,3 18 22 20 -

DL 5 % t/ha 0,3 5,4 2,8
0,1% t/ha 0,7 1.3 6,9

B. Influenţa tratamenlelor cu erbicide (Effeci of herbicides)**)
b l Netratat 25,1 I 27,0 26,1 100 32 49

I
40

I
-

b" Glyphosate 2,5 kg/ha 28,3

I
44,0 36,2 10,1 139 *** 7 3 5 87

b;j Glyphosate 3,6 kg/ha 29,3 43,5 ~36,4 10,3 139 *** 7 2 4 90
b 4 Amitrol 15 kg/ha 30,7 44,1 37.4 11,3 14:3 *** 8 5 6 I 85I

DL 5 % t/ha 0,9 2,9 1.9
0,1 % t/11'1 1,7 5,2 2,:3

1nterocţiuni A + B
albI 25,7 27,4 26,{) I ~7 I 100 I

32 33 33 -
a l b 2 29,1 41,4 35,3 13~3 *** () 1 4 88
alb:) 29,9 43,1 36,5 9,9 1:17 *** 5 2 4 88
a lb4 31,3 43,6 37,5 10,9 141 I *** () 6 6 82
a 2b l 24,6 28,9 I 26,8 0.2 10' I

24 43 3:3 -
a 2 b 2 28,0 45,4 36,7 10,1 138 *** 6 1 4 88
a 2h:J 28,8 42,3 35,6 9,0 U4 *** 7 1 4 88
a 2 b4 30,7 46,1 38,4 11,8 144 1 *** 7 2 5 85
a 3b 1 25,1 24,9 25,0 1,6 94 41 68 55 -
a:Jb 2

I
27,9 45,2 36,6 10,0 138 *** 10 7 9 73

a 3b;j 29,1 44,9

I
37,0 10,4 139 *** 10 2 6 82

a 3b 4 30,0 42,5 36,3 9,7 136 *** 12 9 11 87

DL 5% t/ha 1,4 5,0 3,2
0,1 % t/ha 2,5 8,9 5,7

*) arat toamna = autumn ploughing
arat vara = sumrtlcr ploughing

1'0.:) disc = disk harrowing
~ arat adinc deep plo11ghing
W **) netratat = ulltrcatcd
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Tabelul 2

Efectul erbicidelor asupra combaterii buruienilor perene
(Effect of herbicides on perennial weeds in potato crop)

IN,Ua- --

Nota EWRC") Combatere (Control) %
Glyphosate Glyphos.\te

Specia de buruieni !
(Weed species) tat amitrol amitrol

(un- 15 kg/ha 15 kg/ha
trea- 25 kg/ha 36 kg/ha 25 lig/ha 36 kg/ha
ted)

Cirsium arvense 9 3 2 4 95 97 83
Sonchus arvcnsis 8 3 2 2 72 80 80
Convolvulus arvensis 6 2 2 3 96 96 93
Symphytum officinale 6 3 2 5 64 71 36
Mentha sp. 6 3 2 2 94 98 90
Agropprum repens 5 3 2 3 90 95 85
Eguisetum arven~e 5 4 3 4 40 50 30

TOTAL la:
- LA.N.B. 9 4 3 4 78 78 75
- Tg. Mureş 9 3 2 4 94 96 90

il) Nota EWRC: 1 = fără buruieni (without wceds)
9 = invadată de buruieni (very many Vf'eeds).

buruienile perene care împiedică recoltarea mecanizată şi obţinerea

unor producţii mari de cartof. (2) La o infestare puternică cu buruieni
perene, combaterea acestora nu se rezolvă prin arături repetate sau
prin alte lucrări mecanice. (3) Combaterea buruienilor perene este
posibilă cu diferite doze de glYlphosate în funcţie de stadiul de dezivol
tare şi sensibilitatea speciilor. ,(4) Extinderea cercetărilor privind com
haterea buruienilor perene poa!te să ducă la rezolvarea comba,terii lor
în culturile de cartof, fără a se folosi lucrări de întreţinere manuale.
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ORIENTATIVE RESEARCH ON CONTROL OF PERENNIAL
WEEDS IN POTATO FIELDS

Summary

Results obtained in experiments carried on in 2 localities showed same pro
cedures in controlling the perennial weeds by mechanical hoeing and herbicides.
The repeated.) ploughings were combined with the disk-ha:rrows work, but the
weeds were not significantly controlled. The herbicides aminotriazol (15 kg/ha)
and glyphosate (2.5-3.5 kg/ha) appIied in September when the weeds were
20-40 em high. have reduced theamount of the weeds with 40-900/0" Even the
weeds like Cirsium arvense, Convolvulus' arvensis, Mentha sp. .and Agropyrum
repens were better eontl'olled in such a way. A poor effeet was enregistered for
Symphytum officinale and Equisetum arvense.

FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR BEKĂMPFUNIG

DER M!EHRJÂHRIGEN UNKRÂUTER IM KART·OFFELANiBAU

Zusammenfassn ng

Die Versuehsergebnisse zur Bekămpfung einiger perennierenden Unkrauter,
durch mechanische Massnahmen und Unkrautmittel, werden bekanntgemacht. Die
Vel'suche wur:den an zwei Standorten durchgefiihrt. Die wiederholte Bodenbear
beitung allein, hat die Unkrautmasse nicht signifikant reduziert.

Die Unkrautmittel Aminotriazol (15 Kg/Ha) und Glyphosate (2,5-3,5 KgjHa),
angewendet in September, bei 20-40 em. Unkrauthohe, haben die Unkrautmasse
mit 40-90% reduziert.

Gut bekămpft waren die Unkrăuter Cirsium arvense, Convolvulus arvensis,
Mentha spp., und Agropyrum repens und nul' schwach die Unkrauter Symphytum
officinale und Equisetum arvense.
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COMBATEREABURUIENILOR PERENE

IlPE,L(BAPMTE.JIhHhIE MCCJIE,L(OBAHMfI IlO BOPhBE
C MHOrOJIETHMMM COPHHRAMM B R'YJIhTVPE RAPTO<DEJIH

P681O.Me

llpHBO;r.VITCR: peayJIbTaT:b1 On:b1TOB, npOBO,n;HBllHXCH B 2 MeCTHOCTHX IlO oopboe c
MHOrOJIeTHHMH copHHHaMH, C npHMeHeHHeM HaR MeXaHH;:lHpOBaHH:b1X OOpaOOTOH, TaH H
OOpa60TOH repoHqu:,n;aMH. llOBTOpH:b1e HJIH HOMOHHHpOBaHH:b1e]l;HCROBaHHH He CHHmaJIM
,n;OCTOBepHO CTeIleHM aacopemm COpHHHaMM. llpMMeHeHMe repoHqU,n;OB - aMMHOTpMaBOJIa
B ]l;oae 15 Rr Ira M rJIHq>ocaTa B ,n;oae 2,5-3,5 Rr/ra, B ceHTHope MeCHI.J;e, Hor,n;a COpHlIHU
]l;OCTHraJIH B:b1COT:b1 20-4,0 CM, CHUmaJIO CTeIleHb aacopeHHOCTJ:I copHHRaMU Ha 4,0-90 %.
06paOOTRU ORaaaJIUCb HaHOOJIee l3q>q>eHTIIBH:b1MH npM 60pboe C TaRMMH copHHRaMU HaR Cir
sium arvense, Convolvulus arvensis, Mentha sp. 11 Agropyrum repens. ,IJ;e:fi:cTBHe repoHqH,n;OB
O:b1JIO OOJIee CJIaO:b1M Ha BH,n;:b1 Symphytum officinale H Equisetum arvense.



Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. - CARTOFUL, 1980, vol. XI

UTILIZAREA TRATAMENTELOR AERIENE
PENTRU COMBATEREA GÎNDACULUI DIN COLORADO

(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

M. NADEJDE

Lucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor efectuate timp de
4 ani P'rivind studiul tratamentelor aerirene pentru combaterea
gindacuhl!i din Colorado (Leptinot>arSia aecemlineata Say). S-18. cer
cetat efioacitatea si fitotoxicitatea unui număr de 11 insecticide,
condiţionate sub formă de concentrate emulsionabile, produse de
tip volum redus şi volum ultraredus. S-a urmărit, în principal,
elaborarea de insecticide VUR româneşti şi stabilirea par,ametrilor
optimi: de lucru ai avioanelor şi echipamentelor de stropit aerian
(tabelele 1 şi 2). Fără a fi fitotoxioe, insecticidele VUR româneşti

,au o eficacitate bună f,aţă de dăunătorul menţionat. Se remarcă

în această direcţie produsele: Dimevur şi Elocron ULVAIR (ta
belele 3 şi 4). Folosind avioane monoplane şi bipl,ane S-8.l efectuat
un studiu comparativ ,al principalilor indicatori economici ai tra
tamentelor laviatioe cu volum ultna redus şi volum normal sau
micşorat (tahelul 5). O reducere accentuată a costului pentru hec
tarul triatat a fost constatată la varianta avion monopl,an cu in
secticide VUR, ceela ce impune utilizarea acestolia în pI'l8ctica, pro
tecţiei culturilor de cartof. Rezultatele sint utile şi pentru alte
culturi l,a care se utilizează avi,aţia în combaterea dăunătorilor

şi bolilor.

Suprafaţa mare ocupată cu cultura cartofului în ţara noa<stră şi

importanţa sa economică impun asigurarea la cel mai înalt nive'l a
protecţiei culturii împotriva bolilor şi dăunătorilor.

Datorită marilor daune produse culturii cartofului de gîndacul din
Colorado .(Leptinotarsa decemlineata Say) este ne.cesară efectuarea
tratamentelor chimice într-un timp scurt. Această cerinţă poate fi rea
lizată numai prin tratamente aeriene.

În condiţiile agriculturii noastre socialiste, aiViotratlamentele se
pot aplka uşor, datorită suprafeţelor mariale parcelelor, existenţei

unei game variate de pesticide şi bunei dotări a avia.ţiei agricole cu
diferite tipuri de aeronave (avioane, elicoptere), în număr sporit.
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COMBATEREA G!NDACULUI DIN COLORADO

Prin utilizarea tratamentelor aeriene, aparatura terestră devine dis
ponibilă pentru folosirea în alte scopuri, inclusiv pentru tratarea în
mod organizat a suprafeţelor de cartof de pe loturile personale, care
ocupă aproape 50% din suprafaţa totală a acestei culturi în România
:,;i prezintă o rezervă biologică permanentă de boli şi dăunători.

La tratamentele aeriene, volumul de Echi'd scade mult (maximum
100 l/ha) comparativ cu maşinile tractate sau purtate de tractor, ceea
ce contribuie la micşorarea accentuată a costului per hectar tratat şi,

implicit, al costului producţiei de cartof.
În practica protecţiei culturii de cartof, tratamentele aeriene cu vo

lum de 50-100 l/ha (peshcid+apă) sînt mult utilizate. Pentru creşterea

eficienţei economice a tratamentelor şi încadrarea acestora în epocile
optime de combatere, în ultimele două decenii a apărut pe plan mon
dial metoda tratamentelor cu volum redus şi volum ultra redus. Noua
metodă se afirmă tot mai mult şi în ţara noastră.

Aviotratamentele cu insecticide special condiţionate de tip VUR,
pentru combaterea gîndacului din Colorado (Leptinotarsa decemIi
neata Say) s-au efectuat pentru prima dată în R.D.G. (AN,GERMANN,
1961) şi U.R.S.S. (BONDINE, 1963). În ambele cazuri s-au folosit soluţii

uleioase pe bază de DDT şi Lindan, în doze de 3-5 llha şi respectiv
5-6 l/ha aplicate cu avioane de tip AN-2.

Lucrarea cuprinde eficacitatea unui număr de 11 inseeticide, con
diţionate sub formă de concentrate emulsionabile, produse de tip vo
lum redus şi volum ultraredus, utilizate în combaterea gîndacului din
Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say) prin aplicarea aeriană. Se
prezintă parametrii de lucru ai avioanelor la aplicarea tratmnentelor
cu volum normal, VR şi VUR, precum şi un studiu comparativ al indi
catorilor economici ai tratamentelor aviatice VUR şi VN.

MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE. Eficacitatea inseeticide10r uti
lizate la tratamentel€" aeriene depinde nu numai de modul de acţiune a substanţei
active şi forma de condiţionare, dar şi de cunoaşterea şi folosirea parametrilor
optimi de lucru ai avioanelor şi instalaţiilor de pulveriz,are folosite la aplicare.
Cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi performanţelor aeronavelor agricole este
necesară în vederea exploatării la capacitatea maximă la acestona. In funoţie de
construcţia şi funcţioDiarea aeroDiavei şi de forma de condiţionare a pesticidelor, se
stabilesc echipamentele de lucru în agricultură, tipul şi numărul de duze necesare,
sistemele de deplasare în croazieră de lucru ş.a.

In efectuarea cercetărilor s-au folosit avioane monoplane şi avioane biplane.
Pe instal,aţiile de pulverizare aeriană s-au montat următoiarele 4 tipuri de duze:
Antonov, Pirna AF-lO şi Teejet, oare sînt pe bază de distribuţie mecanică şi Micro
nair Au-3000 cu distribuţie centrifugală. Administrarea s-a efectuat de la înălţimi

~ariabile între 3 m şi 8 m. Lăţimea optimă a benzilor tratat€\ l,a o trecere s-a
stabilit prin plas,are,a din 2 în 2 m, perpendicular pe direcţia de zbor, a unor eta
Ioane de hîrtie Kromekote şi lame microscopice degresate, acestea servind şi la
stabilirea dimensiunilor picăturilor, precum şi a numărului lor/cm2• Numărul de
duze, în funcţie de tipul lor, trebuie să asigure aplicarea normei de lichid/ha,i re-
partizate în mod egal pe toată lăţimea benzii tratate, precum şi un spectru uniform
de picături de o anumită dimensiune. Insecticidele VUR rolosite au fost cele cu-
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prinse în programul de cercetări pentru elaborarea de produse VUR româneşti.

Pentru comparaţie s-au utilizat cîteva produse similare străine şi insecticide con
centrate emulsionabile, produse în ţaria noastră. In vedere,a reducerii volumului
de apă/ha, lla apliclarea aviotratamentelor s-a încercat adjuvantul Triton CS-7, Clare
reduce ev,aporarea picăturilor apoase. Fiecare produs ,a constituit o variantă cu 5
repetiţii :aşezate linear. Tratamentele s-au aplicat în primele ore ale dimineţii sau
spre sfîrşitul după-IaJmiezii, în condiţii meteorologice favovabile, în scopul elimi
nării derivei picăturilor (a driftului). Pentru a aplioa cu exactitate dozele sta
bilite, s-au efectuat numeroase probe de debit, la sol şi în zbor, mai întîi cu apă

şi apoi cu produse.
După aplicarea tratamentelor s-au efectuat notări privind fitotoxicitatea pro

duselor pe organeler aeriene ale plantelor de cartof, timp de cîteva zile consecutiv.
Pentru stabilirea eficacHăţii produselor, s-a notat densitatea numerică a larvelor
pe vîrste, înainte şi după aplicarea tratamentelor. S-a calculat eficacitatea cu ,aju
torul formulei Iacob-Săvescu. L,a aplicarea aviatică pe suprafeţe mari de pro
ducţie, cultivate cu cartof, a produsului Dimevur 1, pentru combaterea gîndacului
din Colorado (2,5 l/ha) şi a afidei Myzus persicae Sulz (0,5 l/ha) s-,a efectuat un
studiu comparativ al principalilor indicatori economici ai tratamentelor aviatice.
Ca produs de referinţă s-a folosit Fosfotox R-3)5 ,aplicat cu apă în volume de
20 l/ha (CUi Triton CS~7) şi 30 l/ha (fărăadjuvant).

