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:Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1981, voI. XII

UTILIZAREA MUTAGENEZEI ÎN CREAREA DE NOI
SOIURI DE CARTOF CU CONŢINUT MODIFICAT

DE AMIDON ŞI CU REZISTENŢĂ SPORITĂ LA MANĂ

H. CE.aZA

Au fost observate modificiirile ele conţinut de amidon şi comportare
la mană, survenite de-a lungul a 1-3 generaţii vegetative, în urma ira
dierii X cu doze Între 1 200 şi 6 000 R (debit 50 R/min) sau a tratării

cu solutie 1: 300 de etilmctansulfonat a ochilor din tuberculi. Conti
nutul î~ amidon a scăzut În generaţia vXv selecţia putînd Începe da'ar
elin gCI.lCraţia vX2 • în funcţie de .radiosensibilitatea materialului doza
mai indicată fiind de 3 600 R. Aleatorismul pronunţat de manifestare
a mutaţiei dominante, pentru rezistenţă verticală la mană, reclamă

material mult şi, probabil, existenţa alelei recesive 1/ de tip danissurn.
Succese se pot obţine pentru rezistenţa orizontală prin fracţionareadozei

de 2 400 sau 3 600 R În subdoze de 1200 H. altcrnate la interval de o
generaţie vegetativtt în care se aplică selecţia, realizîndu-se astfel acumu
larea de micromutaţii utile chiar la genomuri S. tuberosum pur. Rezul
tate mai slabe din cauza supravieţuirii reduse, s-au obţinut la forme
dihaploide. Cînd au fost iradiate seminţe (doztt = 30 ler, dcbit = 667 H.f
/min), rezultate favorabile s-au înregistrat pentru rezistenţa orizontală

la mană a populaţiilor hibride, comparativ cu a celor de autofecundare,
metoda recomandÎndu-se ca Început de ciclu de selecţie pentru rezistenţă,

datorită uşurinţei testării pe seminceri.

Realizarea unor obiective speciale de alneliorare la cartof, peste limi
tele speciei S. tttberosmn, necesită existenţa pentru selecţie a unui material
genetic de lnare variabilitate, creat în urma unui amplu program de hibri
dare şi selecţie prin utilizarea speciilor sălbatice.

În obţinerea de populaţii hibride cu genotipuri bogate în amidon,
deoarece caracterul, cu mici excepţii (soiul Hochprozentinge de ereditate
dominantă), se transmite aditiv, alnbii părinţi trebuie să fie bogaţi în amidon
CFODOR, 1972). În cOlnparaţiecu producerea unui material iniţial de amelio
rare din specii amidonoase ca S. demissum, realizarea unor genotipuri bo
gate in alnidon se poate efectua mult mai' rapid, prin mutageneză, o serie
de autori citînd succese în aceasEl. direcţie (SOLOMKO, 1969; MEZENTEV
şi PERŞUTINA, 1970; SKVAI~NIKOV, 1970; MEZENTEV, 1972).

De asemenea în ameliorarea prin lnutaţii pentru rezistenţă la mană

succese deosebite au fost înregistrate de SOLOJ\rIKO (citat de SKVARNIKOV,
1970), AKESSON (cit. SCERBAKOV, 197]), KISHORE şi colab. (citat
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de KUKIMURA, 1972). Deoarece tipurile de rezistenţă verticală şi orizon.:.
tală au baze genetice diferite se presupune că şi tratamentele mutagene
trebuie diferenţiate.

În acest scop s-au efectuat cercetări la LC.P.C. Braşov în perioada
1969-1975.

MATERIAL ŞI METODĂ. S-a experinlentat pe soiuri de precocităţi
diferite, de rezistenţe diferite la mană şi de conţinut diferit în amidon cînd
iradierea a fost efectuată la ochi de tuberculi, precum şi pe populaţii hibride
si de autofecundare cînd iradierea s-a efectuat la seminte. Sursa de iradiere
;tU constituit-o patru aparate TUR de raze Roentgen, distanţă focală 1,20 cm,
tensiune 165 kilovolţi, intensitate 12 miliamperi, debit 15 R/minut la tu
berculi şi 667 R/minut la seminţe.

Comparativ cu tratamentul prin iradiere a fost folosit ca mutagen
chimic etilmetansulfonatul CHSS02C2H 5 (EMS), administrat în soluţie

de concentraţie 1 : 300 la ochi deta~aţi timp de 24 ore la 20°C.
Conţinutul de amidon a ..fost detenninat pentru fiecare tubercul după

lnetoda soluţiilor cu sare (MOLLER, 1965), rezistenţa verticală la mană

prin testul foliolelor detaşate (TOXOPEUS, 1954), rezistenţa orizontală

la mană prin testul infecţiei cu pistolul (UMAERUS, 1969), rezistenţa de
cîmp la mană în cîmp în condiţii neprovocate.

REZUJ.-TATE ŞI DISCUŢII. 1. Efectul iradierii a1supra conţinutiUiui

în amidon. In condiţiile a doi ani de experimentare, cel de-al doilea fiind ulai
puţin favorabil acumulării amidonului, precum şi ale măririi variaţiei de la
an la an a donei Ha. 60.2871/172, valorile de conţinut de alnidon au fost
lnai constante la variantele iradiate din soiurile 2n = 4x, Apta şi Giinosa,
dar la fel de lnult influentate de nlediu la variantele iradiate din cele doua.
done dihaploide analizat~ (tabelul 1). Fără ca iradierea S~t indudt medii
sau variabilitate deosebite semnificativ, se poate observa totuşi că efectul
stressant al tratamentului ~e resimte direct în prima generaţie după iradiere
(vX I ), prin scăderea conţinutului mediu în amidon. Radiosensibilitatea
diferită a donelor dihaploide, specifică nivelului diploid, comparativ cu
cea a soiurilor tetraploide din care provin, este mai puţin evidentă aici decît
în analizele de supravieţuire (GROZA, 1980) sau producţie (GROZA, 1977),
în general variantele 2x iradiate, cu lnici excepţii (limitele maxime de con
ţinut şi proporţia de indivizi sup~riori din vXl ale donei din Giinosa),
nedepăşind variantele neiradiate. In schimb, la nivel tetraploid, la soiul
Apta se înregistrează un efect favorabil.

În cazul iradierii cu două doze la material 2n = 4x se observ~t aceeaşi

tendinţă de scădere a conţinutului de alnidon în prima generaţie (tabelul 2).
Soiurile surori Braşovean şi JVIăgura, mai puţin afectate în vX I , exteriori
zează în vX 2 importante creşteri d~ conţinut mediu în amidon şi de propor
ţie de indivizi favorabile selecţiei. In general doza mai energică este mai efi
cace. Datele sînt confirmate pentru soiul Măgura şi de alte experienţe (GROZA,
1980) .

Urmărind mai multe variante de tratament mutagen la un singur soi,
care prezintă o mare rată de mutaţii naturale, se poate observa că dimpo
trivă radiosensibilitatea specifidt acestuia nu răspunde la doza de 3 600 R
lnai favorabil, pentru sporirea conţinutului în amidon, decît la doza de



Tabelul 1

Conţinutul de amidon al tuberculilor plantelor ca efect al iradierii ochilor tuberculilor de sămînţă .(Starch content of tubers of plants
in vX1 aud vX2 vegetative generations after X-irradiation of seed tuber eyes)

Coeficient Valoarea I
Procent

Valoarea indivizi
Generaţie Procent mediu Compar. martor variaţie Compar. martor

maximă
minimă I de valoareSoiul, linia Doză irad. vegetativă de amidon neirad. (Compar. (Var. coeff.) neirad. (Compar. amidon (Perc. of superior

(Variet-y, line) (Dose kR) (Vegetative (Starch content) with unir.) P%, with unir) amidon (Max. (Min. value
generat ion) % test t S% cx %, test x 2 value starch) starch)

individ.)
o;

1 ~ ;-Mt.100 10 % + DL 5%1)

Apta ° 19,83 27,10 0,34 32,70 29,00 8,00 31,42
3,5 vX1 21,06 0,27 29,00 8,00 40,00

Ha. (Apta) ° 23,98 2,80 0,13 21,93 29,00 18,00 12,72
60.2871/172 3,5 vX1 22,55 0,13 29,00 ·13,00 5,55

Giinosa ° 16,41 0,20 0,30 0,12 26,00 8,00 17,99
3,5 vX1 13,93 0,35 26,00 8,00 18,91

Ha. (Giinosa) ° 13,06 23,00
0,18

29,38 18,00 8,00 14,00
60.7051/18 3,5 vX1 12,09 0,26 26,00 8,00 19,04

.._- _.._--
Apta ° 15,14 0,10

0,17 90,68 24,00 10,00 7,14
3,5 vXs 21,65 0,17 21,00 9,00 6;66

Ha. (Apta) ° 16,51 61,90 0,15 93,34 21,33 12,00 3,22
60.2871/172 3,5 vX2 16,08 0,17 21,00 12,00 4,16

--_._-- -----
Giinosa ° 13, 16 36,60

0,20 69,20 19,00 8,50 16,66
3,5 vX2 13,79 0,19 18,00 9,00 25,00

-
Ha (Giinosa) ° 14,71

69,00
0,20 36,00

21,00 13,00 7,14
60.7051/18 3,5 vXs 14,00 0,24 20,00 10,00 0,00

1) Procent indivizi din totalul variantei, a căror valoare depăşeşte media variantei martor cu diferenţa limită de 5% (Percentage of individuals of a variant, whose value
exceed mean of check variant with at least the limit difference of 5 % probability).

w
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Tabehtl 2'

Influenţa iradierii ochilor din tuberculi asupra conţinutului in amidon al tuberculiJ.or
plantelor din soiurile Ostara, Braşovean şi Măgura (Effect of X-irradiation of tuber eyes on

starch conten t of three varieties)

Soiul IV.ric!)')

~D~ Conţinut amidon (Starch Compar.
~.~ content) f) CUto~:~;r-

" 1----:-,----I(Compar.
~ ~ ~ mediu max im unirrad)
0:5 ~ (Mean) (maXi~1l1m) P %

~ % M % (tc:;t t)

Cod.
var.

(Var.
coei!.)

S%
100

Compar. ! mliv. 0/",
cu mat- rl.~ \'al.

toml {Pere. of
(Cor.lp.r. s"r.
1111.irradj indiv.)~

a% ~ \\'lt. +
(test ".,! DL 5 %

20,00
20,00
16,00

'16,00
20,00
16,00

100,00
106,24
77,17

100,00
79,52
72,51

°1,2 vXI
3,5 vXI

°1,2 vXI
3,5 vXI

Braşovean (Katahdil1 X
X Merkur)

Ostara (Ari X Siel1tje) 0,15 67,14
0,70 0,87 10,00 45,94
0,10 0,54 0,22 38,80

------------1------1-----1-----1.--' [-----, I 0,49 51,02-
68,80 0,53 90,0'0. 50,98

5,70 0,51 10,00 27,45
---1----1----1--- -- -----

Măgura (Katahdin X
X Merkur) °1,2

3,5

100,00
99,04

106,23

21,00
16,00
16,00

92,00
48,30

0,52
0,46 30,00
0,44 27, lJ

2,86
0,00
0,00

--'------------ -- ---:----1----1-------------
Ostara

Braşovean

°1,2
3,5

O
1,2
3,5

100,00
90,10

107,02

100,00
82,41

127,97

26,00
26,00
22,00

26,00
22,00
22,00

19,30
48,30

1,60
0,10

0,42 10,71
0,49 0,10 11,11
0,32 0,10 9,09

~--\27'77
0,55 0,61 25,97
0,35 0,61 62,50

------------ --- -----:-----1-----1--- --- ------
Măgura O

1,2 vX2
3,5 vX2

1

100,00
96,12

113,18

26,00
26,00 118'30
26,00 4,50

0,15
0,49
0,42

13,63
0,10 22.29
2,32 27,90

media în valori relative faţă de varianta nciradiată (% starch content reporteeI to % sbrch C(r.:~tC'lIt of
unirradiated variant)

1 200 R (tabelul 3), Diferenţele de variaţie prtstrate în generaţia vM2, duprl..
restabilirea echilibrului genotip-mediu puternic dereglat în vM[. se men
ţin în generaţia vMa- Un rol deOEebit îl joacă fracţionarea dozei, care per
mite asimilarea efectelor mutagene şi În urma căruia se constată sporuri
de amidon (varianta 2).

Efectul mutagen al tratamentului chimic cu etil-metansulfonat este
radiomimetic, asemănător cu cel al dozei de 3 500 R În vM2 şi vMa,

Comparativ cu variabilitatea realizată în populaţiile de ameliorare
numai prin recombinarea genică, variabilitatea, la a cărei cauză se adaugă.

şi mutaţiile induse prin iradierea seminţelor, diferă semnificativ (tabelul 4),.
Media conţinutului de amidon scăzută la două populaţii ca şi proporţia

redusă de genotipuri valoroase se poate explica prin fenomenul caracteris
tic primei generaţii după iradiere. Experienţa trebuie lărgită ca număr de
combinaţii şi continuată ca număr de generaţii vegetative, pentru ur mări
rea variabilităţii la genotipurile mai mult stabilizate.
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Tabelul .3

Conţinutul de amidon al tuberculilor plantelor din soiul Bintje , ca efect al tratamentului
mutagenic la ochi din tuberculi (Starch content of tubers of plants of Bintje variety, as

effect of mutagenical treatment by tuber eyes)

Tratament iradiere 1
Conţinut de amidon2) (Stareh eOlltent) IndiviziI Coeficient

Generaţie de valoare variaţie

~ - <mă kR '"u .h;mi< I vegetativă
iP"· Of'UP"'Uf"' u~ffl;:: (X irrad. - dase 1,R (Vegetative

mediu I m'''m I minim
ir~ivid.) S %

.~ or E:MS treated) generat ion) ?,x1\[t. + Cd'
('Il (mean) (maximum) (miniulum)
> x%% M% m% DL .5 % 1

1 irad. (1,2) vM 2 100,0 26,00 8,00 33,82 0,36
2 irad. (2,4)1) vM2 105,2 26,00 8,00 43,03 0,22
3 irad. (3,6) "11\12 95,6 26,00 8,00 29,03 0,40
":1. chim. EMS V 1\12 100,8 22,00 8,00 36,25 0,35

1 irad. (1,2) vMa 100,0 24,00 17,00 25,00 0,10
2 irad. (2,4) vMa 100,5 24,00 16,00 54,00 0,13
3 irad. (3,6) vMa 90,6 21,00 14,50 lO,OO 0,15
":1. chim. EMS vMa 87,5 23,00 13,00 12,19 0,18

1) Iradierea S';'l fkut fraeţionat (1,2 + 1,'2 kR) la interval de o generaţie, .generaţia vl\f, fiind generaţia din momentul':
primei fracţii de iradiere (Irradiation was roade by1.2 kR fraction every new generat ion so that "MI is Ist genera~

tion after fir&t 1.2 kR fraction)

2) x %% = media in valori relative faţă de var. 1,2 kR (% stareh contel1t reported to % stareh eontent of irmel. va
riant of 1.2 kR)

Tabelul -1

Efectul iradierii seminţei asupra conţinutului de amidon al tuberculilor populaţiilor

generative după un an înmulţire vegetativă de la iradiere (gX1 vXd (Effect of X-irradiation
of true seeds on starch content of tubers of generative population after one year of vegetative

propagation - gX I vXl)

Conţinut Procent indivizi Cod. var. Comparaţie
Doza de amidon!) (pere. Comparaţie (V.lr. coeff.) cu martorul

Combinaţia de (Starch content) of superior cu martorul (Compar. unirr.
(Population) iradiere indiv.) (Compar. variaot) S% variant)

(Dose

i"%%IM%lm%
~ "i Mt. P % (test t) a%

kR) + DL 5% 100 (test }t2)

l\Hi.gura autof. ° 100,0 181 8 19,54

I
0,87

(inbred) 30 124,5 13 8 0,00 0,93 0,15 0,10

Colina autof. O 100,0 24 9 19,31 0,21
(inbred) 30 88,6 24 9 4,13 0,10 0,22 0,10

--- -
Măgura X O 100,0 22 9 5,33 0,22
Colina 30 86,2 18 8 0,00 O, lO 0,26 2,50

1) ~ % = media În valori 'relativil faţă de varianta neiradiată (% sturch content reported to % stareh cOlJtent of
unirradiated variant)

2. Efectul iradierii asupra comportării la mană. Hezistenţa verticală

este conferită de gene majore R, deci expresia mutaţiei ar fi de direcţie do-
minantă r-+R, uşor de depistat chiar la organisme autotetraploide.
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în prima generaţie (VXl) poate surveni rezistenţa, aşa cum s-a înt îm
plat de pildă la soiul Măgura (tabelul 1), rezultatul nefiind însă confirmat
de alte experimentări (GROZA, 1980). Iradierea unui soi, posedînd .deja
în simplex gena R I (Eba), produce mutaţii recesive, astfel că proporţia de
plante mănate creşte.

Tabelul 5

Variaţia rezistenţei verticale la mană, determinată pe foliole detaşate infectate cu rasa
zero, ca efect al iradierii tuberculilor (Variation of vertical resistance to late blight, observed

on detached leafletsinfected by race zero, as effect of irradiation of tuhers)

Nr. vaJ Doza

Plante Comparaţie (Compar.) test t
Generaţia mănate

Soiul vegetativă (Atta-
(Variety) (Vegetative (Var.) I(Dosc) eked

I I I I I
gencratiOll) kR plants)

% 1 2 3 4 5 ()

1 ° 77,7 Mt. - - - * -
Braşovean

vX1 2 3,5 82,5 - Mt: - * - -
--- ------------------ ---

3 ° 60,7 - - Mt. ::: * -
Măgura

vX1 4 3,5 56,4 - a a Mt. - *
------ --- ------ -- --- ---

Eba 5 ° 0,0 a - a - Mt. a
vX1 6 3,5 3,7 - a - a * Mt.

Efectuînd observaţii tot în prima generaţie, dar diferenţiind prin
note intensitatea atacului, apare evidentă. variaţia imprimată de iradiere
ca gamă de expresie fenotipică, deşi inducerea de rezistenţă rămîne proble
matică (tabelul 6).

Tabelul 6

Variaţia comportamentului la infecţia cu rasa zero de mană pe foliole detaşate la plante
din soiul Bintje, provenite din tuberculi iradiaţi (Behaviour of plants of variety Bintje, tested

by detached leafIets test with zero race of Phytophthora, as effect of irradiation of tubers)

Total (Total)
Doza

(Dose)
kR

Gcner. vegetativă

(Veg. generation)

Procent plante cu nota de Întensitate
(% plants noted with)') Prob.

a%
test
x 2 plante rnănate

(attacked)
% I

Test
Dunean

5%

a0,0 I 1 2,8 6,4 46,8 44,0 I 97,2

1,2 I vX1 1 2'4 17,0 17,5 63,1 {}; 1 97,6 y

_3_,_5_.-,-. v_X_1 .:.:-._3_,_I----'_23_,_6-'-_2_3_,7--,_4_9,_6-,-__0_,_1_.:-_9_6,_9__...:-,--_a__

1) sistem de notare 0-3 (intcnsity attaek = 0-3)

Trebuie mentionat că acelasi sistem de hotare, urmărit la soiul Bintje,
dar în două genera'ţii succesive, VM1 sau v M2 , cu ocazia comparării între ele
a efectelor .diferitelor doze sau tratamente mutagene, a permis evidenţierea
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dozei bifracţionate de iradiere, 1 200 R + 1 200 R, cu ocazia altor experi
mentări (GROZA, 1980). În altă experienţă, deşi efectul favorabil al dozei
de 3 500 R remarcat în vM1 s-a menţinut în vM2 , ca urmare a stabilirii
genotipurilor în vM2 s-a înregistrat o proporţie sp<,?rită de genotipuri ne
lnănate la varianta cu doza de 1 200 R (tabelul 7). In general, o rezistenţă

Tabelul 7

Rezistenţa verticală, testată pe foliole detaşate infectate cu ra.sazero de mană, a plantelor
din soiul Bintje ca efect al tratării tuberculilor (Vertical resistance tested with Phytophthora

race O, of plants of Bintje as effect of mutagenic treatment on tubers)

Procent plante mănate ca efect al razelor X sau EMS

IMod;a pe g'"ee'li,It. vegetativă
(% attackcd plants as effect of rays or EMS):

\ vegetatlvc generation)

I I
I (Mea")

1200 R 3500 R EMS

vM1 99,6 aAl) 91,1 aB 100,0 aA 96,9 a

vM2 76,5 bA 88,4 bB 89,3 bB 84,7 b

Media pe variantă 87,5 A 89,2 A 94,6 B(Mean)
1

1) tcst D:lIlcan 5 %, literc mici pc orizontală, mari pe verticală (small litters on horizontal and bigg letters on ver
tical line)

cîştigată în generaţia vX1 la Bintje se transmite cu un coeficient r = 0,65
(r2 = 0,42) în vX2 (tabelul 8), transnlitere slabă ce a mai fost deja obser
vată la doza de 3 500 R şi care impune repetarea selecţiei.

Tabelul 8

Comportarea la infecţia artificială cu rasa zero de mană a plantelor din tuberculi din soiul
Bintje iradiaţi (Behaviour of plants of Bintje to artificial infection by zero race of Phyto

phthora as effect of irradiation of tubers)

Test pc frunze
Obicctul cercetat ca efect (on dettached leaflcts)

Test pe tubercul Corelaţ.ie
al iradierii cu 3500 H. (Correlation)

(Elemcnts observecl as effcct

I

(on tubers) gcneraţia

of 3500 R irracliation) generaţia generaţia vX a r V Xt!vX 2

vX l vX 2

Plante m(mate
9,18 94,6 95,7 +0,65(Attacked plants ) o;

/0

Aceste rezultate privind mutaţia într-un singur locus (gena R), puţin

contradictorii în ceea ce priveşte doza, se explică prin teoria ţintei, formu
lată ele TIMOFEEV-RESOVSCHI în 1953, conform căreia şansa lovirii
unui locus de către fluxul ele radiatii ionizante este aceeasi indiferent de mă-, ,
rimea dozei.
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Deoarece rezultatele favorabile în ameliorarea prin mutaţii la mană

au pornit de la un material posedîndgenom de S.demissu1'n (SOLOlVIKO y

1969; MlJRRAY citat de SCERBAKOV, 1971), se naşte întrebarea dac~L

se poate lucra pentru crearea de gene majore R direct pe material S. tubero
sum. pur. Cînd s-a abordat un sortiment de gene R 1 Ra şi r, toate plantele
soiurilor fără genă majoră au fost atacate de rasa 1.3.4; au existat în schimb
variante de iradiere care au indus cazuri fără atac la genotipurile cu o genă

luajoră, numărul cazurilor mărindu-se la soiul Lawa purtător de dou~l. gene'
majore (tabelul 9). Experimentul redeluonstreazămodul aleatorie de acţiune

111utagenă a iradierii în raport Cl1 doza utilizată, dar şi faptul că nu se poate
induce rezistenţă din alela r de tip S. tu,berosum pur (soiurile Katiuşa şi.

Bintje) .

Tabelul 9'

Comportarea la infecţie pe foliole detaşate cu rasa de mană 1.3.4. a unor soiuri în "Xr
în urma iradierii tuberculilor (Behaviour of plants in vX I , at infecting detached leaflets \i\;"ith.

1.3.4. race of late blight, as effect of tuber irradiation)
---------::----------------------.--._------_._--~

50,0'
S,O

24,3

5,}.
23,5

Total (Total)Procent ele plante cu nota de intensitate
(Pere. plants noted with):Doza

(Oose)
irad.
kR

Soiul
(Variety)

Katiuşa r

Tedria R 1

Maritta R 1

Prod. trans res. P 'Î~)

1 1

PI(~~~a~~~~ate I \...:...(t_e~_.t_t.:...)-1--

O 1 ~i 2 3 plants) o kR 2,4 kR 1 3 ,6 kH

-----.......:.-_.--':----;-------:-------;--------';---';-----';----

~:~ I g:gg I ~~:~j ;\:~~ :gg:gg 50,0 5~0 I
3,6 0,00 32,94 67,06 100,00 17,7 23,5

1

6,0 1,42 80,01 18,57 98,58 5,0 5,0

0,0 0,00 81,48 18,52 100,00 17,0 I

2,4 6,06 90,91 9,09 93,93
3,6 0,00 61,50 38,10 100,00
6,0 0,00 100,00 0,00 100,00

17,0
35,0 5,0

50,0 I 5,0

0,0 -0-,0-0-
1
---90-,-9-1--

1
---9-,-0-9--

1
--1-00-,-00--

1
--- 20,81' 20,8

2,4 0,00 73,00 25,00 100,00 20,8 1 2,5'

______ I--~-:~__~:_~g ~_~_:4_1~__I--2-1g_:~_~__I.--i~)-)g_:~-~--l--~_g-:~_12~:~J~
Lawa R 1 E 3 0,0 19'461 0,00 80,54 80,54 _ I 50,0 1 ,,-0,0

2,4 19,60 0,00 80,40 80,40 )0,0 - 20,0

______1__3_,_6_ 33,33 __°_,°_0
1

6_6_,6_7__
10
__6_6_,6_7__~ 20,0 I -

Format 0,0 33,331 16,66 50,01 66,67 - 50,0 -
_R_1_R_3

I

__2_,_4_ 33,.33 0,00 66,67 66,67 50,0 1__

1

-

Bintje r 0,0 I 0,00 75,75 I 24,25 100,00 - I 4~ 1 li

2,4 0,00 61,11 38,89 100,00 49,1 -
--------'-----'._---'--
Notă: Doza ele 2,4 kR este aplicată integral, nu fracţionat (Dose ot 2.4 kH. is achie"ecl as a whole and not by tractiun) •.

Pentru a verifica această ultimă ipoteză au fost iradiate două done
dihaploide, cunoscută fiind sensibilitatea nivelului ploidic inferior la tra
tament mutagen; donele au provenit din soiul Apta, posedînd gena de ti p
demissum R 10 (tabelul 10). Deşi iradierea a indus modificări ele repartizar e-
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Tabelul 10

Reacţia la infecţie artificială pe foliole detaşate cu rasa 1.4 de mană a clonelor dihaploide
în generaţia vX 1 ca efect al iradierii tuberculilor (Behaviour of dihaploids to Phytophthora

infection on leaflets with race 1.4, as cHeet of tuber irradiaHon)

Procent de plantc (% plants)
Probab. transgrcs.

atacate (attacked)Clona din soiul Apta H' I
(Clone from Apta)

Doza irad.
(Dose ld~) neatacate

(not
attacked) nota 1+2 nota 3

1'%
(test t)

C( ~<)
(test y'2)

100 o00Of)00........... c.. .. '-','J ~,~ 'J,OJ .I.'Jv,v

60.2871/10 3,5 0,0 3,3 96,7 32,2 5,0

Ha. 0,0 16,7 60,0 23,3
60.2871/172 3,5 17,9 14,4 87,7 13,8 0,1

în cele trei clase ale plantelor, ea nu a lnărit însă proporţia plantelor nemrt
nate, aleatorismul producerii mutantei si frecventa n'lidt a lnutatiilor d01ni
nante reclamînd probabil un număr s~perior d~ plante celor 'experimen
tate.

În ceea ce priveste rezistenta orizontală care stă la baza rezistentei
de cîmp, efectul dozei 'de 3500 R ~ fost favorahil în experimentele public~te
anterior (GROZA, ]980) dar în ceea ce priveşte cOlnportarea în cîmp a soiu
rilor iradiate, Braşovean şi Măgura, reuşitele sînt parţiale (tabelul ] 1).

Tabelul 11

Rezistenţa de cîmp la mană testată în cîmp la genotipurile aflate în generaţia vX;l de la
iradierea tuberculilor (Field resistance to late blight tested in field of plants in vX 3 after

tuber irradiation)

SOilJÎ
(Varicty)

Doza
(Dosc)

kR

Procent de cJone cu nota de intensitate (Pcrecnt.
clon(;s attacl,ed with intcnsity of)

1>

Braşovean
0,0

3,5 1,3 6,6

37,5

34,2

62,5

32,91 ) 37,1

Măgura

0,0

3,5

14,3

3,4

85,7 31, P) 0,7

]! 25,0 % (nota 9)
2) 1,7 % (nota 9)

Revenind la rezultatele publicate, efectul deosebit de favorabil al dozei de
2 400 R bifracţionate la interval de o generaţie vegetativrt sugerează posi
bilitatea utilizării dozei de 3 600 R trifracţionat, duprt fiecare subdoză

de 1 200 R efeetuÎndu-se selecţie. Astfel s-ar realiza o cumulare treptată de
lnicromutaţii, care după trei generaţii vegetative ar prezenta un efect egal
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cu cel al dozei aplicate intsgral, dar luai puţin aleatoric ca probabilitate
a producerii. Sugestia este valabilă doar pentru rezistenţa orizontală, con
trolată de gene minore ce se pot induce prin micromutaţii.

În încercările de a imprima rezistenţă de cîmp sporită prin iradierea
senlinţelor s-a aplicat testul UMAERUS pe seminceri cu rasa 1.4, frecventă

în condi tiilc t~u-ii noastre . Supravietuirea a fost afectată de iradiere (cu ex
cepţia p~pulaţiei de autofecundare din Colina, care la rîndul ei reprezintă
o autofecundare din Priska) dar proporţia de plante mănate a fost mai mică
(tabelul 12), în general acesta din urmă scăzînd la populaţiile hibride. Cînd

Tabelul 12

Influenta iradierii Roentgen asupra rezistenţei de cîmp la mană la seminceri
de cartof în gX1 vV1 (Effect of X-irradiation on horizontal rezistance of seedIings,

tested in gX1 vX1)

Combinaţia

(Populat ion)

1\Tartor neiradiat
(not irradiatcd)

1
% supra- I .
vieţuit t ) % mănat(2 )

Iradiat cu 30 kR
(30 kI{ irradiatecl)

% sll pra-1vieţuit!) % mănateZ )

Raport de mănare

neiracl: irad. (Hatio.
betwccn attacked nol

irr.: irrad.)

J'lElgura X Măgura 73,00 61,24 53,00 60,37

J'lEtgura X Colina 68,00 42,64 65,00 29,23

Colina X Colina 61,00 47,58 81,66 40,66

Desiree Colina 74,35 28,44 68,75 24,17

Desiree >< Desirce 71,16 42,00 63,00 28,87

1:0,97

1:0,67

1:0,85

1:0,85

1:0,68

1). 2). Semnificaţia diferenţei clit1tre varianteie neiradiate ~i iraeliate - test Wilcoxon, P = 5% (Significance of diffe
rcnce between unirradiated ancl irradiated variants, satisficd by \Vilcoxon test of P 5 %)

comparaţia s-a făcut între populaţii hibride semisurori, avînd ca mamă

un soi cu sau fără gene lnajore, s-a desprins ca nesemnificativăstatistic ten
dinţa ele micşorare a frecvenţei atacului (tabelul 13). Combinaţiile de tipul

Tabelul 13

Frecvenţa procentuală a plantelor mănate în urma testării pentru rezistenţa de cîmp
a populaţiilor din sămînţa irad iată în gX1 vX1 (Frequency of attacked plants tested for hori~

zontal resistance of seedlings· in gXl vXl)

~\I
Epoca !{,. R,

I
Fccula R I

I
Apta H I

I
Media (Mean)

Desiree x Colina x Colina x Colina x Colina Doza (Dose)
Doza (Dose)

O kR 96,8 aAl)

I
40,4 aAl) 100,0 aAl)

I
100,0 aAl)

I
84,2 al)

30 kR 96,3 aA 31,6 bB 98,9 aA 98,4 aA 81,3 a

Media (Mean)fcomb. 96,5 A

I
36,0 B 99,4 A

I
99,2 A

1

J) Test Duncan 5%, litere lTlici pe verticală, mari pe orizontală (small letters on vertical,
Digg letters on horizontal line).
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R I rrr X rnr au segregat fenotipic IRI : lr, atacul manifestîndu-se la toţi

progenii practic; conlbinaţia de tipul (R3rrrR4rrr) X nu a segregat
în lR3R 4 : lR4 : lr4 şi ca atare au fost atacaţi doar 40,4% progeni (teore
tic 50,00/0' diferenţa de 9,6~~ nefiind senlnificativă, deoarece din calcul
a reieşit un test X2 = 3,68 şi a = 5%)' La combinaţia avînd tată soiul
Epo1<a efectul favorabil al iradierii a fost semnificativ, ceea ce ar duce la
concluzia că existenţa unor gene majore în genotipurile parentale ar presu
pune şi prezenţaunor gene minore (dupăipotezalui ABDALLA şi HERMSEN
1971), pe fondul cărora se pot induce mutaţii utile.

CONCLUZII. (1) Selecţia pentru conţinut sporit de amidon în cadrul
ameliorării prin mutaţii, trebuie începută din generaţia vX2 , doza cea mai
indicată de iradiere a tuberculilor, în funcţie de radiosensibilitatea soiului,
părînd cea de 3 600 R. (2) Pentru ameliorarea rezistenţei verticale la nlană,

deoarece aleatorismul producerii mutaţiei dominante este .mare, se reco
mandă a se lucra cu material mult şi care să conţină alele r de tip demissu'11t.
(3) Pentru ameliorarea rezistenţei orizontale şi, implicit, de cîmp, la mană,

selecţia începe, ca şi la an1eliorarea rezistenţei verticale, încă din generaţia

vXI dar trebuie repetată; se recOlnandă pentru acump,lan;a de micromuta
ţii favorabile fracţionareadozei de 2 400 R sau 3 600 R, în fracţii de 1 200 R
adnlinistrate la interval de o generaţie şi alternate cu selecţie. (4) Datorită

slabei supravieţuiri a organismelor dihaploide, în actualele condiţii tehnice,
nu se poate concepe o ameliorare prin n1utaţii cu rezultate sigure.
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UTILIZATION OF MUTAGENESIS IN OBTAINING NEvV VARIE
TIES OF POTATO \VITH HIGHER CONTENT OF STAI(CH AND \lVITH

HIGHER RESISTANCE Ta LATE BLIGHT

.SU1'Jtltzary

The moclificationof the starch content and of the behaviol1rto late blight of the potato

plants along 1- 3 vegetative generations, aHer X-irradiation (doses: 1200 -6 000 E, rate:

50 Ejminl 01' immersionin a soluhon 1 part ethylmethane sulphonate: 300 parts water, of

the tuber'eyes, '.vas observeel. The starch contentclecreased in the generation vX1,'the selec

hon bcing sllitable only beginning with the gellerationvX 2 in depenelence on the:raeliosen

sitivity of the material; the most inclicatecl elose seems tobe 3600 R. The aleat6ry' charac

eristics of the inciclence of the elominant mutations for vertical resistance to late· blight,

require much material anel, probably, the presence of the rccessive allele r of :clemissum

type. $uccesses can be obtainecl for horizontqJ rcsistance by dividing the dose of 2 400 ar

3 600 I{ in subdoses of 1 200 R alternateel at an inter1ralof a vegetatin generat ion when the

sclection is applied; so it seems possible to' cllmmulate useful l11icromutations evcn in a

elean genome of S. tuberosum. Bacl results ,vere obtainecl at dihaploiels because ofthei·r low

urIiIal rate. 'VV;l~:1 S:;~J3 h=tve b:;~n irradiatecl (elose== 30kI{, rate 667 E.jmin) good results

were emegisterecl for the horizontal resistance to late blight of the hybriel populations compa

ratively with that of the inbrecl populations' so it seems adviceable to recommenel this me

hod as a beginning for the selection cyele for resistance because of the high faCility of

nfection on seedlings.

DIE AN\VENDUNG DERi1vlUTAGENESE IN DEI( ZDCHTUNG NEUER
KARTOFFELSORTEN MIT VEH.i\NDERTE1\f STARKEGEHALT UND

1\111' ERHOHTER KI{AUTFAULERESISTENZ

Zusam menfassung

Es wllrden clie Verănclerungen cles Stărkegehaltes nncl des Yerhaltens gegenubel' cler

Erautfăule beobachtet, die entlang von 1- 3 vegetativen Generationen infolge der X-Be

strahlung mit Dosierungen zwischen 1200 und 6000 R (Debit van 50 H. pro Minute) oder

cler Behancllung der Knollenaugen mit einer 1 : 300 Etilmetansulfonat-Lăsung auftraten.

Der Stărkegehalt verringerte sich in Gcneration vX1 , demzufolge die Selektion erst in cler

Generation vX2 beginnen konnte, bei einer optimalen Dosis von 3 600 I{, in Abhiingigkeit

von cler Strahlenempfincllichkeit des Materials. Der betonte Alleatorismus fur clie Ăusserung

eler auf die vertikale Krautfăllleresistenz ausgerichteten dominanten Mutation, verlangt vieI

Material und, '.vie anzunehmen ist, die Existenz cler rczessiven r-Allele vom Typ clemissum.

Erfolge mr die horizontale Resistel1z kănnen erzielt werclel1 dllrch clie Teilung cler Dosierung

von 2 400 oder 3 600 R in Unterclosierllngen von r 200 R, alterniert im Abstancl einer vege

tativen Generation innerhalb welcher die Selektion angewendet wircl. AuI diese vVeise kann

clieAkkumulierung von niltzlichen Mikromutationen auch bei S. tuberosum - Genomen

reali siert werden. Schwăchere Ergebnisse wegen geringerem Uberleben, wurclen bei dihap

loiclen Formen erzielt. Bei Bestrahlung von Samen (Dosierllng 30 kr, Debit 667 R pro

Minute), wurden gunstige Ergebnisse fur clie horizontale Krautfăuleresistenz cler hybriden

Populationen erzielt, im Vergleich zu clen Populationen mit Selbstbefruchtung. vVegen cler

Einfachheit cler Prufung auf Samenstengeln, empfiehIt sich die Methode als Anfang des Selek

tionszyklus mr Resistenz.
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TIPHMEHEHHE MYTAfEHE3A TIPH C0311AHHHH HOBbIX COPTOB
KAPTOcpEJI5I C 113lViEHEHHbIM COllEP)KAHl1EM KPAXMAJ1A 11

TIOBbIIJlEHHOH YCTOHH40BCTblO K cpl1TOCPTOPE

PeS/OMe

B pesyJlb'1'a'1'e 06JlylleHH5I X-JlYllaMI1 B ;n;Osax 0'1' 1 200 ;n;o 6 000 p (npl1 Hl-rreHCI1 BHOC'1'I1

50 p/MHH) IIJlH 06pa60TKl1 rJlaSKOB KJly6Hdi: paC'1'BopOM 3'1'l1JlMeTaHcyJlbcjJoHaTa B npOnOpIJ.Hl1

1 : 300, Ha6mo;n;aJlOCb HSMeHeHIle CO;n;eplKaHIl5I KpaXMaJla H yC'1'OHtIIl BOC'1'H K cjJl1'1'ocjJTope Ha npo-

~n!}KeHlIH 1 - 3 Bere'1'a'1'l1 BHbIX nOKoJlemIi1. B nOKOJlemUI yX 1 CO;n;eplKaHHe KpaXMaJla CHH2I{aJIOCb,

npWleM o'1'60p CTaHOBHJIC5I BOSMOlKHbIM JlHWb HallHHa5I C nOKOJIeHl-15I yX 2 . B saBHCHMOCTH 0'1'

qyBcTBHTe.TJbHOC'1'Il K o6JIyqemll-0 nO;n;onbI'1'Horo Ma'1'epHaJla, peKoMeH;n;ye'1'C5I npHMeHeHHe AOSbI B

;3 600 p. c.lJyqatlHblii xap3I\.Tep np05IBJleHH5I ;n;OMHHaH'1'Hoi1 My'1'aIJ.llH B OTHoweHHH BepTtJl<aJIbHOH

YCTOl~\q!iBOC'1'H K cjJHToel)Tope '1'pe6yeT 06HJlbHOrO MaTepHaJla H Bep05ITHO HaJlI1l.jH5I peIJ.eCCHBHoro

-3JlJleJHl r nlHa demissum. nJl5I ropHSOH'1'aJlbHOH yCTOHllH BOC'1'H, ycnexa MOlKHO ;n;OC'1'l1rHyTb

.nyTei\j cjJpaKIJ.llOHHpOBaHH5I ;n;OSbI 06Jlyl.jeHH5I B 2400 HJlH 3 600 p Ha nOCJle;n;OBaTeJlbHble no,L~·

)J;OSbl B 1 200 P IW paCCT051HHH O;n;Horo Bere'1'anIBHoro nOKOJleHH5I, Kor;n;a npHlvleH5IeTC5I o'1'60p,

B pesyJlb'1'a'1'e l.jero nOJlyqae'1'C5I HaKOnJleHHe I1O.'IeSHbIX MI1KpoMY'raIJ.l1tI ;n;a)Ke y reHOMOB l.jl1C'1'OrO

S. tuberosum. DOJlee CJIa6ble pesyJlb'1'aTbl, Bce.lJe;n;C'1'Bl1e HH3KOi1: Bbm(H BJlel'vIOC'1'H, 6bIJlH nOJly

tIeHbI y ;n;HfI.1JOII;n;HbIX cjJopl'v1. DPH 06JlytIeHHH CeM5IH (;n;030H 30 Kp, npH HHTeHCI1BHOCTI1 667 p/l'vnIH),

,oOJlee 6clarOnpH5I'1'Hble pe3yJlb'1'aTbI 6bIJlH nOJlyqeHbI no ropH30H'1'CaJlbHoii: yC'1'oi1:11I1BOCTI1 K qm'1'o

,qrrope y rH6pl1;n;HbIX nonyJl5IIJ.l1i:I l.jeM y caMOOnbIJleHHbIX, npHl.jeM 3'1'0'1' lVIeTO;n; MO)KHO peKOMeH

';WBaTb ~~.115I liatIaJla IJ.IIKJIa oT60pa Ha yCTOlItlHBOCTb 6JlarO)J;3p5I JlerKOCTI1 TeC'1'l1pOBaHH5I Ha ceMeH

:HI1Kax.
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PROPUNERI DE SCHEME DE LUCRU ÎN AMELIOlt1\REA
PRIN MUTAŢII LA CARTOF

H. GROZA

Se prezintă schemele de lucru în ameliorarea prin mutaţii la: cartof,
elaborate ca sinteză a cercetărilor efectuate în anii 1969 - 1975şi utili
zate în crearea de noi linii la Le.p.C. Braşov. Pentru iradierea tubercu
Iilor (sau ochilor acestora) sînt propuse scheme de lucru ..pentru caractere
cantitative (unde se recomandă doze fracţionate la interval de o generaţie

vegetativă) şi calitative (unde se recomandă doze integrale, mai ener
gice). Urmărirea fiecărui ochi, precum şi butăşirea, permite individua
lizarea cît mai multor genotipuri noi, posibil a fi pierdute altminteri
în cursul primei generaţii de după iradiere. Pentru iradierea seminţelor

se propune de asemc'nea o schemă de lucru. Se recomandă o schemă de
analiză a himerelor vegetative care urmează a se introduce în schemele·
menţionatemai sus, prezentîndu-se varianta dehimerizării soiurilor vechi
aflate în cultură cu scopul obţinerii de noi genotipuri. Schema generală

de ameliorare prin mutaţii, sintetizîndu-Ie pe celelalte, cuprinde trei
generaţii vegetative, ea continuîndu-se cu sistemul de verificare din
schemele de ameliorare clasică şi fiind indicată pentru realizarea de
obiective speciale.