REZULTATE ŞI DISCUŢII. În tabelul 1 se prezintă rezultatul cerce
tărilor efectuate pentru stabilirea parametrilor optimi de lucru ai avioa
nelor agricole folosite la aplicarea tratamenteloT în protecţia culturii
cartofului. Viteza de zbor la aplicarea insecticidelor VUR este puţin

mărită, comparativ cu tratamentele convenţionale, iar presiunea lichi
dului în instalaţia de stropit este mai redusă, pentru a asigura un debit
mai mic.

Înălţimea de lucru a a'vioanelor este mai mare atunci cînd sînt fo
losite insecticide VUR ale căror picături nu se evaporă, cad lent s:pre
;)01. ceea ce are ca efect o creştere a Iăţtmii optime a benzii tratate la
o trecere. Astfel, în cazul tratamentelor VUR aplicate cu avioane mo
noplane, lăţimea benzii tratate creşte de la 18-22 m la 30-35 m. Cînd
sînt utilizate avioane biplane, această creştere este de la 25 m la trata
mentele cu volum normal, la 40 m pentru duzele Pirnaşi Teejet (VUR)
şi pînă la 60 m în cazul folosirii instalaţiei Micronair AU-3000 şi a
unei înălţimi de zbor de 8 111 deasupra vegetaţiei. Numărul de duze
Teejet, în cazul folosidi insecti:cidelor VUR, este mult mai redus şi

poartă numărul 800 050. Duzele Pirna pot aplica numai volume reduse
sau ultrareduse, în timp ce instalaţia Micronair AU-3000 permite a fi
reglată pentru aplicarea cu exactitate a unei game largi de volume/ha.

Poziţia duzelor faţă de axa de zbor influenţează mărimea şi uni
formitatea spectrului de picături şi este dată în tabelul 1, pentru con
di.ţii normale de lucru.

Din datele prezentate în tabelul 2, se constată că insecticidele VUR
român'2şti prezintă însuşiri fizice 'Coresipunzătoare acestei categorii de
condiţionare şi sînt asemănă.toare produselor similare străine. Doza le
tală(DL-50) a produselor noastre este superioară celei a insecticidelor
ULV străine, un avantaj în plus de a fi folosite în practică.
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Tabelul 1

Parametrii de lucru ai avioanelor la aplicarea tratament'elor în combaterea gîndacului din Colorado - Leptinotarsa
decemlineata Say - (Work parameters for treatments in controlling Colorado beetle)

Presiunea
Lătimea PoziţiaViteza de lichidului în Numărul

Tipul Tipul de tratament şi zbor, km/oră instalaţii, Inălţimea benzii' tratate, de duze duzelor faţă
avionului duzele folosite (Volume; (Flight kgf/cm2 de aplicare, m (Number ele axa de
(Ail'plane) nozzles) speed)

1

(Liquid m (Height) (TreatJ:nent of nazzles) zbor (Edge
pressure) band width) of nozzles)

Monoplan VR, VUR, Pirna AF-l0 145 2-2,5 5 --7 30-35 4 perpendiculară

Monoplan VR, VUR, Teejet 145 3-4 6-8 30-35 20-24 1550

Monoplan Volum normal 125-130 3,5-4 3-4 18-22 54 30°

Biplan VN, duze ollginale 140-150 3,5-4 3-4 25 74-76 30°

Volum micşorat 20 l/ha 140-150 3-4 3-4 25 35 650

Biplan VR, VUR, Pirna 160 2-2,5 6-8 40 5 perpen dieu][ ră

Biplan VR, VUR, Teejet 160 2-2,5 6-8 40 70 1550

Volum micşorat 20 l/ha 150-160 3-4 3-4 25 35 1550

Biplan Volum normal 150-160 3-4 3-4 25 70 1550

- -
Biplan VR, VUR, Micronair

IAU-3000 160 2 6-8 40-60 6 paralelă
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Rezultatele observaţii

lor privind eficacitatea in
secticidelor aplicate prin
aviotratamente pentru com
baterea gîndacului din Co
Iorado - Leptinotarsa de
celnlineata Say - şi fitoto
xicitatea lor faţă de cultura
cartofului sînt prezentate în
tabelele 3 şi 4. În varianta
amestecului compus din De
tox 25 CE (1/3)+Lindatox
20 CE (1/3) + Motorină

(1/3) aplicat în doză de
8 l/ha, s-au constatat semne
de fitotoxicitate. Toate ce
lelalte produse au fost ne
fitotoxice.

Eficacitatea diverselor
produse folosite în cursul
anului 1973 (tabelul 3) a va
riat mult de la un produs
la a Hul. După 24 ore de la
aviotratament, la C.A.P.
VoUa - Braşov, s-a remar
cat varianta cu Linvur 1
(4 l/ha), cu 1000/0 mortali
tate. În următoarele 3 zile
eficacitatea creşte la toate
produsele, fiind de 1000/0 la
majoritatea acestora. O
mortalitate insuficientă a
larvelor s-a constatat în va
rianta amestecului celor
două concentrate emulsio
nabile cu motorină, aplica
te ca tratament VR. iÎn ace
laşi an, la C.A.P. Paleu 
Bihor, s-au obţinut rezultate
foarte bune în variantele cu
Cythion, Dimevur şi Elo
cron 250 ULVAIR (3 l/ha).

În anii 1974 şi 1975, la
aviotratamentele aplicate
AN-2+Micronair AU-3000
sau Pirna AF-10 şi duzele
originale Antonov, s-au ob
ţinut rezultate nesatisfăcă-
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Tabelul 3

Eficacitatea inseeticidelor aplicate cu avioane monoplane (C.A.P. Voila) şi biplane (C.A.P. Paleu),
echipate cu duze Pirna AF-IO, pentru combaterea gîndacului din Colorado (Efficacy of inseeticides sprayed by airplanes,

in 1973, in two places) - Leptinotarsa decemlineata Say - în anul 1973)
Doza (Rate)

O

o
O
O

o
O
O
O

°

Fitotoxicitatea
(Phytotoxicity)

-

95,0
90,0

88,6
85,0

82,2
55,0

-

64,1
28,3

C.A.P. VoDa - Braşov I C.A.P. Palcu - Bihor 1

% eficacitate după I % eficacitate după I
(efficacy aHer days) : l' (efficacy arte!" days) : I

1 zi I2 zile I3 zile I4, zile I
64,8 100,0 100,0 1100,0 28,0 85,3 100,0 100,0
65,5 78.0 90,0 97,0 54,2 88,1 95,2 95,2
7:3,2 100,0 100,0 100,0 31,0 38,5 52,1 55,2
67,0 90,0 100,0 100,0 45,0 78,6 84,2 95,0
79,2 90,0 100,0 100,0 83,4 98,2 98.2 98,2
93,6 95,9 97,4 97,4
97,:3 99,6 99,6 99,6