Folosirea mutagenezei în ameliorare este o idee care a fost mult susţi

nută, ca foarte avantajoasă comparativ cu îndelungatul proces hibridologic
de transfer interspecific sau intergeneric de germoplasmă, deşi rezultatul
mutagen nu poate fi cunoscut dinainte (GREGORY, 1966). SKVARNIKOV
preciza în 1966 sarcinile de cercetare în utilizarea practică a mutaţiilor arti
ficiale în general la plante, iar VAN HARTEN (1969) la cartof. MEZENTEV
şi PERŞUTINA (1970) citează succesele preliminarii în ameliorarea prin
mutaţii a cartofului obţinute în Italia, India şi Norvegia, la care se adaugă cele
din U.R.S.S., menţionate de ASSEEVA şi IAŞINA (1968). Totuşi progresul
pe aceasU cale neconvenţională de ameliorare e departe de a fi sigur, iar
metodica de lucru departe de a fi clară ,mulţi cercetători fiind foarte sceptici
(AUERBACH considera în 1978 că lunga perioadă de 40 de ani cercetări

de mutaţii S-a soldat cu un succes trecător).

în acest sens o rediscutare a schemelor de lucru în ameliorarea prin
mutaţii apare ca binevenită, mai ales că procesul impune o serie de limit~

(supravieţuirea redusă, natura alotetraploidă doar segmentală a cartofului
cultivat care balansează efectul mutagen, marea frecvenţă a himerelor,
limitele de variabilitate proprie speciei care nu pot fi depăşite etc.), deşi

prezintă şi unele avantaje (menţinerea structurii mutante prin înmulţirea
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vegetativă proprie plante} de cartof, surmontarea sterilităţii sau incompa
tibilităţii la hibridare). ln referatul de faţă se propune analiza schemelor
de lucru folosite în obţinerea unor rezultate privind producţia, conţinutul

de amidon şi rezistenţa la Inană la LC.P.C. Braşov (GROZA, 1977, 1980-a,
1981) .

MATERIAL ŞI METODĂ. Pentru experimentare au fost folosite în
special şapte soiuri din patru categorii de precocitate şi dou~t forme diha
ploide la iradierea tuberculilor, precum şi opt populaţii hibride sau de auto
fecundare la iradierea .semintelor. Sursa de iradiere a avut distanEt f()cală

de 1,20 cnl şi debit 50 R/nlin', folosind un filtru de aluminiu de 2,5', ceea 'ce
a permis lipsa de eroare de doză Într...unstrat de SCIIlgrosime, cînd au fost
expusi tuberculii; distanta de la sursă pînă la masa de iradiere micsorîndu
se, d~bitul s-a mărit la 667 H./min, cînd au fost expuse sel1linţele. 1\letodele
de testare au fost menţionate în alte publicaţii (GROZA, 1980-a). iar moda
litatea urmăririi formelor himerice a fost de aseillenea discutatrt anterior
(GROZA, 1973, 1978).

REZULTATE SI DISCUTII. Schenla de ameliorare clasică utilizaUt
laLC.P.C.Braşov, ~e compun'e din patru etape mari: crearea nlaterialului
iniţial, obţinerea unor populaţii de ameliorare cu variabilitate largrt, efec
tuarea selecţiei şi verificarea liniilor (fig. 1).

Prin ameliorarea prin mutaţii se propune intervenţia în etapa de in
ducere a variabilităţii cu consecinţe asupra duratei etapei de selecţie. Ve
~ificarea capaciUltii liniei urmează ase face în acelasi fel ca la schema cla
sidl, astfel încît fiecare din schemele prezentate se cbntinu~l cu 5- 7 ani de
culturi comparative.

Deoarece planta de cartof se Înmulţeşte vegetativ, există posibilitatea
ca prin mutaţii să se modifice un singur caracter din întreaga constelaţie

a genotipului, noua s~tructură rezultată propagîndu-se intactă fără pericolul
recornbinăriigenice. In acest sens s-au conceput scheme de ameliorare la llla
terial vegetativ pentru caracterele cantitative (poligenice) şi calitative (nlo
no- şi oligogenice).

1. Schema de ameliorare prin mutaţii la caracterele cantitative (fig. 2).
Dacă se pleacă de la tuberculi întregi iradiaţi (avantaje: plantare direct
în cîmp, creştere mai viguroasă), datorită concurenţei dintre colţi, diferit
afectaţi de iradiere ca potenţial de supravieţuire şi număr de mutaţii genice,
-se recomandă doze mai energice capabile de a induce macromutaţii stabile.
Momentul de iradiere, cel mai favorabil unei rate Inărite a supravieţuirii

şi unei frecvenţe superioare de mutaţii utile, este la o incubaţie mai avansată

a tuberculilor.
Pentru o bună dezvoltare individualăse indică o densitate lllai redusă,

astfel putînd fi observate mai uşor genotipurile populaţiei, din punct de
vedere vegetativ şi al radiomorfozeloL După cum se cunoaşte (GROZA,
1980 b), modificări importante de ritm de creştere şi dezvoltare, precum
şi de caractere n10rfologice au loc ca rezultat al iradierii, numărul sporit de
vrej i, concreşterile şi verticilele foliare fiind foarte caracteristice . La aceste
observaţii se adaugă cele de înflorire, între care foarte interesante pentru
cunoaşterea naturii stratului histogenic L 2 sînt observaţiile de celule Inamă

polinice şi de grăunciori de polen, la lllicroscop (GROZA, 1980-c).
Prin încadrarea cu rînduri infectoare din soiuri sensibile se realizează

testarea rezistenţei de cîmp la manr!. a noilor genotipuri. Se notează grupa
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Fig. 1 - Etapele principale din schema clasică de ameliorare la cartof folosită la LC.P.C.
Braşov (Main stages of classical scheme of potato breeding used at ICPC Braşov)

de maturitate. Se efectuează selecţia pentru producţie şi rezistenţă la man{t
şi, separat, selecţia pentru conţinutul în alnidon.

Deoarece actiunea vătămătoare a iradierii se face mult resÎmtită în
prima generaţie (vX1) , pentru cunoaşterea exactă a expresiei fen~tipice
a genotipului se repetă acelaşi proces de testări şi observaţii şi în generaţia

vX2 • Foarte importantă este frecvenţa mare a rîndurilor martor dat fiind
represarea fenotipului în vX1 şi a micilor variaţii dintre fenotipurile supra
vieţuitoare, stabilizate, din vX 2 .
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Fig. 2 - Schema de ameliorare prin mutaţii la caractere cantitative la material
vegetativ (Scheme of mutation breeding for quantitative characters of vege
tative material): vXo, vXv vX2 = generaţii vegetative de iradiere X (vege-

tative generations of X-irradiated material)
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Mult mai recomandabilă este însă varianta acumulării treptate de
micromutaţii utile, fără afectarea vitalităţii plantei, realizabilăprin func
tionarea dozei de 3 600 R în trei doze a cîte 1 200 R administrate la inter
-~al de o generaţie (GROZA, 1980-a).

În acest caz, înlrdurarea concurenţei dintre colţi, în scopul menţinerii
-tuturor colţilor de diferite structuri mutante genotipice, se atinge prin
iradierea de ochi detaşaţi cu un segment adiacent hemisferic de pulpă; nle
toda uşurează dintru început clonarea "eye-uni t {( (pe care o efectuează cu
dificultate prin alte procedee, HEIKEN, 1960 şi NYBOM citat de NICOLAE
:şi NASTA, 1975). Nu se vor folosi ochii din treimea apicalrl a tuberculului,
unele densitatea exagerată a acestora nu perITlite separarea exactă; se pare
-ert ochii din jumătatea bazală, după VAN HARTEN şi colab. (1972), dau
mai puţine cazuri de himeric.

Practicarea înjuluătrlţirii tuberculilor (pentru a exista întotdeauna
o jU1~ni"ttate de tubercul ca martor neiradiat) de către majoritatea cercetă

torilor nu are sens, deoarece frecvenţa mutaţiilor spontane fiind neglijabilă

la volmnele mici de tuberculi cu care se lucrează de obicei, se pot folosi
,ca 111artor orice al ţi tuberculi neiradia ţi.

Metoda permite aplicarea procedeului UMAERUS de infecţie cu
pistolul în seră. Schema sugerează aplicarea unei fracţiuni de doză (1 200 R),
-efectuarea selecţiei pentru rezistenţa dc cîmp la nlanrl, din nou aplicarea
unei alte fractiuni de doză si o nouă selcctie, apoi o nouă fractiune urmată

,de selecţie, cd condiţia ca s~veritatea limitelor de selecţie să creasdt treptat
comparati v cu comportarea martorului neiradiat. Baza tcoretică o consti
tuie asimilarea treptată a unei doze foarte eficace luutagene (3' 600 R) fărrl

a se pierde efectele favorabile de-a lungul celor trei generaţii vegetative
(GROZA, 1980-b).

2. Schema de ameliorare prin mutaţii la caractere calitative (fig. 3).
:Se exemplifică accst tip de schemă de lucru la material vegetativ pentru
rezistenţa verticală la luană. Deoarece mutaţiile dorite trebuie să se producă

Într-unul sau cîţiva loci, teoretic, confonu regulei ţintei formulată

de TIMOFEEV-RESSOVSKI, o şansă egală de reuşită o au şi dozele muta
,gene luici (1 000- 2 000 R) şi cele mai mari (2 000- 6 000 R), cu condiţia

ea proporţia ITlacromutaţiilor letale să nu fie prea mare (doza de )00% le
talitate la tuberculi pare, după GROZA 1980-a, a fi de 9000 I{). In general
dozele mici induc mai mult micromutaţii, destul de greu decelabile, în timp
,ce dozele mari induc de preferinUt lnacromutatii ,mecanisluul sonlatic de
protecţie al organismului (selecţi~ diplontică) a~ţionînd cu aceeaşi intensi
tate în ambele cazuri. Adesea, pentru că în practica mutaţiilor se preferrl
insotirea unei nlutatii utile (aici rezistenta verticalrt) de modificarea unui
,cara~ter morfologic pentru o mai uşoar{t ~nuărire a fenoti pului lnodificat,
se recomandă dozele inducînd macronlutaţii.

Schema propusă foloseşte dozele de 2 400 R şi 3 500 R la ochi de tu
berculi, în paralel cu selecţia f{lcîndu-se şi un sondaj al eficacităţii dozei
prin analiza diviziunii' nlitotice. Numărul de ochi rec~mandat ţine cont de
letalitatea si frecventa mutatiilor donlinante induse. In acest senS utiliza
rea eventu~Iă a dozei' de 6 000 R impune luărirea numărului iniţial de ochi.

Pentru realizarea unei rezistenţe verticale se recomandă plecarea de
la hibrizi, cu sau fără retroîncrucişări, la care participă Solanum demissum
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Fig. 3 - Schema de ameliorare prin mutaţii la caractere calitative la ma
terialul vegetativ (Scheme of mutation breeding for qualitative characters of

vegetative material)
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sau stoloniferum, deoarece probabilitatea de a induce o genă 11lajoră R
din gen0111 pur S. t'ltberosum pare exclus;'i (GROZA, 1981).

Deoarece în cursul generaţiei "rXI selecţia diplonticrl este foarte mare,
planta reorganiiîndu-se şi doar frunzele bazale rănlînînd cu radiomorfozele
cele mai pronunţate, este indicatrt butăşirea pentru a nu pierde zonele de
ţesut mutant (2- 3 butaşijtulpină). Dacă nu se recurge la butăşire, pentru
a grăbi procesul de selecţie se poate efectua transplantarea în cîmp în 11lai
multe serii în funcţie de dezvoltarea diferitelor genotipuri hilnerice.

Se recOlnandă infecţia pe foliole detaşate cu rasa zero pentru identifi
carea mutaţiilor r -el' R, în ambele generaţii, în ultiIIla efectuîndu-sc şi

hibridări cu genotipuri r pentru cunoaştereanaturii stratului gametogen L2 .

3. Schema de ameliorare prin mutaţii la nlaterial generativ (fig. 4).
Ideea iradierii seminţelor în scopul lărgirii variabilitrtţii populaţii

lor (KUKIMURA, 1972) sau acumulării de mutaţii punctiforme pentru
rezistenţă la boli (TARASENKO şi SKVARNIKOV, citaţi de CONSTANTI
NESCU, 1969), nu a fost decît parţial confirmată de experimentările de la
l.C.P.C. Braşov (GROZA, 1978, 1980-a).

Materialul seminal cu care se lucrează trebuie să provină fie din auto
fecundări, în cazul (de pildă) capacităţii de producţie sau conţinutului în
amidon, fie din hibridare, în cazul rezistenţei la lnană (GROZA, 1980-a).

Semănatul seminţelor iradiate se va face la lnaxinlum două luni de
la iradiere (GROZA, 1980-b) iar vîrsta seminţelor de 12. recoltare trebuie să
nu depăşească 2-3 ani deoarece, după cum susţine TARASENKO (1968),
efectul radiaţiilor ionizante devine tot mai negativ pe măsura îmbătrînirii

senlinţelor favorizÎndu-se acţiunea enzimelor hidrolitice ale lizozomilor.
Schema se pretează la analize timpurii pe seminceri (testul UM:AERUS

pentru rezistenţa orizontală la mană). Se impune verificarea hibridologidt
a noilor genotipuri selectate. Astfel, se va efectua retroîncrucişarea în ge
neraţiilegXI vXJ şi gX1 vX2 deoarece, dacă s-a plecat de la hibrizi, de exem
plu S. tuoerosum x S. demissum si s-a reusit inducerea de translocatii, vor
trebui restabilite genomurile tube~osum cu' segmente cromozomale d~ rezis
tenţă de tip demissum. În generaţia gX1 vX2 se va recurge la autofecundare,
cînd se urrnăreşte obţinerea unei gene majore în duplex.

4. Schenla specială de analiză a himerei (fig. S) a fost concepută

pentru valorificarea mutaţiilor spontane care există ca variaţii mugurale
în sortimentul mondial de soiuri, apărute prin îndelungata cultivare dar
neevidenţiate, fiind normal nesensibile. Prin dehimerizarea acestor orga
nisme se realizează organisme cu toate straturile histogenice identice, de
tipul L 1L 2L 3 sau M1M2M3 • Metodele reccmandabile de analizrl sînt, aşa

cum s-a mai menţionat (GROZA, 1973), excizia ochilor, iradierea (care
prin distrugerea unui strat provoacă reorganizarea din celelalte straturi),
studiul hibridologic.

O variantă paralelă este cea de analiză a organismelor rezultate în
urma iradierii şi selecţiei diplontice (intratisulare) care este bine a fi anexată

schemelor de lucru pe material vegetativ, în~ scopul identificării şi realizării

de organisnle integral şi omogen mutante. In schema propusă formele 11or
nlale sînt sinlbolizate cu N, mutantele integrale cu M, hilnerele cu H.

S. Schema generală de ameliorare prin lnutaţii (fig. 6) prezintă doar
prinlele trei verigi dintr-un proces neconvenţional de ameliorare, duprl care
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Fig. 4 - Schema de ameliorare prin mutaţii la materialul generativ (Scheme
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generaţii generative ale materialului iradiat X (generative generations of
X - irradiated material)



PROPUNERI SCHEMA DE AMELIORARE 33

SOII1A SPECIALA OE A/lh'LIZA MItE/dE//1>' A17EL10RAREA PRbY /1f1lATI/

fÎYfJUCERE 010 /101 l1uM7I1

CAIiACT.OLf60SIPOLf6E/Y'IC6

IV 11 H,

P
,- ..:'

,,'

SELEC(lE I
IRAfl/ERE leOOR I

CARAU POLf5E/yICE

IR,.IOIERE /c.'(/OJ?

N,,'"
!Y N H

fRAC/ERE.15iJOR.IAUEI1.5:

vXo

/'1 M H

rI SELECTI.,- 1

iJESH/I1ER/ZAREA SOIURILOR

VECII/

[1If?4L7ERE 01/60 .fi

POLfGE/YICE
EXazM OC/i/LOR SAU
/RAi}/Efi'E J500Jt?t1S000R.

H

/~"

E.rClZIS••'t/7QT.; TES

URIDEI!J'C$C/S,1R,

LLlP,4R7EIYERf
ECE. VI

NC/?ISAtl7.tl/'EC,/ ,r5..rr.
CIIPAWT. A"EC;Sfl/1

t1

t
ti

/+~
N 11 H

H
t

SELECTIE

IY !7

+
[ SELEUIE

AU70TECLI/YIMRc j'A{/S/ B

Fig. 5 - Scbema de analiza himerei în ameliorarea prin mutaţii (Scheme cf
(himera analysis in mutation breeding): N = normal (normal), M = mutantă

integrală (real mutant), H = himeră (chimera).
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se continuă cu verigile obişnuite de verificare. Este o chestiune vitală, în
procesul de ameliorare, existenţa unei tehnici de testare sigură şi neechivocă
a genotipurilor care să pernlită o selecţie rapidă astfel încît durata schemei
să ~e poată reduce foarte mult. Cunoştinţele actuale nu permit a se crea,
prin mutaţii, decît o variabilitate modificatzL ca propofţii de frecvenţ~l a
diferitelor gel~otipuri faFt de variabilitatea unei populaţii de reco111binare;
durata selecţiei l'nsă este tributară Îndl clasice. Spre deosebire de
speciile Înll1ultite sexuat, la care se că utilizarea nlutatiilor ~,curteaZ{l

aproape la jl1~ătate perioada de a noilor soiuri, f~rnlele din
egaHnd, de e:,en;plu în hcnl0zigoţie, re cele din F 6 (NICOLAE şi i\AST
197.5), la caltof ameliorarea rrin ll1utaţii trebuie interpretată ca un sistem
comtinabil cu c:.cela al amclior~n-ii rrin hibridare, completîndu-l şi scurtîn
du-l in cazul obiectivelor

Se atI age atenţia asupa marii l'";e cafe o detine ulentinerca
liLCl ă c:e viIe ze si II multiI ca în ameliorarea muta'ţii, în ca{'e scop
şi schema gener~E"t prop~ls{L aceasta din anul II sau III.

CONCLUZII. (J) Induccrea mutaţii la cartof are ca rczul-·
tat obtinerea unei variabilităti.1110dificate garTIă (aparitia de noi
şi mai' ales prin spectru (modificarea de form.c clo~-ite), a nlateria-
Iului de ameliorare. F{nă scurtarca si verificare, schemele
propuse cfeI~l avantajul creării unor mai bune baze d~ selecţie. (2) Confornl
schemei de am_eliorare prin mutaţii se supune iradierii material vegetativ
sau generativ, urmînd mininluln trei generaţii vegetative de observaţii,

testare si selectie, inclusiv analiza hin1eriei si studii hibridologice În genera
ţia trei~. Coeficientul cel mai lTIare de sig~ranFl pentru selecţie se atinge
din generaţia vX 3 cînd erganismele sînt deja stabilite şi cînd începe şi un
cîmp de înmulţire clonală.
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WORK SCHEMES PROPOSED FOR lVIUTATION BREEDING
OF POTATO

Summary

The \york schemes for mutation breeding of the potato crap, imagined as a syn
thesis of the research developed for creating new varieties at the Institute for Potato Research
and Production in Braşov, are proposed. vVork schemes for quantitative characters (frac
tioned rates at a vegetative generation interval are recommended) and qualitative ones (en
tire and energical rates are recommended) are suggested to be used aHer X-irradiation of the
tubers (or their eyes). The evidence of every eye and the stem.-cutting are able ta aid ta in
dividualize more new genotypes, very probably in danger to be lost otherwise during the
first vegetative generation aHer irradiation. A work scheme is also proposed aHer the ir
radiation of the seeds. A scheme of chimera analysis is very adviceble ta constitute a part
of the above mentioned schemes, but also a variant of chimera-breaking at the old varieties
is able to generate new genotypes. The general scheme of mutation breeding, synthezizing
the other ones, is developed for three vegetative generations; it is followed by the testing
systems peculiar ta the schemes of traditional breeding and is recommended for special bree
ding aims.

VORSCHLAGE VON ARBEITSSCHEMEN IN DER KAI<TOFFEL
ZlOCHTUNG AUFGRUND VON MUTATIONEN

Zusammenfassung

Es werden die als Synthese der Forschungen aus den Jahren 1969 - 1975 entwickelten
und am Forschungsinstitut Braşov zur Zuchtung neuer Stămme verwendeten Arbeitsschemen
in cler Kartoffelzuchtung aufgrund von Mutationen vorgestellt. Fur clie Bestrahlung der Knol
len (oder deren Augen) werden Arbeitsschemen vorgeschlagen fur quantitative Charaktere
(mit hiT den Zeitraum einer vegetativen Generation unterteilten Gaben) und qualitative
Charaktere (gesamte, energischere Gaben). Die Verfolgung jedes einzelnen Auges, sowie auch
das Ablegerverfahren, erlauben die Individualisierung von mehr neuen Genotypen, clie sonst
womoglich wăhrencl der ersten Generation nach der Bestrahlung verloren gegangen wăren.

Fur clie Bestrahlung der Samen wird ebenfalls ein Arbeitsschema vorgeschlagen. Es wird ein
Schema hiT die Analyse der vegetativen Chimăren'empfohlen, welche in die oben erwăhnten

Schemen eingefuhrt werden sollen, und zugleich auch die Variante fiir die Dechimărisierung

der alten, im Anbau befindlichen Sorten vorgestellt, zum Zweck der Erzielung von neuen
Genotypen. Das allgemeine Ziichtungsschema aufgrund von Mutationen, das die andern
synthetisiert, enthălt cliei vegetative. Generationen;. es wird fortgesetzt mit dem Prufungs
system aus clen klassischen. Ztichtungsschemen und tst fiţr clie Realisierung von speziellen
Objektiven geeignet. . .
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IlpeA.naraIOTC51 CXe!\lbl Ce.neKlJ,HH KapTOepemI nyTeM MyTalJ,HH, paSpa60TaHHble B pesy.nbTaTe

Hcc.neAoBaHHI1, npOBoAHBWHXC51 B 1969-1975 rr. B HI1I1 I{apTOepe.n51 B npawoBe, rAe OHIl

6bJ.nH lIcno.nbSOBaHbl AmI COSAaHH51 HOBblX "'H{HHI1. n.nsr 06.ny4eHHsr K.ny6Hel'i H.nH r.naSKOB

npeA.naralOTcsr CXCMbl pa60TbI A.nsr KOol'Hl4eCTBeHHbIX npHSHaKOB, rAe peKOMeHAyeTcsr npHMeHeIlHe

eppaKUHoHHpoBaHHblx AOS 06.ny4eHi:1'i Ha paCCT051HHH OAHoro BereTaTHBHoro nOKOol'1eHH5!, a

TaI{}Ke H A.nsr KaLJeCTBeHHblX npHSHaKOB, J1)I51 KOTOpblX peKoMcHAyIOTC51 lJ,e.nbHbIe, 6o.nee 3J.1ep

flfllHbIe )J,OSbl. I1sy4eHHe KaJKAoro rJ1aSK3 II 4epeHl<OBaIme nOSBo.nmDT Bbl5lBHTb HaH60JlbWee

KO.nHeICCTBO HOBblX reHOTHTIOB, KOTopble B npOTH BHOM C.Tly4ae Mor.nH 6bI SaTep5J.TbC5l B

nepBOM nOCJ1C 06.ny4CHH51 TIOI<o.neHlfH. IlpeAJlarae.TC5J TaKJKe H pa60e185J cxeMa A.n51 06J1y4eHH 51

CeM5J1I. PeKoMeHAyeTC5l cxeMa aH3JlHSa BcreTaTHBHblX xHMep A.n5l BKJJlOeIeHH5! B yKasall

Hble Bblwe cxer\lbl H npeAJlaraeTC51 BapI13HT AexHMepHSalJ,HHH cTapblx, Hl\lelOlUHXC5J B KyJJl;rype

COpTOB, C lJ,e.nblO no.ny4eHH51 HOBblX reHOTHnOB. 061lJ,a51 cxeM3 ce.neKlJ,HH nY'l'e1'\l MyTalJ,HH, BKJJlO

43lOIlJ,aR OCTa.nbHble cxeMbI, OXBaTbIBaeT TpH BcreT3THBHble nOKo.neHH 51 , npOAO.'])KaeTC5l npoBep

KOJ.~1 TIO cxeMaM K.naccH4eCKOrl CC.TJCKU,HH H peKoMeHAyeTc51 A.n51 AOCTIlJKeHI151 cneuHa.nbHblx lJ,e.neI1.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1981, voI. XII

o NOUĂ LINIE DE CARTOF, CREATA
PRIN MUTAGENEZĂ

H. GROZA şi S. MAN

Se prezintă linia mutantă Bv. M-1 creată prin iradiere Roentgen,
din soiul Ostara în 1976 şi caracterizată prin maturitate semitîrzie
tuberculi rotuncl-ovali spre ovali, cu coajă roşie şi pulpă galbenă-deschisă,

sprîncene pronunţate, colţi verzi-violacei. De producţie egală cu cea a
soiurilor Ostara şi Desiree, este rezistentă la rîia neagră, mijlociu de
rezistentă la viroze grave, rîia comun.r. şi mană, sensibilă la A lternaria
pori. Are gust bun, încadrîndu-se în clasa BIC, indicată pentru cartof
de consum de masă ele bună calitate.

Specializarea tot mai accentuată a producţiei de cartof, conform des
tinaţiei utilizării produsului, impune un ritm alert în crearea de noi soiuri
care să răspundă cît luai exact exigenţelor consumatorilor.

În acest sens, un soi autohton cu coajă roşie pentru consumul de vară,
cu producţii cel puţin egale soiurilor Ostara şi Desiree, iIuun la rîia neagră

si cu bune rezistente la boli, se conturează ca foarte necesar. Un astfel de
~oi ar completa foa;te bine luănunchiul de soiuri, cu coajă galbenă, Muncel,
Semenic şi Super, obţinute de colectivul de ameliorare de la LC.P.C. Braşov

şi descrise în diferite publicaţii (ZINGSTRA şi SCH;EIDGROND, 1978;
CATELLY şi colab., 1980; Cercetarea în sprijinul producţiei, 1980), care
au în unele privinţe superiorităţi certe faţă de soiul Ostara. Dezideratul
aluintit răspunde raţiunilor ecologice (prevenirea declanşării stărilor epi
dernice în condiţiile cultivării unui sortiment restrîns) şi economice (limi
tarea in1portului) de producere a cartofului în ţara noastră.

Plecînd de la Ostara, principalul soi în ceea ce priveşte suprafaţa ocu
pată pentru consumul de var{t, prin metode neconvenţionale de ameliorare,
care S;'l dea posibilitatea unor succese rapide de selecţie (GROZA, 1980),
s-a Încercat obţinerea la LC.P.C. prin mutageneză a unei linii noi, superioare.

MATERIAL ŞI METODĂ. Tuberculi întregi, de 70-100 g din catego
Tia SE din soiul Ostara, aflaţi la începutul repausului sen1inal, au fost ira
diaţi în anul 1976 cu raze Roentgen (3 500 bucăţi la doza de 3 500 R, debit
.so R/n1in. filtTu 2,5 aluminiu) sau cu raze y (3 500 bucăţi la doza de 3 500
rad., debit 29 radfluin., C0 60). Tuberculii au fost apoi depozitaţi în lădiţe,

la temperatura camerei şi umectaţi zilnic. Pe măsură ce au apărut, colţii
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au fost decupaţi cu segluentul adiacent de pulpă, cu ajutorul unei chiUI"ete
şi apoi plantaţi individual în ghivece. Realizîndu-se mai multe serii de colţi

pentru plantare, s-au recoltat în final 12 000 plante pe care s-a făcut selecţie

pentru culoare. Mutanta, după trei ani de înmulţire rapidă prin butaşi de
tulpină (MAN şi colab., 1981), a produs 3000 tuberculi intrînd în anul
1981 în reţea de culturi comparative, după testarea prealabilă în 1980 la
LC.P.C. Braşov.

Analiza caracterelor s-a făcut după cum urmează: aspectul colţilor

a fost descris cu cuvinte sau note în scara de intensitate a caracterului 1-3,
notarea în vegetaţie în scara de acelaşi sens 1-9, comportarea la rîia neagră

în cîmp şi laborator în scara de intensitate a sensibilităţii 1-5 (PITICAŞ,

1979), comportarea în cîmp la mană şi alternarioză în scara de rezistenţă

1-9, iar calitatea culinară în scara 1 = corespunzător şi 4 = necorespun
zător pentru aspect, gust, sfărîmare la fierbere, consistenţă, făinozitate,

umiditate, structură amidon (LUGT şi GOODIJK, 1959), respectiv scara
de intensitate a culorii 1-6 pentru culoarea pulpei după fierbere şi 1-9
pentru înnegrirea pulpei după fierbere. Conţinutul de amidon s-a deter
minat cu balanţa Polikeit.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Radiaţiile y, datorită probabil debitului
redus de iradiere, n-au indus macromutaţii, fenonlen vizibil încă din aspec
tul colţi lor rezultaţi după tratament, care au fost în foarte mică nlăsură

ramificaţi. În schimb, radiaţiile Roentgen au fost nlult mai eficace, elin
7512 plante rezultînd 2 plante cu tuberculi roşii.

Se cunoaşte că în natură pentru culoarea cojii (caracter controlat de
două gene de pigment P şi R şi două gene de luanifestare D şi E, confornl
sintezei lui MUREŞAN şi colab.(1974), frecvenţa luaximă a mutaţiilor re
cesive este de 1 : 8 000 (ASSEEVA şi IAŞINA, 1968) sau chiar de 1 : 2 000
(GROZA, 1978), iar frecvenţa maximă a mutaţiilor dominante este de 1 :
: 180 000 (HO\iVARD, 1970). La LC.P.C. Braşov s-a atins o frecvenţă a apa-
riţiei artificiale a mutaţiilor de 1 : 1 500 (socotit la totalul iniţial de tuber
culi) .

Metoda folosită a dat bune rezultate pentru o luutaţie donlinantă,

de tipul r 4d4E 1es -+ Rlrsd4EleS sau r 4D i dse4 -+ RlrsDldscl (exprinlată în
nomenclatura ASSEEVEI şi IAŞI/NEI, 1968), deşi e foarte posibil ca să

fi fost o mutaţie recesivă de tipul RlrsMlmsDldsEle3 -+ Rlrsll1sDld3Ele3
(exprimată în nomenclatura lui HO\rVARD, 1970).

Linia mutantă Bv. M-1, rezultată din tuberculul recoltat în 1977,
adică în generaţia vX1 , este pronunţat stabilă, de natură periclinal himerică
dihlamidică (L1L2Ms},avînd pigmentul răspîndit profund în hipoderm ca
şi soiul Desiree.

Tufa este semierectă,mijlociu răsfirată, bine îmbrăcată în frunze.
Tulpina este semierectă, mijlocie ca ll1ărime, seglnentaţia frunzei este luij
locie(foliole de ard. 1 şi II), foliolele fiind mijlocii, rotund-ovoidale, verde
deschis-mat, nervaţiune destul de deasă şi adîncă în parenchim, pubescenţă

fină. Inflorescenţa: cimă simplă,pedunculdestul de scurt, flori roz-viola
cee, fornlează bace, mijlocii ca mărime şi număr. Tuberculi: rotund-ovali
spre ovali, mijlocii ca mărime, coaja roşie, pulpa galben-deschis, ochii su
perficiali, sprîncenele pronunţate, colţi verzi-violaceu-deschis (tabelul 1).



Fig. 1 -- Linia mutantă Bv. M-- 1 (l\Iutant line Bv. M-- 1).
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Tabelul

Aspectul colţilor ~rescuţi la lumină difuză a mutaţiei Bv. M-1 (Aspect of tuber sprouts
grown under difuse light of mutant line Bv.M-1}*)

41

I Baza (Base) Vîrful (Tip)

IFrecvenţă rădăciniţe

Soiul, linia (Variety, line) forma 1'"1'''''1'«"';(, mădme I"p«t I,,,10",, (Frequcnce of root1ets)
(shape) (colour) (h:urX) (slze) (aspect) (colour) 1-3

1-" ! 1-3

Ostara con. R Vi 2 I 1 des, vRV 3

Bv. 1\1:-1 ciI.con. vVd 1 3 bom. v ll 1

IDesiree cil. R Vi 3 2 teş. vRV 1
I

*) con. = conic (tapering), ci!. con. = cilindric uşor conic (cylindrical slightly tapering), ciI. = cilindric (cylinelrical);
HVi = roşu viclaceu închis (ebrk reel violet), vVel = verde violaceu deschis (green slightly violet); des. =eleschis
(unfolded), bom. = bombat (convex closed), teş. teşit (flattened closeel); v RV = verde cu vîrful roşu violaceu (gre

en red-violettish), vV = verde cu vîrful violet (green violettish); notele în scara de intensitate de expresie a caracteru
lui 1-3 (notes from 1 = slight, smal! to 3 = very, large).

Se deosebeşte de Ostara prin talia mai înaltă, prezenţa pigmentaţiei

tufei; foliola mai mică, culoarearoză-violaceea florii. Se deosebeşte de Desiree
prin foliola mai mare de culoare verde-mat (nu cenuşiu-lucios) cu nervaţi

une mai deasă şi mai adîncă, limbul mai gros, pedunculul inflorescenţei

mai scurt, bogăţia ulai mică în flori (tabelul 2).

Tabelul 2

Comportarea*) în vegetaţie a liniei mutante Bv. M-l (Behaviour*) during grO\vth
period of mutant line Bv. M-l)'< .:) Braşov, 1980

Dezvoltare (Growth) înflorire (Flowcring)
Răsărire Zile per. ele

Soiul, linia (Variety, line) (Emer-

I I
Data IBogăţ;, IC"lo,,,

veget.
genee) încep. (Growth elays)

I II III (Beg. (Amo- (Colour)
d:lte) unt)

Ostara 8,0 7,7 8,0 7,0 - 1 a 84

Bv. M-1 7,7 6,5 8,2 8,0 24.06 8 rV 93

Desiree 7,2 6,5 7,2 7,9 24.06 9 rV 92

*) Notele în scara 1-9 unde caracterul este 1 = sbb şi 9 puternic exprimat (1 = slight expression of character, 9
= strong expression); a = alb (white), rV = roz violaceu (pink violettish).

*) D~tele sînt conuniClte de ing. Aclri.:llH Cupşa (D.lta by ing. Adriana Cupşa reportecl).

Deşi ca uniforn1itate a răsăritului se coulportă interulediar între Ostara
şi Desiree, ca dezvoltare a tufei în vegetaţie linia Bv. M-1 se apropie de Desiree
(mai slabă în epocă mai timpurie, mai riguroasă În epocă mai tîrzie de no
taţii). Înflorirea luutantei, caracteristică unui soi mai tîrziu, este asen1ănă
toare cu a lui Desiree (soiul Ostara a avut luai puţin de 10o/~ plante Înflorite
în cultura comparativă cercetată, astfel că nu s-a putut nota o datrt practică

a începutului înfloririi). Seceta accentuată din vara anului 1980 a grăbit

maturarea soiurilor sen1itîrzii care nu au mai putut revegeta, ca soiurile
tîrzii, la începutul ploios al toamnei; din această cauză numărul de zile
al perioadei de vegetaţie, determinat în 1980 la Braşov, este mai mult orien
tativ, linia Bv. M.-1 apărînd de maturitate semitîrzie (tabelul 2).



42 H. GROZA şi S. MAN

Linia Bv. M-1 este rezistent~t la rîia neagră, aflîndu-se la limita supe
rioară de notare În scara propusă de PITICAŞ (1979) pentru soiurile rezis
tente la biotipul comun (1), este puţin sensibilă la mană în condiţii de cîmp,
dar destul de sensibilă la Alternaria pori (tabelul 3). Este lni jlociu de rezis
tentă la viroze grave şi rîia comună.

Tabelul 3

Comportarea Ia boIi a liniei mutante Bv. M-l (Behaviour of mutant line Bv. M-l to
diseases)

oei";' li ni, IV'''ety, line) I SynchyM"m ",d,bioli'"m, biotip 1')
P/tytophthoJ'a,
mfestans *'")

Altenw,ili
jlori **)

Ostara H. 0?8 5 P.S. 6

Bv. M-1
,.,

H. 0,5 6 P.S. 4J

Desirec H. 0,2 6 P.S. 4

*) i = imun (immune); o = fără nccrozc şi sori (neihter necrosis nor sori), 5 =. zoosporangi de vară, tumori, puţine

necr()ze (sumrner-zoosporangium, tumoLrs, a few necrosb).
="'") l = fo"trte sensibil (vcry sllsccptiblc), 9 foarte rczistcr·.t (very resistant); P.S. = puţin sensibil (fairly reistant)

Producţiade tuberculi este apropiatăde cea a soiurilor Ostara şi Desiree,
diferenţele identificate în cultura comparativă fiind nesemnificative. Are
() dinanlică mai slabă de fonnare a producţiei decît soiul Ostara, după cum
rezultă din categoriile de 50rtare a tuberculilor la maturitate deplinrt (ta
belul 4-a) sau la nunlai 60 zile de la răsărire, în urma distrugerii vrejilor
in sistemul de producere de ::~nnînţă (tabelul 4-b).

Tabelul -1

Producţia de tuberculi obţinută la mutanta Bv. M-l (Tuber yield uf mutant line tiv.
1\1-1) - Braşov, 198

a) în cultură cornparativă")

Producţia (Yicld)
Soiul, linia (Varicty, linc) I

Structura (Yield structurc) %,

t/l-la------O-Io---I,...,S:::-;~-, ~n-g~-:li.:-~. -<-:.-,5-g--1-2--1--40-g---'\-->-4-0-h-~

Ostara I 45,14 100,00 mt. 9,00 49,00 42,00

Bv. 1\1- 1 I 39,28 87,02 - 15,30 43,20 41,50

Desirt'c
I

35,00 77,54 12,60 37,90 49,50

b) în producerea ele sămînţă ,: ,,)

Producţia (Yield) t/ha
Cod.

Structura (Yield struct.) %

Soiul, linia

I
înmulţ.

130-45 mm \4HO mOl \
(Variety, linc) total săminţ{l (NIultip. < STAS > STAS(Total) (Scecl) cocff.)

Ostara 21,4 20,8 1:7 2,80 29,90 67,29 0,00

Bv. M-1 28,6 18,6 1:5 12,98 40,57 24,47 20,98

Datele sînt comunicate de ing. Adriana Cupşa (Data by ing. Adriana Cupşa reported)
Datele sînt comunicate de ing. V. Bucluşan (D3ta by ing. V. Buduşan reported).
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Calitatea culinarrt a cartofi lor fierti din mutanta Bv.M-1 este bună,

:gustul superior soiului Ostara şi egal lui Desiree, culoarea pulpei mai
intens-galben~l, înnegrirea acceptabilă, clasa BIC (tabelul 5).

Tabelul 5

Calitatea culinară a cartofilor fierţi din mutanta Bv. 1VI-1 (Cooking quality of tubers
of mutant line Bv. 1VI-1) - Braşov, 1980*')

Aspect Gllst Culoare Sfărî- Consis- Făino- Struct. UmicJi- Clasa IColom, Amidon
li:Jia (Aspect) (Taste) (Colour) mare tenţa zi tate amicion tate (Class) crt,cI;'l fizic

;(\Tari(}t~l,', line) (Break- (CQnsis- (~Ieal- (St:lrch. (HllIni- IIDI,,"O- (Starch
ness) teney) ness) struct.) elity) louL) content)

1-4 1-4 1-6 1-4 1-4

I
1~4 1-4 1-4 A-D 1-9 0/

'o

I
Osta.ra 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 I3,0 2,5 3,0 B 2,5 15,78

B·r. ),1- 1 3, 1 2,5 4,7 2,9 2,7 I2,9 2,9 2,7 B/C 3,2 16,80

Dcsiree 3,0 2,7 3,5 2,5
I

3,0
1

2,5 2,5 2,5 B/C 4,5 15,30
I I

sî:1t cennunieate de Dr. ing. S. ?Iureşan (Ihta by cir. ing. S. ~Iltreş;ll1 reporteel)

Înmulţirea rapidă prin butaşi din tulpinrt a noii linii a creat posibili
tăţi de verificare în diferite condiţii pedoclilnatice în reţeaua A.S.1\.S. şi

C.S.LO.S., în vederea eventualei omologări.

CONCLUZII. (1) Linia Bv. M-l este de lnaturitate semitîrzie, de produc
ţie egalrl cu a soiuri lor raionate, Ostara şi Desi! ee în condi ţiile de la Braşov

anul 1980. (2)Linia Bv. M-l produce tuberculi cu coaj{l roşie şi pulpă galbenă,

este 111ijlociu de rezistentă la viroze grave, rîie comună şi mană, imună la
rîia neagră. (3) Linia Bv. M-l este de calitate culinară bună (clasa Bie),
fiind indicată pentru producerea în zone unlcde pentru consum de masă.
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A NE\\! LINE OF POTATO, OBTAINED BY MUTAGENESIS

Summary

The mutant line B'F. M-l, obtained after Roentgen irradiation irom the variety Ostara
in 1976, is described. The line is specific by its medium-late maturity, round oval to oval
tubers, red skin and light yellow flesh, marked eyebrows, green violet sprouts. Similar
as yield to varieties Ostara and Desiree, the line is resistant to wart, fairly resistant to severe
virus diseases, common scab and late blight, susceptible to A lternaria pori. It has a goocl
taste, belongs to the class B/C, recommended as excelent for human consumption.