100,0 100,0 I 100,0 100,0 I
85,0 100,0 110°'° 100,0
74,3 100,0 100,0 100,0

g4,5 85,2 I 85,9

2
3
4
2
3

2,5
:3

2 I'3

79,1

l/ha
s.a.
g/ha

Varianta
(Variant)

LinVllr 1

Cythion ULV
Dimevur 1
Despirol ULV

Elocron ULVAIR

1 ~)QO I
1 230

200 I
500
750
500
600
800

Sumithion L-100 1 960
Tionex ULV 750
Detox 2 + Lindatox

20 + J\Iotorină 1/3 1 197

Tabelul 4

Fitotoxicitate0/ eficacitateI s.a. l/ha I % eficacitate după I % eficacitate după le , (
g/ha rEfficacy alt" daY'l' (Efficacy .fte' daY'l'

I 1 zi I 2 zile I 3 zile I 1 zi 12 zile I 3 zile I 1 zi I 2 zileI

1 030 12'56 87,8 96,8 98,2 73,0 94,0 99,5 288,6 98,6 O
750 3,00 97,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 O

1 500 6+4 - 59,4 89,4 O
1 960 2,0 - -- - - - 100,0 100,0 O

1 050 120,00 I 73,8 83,2 85,2 50,0 54,4 87,4 - - °

Eficacitatea unor insedicide aplicate cu avionul biplan echipat cu Micronair AU-3000 la C.A.P. Lisa
dnze Pirna AF-IO la C.A.P. Borş şi C.A.P. Hîrseni (1975), în combaterea gîndacului din Colorado,

pe cartofi (Efficacy of some inseeticides sprayed by airplanes in 3 localities,. in 1974)

, Doza (Rate) I A B·· o I'c A o .. IC.A.P. Hîrscn(______ C. oP. Olş-BIllOr, ..P. Ll.s.a - Braşov, _ BraşovI i 1974 1974 1975 '

I IProdusele (Product)

în

Dimevur 1
Elocron ULVAIR
Fekama AT-25
Sumithion L-l00
Fosfolox R-35
Triton CS-7



toare cu insecticidul Fosfotox R-35 (31/ha)+TritonCS-7+apă(20 l/ha).
În aceleaşi experienţes-a confirmat eficacitatea ridicată a insecticidelor
VUR : Dimevur 1.

Rezultatele studiului comparativ al indicatorilor economici ai tra
tamentelor aviatice VUR şi VN sînt prezentate în tabelul 5. S-au folosit
termenii: "volum normal" pentru 30 l/ha şi "volum micşorat

ll pentru
20 l/ha. Acesta din urmă reprezintă limita minimă !pe care o admitem
fără adaos de adjuvanţi speciali cu rol antievaporant şi de îngreunare
a picăturilor de lichide aplicate din avion sau elicopter. Diferenţele

îetre variante sînt evidente. Timpul necesar pentru tratarea unei supra
feţe ele 1 000 ha este de numai 5 h şi 17 minute la variantele VUR şi de
13 h şi 30 minute la varianta 20 l/ha. Aceasta determină şi costul care
variaz 'i per ha tratat în funcţie şi de costul orei de zbor al diferitelor
tipuri de aeronave folosite. În cazul prezentat, diferenţele sînt de 2,64
lei/ha în favoarea avionului monoplancînd se administreazăVUR şi de
tl,74 lei/ha în avantajul aceluiaşi tip de avion, cînd se aplică un volum
micşorat (20 l/ha). Între cele două metode, diferenţele sînt în favoarea
metodei VUR astfel: de 13,98 lei/ha cu avionul monoplan şi de 18,08
lei/ha cu avionul biplan. Cînd volumul de lichid/ha 'creşte, diferenţele,

atît între tipurile de avioane cît şi între metode, cresc apreciabil. Astfel,
pentru tratarea suprafeţei de 400 ha, diferenţa în favoarea avionului
monorplan este de 10,44 lei/ha la metoda VUR şi de 24,07 lei/ha la tra
tamentul cu volum normal (30 l/ha). Pentru aceeaşi suprafaţă, costul
unui ha tratat este mai mare cu 17,42 lei la VN faţă VUR, cînd se uti
lizează avionul mOlloplan şi cu 15,77 lei cînd se utilizează biplan. Se
înţelege că la tratamentele cu volume mai mari de apă+pesticide
50-100 l/ha), costurile ,cresc în mod corespunzător. La nivelul întregii
suprafeţe tratate pe ţară, suma plătită în plus este considerabilă şi de
aici rezultă necesitatea micşorării volumelor utilizate/ha şi special
folosirea pesticidelor VUR.

CONCLUZII. (1) Combaterea gîndacului din Colorado se poate
efectua rapid şi în epoca optimă prin utilizarea mijloacelor aviatice,
eliberîndu-se astfel tractoarele şi maşinile terestre pentru folosire în
alte scopuri. (2) În organizarea muncii pentru aplicarea tratamentelor
aviatice se' vor folosi parametrii optimi de lucru ai avioanelor şi echi
pamentelor de stropit aerian. (3) Insecticidele VUR prezintă o eficaci
tate superioară, fără a fi fitotoxice, şi prezintă avantaje economice care
impun extinderea utilizării lor în practică. (4) Reducerea accentuată a
costului la hectarul tratat impune micşorarea volumului de Uchid/ha
şi folosirea în aceste condiţii a avioanelor monoplane.
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TabPlul 5

studiu1 comparativ al indicatorilor economici ai tratamentelor aviatice VUR
şi volum normal'~ (Comparison analysis of air treatments with ultrareduced

and normal volume)

Volum
Specificare

ultraredus I redus

I
micşorat

I
normal

(Elcments) (normal
(ultrarcduced I (reduccd (reduced volume) :volume) volume) volume) :

Suprafeţe tratate, ha

1,,1
1000 400 1000 400

Normele aplicate, l/ha 0,5 2,5 20 30
Distanţa de la terenul de zbor

parcela tratată, km 10 5 10 5
Timp de transport 5 miu 8 min 3 h 1 h

(aerodrom-parcelă) 20 min 36 min
Timpul pentru stropit 2 h 1 h 5 h 1 h

20 miu 20 min 54 min
Timpul pentru îutoarceri

I
~l h 2 h 4 h 2 h

12 min 30 miu 50 min
Total timp 5 h 3 h 13 h 6 h

17 min 28 miu 30 min 20 min
Costul timpului total pentru avio-

nul monoplan, lei 8 982 5893 33650 10767
Costul unui ha tratat cu avionul

monoplan, lei 8,98 9,50 22,96 26,92
Costul timpului total pentru avionul

biplan, lei 11 623 7624 29700 13933
Costul unui 11'.1 tratat cu avionul

biplan, lei 11,62 19,06 29,70 34,85

Bazat pe următoarele preţuri ale orei de zbor:
1700 lei la avionul monoplan
2200 lei la avionul biplan

BIBLIOGRAFIE

ANGERMAN, R., 1961 : Agricultural Aviation, 3, 86. BONDINE, M., 1963 : Agri
cultural Aviation, 5, 9. MAAS, W., 1971: ULV\ applicatiou laud formulation techni
qUJes. N. V. PhiHps-Duphar, Amsterdam, The Nether1ands, NADEJDE, M., 1976:
Chemical control of the Color,ado beetle (Leptinotarsa decemLineata Say) in Ro
mania with Ultra Low Volume sprays. Mededelingen v,au de Faculteit Landbouw·
wetens.chappen Rijksuniversiteit Cent, Belgie, 41/2, 889-898.