EIN NEUER DURCH MUTAGENESE GEZDCHTETER KARTOFFEL
STAMM

Z usammenjassung

Es wird der durch Răntgenbestrahlungaus cler Sorte Ostara im JahI' 1976 geziichtete
mutante Stamm Bv. M-l vorgestellt, cler charakterisiert wird durch mittelspăte Reife, rund
o'Falbis ovale Knollen, mit roter Schale und hellgelbem Fleisch, betonte Brauen und griin
violette Keime. Bei gleichem Ertrag mit clen Sorten Ostara und Desiree, ist clieser Stamm.
resistent gegen Kartoffelkrebs, mittel resistent gegen schwere Virosen, gemeinem Schorf und
Krautfăule, empfincllich gegeniiber A lternaria pori. Mit guten Geschmackeigenschaften wird
el' in die IGasse B/C eingestuft, als Speisekartoffel von guter Qualităt.

HOBA)1 JH1HH)1 KAPTO<PEJ1)1, TI0J1Y4EHHA)1 TIYTE.lVl MYTAfEHE3A

Pe3fO.M,e

OrrHCbIBaeTC5I C03,D;allHa51 B 1976 rop;y, nyTeM peHTreHoBcKoro o6J1ylleHH5I copTa Oerapa.

MyTareHfla51 JlHHH 51 Bv. M- 1, OTJlWlalOlll,a5lC5I nOJlyno3p;IUl M c03peBmHl e!Vl, OBaJlbHo-m;:pyrJ1blMH ,

llame OBa.JIbHbIl\IH KJly6H51MH C P030BOtj KO)KHueH li CBeTJlO)KeJlTotI !VlllKOTblO, xopowo BblpaiKeH

HblMH rJla3KaMH H JlliJlOBaTO-3eJleHbIMH rrpopocTKaMH. DPI1 O,D;HHaKoBOrI ypO)KaHHOCTH C cOpTalVlIt

OCTapa H ne3Hpe',3Ta JlHHH5I yCToH4HBa K paKy KapToepeJl51, cpep;Ile yCToHllHBa IZ onaCHblM

BHpyCHbIM 3a6oJleBaHHHM, IZ 06bIKHOBeHI-IOH napUIe li epHToepTope H llyBcTBHTeJlbHa IZ aJlbTepHa

pH03y (Altcrnaria pori). OHa o6J1ap;aer npHHTHbIM BKyCOM, OTHOCHTCH K KJlaccy Bie li

peKoMeHp;yec5I ,D;JlH nOJly'leHI151 rrpOp;OBOJlbCTBellHoro KapToepeJl5I xopoworo KaqeCTBa.



45

.Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1981, val. XII

ÎNMULŢIREA RAPIDĂ A CARTOFULUI
PENTRU SĂMÎNŢĂ, PRIN BUTAŞI DIN TULPINĂ

S. MAN, C. DRAICA şi H. GROZA

Metoda butăşirii, prin tăierea de butaşi de virf şi tulpinali din
tufa plantei mamă dirijată arcuit, a permis atingerea, după transplan
tarea in cimp, a unui coeficient de inmulţire de 1 : 289, iar după trans
plantarea în salarii şi recultivarea acolo în acelaşi an - 1 : 1140. Sint
consemnate variante de substrat de inrădăcinare ca şi tratamente de sti
mularea inrădăcinării butaşilor.

Dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre socialiste cu diversificarea
tot mai mare a destinaţiei produsului agricol, implică modificări ale sorti
mentului de soiuri, adesea specializarea producţiei reclamînd generalizarea
rapidă de noi cre~ţii de ameliorare, superioare, răspunzînd cît mai exact
scopului culturii. In acest sens găsirea unei metode de înmulţire rapidă în
cadrul producerii cartofului pentru sămînţă este salutară.

Prin metode agrotehnice DRAICA (1980) a realizat coeficienţi de în
mulţire de la 1 : 6 la 1 : 9,6 în cîmpurile de cartof de sămînţ~L Prin butaşi

înrădăcinati în conditii protejate coeficientul de înmultire a fost mult mrlrit
(KELLER şi BAU1fGARTNER, 1978), metoda fiind' folosită de EWING
şi calab, (1978) în munca de selecţie timpurie pentru reacţia fotoperiodică

şi de HARDIE (1970) în activitatea de curăţire a materialului de Erwinia.
Prin utilizarea colţilor, PAREEK şi SINGH (1972) nu au obţinut rezultate
bune, dar HAMANN (1974), combinînd înmulţirea prin colţi detaşaţi cu
muşuroirea progresivă a tufei, a ajuns la coeficienţi de 1 : 260-1 : 7600,
în funcţie de soi; HAMANN nu a reuşit însă să evite virozarea materialului
care a ajuns uneori pînă la 95%.

în acest sens au fost iniţiate cercetări la LC.P.C. Braşov cu scopul
găsirii unei metode eficiente, rapide şi constante în rezultate, optîndu-se
pentru îmbunătăţirea principiului butăşirii plantelor.

MATERIAL ŞI METODĂ. în perioada 1978-1980 s-a lucrat cu linia
mutantă semitîrzie Bv. MI' cu tuberculi mijlocii ca număr şi mărime (tipul
soiurilor Colina şi Firmula), în scopul realizării mai rapide a cantităţii ne
cesare pentru producerea de sămînţă şi propunere spre omologare.

Tuberculii au fost scoşi din repaus cu Rindite (Etilenclorhidrină+
+ Dicloretan + Tetraclorură de carbon în proporţie de 7 : 3 : 1) şi plan-
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Fig. 3 - Butaşi de vîrf şi tulpinali inrădClcinaţi (Ro:Jted
stem-cuttings iram apical and middle part oi stems)

Fig. -i - PlanEL Cli opt tllbcreuli, proveilit(t din butaşi

tulpillali şi reeoltată în cimp (Plaut with eight tubers,
issued Irom a stem-euttiug aud harvested in field)
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taţi la 1 februarie (în cazul transplantării butaşilor în seră) sau la 1 martie
(în cazul transplantării în cîmp) în amestec de pămînt de ţelin'1, luraniţă

şi turbă (3 : 1 : 1).
Plantele au fost cultivate în regim de temperatură de 20-22°C ziua

şi l2--1SOC noaptea, efectuîndu-se zilnic o udare de 4-5 mm şi asigurîndu-se
noaptea lumină continuă (7 000-10 000 lueşi/m2 ). La patru săptămîni de
la răsărire plantele mamă au fost testate pentru virusurile X, S, .M, A, Y
şi virusul răsucirii frunzelor, eliminîndu-se plante bolnave. Tufele au fost
diri jate în crestere vertical sau arcuite: cînd tufele au atins 60 cm înăltime

au fost tăiate' la vîrf si arcuite, mentinîndu-se în paralel si o variantă de
creştere normală erectă fără tăierea' vîrfurilor. I

Tăierea butaşilor s-a executat la cca 8 cm sub vîrf (butaşi de vîrf) şi

la cca 10-12 cm de la locul superior de tăiere cu nodul la 0,5 cnl deasupra
locului ~nferior de tăiere (butaşi tulpinali), butaşiifiind apoi fasonaţi de
frunze. In scopul stiluulării înrădăcinării şi dezinfectării au fost folosite,
amturi de varianta martor (apă de robinet), soluţii de acid beta indolilacetic
(45 ppm) sau de usturoi (0,1-0, 3--0,4%), în care au fost scufundaţi butaşii

timp de 3 ore; în acelaşi scop au existat şi variante de prăfuire a butaşilor

cu Rhizopone 0,2%' prin scufundarea acestora la cca 1 CIU în masa de praf.
La acidul beta indolilacetic (45 ppm) s-a adăugat Benlate 0,2% (amestec
BE), iar la Rhizopone (0,2~/0) s-au adăugat Benlate 0,2% şi Folpan (amestec
BRF).

Pentru înrădăcinarea butaşilor au fost experimentate patru variante
de amestec de sol: VI nisip + mraniţă + turbă + pămînt (0,5 : 1 : 0,5 :2)
nesterilizat, V2 idem sterilizat, V3 nisip -+ mraniţă + ţelină + perlit
(2: 1: 0,5: 2) nesterilizat, V4 nisip mraniţă ţelină + perlit (1 : 1 :0,5: 2)
nesterilizat.

Înrădăcinarea s-a efectuat prin supunerea plantelor timp de 10-12
zile unei temperaturi de 16-18°C în substrat, şi 20-22°C, ziua, respectiv
10-12°C noaptea, în aer: uluiditatea relativă a aerului a fost de 98-100%)
menţinută astfel prin acoperirea butaşilor cu folie de plastic, aplicîndu-se
trei stropiri zilnice pe frunze şi folie, cu vermorelul. După perioada de înră:

dăcinare de 10-12 zile, plantele au fost călite la 12-1SOC timp de 7-10
zile.

Transplantarea s-a efectuat în ghivece (8-10 cm }2)) sau tăvi. De aici
s-m.l trecut pentru cultură definitivă în salarii la 2S martie - 1 aprilie iar
în cîmp la 10-15 iunie. Butaşii după transplantarea în cîmp au fost prote
jaţi sub tunel de folie de polietilenă, pînă la dispariţia pericolului de bruluă

tîrzie. În cîmp ~-a realizat în prealabil un agrofond de 500 kg s.a. NPK/ha
(1 : 1,2 : 0,8). Intreţinerea culturii s-a făcut după sistemul de stropiri cu
insecticide sistemice şi fungicide, prevăzut în tehnologia cu1turiicartofu
lui pentru sămînţă.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. încercările de îmbunătăţire a tehnologiei
generale 'de "stem-cutting", aşa cum e descrisă de HARDIE, au dus la con
cluzii interesante. Astfel, dirijarea creşterii plantelor mamă a permis, În
cazul arcuirii vrejllor c01uparativ cu creşterea ereetă, recoltarea unui număr
sporit de butaşi, datorită stimulării lăstăririi În punctul de lUClximă curbură o

de-a lungul a celor 8 epoci de recoltare; detaşarea lăstarilor s-a făcut Într-nn
interval de 10-12 zile (tabelul 1).
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Tabelul

Influenţa modului dirijării creşterii tufelor asupra număruluide butaşi (Effect of haulm
standing on number of stern - cuttings)

Dirijarea tufei
(Haulm standing) I

'INumăr de butaşi (Number O.f stem-cut. tings)
Număr de plante

(Number of plallts) I per planUt
total (total) (per plants) .

Tufe erecte (Up-standing)

Tufe arcuite (Curved)

30

39

1686

6 751

56

173

Metoda de tăiere a butaşilor, a evidenţiat faptul că frecvenţa Înrădăcl-·

nanI butaşilor de vîrf a fost semnificativ superioară celor tulpinali (tabelele
2, 3). Substratul de Înrădăcinare a contat mai puţin ca formulă de amestec,
Însă sterilizarea prealabilă a solului a dezavantajat clar Înrădăcinarea, pro
babil favorizînd instalarea şi dezvoltarea nestingherită a microorganismelor
de putrezire (tabelul 2).

Tabelul 2

Numărul de butaşi înrădăcinaţi, în funcţie de locul de tăiere şi de amestecul de pămînt

(Number of rooted stem-cuttings, depending on point of cutting and soi! mixture)
~

Numărul de butaşi (Number of stem. cutt.)
Media pe tip

Felul butaşilor (Kind of stem-cuttings)

I I I
de butasi

v/') v/')
(Mean p~rVn V,j,*) st-elltt. type)

Butaşi tulpinali (real stern-cu tt.) 34,95 a 0,00 a 32,89 a 37,36 a 26,30 A

Butaşi de. vîrf (aplical st.-cutt.) 71,80 b3 16,60 b 71,56 b 72,05 b 58,00 B

Media amestec pălnînt

(:iVlean soil-mixture) 53,37 M -8,30 N 52,23 M 54,70 M

*) v l = nisip+mraniţ.ă+turbă+pămînt (0,5 N: 1 M: 0,5 T: 2 P:'vI nesterilizat, V2 = VI sterilizat, V 3 = nisip+mra
niţ{t+ţclină+perlit (2N:IM: 0,5:2 PL) nesterilizat, V4 = lN:lM:O 5 TE:l PL nesterilizat.

Tabelul 3

Indicele de butasi înrădăcinati, în functie de locul de tăiere si de tratamentul chimic
(Index of rootted' stem-cutting~, dependi~g on point of cutting' and chemical treatment)

Felul butasilor
(Kind of stem-~uttings)

Indicele de butaşi înrădăcinaţi*) (Index) I
Media pe tip de butaşi

BRF/a BEla (Ivlean per st. cult. type)

Butaşi tulpinali(real St. cutt.) 0,82 a 0,78 a 0,80 A

Butaşi de vîrf (apical st. cutt.) 1,00 ab 1,38 b 1,06 B

Media tratament (Mean treatm.) 0,91 M 0,95 M

*) Raportul TIr. butaşi Înrădăcinaţi la varianta ERF (Eenb.te-f Rhizopone+Folpan) sau varianta EE (Benlatc+ acid
betaimlolilacetic) faţă de TIr. butaşi Înrădăcinaţi la varianta martor a (apă) (Number of rootted st. cutt. of BRF
ar 1313 variant reported ta that one at check variant (a tap water).
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Nici unul din tratamentele de stimulare a înrădrtcinării la care au fost
supusi butasii nu a reusit să inducă efecte semnificativ utile fată de trata
ment~l de ţinere timp de trei ore în aprt, în mod inexplicabil va~ianta folo
sind soluţie 0,1 % de usturoi fiind chiar inferioară. Totuşi pare recOluanda
bilă îmbăierea în soluţie 0,4% de usturoi care a prevenit total putrezirea.
butaşilor (tabelul 4), fiind singura variantă care a combătut baderia Pseltdu-

Tabelul 4:

Procentul de butaşi înrădăcinaţi, în funcţie de tăiere şi tratament chimic (Percentage

of rootted stem-cultings, depending on point of cutting and chemical treatment)

Procent de înrădăcinare (Percentage of rooting)

Tratament "'!<tdia
(Treatment) butaşi tulp. butasi vîrf (.\:kan)

(real. st. cutt.) (apical ·st. cutt.)

Apă (\Vater) 76,7 100,0 88,3 a.

Apă + Rhizopone 0,2% (water +
Rhizopone) 93,3 96,7 95,0 a

Soluţie usturoi 0,1 % (garlic
solution) 86,7 80,0 83,.) b.

0,3% 86,7 100,0 93,3 a

0,4 OI 100,0 100,0 100,0 a/0

monas solanaceantm. Producţia de tuberculi, rezultată din cultivarea buta-·
şilor transplantaţi în solarii, se pare că a fost influenţată de data transplan-·
tării, data mai timpurie favorizînd, în condiţiile anului 1980, butaşii de
vîrf iar cea mai tîrzie pe cei tulpinali (tabelul 5). NUluărul cel mai mare de
tuberculi a fost recoltat de pe butaşii de vîrf transplantaţi mai devreme. Prin
raportarea cifrelor obţinute la cele din tabelul 1 rezultă că s-a realizat un

Tabehtl 5

Producţia de tuberculi a butaşilor transplantaţi în solarii (Tuber yield of stem-cutting
transplanted in solariums) C.A.P. Tuşnad, 1980

Productia de tuberculi

Data
(T~ber yield)

Tub./haFelul butasilor
(Eind of sten{·cutt.) transplantării

I
I"",,,il.

(Tub./ha)
(Transp. data) mii buc.

tlha %

Tulpinali (real) 16.04 900 I 76,7 ° 129,6 1,3
De vîrf (apical) 16.04 14,07 119,9 * 208,9 2,1
Tulpinali (real) 29.04 14,07 119,9 * 138,8 1.4
De vîrf (apical) 29.04 9,80 83,5 O 137,0 1,4

--- --- --
Media (Mean) 11,73 100,0 Mt. 153,6 1,5
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număr total de 259 tuberculi dintr-un singur tubercul m.amrl, ceea ce cores
punde~ la un coeficient de înmulţire de 1 : 259.

In cîmp producţia a fost luai n1are decît în solarii, cu două excepţii,

seriile de butaşi aici fiind practic egale între ele ca recoltă (tabelul 6). Ra
portînd la cifrele din tabelul 1, se ajunge la un coeficient de îmnulţire ele
1 : 289, materialul de sălnînţă obţinut (16,68 t/ha _- 159 077 tuberculi/ha)
reprezentînd necesarul pentru o suprafaţă de 3 ha.

Tabelul 6

Producţia de tubcrculi a butaşilor transplantaţi În cîmp (Tuher yield of stem-cutting
transplanted in fieJd) Lăzarca - Roman, 1980

Producţia de tuberculi
(Tubcr yielcl) Tub/ha Tub/pl.

Felul butaşilor (I\.ind of stcrn-eua.)
Data transplantării (Tub./ha) (Tub./

(Trans[J. data)

I I~n",if. mii buc. pl.)

t/ha ~/~
(th.) buc.

de vîrf (apical) gh iveci 31. 03-- 9.06 15,13 90,7 14.8,1 2,9
tulpinali (real) ghiveci 31. 0.3- 10.06 20,03 120,1 1< 179,9 3,6
de vîrf (apical) ghiveci 9.04-10.06 16,53 99,1 141,8 2,8
de vîrf (apical) ghiveci 15.05- Il. 06 16,73, 100,3 156,6 3,1
de vîrf (apical) ghiveci 2.3.05- Il. 06 20,4.3. 122,5 * 105,8 2,1
de vîrf (apical) tavă 19.04- 11.06 15,77 94,5 175,7 3,5
de vîrf (apical) tavă 1.05-11.06 18,80 112,7 209,5 4,2
de vîrf (apical) tav{t 1.3.05- Il. 06 15,50 92,9 165,1 3,3
de vîrf (apical) tavă 6.06- 18.06 15,87 95,1 149,2 2,9

--------
Media (Mean) 16,68 100,0 Mt. 159,0 3,1

Butaşii transplantaţi în solarii pren1it după recoltarea în vară şi

scoaterea din repaus cu Rindite, replantarea ~tuberculilor în solarii la data
de 1 august, direct în pămînt la 60 X 25 CIn. In acest luod la C.A.P. Tuşnad
s-a obţinut la 8 noiembrie o producţie medie de 11 900 kg tuberculi/ha
(290 400 tuberculi/ha) cu 4,4 tuberculi pe planUL, ceea ce înseamnrl Într-un
an un coeficient de înmulţire de 1 : 1140.

Metoda de tăiere a butasilor diferă întrucîtva de cea apli
cată de KELLER şi BAUMGARTNER (1978) şi mai ales ele cea aplicată
de E\rVING şi colab. (1978), ultin1ii folosind alături de butaşii de vîrf şi

butaşii de frunză (frunzele 5 şi 6 cu un singur axilar la baza peţiolului).
Butaşii tulpinali realizaţi de KELLER şi BAUlVIGARTNER, sub denlunirea
de butaşi axilari, au produs în lTIod asen1ănător cu cei obţinuţi la I.c.P.C.

Un neajuns destul de important - tuberizarea precoce a butaşilor în
pofida înrădăcinării, poate fi evitat după KELLER şi BAUlVIGARTNER
cînd segmentul de butaş de vîrf este tăiat la cel puţin 5 Cfi mai jos ele ulti
mul nod sau la un tratam.ent cu Ma-os Pulver (A. Schenkel, Hamburg);
tendinţa de tuberizare poate fi exploatată cînd se exercită selecţie pentru
capacitatea de tubedzare la z! lungă, aşa CUlTI realizează E\rVING şi colab.
(1978) timpuriu în populaţii. In lucrările noastre nu s-au efectuat observaţii

sistematice asupra posibilităţii evitrlrii tuberizării.
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Sugestii interesante de îmbunătăţire a metodei noastre pot fi folosite
din lucrarea lui HAMANN (1974), nu atît prin înmulţirea pe caleaînrădăci

nării col ţi lor şi a segmentelor de colţi, care nu se pretează la toate soiurile
şi este prea laborioasă, cît mai ales prin muşuroirea progresivă a tufei în
cîmp pentru stimularea de noi et~aje de stolonizare.

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI. (1) Utilizînd metoda înmulţirii ra
pide prin butaşi de tulpină înrădăcinaţi se poate produce după un an de zile
un num~tr de tuberculi pentru sănlînţă (coeficientul de înmulţire 1 : 289)
cel puţin egal cu acela atins după trei ani de aplicare a metodei intensive
(coeficient 1 : 8) sau după cinci ani de cultivare normală (coeficient 1 : 4).
(2) Metoda se recomandă afi folosită pentru devansarea introducerii în pro
ducţie a soiurilor nou -create, cheltuielile mari reclamate de metodă limitînd
aplicarea acesteia în producerea curentă de cartof pentru s~lmînFt, ele amor
tizîndu-se numai prin valoarea intrinsecă superioară a soiuri lor , ce vor fi
astfel cultivate mai rapid pe suprafeţe cît mai mari.
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Prezentată Cmnitetului de redactie la 22 ianuarie 1981
Referent: Dr. il~g. 1. Fodor

QUICK MULTIPLICATION OF SEED POTATOES BY STEM
CUTTINGS

Sumnwry

The method using apical and middle cuttings irom the curved dirccted stems of the
mother haulms resulted in a multiplication coefficient of 1: 289 aftertransplanting in the
field 01' 1 : 1140 after transplanting in heliogreenhouse and second cropping there in the
same year. Variants of rooting supports (soils) and treatments to stimulate rooting were tested.

DIE RAPIDE VERMEHRUNG DER PFLANZGUTKARTOFFEL DURCH
STEN GELABLEGER

Zusammenfassung

Die Ablegermethode, durch Herausschneiden von Spitzen oder Stcngelablegern aus
der bogenformig gezogenen Mutterstaude, ermoglichte die Erzielung eines Vermehrungskoef
fizienten von 1 : 289 nach dem Auspflanzen auf das F eld nnd von 1 : 1140 nach dem Ans
pilanzen in Folienzelte nnd vViederanban innerhalb clieser im selben Jahr. Es werden Sub~

stratvarianten nnd Stimnlationsbehancllungen fur clie Bewnrzelung der Ableger beschrieben.
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YCKOPEHHOE PA3MHO)KEHI1E CEMEHHOrO KAPTO<pEJ15I
CTEI3J1EBbIMI1 4EPEHKA1V\I1

PeSlOlvle
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MeTOp; lIepeHKOBaHH5I BepxywelIHbll'\'ll1 H cTe6JIeBbHv1H lIepeHKaMI1, Hape3aeIvlbIMH 0'1' Ma

Tepl1HCKOrO KyCTa, n03BOJIFlJI nOJIylIFlTb npH Bblcap;Ke B nOJIe K03<p<PHl]JleHT pa3MHO}KeHH51 pa

BHbIH 1 : 289, a npH Bblcap;Ke B COJ15IpH51X 11 peKyJIbTHBall,HH B HHX }Ke B TeqeHHe Toro }Ke rop;a,

K03<P<PHll,HeHT pa3MHO}KeHH5I paBHbli-i 1 : 1140. YKa3blBaIOTC5I BapHaHTbl cy6cTpaTa P;JI5I

yKopeHeHH5I qepeHKOB, a TaK}Ke H cnoc06bl 06pa60TKH P;JI5I ero cTHMyJIHpOBaHI15I.
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Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C., 1981, voI. XII

SINTEZA CERCETĂRILOR PRIVIND ROTAŢIA PLANTELOR
PENTRU CULTURA CARTOFULUI, IN CONDITIILE,

DIN R. S. ROMÂNIA

1. MĂZĂREANU, H. BREDT, T. BÎRŢOI, D. CATARGIU, 1. CĂLINOIU,

A. CREŢU, GH. DINA, D. GHEORGHE, ALISA MARINICĂ, MARIA
NAFORNIŢĂ, 1. SIMIONESCU şi L. TAMAŞ

Recomandările reiesite din cercetările efectuate în R.S. România
privind proporţia de cart'of în rotaţie şi succesiunea plantelor au fost
verificate în fermele etalon din cele mai reprezentative judeţe ale ţării. Din
studiile întreprinse a rezultat că în judeţele cu suprafeţe mari de cartof
(peste 10% pondere din suprafaţa arabilă) se practică rotaţii de 2 şi 3 ani
pentru cartoful de consum şi de 4 ani pentru cartoful de sămînţă. Astfel
în judeţul Suceava s-au format asolamente speciale, subordonate culturii
cartofului, pe cele mai favorabile terenuri pentru mecanizare şi cu cele mai
bune plante în rotaţie. Atît rezultatele cercetărilor, cît şi observaţiile

specialiştilor din producţie, atestă necesitatea introducerii unor culturi
legumicole (anuale sau perene) în rotaţie, în scopul odihnirii şi împrospă

tării microflorei solului. De asemenea producţiile de cartof au fost supe
rioare în cazul cînd premergătoareaa părăsit devreme terenul (luna iulie
august), putîndu-se efectua fertilizarea organică şi lucrările de pregătire

corespunzătoare a solului.

Deşi vechi ca problemă, asolanlentul cu cartof s-a cercetat foarte puţin

în ţara noastră, întrucît necesită o perioadă de timp mult mai mare în coni
paraţie cu studierea altor verigi tehnologice. Cercetări p~ivind rotaţia plan
telor pentru cultura cartofului au efectuat numai MAZAREANU şi colab.
(1975), CATARGIU (1976), BREDT şi colab. (1978).

Cel mai adesea s-~ studiat influenţa plantelor prenlergătoare asupra
producţiei de cartof (MARGINEANU, 1969). Dar cum posibilităţile de al
ternare a plantelor între ele sînt foarte multe, a fost şi este necesar a se cerce
ta influenţa complexă a plantelor în rotaţie asupra producţiei de cartof.

I\1ETODA DE LUCRU. În perioada 1977-1979 în fermele etalon pen
tru cultura cartofului din diferite zone s-au verificat rotatiile recomandate
de cercetare, precum· şi asolamentele specifice sarcinilor de plan ale uni
tăţilor agricole fruntaşe. Suprafeţele de cartof cultivate în fermele etalon
au oscilat de la 30 pînă la 300 ha în funcţie de scopul culturii şi modul de
concentrare a producţiei în zona respectivă. Producţiile de cartof Înscrise
În tabele reprezintă recolta medie realizată pe întreaga suprafaţă şi care a
fost evidentiată la recoltare si valorificare.

Totod~tă în lucrare se p~ezintă şi ultimele recomandări ale cercetării
agricole pentru fermele specializate în cultura cartofului, formate în condi-
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ţiile nou-create de înfiinţarea consiliilor unice agroindustriale de stat ŞI co
operatiste.

REZULTATE OBŢINUTE. În judeţeae Braşov, Covasna 'şi Harghita,
rotaţia plantelor a constituit o problemă deosebită, care în condiţiile în
fiinţării C.U.A.S.C. a devenit un prim factor de organizare, integrare şi

intensivizare a producţiei agricole vegetale. Aceasta deoarece ponderea cul
turii cartofului în cele trei judeţe menţionate depăşeşte 10% din arabil.
De aceea pentru unităţile şi fermele specializate în cultura cartofului din
judeţele Braşov, Covasna şi Harghita se recomandă rotaţii cu 20-33% car
tof, în funcţie de culturilc din plan (tabelul 1).

În judeţul Suceava s-a trecut la organizarca şi practicarea rotaţiilor

la cartof din anul 1974, pe baza rezultatelor din cercetare şi a lucrării dc

Tabelul

Succesiuni optime pentru rotaţia plantelor în judeţe,le Braşov, <;ovasna şi Harghita
(Optimum rotation in three districts)

Procentul de c:lrtof În rotaţie (Perccntage of erop in rotation)

25% În introducerea
20% 25% lucernei 30%

(with alfalfa)

a. Cartof a. Cartof la Cartof a. Cartof
Grîu toamnă Orzoaidi Grîu toamnă Porumb
Orz de toamnă (i) Ierburi Lucernă Orzoaică

Legumin. boabe Ierburi Lucernă

Orzoaică (i) Cartof
Grîu toanmă

Orzoaică (i)

b. Cartof b. Cartof b. Cartof b. Cartof
Grîu toamnă (i) Grîu toamn{L Orz toamn{t Orzoaică

Sfeclă zahăr Plante furaj (g) Lucernă Orzoaică

Orzoaică Orzoaică Lucern{t
Plante furaj (g) Cartof

Grîu toamnă (i)
Orzoaică

Legum. boabe

c. Cartof c. Cartof c. Cartof
Orzoaică Porumb Grîu toamnă

Legum. boabe Orzoaică Trifoi
Orzoaică Trifoi
Plante furaj (g) I

d. Cartof d. Cartof d. Cartof (g)
Orzoaică (i) Orzoaică Sfeclă zahăr

Porumb Orzoaică Orzoaică

Orzoaică Ierburi sau
Ierburi trifoi

e. Cartof e. Cartof e. Cartof
Grîu toamnă Orz toamnă Plante furaj.
Orz toamnă Trifoi Orzoaică

Trlfoi + ierburi Porumb siloz (g)
Orzoaică (i) ~&- ,
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Tab Elul 1 (continuare)

Procentul de cartof în rotaţie

20%

f. Cartof
Porumb siloz (g)
Legumin. boabe
Grîu toamnă (i)
Sfec1rL

25%

(Percentage of crap in rotation)
._-------

1

25% în introdl;lcerea I
lucernel 30%

(with alfalfa)

f. Cartof
Grîu toamnă

Orz toamnă

g. Cartof
Orzoaică

Trifoi

h. Cartof
Orzoaidt
Ierburi anuale

i = culturi intermediare - furajere sau Îugrăşămînt verde (Intermediary crops as forage crops or grcen fertilizers)
g = culturi fertilizate şi cu gunoi de grajd (Chemically or mam;re fertilized crops)

cartare agrochimică a soluriloL Din anul 1978/1979 s-a început faza de reor
ganizare a teritoriului arabil pe baza rotaţiilor şi asolamentelor agricole,
folosindu-se de această dată lucrarea de cartare si de bonitare a solului,
pe lîngă experienţa acumulată în activitatea de cer~etare şi cea de producţie
a unităţilor fruntaşe din judeţ.

Ca urmare, în toate unităţile agricole din judeţul Suceava s-au organi
zat două tipuri de asolament, funcţie de zonele de favorabilitate a plantelor,
de intensivizarea evonomică a lor şi de posibilităţile de mecanizare totală a
culturilor. Prinlul tip de asolament a fost subordonat în Inod special culturii
cartofului (pentru orice scop al culturii), însă nUInai pe teren mecanizabil
şi favorabil acestei culturi. Al doilea tip de asolament s-a organizat pentru
restul culturilor din unitate, dar pe terenurile nefavorabile culturii carto
fului.

Asolamentele recomandate de S.C.A. Suceava sînt prezentate în ta
belul 2, fiind în general de 3 şi 4 ani. Rotaţiile de doi ani cu cereale păioase

vor fi separate de leguminoase perene (trifoi).

Tabelul 2

Asolamente recomandate de S.C.A. Suceava (Crop rotation recommanded by Experiment
Statio,n of Suceava)

Specificul unităţilor (Farm types)

Unităţi din zona închisă pentru producerea
cartofului pentru sămînţă (Farms in closed
areas for seed production)

'iii

Asolamentul şi rotaţia (Crap rotatiol1)

1. sfeclă + grîu + porumb
2. orzoaică + in + furaje m. v.
3. grîu + secară + orz
4. cartof

1. grîu + secară

2. porumb + sfeclă

3. in + orzoaică + furaje m. v.
4. cartof
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Specificul unităţilor

(Farm types)
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Tabelul 2 (continuare)

Asolamentul şi rotaţia

(Crap rotation)

UnitrLţi cu soIuri favorabile şi pretabile meca-
nizării totale a cartofului (Farms with
good soils and fields for totally mechani
zing the potato cropping)

Unităţi din zona umedă, cu soIuri de luncă,

care au în plan sfeclă şi orz (Farms growing
sugar beet and barley)

Unităţi situate pe soIuri umede şi reCl, 111

pantă, improprii culturii sfeclei şi grîului
(Farms in cold and humid zones, unfa
vourable for sugar beet aiid wheat)

1. grîu 50% + orz 50%
2. cartof semitimpuriu

1. L rnultiflcrurn + trifoi
2. grîu + orz toamnă

3. cartof timpuriu

1. furaje masă verde
2. grîu + orz + in
3. cartofi tîrzii

1. orz + grîu de toamn~L

2. sfeclă + cartof
3. cartof + porumb

1. orz + porumb
2. cartof + sfeclă

3. sfeclă + cartof

1. in + orzoaică + ovăz

2. secară de toamnă

3. cartof consum

1. secară + in + ovăz

2. cartof consum

În fiecare tip de rotaţie şi pe fiecare solă s-a propus ca periodic să se
intervină cu o plantă legulninoasă anuală sau perenă în scopul odihnirii
şi împrospătării microflorei solului. Pentru rotaţii mai lungi, acest lucru
este necesar S2~ se facă la interval de 4-5 ani, iar pentru rotaţii scurte, o dată

la 2-3 ani.
Asolalnentele recOlnandate de cercetare au fost materializate pe hărţi

la scara de 1 : 20000, fiind în faza de tranziţie pînă în anul 1981. Totodată
s-a trecut la asamblarea asolamentelor între unităţile vecine, astfel încît
în acelaşi an calendaristic pe soleIe care se învecinează să se cultive aceeaşi

plantă.

Sinteza acestor rezultate a evidenţiat următoarele aspecte:
- Cele mai bune producţii s-au obţinut la cartof atunci cînd acesta

a avut în rotaţie ca premergătoare o cereală păioasă (grîu, secară, orz de
toan1nă) sau o graminee anuală sau perenă.

- Cu cît rotaţiile sînt mai bine echilibrate şi mai lungi în timp, cu
atît producţia cartofului creşte vizibil, iar creşterea cea mai pregnantă se
manifestă pe soIurile sărace.

în judeţul Neamţ, cercetările efectuate la S.C.A. Secueni în perioada
1970-197] au determinat recomandarea rotaţiilor de 3 ani pentru cartoful
de consum şi industrial. Pentru cartoful de sămînţă este necesară respecta
rea rotaţiei de 4 ani, conform tehnologiei aprobate.
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Dintre cele patru cuIturi care intră în rotaţiile de 3 ani s-au remarcat
-ca bune premergătoare culturii cartofului sfecla de zahăr, soia, porumbul
şi apoi grîul de toanlnă. De aceea pentru producţie se recomandă următoa

rele rotaţii: a) Grîu - soia - cartof; b) Porumb - soia - cartof; c) Grîu
soia cartof; d) Soia - porumb - cartof; e) Soia - grîu - cartof;

f) Por,.umb - grîu - cartof.
Intrucît cultura leguminoaselor anuale pentru boabe deţine o pondere

midt în judeţ, rotaţiile cu acestea, nu se pot aplica în producţie, deşi o plantă

leguminoasă este necesară într-un asolanlent intensiv. Ca plante ameliora
toaTe în rotaţii se luai pot folosi borceagurile, fllazărea, fasolea pentru boabe
si altele.
, Din rezultatele cerceEtrilor efectuate la S.C.A. Secueni (1975--1979)
a reieşit că rotaţia porumb boabe - sfeclă de zahăr - grîu de toamnă 
cartd este favorabilă tuturor culturilor, Îndeosebi cînd se aplică gunoi de
grajd la plantele intensive (sfecla de zahăr şi cartoful). Această rotaţie ~e

aplicrt în nlulte unităţi de producţie în judeţul Neamţ, ca urmare a ponderii
culturilor de cartof, şi sfeclrl dar, îndeosebi a porumbului şi grîului de toam
nă. Rotaţia cu plantele furaj ere este recomandată chiar dacă terenul ferme
lor de furaje ale fiecărei unităţi sau ale asociaţiilor economice este situat
în jurul sectoarelor zootehnice, fără a mai intra în circuitul fermelor de
cîmp.

Din observatiile specialistilor din productie a reiesit că pentru cultura
·cartofului nu contează starea 'de aprovizionare' a solulu'i cu eleluente nutri
tive pe care o lasă planta premergrttoare. ci mai mult momentul cînd acesta
părăseşte terenul şi starea în care îl lasrl. Aceasta deoarece prin îngrăşarea

minerală şi organică se poate reface starea de fertilitate a soluriloI, dar
întîrzierea lucrărilor pentru cartof prin recoItarea tardivă a plantei premer
gătoar~e aduce însemnate prejudicii producţiei de tuberculi.

In judeţul Bacău la principalele uniUlţi cultivatoare ele cartof se prac
tic~l rotaţiile din tabelul 3. Producţiile de cartof după porum.b boabe au fost

Tabelul 3

Rotaţiile care se aplică în judeţul Bacău (Crop rotation in Bacău district)

Unitatea (Farrn)
Rotaţia

(Crop rotation) l
Anul \

(Year)
Prod. cartof

(Yicld)
t/ha

Observaţii

C.A.P. I. porumb 1978 I 21,0 după prtioase
Hemeiuşi 2. păioase

I
3. cartof

I. păioase 1978 19,0 după sfeclrt
2. sfeclă de negunoiată

zahăr

3. cartof

I.A.S. Bacău, I. porumb 1978 35,0 după păioase
ferma Iteşti 2. păioase 26,0 după porumb

3. cartof 1979 29,0 după sfeclă

sem. n
24,5 după porumb
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mai scăzute la I.A.S. Bacău, fenna !teşti, ca urmare a recoltării mai tîrzii
a acesteia şi îndeosebi a dificultăţilor în executarea lucrărilor tehnologice'
din cauza resturilor vegetale care rănlÎn după această plantă.

Din practica specialiştilor din producţie a reieşit că atunci cînd cul
tura cartofului urnlcază după lucernă, calitatea recoltei este deosebit ele
slabă, desi nivelul productiei este ridicat. Aceasta se datoreste acumul{u-ii
în solIa s~la de lucernă a n~lneroase specii de dăunători, care atacă tuberculii
în prinlul an de la desfiinţarea lucernierii precunl şi datoriUl infestării

terenului cu pir.
în judeţele Iaşi şi Vaslui, rec01uandările Institutului agronomic Iaşi

(tabelul 4) prevăd rotaţii de 3 şi 4 ani, diferenţiate în funcţie de sistemul de'
cultură (irigat sau neirigat).

Tabelul 4'

Rotaţii recomandate pentru judeţele Iaşi şi Vaslui (Crop rotation in Iaşi and Vaslui
districts)

~pecificare (Unirrigated ar irrig:ltcd)

La neirigat

La irigat

Rotaţii recomandate (Crap rotation)

1. porumb boabe
2. cereale păioase

3. cartof

1. cereale pâioase
2. porumb boabe (fI. -soarelui sau in ulei)
3. leguminoase anuale
4. cartof

1. porumb boabe
2. legumin. sau cereale pâioase
3. cartof
4. solă săritoare cu lucernă

1. soia
2. porumb boabe
3. cartof

Rotaţiile de 3 ani sînt lnai preferate atunci cînd unitatea nu are supra
feţe suficiente cu soIuri ce prezintă textură favorabilă pentru cultura carto
fului. Prelucrările statistice privitoare la rotaţii evidenţiază ca semnifica
tive rotaţiile de patru ani, în care cartoful urmează după legulninoase perene
(lucernă), legume (leguminoase boabe, frunzoase), cereale păioase şi apoi
prăşitoarele. Rezultatele de producţie pentru judeţul Iaşi se prezintă în ta
belul 5, evidenţiindu-se superioritatea ca prenlergătoare pentru cartof a
grîului faţă de porunlb.
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Tabelul 5

Producţiile de cartof obţinute după diferite premergătoare în judeţul Iaşi (Potato yield
in Iaşi district)

Anul Sistem cultură Soiul Premergătoare
SupI. Prad. medie

Unitatca (Farm) (Ycar) (Unirrigated ar irrigatcd) (Varicta) Prcvious crap) (Arca) (Tubcr yicld)
ha t/ha

E'.ăchiteni 1977 neirigat Desiree porumb 37

I
24,76

grîu 30 33,50

irigat Desiree grîu 30 39,70

Heleşteni 1978 neirigat Desiree porumb 72 11,45
griu 60 15,3.5

------------
Movileni 1979 neirigat Desiree grîu 120 28,27

legume 30
I

29,47

Rotaţiile recomandate de cercetare, pentru unităţile agricole din zona
'Cluj, sînt cele menţionate în tabelul 6, deşi în practică se utilizează deseori
rotaţii de doi ani, ca premergătoare pentru cartof fiind: grîul, ovăzul sau
secara.

În recomandările efectuate de Staţiunea Tg. Mureş s-a ţinut cont de
următoarele aspecte:

- cartoful se poate cultiva după porumbul boabe, fiind rezistent la
remanenţa atrazinului;

Tabelul 6

Rotaţii recomandate în zona Cluj (Crop rotation for Cluj district)

Zona şi tipul de sol (Zone and soil typc)

Cernoziomuri levigate
terenuri fertile:

terenuri sărace:

SoIuri podzolice şi podzolite

*) SelU alte leguminoase anuale

Rotaţii (Crap rotation)

1. lnaziire*) 2. păioase 3. cartof
1. porumb 2. păioase 3. cartof
1. sfeclă 2. păioase 3. cartof
1. mazăre 2. cartof
1. porumb 2. cartof

1. orzoaică (sau ovăz) + ierburi perene
2. ierburi perene
3. griu de toamnă (secară)

4. cartof

1. borceag
2. secară (grîu)
3. cartof
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- recoltîndu-se tinlRuriu, cartoful devine o bună premergrl..toare
pentru cereale de toamnă. In cazul întîrzierii recoltării cartofilor, urmează

duprl aceştia orzoaica de primăvară.

Nefiind pînă acum suprafeţe mari cultivate cu cartof şi rotaţii bine
stabilite, pentru cultura cartofului s-au ales soIurile mai uşoare şi cartofuI
a unnat în acest caz după porumb, sfecla de zahăr şi cereale. în viitor pentru
noua formă de organizare a agriculturii în consilii unice agroindustriale de
stat şi cooperatiste pentru cartof se propun rotaţii de 3 şi 4 ani.

Experienţele efectuate la Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă

Tg. Jiu au permis recOluandarea pe soIurile podzolice din nordul Olteniei,
pentru cartoful de consunl pentru toamnă-iarnă, a unor rotaţii de, 4 şi 5
ani (tabelul 7). Primul asolament a fost destinat special pentru cultura car
tofului J trifoiul fiind planta amelioratoare pe aceste soIuri.

Tabelul 7

Asolamente recomandate de S.C.P.P. Tg. Jiu şi producţiile de cartof realizate (Crap
rotation and potato yield at Experim. Sta. Tg. Jiu)

în cercetare s.c.P.P. în producţie 1978-1979
Tg. Jiu

AsolamentuI

I Ip<ad Iprod. tiha % unitatea t/ha 61
l-l~

Plante tehnice I
Grîu + trifoi -
Trifoi - Cartof 28,0 100,0 C.A.P. 24,0 100

Peştişani

Leguminoase anuale + in 24,5 87,5 - - -

Grîu - Porumb
Grîu - cartof (+ sfeclă

furajeră)

Cultura cartOfului după

porumb

I
18,0 64,0 C.A.P. 10,0 41,6

Peştişani

În partea de sud a judeţului Argeş cartoful timpuriu şi de vară se cul
tivă în general în cadrul sectorului legumicol, în rotaţia următoare: 1. spa
nac sau salată + varză de toamn{l; 2. tomate; 3. fasole verde sau mazăre

+ cultură succesivă; 4. cartof. Cu această succesiune fenna legunlicolă a
C.A.P. Călineşti a realizat anual de pe o suprafaţă de 30 ha producţia medie
de 20 t/ha.

Pentru cartoful de consum toanlnă-iarnă la fern1.a de cîmp a C.A.P
Tiţeşti s-a recomandat de staţiunea Ştefăneşti rotaţia de 3 ani: 1 - porumb;
2 - grîu de toamnă; 3 - cartof, obţinÎndu-se cu soiul Desiree pe suprafaţa

de 50 ha o producţie de 30-36 t/ha.
Pentru C. V.A.S.C. se menţine acelaşi asolanlent de cÎ1up nlenţionat

mai sus, iar pentru femeIe legumicole se recomandă rotaţia: 1 - spanac
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varză; 2 - tOlllate; 3 ~ salată + castraveţi de toamnă; 4 - cartof tim
puriu sau de vară.

Cultura cartofului după hibrizii tardivi de porumb sau tomate, varza
de toamnă şi ll10rcov, întîrzie foarte nlUlt lucrările de pregătire şi fertilizarea
terenului în toamnă sau uneori le amînă pînă primăvara.

În judeţul Dolj, producerea cartofi lor pentru consulllul extratimpuriu
şi timpuriu s-a organizat în special în C.U.A.S.C. Bechet şi Drtbuleni, în ferme
specializate, la irigat, în asolarllente de clInp sau legumicole (tabelul 8).

Tabelul 8

Asolamente în care se cultivă cartoful în zona nisipurilor din sudul Olteniei (Crop ro
tation for sands in south Oltenia)

Asolamente

Nr. De cîmp (Yield crap rotation)

1. 1. Grîu
2. Porumb boabe
3. Cartof timpuriu

II. 1. Porumb boabe
2. Grîu
3. Cartof

III. t. Floarea-soarelui
2. Porumb boabe
3. Soia
4. 25% cartof timpuriu +-

porumb sau soia
75% grîu +- fasole

IV. 1. Floarea-soarelui
2. Porumb boabe
3. Sfeclă de zahăr

-i. Soia
5. Gîru +- fasole
6. Cartof timpuriu +- soia

sau porumb

Legumicole (Vegcbble crop rotation)

1. 1. Varză +- castraveţi

2. Morcov
3. Cartof +- pepeni

II. 1. Ceapă bulbi
2. Cartof timpuriu +- varzrt t-nă

3. Salatrt +- pepeni verzi
4. Cartof timpuriu +- castraveciori

ÎN SOLARII

1. Varză +- fasole
2. Tomate
3. Cartof +- ardei

II. 1. Varză +- spanac
2. V!pete + salată

3. Cartrf + castraveţi

Prin cultivarea cartofului în asolamentul 1 de cîrnp şi II legunlicol
la Staţiunea didactică experirnentală Tîmbnreşti s-au realizat producţii de
cartof timpuriu constante, de peste 13,5 tjha. În toate cazurile, cultura car
tofului a urmat după porumb boabe.

Din datele prezentate se poate concluziona că, pentru organizarea pro
ducţiei de cartof în bazinele specilizate din ţara noastră, există posibilităţi

multiple pentru alegerea unei rotaţii care să favorizeze cartoful atît din
punct de vedere biologic, dar mai ales în ce priveşte posibilitatea pregătirii

corespunzătoare a terenului din toarllnă, concomitent cu aplicarea gunoiu
lui de grajd.
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SYN1HESIS OF RESEARCH RESULTS REGARDING CROP ROTA
TIONS SUITABLE FOR POTATO IN R.OMANIA

Summary

The conclusions drawn from the results of the research work carried an in Romania,
regarding the ratia of the potato crap in a crap rotation and the succession of the crops,
were tested in farmes placed in the most representative districts of the country.

In tlle districtswith big areas covered by potato (more than 10% iram the whole til
lable arca) are favourable the systems involving rotations of 2 ar 3 years for consumption
[otato and of 4 years forseed potato. In Suceava district special rotation systems were orga
nized, ob best fields for potato crop and its mechanizatlon.

The necessity of introduction OI S0111e vegetables (annual ar perenial) in the crQP rota
tion, in aim to relax and refreshing thc soil microflora, was revealcd. Big fieJds of potato
CGuld be obtained when the previous crap left early the field (July-August) ;allowing the
fert" lization with farm yard manurc:: and a good soil tillage.

SYNTHESE DER FHUCHTFOLGEFORSCHUNGEN F'OR DIE KAR
TOFFEL IN DEN BEDINGUNGEN DER S.R. RUMĂNIEN

Zusammenfassllng

Die Empfehlungen aus den in der S.R. Eumănien tiber den Kartoffelanteil und die
Eotation dor Pflanzen in elen Fruchtfolgen durchgefiihrten Forschungen, wurden in Model
lbetrieben aus elen reprăsentativsten Kreisen eles Laneles iiberpriift. Aus den durchgefrihrten
Studien resultierte dass in den Kreisen mit grosser KartoffelfHiche (iiber 10% Anteil der
Ackerf1ăche) Fruchtfolgen van 2 unel 3 ] ahren fiir die Speisekartoffel und von 4 Jahren fiir
Die Pflanzgutkartoffel verwendet \"erelen. Sa wurelen im Kreis Suceava speziel1e, dem Kartof
felbau untergeordnete Fruchtfolgen, auf den fiir die Mechanisierung am besten geeigneten
FIăchen und mit den besten Vorfriichten fiir die Kartoffel, gestaltet. Sowohl die Forschungser
gebnisse als auch die Beobachtungen eler Spezialisten aus der Praxis bestătigen die Notwen
digkeit der Einfiihrung van (ein- oeler mehr-jăhrigen) Leguminosen in die Fruchtfolge, zum
Zweck eler Erholung unel Erneuerung der Boelenmiluoflora. Ebenfalls waren die Kartoffeler
trăge hoher wenn die Vorfri.1chte den Boden friiher (im ]uli-August)gerăumthatten, so dass
dic organische Diingung und die Bodenbearbeitung im Herbst entsprechend durchgehihrt
werden kOllnten.
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OE30P HCCJIE,UOBAHHI1 KACAlOI.ILHXC5I POTAUHI1 KYJIbTYP IlPH
B03,UEJIbIBAHI1H KAPTO<PEJI5I B YCJIOBH5IX PYMbIHHH

Pe310Me

PeKOMeH)J;aUI1H, nOJly4eHHble B HCCJle)J;OBaHIUIX npOBO)J;HBWHXC5'I B PyMbIHHH H KacaB

WHXC5'I npOnOpUHH KapTOepeJHI B ceBoo6opOTe H 4epe)J;OBaHH5I KyJlbTyp, 6blJlH npOBepeHbI B

o6paSUOBbIX XOS5'lÎfcTBax HaH60Jlee 6J1arOnpH5'lTHbIX )J;J15'1 KyJIbTypbl KapTOepeJI5'I ye3)J;OB CTpaHbI.

f1pe)J;npHH5'lTble HCCJle)J;OBaHH5I nOKa3aJlH, 4TO B ye3)J;aX C HaH60JIbWHMH nJlOlll,a)J;5IMH nOCeBOB

KapTOepeJl5I (cBblwe 10% HaXOTHOI{ nJlOlll,a)J;H) npIlMeH5IIOT )J;BYX- H TpeXnOJlbHble ceBoo6opOTbI

J~Jl5I npo)J;oBOJlbCTBeHHoro KapToepeJl5I Il t.IeTblpeXnOJlbHble )J;Jl5I ceMeHHoro. TaK, B Cy4aBcKoM

ye3)J;e 6bIJlH paspa60TaHbI CneUHaJlbHble KapToepeJlbHble ceBoo6opOTbI Ha HaH60Jlee nO)J;XO)J;5IllI,HX

)J;Jl5I lvlexaHlisaUHH B03)J.eJlbIBaHH5I 3TOfI KyJlbTypbI nJlolll,a)J;5IX H C H31Wy4WHIVIH )J;Jl51 KapToepeJI5I

KyJlbTypaMH B pOTaUHH. RaK pe3yJlbTaTbI HCCJle)J;OBaHHH, TaK H HaOJllO)J;eHH5I CneUHaJIHCTOB

npOH3BO)J;CTBeHlHlKOB YKa3bIBaIOT Ha Heo6xo)J;HMOCTb BKJlIOt.IeHH5'I B ceBoo6opOT OBOlll,HbIX

(O)J;HOJleTHHX HJlH MHOrOJleTHHX) KyJlbTyp, )J;Jl51 OT)J;bIxa n04BbI H )J;Jl5I 06HOBJleHH5'I ee MHKpOepJlOpbI

KpOMe Toro, ypO:>KaH KapToepeJl51 nOJly4aIOTc51 BbIwe, Kor;a,a npe;a,weCTBeHHIIK nOKH;a,aeT paHO nOJle

(n HIOJle-aBryCT), t.ITO n03BOJl51eT npOBO)J;IITb BHeceHHe opraHH4eCKHX y;a,06peHHH H pa60TbI no

nO)J;rOTOBKe n04BbI B Ha)J;Jle:>Kalll,He CpOKlJ.
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Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C., 1981, vol. XII

REZULTATE OBŢINUTE L1-\ CARTOF ÎN FUNCŢIE

DEI ROTAŢIE ŞI ASOLA~MENT LA STAŢIUNEA

DE CERCErrĂRI AGRICOLE SUCEAVA

D. CATARGIU*) şi GH. SIN**)

Pe solul cernoziom levigat, s-au experimentat în staţionar două

experienţe la cartof (una cu rotaţii şi a doua cu asolamente) organizate
pe fond îngrăşat în perioada 1974-1979. Rezultatul cercetărilor, a scos
în evidenţă că cele mai indicate plante premergătoarepentru cartof sînt:
secara şi grîul de toamnă, apoi porumbul şi inul pentru fibră şi în cele din
urmă orzoaica pentru bere. După aceste premergătoare cartoful a spor'Lt
producţia cu 1,9 - 3,7 tlha tuberculi sau cu 7 - 14% mai mult faţă de cul
tura succesivă de cartof, fără nici o cheltuială suplimentară. Asolamentul
cel mai corespunzător s-~ dovedit a fi cel cu o durată a rotaţiei de patru
ani, de trei şi doi ani. In acest caz sporul de recoltă la cartof a oscilat
între 3,7-5,5 tlha tuberculi sau cu 14-21% mai mult decît în mono
cultură. În ceea ce priveşte gradul de îmburuienare (numeric şi gravi
metric), determinat la m 3 la recoltarea cartofului, s-a constatat că acesta
descreşte treptat cu lungimea rotaţiei şi asolamentului cu particularită

ţile biologice ale plantelor, precum şi cu rezistenţa buruienilor la erb;_"
cidele folosite. De asemenea, rotaţia şi asolamentul a contribuit cu 10,5
19,5% la reducerea atacului de Alternar·~oză.

În actuala criză 1110ndială a energiei, asolamentul şi rotaţia plantelor
au revenit în actualitatea agricolă, constituind o sursă foarte in1portantă

şi economică de acumulare a energiei biologice. Cercetrlrile din ultimul de
ceniu au stabilit că rotaţia plantelor nu a pierdut nilnic din importanţa ei
chiar în condiţiile actuale de dezvoltare a progresului tehnic di!?- agricul
tură(CATAR~GIU,1976,1978, 1979; CANARACHE, 1978; CORNAŢEAKU
1975; DINCA şi colab., 1965; NICOLAE şi colab. 1979; LIN:gA E\VIN G,
1979; MURESAN, 1971, 1979; PINTILIE si colab., 1976; RADULESCU,
1979; REICHBUCH, 1973; STRATULA şi'colab., 1979 etc.).

Cauza reală care generează sporul de producţie al plantelor în rotaţie

încă nu este pe deplin cunoscută (KONNECHE, 1967; VOROBIEV, 1970
şi WELCH, 1977). Se pare că microbiologia şi biochimia (enzimologia) so
lului joacă un rol iInportant.

Cartoful, pe soIurile favorabile acestuia, reacţionează puternic la ro
taţia plantelor în zona Suceava. Ca urmare, Direcţia generală pentru agri
cultură şi industrie alinlentară, împreună cu Staţiunea de cercetări agricole
Suceava, au organizat întreaga producţie vegetală pe baza asolamentelor

*) S.C.A. Suceava
**) LC.C.P.T.-Fundulea
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agricole la ni\"cl de consilii unice agroindustriale, avînd ca bază de studiu
rezultatul cercetărilor,lucr~lrile de bonitare a solului şi cele de cartare agro
.chimică.

În acest sistem, cartoful este încadrat în asolamente speciale, în zone
cu soIuri fertile pretabile la mecanizare, cu o rotaţie a plantelor de doi şi

trei ani pentru cartoful de consum şi de patru-cinci ani pentru producerea
cartofului de sămînţă în zona închisă. Sînt create astfel toate condi ţiile pen
tru ridicarea potenţialului de fertilitate a tuturor solelor din asolamente
prin respectarea rotaţiei, fertilizare diferenţiatăa solului şi aplicarea corectă

a tehnologiilor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (desecări,

irigaţii, combaterea eroziunii etc.).
MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE. În lucrarea de fată, ,

sînt prezentate rezultatele obţinute la cartof în cadrul a două experienţe

executate în perioada 1974-1979, pe solul cernoziom levigat şi mediu apro
vizionat cu elemente nutritive la Staţiunea de cercetări agricole Suceava.
Prima experienţă se referă la influenţa plantei premergătoare asupra pro
ducţiei de cartof. Graduarile factorilor cercetaţi rezultă din figura 1. A doua
experienţă se referă la durata asolamentului asupra producţiei de cartof,
iar graduarea factorilor cercetaţi rezultă din figura 2.

Aşezarea experienţelor în cîmp s-a realizat după metoda parcelelor
subdivizate cu doi factori. Soiul de cartof folosit în experimentare a fost
Desiree. Pentru combaterea buruienilor s-au folosit erbicidele specifice cul
turilor din rotaţie.

Calculul Economic s-a făcut pe întreaga rotaţie, exprimînd valoarea
producţiei în mii lei pe hectar, iar cheltuielile şi venitul suplimentar în
lei/hectar. Producţia plantelor din rotaţie s-a transformat în uniUţi conven
ţionale de cereale şi kilocalcrli la hectar.

DL 5Y.:1,2t/1Ja
Fig. 1 - Influenţa plantei premergătoare asupra producţiei de

cartof (Effect of previous crop on potato yiedl)
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REZULTATE OBŢINUTE. Din analiza datelor înscrise în figura 1
rezultă că ordinea de pretabilitate ca plante premergătoare pentru cartof
pe tipul de sol cernoziom levigat este: secara şi grîul de toamnă, inul, po
rumbul extratimpuriu şi orzoaica de primăvară.

După aceste premergătoare producţia de cartof a sporit foarte semni
ficativ faţă de cultura succesivă (1,9 - 3,7 tjha sau cu 7-14%) fără nici
o cheltuială suplimentară de energie sau materiale.

Faţă de dozele de îngrăşăminte folosite în experienţă, cartoful a reac
ţionat cel mai bine la agrofondul al (N120 P 60 K 40). Agrofondul martor as
cu doze mari de îngrăşăminte chimice nu s-a dovedit eficient pentru cartof
în zona cercetată, ca de altfel nici agrofondul a2 , unde potasiu lipseşte ca
îngrăşămînt.Prin urmare este mai economic de a se îngrăşa cartoful în zonă

cu doze moderate şi în formula compleU'l, decît cu doze mari şi ineficiente.
Interacţiunea dintre factori a scos în evidenţă o comportare bună a

cartofului după in fuior şi secară pe agrofondul al; după grîu şi secară pe
agrofondul a2 şi as. Porumbul şi orzoaica ca premergătoare pentru cartof
au avut o acţiune mijlocie sub acest aspect.

La acţiunea duratei sau lungimii asolamentului, cartoful de aseme
nea a reacţionat semnificativ (fig. 2).

Cele mai compatibile rotaţii s-au dovedit a fi cele din asolamentul de
4 ani, apoi de 3 ani şi de 2 ani, unde cartoful a sporit producţia în medie cu

Of 5% =2,0,

Fig. 2 - Influcnţa asolamcntului asupra producţici dc cartof (Effcct oi crop rotai"ion
on potato yicld)
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3,7-5,5 tjha tuberculi (14- 21 %), faţă de cultura succesivăde cartof. În cazul
asolarnentului cu durata de 5 ani, nnde cartoful a urmat în rotaţie după tri
foi, producţia acestuia a fost practic egală cu cea a martorului. Această si
tuaţie se datoreşte nereuşitei solei de trifoi, cînd se seam~mă în cultură as
cuns~i cu norma întreagă de sămînţi''t a plantei protectoare. Desimea mare a
plantei protectoare conduce la dispariţia trifoiului şi instal~trii pirului
care dijmuieste pronuntat productia si calitatea tuberculilor. La aceasta se
maiadaug~t şi atacul d~ Alternar~'a s~lani, favorizat de îngrăşarea consecu
ti'"~l si unilateraEt a trifoiului nunlai cu fosfor si potasiu; concluzie la care
în zO~lă au ajuns şi alţi autori (REICHBUCH, '1973; IACOB, 1978).

Îngrăşănlintele cu azot aplicate anual, alternativ, primăvara pe un
fond unitar de P 60 K 40 nu au influenţat senlnificativ producţia de tuberculi
(fig. 2). Eficienţa dozelor de azot, prin modul lor de aplicare anual a fost
condiţionată de influenţa condiţiilor climatice, de potenţialuldiferit de ferti
litate a solului şi de efectul remanent al îngrăşămintelor aplicate în altă

fonnulă în primul ciclu experimental (1969--1974).
În privinţa gradului de îmburuienare la m 2 detenninat numeric şi

gravilnetric la recoItarea cartofului ,funcţie de planta prelnergătoare şi În
gr~tşziminte (tabelul 1), acesta a îrregistrat valori apropiate între premergă

toare; dovadă că, planta de cartof înnăbuşe bine buruienile faţă de alte
culturi, atîta vreme cît se menţine în vegetaţie aparatul foliar. Dintre pre
mergătoare numai secara a deternlinat cele luai scăzute valori absolute şi

relatÎ\"e ale gradului de îmburuienare la cartof, iar inul pentru fibre, valorile
cele 111ai ridicate.

Sub acţiunea îngrăşă111intelor, valorile numerice şi gravimetricc ale
buruieni lor pe m 2 , cresc în cifre absolute şi relative invers proporţional cu
dozele de îngrăşănlinte folosite (tabelul 1 ), pe agrofondul nlartor (a~J înre
gistrindu-se o îmburuienare relativ scăzlţtă a solului.

Tabelul 1

Gradul de îmburuienare (numeric şi gravimetric) pe mp la recoltarea cartofului, înfunc
ţie de planta premergătoare şi îngrăşăminte (Occurence of "Vveeds, expressed in numher and
weightfor a square metre dipending on previous crop and fertilizers), Suceava 1977-1979

Nurn{trL;] buruienilor Greutatea buruienilor
(Number of weecls) (Weight cf wceds) s.u.

Pbnta premergătoare (Prc':iol;S crap)

I INr./m*) 0/ Gr/m**) O~

I
10 . 10

-

I
I

bl cartof în cultură repetată (potato) 38 100 88 100
b2 grîu de toamnrt (Autumn \I'heat) 32 84 79 90
b3 secara de toamnă (Autumn rye) I 25 66 66 75
b'1 - orzoaica de primăvarrt (spring two-rovvs

I

barley) 28 73 72 82
b 5 - in pentru fibre (fibre ilax) 38 100 88 100
bG - porumb extratimpuriu (very early maize) 35 92 74 84
al -- N120P60I(40 kg/ha s.a.

I

32 107 80 117
a::? - NsoPr,o kg/ha s.a. 36 120 81 118
a:3 - N lSOPl'WI(120 kg/ha s.a. 30 100 I 68 100

for a sCJuare metre
clr)' ll1:1ttcr wcight in grams fo:- a squ;lI:C lTI<':tre
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Dacă la începutul cercetării, gradul de hnburuienare pe m2 la cartof
:a fost relativ scăzut şi cu buruieni predominante din falnilia cruciferelor,.
ulterior, deşi s-au folosit erbicide selective pentru fiecare plantăpremergă

tOctrc, în1buruienarea s-a intensificat mult şi în special cu buruieni erbicido
Tezistente. Buruienile analizate numeric şi gravimetric pe ln2 la recoltarea
-eartofului aparţin de următoarele genuri: Agropyrum, Cirsium, Lactuca,
Eql.âsetul1t, Setaria, Avena, Galeopsis, Galiurn, Scleranthus, Convolvulus,
Po(,;'gonum etc.

În ceea ce priveşte gradul de îmburuienare analizat la m 2 la recolta
rea cartofului, funcţie de durata asolamentului (tabelul 2), acesta a crescut
numeric în cazul rotatiei de doi si cinci ani, iar gravimetric în cazul rotatiei
de doi şi patru ani.' , ,

Legat de dozele crescînde de îngrăşălnînt cu azot alternate în timp pe
un fond unitar de P 60 K40 aplicat toamna, gradul de îmburuienare la m2 a fost
;gravimetric n1ai ridicat în varianta bs' unde azotul s-a dat în aceeaşidozăpe
întreg' intervalul cercetat. Prin alternarea anuală a dozelor mari si mici cu
azot şi invers (cazul variantelor b I şi b 2 ; b 4 şi b5), gradul de îmburuienare
numeric şi gravimetric s-a redus treptat. Se pare că azotul poate reduce creş

terea si dezvoltarea buruieni lor atunci cînd se variazrl ca doză si se alternea-
.ză an~lal. '

Sub aspect economic (tabelul 3), valoarea producţiei de cartof în mii
lei/hectar, a venitului net suplimentar, a venitului la 1 leu investit, cît şi

Tabelul 2

'Gradul de îmburuienare (numeric şi gravimetric) pe mp la recoltarea cartofului în funcţie de
asolamcnt şi îngrăşăminte (Occurace of weeds, expressed in number and weight for a square
metcr at poptato harvest, depending on crep rotation and fertilization), Suceava 1975 - 1979

!Nl1miir de buruieni pe mp Grel1tatea buruieni lor
(Number of weecls) (Weght of weeds)

Durata asohimcntului (Crap rotation lcngth)

t INr./m % g/m %

al - culturrL succesivă de cartof (potato) 38 100 88 100
~a2 - grîu cartof (wheat, potato) 55 144 64 72
.<13

- borceag - grîu - cartof (vetch - vates
misture, wheat, potato) 42 111 54 61

- orzoaidL - porumb - grîu - cartof (two-
l'o'\\'s barley, maise ,,,heat, potato) 40 105 68 77

:eL" - porumb - in fuior - grîu trifoi-

I
cartof (maise, flax, wheat, clover, potato) 45 118 53 60
1Iedia pe asolament (lVlean for alerotations) 44 - 65 -

100
107
118
107
103

60
64
71
64
62
64 ~)

100
112
112
113
112

39
44
44
45
44
43 ;:)

Dozele de îngrăşăminte cu N aplicate alternativ anual.
Rates of N fertilizers alternatively applied every ye ar,

1974 1975 1976 1977 1978 1979 Total
30 150 30 150 30 150 540
60 120 60 120 60 120 540
90 90 90 90 90 90 540

120 60 120 60 120 60 540
150 30 150 30 150 30 540
450 450 450 450 450 450

bl
b 2
b 3

1) '1

1J"
Total

.*) (~,~cc1ia lnean)



Eficienţa economică a rotaţiei şi îngrăşămintelor Ia cartof (Economical efficiency of crop rotation and fertiIization
for potato crop), în Ieu, unităţi cereale şi kcal/ha)

Tabelul 3

Rotatia
(Crop roi:ation)

Cartof d. cartof (potato after potato)

Cartof d. grîu (potato after wheat)

Cartof d. secară (potato after rye)

Cartof d. orzoaică (patato after two-rows barley)

Cartof d. in (potato after flax)

Cartof d. porumb (potato after maise)

Asolamente (Crap rotation type)

al - monocultură (only potato)

a 2 - asolament de doi ani (potato every 2 rd year)

asolal11ent de trei ani (potato every 3 rd year)

a 4 - asolal11ent de patru ani (potato e
very 4 th year)

as - asolal11ent de cinci ani (potato every 5 th year)

Ingră~ăminte (Fertilizers)

Valoarea
producţiei

pe rotaţie

(Yeld
value)

mii lei/ha

21,3

27,1

28,3

25,2

28,9

25,7

21,2

28,7

32,2

37,6

41,0

40,6

36,9

44,1

Cheltuieli
suplimentare

(Suplimen
taryexpen
ses) lei/ha

Mt.

503

530

333

551

374

mt.

557

625

632

1796

Mt.

1036

2458

Venit net
suplimentar
(Suplimen
tary net
income)

lei/ha

Mt.

5297

6530

3587

7049

4026

mt.

6943

10375

15768

18605

Mt.

-4736

1416

Venit la 1
leu investit
(Income for
ewery leu
invested)

0,0

10,5

12,3

10,8

12,8

10,8

0,0

12,4

16,6

24,9

10,4

0,0

--4,6

--0,6

Unităţi

cereale
la ha

(CereaI
units

per ha)

7,8

9,7

10,1

9,3

10,2

9,4

6,0

7,1

10,2

10,3

12,0

12,0

10,9

13,0

Energie
(Energy)

miI.
kcal/ha

12,4

19,1

20,5

18,4

22,5

18,7

12,3

19,1

37,2

37,5

44,0

40,9

37,3

42,2
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în unităţi cereale sau în milioane kilocalorii la hectar, au înregistrat cele mai
mari valori în cazul cultivării cartofului după in, secară şi grîu de toamna
(rotaţiile 5, 3 şi 2).

în funcţie de durata asolamentului eficienţa economică pe întreaga
rotaţie a fost net superioarămonoculturii în cazul rotaţiilor de doi, trei, pa
tru şi mai ales a celei de cinci ani.

Legat de dozele de îngrăşăminte folosite în experienţa cu rotaţii, agro
fondul cu N 120 P 60 K 40 a determinat cea mai bună eficienţă economică la
cartof (tabelul 3).

în actuala criză economică a energiei, este mai economic de a se folosi
la cartof doze moderate de îngrăşăminte chimice şi în formulă completă,

decît doze mari repetate an de an.
În ulthnul deceniu şi în judeţul Suceava s-a extins treptat atacul de

alternarioză la cartof (tabelul 4).

Tabelul 4

DinalŢlica atacului de Alternarioză; în diferite asolamente (Alternaria solani attack
under different crop rotations)

Atac de Alternarioză (Alternaria attack)

1974 1975

I
1976 1 Media(Mean)

Asolamentul Apariţia Apariţia Apariţia

(Crop rotation) simpto- simpto- simpto-
G.Amelor G.A*) melor G.A melor G.AI(Symp- % (Symp- 0/ (Symp- % %10

tomes ap- tomes ap- tomes ap-
pearance) pearance) pearance)

I

al - cartof în monocultură

(only potato) 21.V 53,0 14.V 41,5 19.V 75 56,5

a 2 - grîu - cartof (wheat,
potato) 23.V 26,0 16.V 39,4 18.V 70 45,1

a 3 - borceag - grîu - cartof
(vetch-ots mixure,
wheat, potato 22.V 22,5 16.V 25,2 17.V 66 37,9

a 4 grîu - porumb - orz
- cartof (wheat, maise
barley, potato) 24.V 28,0 15.V 31,0 17.V 60 37,0

as - porumb - in - griu -
- trifoi cartof (ma-
ise, flax, wheat, c1over,
potato) 22.V 27,0 14.V 41,2 19.V 69 46,0

*) - Cadrul de atac (attack degreE')

Asolalnentul şi rotaţia plantelor s:"a dovedit şi în această privinţă ca
o măsur~l fitosanitară eficace de igiena cîmpului şi de reducere a atacului
de alternarioză la cartof. Prin succesiunea cartofului în diferi te rataţii,

boala şi~a redus intensitatea cu 10,5-19,5% faţă de nlonocultură. l{educerea
atacului a fost proporţional cu lungimea sau durata asolamentului.
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CONCLUZII. (1) Cartoful culti 'lat pe solul cernoziom levigat după

diferite plante prelnergătoare a reacţionat foarte semnificativ după secară,

grîu, porunlb, in şi orzoaică, depăşind cu 1,9-3,7 t/ha sau cu 7-14%
producţia cartofului în cultur{l succesivă de ~ase ani. (2) La acţiunea asola
mentului, cartoful a reacţionat sernnificativ în cadrul rotaţiilor de doi,
trei şi patru ani, adică la o încă.rcătur{t a cartofului de 25- 50~~ din structura
plantelor. În acest asolament s-a realizat un spor de producţie cu 3,7-5,5
tjha tuberculi (14-21 o/~), mai nlare decît în cultura repetată de cartof.
(3) Sub aspect economic sporurile obţinute la cartof, funcţie de rotaţie şi

asolament, reprezintă o acumulare a energiei biologice deloc neglijabilă,

deoarece pentru realizarca ei nu s-au frtcut nici un fcl de cheltuieli suplimen
tare de producţie. (4) Cultivarea cartofului după trifoi în cadrul asolamen
tului de cinci ani s-a soldat cu o producţie slab{l în comparaţie cu celelalte
asolanlente, datoriUt infesUlrii solului cu pir, cît şi declanş{trii unui atac
puternic de alternarioză, ca urmare a îngr{lş{lrii unilaterale cu fosfor şi 1=0
tasiu în această variantă. (5) Gradul de îmburuienare analizat la ]n2 la rc
coltarea cartofului, a înregistrat Valori relativ scăzute în comparaţiecu alte
culturi de cereale. Acesta, l1Ullleric şi gravinletric a fost în general condiţio

nat direct de particulariUlţile biologice ale buruieni lor şi ale plantelor din
Totaţie şi asolainent, prCCUl11 şi de rezistenţa buruienilor la erbicide. (6) Ro
taţia şi asolamentul ele asemer;ea a contribuit la reducerea atacului de alter
narioză la cartof cu 10,5-19 ,5~/o'
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H.ESULTS OBTAINED AT POTATO CROP DEPENDING ON
CROP ROTATION AI' SUCEAVA AGRICCLTURE EXPERIMENT

STATION

Swnmary

Two experiments "'ith a crop rotatioll system includ ing patato \yere carried out in
197--1- 1979 an a leached chernozem differentially fertilizeeL The results leac! ta the conclusion

·that the best precursory crops for potato are 'in order rye and autumn \,-heat, maize aneI
fibe.l: ilax, two-row barley; after these crops yield increases without any suplementary expenses
'\Ven" emegistered (1.9 -3.7 tjha potatoes, i.e. 7 - 14 %) verSllS the yiekls realisecl by a potato
,crap {ol1owing ta oth"r patata crap. The most suitable length of a crap rotatian was of 2-4
years when the yield exceecled with 3.7-5.5 tjha (14-21%) that obtained by potata following
potata. The amount of weeds assessed at harvest t!I11C an sqnare meter decreased as number
:anel v,'eight when the length of the crap rotation increased, the exact amount depending also
<on rees;stance of the weeds ta the used herbicides. The attack of Alte1'1~1ria coulcl be reduced
by 10.5-19.5% by crap rotation procedure.

FORSCHUNGSERGEBNISSE ZlJH. FHTCHTFOLGE - UND
SCHLAGESTALTUNG IM KAH.TOFFELBAU AUS DER FOHSCHUNGS

STATION SUCEAVA

Z usa-mmenfassltng

AuI einem ausgclaugten Tschernosiomboclen \,-urdcn stationar, im Zeitraum 1974
]979, I.wei Versuche zur Fruchtfolge- und Schlaggestaltung il11 Kartoffelban durchgefiihrt.
Die Ergebnisse zeigten folgende Pflanzen als beste Vorfriichte fur die Kartoffel: \Vinterroggen
uncl ,Vinterweizen, dann Mais und Faserlein und anf dritter Stufe nur die Braugerste. Xach
<:liesen \'orfriichten lagen die Kartoffelertrăge mit 1,9 - 3,7 t/ha ader 7 -14% hăher als im
wiedccrholtcn Kartoffelbau, ohne anclere Mehrkosten. Als beste Fruchtfolgen crwiesen sich
-clic 4-, .3- uncl 2-jăhrigen. In ihrem Fali lagen clie Mehrertrage zwischen 3,7-5,5 tjha Knollen
>oder 1':1 -2 1% gegcniiber cler Ii:artoffelmonoknltur. Der Verunkrautungsgrad bei cler Ernte
verminclert sich proportionell mit der Fruchtfolgedauer, mit einigen biologischen Eigenheiten
'Cler Kulturpflanzen und mit cler l~esistenz cler Unluauter gegeniiber den verwencleten HeI'
biziden. Ebenfalls trug die Fruchtfolge zur I<edllzierung des AlternariosabefalIs mit 10,5
19,5% bei.
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PE3YJlbTATbI flOJIYLIEHHbIE flO KAPTO<PEJIIO HA HAYLIHO-HC-
CJlEnOBATEJlbCKOHCEJIbCKOX03~HCTB~HOHCTAHUHHCYLIABA,

B 3ABHCHMOCTH OT I1PHMEH~BlllErOC~ CEB00I30POTA H PO-
TAUHI1 KYJIbTYP

Pe310Me

B rIepl1o)J; 1974-1979 rr., Ha y)J;06peHHOM BhIIll,eJI04eHHOM tlepH03el\Ie, B CTaI1JI0HapHhIX

yC.TJOB1I5IX, npOBO)J;lIJIHCh ;J;Ba OrIhl1.'a C BhlpaIll,I1BaHlIeM I(apToepeJI5I, npl14eM O)J;HH H3 HHX Kaca

JIC5I pOTall,l1lI KyJIhTyp, a )J;pyroH xapaKTepa ceBo06pOTOB. TIOJIy4eHHhle pe3yJlhTaThl nOK333J1H,

tITO Ha1160JIee peKoMeH;a,yeMhlMH npe)J;UleCTBeHHHKaMH )J;JI5I KapToepeJl5I 5IBJI5IlO1.'C51 npe)K)].e Beero,

pO)Kb H 03HMa5I rIwemUl,a,3aT€M KyKypy3a II JIeH-)J;OJIryHell, li HalwHeu f1I1BOBapeHHhlt:1 5l1lM€Hb.

TIpn noca)J;Ke no 3TH!vl npe)J;UlecTBeHHHKaM ypO)Kalf KJIy6HeH Kap'foepeJ15I nOBbIllJaJIC5I Ha 1,9 
- 3,7 Tira, I1JIlI Ha 7-14% no cpaBHeHlIlO C noca)J;KoH ero BTOpOH KyJIh1.'ypOI1, 6e3 KaKlIX ll116cr

)J;06aBOtIHbIX pacxo)J;oB. HaH60JIee nO)J;xo)J;5IIll,HivlH OKa3aJIHCh 4eThlpeXrIOJIhHhII1, TpexfloJlbHb{l{

II )J;BynOJIbHblJ1 ceBo060pOTbI. TIPH lIX npHMeHemm npH6aBKa yporKa51 KJIy6HOti KOJle6aJl3Cb

01' 3,7 )],0 5,5 Tira lIJIH 01' 14-21 % rIO cpaBHeHHIO C 6eCCMeHl-IOH KyJIbTypOH. 41.'0 KaCaeTC5I

CTeneHIf 3aCOpeHH51 (4HCJIeHHOrO II rIO Becy) COpH5IKaMH rIOCeBOB, onpe)J;eJI51eMOrO Ha KBa)J;paTHblll

MeTp npH y60pKe KapToepeJI5I, 1'0 OHa nOCTeneHl-IO CHHrKaJIaCb rIO Mepe npOfl,OJIrKwre.TlbHOCTlJ

ceBo060pOTa, B 3aBHCl1MOCTH 01' 6HOJIOfH4eCKHX oc06elUIOCTeH KyJIhTyp li 01' yCToii4HBOCTH Cop
H5IKOB K npHMeIUIBUlHMC5I rep6HUH)],aM. TIOMI1MO 3Toro, xapaKTep pOTaUl11f KyJIb1.'yp II npO).J.OJ1-

rKHTeJIbHOCTh ceBo060pOTa CrIOC06CTBOBaJ1H CHlI)KemllO Ha 10,5--19,5% CTeneHH nOpa}KeIH15f

KapToepe.TJ51 aJIhTepIIapn030l\1.
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REZULTATE PRIVIND SISTEMUL DE LUCRARE
A SOLULUI PENTRU CARTOF ÎN PERIOADA 1970-1979

ÎN ZONA PODIŞULUI SUCEVEI

D. CATAEGIU şi GH. SIN

Pe soIurile predominante din podişul Sucevei, favorabile culturii
cartofului, s-a cercetat în perioada 1970 - 1979 raportul optim în timp
dintre arăturile la 15 cm, 20 cm si 30 cm adîncime. Rezultatul cercetă

rilor a scos în evidenţă că pe tipul de sol cernoziom levigat, arătura adîncă
executată anual la 28 - 30 cm este cea mai economicăpentru cartof, deter
minînd un spor de 1,2 tjha tuberculi faţă de lucrarea normală. Pe soIurile
podzolite şi cele cenuşii de pădure, pseudogleizate şi cu exces temporar
de umiditate, se obţin rezultate deosebite prin aplicarea lucrărilor de
drenaj închis (spor 8,7 tjha tuberculi), asociate cu lucrările de afînare
a solului la 60 cm adîncime cu MAS (spor 1,3 tjha tuberculi) şi cu arătura

la mică adîncime a solului (spor 2,9 tjha tuberculi). Gradul de îmbu
ruienare a cartofului la m 2 , se reduce numeric apreciabil în cazul ar~'t

turilor adînci, iar gravimetric în cazul arăturilor la mică adîncime.
Raţionalizarea lucrărilor de bază, în raport cu fiecare plantă din rotaţie

şi asolament, contribuie la realizarea unor importante economii de com
bustibil (28 - 30 %), la conservarea solului şi la menţinerea fertilităţii

ridicate a acestuia.

Fată de arătura clasică, se cunosc astăzi noi metode de lucrare a so
lului, în'tre care cultivaţia minimă (mininlum tillage) în unele variante ca:
110-till, strip-tillage, sad seeding, ecofallow se extinde tot mai lTIUlt în ţă

rile cu agricultură avansată (\VOORNEES, 1979 şi AUSTERNSON, 1978).
Cercetările făcute la noi de PINTILIE şi colab. (1979) şi HULPOI şi colab.
(1973) cît şi cele efectuate în alte ţări de BAUEMER şi BAKERMANS
(1973), KANT (1976), CANTZER şi BLAKE (1978), KUNZE (1978),
BLEVINS şi colab. (1978), au stabilit că metoda de cultivaţie minimă a
solului este indicată numai pentru cultura cerealelor păioase şi a plantelor
leguminoase. Pentru culturile rădăcinoase şi tuberculifere, care pretind un
sol afînat pe întreaga perioadă de ~vegetaţie, arătura ad}ncă la 25-30 cm
este şi rămîne de actualitate (BILTEANU, 1979; BIRNAURE, 1979;
CATARGIU, 1969 a, 1976, 1979; CATARGIU si colab., 1967, 1969; BERA,
1979), BREDT (1979), punînd în practică ide~a lui SCHOLZ şi ZĂNKER,
este de părere că se poate evita tasarea solului la cartof prin transferarea
lucrărilor din primăvară în toamnă (bilonarea solului din toamnă).

Cercetările noastre din ultimul deceniu, care fac obiectul referatului
de faţă, aduc o importantă contribuţie privind sistemul lucrărilor de bază

la cartof pe soIurile dominante din zona podişului Sucevei.
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METODA DE CERCETARE. În perioada 1970~1979 pe un sol cerno
zomoid levigat s-a cercetat influenţa raportului optim dintre efectul ar:îtu
rilor adînci, normale şi la mică. adîncime asupra producţiei de cartof Într-o
rotaţie de patru ani (pcrumb, borceag, grîu, cartof). În această rotaţie car-o
tofului i s-a asigurat un agrofond de N1?Q P so şi 1(80 .Nul11~lrul şi gracluarea
factorilor cercetaţi sînt redate în figura 1.

Pe soIurile cenuşii de pădure pseudogleizate, afectate temporar de
exces de umiditate, din zona Serbăuti si Ilisesti, judetul SuceZtva, s-a exe
cutat la cartof o experienţă c~ influ~nţa co~binată a 'lucrărilor de afînare
şi arături pe sol drenat şi nedren,?-t. Numărul şi ordinea factorilor cercetaţi

sînt prezentaţi în tabelele 1 şi 2. In timpul vegetaţiei s-au făcut dete:rminzlri
asupra gradului de îmburuienare în funcţie de factorii cercetaţi.

S-a experimentat cu soiul Desiree, iar calcularea şi interpretarea re
zultatelor S-a făcut după metoda analizei varianţei cu doi factori.