Prezenvată comitetului de redactare la 9 aprilie 1979
Referent: biolog N. Sf;taicu

UTILIZATION OF AIR TREATMENTS IN CONTROLLING
COLORADO BEETLE (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

Summary

Results of someI experiments for four years in controlliug by aiI' the Colol'\ado
beetle are reported. Eleven ins!€cticides ,as concentrated emulsions (redueed va....
lume of ultl'\areduced volume type) were tested. New Rumanian insecticides sui-
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table to ultrareduced volume sprayings were ,analysed in relation with the per
formances of the a'ir equipments new ,avaUable (tables 1, 2). Without being phy
totoxic, the Rumanian insecticides are efficacious. The best were Dimevur and Elo
cron ULVAIR (table 3, 4). The main indicators for mana - OI' biplane airplanes
are analysed in table 5, the v,ariant with insectiddes VUR (ultrtareduced volume)
spred by monoairplanes being the lowest iIlţ the cost price.

FLUGZEUGEINSATZ ZUR BEKĂMPFUNGDES KARTOFFELKĂFERS

(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

Zusammenfassung

Die Ergebnisse vierjăhriger Versuche zur Flugzeugbekămpfung des Kartoffel
kăfers werden bekannt gemacht. FUI' 11 Insektizide, die als emul,gierte Konzen
trate und als LV-und ULV-Prăparate benutzt wurden, wurde die Effizienz und
die Phytotoxizităterforscht. ...

Es konnten die optimalen Arbeitspar,ameter fUr die Flugzeuge und fUr die
SpritZJausriistungen festgelegt werden (T,abelle 1 und 2). Ohne phytotoxisch zu seiÎn,
haben die rumănischen ULV-Insektiziden eine gute Wirkung gegen den Kartof
felkăfeI' gezeigt. SehI' gut waren in dieser Hinsicht die Insektizide Dimevur und
Klocron ULVAIR (Tabelle 3 und 4). Eine betonte Herabs.etzung des Kostenpreises
pro Hektar wurde bei der Variante mit dem Eindecher-Flugzeug und mit ULV-In
sektiziden f,estgestellt.

Die Ergebnisse konnen~lUch fur andere Feldkulturen benutzt werden.

TIPMMEHEHME ABMOOBPABOTOR ;n;JIH BOPbBbI
C ROJIOPA;IJ;CRHM iKYROM (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

PealO.Me

B paooTe npHBO;rvITCH pesyJIhTaThI qeThIpeXJIeTHHX IICCJIeAOBamrH no IIsyqemUO
s<I><I>eRTHBHoCTH npHMeHeHIIH aBlIooopaooToR npH oophoe C ROJIOpaACRIIH myHoM (Lep
tinotarsa decemlineata Say). VlsyqaJIaCh s<I><I>eRTHBHoCTh II <I>IITOTORClIqHOCTh 11
lIHCeRTIIIJ;HAOB, HOHAHIJ;HOHlIpOBaHHhIX B BIiAe 3MyJIhrlIpylOIIJ;IIXCH npenapaTOB MaJIOOO'h
eMHoro li yJIhTpaMaJIOOO'heMHOrO TlIna (YMO). B OCHOBHOM IIsyqaJIaCh 3<I><I>eHTHBHoCTh
pyMhIHCRIIX lIHCeHTIIIJ;IIAOB THna YMO, C yCTaHOBJIeHlIeM OnTlIMaJIhHhIX napaMeTpOB pa
OOThI CaMOJIeTOB II onphICRHBaIOIIJ;IIX C BosAyxa yCTaHoBOR (TaOJI. 1 II 2). He 0YAyqlI
<I>HToTOHCHqeCRIIMli, pyMhIHcRlIe IIHCeRTlIIJ;IIAhI YMO OOJIaAalOT BhICOKHit s<I><I>eRTIIBHoCThIO
npoTIIB BpeAIiTeJIH. B STOM OTHomeHlI1I ocooeHHO BhIAeJIHIOTCH npenapaThI ,1J;IIMeByp
(Dimevur) Ii 8JIORpOH YJlBAI1P (Elocron ULVAIR) (Ta6JI. 3 II 4). Cpamm
TeJIhHOe IisyqeHIie OCHOBHhIX 3ROHOMIiqeCRIiX nOHaSaTeJIeit yJIhTpaMaJIOOO'heMHhIX HOp
MaJIhHhIX IiJIIi MaJIOOO'heMHhIX aBlIooopa6oToR npOBOAHJIOCh B YCJIOBIiHX IicnOJIhSOBaHlIH
CaMOJIeTOB qeM, RaR MOHOIIJIaHOB TaR 1'1 OIiOnJIaHOB (TaOJI. 5). 3aMeTHoe CHIUHeHIie ce6ecTolI
MOCTlI aBlIooopaooTRIi OAHoro reRTapa 6hIJIO yCTaHOBJIeHO B BaplIaHTe C oopaooTRofi C
MOHOnJIaHa IIHceRTIIIJ;IiAaM1'1 YMO, qTO rrOSBOJIHeT peRoMReHAoBaTh npIiMeHeHIie ero B
rrpaRTHRe saIIJ;IiThI noceBOB RapTo<I>eJIH. IIoJIyqeHHhIe pesyJIhTaThI HBJIHIOTCH: nOJIeSHhIMII
TaRme il B OTHomellIill II ApyrlIx RyJIhTyp, Ha ROTOphIX AJIH OOphOhI C BpeAIUeJIHMlI
II OOJIeaHHMll npIiMeHHeTCH aBIiaIJ;lIH.

20 - Lucrări ştiinţifice - cd. 109





Ll.lcr. şt. (Anale) LC.P.C. - CARTOFUL, 1980, voI. xt

ASPECTE DE EFICIENŢA ECONOMICA
ŞI ENERGETICA LA UTILIZAREA ERBICIDELOR

IN CULTURA CARTOFULUI

1. MEZAMBROVSKY şi IR. SOCOL

Pe baza rezultatelor experimentale publioate,s-ia calculat
eficienţa economică şi energetică a utilizării erbieidelor şi a
randamentului acestora la cultura cartofului. Analiza variaţiei

cheltuielilor băneşti şi ,a consumului de energie exprimate cu
ajutorul funcţiilor de producţie aI'iată că doza optimă de erbicid
are valori cuprinse între 2,9 kg/ha şi 9,6 kg/ha Cosatrin cu ma
xim de eficienţă la doza de 5,9 kg/ha Cosatrin în condiţiile de la
Geoagiu. Limita inferio.ară se recomandă pe soIurile cu un con
ţinut redus în humus şi argilă.

La stabilirea dozelor de erbidd trebuie să se ţină cont de
condiţiile concrete existente în fieoare unitate, de conţinutul în
humus şi ,argilă al solului. Folosirea funcţiilor de producţie con
stituie un instrument util pentru fundamentarea tehnică, econo
mică şi energetică a erbicidării.

Modernizarea rapidă a agriculturii, în Icondiţiile reducerii forţei de
muncă din agricultură şi a crizei de energie, impune examinarea atentă

a fiecărui procedeu pe criterii economice şi de competitiVitate în redu
cerea consumului de energie. În această direcţie, în' ocuireamijloacelor
tradiţionale de combatere a buruienilor (prăşitul manual) cu mijloace
moderne (erbicidarea) atrage atenţia atît prin mărimea efortului, cît şi

prin dimensiunile efectului. Modificările determinate de distrugerea
chimică a buruienilor sub a,speetul costurilor şi al consumului de ener
gie, în funcţie de doze şi zone, sugerează o variaţie specifică în funcţie

de aceste elemente.
Interpretarea economică şi energetică permite alegerea acelor va

riante care solicită cel mai redus consum de cheltuieli ş,i de energie la
unitatea de produs util.

MATERIAL ŞI METODA. La baza calculelor au stat rezultatele publicate de
VLADUŢIU şi coLab. (1976) şi de TAMAŞ şi coLab. (1977).

Pentru ,a putea aprecia efidenţa diferitelor doze de erbicide prin prisma pro
ducţiilor, a costurilor şi a consumurilor energetice, am recurs la următoarele ele-
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mente ajutătoare pentru tehnologia cultivării cartofului în condiţii de nelngare:
valoarea cheltuielilor tehnologice, fără lucrări de întreţinere (9565 lei/ha) şi con
sumul de energie, fără lucrări de întreţinere (11 788 kWhha). Costurile lucrărilor

de intretinere au fost stabilite conform actelor normative in vigoare, iar cheltu
ielile d~ energie folosite corespund metodolog,iei elaborate de Institutul de
economie agrară.

S-a recurs la funcţiile economice in vederea studierii şi interpretării modului
de manifestarea cheltuielilor bănesti si ,a consumului de energie la diferite doze
de aplicare a erbiciduluiCoSJatrin 'in' cultur,a cartofului. Ne-am axat numai. pe
aces,t produs, intrucît el este corespunzător pentru combaterea buruienilo:r din
cultur.a cartofului, se comportă apro.ape identic cu erbicidul Geg,agard 50 WP, este
omologat şi fabricat de industria românească, iar unităţile cultiv,atoare VOI' bene
ficia de acest erbicid. De asemenea, majoritatea experienţelor.efectuate ,au scos
în ev~denţă efectul poziti'v al acestui erbicid.

Deoarece costul comhaterii este format din costuri parţiale succesive, analiza
economicăurrnăreşte statuarea acelui cuantum de costuri care încorporează ulti
mul cost parţial care se justifică economic. Astfel, fiecare efort x determină un
anumit rezultat y, iar r:aportul intre aceste două elemente, in expresie valorică,

ar,ată eficienţa transformării factorului in efect, respectiv:
y=f(x) în care: y=fenomenul determinat (oar,acteristica rezultativă)

x=fenomenul care determină rezultatul (caracteristica inae
pendentă)

Legăturile dintre variabile pot să îmbrace fie forma de proporţionalitate di-

rectă la oare y=f(Xl, X2}, fie forma de proporţionalitate inversă la care y=f (~1).
X2

CU ajutorul funcţiilor economice se pot determina zonele de utilizare raţio

nală a l'esurselor şi se pot preciza cantităţile de erbicide care permit obţinerea de
producţii maxime cu consumuri valorice şi energetice cît mai scăzute la unitatea
de produs, Pentru prezentarea unor ,aspecte, s...au selectat din experienţele efec
tuate de către VLĂDUŢIU şi colab (1976) rezultatele obţinute prin aplicarea do
zelor de 2,5 kg/ha; 5,0 kg0ha şi 10 kg/ha Cosatrin in condiţiile pedoclimatice spe
cifice pentru localităţile: Braşov, Secuieni, Geoagiu şi Livlada.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Pe baza elementelor de sin
teză prezentate în tabelele 1 şi 2, unde sînt redate nivelele producţiei

de cartof sub aspectul cheltuielilor băneşti şi, respecti v, al consumurilor
eIlP.rgetice, în funcţie de dozele de Cosatrin folosite (ca singura resursă

variabilă), am ajuns la stabilirea următoarelor funcţii de producţie:

Sub aspectul costurilor:
y:l;=34,96+0,Ollx-O,000027x2 - în condiţiile din Br,aşov

Y2=8,38+0,548x - 0,000050x2 - în condiţiile din 8ecuieni
Y3'= 23,14+ O,085x - 0,000120x2 - în condiţiile din Geoagiu
Y4= 18,61 +O,025x - O,000035x2- in condiţiile din Livada

Sub aspectul consumului de energie :
yi = 35,11 +0,017x - 0,000080x2 - îl1j condiţiile din Br,aşov

y; =8,79+0,960-0,000160x2 -în cQmdiţiile din Secuieni
y;= 23,71 +0,148x - 0,000376x2 - în condiţiile din Geoagiu
y ~ = 18,82 + O,043x - O,OOOl09x2 - in condiţiile din Livada

Pornind de la a,ceste relaţii, s-a determinat zona de alocare econo
mică a erbicidelor şi momentelor în care se realizează producţia ma
ximă în ra:port cu cheltuielile băneşti la unitatea de produs (fig, 1) şi
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Tabelul 1

Nivelul producţiei de cartof şi al cheltuielilor băneşti

in funcţie de dozele de Cosatrin* folosite (Potato yield level
and eXpenSeS for its achievement, depending on the Cosatrin rates used)

după VLADUŢIU şi colab., 1976

Geoagiu
Tratamentul
(tre3tment) I

Doza I
(H.ate)
kg/ha I

Livada

t/ha I lei/t -t-/-h-a--1-e]-"/-t-
1

Cosatrin
Cosatrin
Cosatrin

2,5
5

10

;34,;3 283,9
;38,0 259,8
;32,7 310,0

21,9 447,7
23,0 429,2
21,5 471,5

------------ ,---;----'--- _._-- --- --- --- --- ---
Doza eptimă

rezultată prin
prelucrare

(Optimum rate
computed)

2,9 36,1 270,1
9,6 2:3,4 432,2
5,9 ;38,2 259,6
f),Q 23,2 427,7

" Pmvizoriu produsul cXlnt'imcntat s-a numit Argctrin, conţinind 50% prometrin

Tabelul 2

Nivelul producţiei de cartof şi al consumului de energie
în funcţie de dozele de Cosatrin folosite (Potato yield level

and energy consumption, depending on the Cosatrin rates used)

Tratamentul I ~zal B"şov I S<cuien! I Geoagiu I Livada
(treatmel1t) (Rate)

t/ha /kWh/t t/ha jl{Wh/t t/ha I kWh/t t/ha \kWh/tkg/ha

Cosatrin 2,5 36,0 330,0 16,4 724,5 34,3 346,4 21,9 542,5
Cosatrin 5 35,7 334,9 20,5 583,3 38,0 314,6 23,0 519,9
Cosatrin 10 34,0 356,1 23,4, 517,4 32,7 370,2 21,5 563,1

------------ --- --- ----1-Doza optimă 2,9 36,1 329,4
rezultată prin 9,4 23,4 516,8
prelucrare 5,9 38,2 313,7
(Optimum rate 5,9 23,2 516,6
computed)

a producţiei maxime în raport cu consumul de energie la unitatea de
produs (fig. 2). Alura curbei funcţiei reflectă faptul că, odată cu aloca
rea primelor doze de erbitid, atît sub aspeet e,conomic cît şi energetic,
se realizează o creştere a producţiei, obţinîndu-se la un moment dat
maximul economic.

Prin prelucrarea matematică a datelor, rezultă doza op'timă de er
bicid, care răspunde unui nivel de producţie rilc1icat, cu costuri şi con-
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Fig. 1 - Reprezentarea grafică a varliaţiei producţiei în
funcţie de cheltuielilel băneşti la lucrările de întreţinere

(Yield variation depending on the expenses for eultivation)

sumuri energetice reduse, avînd limite de variaţie în funcţie de con
diţiile existente Jn fiecare localitate, ,astfel:

- la Bra:şov, doza de 2,9 kg/ha Cosatrin pentru o producţie de
36,1 t/ha, la un nivel al cheltuielilor de 270,1 lei/t şi la un consum de
energie de 329,4 kWh/t ;

- la Secuieni, doza de 9,6 kg/ha Cosatrin pentru o producţie :de
23A t/ha, la un nivel al icheltui'elilor de 432,2 lei/t şi la un consum de
energie de 516,8 kWh/t ;

- La Geoagiu, doza de 5,9 kg/ha Cos,atrin pentru o producţie de
38,2 t/ha, Ia un nivel al cheltuielilor de 259,6 lei/t şi l,a un consum de
energie de 313,7 kWh/t;

- la Livada, doza de 5,9 kgjha Cosatrin pentru o producţie de
23,2 t/ha, la un nivel al cheUuielilor de 427,7 lei/t şi la un consum de
energie de 516,6 kWh/t.