REZULTATELE OBŢINUTE. 1. Cercetările întreprinse la cartof timp
de zece ani, cu privire la raportul optim dintre efectul arăturilor adInci,
al celor normale si al celor la mică adîncime ne tipul de sol cernoziom
levi gat (fig. 1), a~ scos în evidenţă următoarel~ aspecte:

29,130,0 29 9
I

IlI.. 5% =2,0 j i1.=2,8 j o,1t:3,7.

Fig. 1 - Influenţa lucrărilor solului aplicate consecutiv sau alternativ, într-o rotaţie de
patru ani (porumb, borceag, g îu, cartof) asupra îmburuienării culturii de cartofi şi pro
ducţiei acesteia (Effect of tillage variants, applied consecutively al! the four years or alter
natively, in a crop rotation composed of maize - vetch mixture wheat potato, on.

weight and number of weed on quare metre in potato fie1d and on tuber yield pro ha)
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- La realizarea în fiecare an prin ar{ttură a celor trei adîncimi de
lucrare a solului la cartof, arătura adîncă de 28-30 CIn a dat cele ulai
bune rezultate (32,1 t/ha, înregistrîndu-se o tendinţtl. de depăşire cu 1,2
t/ha tuberculi a producţiei variantei arate nornlal şi cu 1,3 t/ha tuberculi
a producţiei variantei discuite în fiecare an (variantele 1, 2 şi 3).

- în cazul alternării la interval de un an a ar{tiurii nonnale sau a
dînci, Cu tratarea chimică (sod seeding) sau discuirea solului (Ininimum
tillage), respectiv variantele -1, 5 şi 6, se observă dl tot la varianta de arătu

r{l adîncă s-au obtinut cele mai bune rezultate la cartof. fiind si în acest
caz o tendinFl de 'sporire a producţiei de tuberculi faţă de cea ~ variantei
de arătură nonnală, cu 0,8-0,9 tjha.

- Prin alternarea ar{durii normale sau adînci cu discuirca solului
la intervale de doi ani (variantele 7 şi 8), producţia de cartofi aproape s-a
egalat între variante, fiind Însă cu mult ulai scăzută faţă de nivelul celor
Înregistrate În cazul arrlturilor consecutive an de an. Atunci cînd arătura

normală si cea adîncă a fost alternată cu discuirea solului la interval de trei
ani (vari~ntele 9 şi 10), nivelul producţiilor de cartof a Sdlzut semnificativ
în cazul arăturii normale.

Iată deci Crl, prin cultivaţia nlinim{t a solului, respectiv prin mobili
zarea mai redusă a solului la diferite adînciIni si intervale. recolta de tu
berculi scade treptat cu mărirea intervalului de' tinlp dint;e arături ceea
ce dovedeste că această metodă nu constituie o varianUl reusittă pentru car-
tof În co~diţiile pedoclimatice din zona cercetată. '

în functie de conditiile climatice ale anului, arătura nornlală a dat
bune rezultat~ la cartof î~ anii cu precipitaţii abundente, iar arătura adîn
că, în anii cu precipitaţii puţine sau normale. De aseUlenea merită atenţie

şi faptul că arătura adîncă favorizează obţinerea de tuberculi m.ari pentru
consum, pe cînd lucrarea la mică adîncime a solului contribuie la formarea
de tuberculi mai mici.

Gradul de îmburuienare a solului în functie de sistemul de lucrare a
Înregistrat în general valori numerice lnai mari' pe mp în varianta discuiEt
continuu (V3 ), precum şi în cazul alternării acesteia cu arătura nornlală. la
intervalele 1--3 ani (Vs' V7 şi V9). Valori lnai reduse ale gradului de hnbu
ruienare pe mp din punct de vedere numeric s-au înregistrat în cazul ară

turii adînci executate anual sau la interval de 1-3 ani, respectiv varian-·
tele 2, 4, 6, 8 şi 10. Sub aspect gravimetric, gradul de îmburuienare la car
tof a înregistrat valori mai mari la rnp În cazularăturii normale alternată

cu discuirea solului la interval de 1 şi 2 ani (Vs şi V7)' dar valori mai scă-·

zute în cazul discuirii continue a solului cît si a alternrtrii arăturii adînci
cu discuirea solului la interval de un an (V~'şi V6 ).

Buruienile determinate la recoltarea cartofului au fost în general cele
erbicido-rezistente, aparţinînd genurilor Set:lria, Scleranth1ţs, Convolvul'llS,
Galeopsis, Polygonum, Cirsium, Equisetunz, Agropyrum.

În functie de adîncimea de lucrare a solului, buruieni le cu înmultire
prin rizomi (Agropyrum, Cirsi'lim, Lactuca, Equiset'lt111t, Convolvulus) au pre
dorninat în variantele discuite, iar cele cu înmulţire prin seminţe (Setaria,
Polygonum, Scleranthus, Anagales, Galeopsis, Galium) au predominat în
variantele arate normal sau adînc.

2. Cercetările întreprinse În ultimii doi ani la cartof pe soIurile cenuşii

de pădure pseudogleizate şi cu exces temporar de umiditate din zona podi--
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şului Şerbăuţi-Calafindeştiunde se g~lsesc localităţile Şerbăuţi şi Ilişeşti,

cu privire la lucrările de afînare şi de adîncire a stratului arabil pe sol dre
nat şi nedrenat, au scos în evidenţă următoarele aspecte:

- Prin aplicarea drenajului închis la distanţa de 20-30 m şi la
adîncimea de drenare de 80-90 cm (varianta a2 ) s.,.a realizat la cartof, în
medie pe doi ani, un spor de 8,7 tjha tuberculi adică cu 83,0 % mai mult
decît pe sol nedrenat, spor care amortizează şi justifică necesitatea acestei
lucrări în eliminarea excesului de umiditate, ca factor limitativ în reali
zarea unor producţii mari şi sigure în zonă (tabelul 1).

Tabelul 1

Influenţa lucrărilor de drenaj, afînare şi de adîncire a arăturii asupra producţiei de
cartof pe soIurile cenuşii de pădure de la Şerbăuţi (Effect of draining, soi! crumbling and

deep ploughing on potato yield an forest grey soils at Şerbăuţi)

Producţia pe ani
(Potato yeld) tlha

~--;-Varianta Dif.
.,.-.j~ %(Variant)

I

(Diff.) c·....

1978 1979 IMedia 851
(mean) Q) .....

IUl23.

al - sol nedrenat (mt) (undrained soil) 5,3 15,6 10,5 Mt. 100

a 2 - sol drenat (drained soil) 16,7 21,7 19,2 8,7 ~ ~ .~ 183
----------- ---

DL 5% 5,7 1,7 - 3,7 -

b l - sol neafînat (uncrumbled soil) 10,3 18,2 14,3 Mt. 100

b2 - sol afînat 60 cm toamna (60 cm
deep crumbled soil in autumn) 11,7 19,5 15,6 1,3 ~ ~ :' 110

b3 - sol afînat 60 cm primăvara (60 ClTI

deep crumbled soil in spring) 11,7 13,9 12,8 -1,5 000 89

-------------
DL 5% 0,1 0,8 - 0,4 -

Ci - arat ·la 15 cm (ploughed at 15 cm
deep) 12,5 20,0 16,3 2,9 -i< ~ ţ 121

c2 - arat la 20 cm (ploughed at 20 cm
deep) 11,0 15,9 13,4 Mt. 100

c3 - 'arat la 30 cm (ploughed at 30 cm
deep) 10,2 20,1 15,1 1,7 "ţ. j:.' 112

----------------
DL 5% 0,1 0,7 - 0,4 -

Precipitaţii (mm) pe perioadă de vegeta-
ţie (Rainfalls for growth period) 532 319 425 213 -

- Lucrarea de afînare a solului, executată toan1na la distanţa de 150
Cfi şi la 60 cm adîncime, perpendicular pe direcţia drenurilor, cu MAS
tip "Progresul" Brăila (varianta b 2), a determinat obţinerea unui spor de
1,3 tjha tuberculi (10 %

) faţă de varianta neafînată. Şi această lucrare se
justifică la cartof, dacă se are în vedere faptul că sporul de recoltă obţinut

acoperă de şapte ori preţul de cost al lucrării.
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Afînarea solului în aceleaşi condiţii, primăvara, s-a soldat în cei doi
ani de la executarea ei cu o scădere foarte selnnificativăa producţiei de tu
berculi. Explicaţia acestei scăderi se datoreşte faptului că solul elimină

repede apa, iar seceta, fie ea şi de scurtă durată, usucă puternic argila care
craprl şi se "betonează". De regulă, lucrările de afînare se plasează ca efect
între cele de drcnaj şi cele de pregătire a solului.

_ H.ezultate lnai greu de explicat au fost obţinute la aplicarea diferite
lor variante de adîndme a arăturii, varianta la 20 cm fiind semnificativ
inferioarrl ca efect. În condiţiile în care s-a experimentat, se apreciază că
pentru conservarea solului adîncirea stratului arabil trebuie făcută treptat
si nu deodată.

, Pe solul podzolit pseudogleizat de la Ilişeşti - Suceava, unde
s-au executat în ultimii doi ani numai lucrări de afînare si adîncire a stra
tului arabil (fără drenaj), într-o rotaţie de doi ani (secară', cartofi), arătura
la mică adîncime (varianta b 1 ) a contribuit la creşterea producţiei de car
tof cu 1,1 t/ha tuberculi faţă de varianta lnartor. Lucrarea de afînare a so
lului fără drenaj, nu s-a dovedit eficace, iar arătura adîncă a condus la scă

derea semnificativă a producţiei de cartof (tabelul 2).

Tabelul 2

Influenţa lucrărilor de afînare în asociere cu adîncimea de lucrare a solului asupra producţiei

de cartof pe solul podzolic de la Ilişeşti (Effect of soi! crumbling work
and soi! depth work on podzol soi! at Ilişeşti)

Prad. (Yeld) t/h
~-:--

I

·ri 'H
Varianta Dif. .::-'"
(Variant) IMedia (Diff.) eE1 %

1978 1979 (mean)
Q)-'"

U)~

al - sol neafînat (uncrumbled soil) 11,3 18,7 15,0 Mt - 100

a 2_ - sol afînat la 60 cm toamna (60 cm
cleep crumblecl soil in crutumn) 12,3 19,0 15,6 0,6 - 104

---------._-
DL 5% 2,9 4,7 - 3,8 - -

bl arat la 15 cm (ploughecl 15 cm
cleep) 13,2 20,1 16,6 1,1 ~ ~ 107

b2 arat la 20 cm (p10ughecl 20 CITl

cleep) 10,8 20,3 15,5 Mt. - 100

b3 arat la 30 cm (p10ughed 30 cm deep) 12,3 16,5 14,4 - 1,1 00 93
--

~I---
------

DL 5% 0,4 0,6 - -

Nivelul producţiilor la cartof pe aceste soIuri bolnave este scăzut,

deoarece s-a mers pe ideea ca evidenţierea factorilor cercetaţi să se facă în
prima fază fără aportul îngrăşăn1intelor, care cu siguranţă ar fi ridicat cu
mult nivelul producţiilor de cartof.

Raţionalizîndlucrările de bază ale solului în ideea economiei energiei,
rezultă că prin diferenţierea arăturilor pe culturi în cadrul asolalnentului
luat în cercetare la SCA Suceava, se pot face econonlii de combustibil de
28,70/0 la varianta propusă faţă de cea obişnuită (tabelul 3).
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Tabelul ];

Adîncimea optimă de lucrare a solului şi consumul economic de energie la cartof în
rotaţie (Optimum depth for soH working and emergy consumption saved under a crap

rotation conditions)

I
Varianta obişnuită Varianta propusă Combusti-
(Normal variant) (Propsed variant) bilul eco-

nomisit
Planta din asoJament

ha
(Gas saved}

(Crop in crop rotation) adîncimea consum adîncimea consum

I
arăturii motorină arăturii motorină

I
(Plou- (Gas (Plou- (Gas

litri OIghing consump- ghing consump- ,0

I depth) tion) depth) tion)

Porumb (maize) 100 30 ctn 370 20 Cl1l 160 110 I 40,7
1

Borceag (Vetchvats

I

mixture) 100 25 cm 200 16 Cl11 120 80 51, OJ

Grîu de toal1111~t (Au-
tum wheat) 100 25 Cl11 200 16 Cl11 120 80 51,Oi

Cartof (Potato) 100 30 Cl11 270

I

30 Cl1l 270

I

100,0'

Total (Total) 400 940 - 670 270 28,

În toate cele patru sole, a cîte 100 hectare fiecar, consumul total de
combustibil a fost de 940 1 la varianta obisnuiUt dar la varianta proDusă

de 670 1. Deci o economie de 270 1 cOlnbustibil care dă posibilitatea s~l se
execute în plus circa 100 hectare arătur{t adîncă sau 200 hectare ar{ttur{L la
mică adîncime. Diferenţiindu-se sistemul de adîncire a stratului arabil p~

rotaţie şi asolament se evită formarea tălpii plugului (trafficpan hardpan)
şi degradarea fizică a solului.

CONCLUZII. (1) Pe solul cernozimoid levigat de la S.C.A. Suceava;.
arătura la 28-30 cm, executaUt anual vara după grîu, s-a dovedit cea lnai
corespunzătoare adîncilne de lucrare a solului pentru cartof. (2) Prin al
ternarea arăturii normale si adînci cu discuirea: solului la intervale de 1. 2
sau 3 ani, ca variantă a n~etodei de cultivaţie minimă a solului, producţia
de cartof a scăzut treptat cu mărirea intervalului de timp dintre arături.

(3) Pe soIurile cenuşii de pădure, pseudogleizate şi cu exces temporar de
umiditate, lucrările de drenaj închis au sporit producţia de cartof cu tI
ha, lucrările de afînarea solului cu 1,3 tjha, iar lucrările de adîncire a stra
tului arabil, la 15 cm sau 28 Cln, cu 1,7-2,9 tjha tuberculi. Toate
riIe realizate au fost foarte economice şi bine asigurate statistic. Pe
soIurile podzolite, pseudogleizate şi cu exces temporar de umiditate,
riIe de afînare fără drenaj s-au dovedit ineficiente petru cartof. (5) Dintre
lucrările de afînare a stratului arabil la arătura executată la 15 cm adîn
cime s-a obţinut un spor de 1,1 tjha tuberculi (70/~) faţă de arătura normal{t
şi de 2,2 tjha tuberculi (15%) faţă de arătura adîncă. (6) Gradul de îmburuie
nare a solului la mp s-a redus nunleric, în cazul arăturii adînci şi gra vime
tric, în cazul discuirii continue a solului. (7) Diferenţierea sistelTIului de
lucrare a solului în funcţie de specificul fiecărei plante din asolament, Con-
duce la realizarea de economii de combustibil cu 28-30%' la conservarea
fizică a solului şi la menţinerea fertili tăţii acestuia.
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Prezentată Comitetului de redactie la 20 aprilie 1980
Referent: Dr. d~c. Ai. Berindei

RESULTS REGARDING SYSTEM OF SOIL TILLING
IN 1970-1979 IN ZONE OF SUCEAVA PLATEAU

Swnmary

Among the variants of ploughing (15, 20 aneI 30 cm deep), 011 leached chernozern the
most economical was the ploughing depth of 28 - 30 cm leading to an yield incrcase of 1.2 t/ha.

The closed drainage, the soilloosening (60 cm c1eep, by MAS) and the shallow p10ughing
havc inducecl yield increases of 8.7 t/ha, 1.3 t/ha and 2.9 t/ha, respectively. A11 these together
are recommended ta be done on podzolized soils and a1so on the forest grey soils thase are
psel1do-gley and temporary excessive in moisture.

The ,veeds ,vere as number considerab1y rcdl1ced by deep ploughing and as weight by
shallow ploughing.

By choising the best method of p10ughing clepending on the crop rotatioll much Diese1
oiI can be saved (28-30%) aud the soil can be well kept, with a high fertility.
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ERGEBNISSE ZUM BODENBEARBEITUNGSSYSTEM FUR DIE
KARTOFFEL, AUS DER PERIODE 1970-1979 IM ANBAUGEBIET

SUCEAVA

Z usarnrnenfassung

AuI elen vorherrsehenelen, Iur die Kartoffel geeigneten Băden aus dem Hoehlancl Suceava
wurelen im Zeitraum 1970 - 1979 Forschungen iiber clas optimale Yerhăltnis auI lăngere Sicht
zwischen den Ackerungstielen 15 em, 20 cm und 30 cm clurchgefuhrt. Die Ergebnisse erwiesen
als am vorteilhaftesten auf clem ausgelaugten Tschernosiomboden, clie alljăhrliehe 28 - 30 cm
tiele Ackerung, mit einem Mehrertrag van 1,2 t/ha Knollen gegenuber der Normalackerung.
AuI elen Poclsolbăclen und den grauen \;Valelbăden mit periodischem Uberschuss an \Vasser,
kănnen aussergewăhnliche l\esultate mit geschlossenen Drănanlagen (Mehrertrag 8,7 t/ha),
vereint mit cler Lockerung des Boclens auI 60 em Tiefe mit dem Lockerer MAS (Mehrertrag
1,3 tjha) und mit flacher Ackerung cles Bodens (Mehrertrag 2,9 tjha) erzielt werden. Der
Verunkrautungsgrad wird stark reduziert, zahlenmăssig im Falle cler Tielackerungen uncl
gravimetrisch im FaJle cler flachen Ackerungen. Die Rationalisierung der wiehtigsten Boclenar
beiten im Verhăltnis mit jeeler Pflanze der Fruehtfolge, Iuhrt zu Brennstoffeinsparungen (28
30%), zur Boclenkonservierung und Erhaltung seiner hohen Fruehtbarkeit.

vICCJlE,UOBAI-H15I, KACAlOWJ1EC5I CVICTEiVlbI 05PAEOTI\VI TIOLIBbI
TIOn KAPTO<PEJlb, TIPOBO,UVIBillVIEC5I B HEPVIO,U 1970-1979 rr.

B 30HE CYLJABCKOrO TIJlATO

Ha npe06J1ap;alOI11}IX Ha Cyl.IaBCKOl\I n.naTO 6JlarOnpH5ITHbIX iVI5I Ey.nbTypbI KapToepeMI

nO'-lBaX, 1970 1979 rro HSy'-la.nocb OnTIIMa.nbHoe COOTHowerme BO BpCMtIHI l\lOKiJ,y ECIlaWKaMlr

Ha rJly6}Hly 15,20 H 30 C1\1. TIo.ny"leHHble pesy.nbTaTbl nOKasa.nH, ,-{TO Ha BbIIll,e.nOl.leHHOIVl l.IepHoseMe

HaH60.nee .3KOH01'o1I1'-1HO}I nop; KapToepe.nb 51B.ne5IETC5I elKerOiJ,Ha51 BcnaWKa Ha r.ny6IHly 28 - 30
C1'o1, 06eCnel.IHBalOll.I,a51 npH6am>:y ypolKa5I B 1,2 Tira K.nyBIwei'r no cpaBHeHHlO C 06bI'-IHOfl 06pa

GOTIwil. Ha 01l0iJ,30JleHHblX H Ha cepblX JleCHblX nceBp;00r.1eeHHblX nO'-lBaX C BpeMeHHbIM Hs6blTKOM

BJ1alKHOCTH, oc06eHlIO xopOWHe pesyJlbTaTbI p;aer npHlVleHCHHe 3aKpbrroro p;peHalKa (c 8,7%
npH6aBIW}1 ypO}Ka5I K.ny6Hefr), COBMeCTHO C pblXJleHHeM 1l0'-lBbl Ha rJly6lHly 60 CM C rrOMOUl,blO

!VIaWIlHbl MAS (AaIOlll,HM npH6aBKy 1,3 Tira KJly6Hefr) I1JlH C Her.ny60Iwi'r BcrrawKoil (npH6aBKa

2,9 Tira KJIy6HeA)o CreneHb sacopeIlHOCTI1 COpH5IKal\IH B '-lHCJleHHOM OHIOIlleH}HI SHaLJHTe.nbHO

cmnlweTC5I npH r.ny60I.;:oii BCllawKe, a B BeCOBOM OTliOWeHHH - rrpH MeJlI{Qii BcnaWKe. PaUJiOHa

.ni1S311I151 OCHOBHOi'r 06pa6oTKH nOl.IBbI nOJ~ Ka)KP;YlO KyJlbTypy pOTal.l.!IH H ceBo060pO'ra cnoc06

cTByeT oCylll,eCTBeJleHHIO SHa411TeJIbHOH .3KOHOMmr (Ha 28-30%) ropIOLIero, coxpaHeHIo rrOl.IBbI

II no;:mepmaIHi!O ee nJlo,TJ;opo,IJ;H5I IIa BbICOKOM ypoBHeo
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REZULTATE PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFLUENŢA

UNOR LUCRĂRI AGROFITOTEHNICE EFECTUATE
LA CARTOF, ASUPRA TASĂRII SOLULUI

SI UMIDITĂTII. .
1. SIMIONESCU, DOINA CHIOEEANU, 1. DEOCAŞ, V. GOIA,

H. BEEDT şi D. MITEOI

Pe un podzol de la Făget-Cluj-Napoca s-a urmărit efectul unor
lucrări de bază ale solului executate toamna, cu si fără afînare adîncă,

efectul unor lucrări de pregătire a terenului în v~derea plantării execu
tate prim~ivara şi a unor lucrări de întreţinere a culturii, asupra gradului
de tasare şi umidităţii momentane. S-a constatat că pe terenul arat la
30 cm şi afînare adîncă la 50 şi 75 cm adîncime, s-a realizat o reducere
simţitoare a tasării solului in profunzime, mărind capacitatea de infil
trare şi reţinere a apei, cantitatea de apă acumulatti fiind in funcţie de
precipitaţiile atmosferice. Între diferitele metode d~pregătire a terenului,
primăvara nu s-au remarcat diferenţe evidente. In ce priveşte efectul
lucrărilor de întreţinere, s-a constatat o creştere a gradului ele tasare
a solului pe măsura reducerii numărului intervenţiilor mecanice ma
nuale in cultură. T2sarea solului s-a accentuat puternic în perioada
înflorire şi maturitate, mai ales cînd în acest interval de timp, precipi
taţiile au fost deficitare. Atunci cînd lucrarea de toamnă constă numai
în discuire, o aiînare mai bună în jurul bilonului, la recoltare, se reali
zează numai prin mărirea num~trului lucrărilor de întreţinere. Prin exe
cutarea arăturii adînci de toamnă, se realizează o stare de afînare mai
bună a solului chiar în lipsa lucrărilor de întreţinere mecanice sau ma
nuale.

În zona solurilor podzolice şi podzolite din ţara noastră se Întîlnesc
numeroase terenuri cu exces telnporar sau prelungit de umiditate. În astfe 1
de condiţii, majoritatea plante10r de cultură dau producţii mici şi nesigure.
Dintre acestea cartoful s-a dovedit cea mai sensibiEt faţă de excesul de ulni
ditate. CerceUlfile recente au stabilit că în funcţie de soiul cutivat, pierde
rile de recoltă pot ajunge la 70--80% (BRETAN şi colab., 1972) dacă

nu se iau măsuri corespunzrttoare.
Dintre metodele experimentate pînă În prezent în scopul ameliorări

unor astfel de soIuri, literatura de specialitate românească (DliNCĂ şi

ULINICI, 1961; BERINDEI şi colab., 1965; IANCU şi colab., 1968;
STANCIU şi colab., 1969; STÎNGĂ, 1969; NICOLAE, 1970; BOERIU şi

colab., 1971; COLIBAŞ şi calab., 1971; COLIBAŞ şi MATE, 1972) şi cea
străină (MIHALIC şi BUTORAC, 1964; \VOODRUFF şi SM ITH, 1964;
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SCH\VARZ şi GORA, 1964), subliniaz~l ca cea mai oportună, lucrarea prin
care se realizează lnobilizarea solului În profunzime.

lVlajoritatea cerceHirilor întreprinse au dovedit dl prin lucrările de afî
nare în profunzime a solului s-au ameliorat însuşirile fizice ale acestuia,
creîndu-se un raport optim Între umiditate şi aer, ceea ce a influenţat fa
vorabil culturile de porumb, grîu, trifoi şi in de fuioL Alături de inul de
fuior şi trifoi îndeosebi, în zona cu unliditate suficientă şi temperaturi mo
derate caracteristice arealului soIuri lor podzolice şi podzolite, cartoful ar
întîlni cele mai favorabile condiţii dac{l pericolul excesului de umiditate
ar putea fi îndepărtat.

Întrucît pînă în prezent nu s-au întreprins cercetări 1n acest sens la
această cultură, în lucrarea de faţă von1 expune primele rezultate obţinute

în urma unor lucrări agrofitotehnice efectuate pe un podzol argilo-iluvial
glossic de la Colonia Făget - Cluj-Napoca în perioada 1977-1979.

METODA DE LUCRU. Într~o experienţă polifaetorial~L s-a urmărit:
1. efectul lucrărilor de baz~l ale solului efectuate toalnna (T) : TI - discuit,
1'2 arat la 30 Cln, 1'3 - arat la 30 cm afînare la 50 C111, 1'4 -- arat la
30 Cfi + afînare la 75 C111; 2. efectul lucrărilor de pregătire a terenului în
vederea plantării executate prim{L\Tara (P): P1 -- lucrat cu grapa cu col ţi
oscilanţi, P2 - lucrat cu discul + grapa, P3 - lucrat cu grapa cu colţi

oscilanţi + freza; 3. efectul lucrarilor de întreţinere a cartolului după

plantare (I) : Il -- 6 lucrări lnecanice şi una n1anual{î, 12 - 4 lucrări mecanice
si o erbicidare cu Sencor, 13 - 2 lucrări lnecanice si o crbicidare cu Sencor
~i Il erbicidat cu Gramoxone si Sencor făr~i l~crări lTIccanicc sau ma-
~luale. '

Lucrările de primăvel.Iă (P) S-au perpendicular pe direcţia

lucrărilor de toamnă (T). Cele patru înteţinere (1) s-au grefat pe
fiecare din lucrările de primăvar~t după zvÎntarea terenului
primăvara, la Înflorirea cartofului de recoltare, s-au efectuat de-
terminări din 10 în 10 ani solului l~ penetrare
(exprimată În kgf/cn12

) , cu ajutorul penetro111etrului CHIRITA (1955) şi

umidităţii momentane a solului n1etoda gravinletrică.

Sondajele pentru şi a rezistenţei la penetrare
s-au făcut la distante de 5 si 10 CIn de o şi de alta a traseului piesei
active a lnasinii de 'afînat ~olul . La Înflorire s-au efectuat 5 son-
daje, iar în~inte de recoltare : unul pe coama bilonului, cîte
unul, respectiv dou{I. pe fiecare cele două taluze ale bilonului şi cîte

în fundul rigolelor bilonului.
Reteaua deasă de detenninrlri a reprezentarea datelor prin

curbe şi ~one care cuprind cifre de valoare sau valori apropiate.
REZULTATE OBŢINUTE. 1. Efectul lucrărilor de bază ale solului

executate in toamna anului 1977 asupra rezistenţei la penetrare a ulnidităţii

monlentane. Determinările privind rezistenţa la penetrare şi umiditatea
InOIn~ntană s-au efectuat în prilnăvara anului 1978, după zvîntarea terenu
lui. In figura 1 sînt reprezentate datele obţinute în cazul lucrării solului
l1UInai prin discuire. Această lucrare a detenninat un strat cu rezistenţă la
penetrare foarte slabă cuprins între 0-16 cm, unnat de un strat cu o rezis
tenţă mijlocie, în jurul adîncimii de 20 cm. Sub această adîncime, rezis
tenţa la penetrare este mare şi foarte mare (fig. 1 - a, b).
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.Fig. 1 - Rezistenţa la penetrare (kgf{cm3) şi umiditatea momentană a solului (%) în
primăvara anului 1978, în cazul discuirii executată în toamna anului 1977 (T

1
)

(Penetration resistance and momentary soi1 moisture in spring 1078, when a dish
harrow was u ed in autumn 1977):

a J b - rezistenţa la pen~trare (penetrat ion resistance) kgf/cm2;
c, el - umiditatea momentană (momentary moishlre), %

La data efectuării determinărilor de mai sus, datorită precipitaţiilor

reduse În perioada octombrie 1977 - martie 1978, valorile umidităţii mo
mentane au fost reduse pe adîncimea cuprinsă Între 0-40 cm, iar pe adîn
<:imea cuprinsă între 40 şi 90 cm (fig. 1 - c, d) ,umiditatea momentană

.a fost sub valoarea coeficientului de ofilire (fiziologic inaccesibilă).

În urma arăturii efectuate la 30 cm adîncime, s-a realizat un strat
bine afînat, cu rezistenţa foarte slabrt şi slabă la penetrare cuprins Între
{)-30 em, urmat de un strat cu rezistenţă mijlocie Între 30-40 cm, sub
care apar zone cu rezistenţă la penetrare mare şi foarte mare (fig. 2 - a, b).

Spre deosebire de varianta discuită, În acest caz s-a constatat o creş

tere a valorilor umidităţii momentane şi ale apei accesibile în sol mai ales
pînă la 40-50 cm, în straturile inferioare, rezerve de apă rămînînd nesa
tisfăcătoare (fig. 2 - c, d).
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Fig. 2 - Rezistenţa la penetrare şi umiditatea mOl11cntanr, a solului în primăvaraanului 1978.
în varianta arat la 30 cu, în toamna anului 1977 (T2l (Penetration resistance and momentan"

soi] moisture in spring 1978 when a 30 cm deep p10ughing \Vas done in autumn 1977):
a, b - rezistenţa la penetrare (penetrat ion rcsistancf~) l:gfjcm2 ;

c, d - llmiditatea momentanrt (momentary moistr:rc) %.

Prin efectuarea arăturii la 30 cm asociată cu lucrarea de afinare exe
cutată la adincimea de 50 cm, gradul de tasare a solului s-a redus de aseme-
nea foarte mult in stratul de 0-30 cm precum şi in adincime de o parte
şi de alta a traseului piesei adive a maşinii de aOnat solul, unde rezistenţa

la penetrare este slabă şi foarte slabă, cu valori sub 15 kgf/cm2 •

Porţiunea cu gradul maxim de afînare, la care ne-am referit, este in
conjurată de o zonă în CarE: rezistenţa la penetrare este mijlocie, urmată de
porţiuni cu rezistenţă la penetrare mare şi foarte mare, situate de o parte
şi de alta a traseului urmat de piesa activă (fig. 3 - a, b). Aceste lucr~lfi

au permis infiltrarea întregii cantităţi de apă provenită din precipitaţiile

căzute în perioada toamnă-iarnă, dar zona de acumulare maximă a aces
teia este cuprinsă tot între O şi 50 cm adîncime (fig. 3 - c, d). În varianta
arat la 30 cm plus o lucrare de mobilizare a solului executată la 75 cm s-a
obţinut o afînare foarte puternică, atît în stratul 0-30 cm cît şi în adînci-
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Fig. 3 ~ Rezistenţa la penetrare şi umiditatea momentană a solului, în primăvara

anului 1978, în 'Tarianta arat la 30 cm + afînare la SO cm În toamna anului 1977
(T3) (Penetration resistance and momentary soil moisture in spring 1978 when a 30

cm deep plough'ng preceded a SO cm deep soil 100sening in autumn 1977):
a, b - rezistenţa la penetrare (penetration rcsistance), kgf/em 2 ;

c, d - umiditatea momentan:1 (nDmentary moistl'.re) %

me, mai ales în zona de imediată vecinătate a traseului urmat de piesa ac
tivă a maşinii MAS-60. Trecerea spre porţiunile nemobilizate, cu rezistenţa

la penetrare mare, situate de o parte şi alta a porţiunii puternic afînate,
se face printr-o zonă îngustă în care rezistenţa solului la penetrare este mij
locie cu valori cuprinse între 15-20 kgfjcm2 (fig. 4 a). Reducerea mai
puternică a rezistenţei la penetrare sub adîncimea de 50 cm, în comparaţie

cu varianta precedentă, se poate observa din figura 4 - b în care sînt re
prezentate datele medii înregistrate pentru fiecare adîncime cercetată.

Realizarea unui strat aHnat la suprafaţa solului prin arătură adîncă

şi crearea unor culoare afînate pe verticală prin mobilizarea în profunzime
au îmbunătăţit regimul de aeraţie a solului, mărindu-se în acelaşi timp re
zerva de apă care poate fi pusă la dispoziţia plantelor în perioada de vege
taţie.
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Fig. 4 - Rezistenţa la penetrare şi umiditatea momentană a solului În primăvara

anului 1978, in varianta arat la 30 em -+- afînare la 75 em în toamna anului 1977
(Penetration resistanee and momentary soil moisture in spring 1978 when a 30 em

deep plonghing preecded a 75 em deep soi1 loosening in autnmn 1977) :
a, b - rezistenţa la penetrare (penctration resistance). kgf/cm2 ;

eJ d - umiditatca momentană (momentary moistureL %

2. Efectul lucrărilor de bază ale solului executate în toamna anului
1978, asupra rezistenţei la penetrare şi umidităţii momentane. Determină

riIe referitoare la rezistenţa la penetrare a solului, efectuate imediat după

zvÎntarea terenului în primăvara anului 1979, au evidenţiat aceeaşi strînsă

dependenţă Între gradul de afînare a solului şi lucrările executate, semnalată
în anul anterior. Din figurile 5 - 8, a şi b, rezultă cu claritate influenţa

foarte favorabilă a arăturii adînci (fig. 6), a arăturii adînci cu afînarea
adîncă la 50 cm (fig. 7), respectiv la 75 em (fig. 8), asupra afîntuii solului
în preajma plantării cartofului, comparativ Cu efectul redus, realizat prin
lucrarea de discuire (fig. 5).

Din aceleaşi figuri rezultă că după o perioadă bogată în precipitaţii

(octombrie 1978 - martie 1979), valorile umidităţii momentane şi ale
apei accesibile au crescut foarte mult faţă de cele înregistrate în primăvara

anului 1978 (fig. 1-4, c şi d).
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Din analiza acestor date, rezultă că prin lucrările superficiale ale
solului nu se creează condiţiile necesare infiltrării apei în adîncime datorită

c0111pactităţii mari şi impermeabilităţii orizonturilor inferioare a soIurilor
podzolice. Stagnînd, la suprafaţă sau la mică adîncime apa se pierde uşor

urin evaporarea ca urmare a actiunii căldurii si mai ales a vînturilor care
~par şi se manifestă destul de intens prim~lVa~·a. Rezultă de aseiuenea C~l
în zonele caracterizate prin precipitaţii anuale cuprinse între 575 şi 650 Inm,
aşa cum este cea în care s-au experimentat, lucrărilede afînare adîncă a solu
lui concomitent cu arătura adîncă, favorizează infiltrarea întregii cantit~lţi

de ap~l pe toată adîncimea mobilizată, evitîndu-se astfel pericolul de exces
temporar, Înt îlnit destul de frecvent În straturile superficiale sau în micro
depresiuni.

În situaţii extreme, cu toamne şi ierni excesiv de bogate În precipi
taţii, acumularea unei cantităţi prea nlari de apă, la care contribuie şi pre
cipitaţiile din pri111~lVară, pot crea un exces nedorit de umiditate, care dă

uneaZ{l culturii.
3. Efectul lucrărilor de bază ale solului, a lucrărilor de pregătire a

teren ului În vederea plantă:rii şi a lucrărilor de întreţinere, asupra rezisten
ţei la penetrare în preajma Î'ufloritului. Dintre nunleroasele detcrminări

efectuate cu privire la tasarea solului la Înflorire, pentru simplificare, pre
zent{un numai pe acelea care se referă la lucrările de bază ale solului exe
cutate toalnna (1'] discuit, 1'2 - arat la 30 cm, 1'3 - arat la 30 cn1 +
afînare la 50 cm şi 1'4 -- arat la 30 cm + afînare la 75 cm) şi una din lu
crările de pregătire a terenului În vederea plantării (P3 - lucrat cu grapa
cu colti oscilanti si freza) pe care s-au grefat trei dintre lucrările de Între
ţinere 'a culturii (1] - 4 lucrări mecani~e, 12 - 2 lucrări nlecance erbi
ciclare cu Sencor şi 14 - erbicidare cu Gramoxone şi Sencor).

Întrucît În varianta 13 , la data efectuării determinărilor au fost apli
cate aceleaşi lucrări ca şi În varianta 1::l' rezistenţa la penetrare s-a determi
nat numai În 12 •

Din figura 9 - a se observă că la aceeaşi lucrare a solului cfeetuaEl
toamna (TI) respectiv primăvara (P3)' lucrările de Întreţinerea culturii
influenţează puternic gradul de tasare a solului, În sensul că acesta creşte

pe măsura reducerii nunlărului intervenţiilor mecanice. Astfel, cea Inai
bună afînare a solului s-a relizat În varianta Il În care s-au efectuat patru
lucrări mecanice şi cea mai slabă În 14 , unde lucrările de Întreţinere s-au
redus la două erbicidări.

O situaţie asemănătoare se ren1arcă În cazul execuEn-ii arăturii la 30 cm
adînciIne (1'2)' cu deosebire că zona afînată În varianta 14 este ceva mai
111are În comparaţie cu lucrarea solului toamna prin discuire (fig. 9 - b).

Efectul afîn~lrii adînci (1'3 şi T4)' c0111binată cu ar~1.tura efectuată la
30 em adÎncin1e, a redus considerabil gradul de tasare, dar şi În aceste va
riante, reducerea tasării solului a fost direct proporţională cu creşterea nu
mărului lucr~lrilor de Întreţinere executate (fig. 10 - a, b).

4. Efectul lucrărilor de bază ale solului, a lucrărilor de pregătire a
terenului în vederea plantării şi lucrărilor de întreţinere, asupra rezistenţei

la penetrare a solului la recoltare şi a umidităţii momentane a solului. Rea
lizarea şi menţinerea unui sol bine aHnat în întreg bilonul pînă în jurul
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Fig. 9 - Influenţa lucrărilor solului (T) şi lucrărilor de într. ţinere a culturii (I), asupra tasării

solului în preajma înfloririi (Effect of soil tillage (T) and cultivation (1) an soil subsidence
at time of flowering:

TI = discuit (disk-harrowed); T2 = arat la 30 cm adîncime (plouphed 30 cm deep); P3 =
= lucrat cu grapa cu colţi oscilanţi Şl freza (harrowed with tooted-harrow and rotary-tiller);.
II = 4 lucrări mecanice (4 mechanical mellowings of soi}); I~ = 2 lucrări mecanice + icrbicidare cu Scncor (2 r:l(:d1alli
cal mcllowings + Seacor herbicidJ.tion); 1. = icrbicidare cu Gramoxone şi Scncor (Gramoxonc and Scncor herhi.dd,ttionţ.

adîncimii de 25 cm în întreaga perioadă de vegetaţie, prezintă o importanţă
deosebită atît pentru formarea stolonilor şi a tuberculilor cît şi pentru lu
crările de recoltare. Pentru a ilustra rolul lucrărilor de pregătire a solului
şi a lucrărilor de întreţinere experimentate asupra reducerii gradului de
tasare vom prezenta datele obţinute în anii 1978 şi 1979.

4.1. Rezistenţa la penetrare a solultti la recoltare. Din figura 11 se poate
observa că în 1978 la aceeaşi lucrare de pregătire a terenului în vederea plan
tării (P

3
) şi aceleaşi lucrări de întreţinere (1 1-1 4 ) solul prezintă un grad de

afînare mai mare în cazul variantei arat la 30 cm adîncime (T2) compara
tiv cu varianta discuit (TI)'

în ambele variante se evidentiază clar efectul lucrărilor de întretinere.
Cu excepţia variantei T 2P314 , în 'majoritatea cazurilor se distinge ~ zonă.
intermediară îngustă, situată între 15-20 cm, care face trecerea între zona
slab pînă la moderat tasată de la suprafaţă şi zona foarte puternic şi exce
siv tasată din adîncime. Dintre variantele la care s-au aplicat lucrări de
întreţinere mecanice, o afînare mai bună s-a realizat în TzP;)z, unde pe te-



INFLUENŢA LUCRARILOR ASUPRA TASARII SOLULUI 95

I13Ps 12 I t
Adinc t I ~
(cm) II 5 10

O 1510 10 20
10 15

15 15 25

20 20 2S

30 20

40 20
25

20
2020 /

JIJ
50 15 a
5 15

20
2S

Adinc.
(cm)

O
10

10 l{f
10 15

15 15
20

15

20 10 2{f
'I-~ 25

30 15 20 30

40 .10 5{f15

50 15 25
20 20

50
15 25 b 25
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tasării solului în preajma înfloririi (Effect of soil tillage ('I) and cultivat ion (1) on soil

subsidence at f1awering teme):
T s = arat la 30 cm + afînare la 50 cm adîncime (ploughed 30 efi decp + soil crumbling 50 cm deep); 1'4 .,"" arat la
30 em +afînarc la 75 em adîncime (ploughed 30 cm dcep + soil crumbling 7.'5 cm dcep); Pa = lucrat cu grapa cu
co}ţi oscilanţi şi freza (harrowed with toothed harrow and rotary tiller); I lJ 12 • 14 = notaţiile ca la figera 9 (the

same as in figurc 9)

renul arat toamna la 30 cm, una din lucrările de întreţinere a culturii a conS
tat în afînarea cu cuţit săgeată între rînduri la 25 cm adîncime.

în cazul arăturii executată la 30 cm, o bună afînare a solului pînă la
înflorire s-a menţinut şi în varianta în care lucrările de întreţinere s-au
redus la două erbicidări, fără nici o intervenţie mecanică (T2P 314)'

Rezultatele cercetărilor cu privire la influenţa diferitelor lucrări agro
fitotehnice asupra gradului de tasare a solului la recoltare în anul 1979,
sînt prezentate grafic în figurile 13 şi 14. În concordanţă cu datele obţinute

în anul 1978, s-a constatat un grad mărit de tasare în varianta discuit toam
na (T1) comparativ cu varianta arat la 30 cm adîncime (Tz), îndeosebi în
13 , unde s-au efectuat numai două lucr~l.ri mecanice de întreţinere şi 14 , în
care nu s-a aplicat nici o lucrare mecanică în afară de erbicidare şi plivit.
Din aceleaşi figuri se observă că în variantele Il şi Iz, unde num~l.rullucrări

lor mecanice a fost mai mare, s-a realizat o afînare mult mai bună a bi
lonului pînă la adîncimea de 25 cm (fig. 13) şi chiar 40 cm (fig. 14).
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t
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Din analiza acestor date se mai constată că atunci cînd lucrarea de
toamntl. se rezumă la simpla discuire, o afînare mai bună a solului la recol
tare se realizează numai prin mărirea numărului lucrărilor de întreţinere.