Din a'ceastă primă analiză, rezultă că în condi'ţiile de la GeoB,giu
se realizează nivelul cel mai scăzut al costurilor unitaTe de producţie

şi al consumului de energie Ia unitatea de produs, iar rezultatul obţi

nut (y) este maxim.
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Fig. 2 - Reprezentarea grafică a variaţiei producţiei în
funcţie· de consumul de energie la lucrările de întreţinere
(Yield v.ari,ation depending on the energy eonsumption for

cultivation)

În vederea determinării factorilor care influenţează asupra redu
cerii, costurilor unitare de producţie şi a consumului de energie la car
toful erbicidat în diferite localităţi, s-a' utilizat metoda substituţiei în
lanţ, cu ajutorul căreia se determină totodată şi sensul influentei fie
cărui factor analizat. În cazul nostru, rezultatul procesului economic {R}
este influenţat de doi factori (x şi y) în care:

Ro = costurile unitate de producţie >( consumul de energie) la unita
tea de produs în perioada de bază şi respectiv R1 = costurile (consumul)
in perioada (varianta) comparativă i

x = costurile unitare de producţie (,consumul de energie) la unitatea
de suprafaţă i

y =producţia medie la unitatea de supra:faţă.

Metoda substituţiei în lanţ permite găsirea influenţei ambilor fac
tori, cumulat şi separat. Astfel,

X o Xl
cînd Ro= - şi Rt = -, rezultă :

Yo Yt
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Xl

R Y
_ influenţa ambilOl" factori: _1 =_1

Ro X o
Yo "

• • y • , Xl. X o -. / Xl Xl
- mfluenta flecarU1 f,actor: R x = - - - ŞI RlJ = - - -

Yo Yo Yo Yo

în care, cu indicele O Se fa,ce referinţă la rezultatele obţinute în 'locali
tatea Geoagiu, la oare avem maximum de producţie, iar cu indicele 1
la rezultatele din celelalte localităţi.

Tabelul 3

Factorii care influenţează reducerea costurilor unitare de producţie

la cartoful erbicidat în diferite localităţi (Effect of yield and 'expenses
on la potato ton cost)

Influenţa Influenţa

Localitatea Costul unitar (R) Producţia medie Cheltuieli (X) oheltuieIilor producţiei

(Locality) (Cost of a ton) (Mean yield) (Expenses) (Rx) (Rii)
lei/t t/ha lei/ha (Expenses (Yield effect)

effect)
--

Geoagiu 259,8 38.,0 9872
Braşov 270,5 36,0 9739 -3,5 14,2
Secuieni 433,2 23,4 10137 6,9 166,5
Livada 429,2 23,0 9872 ° 169,4

Influenţa cheltuielilor (Expenses· effect) : R = Rx + R y Influenţa producţiei

(Yield effect) :

Rx=~-~ R--~-~lJ-

Yo Yo Yl Yo

Cu ajutorul elementelor de sinteză prezentate anterior (t.abelele 1
şi 2), în t,abelele3 şi 4 sînt redate elementele care influenţează redu
cerea costurilor unitaTe de producţie (taibelul 3) şi a [consumului de
energie (tabelul 4) la cartoful erbiciidat în diferite localităţi, faţă de
martorul (notat cu Ro), considerat localitatea Geoa'9iu.

Ast:fel, sub aspectul costuri'lor unitare de producţie, se constată o
creştere a acestora faţă de martor cu 173,4 lei/tîn condiţiile de la Se
cuieni, din care 6,9 lei/t se datoresc influenţei cheltuielilor şi 166,5 lei/t
influenţei producţiei. În condiţiile localităţii Braşov, creşterea este de
10,7 lei/t, din care influenţa cheltuielilore,ste de -3,5 lei/t iar influenţa

producţiei de 14,2 lei/t faţă de martor.
Sub aspectul consumului de energie, în condiţiile localităţii Livada

se constcată o creştere faţă de martor cu 205,3 kWh/t, datorită în Între
gime influenţei producţiei, întrucît consumul de energie este acelaşi,
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Tabelul 4

Factorii care influenţează reducerea consumului de energie
la cartoful erbicidat în diferite localităţi (Effeet of yield

and total energy consumption on consmnption necessary for a ton)

Consumul unitar Consumul de Influenţa I
Localitatea (R) (Consumption Producţia medie energie (X) Influenţa producţiei

(Locality) fora ton) (Y) (Mea n yield) (Encrgy eon- energiei (Rx ) (Rii)
k....h/t t/ha sumption) (Encrgy effeet) (Yield cffeet)

I
kWh/ha

Geoagiu 314,6 38,0 11 957
Braşov 330,0 :36,0 11882 -2,0 17,4
Secuieni 517,4 2:3,4 12107 4,0 199,0
Livada 519,9 23,0 11 957 ° 205,3

R = R z + Rii
Influenţa energiei (Energy effect) Influenţa producţiei (Yield effect)

Rx
Xl Xo Xl XI--- R-=- --y

Yo Yo Yl Yo

iar în condiţiile de la Secuieni, avem o creştere de 203,0 kWh/t, din
care 4 kWh/t se datoresc influenţei energiei iar 199 kWhjt influenţei

producţiei.

Deci în sta'bilirea dozelor optime de erbidd trebuie să se ţină :cont
de aspectele economice şi energetice, întrucît economia are un rol de
reglare, considerentele economke supr,aoridonîndu-se celor tehnice
(BARTA, 1967). Apare oportună necesitatea formulării, de ,către fiecare
unitate cultivatoare de cartofi, a unei decizii corespunzătoare, la baz,a
căreia să stea criteriul de apreciere a eficienţei înlocuirii muncii ma
nuale cu muncă materializată (fi:g. 3).

În acest context, vor fi eficiente numai acele înlocuiri ale muncii
manuale cu muncă m,aterializată la care rezultatul procesului economic
este maxim, cu costuri unitare de producţie şi consumuri energetke
minime la unitatea de produs. Realizarea acestui deziderat, la nivelul
fermelor specializate din cadrul consiliilor unice agroindustriale, de
stat şi cooperatiste, este posibilă prin combaterea integrată a buruie
nilor. Aplicarea corectă a lucrărilor meoanice şi a măsurilor agroteh
nlce asigură o raţionalizare a eforturilor reclamate pentru combaterea
buruienilor.

Pentru a ilustra aceste aspecte, s-au selectat, din experienţele efec
tuate de către TAMAŞ şi co,lab. (1976), rezultatele obţinute prin apli
carea dozelor de 3 kg/ha - 6 kg/ha - 9 kg/ha şi 12 kJgjlha Cosa,trin, în
comparaţie cu martorul netratat dar lucrat şi cu martorul netratat şi

nelucrat, în condiţiile ,a 10 localităţi (tabelul 5). După efectuarea cos
lurilor unitare de producţie şi a consumului de energie, rezultă că pro
ducţia m,aximă se obţine în condiţiile martorului netratat dar lucriat
-:- 35,7 tjha, la care şi consumul de energie este cel mai scăzut
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Fig. 3 - Criteriu de i<lpredere la eficienţei înlocuirii muncii manuale cu muncă

material,irotă (Estimation eriteriia for efficiency of the hand work substitution by
the materialized work)

(333,0 kWhJt). De asemenea, nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor poate
fi regăsit la variant,a 3 kgJha Cosatrin (263,2 lei/t), la care se const,ată

un minus de producţie de 2,4 tjha fa,ţă de martorul netratat dar lucrat.