Prin executarea arăturii adînci de toamnă, se realizează o stare de
afînare mai bună a solului în preajma recoltării, chiar în lipsa lucrărilor

de întreţinere mecanice sau manuale (fig. 13 - T2P 114 şi fig. 14 - T 2P 314).

În ce priveşte lucrările de pregătire a solului în vederea plantării,
ele îşi găsesc justificarea pe podzolurile uşoare, care formează uşor crusta
imediat după zvîntare, mai ales cînd aceasUt crustă este groasă, iar timpul
în care se formează este foarte scurt.

4.2. Umiditq.tett",;momentanăşi cantitatea de apă accesibilă în sol la re
coltare. Din datele expuse mai sus a rezultat că prin lucrările adînci de toam
nă, prin lucrările de pregătire a terenului primăvara şi lucrările mecanice
de Întretinere a culturii se realizează o bună stare de afînare a solului în
jurul pl~ntelor pînă în faza de înflorire. Pe măsură ce ne apropiem de ma
turitate, datorită predominanţeiperioadelorsecetoase, precum şi din cauza
renunţării la intervenţiile mecanice după încheierea rîndurilor, solul lnani
festă o cTeştere a rezistenţei la. penetrare, concomitent cu pierderea rapidă

a rezervei de apă acumulată anterior.
Datele prezentate grafic în figura 12 indică valori extrem de scăzute

ale umidităţii actuale, inferioare coeficientului de ofilire (apa fiziologică

inaccesibilă) atît în stratul superficial (0-10 cm şi chiar 0~20 cm), cît
şi sub adîncinlea de 40-50 cm. Se constată că în majoritatea cazurilor, nu
mai poate fi vorba de un efect favorabil asupra umidităţii, datorat adîn
ciInii arăturii (1'2 faţă de TI), lucrărilor de pregătire a solului primăvara

(P3 faţă de P 1) sau chiar lucrărilor de întreţinere (1 1-14),

Pierderea accentuatăa umiditătii solului a determinat cresterea gra-
dului de tasare a acestuia, mai ales' în adîncime. '

CONCLUZn. (1) Arătura adîncă executată toamna la 30 Cin adîncinle,
a realizat o bună afînare a solului în stratul 0-30 care a permis înn1agazi
narea întregii cantităţi de apă căzută în perioada octombrie ~ martie.
Arătura adînd1. si mobilizarea adînc~l a solului executată la 50 si 75 cm, a
determinat creşt~rea gradului de aHnare şi a umidităţii solului pe întreaga
grosime prelucrată de piesele active ale utilajelor folosite.(2) Lucrarea su
perficială a solului prin discuire, nu creează condiţii necesare infiltrării

apei în adîncime datorită impeL'~leabilităţii orizonturilor inferioare; ca
unnare gradul de afînare şi rezerva de apă sînt reduse. (3) Cantitatea de
apă acull1.ulată este în strînsă dependenFt cu preeipitaţiile căzute. (4) Între
lucrările de pregătire a terenului în vederea plantării, nu s-au constatat
diferenţe evidente în privinţa tasării solului. (5) în preajma înfloririi car
tofului, s-a remarcat o bună afînare a solului În variantele mobilizate adînc
toan1na, precufll şi în variantele în care numărul lucrărilor de întreţinere

efectuate a fost mai mare. (6) Tasarea solului creşte puternic Între faza de
Înflorire şi cea de recoltare, mai ales cînd în acest interval de timp preci
pitaţiile naturale sÎntdeficitare. (7) Atunci cînd lucrarea de toamnă constă

numai în discuire, o afînare mai bună la recoltare se realizează numai prin
mărirea numărului lucrărilor de întretinere. Prin executarea arăturii

adînci de toamnă se realizează o stare de afînare mai bună a solului în preaj
ma recoltării, chiar în lipsa lucrărilor de întreţinere mecanice sau manuale.
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PRELIMINARY DATA CONCERNING INFLUENCE OF SEVERAL
AGRO-PHYTOTEHNICAL MECHANICAL ACTIVITIES ON SOIL

SETTLIN G AND ON PH.ESENT MOISTURE CONTENT

Summary

The eHect of the autumn ploughing and tillage, with and without deep looscning
a glossic clay podzole from Făget (Cluj-Napoca) and alsa of the spring tillage before plan
ting and of the cultivation an the settling degree and an the present moisture cOlltent
was studied.

A considerable reduction of the soil settling and an increase of the capacity of the
water infiltration and retention has been obtained an the surface ploughed at 30 cm ar d
loosened a t 50 and 75 cm. N o clear diHerences werre observed between the variau s methods
of soil tillage used in spring. As an effect of the soil cultivation an increase of the soil
settling degree, in case of reducing the number of mechanical and hand interventions
in tIle field, was noticed.
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The soil settling strongly increased in the period between blooming and maturity
especially if the water fa11s have been scarce during this time interval. vVhen the autumn
tillage consisted only in a disk-harrowing a, better loossening around the ridge when pota
toes are harvested, is acieved only by increassing the l1umber of soil cultivations. Through
autumn deep ploughing a better soil lossening is achieved even ii the soil hand and/or
n1.echanical hoiengs are omitted.

TEILERGEBNISSE UBER DEN EINFLUSS EINIGER FELDAR
BEITEN IM KARTOFFELBAU AUF DEN BODENDRUK UND DIE

MOMENTANE BODENFEUCHTIGKEIT

Z usammcnfassung

Aui einem Podsolboclen bei F{tget-Cluj wurde clie vVirkung ellllger Herbts-Bodenar
beiten, mit und ohne TieflockeruIlg, clie \Virkung einiger Pflanzbettvorbereitungsarbeiten im
Fri'thjahr uncl einiger Pilegearbeiten, aui den Bodenverdichtungsgracl uIld clie momentane
Bodenfeuchtigkeit untersucht. Es wurde festgestellt dass auf dern 30 cm tief geackerten und
50 cm tief gelockerten Boclen clie Bodenclichte bis in gr6ssere Tiefen venninclert und folglich
clie vVasserkapazităt cles Boclens erh6ht war. Die gespeicherte \Vasserrnenge im Boden sch
wankte in Abhăngigkeit 'Ion cler gefallel1en Niederschalagsmenge. Zwischen clen verschie
clenen Boclenbearbeitungsmethoclen im Frlihjahr waern keine grossen Unterschiede zu verzei
chnen. Bei clen Pflegearbeiteh war eine umso grossere Bodenverdicktung iestzustellen, umso
weniger Maschinen uncl Handarbeiten durchgeflihrt ~wurdel1. Die Bodenverdichtung nahm in
cler Bllite-Reife Periocle stark zu, ganz besonders bei Niederschlagdeffizit. Auf im Herbst nul'
mit der Scheibenegge bearbeiteten Boden, konnen gut gelockerte D~lmme bei cler Ernte nul'
clurch mehr Pflegearbeiten geschafft werden. Durch die Herbst-Tiefackerung, wircl ein bess
erer Bodenlockerungszustand realisiert, auch wenn keine Pflegearbeiten mehr clurchge
fi'thrt werclen.

I1PE,UBA'pHTEJlbHbIE PE3YJlbTAT bI 'YCCJlE)lOBAHHvI, KACAlOIlIJI
XC51 BJlYI51HI151 AfPO<l>I1TOTEXHH4ECKI1X 013PA130TOK KAP

TO<l>EJI51 HA YI1JlOTHEHI1E TI04BbI VI HA EE BJlA)KHOCTb

Ha nOp;30Jle, B 1\1CC'1'HOC'1'H ep3niKe'1' -- I\JlyiK-HafloKa, H3y43JlOCb BJlH5IHHe OCHOBHOţI

06pa60TKll n04BbI npoBoAHBWeHC5I oceHbIO, C npHMeHemreM rJly60Koro pbIXJleHH5I Il 6e3 Bero,

HeKOTopbIX pa 601.' no nO,D,rOTOBKe n04BbI K nOC3p;Ke, npHBoP;HBWHXC5[ BecHotl, 11 HeKO'1'Opb[X

pa60T yxo;:J;a Ha CTeneIIb ynJlOTHeBH)J nOlJBbl H [la ee BJl<:llKHOCTb. DblJlO ycr3HOBJleHO, liTO npH

BcnaWKe Ha 30 01 II npl1 pbIXJleHHH Ha rJIy61[!iy 50 flJIII 75 OI, Ha6JlJoP;3JIOCb SH<l41(feJlbHOe

YM2IIblileHHe YI1JIOTHeIIIiH nOlJBbl B rJly6}tHy II fIOBblweHlle ee epHJIbTpaIJ,HOI-IIlOH H BJIa1'oy

~~ep)Kl1BaIO:lI,eii CIl0::o6HOCTH, npWJE'M KOJIWleCTBO H3K0I1Jl€HHOţ! BJIarH 3aBl{CI{1' 0'1' KOJIWIeCTBa

BblfI3BWH x aT:'vlOcq)2PHbIX oca)J,KOB. MeiK;:J;y P3SHJ1lFIHbIMil Me'rop;aMH BeceHlIei:i nO)::I.1'OTOBKH

n01IBbl HE' 6bl;10 OT"r211ellO SIIallHTcJIbHbIX paSHHlI,. 4'1'0 l.;:acae'1'C5I BJlH5IHH5I pa60'1' yXO)::I.3, '1'0 6blJIO

yeraHoBJleHo 1l0BblweUHe creneml YI1JIO'1'HeHlI5I nOllBbl no Mepe YMeHblileHH5I KOJlHlleCfB3 Me

xaIIH311poBaHIIblx II pylIlJblX 06pa60'1'ol(. YnJIOTHE:HHe n04Bbl SHa1lIjTeJIbHO yCHJlHBae'1'C5I B ne

PI10;~ ,,:lelK,J,y lI,B-::TellHel\l il c03peBaHl1eM, B oc06eHHo::'1'H npH Hep;OCT3T04UOM KOJIHlleC'1'Be Bb1!13

)J,aIOI.LI,HX B T.::lJeHlle ::)"1'01'0 npoMelKy'1'Ka BpeMeHH oca)J;KOB. D TOM yCJIy4ae, K01'p;a OCeHH5I5I 06pa

60TKa 3aKJ1\011a2TC5I '1'OJlbKO B ;:J;HCKOBaHHH HaHJIylllliafl paSpblXJIeHlIOCTb n04BbI BOKpyr 1'pe6H5I

~(OC'1'Hrae'1'C5IJIl1lilb nyrel\! yBeJlwleHH5I lllICJIa paBOT yxop;a. rIpa npOBell,eHHH 1'Jly60Koii oceHHetI

BcnaWKH xopowaH pa3pblXJIeHHo::Tb n01lBbl p;02'1'Hrae'1'C5! )::I.3lKe 11 npB OTCyTCTBHlI Apynlx MeXaI1I1

sHj)oBaHHblx IIJIl1 pylllJblX 06p360'1'01';:.
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COMPORTAREA IN LUCRU A MAŞINILOR

ŞI UTILAJELOR ADAPTATE PENTRU CULTURA
CARTOFULUI PE DIRECŢIA CURBELOR DE NIVEL

1. SIMIONESCU, T. STĂNILĂ, L. SĂPLĂCAN, D. HAGIANU şi N.BRIA

Dintre plantele prăşitoare cultivate în zona deluroasă, cartoful
poate fi extins pe toate soIurile favorabile acestei culturi, cu condiţia ca
orientarea rîndurilor să se facă pe direcţia generală a curbelor de ni.vel.
Pentru reuşita culturii, plantarea se va face numai cu tractoare pe şenile

de tip DT-75 sau SM-800 în agregat cu maşina de plantat 4 Sa BP-62,5
adaptată în acest scop, iar prima lucrare de bilonare se execută în mod
obligatoriu folosind tractorul pe şenile SM-445 echipat cu şenilă îngustă.

Procedînd astfel se pot realiza fără pericol de derapare rigole corecte
care asigură stabilitatea necesară maşinilor şi utilajelor folosite pentru
executarea concomitentă a lucrărilor de întreţinere şi fitosanitare, redu
cîndu-se astfel posibilitatea tasării solului. Aplicînd această tehnologie
în perioada 1976 - 1978, indicii agrofitotehnici obţinuţi au fost de bună

calitate, realizîndu-se culturi bine încheiate, cu plante viguroase, care
au asigurat o bună acoperire a solului, iar bi10anele dispuse în sensul
curbelor de nivel au stăvilit complet eroziunea pînă la înclinaţia

terenului de 12°.
Producţia medie de tuberculi obţinută a fost cuprinsă, în funcţie

de înclinaţia terenului (O - 12°), între 380 şi 480 qjha.

Cercetrlrile referitoare la perfecţionarea tehnologiei de cultură a car
tofului pe terenurile în pantă, iniţiate recent în ţara noastră, şi-au propus
să stabilească posibilitatea folosirii maşinilor şi utilajelor existente în do-
tarea unităţilor productive, în care scop s-au efectuat modificări şi adap
tări corespunzătoare (STĂNILĂ, 1974; BRIA şi LUCA, 1975; SĂPLĂCAN
si colab., 1978 - a) si să studieze comportarea în lucru a acestor masini" • ,
şi utilaje, pe măsura îmbun~dăţirii lor.

Frin1ele rezultate cu privire la utilizarea mijloacelor mecanice în
cultivarea cartofului pe terenurile în pantă pe direcţia curbelor de nivel
au fost cOlllunicate de SĂPLĂCAN şi colab. (1976, 1978 b).

În urma observaţiilor şi determinărilor efectuate în condiţii experi
l11cntale şi de producţie, s-a căutat ca prin reglarea corespunzătoare a maşi

nilor şi utilajelor folosite, să se elimine abaterile de la normele agrofitoteh
nice care s înt inerente în condi ţiile terenurilor accidentale.

Mecanizarea integrală a lucrătorilor prevăzute în tehnologia culturii
cartofului cu deplasarea agregatelor pe direcţia curbelor de nivel, pune spre
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rezolvare o serie de probleme deosebit de dificile legate îndeosebi de lucră

rile de plantare şi întreţinere, datorită tendinţei de alunecare a tractoarelor
care trebuie să poarte fie maşina inclusiv materialul de sel11ănat în cazul
plantării, fie ll1aşinile pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare conco
mitent cu lucrările de întreţinere a culturilor.

În comunicări anterioase ne-am referit la posibilitatea efectu{n-ii lu
crărilor de plantare şi întreţinere a cartofului în sensul curbelor de nivel,
folosind tractorul pe şenile SM-445 în agregat cu o secţie 2 SaBP-62,5 pentru
plantarea pe două rînduri şi acelaşi tractor, precum şi U-445 DT folosit
împreună cu maşinile şi utilajele necesare pentru efectuarea cOl11binată

a lucrărilor de erbicidare, întreţinere şi tratamente fitosanitare (SIMIONESCU
şi colab., 1977), determinînd ulterior posibilitatea utilizării maşinii de
plantat pe patru rînduri 4 SaBP-62,5, purtată de tractorul pe şenile DT-75
(SIMIONESCU şi colab., 1978).

Lucrarea de fată cuprinde rezultatele cerceHlrilor cu caracttr agrofi
totehnic, referitoare 'la comportarea în lucru a tractorului SM-800 în '--'agre_
gat cu maşina 4 SaBP-62,5 şi a celorlalte maşini şi utilaje adaptate pentru
efectuarea lucrărilor de întreţinere şi c0111batere în cultura cartofului, pe
direcţia curbelor de niveL

METODA DE LUCRU. Cercetările s-au efectuat în perioada 1976
1978, pe versanţi ale căror înclinaţii au oscilat între O şi 18°, majoritatea
suprafeţei pe care s-a experimentat fiind cuprinsă între 6 şi 12°. Solul pre
dOll1inant, caracteristic zonei, aparţine tipului cernoziom levigat de si1vos
tepă. Acest sol, deşi prezintă o textură fină încă de la suprafaţă, este bine
structurat, bogat în humus, avînd un drenaj intern satisfăcător.

Maşinile şi utilajele folosite precum şi metodologia aplicată au fost
indicate pe larg într-o lucrare preliminară (SIMIONESCU şi colab., 1978).
Pe lîngă experill1entarea noului tip de tractor SM-800, s-a urmărit ca prin
reglarea şi utilizarea corectă a maşinilor şi agregatelor în condiţiile de
lucru date, să se elimine unele abateri de la normele agrofitotehnice semna
late pe parcursul cercetării, în scopul realizării unei culturi normale, bine
încheiate, capabile să asigure o bună protecţie solului împotriva eroziunii
şi producţii cît l11ai ridicate.

Cercetările agrofitotehnice s-au referit la adîncimea de plantare, dis
tanţa dintre tuberculi, numărul de tuberculi plantaţi la hectar şi al celor
rămaşi neacoperiţi după plantare, înălţimea plantelor şi a biloanelor, gra
dul de vătămare a plantelor în Uf111a efectuării lucrărilor de întreţinere. re
partizarea tuberculilor în cuib la recoltare şi producţia de tuberculi. Deter
minările s-au efectuat în diferite puncte ale versantului situate între ele la
o distanţă de 2° înclinaţie, pe lungimi de rînd de cîte 2 m liniari, în 10
puncte pentru aceeaşi înclinaţie a terenului.

Pentru a ne da seama de comportarea în lucru a maşinii de plant~t

4 SaBP-62,5, determinările s-au efectuat pentru fiecare rînd al maşinii. In
cazul plantării pe direcţia curbelor de nivel, s-a notat cu 1 rîndul din a'val
si cu 4 rîndul din amonte al acesteia, iar sectiile masinii, cu 1 cea din aval
şi respectiv II cea din amonte. ')

Rezultă că rîndurile 1 şi 2 vorJ aparţine secţiei 1, iar 3 şi 4 secţiei II;
de asemenea rîndurile 1 si 3 vor fi rîndurile din aval ale celor două sectii, iar
rîndurile 2 şi 4 vor fi ~îndurile din amonte ale secţiilor. '
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REZULTATE OBŢINUTE. J. Distanţa optimă dintre maşinile de plan
tat şi întreţinere, la intoarceri. In condiţiile specifice terenurilor în pantă,

pot apare adesea situaţii în care plantele sîritc~eranjate şi chiar distruse cu
ocazia lucrărilor de între tinere , atunci cînd distantele dintre masinile de
plantat la întoarceri sînt 'mai mici decît distanţele'stabilite între' rînduri.

Pentru a se evita astfel de neajunsuri, este necesar ca la plantarea pe
direcţia generală a curbelor de nivel pe terenurile înclinate, distanţa dintre
luaşini lei fiecare întoarcere, să fie cu cel puţin 10 cm luai mare decît dis
tanţa dintre rînduri, avînd grijă să nu se depăşească prea mult această cifră.

Această regulă, stabilită de noi cu ocazia cercet~riloranterioare (SIMIONES
CU şi colab., 1977), trebuie respectată cu stricteţe pe toate terenurile în
pantă indiferent de numărul secţiilor cu care se lucrează.

2. Distanţa dintre rînduri. Cunoscînd că ecartamentul tractoarelor pe
şenile nu poate fi reglat, la plantarea efectuaUl. cu tractorul DT 75 sau Sl\tI-800
în agregat cu maşina 4 SaBP-62,5, distanţa între rînduri trebuie să fie de
70-65-70 CIU, avînd în ambele cazuri Între trecerile alăturate distanta
de 80 cm. Această schemă de lucru permite efectuarea primei lucrări de
bilonare cu ajutorul tractorului pe şenile SM-445, echipat cu şenilă Îngustă

de 250 lum În agregat cu cultivatorul adaptat CPC-4, care lucrează pe patru
rînduri. Este deosebit de important de reţinut că la prima intervenţie mc
canică în cultură (praşilă + bilonare sau bilonare + erbicidare) se in1pune
folosirea obligatorie a tractorului uşor cu şenila Îngustă, care taseazrl. solul
pe o Uiţime mică, cu suprafaţa plană, realizînd un spaţiu de siguranţă pen
tru protejarea tinerelor plante de 20-22 cm. Avînd o bun~l aderenţă la sol
şi stabilitatea corespunzătoare, biloanele se execută corect dînd posibili
tatea utilizării tractorului pe patru roţi motrice U-445 DT pentru lucrările

de întreţinere. Deplasîndu-se pe rigolele deja formate la prima lucrare,
tractorul pe pneuri U-445 DT va putea executa lucrări de bună calitate pe
terenuri cu înclinaţia de pînă la 9°, suplinind cel puţin în etapa actual~l

tractoarele pe şenile, Îndt insuficiente ca număr.

3. Adîncimea de plantare a tuberculilor. Determinările efectuate cu
privire la realizarea adîncimii de plantare în perioada 1976-1978 au do
vedit că, în condiţiile specifice terenurilor în pantă se realizează o acoperire
ceva mai slabă şi relativ neuniformă a tuberculilor în unele puncte ale ver
santului, în c01l1paraţie cu adîncimea de plantare reglată. Datele reprezen
tate În figura 1 pun în evidenţă tendinţa de adîncire a tuberculilor plantaţi

de către secţia din aval a luaşinii la plantare, cuprinse între 8 şi 14°, şi de
îngropare mai puţin adîncă în cazul tuberculilor plantaţi de secţia din aIuon
te, la aceleaşi pante ale terenului. Diferenţele selnnalate atît faţă de distanţa

reglată cît si Între cele două sectii ale masinii sînt însă neînsemnate, abate
rile fiind cu'prinse între 1 maxim~m 2 cm. 'În cazul plantării pe direcţia deal
vale s-au înregistrat oscilaţii mai Iuici Între cele două secţii, dar de peste
12° înclinaţie; plantarea superficială a tuberculilor este evidentă.

Din aceeaşi figură se constată că rîndurilc din aval ale celor două sec
ţii (1 şi 3) plantează ceva mai adînc decît rîndurile secţiei din amonte (2
şi 4), cele n1ai mari diferenţe fiind semnalate la înclinaţiile de 6, 8 şi 14°.
La plantarea pe direcţia deal-vale se pun în evidenţă de asen1enea abateri
de la adîncimea medie într-un sens sau altul, fără a se putea stabili vreo
regulă în privinţa comportării celor două secţii.
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Tig. 1 - Adincimea ele ingropare a tuberculilor plantaţi in funcţie ele incli.
naţia terenului şi direcţia ele lucru:

1 av, II am = Secţia din aval, fl:spect.iv a1110nte a maşinii, faţă de direcţia ele deplasare il ac{'stpia
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deep are the pbntcd tubcrs depending on slope and direction of tractor moving: 1 av, JI am.=
~= IIp-starem sectioll, down-stream section respectively, orientation versus themovement direction; .
1 and 3, 2 and 4 = c1own-stream rmvs up-st.ream rews up-stream rews respectiveIy, of the sectioru;,

of thc planter)

4. Distanţa dintre tuberculii plantaţi. Distanţa dintre tuberculii plan
taţi realizaUI este foarte apropiată de distanţa planificată. În anul 1976
aceste distanţe medii au fost practic egale (fig. 2 - a) la înclinaţiile cuprin
se între 4 si 16° si cu diferente mai mici de 2-3 cm pînă la înclinatia de
14° în anii' 1977 şi 1978. Plal~tînd pe direcţia deal-vale (fig. 2 - b),'între
O şi 12° distanţa medie dintre tuberculi realizată. este cu 5 cm mai mare
decît cea planificaU. La ambele moduri de plantare, distanţa dintre tuber
culi creşte evident la înclinaţiile mai mari de 12-14°, ceea ce influenţează

nefavorabil desimea culturii.
5. Numărul plantelor la hectar. Cu toate abaterile constatate, Cu pri

vire la repartizarea tuberculilor pe rînd, care apar în mod frecvent şi în
cazul culturii pe terenurile plane, număruJ. de plante realizat la hectar este
satisfăcătorfiind în medie de peste 55 000 plante în anul 1976 şi de 40 000 
45000 în anii ]977 şi 1978 (fig. 3). H.ezultate bune în această privinţă s-au
obţinut şi în cazul orientă.rii rîndurilor pe direcţia deal-vale, unde s-au
realizat în medie peste 44 000 plante în 1976 şi peste 38 000 în 1978.

Pe terenurile în pantă, numărul de plante la hectar poate fi adesea
influenţat negativ de pierderea unei cantităţi însemnate de tuberculi care
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r~lll1în neacoperiţi, pe suprafaţa solului, pe intervalul dintre rînduri. Aceste
pierderi au depăşit cantitatea de 400 kg/ha în anii 1975 şi 1976 cînd încli
naţia terenului a fost de 16° şi de peste 800 kg/ha la înclinaţia de 18° (fig. 4).

Asupra cauzelor care provoacă pierderile de tuberculi ne-am referit
într~o comunicare anterioară (SIMIONESCU şi colab., 1979).

Evitînd umplerea exagerată (cu vîrf) a buncăre lor cu ocazia alimentă

rii maşinii, lăsînd un spaţiu de siguranţă de 5-10 cm de la nivelul superior
-al acestora fără tuberculi sau prin înălţarea marginilor buncărelor in scopul
utiliz~1.rii la întreaga lor capacitate, se pot reduce în mare măsură pierderile
.de material semnalate la capetele solelor, aşa cum s-a reuşit în ultimii ani
de experimentare (1977-1978).
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Fig. 1. - Cantitatea de tuberculi ră-ma

să neacoperită pe teren după plantarea
pe curba de nivel:

a - Plantat cu SM-445 + 2 SaBP-62,5
b, c - Plantat cu DT-75 + 4 SaBP-62,5
d - Plantat cu SM-800 + 4 SaBp·62,5

(Amount of uncovered tubers after
planting along contour lines:

a = planted by SM-445 + 2 SaBP-62,5, b and c = plan-
led by D·r-75 + 4 SaBP-62,5, d = planted by S~1-80D ++ 4 SaBP62,5)

Este cunoscut faptul că pe terenurile în pantă, maşina de plantat are
o poziţie înclinată faţă de verticală, valoarea unghiului format de axul
masinii si linia verticală fiind cu atît mai mare cu cît înclinatia terenului
are'valo~i mai ridicate. Din această cauză numărul tuberculilo~ împrrlstiati
pe suprafaţa solului cu ocazia plantării pe terenurile în pantă creşte p~ mi
sura creşterii pantei, deoarece tuberculii eliberaţi de clemele distribuito
rului cad vertical pe lîngă brazdele maşinii, rămînînd neacoperi ţi.

Evitarea totalrl a acestor pierderi, este posibilă prin închiderea în ex
terior a zonei de cădere liberă a tuberculilor situată între marginea discului
distribuitor şi brăzdar, astfel ca tuberculii să fie dirijaţi în spaţiul deschis.
de brăzdarele maşinii, urmînd ca prin acţiunea discurilor să fie îngropaţi

în sol.
6. Calitatea lucrărilor de intretinere si fitosanitare. Lucrările de între~

ţinere s-au executat concomitent, 'după 'nevoie (praşilă + bilonare + er
bicidare, praşilă + bilonarc + fertilizare suplimentară etc.), utilizînd trac
toarele şi utilajele adaptate pentru cultura cartofului pe di~recţia curbelor
de nivel, asupra cărora se dau detalii în lucrarea lui SĂPLACAN şi colab.
(1981).

Respectînd indicaţiile date cu privire la plantare şi prima lucrare
mecanică de întreţinere, prin reglal"f,:a şi utilizarea corectă a utilajelor s-au
executat lucrări de foarte bună calitate evitînd rănirea plantelor şi tasarea.
exagerată a solului. Folosirea judicioasă şi la timp a lucrărilor de erbicidare
precedată de lucrări ireproşabile de pregătire a terenului, au realizat culturi
curate, reducînd numărul lucrărilor mecanice de întretinere la două. maxi
mum trei. Terenul s-a menţinut curat pînă în preajm~ recoltării, prin pli
vitul manual al buruieni lor de pe coama bilonului, cînd a fost necesar.

în cazul cînd din motive obiective, nu s-a putut respecta peste tot
spaţiul de siguranţă de 80 cm între maşinile de plantat la întoarceri, evi
tarea cu uşurinţă a distrugerii plantelor cu ocazia lucrărilor de întreţinere

se poate face utilizînd schema de deplasare a agregatului prezentaU, de
SIMIONESCU şi colab. (1977).

7. Numărul de lăstari la o plantă şi înălţimea plantelor şi a biloanelor
în perioada ÎnflorirÎÎ. Datele cuprinse în tabelul 1 demonstrează că numărul

mediu de lăstari principali la o plantă practic nu diferă în funcţie de în
clinaţia terenului şi direcţia de deplasare a maşinii cu ocazia plantării.
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TalYelul 1

Numărul de lăstari la o plantă şi înălţimea plantelor şi a biloanelor în funcţie de în
clinaţia terenului şi modul de plantare în perioada înfloririi (Nurnber of sterns pro houlrn,
-plant heigth and ridge heigth depending on slope and planting rnanner, evaluated at flovvering

tirne) Dezrnir - judeţul Cluj, 1977-1978

c Numărul de lăstari

I
înălţimea plantelor

I
înălţimea biloanelor"C

:Ii (Number of stemsfhaulm) (Plant height) em (Ridge height) cm
t:f.,

C) Modul de plantare (Planting manner)
P..
c
~ Paralel cu curba Pe direcţia Paralel cu curba Pe direcţia Paraler cu ctlrba Pe directia
.~

ro de nivel deal-vale de nivel deal-vale de nivel deal-vaie
c (Along contour (On down (Along contour (Ondown (Along contour (Ondown,., line) direction) line) direction) line) direction)::...

0-2 3,5 3,5 66,4 66,4 15,7 15,7
4 3,5 3,6 66,3 67,0 14,3 14,7
6 3,2 4,1 67,2 72,4 15,0 14,5
8 4,3 3,0 76,6 64,9 15,0 14,1

10 3,5 3,8 70,6 62,9 14,7 14,1
12 3,9 3,9 64,7 59,5 14,8 13,7
12 3,9 3,9 64,7 59,5 14,8 13,7
14 3,2 3,0 60,8 54,4 14,5 12,6

16 3,2 3,3 60,7 44,5 12,3 10,3
18 3,0 2,9 42,5 31,0 11,3 8,0

-

Media
(Mean)
0-14 3,6 3,6 67,5 63,9 14,9 14,2

16- 181 31, 3, 1 51,6 37,7
I

11,8 9,0

În privinţa creşterii în înălţime în schimb, se renlarcă diferenţe po
zitive începînd de la înclinaţia de 8° în favoarea plantării pe direcţia curbe
lor de nivel, care se menţin pînă la înclinaţia maximă la care s-a lucrat.

Se constată O evidentă stagnare a creşterii în înălţime în cazul plan
tării pe direcţia deal-vale, îndeosebi la pante mai mari de 12-140

• Acelaşi

lucru se evidenţiază şi în legătură cu înălţimea biloanelor, fapt care se poa
te datora pierderilor de sol mai puternice în porţiunea mai înclinată a ver
santului, ceea ce explică şi creşterea mai slabă a plantelor în această zonă.

8. Repartizarea tuberculilor în cuib pe verticală în preajma recoltării.

Cunoaşterea modului de răspîndire a tuberculilor în cuib pe verticală are
o deosebită importanţă pentru reglarea corectă a maşinii de recoltat, în
scopul evitării deprecierii recoltei prin tăierea tuberculilor, sau a pierderi
lor cauzate de dislocarea parţială a masei de sol inclusiv a tuberculilor.

Întrucît rezultatele obţinute nu diferă prea mult de la un an la altul
ne vom referi numai la datele înregistrate În anul 1978 (tabelul 2). Anali
zînd aceste date, observăm că în general, adîncimea de îngropare a tuber
culilor în cuib scade pe măsura creşterii pantei la ambele moduri de plan
tare.
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Repartizarea tuberculilor în cuib la recoltare în funcţie de înclinaţia terenului şi mpdul
de plantare (SaH depth for tubers for a plant at harvest depending on slope and planting ffia.n

ner) Dezmir, judeţul Cluj, 1978

AdÎJlCÎlnca de Îngropare il h1berculului (SoiI dcpth for h:bers) cm

Plantat pc direcţia dcal-\"alc
(Pbnted on dOiYn-c1irct'tion)

stlperior*)inferior* "')superior :it)

Plantat pe dircctb curbtlor de ni\-cl
(Plantcd alol;g controur lines)

0.2

4

8

12

16

2,0 3,7 2,7 15,4 17,8 16,8 2,0

2,3 5,5 3,6 15,0 17,5 16,2 2,0

0,8 1,5 1,0 14,2 18,3 16,7 2,4

0,6 2,4 1,5 14,3 16,8 15,7 1,6

1,3 2,2 1,7 9,3 11,7 10,3 1,4

3,7

2,4

2,8

3,0

2,2

2,7

2,2

2,6

2,3

1,8

15,4 17,8 16,8

13,5 15,7 14,6

12,3 13,0 12,6

10,0 12,0 11,0

11,0 11,7 1L3

*) Cifrele reprezintă grosimea stratull1i de sol dt.' deasupra tubcrcl'lilor (Soil depth abovc th(' SchallO\\"cst tubN;

*:;:) Cifrele reprezintă distanţa măsurat:'l de la CO.:lrn~l bilollUlui ~i pill{\ la baza h,bcrculului cel mai adÎuc îngropJt in sol
(SoiI d;~pth above thc rlcepcst tubcrJ.

Adîncimea maximă care ne interesează din punct de vedere practic,
are valori mai ridicate în cazul cînd s-a lucrat pe direcţia curbelor de nivel
în comparaţie cu direcţia deal-vale. Pentru a se evita pierdrilc de reeolUl,
maşina de recoltat trebuie să se regleze în aşa fel încît să poată disloca ma
sa de sol şi tuberculi pe o adîncime apropiată de 20 cm.

9. Producţia de tuberculi. Datele referitoare la producţiade tubercnli
reprezenate grafic în figura 5 demonstrează marile posibilităţi ele utilizare
raţională a terenurilor în pantă prin extinderea culturii cartofului şi apli
carea noii tehnologii.

În cazul cultivării pe direcţia curbelor de nivel se înregistrează o creş
tere a producţiei de tuberculi în porţiunea de versant cuprinsă între 6 şi

10° înclinaţie, faţă de terenul plan (Mt.), după care producţia scade treptat
ajungînd la valori situate cu mult sub nivelul martorului pc m~lsura creş

terii înclinatiei terenului. Productia medie obtinută în anii 1976--1978 a
oscilat între' 380 şi 480 q/ha, cînd' înclinaţia te~enului a fost cuprinsCllntre
O şi 12° coborînd sub 300 q/ha la înclinaţii de peste 14°.

La cultura efectuată pe direcţia deal-vale, cu excepţia anului 1976
s-a constatat o scădere treptatăA a producţiei de tuberculi concomitent cu
creşterea înclinaţiei terenului. In afară de anul 1978 datele de producţie

au fost înregistrate din culturile unităţilor de producţie în care s-au efec
tuat cercetările.

Diferenţele mari dintre lotul experimental şi cultura obişnuită se da
toresc atît diferenţelor de tehnologie cît şi unor caracteristici specifice te-
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Fig. 5 - Variaţia producţiei de tuberculi in funcţie de înclinaţia versantului şi felul culturii
(Variation of tuber yield depending on slope and hind of crap)

renurilor în pantă, de care trebuie Srl se ţină seama la alegerea terenului
destinat acestei culturi.

10. Repartizarea culturii cartofului în funcţie de profilul versantului.
Pe lîngă asigurarea unor soIuri cu însuşiri fizice şi chimice care să satisfacă

cerinţele plantelor, la stabilirea terenului pentru cultura cartofului în zona
deluroasă, trebuie Srl avem în vedere înclinatia terenului si legat de aceasta
starea de eroziune şi posibilitatea existenţei porţiunilor 'de teren cu exces
permanent sau temporar de umiditate.

Pe baza cercetărilor şi observaţiilor efetuate pînă în prezent, s-a ajuns
la concluzia că pe versanţii cu profil drept şi convex cu caracter de pantă

care nu depăşesc 12° cultura cartofului poate fi extinsă Cu şansă de reuşită

pe toată lungimea versantului (fig. 6 1). La astfel de versanţi nu se întîl
nesc porţiuni plane în treime\;l. inferioară iar existenţa lor pe cumpăna ape
lor nu creează probleme în privinţa excesului de umiditate, în afara pod
zolurilor lipsite de structură şi cu drenaj intern insuficient.

SoIurile au un profil normal sau se găsesc în stadiul de eroziune nea
preciabilă pînă la moderată, asigurînd drenajul intern extern corespunză

tor.
În cazul versanţilor cu profil concav, nu se va amplasa cultura în por

ţiunea plană sau slab înclinată de la baza versanţilor decît după elimina
rea excesului de umiditate prin lucrările de drenaj cunoscute (fig. 6 II).



112 1. 5IMIONESCU şi colaboratorii

'o,..,-Eroziune
: putemrca
! pinaiii,
: exceSIVii,
I

~ Orizontul A
mJIllil] Orizontul 8

Exagerarea pantei: 3x

1. PROrJL CONVEX

,
,
,
I

:
: I

;-:·~--Zofla favorabt/ă cultl/rii cartofului pe direcţia curbelor--------...J, \~ hi :
: de nivel . o : ~ i
I \~ :

! \~o~
: ~II

1
I
I
I

i
:
:

Sepoate
cl/ltiva
dppă
drtenare

,,,
,
I
I

, I

~ SoIuri CI/ eroziufle fleapreciabiliJ-----J
i . pil7ă la moderata :
, I

1'+---ZOfliJ colmati3rii------i i

1-----------------------

Fig. 6 - Repartizarea culturii cartofului pe terenurile în pantă în funcţie de profilul versan
,u'ui (Potato field disposal an slopes depending an longitudinal section of the hill)

Se vor evita de asemenea porţiunile de teren care depăşesc înclinaţia de 14°,
deoarece în astfel de situaţii predomină soIurile degradate prin eroziune,
nu se pot realiza indici agrofitotehnici corespunzători, se favorizează pro
cesul eroziunii prin apă şi ca urmare, producţiile ce se obţin sînt mici şi

nesigure.

CONCLUZII. (1) Cultivarea cartofului pe terenurile în pantă este po
sibilă, dar ea trebuie să se facă numai prin orientarea rîndurilor pe direcţia

generală a curbelor de nivel. (2) Pentru reuşita culturii plantarea se va face
numai cu tractoare pe şenile de tip DT 7S Sau SM-800 în agregat cu maşina

de plantat 4 SaBP-62,S la care s-au efectuat adaptările necesare, iar prima
lucrare de bilonare se va executa în mod obligatoriu cu ajutorul tractorului
pe şenile SM-445 echipat cu şenila îngustă. Rigolele corect executate, asi
gură stabilitatea necesară maşinilor şi utilajelor folosite pentru executarea
concomitentăa lucrărilor de Între tinere si fitosanitare, reducîndu-se la maxi
mum posibilitatea tasării wlulu( (3) 'Lucrările agrofitotehnice au fost de
bună calitate realizîndu-se o cultură bine încheiată, cu plante viguroase
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care au asigurat o bună acoperire solului iar biloanele dispuse în sensul curbe
lor ~e nivel au stăvilit complet eroziunea pînă la panta terenului de 12°.
(4) In perioada 1976-1978, producţia n1edie de tuberculi a oscilat, în func
ţie de înclinaţia terenului (0-12°), între 380 şi 480 q/ha.
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Prezentată Comitetului de redacţie la 24 aprilie
Rejerent: ing. A. Popesc-u

'BEHAVIOUR OF MACHINES DURING THEIR vVORK ON
SLOPES FOR POTATO CROP, ALONG CONTOUR LINES

Sumrnary

Among the row-crops grown in hilIy zones, the potato crop may be extended on alI
favourable soils provicled that the ro\\'s are along the contour lines. At planting only ca
terpilIar tractors DT-75 or SM-800 witlI tlIe planter 4 Sa BP-62,5, especialIy adapted, are
usecl; tbe first ridging in done only by using tlIe caterpillar tractor SM-445 equipped with
a nano"\' band. In such a \vay the clanger of side-slipping during the work decreases and
goocl conditions (correct ridges) are realised for the stability of the tractor units doin3
in the same time cultivation and controll of pests and diseases, without any risk of exce
ssive settling. The crop covered very well the soil and the erosion was completely avoided
when the slopes did not exceed 12°. By this technology, the tubel' yield was of 38 - 48 tjha
in the period 1976 - 1978.

DAS VERHALTEN DER FUR DEN KARTOFFELBAU AUF HANG
BODEN ANGEPASSTEN MASCHINEN UND GERĂTE WĂHH.END DER

ARBEIT

Z usammenjas5ung

Von den in der Bergzone angebauten Hacldruchten, Imnn die Kartoffel auf alle fflr
sie geeigneten Bbden berbreitet wcrden, mit der Bedingung der Reihenorientierung entlang
elen Schichtlinien, und quer zur Hangneigung. Fur einen erfolgreichen Anbau, so11 nul' mit
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Raupenschleppern vom Typ DT-75 oder SM-800 im Aggregat mit der entsprechend ange
passten Pflanzmaschine 4 Sa-BP-62,5 gepflanzt werclen, und clie erste Hăufelungverpilichtend
nur mit dem Raupenschlepper SM-445 auf schmalen Raupenketten erfGlgen. Auf diese Art,
konnen ohne Abrutschgefahr korrekte Zwischendammgrăbengeschaffen werden, die clann
weiter die Stabilităt cler Gerăte filr die zusammen durchgefuhrten Pflege - und Pflanzen
schutzarbeiten sichern und die Moglichkeit der Bodenverdichtung vermindern. Die realisi
erten pflanzenbaulichen Kennwerte waren von guter Qualităt,; es wurden gust gesch1osse
ne Schlăge erzielt, mit krăftigen Stauden, die eine vollkommene Bodenbedeckung sicherten.
Die Dămme quer zur Hangneigung verlaufend, konnten der Bodenerosion bis zu 12° Han
gneigung vorbeugen. Nach dieser Technologie, schwankten die Knollen-Mittelertrăge in den
Jahren 1976-1978, je nach Hangneigung (0-12°), zwischen 38 und 48 t/ha.

IlOBEJlEHl1E B PAEOTE MAllll1H 11 OPYJlHM, flPHCnOC05J1EH
HbIX JlJl5I BbIPAlUHBAHH5I KAPTOcDEJl5I HA CKJlOHAX B HAf1PA-

BJlEEHl1l1 rOP1130HTAJIEVI

Pe310Me

113 nponaiuHblx KyJ1bTyp BblpallI,HBael\lbIX B XOJIl\lHCTOfl 30He c-rpaHbI, KapToq}enb MQ}KeT

ObITb BOS)l;eJIbIBaeM Ha Bcex nO)l;XO)l;5IllI,HX )l;JI5I :)TOH KyJIbTypbI nOt.IBaX npIi yCJIOBHH opHeHTHpo

BaHH51 p5I)l;OB B HanpaBJIemlH ropH30HTaJIeti, JlJI5I ycnexa ero B03)l;eJ1bIBalIHH rlOCa)~KY CJle;::l,yeT

;n;eJIaTb TOJIbKO C nOMOllI,blO ryceHHt.IHbIX TpaKTopOB THna DT -75 Il-IIH SM-800, B arperaTe co·

CneUHaJIbHO npIICnOc06JIelmOH )l;JI5I ::noA ueJIII KapTo<peJIeCa)l{aJIKof! 4 Sa BP-62,5, a nepBoe

rpe6HeBaHHe He06xo;rJ;HMO 06H3aTeJIbHO )l;eJIaTb C nOl\IOllI,blO ryceHilt.IHOrO TpaIn'opa SM-445 y

OCHallI,eHHOro Y3K0l1 ryceHHueH. TaKHM 06pa30M B03MO)KHO nOJIylIHTb, 6e3 yrp03bI 3aHoca l'IWWHH,

npaBHJIhHble 60p03)l;bI, 06eCnet.IH BalOllI,He He06xo;rJ;Hl\lylo yCTOi'I'HICBOCTb MaWH H II oPYf.J;Ill-l IlpB

MeH5IeMbIX P;JI5I o)l;HOBpeMemioro npoBep;eHH5I pa60T yxo)l;a li pa60T no <plrrocamrraplloMy- 06cJIy

)l{HBaHHIO, H CHH311Tb B03MO)l{HOCTb ynJIOTHeHH5! nOtIBbl. nOJIyt.IeHHble npll 3TOM arpcxt)f\T0TeXIIH

tIeCKHe nOKaSaTeJIH OKa3aJIHCb BbICOKIIMH, BblpallI,eHHble KyJIbTypbI 6blJIll xopowo COMKU yTblMIl,

C MOllI,HbIMH paCTeHH51MlI 06eCnet.IHBaI0llI,HMH xopowee nOKpblTHe nOtIBbI, npHy:eM paCI10~10iKei1Hble

B HanpaBJIeHHlI ropH30HTaJIeH 60P03P;bI nOJIHOCTblO yC'rpaH5IJIH nOLJBeHHylO 3p03lHO npH yl'moHax

MeCTHOCTH p;o 12°. B nepHop; 1976 - 1978 rr., npH npHMeHeHllH 9TOH TeXHOJIOfIlH,

ypo)Kai1 KJIy6lIefI KOJIe6aJIc5I 0'1' 380 p;o 480 IJjra, B 3aBHClIMOCTH 01' yKJIOHa l\IeCTHOCTH )1;0

12°) .



115

Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 19-81, voI. XII

CER.CErrĂRI PRIVIND PERFECŢIONAREAUTILAJELOR
ŞI TEHNOLOGIEI DE PLANTARE ŞI ÎNTREŢINERE

A CULTURII CARTOFULUI PE TERENURILE ÎN PANTĂ

L. SAPLĂCAN*),T. STANILA**), D. HAGIANU**), 1. SIMIONESCU***) şi N. BIUA*)

Cultura cartolului poate fi extinsă cu bune rezultate pe terenurile
în pantă, pe soIurile care întrunesc condiţii favorabile, pînă la o încli~

narc a versantului de 12 - 14°, cu condiţia ca toate lucrările să se execute
cu maşini adecvate, pe direcţia general~L a curbelor de nivel, înregistrîn
du-se sporuri însemnate de producţie şi o reducere substanţială a eroziunii
solului. Cultivarea cartofului pe terenurile cu pante mai mari de 14°
chiar pe direcţia curbelor de nivel favorizeazrl. declanşarea eroziunii da
torită capacităţii reduse de reţinere a biloanelor, provocînd pierderi de
sol şi o scădere a producţiei. Cercetările efectuate au scos în evidenţă

atît utilajele necesare cît şi tehnologia de mecanizare în cultura carto
fului pe terenurile în pantă, cu orientarea rîndurilor pe direcţia curbe
lor de nivel. S-a stabilit astfel dL mecanizarea lucrărilor din cultura car
tofului pe versanţii cu panta de pînă la 12 - 14°, pe direcţia curbelor
de nivel este posibil de realizat folosind tractoarele şi maşinile existente
în unităţile de producţie, cu unele adaptări şi modificări constructive.
Realizarea corespunzătoarea agregatelor de lucru în sistem antierozional,
a permis efectuarea unor lucr~lri calitativ superioare celor executate pe
direcţia deal-vale, a redus mult posibilităţile de tasare a solului prin
executarea concomitentă a mai multor lucrări, conducînd în final la
obţinerea unor producţii sporite. şi totodată la diminuarea eroziunii
solului (practic inexistentă) la inclinaţii ale terenului de pînă la 12°).

Confonn cerinţelor de prevenire şi cOlllbatere a eroziunii solului, cul
tivarea cartofi lor pe terenurile în pantă trebuie să se facă nUlnai cu orienta
rea rîndurilor pe direcţia curbelor de niveI. Pînă în prezent, aceste lucrări

s-au efectuat cu deplasarea agregatelor "din deal în vale", folosindu-se lnaşi

nile destinate terenurilor plane, ca unnare a inlposibilităţii de lucru cu aces
te agregate pe direcţia curbelor de nivel, la pante ma'i mari ale terenului de
5-6°. AceasEt practică de lucru facilitează procesul de erodare a solului şi

contribuie totodată la obţinerea unor producţii scăzute.

Cercetările efectuate de I.C.:M.A. prin Staţiunea de cercetări pentru
111ecanizarea lucrărilor agricole pe pante Cluj-Napoca, în colaborare cu Insti-

*) 1.C.M.A. Bucuresti
**) Staţiunea de cerc~tăripentru mecanizarea lucrrtrilor agricole pe pante Cluj-Napoca
***) Institutul agronomic "Dr. Petru Groza" Cluj-Napoca



116 L. SAPLAcAN şi colaboratorii

tutuI agronornic "Dr .Petru Groza ((, Cluj-Napoca, au condus la stabilirea bazei
energetice corespunz~ltare, a tipurilor de utilaje şi adaptările ce trebuie
fCtcute la acestea, în vederea cultivării cartofilor pe terenufile în pantă -- pe
direcţia curbelor de nivel, tehnologia de mecanizare şi calitatea lucrărilor

precunl şi panta limiUt nlaximă de cultivare pîn~l la care se pot asigura
indici calitativi de lucru corespunzători.

Primele rezultate obtinute În acest sens au Hlcut obiectul unor Dublica
ţii anterioare (STĂNILĂ, '1974; SĂPLĂCAN si colab., 1976; SIJ'VIIdNESCU
şi colab., 1977; SAPLĂCAN ~ i (olab., 1978). Acestea se refereau la posibili
tatea cultivClrii cartofului pe douCt rînduri orientate dupCl direcţia curbelor
ele nivel, pînă la o pantă a terenului de 12-14°, stabilindu-se tehnologia de
lucru, utilajele şi adaptClrile la acestea ce conduc la o calitate corespunzCl
toare a lucrCtrilor efectuate.

Prezenta lucrare cuprinde rezultatele cerceHlrilor efectuate în vederea
perfecţionării utilajelor şi a tehnologiei de rrlecanizare a lucrărilor de plan
tare şi Întreţinerea culturii de cartof pe terenurile în pantă.

IVIETODA DE LUCRU SI CONDITIILE EXPERIMENTALE. Cercetările

s-au efectuat pe terenurile 'cooperati<'clor agricole de producţie Suatu 
- 1976, Dezlnir şi Panticeu -- 1977 şi Dezlnir - 1978, judeţul Cluj. Expe
rimenUlrile s-au făcut pe versanţi cu pante cuprinse Între O-~ 18°, pe supra
feţe de teren cuprinse între 5-22 ha.

Principalele caracteristici de lucru din cadrul acestor loturi experirrlCn
tale organizate în unităţile de producţie Iuenţionate, sînt redate în tabelul 1.

Cercetările efectuate au vizat stabilirea şi perfecţionarea utilajelor ele
lucru, prccunl şi îrrlbunătăţirea tehnologiei de rrlecanizare a lucrărilor de
plantare şi întreţinere a culturii de cartofi pe terenurile în pantă, cu orien
tarea rîndurilor pe direcţia curbelor de nivel. La aceste utilaje, în funcţie

de cerinţele de calitate a lucrărilor ilnpuse pentru condiţiile de lucru pe pan
tă cît si din necesitatea cresterii productivitătiimuncii, s-au făcut o serie de
adaptiri şi lnodificări constructive ce sînt pre~entate în text. Pentru a putea
aprecia c01nportarea în lucru a m.qinilor şi modul cum sînt asigurate con
di ţiile pentru creşterea plantelor, pentru fiecare lucrare s-au determinat in
(lieii calitativi de lucru înregistraţiCu aceste utilaje specializate pentru lucru
pe pant~l.

Pentru a se evita tasarea excesi V~t a solului, s-au căutat solutii care să

pennitCl executarea a 2-3 lucrări la o singură trecere a agregatelor' de lucru.
Pentru a pune în evidenţă influenţa înclinaţiei versantului , asupra as

pectelor studiate - determinările s-au efectuat pentru rîndurile extreme din
aval şi amonte ale maşinii de plantat, în diferite puncte ale versantului si
tuate Între ele la o diferenţă de 2°.

REZULTATE OBTINUTE. Studiile si cercetările efectuate. au avut în
'vedere rezolvarea următoarelor probleme': .

- alegerea corespunzătoare a bazei energetice şi a maşinilor agricole
aferente, în vederea mecanizăriilucr~lrilor de plantare, Întreţinere şi comba
terea bolilor şi dăunătorilor culturii de cartofi pe terenurile în pantă, cu ori
entarea rîndurilor pe direcţia curbelor de nivel;

-- stabilirea posibilităţilor de folosire a utilajelor existente în dotare,
formarea corespunzătoare a agregatelor de lucru şi experimentarea acestora
la plantarea şi întreţinerea cartofului cultivat pe pantă în sistenl antiero
zional, după direcţia curbelor de nivel;
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Tabelul 1

Condiţiile de desfăşurare a Încercărilor experimentale În diferite unităţi de producţie

(Conditions of experiments in various production farms)

H
Specificaţie (Elements)*)

C.A.P. SU;ltu C.A.P. Dl'zmir C.A.P. Panticeu C.A.1'. Dezl1lir
u 1976 1977 1977 1978

~

Suprafaţa terenului (ha) 3 20 6 22

2 Expoziţia versantului sudică vestid1 nordică sud- estică

3 Panta terenului (0) 6-16 6-18 6-14 0-18

4 Tipul solului brun de I cerno'iom podzol cernoziom
pădure slab levigat de slab în ele- \levigat de
humificat silvostepă mente nu- ,silvostepă

tritive

5 Rezistenţa solului

6 Cultura anterioară

7 Lucrări de bază executate
toamna:

uşor mediu uşor mediu
spre greu spre greu

grîu trifoi secar~i trifoi

administrare superfosfat
(kgJha)

arătură de bază (cm)

fertilizare cu gunoi de
grajd (tJha)

200

25

38-40

200

30

20-30

250

25

20-30

250

25

*) 1 = arca, 2 = fieJd 3 sJopc, 4 = soiJ typ, 5 soi] resistance, 6 = prcvious crop, 7 = autul11n work
superphosphate fer1lili,~ation, ploughing, farmyard manllfe fertilization.

-- stabilirea schem.elor de lucru, functie de cerinţele agrofitotehnice
ŞI de posibilităţile de lucru a agregatelor; ,

- stabilirea lin1itei de pantă la care agregat ele de lucru asigură indici
calitativi corespunzători;

- elaborarea şi verificarea în condiţii de producţie a tehnologiei de
mecanizare a lucrărilor În cultura cartofului, pe terenurile În pantă.

1. STABILIREA POSIBILITĂŢILORDE EXECUTARE MECANIZATA
A LUCRARILOR DE PLANTARE ŞI INTREŢINEREA CARTOFULUI

CVI.TIVAT PE PANTĂ, DUPĂ DIRECŢIA CURBELOR DE NIVEL

1. COlllpletarea şi perfecţionarea bazei energetice. Studiile şi cercetările

efectuate de LC.M.A. prin S.C.M.L.A.P. Cluj-Napoca, au stabilit anterior,
că pentru condiţiile de lucru pe pantă, lnecanizarca principalelor lucrări din
cultura cartofului cu orientarea rîndurilor ve directia curbelor de ni'vel,
este posibilă utilizînd ca bază energetică tractorul pe şenile SM-445, iar pen
tru anumite lucrări (erbicidare şi combaterea bolilor şi dăunătorilor) - trac
toarele pe patru roţi lllotrice U-445 DT.
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Dispunînd de aceasEt bază energetid a fost posibilă formarea cores
punzătoare a agregatelor de plantare şi întreţinere Fe două rînduri, cît şi a
agregatelor de erbicidare şi combatere, stabilindu-se utilajele, adaptările şi

modificările neceSare unei bune funcţionări cît şi tehnologia de lucru.
Cercetările efectuate vizînd perfecţionareautilajelor şi a tehnologiei de

mecanizare a lucrărilor din cultura cartofului pe terenurile în pant~l, au scos
în evidenţă posibilitatea completrtrii şi perfecţionării bazei energetice prin
~utilizareanoului tractor românesc de 80 CP pc şenile STVI-800, prezentat sche
matic în figura 1.

Fig. 1 - Tractorul pe şenile de 80 ep, SM- 800 - caracteristici tehnice cons
tructive (Technical character'stics of SM- 800 caterpillar tractor)

Caracteristicile tehnice construeti ve si performantele de lucru ale trac
torului pe şenile SM-800 comparativ cu a ~elorlalte tra'etoare pe şenile exis
tente în dotarea unităţilor (tabelul 2), permit completarea şi perfecţionarea

utilajelor de lucru folosite la executarea principalelor lucrări din cultura car
tofului pe terenurile în pantă.

Totodată, utilizarea acestor tractoare de 80 CP pe şenile, la formarea
agregatelor de lucru în cultura cartofului pe terenurile în pantă, a permis
realizarea unor agregate de fiare capacitate de lucru, menite să execute lu
crări de bună calitate, la un conSum cît mai redus de combustibil.

2. Formarea corespunzătoare a agregatelor de lucru pentru plantarea
cartofilor pe terenurile în pantă. Plantatul cartofilor pe terenurile în pantă,

în rînduri orientate după direcţia curbelor de nivel, s-a stabilit că este posi
bil de executat cu bune rezultate pînă la o pantă de 12-14°, utilizînd agre
gatul format din tractorul pe şenile SM-445 şi o secţie a maşinii de plantat
(2SaBP-62,5) pe două rînduri.
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Tabelul 2

Caracteristici tehnice şi performanţe de lucru ale tractoarelor pe şenile utilizate în cul
'tura cartofului pe pantă (Technical characteristics and performances of caterpillar tractors on

slopes)

Caracteristica (Charachcristies) *)

1

· I Tractorul pe şenile (Tractors)
D.M. (M.D.) ------,------~-----

SM-445 DT-75 SM-800

Puterea nominală CP (koo) 45 (33,0) 75 (55,1) 80 (58,8)
- Mecanismul de deplasare:

-- tipul şenilei - semielas-
tică elastică elastică

- lătimea senilei 1l1m 360 390 420
- Greut~tea m:aximă a maşinii

purtate daN 500 1500 1500
- Ecartament mm 1300 1350 1600

Lumina mm 270 280 343

'~) Power; caterpiHar (rcsilience and width); maximum weight of carried machine i gauge; cle::lrance).

Cercetările efectuate în vederea completării şi perfecţionării utilajelor
au stabilit că la plantarea cartofilor pe terenurile în pantă în rînduri orien
tate duprl. direcţia curbelor de nivel, pot fi utilizate şi agregate de lucru for
mate din tractorul pe şenile de 80 CP, SM-800 respectiv D1'-75 (1'-74) şi ma
şina de plantat cartofi pe patru rînduri, 4SaBP-62,5 CCţ urmare a stabilităţii

corespunzătoare pe pantă, la deplasarea după direcţia curbelor de nivel cît
.şi a performanţelor tehnice de lucru sporite a acestor tractoare.

În vederea formării corespunzătoare a acestor agregate de plantat car
tofi pe pantă şi asigurării unor indici calitativi de lucru corespunzători,s-au
-efectuat o serie de adaptări şi modificări ce au vizat urmrttoarele:

- stabilirea posibilităţilorde prindere a maşinii la ridicătorul hidrau-
lic al tractoarelor pe şenile;

- stabilirea schen1elor de lucru posibile la plantare, care să permită

;executarea în continuare a lucrărilor de întretinere;
- adaptarea organelor de bilonare care si asigure executarea unor bi

Ioane corecte şi uniforme indiferent de înclinaţia versantului;
- realizarea unui echipament pentru administrat îngrăşăminte chi

:rnice solide concomitent cu plantatul ;
- realizarea unui dispozitiv hidraulic de acţionarea lnarcatoarelor de

urmă.

Utilizarea tractoarelor pe şenile S.M-700 şi D1'-75 (1'-74), în formarea
agregatelor de plantat, a impus modificarea formei de prindere a maşinii

4SaBP-62,S, ca urmare a caracteristicilor diferite ale ridicătoarelor hidrau
lice ale acestor tractoare pe şenile faţă de cele ale tractoarelor pe roţi (cu care
sînt destinate să lucreze), preculn şi a solicitărilor suplimentare ce apar în
condiţiile de lucru pe terenurile în pantă.

Astfel, în figura 2 sînt prezentate dilnensiunile constructive ale fermei
de cuplare a maşinii 4SaBP-62,S ce a rezultat din analiza cinematicii meca
nismului de suspendare a tractoarelor pe şenile utilizate în agregat. Ferm3.
de prindere a fost astfel concepută încît permite şi realizarea unei gam~mlri
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Fig. 2 - Stabilirea dimensiunilor constructive ale fermei de cuplare a maşl1111

4SaBP-62,5 pentru condiţii de lucru pe pantă (Size of coupling organ :of 4SaBP
- 62,5 planter, working on slopes)

de distanţe între cele două secţii componente ale maşinii de plantat, dînd
astfel posibilitatea obţinerii diferitelcr scheme de lucru la plantare.

Avînd în vedere imposibilitatea reglării ccartamentului tractoarelor
pe ~enile, s-a impus studierea schemelor posibile de lucru la plantat care să

asigure şi posibilitatea deplasării agregatelor de lucru la prăşit, pe direcţia

curbelor de nivel.
S-a stabilit astfel, că schema de lucru cu distanta între rînduri de 62,5

cm la masina 2SaBP-62,5 si respectiv schema de lucru cu distanta între
rînduri de' 70-65-70 cm la 'maşina 4 SaBP-62,5, avînd în ambel~ cazuri
distanţa între trecerile alăturate de 80 cm, dă posibilitatea executării lucră

rilor de întreţinere în condiţii optime, asigurînd totodată o densitate cores
punzătoare de plante la hectar.

Studiile şi cercetările Efectuate privind majorarea distanţelor de plal1
tare şi în condi ţii de lucru pe pantă, au scos în evidenţă posibilitatea majo
rării distanţelor Între rîndurile fiecărei secţii de plantare, la 75 şi chiar 80 cm,
cu precizarea ca între secţiile de plantare distanţa să se menţină tot în limitele
62,5-65 cm, facilitîndu-se astfel executarea în continuare a lucrărilor de
întreţinere, cu actuala bază energetică (tractorul SM-445).

Elementul esential care concură la realizarea unor biloane corecte si la
o calitate bună a pl~sării tuberculilor în bilon, îl constituie funeţion~rea
corectă a organelor de bilonare.

În construcţia actuală, organele de bilonare nu permit adaptarea la
teren în lucru după direcţiacurbelor de nivel, ceea ce conduce la o neuniformi
tate pronunţată a îngropării cartofi lor în bilon.
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Astfel, pentru asigurarea unor indici de lucru corespunzători pri-dnd
uniformitatea adîncimii de lucru, poziţia tuberculilor în bilon şi uniformi
tatea distanţei dintre dnduri, sînt necesare modificări la organele de bilo
nare cu disc sferic. Aceasta vizează înlocuirea sistemului rigid de prindere a
tijelor organelor de biloanare la cadrul maşinii cu un sistem balansor (fig.
3) care să dea posibilitatea organelor de bilonare să lucreze adaptîndu-se-

Fig. 3 - Suportul Cu balansor de prindere a tljelor organelor de bilonare de tip disc (Support
provided with a \vorking beam for coupling the ridging disks)

după înclinarea terenului, aşa cum reiese şi din schema de lucru prezentată

în figura 4.
Suportul balansor se compune elin balansorul 1, care este asamblat prin

sudur{l cu bucşa 2, două bolţuri 3, cu ochiuri în care intră tijele de susţinere

a organelor de bilonare cu discuri. Bolţurile 3, se pot roti în jurul axelor, iar
deplasarea lor în lungul axei este oprită de ştiftul 5. Pe suportul 1, se sudează

nervurile 6, pentru asigurarea rigidităţii necesare. Placa suport 7, se fixează

cu patru şuruburi în interiorul profilului"U" sudat în spatele cadrului maşinii
iar pe placa 7 se sudează axul 8 pe care se asamblează balansorul 1 (fig. 3).

Pentru administrarea îngrăşămintelor chimice solide concomitent
cu plantatul se folo~eşte e5hipamentul proiectat şi realizat în acest scop de
către Le.M.A. (S1'ANILA, 1974). Acest echipament asigură încorporarea
îngrăşămintelor la 3-5 cm sub nivelul de plantare a tuberculilor, avînd o
uniformitate de distributie corespunzătoare si o normă de administrare de
72 - 1 100 kg/ha.' ,

Utilizarea traetoarelor pe şenile SM-800 şi D1'-75 (1'-74) în agregat cu
maşina 4SaBP-62,5 impune de asemenea modificarea şi sistemului de acţio

nare a marcatoarelor de urmă. Aceasta, atît ca urmare a necesităţii de a ur-
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Fig. 4 - Schema procesului de lucru a organelor de bilonare de tip disc ~feric şi uniformi
tatea adîncimii de plantare (Scheme of working processus of spherical diskus for ridging

and uniformity of plal1ting depth)

man urma lăsată prin vizare la centrul (la buşonul radiatorului), cît şi a
faptului că pe terenurile în pantă se impune automatizarea acţionării acestora
şi astfel reducerea manevrelor şi a comenzilor la tractorist. Ca urmare, s-a
realizat un nou sistem de acţionare a marcatoarelor de urmă, comandat
hidraulic printr-un cilindru de forţă de la instalaţiahidraulicăa tractorului,
a cărui schem{t funcţională de lucru este prezentată în figura 5.

Aceste modificări şi adaptări constructive ce concură la buna funcţio

nare a agregatelor de plantat şi la o calitate corespunzătoare a lucr{trii pot
fi executate în orice atelier S.M.A. şi I.A.S. pe baza documentaţiei tehnice
elaborate de LC.M.A. si transmisă unitătilor de productie cultivatoare de
cartof. ' , ,

Pentru stabilirea limitei de pantă pînă la care acest agregat de plantare
asigură indici calitativi de lucru corespunzători,s-au efectuat experimentări

pe versanţi cu înclinaţii cuprinse între 0° şi 18° (0-32%) pe un teren aparţi

nînd C.A.P. Dezmir - judeţul Cluj.
Unele date agrofitotehnice înregistrate la plantarea cartofilor cu agre

gatul SlVI-800 + 4SaBP-62,5 sint prezentate în tabelul 3. Acestea sînt foarte
apr:.opia~e cu cele obţinute anterior cu agregatele SM-445 + 2SaBP-62,S
(SAPLACAN şi colab., 1976) şi respectiv DT-7S + 4SaBP-62,5 (SIMIO
NESCU şi colab., 1977).

. Cercetările efectuate au scos în evidenţă că în cazul plantării pe direcţia

curbelor de nivel, pînă la o înclinaţie de 12-,-14° se înregistrează diferenţe

mici nesemnificative între adîncimea de plantare de pe rîndul din aval faţă
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Fig. 5 - Dispozitiv hidraulic de comandă a marcatoarelor de urmă, adaptat la
maşina de plantat cartofi 4SaBP- 62,5 (Hydraulic durce for commanding the

behind markers of the planter)
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Tabelul 3

Rezultate obţinute prin plantarea cartofilor soiul Desirte pe direcţia curbelor de nivel
(Results by planting tubers of Desiree along contom lines) C.A.P. Dezmir - Cluj, 1978

Distanţa medie Cantitatea de Adîncimea ttlbcr-
Adîncimea medie dintre tllberculi Numărul .11lrc1iu tuberculi culilor în cuib Producţia

Panta terenului de plantare pe rînd plante/ha neacoperiţi la recoltaTe de tuberculi
(Slope) 0° realizată*) realizată**} (?\'Iean numlwr (Amount al (Depth where (Tubers

(Mean dcpth of (Mean distanee of plants/ha) uncovered are tubers at yielcl) t/ha
plallting) cm betweE'n tubers plante la ha tuhers) kg harvest) cm

on a row) cm I

0-2 9,1 21,5 65 100 O 2,8-9,3 33,0
4 9,0 21,9 63800 6 3,0-8,8 32,4
6 8,7 22,2 61500 12 3,1-8,7 41,8
8 8,5 32,0 60700 26 3,0-9,1 43,3

10 7,8 23,7 59000 45 2,8-7,9 42,7
12 6,8 24,1 58600 75 2,5-8,0 41,3
14 6,0 25,8 55500 165 2,0-7,5 38,8

----_.
16 4,3 27,8 50400 450 1,7-7,1 36,1
18 3,2 29,0 48300 900 1,5-6,0 29,8

Media:
0_140 7,9 23,1 60700 47 2,8-8,5 39,0

Media:
0- 18° 7,0 24,3 58 100 186 2,5-8,0 27,7

*) Adincimea de plantare reglată a fost de 9 em (Planting depth at 9 em)
**) Distanţa dintre tubereuli pe rînd reglată a lost de 21,5 em (Distante between tnbers a row, 0121,5 em)
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de cea din amonte, pentru ca la pante mai mari de 14° abaterile înregistrate
să- fie peste limita admisrt (fig. 6).

A rezultat că pînrt la panta terenului de 14°, acoperirea tubercl1l!lor
la plantare este corespunzrttoare şi că- la pante peste această limită stratul
de sol de de-asupra tuberculilor se micşorează considerabil. Pînă- la această

Fig. 6 - Grosimea medie a stratului de sol de deasupra tubcrculilor dupt~ ;plan
tare, în funcţie de înclinaţia tc:-enului, la rîndul din aval şi amonte al maşinii

4SaBP- 62,5 şi cantitatea de tuberculi neacoperiti la plantare (Mean thick
ness of soil layer abovc tubers after planting, depending an slope, disposed an
upstream and downstream-rows of planter amount of tubers uncovered by soil)

pantă şi cantitatea de tuberculi rămaşi pe sol (neacoperiţi) la plantare este
minimrt.

S-a stabilit de asemenea, că distanţa medie între tuberculi pe rînd este
puţin influenţată de mărimea pantei, pînă la o înclinaţie de 12-14°, La
pante mai mari abaterea medie fată de distanta reglată depăseste limita
admisă. Totodată apar diferenţe sem~ificativeînt~e distanţele me'di'i întregis
trate pentru rîndul din aval şi cel din amonte al maşinii de plantat cartofi
(fig. 7).

De asemenea, s-a constatat că pînă la panta de 12-14° numărulmediu de
plante la hectar depăşeşte 5S 000 desime optimă ce asigură o dezvoltare
normală a culturii şi conduce la obţinerea unor producţii ridicate.

Experimentările au scos în evidenţă că prin completarea sistemei de
maşini pentru mecanizarea lucrărilor în cultura cartofului pe terenurile
în pantă, cu acest agregat de plantat, după direcţia curbelor de nivel, se
contribuie la perfecţionarea tehnologiei de mecanizare a acestei lucrări.

3. Formarea corespunzătoare a agregatelor de prăşit cartofi cultivaţi

pe pantă după direcţia curbelor de nivel. Experimentărileprealabile au arătat
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Fig. 7 - Distanţa medic dintre tuberculii p1ant"ţi pe l' ndu1 elin av"l şi din
amonte al lTI"sinii 4S"BP- 62,5 si nJrma ele plant \rc iu functie ele inclin"tLt
terenului (Me~n distance between' tubers plant;d an upstream ~ucl dowllstre";11-

rows of pl"uter; planting rate dccpending on slop')
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dt pe terenurile cu pantă peste 6°, în condiţiile cind rîndurile de cartofi sînt
orientate pe direcţia curbelor de ni veI, folosirea agregatelor de pr;lşit cartofi
destinate pentru terenul şes nu mai este Fosibilă, daterită alunecării tracto
rului şi imposibilităţii de menţinere a agregatu lui re direcţie, fapt care con
duce la înrăutăţirea indicilor calitativi de luc ru şi r-eresr-eetarea cerinţelor

agrotehnice impuse.
Cercetările au sco~ în e:idenţ{t că rentru prăşitul cartofi lor cultivaţi

pe cîte dou;t rînduri (STANILA, 1974) se utilizeaz{l tractorul re şenile SM-44S
şi un cultivator CPC-2, realizat din elemente subansamble unificate - la
prima praşilă, urmînd ca la celelalte praşile să poată fi utilizat În agregat
şi tractorul pe roţi D-44S DT.

Utilizarea tractoarelor de 80 CP pe şenile Sl\f-800, la plantatul carto
filor pe terenurile în pantă, a permis plantarea acestora pe patru rînduri, de
unde şi necesitatea de a se completa şi perfecţiona sistemul de maşini cu un
utilaj de prăşit cartofi, cultivaţi în rînduri orientate după direcţia curbelor
de nivel.

Cercetările au condus la stabilirea tipului de cultivator adaptat pentru
pr;lşitul cartofilor pe pantă, rezultînd totodată şi posibilitatea evitării tre
ceri lor repetate prin executarea concomitentăa mai multor lucrări, cunoscut
fiind că tasarea solului are influenţ;t negativă asupra dezvoltării plantelor
şi implicit asupra nivelului de producţie.

Cultivatorul de prăşit cartofi pe terenurile În pantă, CPC-4 a fost reali
zat din elemente şi subansamble unificate - aşa cum rezultă din tabelul 4.
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Tabelul 4.'

Realizarea cultivatorului de prăşit cartofi pe terenurile în pantă, din elemente şi sub
ansamble unificate (Cultivater for tending potato Crap an slopes)

1 Cadrul cultivatorului CPU-4,2 sau
CL-2,8

2 Secţiile suport cu roţi CPU-4,2 sau
CPS-6

3 Rariţele cultivatorului CL-4,5
4 Braţele rariţelor CPU-4,2 sau

CPS-6
5 Cuţitele săgeată, fixate pe rariţă CPU-4,2 sau

CPS

6

7

8

Subansamble şi organe de lucru ale
cultivatorului adaptat

(Component groups and organs)*)

Echipamentul de spargere a crustei
şi îndepărtare a bulgărilor de pe
bilon

Echipamentul de fertilizare

Echipamentul de erbicidare

Cultivator1;l de pră~it

cartofi
(Potato cultivator) CPC-4

ghiare elastice
fixate pe un ba

lansor deasupra
bilonului

Fertilizatorul
F-6
EIP-600

Observaţii (Observations)

scurtat la 3 nun

sînt mai rezistente la
lucru pe pante

unificate
unificate

execută şi prăşitul cul
turii concomitent cu bi
lonarea

adaptat pentru lucru
pe 4 rînduri

adaptat pentru lucru
pe 4 rînduri

adaptat pentru stro
pitul pe 4 rînduri

*) 1 = frame, 2 = support frames with whecls, 3 = ridgers, 4 = typc of ridger arms, 5 = V-shaped bladcs, 6 = cquip~

ment for crust breaking and clod rcmoving, 7 = fertilization equipment, 8 ~~ herbicidatioll equipment.

Cercetările efectuate au scos în evidentă că lucrrlrile de întretinere a
culturii de cartofi pe terenurile în pantă, cu 'deplasarea pe direcţia ~urbelor
de nivel, este posibilă pînă la panta de 140 utilizînd agregatul format din
tractorul pe şenile SM-445 (echipat cu şenila îngustă de la tractorul viticol,.
fig. 8) .

.S-a stabilit experimental posibilitatea evitării treceri lor repetate, ca.
urmare a dotării cultivatorului CPC-4 cu o serie de echipamente ce permit
executarea concomitentăa mai multor lucr~lri de întreţinere dup~l cum~

urmează:

- bilonarea (imediat după plantare) combinată cu spargerea crustei
ŞI îndepărtarea bulgărilor de pe bilon;

prasila 1 cOlnbinată cu bilonarea si erbicidarea;
praşila a II-a combinată cu bilo~1area, şi o lucrare de fertilizare

suplimentară între rînduri;
- praşila a III-a combinată de asemenea cu bilonarea şi uneon cu

stropitul culturii contra bolilor şi dăunătorilor.

Avînd în vedere imposibilitatea reglării ecartamentului tractoarclor
pe şenile SM-800 şi respectiv SM-44S, s-a impus studierea schemelor posibile de
plantat care să asigure şi executarea în continuare a lucrărilor de întreţinere.

Dintre acestea, cea mai corespunzătoareeste schelna de plantare cu distanţa

între rînduri de 70-65- 70 cm si de 80 cm între trecerile alăturate - pre-
zentată în figura 9.' ~
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Fig. 8 - Tractorul pe şenile Sl\I- 445 echipat cu şenile de 360 mm şi respec
tiv cu şenile de 250 mm lăţime (SM- 445 caterpillar tractor equipped with

360 m m wide caterpillars or 250 mm wide caterpillars, respectively)

Fig. 9 - Schemele de plantare şi Întreţinere a cartofilor, cultivaţi pe tere
nurile În pantă, pe direcţia curbelor de nlvel (Schemes of planting and crap

tending on slopes along contour lines)

127
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4. Formarea corespunzătoare a agregatelor de erbicidare şi cOlllbaterea
bolilor şi dăunătorilor culturii de cartof - pe terenurile în pantă. Execu
tarea celorblte lucr ări de întreţinere în cultura cartofului pe terenurile în
pantă (el bicidare totală înainte de răsărire a culturii cît şi tratalnentele de
cornbaterea bolilor şi clăunrltorilor) se poate face cu m3.şinile existerite, res
pectiv echipamentul de erbicidare EIP-600 şi maşina pneumatică de stropit
şi prMuit MPSP-3-300 după cum urmează:

- pînă la panta terenului de 100 aceste maşini lucrează in agregat cu
tractorul pe 4 roţi motrice U-445 DT;

- la pante mai mari de 100
, n1aşinile lucrează în agregat cu tractorul

pe şenile S]\II-445 (echipat cu şenilă îngustă).

În ambele cazuri, pentru protejarea vrejilor de cartofi şi pentru o bună
deplasare printre biloane, tractoarele folosite în aceste agregate de lucru, vor
fi echipate cu despicătoare de vreji realizate în acest scop la 1.C.1V1.A.

II. INDICII DE LUCRU OBŢINUŢI LA PLANTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

CULTURII DE CARTOFJ PE DIRECŢIA CURBELOR DE NIVEL

În urma cercetărilor, a rezultat posibilitatea cOlnpletării utilajelor din
cult'J~a cartofului pe terenurile în pantă şi perfecţionarea tehnologiei, prin
folosirea agregatului de plantat cartofi, forn1at din tractorul pe şenile SM-800
şi luaşina de plantat 4SaBP-62,5. Calitatea plantatului cu acest agreagt de
lucru, se încadrează în cerintele agrotehnice actuale pînă la panta de cultivare
de 12-140

, indicii calitativi ele lucru înregistraţi fiind aproriaţi de cei obţi

nuţi anterior cu celelalte agregate ele plantare, aşa CUln reiese şi din tabelul 5.

Tabelul 5

Comportarea în lucru a agregatelcr de plantat cartofi pe terenurile în. pantă de 6 - 14'" ,
după direcţia curbelor de nivel (Behaviour of planter units on slopes of 6-14° along contour

lines)

2

3

4

5

IUM
I

DT-75 Sl'vI-800
Indici calitativi de lucru (Quality indices)*) (M.U.) + +

4SaBP-62,5 4SaBP-62,5

I
Indicele de realizare a normei de plantare %

I
95,5 94,6

"C1\ifor11litatea de di~tributie pe lăţin,ea

de lucru 0/ 84,9 86,010

I

Precizia de plantat:

ca num~Lf dc tubcrculi în cuib % 82,3 85,2

ca. distanţă între tuberculi (dr t 20%) 0/ 64,0 61,510 i
Uniformitatea adîncimii de plantare:

I- pe rînd 0/ 93,4 94,0iO

- pe lrlţimea de lucru %

I

88,2 87,5

Uniformitatea menţinerii distanţei Între
treceri OI 96,3 94,2/0 i---., --------

*) 1. I[d~x of re~llizing the pLwting r,lte, 2. Distributio[l l1lliformity an work width, 3. planting areuracy (as tllber
llllmber per hill and as distance between tubers, 4. depth uniformity (an row, on work width), 5. uniforlllity ni
distallce huping betwccn sueeessive passings.
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Pe lîngă o calitate de lucru corespunzătoare,agregatul de plantat SM-800
+ 4SaBP-62,5 (adaptată pentru lucru pe pantă), realizează o capacitate de
lucru şi un consum de motorină corespunzător (tabelul 6), indici care alături

de sporul de producţie înregistrat în cazul acestui sistem de cultivare a car
tofului pe pantă, contribuie la creşterea eficienţei acestei culturi pe terenurile
În pantă. Experimentările, au arătat că utilizarea agregatului S.M-445 +
+ CPC-4 la executarea lucrărilor de întreţinerea cartofi lor cultivaţi pe pantă,

pe direcţia curbelor de niveI, este posibilă pînă la panta terenului de 12-140
,

pînă la care stabilitatea agregatului şi implicit calitatea lucrării executate
este corespunzătoare, asigurînd indici calitativi de lucru foarte apropiaţi

de aceia realizaţi pe teren şes şi practic identici cu cei înregistraţi la Între
ţinerea pe 2 rînduri (tabelul 7).

Tabelul 6

Principalii indici de exploatare înregistraţi cu agregatele de plantare şi întreţinerea

cartofilor pe terenurile în pantă (Main indices of utilization at planting and cultivation on slopes)

Viteza Consum de
Capacitatea

Panta de lucru
terenului efectivă combustibil (Work

Lucrarea (Work)"') Agregatul de lucru (\Vork unit) (Slope) (Effeetive (Gas capacity
O speed) cOI1sump. per shift)

km/h l/ha ha/sch

Plantat cartofi DT-75 + 4SaBP-62,5 6-14 4,0 24,0 4,5
SM-800 + 4SaBP-62, 5 6-14 4,2 29,5 4,7

Erbicidare tota- U-445 DT + EIP-600 6-10 5,5 1,6 20,0
lă SM-445 + EIP-60C 6-14 5,0 2,4 16,5

Prăşit pe patru SM-445 + CPC-4 6-14 4,2 5,7 8,5
rînduri 1- (praşila 1)

- (praşila II, III) 6-14 3,8 6,5 8,2---
Cam baterea bo- U-445 DT + MPSP-3-300 6-10 5,2 1,7 16,5

lilar şi dăună- SM-445 + MPSP-3-300 6-14 4,8 2,5 15,7
tarilar

"') phnting; total herbicidation; cultivat ion on four rows; controle of diseases and pests.

Tabelul 7

Comportarea în lucru a agregatului de prăşit cartofi, cultivaţi pe pantă după direcţia

curbelor de nivel (Behaviour of mechanical hoeing unit on slopes)

Agregatul de lucru
(Work unit)

Indicii de lucru determinati în conditii de
laborator - cîmp (Wo~k indices) ,

D.1!.
(M.D.)

Valoarea
indicelui

(Index valucs)

..

Tractorul pe şenile

SM-415 (cu· şenila de
250 mm) şi cultiva
torul de prăşit pentru
rînduri CPS-4
(Caterpillar tractor
and cultivator for 4
raws)

Panta limită maximă de lucru, pînă

la care sînt asiguraţi indicii calita
tivi

Gradul .de distrugere aburuienilor

Gradul de vMămarea plantelor

Abaterea de· la adîncimea medie de
lucru:

maximă

minimă

e) 12- 14

% 95,5

2,5

cm +0,65

CITI -0,50
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De asemenea, a rezultat că prin completarea utilajelor destinate culti
vării cartofului pe terenurile în pantă, cu agregatele de întreţinere m.enţio

nate, se asigură reducerea numărului de treceri ca urmare a executzlrii
concomitente a mai multor lucrări şi totodată se asigură capacităţi de lucru
şi consumuri de motorină corespunzătoare ce se încadrează în cerinţele

actuale (tabelul 6).
Sub aspectul eroziunii, biloanele executate pe pante de pînă la 12°,

rezistă în condiţiuni bune acţiunii de spălare a apei rezultate din ploile
torenţiale din lunile mai şi iunie. Peste panta de 12° biloanele încep SZl fie
deteriorate, producîndu-se spăIări de sol.