Tabelul 5

Interpretări economice la rezultatele experimentale obţinute

cu diverse doze de Cosatrin (Economy parameters for some experimental
results regarding utilization of Cosatrin herbicide in potato cropping)

Producţia medic Cheltuieli (Expcnses) Consum energie
(Yield) (Energy consumption)
t/ha lci/t kWh/t

Specificaţie

Diferenţă faţă(Experimental variants) Diferenţă faţă Diferenţă faţă

Efectiv de martor Efcctiv de martor Efectiv de martor
(Real) (Difference (Real) (Difference (Real) (Difference

from chcck) from chcck) from check)

Martor netratat dar lucrat
(Check : untreated,
cultivated) 35,7 O 283,1 19, 9 333,0 O

Martor netratat şi nelucrat
(Variant untreated Ullcul- -13,2 425,1 161,9 523,9 190,9
tivated) 22,5

Cosatrin 3 kg/ha
(Herbicide, rate of 3 kg/ha) 33,3 2,4 263,2 O 357,2 24,2

Cosatrin 6 kg/ha
(Herbicide, rate of 6 kg/ha) 32,6 3,1 304,4 41,2 367,7 34,7

Cosatrin 9 kg/ha
(Herbicide, rate of 9 kg/ha) 31,6 - 4,1 319,1 55,9 382,1 49,1

Cosatrin 12 kg/ha
(Herbicide, rate of 12
kg/ha) 29,1 - 6,6 365,7 102,5 416,7 83,7
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Din cele prezentate rezultă o necorelare între doza optimă de er
bicid şi conţinutul în humus al solului, respectiv doza de erbicid este
dependentă de compoziţia floristică. Analiza eficienţei economice şi

energetice la cartof se va completa într-un studiu viitor asupra rezul
tatelor unor experienţe privind combaterea integrată l,a nivel de tarIa,
în vederea studierii posibilităţilor de reducere a unor doze, inclusiv a
termenelor de administrare. Aceste aspecte sînt necesare, întrucît pen
tru majoritatea experienţelor efectuate nu se cunoaşte cu deplină sigu
ranţă efectul erbicidării, după un număr m,ai mare de ani, asupra me
diului ambiant şi a solului. Este deci oportună şi interesează comibate
rea integrată, în special pentru buruienile termofile şi pentru îmburu
ienarea tîrzie, deoarece trecerea la recoItarea mecanizată a cartofului
reclamă condiţii pentru executarea unor lucrări de calitate şi evitarea
unor dificultăţi care apar la recoItare ca urmare a unui grad ridicat de
îmburuienare cu Setaria sp.

CONCLUZII. (1) La stabilirea optimă a dozelor de erbicid ce urmează

a se aplica trebuie să se ţină cont de condiţiile concrete existente în
fiecare unitate, de gradul de îmburuienare, de conţinutul în humus şi

argilă al solului ,şi, pe această bază, analiza economică şi energetică v,a
decidea,supra dozei optime. (2) Experienţele efectuate la Braşov, Se
cuieni, Geoagiu şi Livada, analiz,aie e'conomÎiC, relevă că doza optimă

de erbicidare valori cuprinse între 2,9 kg/ha şi 9,6 kg/ha Cosatrin cu
maximum de producţie la doza de 5,9 k1g/ha Cosatrin în ,condiţiile de la
Geoa'giu. (3) Utilizarea funcţiilor de producţie în ,analiza eficienţei eco
nomice şi energetice constituie un instrument util pentru fundamenta
rea tehnică, economică şi energetică a erbiddului.
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ASPECT OF ECON,OMICAL AND ENERGETlQAL EFFICACY
OF HERBICIiDE UTILIZATIO'N I;N POTA'ftO FIELDS

Summary

Based on the data ,already published, ihe economic ,andenergetic efficfency
of the herbieides was ealculated. The analysis of the variationj of the money
expenses and] the energy consumption expressed by production function equations,
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showed that the optimum rate of herbicide is 2.9-9.6 kg/ha Cosatrin, the effl
cieney maximum being enregist1ered for 5.9 kg/ha Cosatrin under Geoagiu condi
tions. The low limit is reoommended for the soils with a low content of humus
and elay.

DIE OKONOMISOHE UND DIE ENERGETISCHE EFFIZIENZ
DES HERBIZIDEINSATZES IM KART!OFFELBAU

Zusammenfassung

Aufgrund der veroffentlichten Versuchsergebnisse, wurde die okonomische
und dde energ1etische Effizienz des Herbizideinsatzes im Kartoffelbau, berechnet. Die
Analyse der Variation der finanz;ieUen Ausgaben und des Energieverbrauchs zeigt
dass die optimalen Cosatrindosen - fUr die Bedingungen in Geoagiu - zwischen
2,9 und 9,6 Kg/Ha. schW1anken und ein Effizienzmaximum bei 5,9 Kg(Hia. liegt.
Die kleinere Dose ist fUri die humusarmen Boden gultig.

Bei der Festlegung de'r Herbizidg,aben sind der Humus - und Tongehalt der
Boden ,ausehl1aggebend.

8ROHOMMLIECRAH 11 8HEPrETI1QECRAH 8<D<DERTI1BHOCTb
I1PI1MEHEHI1H fEPBMIJ;I1,UOB HA RYJIhTYPAX RAPTO<DEJIH

PealOMe

Ha OCHOBaHHH orryOJIHROBaHHbIx pesyJIb'I'aTOB orrhITOB 6hIJIa BbIqHCJIeHa 3ROHOMH

qeCHaH H 3HepreTIIqeCRaH aipipeRTIIBHoCTb rrpIIMeHeHIIH rep6HIJ;H;n;OB Ha RyJIbTypax RapTO
ipeJIH. CTaTHCTIIqeClmit aHaJIIIS ;n;eHemHbIX paCXO;n;OB VI pacXo;n;a aHeprlIlI, BhlpamaeHHhIX

C rrOMOI.I.J;II;IO ipYHRIJ;Ilit ypomaH, rrORaShIBaeT, qTO OrrTIIMaJIbHaH ;n;osa rep6HIJ;II;n;a HocaTpHH
ROJIe6JIeTCH OT 2,9 ;n;o 9,6 Rr/ra C HalI60JIhilieit aipipeRTIIBHoCTblO rrpii ;n;ose 5,9 Rr{ra B

yCJIOBHHX MeCTHOCTVI ,1J;meoa;n;mIIY. Ha rrOqBaX C HlI8RlIM cO;n;epmaHI1eM ryMyca II rmIHhI,

peRoMaH;n;eTcH rrpHMeHeHIIe HaIIMeHbIlIeit ;n;OShI.

IIPII yCTaHOBJIeHIIII ;n;08 rep61IIJ;II;n;a CJIe;n;yeT yqMThIBaTh cYI.I.J;eCTByIOI.I.J;IIe B Ram;n;OM
XOBHitcTBe ROHRpeTHhIe yCJIOBIIH M cO;n;epmaHMe ryMyca II rJII1HbI B IIOqBe. lIcrrOJIb80BaHMe

ipYHRIJ;lIit ypomaH HBJIHeTCH rrOJIe8HhIM cpe;n;CTBOM ;n;JIH TeXHIIqeCROrO, aROHOMHqeCROrO

Ii 3HepreTHqeCROrO 06ocHoBaHIIH rrplIMeHeHIIH rep6IIIJ;II;n;OB.
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