III. VERIFICAREA IN CONDIŢII DE PRODUCŢIE A TEHNOLOGIEI PER
FECŢIONATE DE MECANIZARE A LUCRARILOR DIN CULTURA··
CARTOFULUI PE TERENURILE îN PANTA

Verificarea în condiţii de producţie a tehnologiei de mecanizarea
culturii cartofului cultivat pc pantă în rînduri orientate pe direcţia curbelor
de nivel s-a Hcut prin extinderea suprafeţelor cultivate an de an în diverse
unităţi agricole. Aceasta a confirmat întrutotul calitatea corespunzzltoare
a lucrărilor executate cu utilajele de lucru perfecţionate,cultura de cartofi dez
voltîndu-se normal iar efectul de eroziune a solului fertil a fost mult diminuat.

Aplicarea acestei tehnologii de mecanizare perfecţionate, a contribuit
la obţinerea unor însemnate sporuri de producţie faţrl de producţia medie
înregistrată în situaţia cultivării din deal în vale din cadrul fiecărei unităţi

C.A.P., în care s-au organizat loturi experiemental demonstrative, cultivate
cu cartofi după direcţia curbelor de nivel, aşa cum reiese şi din figura 10.

f. Cullival
2. Dea/-vak
J Curba de !IVeI.

Fig. 10 - Producţia de cartofi obţinută pe loturile experimental de
monstrative în unităţi agricole de producţie (Potato yield obtained in

experimental filds in various farms and localities)
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CONCLuzn. (l) Cultura cartofului poate fi extinsă cu bune rezultate
pe versantii cu Dante pîn~l la 12-14°, cu conditia ca toate lucrările S{l se
execute c~ maşij\i adecvate, pe direcţia curbelo{' de nivel înrcgistrîndu-se
sporuri Însemnate de productie si o reducere substantială a eroziunii solului.
(2) Cercetrtri1c efectuate au' sc~s În evidenţă posibilitatea completării şi
perfecţionăriiutilajelor şi a tehnologiei de mecanizare a lucr{lrilor din cultura
cartofului pe terenurile în pantă. Astfel, mecanizarea lucrărilor de plantare
şi Întreţinerea cartofilor pe terenuri cu panta de pîn{l la 12--14°, cu orienta
rea rîndurilor pe direcţia curbelor de nivel, este posibilă de realizat cu bune
rezultate, utilizînd la plantare agregatul forn1at din tractorul pe şenilc S::\1-800
şi maşina 4SaBP-62,5 iar la întreţinerea culturii folosind agregatul SM-445
+CPC-4, prevăzut cu o serie de echipamente ce asigură executarea concorni
tentă a mai multor lucr~ri la o singur{t trecere, redudndu-se astfel şi tasarea
excesi'vă a solului. (3) In cadrul ac::stcr lucrări, agregat ele ele lucru astfel
realizate, au o stabilitate bun{l la deplasarea pe direcţ:ia curbelor de ni veI,
asigurînd indici calitativi ce lucru corespunzătoripînrt la o panLl a terenului
de 14°. (4) Schema optimă de lucru este cea cu distanţa între rînduri de 70
- 65- 70 Cfi şi 80 cm intre trecerile alăturate - ~chemă ce dă posibilitatea
executării lucrărilor de întreţinere în condiţii optim.e, asigurind o densitate
corespunzătoare de plante la hectc..f. (5) Formarea corespunzătoarea acestor
agregate de plantat şi întreţinere a cartofilor pe terenurile în pantă cît şi

asigurarea unor indici calitativi de lucru corespunzători pînă la panta tere
nului de 12-14°, necesită efectuarea a o serie de adaptări şi modifidtri
constructive, ce pot fi executate în orice atelier SJvI.A. sau I.A.S. pe baza
documentatiei tehnice elaborate de LC.M.A. si translTIisă unitătilor de pro
ducţie cultivatoare de cartofi. (6) Cercetările ~fectuate şi verificările în con
di ţii de producţie a tehnologiei de lllecanizare a lucrărilor din cultura car
tofului pe terenurile în pantă cu orientarea rîndurilor pe direcţia curbelor de
nivel şi a sistenlei de lTIaşini aferente elaborate, au scos în evidenţă posibili
tatea obţinerii unor Însemnate sporuri de producţie, faţă de sistelTIul de
cultivare })din deal în vale", răspunzîndu-setotodată şi cerinţelorde prevenire
si combatere a eroziunii solului.,
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RESEARCH ON IMPROVING MACHINES AND TECHNOLOGIES FOR
PLANTING POTATO AND CULTIVATION ON SLOPES

Summary

The mechanization is possible to be done on slopes less than 14°, only on contour
lines, with some 1l10difications of the tractors and ll1achines, those are now in frams. Avoi
ding the erosion by movement along the contour lines and reducing the settling by doing
with the tractor units in the same time more activities, bigger yields were obtained.

FORSCHUNGEN ZUR VERVOLLKOMMNUNG DER GERĂTE UND
TECHNOLOGIEN FUR DAS PFLANZEN UND DIE PFLEGE IM

KARTOFFELBAU AUF HANGBODEN

Zţtsammenfassung

Der Kartoffelbau kann mit guten Ergebnissen auf dazu geeigneten Băden bis 12-
- 14° durchgefuhrt werden, mit der Bedingung dass alle Arbeiten mit entsprechenden Ma
schinen und entlang den Schichtlinien der Hănge erfolgen. Der Kartoffelbau auf Hang
băden uber 14°, begunstigt durch die geringe \Vasserstauungskapazitătder Dămme die Bo
denerosion und fuhrt so zu Bodenabschwemmung und Ertragsminderungen. Die durchge
fuhrten Forschungen, hatten als Ergelmis sowohl die notwendigen Maschinen und Gerăte,

wie auch die Mechanisierungstechnologie fiir den Kartoffelbau auf Hangbăden. Es wurde
festgestelIt dass die Mechanisierung der Arbeiten im Kartoffelbau auf Hangbăden bis 12
- 14°, mit den in den Grossbetrieben vorhandenen, nul' einige Ănderungen und konstruk
tiven Anpassungen verlangenden Traktoren und Maschinen, durchgeh\hrt werden kann. Die
Realisierung entsprechender Aggregate fiir den Anban im erosionsvorbeugenden System,
fiihrte zu qualitativ besseren Arbeiten als parallei zur Hangneigung, reduzierte durch Zn
sammenlegung ll1ehrerer Arbeiten in einen Arbeitsgang stark, die Bodenverdichtnng nnd
ermoglichte sa hăhe1'e Ertrăge und zugleich die Verminderung der Bodenerosion (praktisch
O bis zu 12° Hangnegung).

VICCJlEnOBAHI15I 00 YJ1YYIJJEHHfO OPY,DyU/i 11 TEXH0J10fl1l1
OOCAnKH 11 YXO)l,A 3/\ KOYJlbTYPAMH KAPTO<I:>EJ1B HA CKJ10HAX

Pe3Kwe

f1oc:a,u;y KapToqJeJl51 MOJKHO rrpOH3BOJl:l',Tb C XOPOillHMU pe3y.'1bTilT3MH Ha CKJlOHaX c oJlaro·

l1pll51THblMH IVI51 3Tof[ KyJlbTypbl nO'lBal'MI, C yKJlOHOM MeCTHOCTH )l,0 12 --- 14°, rrplI yCJlOBHll

npoBe;;:ellll51 Bcex pa60T llap;J1eJKailJ,HMH MaillHHa~m B HarrpaB,1eHHH rOp!l30IlTaJICiI, C nOJly'lCHHeM

3lla'mTeJlbHblX rrp1l6aBoK ypOJKall fI cY[J~ecTBcHHoroCHtDKellIUI 3P03HH nOl.J13bl. B03):\eJJbIBaHHE

KapTO~JeJl51 Ha C!QIOHaX C yKJlOHOM 60JlbWe 140, ,o;aJKe H B IWnpaBJleHHIl ropH30HTaJlefl, Bbl3bl..

BaeI' YCHJJeHi\e rrO'lBeJ-lHoil 3p03ml BCJlC)J;CTBHe CJJa60H yCTOIF-lH BOCTH rpe6Heli H rrpH BO/:l$1' }<
rrOTt'jHIM rrO'13bl Il K CHH>KeHHIO ypOJKa51. f1pOBO)J;HBillHeC5! HCCJle)J;OBaHlI5! rrpHBeJIH K yCTaHo

BJleIIHlO I<aK HeoGxOAHMblX MaW!1Il, TaK H TeXHOJlOflU1 MexaHH3aUHH KyJ1bTypbl KapTo(jJeJl51 Ha

CKJJOHaX, C opneHTHpOBKOH P51AOB B HanpaBJleHHll ropH30J-]'raJleii. TaK, 6blJJa yCTalloBJleHa B03

MOllHIOCTb MexaHH3au,HH pa60'r no B03I\e.lJbIBaHHIO K3pTo(jJeJJ5I Ha CKJlOHaX C yKJlOllOM AO 12 
- 14°, C pacrrOJlOJKeHlIeM P5!IIOB B HanpaBJlelIJlIl ropH30HTaJleii, npH rrpHMeHcHlHI HMCIOlll,BXCll

B x03,IikTB3X TpaKTopoB H Maillllll, C HCKOTOpblMH KOHCTPYKTI1BHblMI1 npHCllOCo6J1eHlIllMHH

H3NIEHeHI111Mli. f1pIIMeHeHlle pa6o"lHlx arperaToB B rrpoTllB03p03HOHHOM BbUlOJlHemlH n03BOJllleT

npo1l3BoAHTb I;:a'leCTBeHHO J1y'lUIHe pa6oTbl, 'lC.'! llb1I10ml5leMbie B HarrpaBJlellHH cBepxy-BHH3,

3Ha'lI1TeJlbHO CHlIJKaeT nep05lTHOCTb yrrJloTHeHHll rrotlBbl 6J1arOllapll o)J;HoBpeMcHHoMy BblI10J1He

HlIlO HeCKOJlbKHX pa6oT, II, B KOHe'lHOM HTore, npHBOI\HT K rro,1y'leHHIO I10BbllileHHblX ypOJKaeB

Il K YMeHbilleHHIO rrO'lBCI-IHO-U "'p03lllI, npaKTHtIeCKH oTcyTcTBYIOlJJ,eil rrpl1 yKJloHax MeCTHOCTI1 )];0

12°
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1931, voI. XII

CERCETĂRI PRIVIND MECANIZAREA LUCRĂRILOR

DE ARAT ŞI DE PREGĂTIRE A PATULUI GERMINATIV
ÎN CULTURA CARTOFULUI PE TERENURILE ÎN PANTĂ

ÎN SISTEM ANTIEROZIONAL

T. STANILA*) , D. HAGIANU*) şi F. CSILSER*)

Cultura cartofului poate fi extinsă cu bune rezultate pe versanţi

cu pante de pîn2t la 12-14° (21-25%) cu condiţia ca toate lucrările

să se execute cu maşini şi utilaje adecvate dup{t direcţia generală a curbe
lor de nivel. Cercetările efectuate asupra mecanizării lucr{trilor de pre
gătire a solului, in condiţiile de cultivare a cartofului pe pantă, au
condus la stabilirea bazei energetice corespunzătoare şi a utilajelor de
lucru adecvate condiţiilor specifice de cultivare pe pant2t, stabilind do
meniul şi posibilităţile de lucru ale acestor utilaje precum şi perfor
manţele lor in ceea ce priveşte calitatea lucrărilor şi principalii indici
de exploatare.

Pregătirea patului germinativ prezintă particularităţi specifice la
cultivarea cartofului, în sensul că această cultură, caracterizaUl prin formarea
de tuberculi în sol, necesită la plantare un sol afînat în profunziIne, bine aerat,
cu un continut ridicat de apă si substante nutritive si o măruntire corespunză-
toare a s~lului. ' , , ,

Totodată, la executarea lucrărilor de pregătire a solului pe terenurile
1n pantă, o deosebită atenţie trebuie acordatrl respectării cerinţei agrotehnice,
ca toate lucrările să se execute cu lnaşinile şi utilajeIe corespunzătoare, cu
deplasare pe direcţia generală a curebelor de niveI.

Este cunoscut că un factor limitativ asupra producţiei de cartof îl
constituie tasarea solului (BERINDEI, 1970). Se inlpune deci, ca lucrările de
pregătire a terenului să se execute cu un Ininiln de treceri (SIMIONESCU şi

colab., 1970), efeetuÎndu-se mainlulte lucrări la o singur~i trecere. De ase
lnenea, se recomandrl ca lucrările de pregătire a terenului, cît şi cele ulterioare
de întreţinerea culturii, S{l se execute la o luniditate optimă a solului de 18--
--24%' evitindu-se astfel tasarea excesivă a solului şi prcvenindu-se formarea
bulgărilor ce se ll1enţin de regul{l pînă la recoltare, îngreunînd procesul de
separare a cartofului din amestecul recoltat (HRIA şi colab., 1978).

În~cond}ţiilede cultivare a cartofuluÎ pe terenurile în pantrl (STANILA,
]974; SAPLACAN şi colab., 1978), nlarea diversitate a tipurilor de sol exis
tente, conlpozi ţia, starea acestora, ulniditatea şi gradul de tasare au illlPUS

*) Staţiunea de cercetări pentru mecanizarea lucr~trilor agricole pe pante Cluj -J'\apoca.
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orientarea cercetărilor spre stabilirea şi crearea unei galue largi de maşInI

destinate pregrltirii solului, existînd astfel posibilitatea alegerii celui luai
corespunzătorutilaj în funcţie de condiţiile concrete de lucru. în acest scop
în lucrarea de faţă sînt prevăzute principalele utilaje specifice destinate
executării lucrărilor de dezmiriştire, a arrtturilor cît şi a lucrărilor de pregrl.
tire a patului germinativ la cultura cartofului pe terenurile în pantrl., în sis
ten1 antierozional, stabilindu-se domeniul şi posibilităţile lor de lucru cît şi

performanţele pe care le pot realiza în ce priveşte calitatea lucrării şi prin
cipalii indici de exploatare.

lVIETODA DE CERCETARE. Cercetările au fost desfăşurate pe două

direcţii importante şi au vizat în principal rezolvarea următoarelorproblelue:
- elaborarea si realizarea sistemului de masini si a tehnologiilor de

mecanizare a lucrăriior de pregătire a solului pe te~-enu;ile în pantă, la care
sursa energetidl. de bazrl. Srl. fie asiguratrl de tractorul de 45 CP (33kW) ,exis
tent în fabricaţie (tractorul SM-445);

- completarea şi perfecţionareasistemului de maşini şi a tchnologiilor
de mecanizare aferente lucrărilor de pregătire a solului în vederea plantrlrii
cartofilor pe terenurile în pantă, prin stabilirea unui nou tip de tractoare
pentru pantă de 80 CP (59 kW) şi a sistemului de maşini agricole corespunză

toare acestuia, care să pennită realizarea unor agregate de lucru raţionale de
marc capacitate şi să asigure o bună calitate a lucrărilor efectuate.

Experilncntarea agregatelor de prelucrare a solului s-a efectuat în con
di ţii concrete de producţie pe versanţi cu înclinaţia cuprinsă între 0-20°,
cu deplasare pe direcţia cureblor de nivel. S-a urmărit c01uportarea în lucru
a maşinilor şi utilajelor realizate sau adaptate, stabilindu-se posibilităţile

ler de lucru în condiţii de pantă, calitatea lucrrlrii efectuate, reginlul optin1
de lucru şi principalii indici de exploatare. Totodată, ca ur111are a cercetăriler

efectuate, s-a stabilit şi domeniul lor de utilizare.
REZULTATELE OBŢINUTE. 1) Executarea lucrărilor de dezmiriştit

şi arat pe terenurilor în pantă. Pe terenurile În pant ă, influen-ţaarrlturii asupra
regimului apei din sol caprltă o importanţă deosebiUl. Pe aceste terenuri,
ar~ltura trebuie să contribuie la îmnagazinarea în sol a unei cantităţi cît luai
l11ari de apă provenitrl din precipitaţii şi zăpadă. De aselnenea în aceste
condi ţii, toate lucr~l.rile solului, începînd cu arătura, trebuie executate pe
directia curbelor de niveL deoarece fată de ar~ttura efectuatrl. din deal în vale,
pierd~rile de apă prin sC~1fgerile la s~prafaţrl. se reduc cu pînă la 60-70%

,

iar cele de sol se reduc de 2- 3 ori.
Practica agricolă a demonstrat dt, imediat după eliberarea terenului

de dltre planta premergătoare culturii cartofului, trebuie S~l. se ex~cute lu
crarea de clesmiristit si uneori ele afînare în urofunzin1ea solului. InDici o
situaţie arătura d~ ba~ă nu trebuie alnînaUt pînă în prim~l.vară, deoarece
pierderile de producţie sînt luari.

La lucr{n-ile de pregătire a solului pe terenurile în pantă trebuie S~l se
aib~i în vedere permanent calitatea acestora (uniforn1itatea adîncilnii şi a
suprafeţei, gradul de m~lrunţire a solului, gradul de acoperire a resturilor
vegetalc etc), doarecc de ea depinde în mare măsură calitatea pregătirii

patului germinativ şi ilnplicit producţia.

Pentru executarea lucr~lrilor de arat şi de pregătire a terenurilor din
zona colinară în sistem antierozional, au fest concepute, realizate şi omolo
gate utilaje specializate, ca urmare a faptului că utilajele existente în dotare
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nu asigură calităţi corespunzătoarede lucru pe pante mai mari de 9° (16%)
în condiţiile deplasării pe direcţia curbelor de nivel.

PrincipaIele caracteristici construetiv-funcţionale ale utilajelor de
arat sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Tipuri constructive de p1uguri reversibile utilizate în condiţii de lucru pe terenurile în
pantă (Types of revcrsible ploughs for slopes)

Destinaţie

Caracteristici tehnice (Tcchnical
characteristics)* )

Numărul trupiţelor (duble)

Adîncimea de lucru

reversibil şi

purtat

arăturrt adîncă

4

25-30

120

900

20/36

I PRA-4-30

reversibil şi

purtat

desmiristit si
arăturrt ~orn;ant

SM-445 ISM-SOO SM-445

V.M.I Valori

M.V. PRP-4.25 I PRP-6·25 I Pf{S·2·30

buc. 4 6 2

cm 16-20 16-20 25-30

cm 100 150 60
I

I k
a 517 800 490

gr~/ % 20/30 20/36 20/36

() Lăţimea de lucru

7 ~rasa plugului

S Panta maximă de lucru

1 I Tractorul din agregat

2 I Tipul plugului

31
41
51

-*} - 1. Tractor, 2. P101Jgh typc, 3. Destination, 4. Nl.lmbcr of doub1c furro",sJ 5. \VOlk dcpth, 6. \Vork wiclth, 7.
[l]Ol!g!.l weight, 8. 1Vlaximurn slopc allowcd.

Plltgurile reversibile purtate cu patru şi şase trupi ţe duble, PRP-4-25
:şi respectiv PRP-6-25, sînt destinate să execute arături normale pe terenuri
cu panta pînă la 20° (36%), cu deplasare pe direcţia curbelor de nivel şi răs

turnarea brazdei la vale. Aceste pluguri pot executa desmiriştitullaadîncimea
de 14-- J6 cm şi arături de pînrl la 20 cm, lucrînd în agregat cu tractoarele
pe şenile SM-145 şi respectiv SM-800.

Executarea arături lor adînci de toamnrl, în condiţii de lucru pe pantă se
iace prin utilizarea unui alt tip de plug şi anume a plugului reversibil cu patru
trupiţe duble PRA-4-30. Acesta realizeazrL o adîncime de lucru de pînă la
30 C111, în toate tipurile de sol, lucrînd în agregat cu tractorul pe şenile SM
-800.

Încerdrile experimentale, cu aceste utilaje, au scos în evidenţă faptul
că aceste agregate de lucru au o bună stabilitate la deplasare în lucru după

direcţia curbelor de nivel pînă la o pantă de 20° (36%), asigurînd totodată

-şi indicii calitativi de lucru corespunzătoripe deplin cerinţelor agrotehnice,
în condi ţiile efectuării corecte a reglajelor (tabelul 2).

În vederea executării lucrărilor de arat concomitent cu grăpatul,
plugurile reversibile prezentate sînt echipate cu dispozitive de cuplare a
,grapelor stdate sau cu coţi. Aceste dispozitive permit cuplarea grapei la
plug· în timpul lucrului şi desprinderea grapei de plug la capetele parcelei,
asigurîndu-se astfel posibilitatea executării întoarcerii agregatului tractor pe
şenile + plug reversibil din trei mişcări, după care asigură din nou prinderea
grapei la plug la reintrarea în brazdă a agregatului.
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Tabelul 2

Indici calitativi de lucru la executarea arăturilor pe terenuri cu panta de 6- 14°, pe direcţia

curbelor de nivel (QuaIity indices in ploughing fields with slopes of 6-14°,
along contour Iines)

AgregatuJ de llecru

U.M.
(Work unit)

~
Denumirea indicilor calitativi (Quality indices) *) (M.U.)

1

- -

~
SM-800 + S;'[-800 +
PHP-6-25 PHA-4-30

l Viteza de lucru mis 1,1 1,0

2 Indicii adincimii de lucru:

- adincimea medie cm 21,10 28,20

- abaterea medie Cl11 0,54 0,62

- abaterea medie pătratică cm 0,64 0,41

- indicile de variaţie % 3,03 1,45

3 Indicii Iăţimii de lucru:

- lăţimea medie cm 153,00 121,00

- abaterea medie cm_ 2,40 2,10

- abaterea medie pătratică CIl1 2,58 2,40

- indicele de variaţie 0/ 1,67 1,98/0

4 Gradul de acoperire a resturilor vegetale % 83,2 93,5

5 Gradul de mărunţire a solului o/ 7'1,6 62,3/0

*) 1. \;York speed, 2. :Mcan depth, mC3.n deviation, mean square deviatioll, variation cocfficient for "\\'orl..: depth, 3. Mean
width, mean deviatioo, mcan squarc devÎ:ltiofl, variation coefficient for \Vork width, 4. Degrce of covcring the plant
rests, 5.. Dcgrec of soil crumbling.

Deplasarea în lucru a agregatului de arat pe terenurile în pantă se face
după metoda de deplasare în "suveică", lucrarea începînd~l-se de la baza ver
santului, iar răsturnarea brazdei făcîndu-se spre vale. Intoarcerea agrega
telor de arat la capetele parcelei se face şi în "buclă" pînrl la o pantă a tere
nului de 10° si din "trei miscări" în cazul pantelor mai mari de 10°. Conco
mitent cu ex~cutarea întoar~erii se efectuează şi reversarea plugului.

Este cunoscut faptul că prin lucrările de dezmiriştit se asigură condiţii

ca seminţele de buruieni să încolţească, reducîndu-se astfel gradul de in
festare a culturii de cartofi din anul urmrltor. Totodată se afînează si aereazrl
solul, reducîndu-se simţitor evaporarea apei din sol. Pentru executar~aacestor
lucrrlri în condi ţii de lucru pe pantă cît şi pentru prelucrarea arăturilor bul
găroase, denivelate, puternic îmburuienate şi uneori excesiv tasate în vederea
pregătirii corespunzătoare a patului germinativ, a fost concepută, realizată

şi omologată grapa cu discuri grea GDG-2,7 ale cărei principale caracteristici
tehnice sînt prezentate în tabelul 3.

Grapa cu disct-tri grea GDG-2,7 este destinată să lucreze în agregat cu
tractorul pe şenile SM-800, pe terenuri cu panta de pînă la 20 0 (36%) cu depla
sarea pe direcţia curbelor de nivel. Este o grapă cu dispunerea bateriilor cu
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Tabelul 3

Grape cu discuri utilizate în condiţii de lucru pe terenurile în pantă (Disk - harrows
used on slopes)

Valorile realizate de grape (Performantes of
following dish - harrows):Denumirea caracteristicilor

(Characteristics) "')
D.M:.

(M.D.) 1------:---------,-----'---

semipurtată cu cărucior pe
două roţi cu acţionare hidraulică.

2 4

în "V" în "X"

0-30 0-30

20(36) 20(36)

2300 2580

1

2

3

4

5

6

7

8

Tractorul din agregat

Tipul grapei

"Modul de transport pe dru
murile publice

Numărul bateriilor cu discuri buc.

Dispunerea bateriilor cu dis-
curi

Unghiul de atac al discurilor grd.

Panta maximă de lucru grd./%

Masa constructivă a grapei kg

GD-3,2

5M-445

tractată

semipur
tată pe tre
nul de roţi

4

în "X"

0-17

14(25)

950

GDG-2,7

5M-800

tractată

GD-4,7

5M-800

tractată

"') 1. Tractor used, 2. Disk - hlrrow type, 3. vVay of tr.wsport, 4. Number of disk-battcries, 5. DisJlosal of dis:, bat
teries, 6. Attack angle of disks, 7. Maximum slope for work, 8. Harrow weight.

discuri în "V", avînd posibilitatea modificării unghiului de atac al bateriilor
in limitele 0-30°. Datorită greutăţii n1ari a aprls~lrii specifice pe sol, grapa
cu discuri grea GDG-2,7 poate executa bine lucrarea de dezmiriştit.

Astfel, din analiza indicilor calitativi înregistraţi cu această grapă

cu discuri (tabelul 4) rezultă că, în funcţie de condiţiile de lucru, acest utilaj
asig~rrl prelucrarea solului la o adîncime de lucru cuprinsă între 12,0 şi 18,0
cm. In ceea ce priveşte gradul de acoperire a resturilor vegetale, acesta are
valori de 70-90%' iar mărunţirea solului este în proporţie de 65--750/0'
Lăţimea efectivă de lucru a grapei este cuprinsă între 2,1 2,5 m iar capa
citatea de lucru realizată este de 1,1 - 1,2 ha/h.

2) Executarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ pe terenurile
în pantă, în sisten1 antierozional. Lucrările de pregătire a terenurilor pentru
cultura cartofului au drept scop realizarea unui pat genninativ corespunzător

în vederea pb.ntării asigurîndu-se o bunrl mărunţire şi afînare a solului lipsit
de buruieni cît şi o nivelare corespunzătoare,conform cerinţelor agrotehnice.

1\1area diversitate a tipurilor de sol, starea şi umiditatea acestora au
in1pus ca şi pentru pantă să se menţină în sistemul de maşini de pregătire

a patului germinativ atît grapele cu discuri şi cele cu colţi cît şi combinatoa
rele si cultivatoarele de cultivatie totală, folosirea unuia sau altuia dintre
acest~ utilaje făcîndu-se în funcţie de condiţiile concrete de lucru. În acest
scop sînt prezentate toate aceste utilaje specifice lucrărilor de pregătire a
patului germinativ pe versanţi, stabilindu-se posibilităţileconcrete de lucru,
nerformantele si calitatea lucrării executate.
L "

Grapa cu discuri GD-3,2, poate fi utilizată cu bune rezultate la prelu-
crarea terenului pe versanţi, lucrînd în agregat cu tractorul pe şenile SM-44S,
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Tabelul "1

Posibilităţile de lucru ale agregatelor de discuit, în condiţii de lucru pe terenuri cu
panta de 6 - 14° (Work possibilities of disk-harrows on slopes of 5 14°)

Agregatlll Caracteristicilc de stare Adinci mca Lăţime:l de Gradul de Gradul de mă-

de lucru ale terenului (Field de lucru lucru (Work acoperire a rllnţire a solului
(Work unit) conditiolls) *) (Work dcpthi width) resturilor vege- (Degree of

cm cm talc (Covcring soi! cf1l111b!ing)
thc plant rests) 0/

10
%

SM-445

+ ari.turii ele toamnă 10-12 2,5-2,8 - 91,5

GD-3,2

SM-800 mirişte ele păioase 14-16 2,1-2,2 75,0 70,0

+ mirişte de porumb 16-18 2,2-2,4 90,5 77,6

GDG-2,7 arătură bulgăroas{L 12 -14 2,3-2,5 65,0

51\1-800 arătură ele toamn~. 12-14 3,8- 4,2 - 94,5

+ mirişte ele porumb 10-12 3,6-4,0 65,4 90,2

GD-4,7 mirişte de păioase 8-10 3,5- 3,7 40,0 I 80,5

- -- --
*) ar{ttur{t dc toamnă alltllmn pIoughcd field, mirişte de păioase ~~ cereaI stubble ficId, miri~tc de porumb maize

stubblc field, ar{ttură bulgăroas't adul11n ploughcd ficId with c1ods.

pÎnrl la o pantă a terenului ele 14° (25 0/0), Adînciluea de lucru a grapci este
cuprinsă Între 10 şi 12 cm. iar gradul de mărunţire este de peste 900/0_

Totodată, prin adaptarea la grapa cu discuri a unei lame de niyelare,
grapa cu discuri GD-3,2 asigurrl şi o nivelare corespunzătoare a terenului.

Crapa cu discuri normală CD-4,7, recent introdusrl În fabricaţie, este
destinată executării lucrărilor de discuit terenurile arate avînd o pantă de
pînă la 20° (36~/0), prin deplasarea pe direcţia curbelor de nivel în agregat
cu tractorul pe şenile SM-800. Acest agregat de lucru se recomandă a fi
utilizat primăvara la prelucrarea arăturilor bulgăroase şi a solurilor prea
tasate cît şi a celor puternic îmburuienate.

Grapa cu discuri GD-4,7 asigură o adîncime minimă de lucru de 12 cm
şi un grad de mărunţire a solului de circa 900/0_Calitatea lucrării este silnţitor

îmbunătăţitrl În ce priveşte lnrlrunţirea şi nivelarea solului, În situaţia cînd
la grapă sînt cuplate 3 cîmpuri de grapă cu colţi de tip CGR-l, 7. În aceste
condiţii, lucrînd în agregat cu tractorul SM-800 grapa cu discuri GD-4,7
realizează o capacitate de lucru de 1,7-1,8 ha/h.

La utilizarea grapelor cu discuri la pregătirea patului germinativ se
favorizeazăpierderea apei din sol prin evaporare, datorităfaptului crllucrarea
este însoţită de răsturnarea brazdei. De aceea atunci cînd există un deficit
de apă în sol, se recomandă ca la pregătirea patului germinativ să fie utili
zate cultivatoarele şi combinatoarele de cultivaţie totală precum şi grapele cu
colţi. Dintre acestea, prezentăm o serie de utilaje destinate pregătirii tere
nului în vederea cultivării cartofului.
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Culhvatorul combinat pentru cultivaţie totală CPGC-4, este destinat
pentru executarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ, efectuînd
atît afînarea solului şi distrugerea buruienilor cît şi nivelarea corespunză

toare, asigurînd condiţii optime plantării şi dezvoltării plantelor de cartof.
Principalele caracteristici tehnice ale acestui cultivator combinat, sînt
prczentate în tabelul 5.

Tabelul 5

<Cultiyatoare de cultivaţie totală. utilizate la pregătirea patului germinativ pe terenu
:crile in pantă (Cultivators for total cultivation, used for preparing germination bed on slopes)

Principalele c:lr:H'teristici ale cu1tivatoarclor
(:\1aif performanccs)

CPLR'3,5CPGC·4

U<:l1.

(\1.Uc) 1---------,---------

I
Del\umirea c:traderb;ticii

(Character;,tic» *)

Destinatia

Tractoare Cu care poate lucra

L(lţimea maximă de lucru

Adincimea de lucru

.Numărul de secţii independente de lucru

Tipul organelor active

111

cm

buc.

pentru afinarea
solului

51\1-800
4,0
8-18
25

cu suport elastic
prevăzut cu arc
spiral şi lamă

dubEL

pentru afinarea
solului

51\1-445
2,5~3,5

8-16
11- 15

suport rigid pre
văzut cu arcuri de
siguranţă

Tipul cuţitelor

- daltă reglabilă, Cu latura de

- cuţite săgeată Cu latura de

.Numărul rîndurilor de organe active

Tipul grapei

Masa totală a cultivatorului

Capacitatea de lucru

Panta maxim(L de lucru

111111 50 50

mm 195 130
- 3 2

elicoidale cu colţi elastici
rotative

kg 910 465
ha/sch 16-20 12-14

grd/"l'o 18-20
)

18-20
32-36 32-36

'i') D.>li:llti-;)ll, tr.tctors; \\'ork nnximum width; \York dcpth; Ilumber of "'ofk sectiens typc of :J.('ti\'c organsi tvpe an
S'c'\;(:";:ps adjustable chiscl bbde with side sizc of V-sharwd blase with side slzc of; number of active organs rows;
h.I::'[;)"I'" t~'pc; tobl \\'ight of cultivator; \'.'ork c~lp~city; work m:J.ximun slope.

Pe terenurile în pantă, cult ivator ul CPGC-4 poate lucra în agregat cu
iractorul pe şenile SM-800, avînd o bunăs tabilitate în lucru pe direcţia cmbe
lor de nivel, pe pante de pînă la 18---20° (32 --- 36%). Prin construcţie

acest cultivator nu este destinat a lucra în agregat cu tractorul SM-800,
fapt pcntru care se impunc o serie de modificări constructive la forma de
'Cuplarc a cultivatorului, asigurîndu-se astfel o poziţie corespunzătoare în
lucru si transDort precum si o bună uniformitate a adîneimii de prelucrare a
'SoluluI. > ,

Pentru reglarea corect~l a cultivatorului CPGC-4, este necesar să se
'Cunoască conditiile concrete de lucru. Astfel, dacă terenul este îmburuienat
-cultivatorul se ;"a echipa cu cuţite săgeaUl cu lăţimea ele 195 mm. în condiţi
ile cînd terenul este lipsit de buruieni si se cere numai afînarea si mobilizarea
solului, cultivatorul se va echipa cu ~uţite daltă reversibile. '



140 T. STANILA şi colaboratorii

Cultivatorul pentru cultivaţie totală CPGC-4 lucrează în agregat cu
grapa elicoidală rotativă. Utilizarea cultivatorului fără grapă conduce la
înrăutătirea calitătii lucrului, în ceea ce priveste nivelarea terenului si gra
dul de ~ărunţire a'solului. Calitatea operaţiei de nivelare executat{l de' gl~pa
elicoidală rotativă este dependentă de apăsarea acesteia pe sol. Apăsarea.

specifică pe sol este realizată corect, atunci cînd grapele elicoidale se rotesc
uşor, iar adîncimea de pătrundere a lor în sol este de 3-4 cm.

Cultivatorul CPGC-4 execuEt afînarea şi mobilizarea solului pînzl la
~dîncimeade 16-18 cm, asigurînd un grad de mărunţire a solului de 80-90%»
In agregat cu tractorul pe şenile SM-800 are o bună stabilitate în lucru după

direcţia curbelor de nivel pînă la o pantă a terenului de 20° şi realizează o
capacitate de lucru de 16-20 ha/sch.

Cultivatorul purtat C1I lăţimea reglabilă CPLR-3,5, poate fi utilizat
la lucrările de pregătire a patului germinativ, pe terenurile în pantă, lucrînd
în agregat cu tractorul pe şenile SM-445.

Prin modul de construcţie, cultivatorul este prevăzut cu posibili
tatea reglării lăţimii de lucru în trepte de 50 cm, valorile minime şi maxime
fiind de 2,5 şi respectiv 3,5 ITI. S-a stabilit experi111ental dl, la pante ale tere
nului de 6-9°, cultivatorul poate lucra corespunzător în agreagat cu tractorul
SM-445, la lăţimea maximă de lucru de 3,5 m. Pe nlăsurrt ce panta terenului
creşte, lăţimea cultivatorului se va nlicşora şi anunle la panta de 9-14° ~

cultivatorul se va regla la lăţimea de 3,0 m iar la pante 111ai mari de 14° y

cultivatorul va lucra la lăţimea Ininimă de 2,5 nl.-
Cultivatorul CPLR-3,5 poate fi echipat atît cu cuţite săgeată cît şi cu

cuţite daltă reversibile. Alegerea tipului de organ activ se face în funcţie de
condi ţiile de lucru existente. Astfel la pregătireapatului germinativ, cînd este
necesară afînarea adîncă a solului sint utilizate organe active de tip daltă,

se asigură o prelucrare pînă la adîncimea de 14-16 cm, concomitent cu obţi

nerea unui graq de mărunţire a solului de pînă la 90% şi un grad de afînare
de cea 27%' In condiţiile de îmburuienare, cultivatorul se va echipa cu.
cuţite săgeată, care asigur~t o adîncime de lucru medie de 12 cnl, un grad de
mărunţire de 88% şi o distrugere a buruienilor în proporţie de 95%'

În agregat cu tractorul SM-445, cultivatorul CPLH.-3,5 realizează o
capacitate de lucru nledie de 12,6 hajsch şi un COnSUITI de combustibil de 4,7
l/ha. Agregatul de lucru astfel format are o bună stabilitate la deplasare pe
direcţia curbelor de nivel pînă. la o pantă a terenurilor de 18-20°, pîn~L la
care si indicii de calitate a lucrării efectuate se încadrează în cerintele agro-
tehni'ce. '

Grapa cu colţi purtatâ DPGC-7,5 realizează o afînare a stratului ~le

sol, spargerea crustei cît şi distrugerea buruienilor în curs de răsrtrire. In
condiţii de lucru pe pantă, formează agregat de lucru corespunzătorcu tracto
rul pe roţi U-445 pînrt la înclinaţii de 12°, iar la pante mai mari ale terenurilor,
în agregat cu tractorul pe şenile SM-445.

În condiţii optinle de lucru, la o viteză Il1edie de lucru de 7,0 klnjh,
grapa cu colţi lucreaz{tla o adîncilTIe de cea 5 cm asigurînd un grad de mărun

ţire a solului de 48%' o nivelare a solului în proporţie de 57°/~ cît şi o distru
gere de cca 40% a buruieni lor existente.

Î neercările experimentale cu aceste utilaje de pregătire a terenurilor ~
în condiţii de lucru pe pantă, au scos în evidenţă faptul că ele auo bună sta-
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bilitate la deplsarea Fe direcţia curbelor de nivel, executînd lucd'lri de cali
tate corespunzătoare;totodată aceste agregate de lucru realizează capacităţi

de lucru ridicate, la consumuri de combustibil ce se Încadrează în actualele
norme de consum, aşa cum rezultă din tabelul 6.

Tabelul 6

Principalii indici de exploatare ai agregatelor de prelucrarea solului, în condiţii de lucru

pe pantă (Main indices of working on slopes)

IViteza efec- Consum de COlTI- Capacitatea ele
Lucrarea It;'.' (pmd;. bustibil (Gas lueru (Wark ca-

(Work Agrcgatd ele lucru (\Vork enit) cal spceel) consumption) pacity per shift)
km/h ljha 11 a/seh

Dezmiristit SlVI- 445< PRP- 4-- 25 3,8 19,5 3,4
(14- 18 cm)

SM-800+PRP-6-25 4,0 29,0 4,5

SM-800+GDG-2,7 4,6 17,5 11,0

Arătură SM-445+PRS-2- 30 4,0 22,0 1,5
(25- 30 cm)

SM-800+PRA-4- 30 3,5 37,0 3,4

Pregătirea patului SM- 445+ GD- 3,2
germinativ în cu lamă de nivelare 3,8 7,0 8,0
vederea plantării

SM-800+GD-4,7 5,5 11,5 17,0

SM- 445+CPLR- 3,5
cu lamă de nivelare 5,2 4,7 12,6

SM- 800+CPGC- 4 6,5 6,0 20,0

SM-"145+CPGC- 1,7 7,0 1,8 24,5

Scuffling, ploughing, germimtion becI preparation before planting.

Executarea corectă şi de buna. calitate a lucrărilor de arat şi de pregă

patului genninativ, folosind utilajele de lucru prezentate cu deplasarea
în lucru pe direcţia curbelor de nivel constituie un factor detern1inant în
stăvilirea fenomenului de eroziune a solului, în dezvoltarea normală a tuber

de cartof, ceea ce conduce în final şi la obţinerea unui spor de pro-
ducţie faţă de situaţia cînd toate lucrările din cultura cartofului pe pantă, se
execută "din deal în vale".

CONCLUZII. (1) Cultivarea cartofului pe terenurile în pantă poate fi
extinsă cu bune rezultate pe versanţi, pînă la o pantă de 12-14° (21-250/0),
cu conditia ca toate lucrările să se execute cu lnasini si utilaje adecvate,
după dir~cţia generală a curbelor de nivel, ce contribuie'la dezvoltarea nor
mală a plantelor, la dilninuarea fenOlnenului de ero;:iune a solului, cît şi la
obţinerea unor Însemnate producţii la hectar. (2). In acest context, un rol
deosebit revine şi lucrărilor de pregătirea solului, cunoscute fiind şi efectele
negative ale tasării solului aSura producţiei şi implicit .la forn1area bulgări
lor de sol, ceea ce ,Îngreunează considerabil procesul tehnologic de recoltare.
(3) 1\Jlecanizarea lucrărilor de dezmiriştit, arat şi de pregătire a patului
germinativ, este posibilă pe pante de pînă la 14° (25%) folosind tractoarele
şi maşinile existente în producţie cît şi pe aceleaTecent introduse în fabrica-
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ţie, specifice terenurilor în panEl ale căror caracteristici răspund cerinţelor

agrotehnice impuse prin tehnologia de cultivare mecanizată a cartoÎului,
dacă ~e rcsFectă următoarele deziderate: alegerea celui mai corespunzător

agregat în funcţie de condi ţiile specifice de climă şi sol; Încadrarea În epoca
optim{l de lucru; realizarea unei stări bune tehnice a masinilor si efectuarea
corectă a tuturor reglajclor; asigurarea unui regim optim de' exploatare.
care să Fermit{l obţinererea unor indici calitativi superiori şi capacităţi mari
de lucru.
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RESEARCH ON lVIECHANIZATION OF PLOUGHING AND OF TILL.'\GE
BEFORE PLANTING ON SLOPE TAKING IN ACCOUNT

ANTIEROSIONAL SYSTEMS

S"1Il1llary

The potato crop gives good results if the slopes do not exceed 12-14° (21-:25%}>
and all the contour lines. An adequate energy basis and system of machines for slop,-s was
conceived and the limits, the posibilities of using the main utilizatiou indic s ancl the pcr
formances were tested.

FORSCHUNG UBER MECHANISIERUNG DER ACKER- UND
PFLANZBETTBEREITUNGSARBEITEN IlVI KARTOFFELBAU
AUF HANGBODEN, IM EROSIONSVORBEUGEN DEN SYSTEM

Zusamtnenfassung

Die in Procluktionsbeclingungcll clurchgefiihrten Versuche uud PJ'ufungen, haben er
wiesen dass der Kartoffelbau mit guten Ergebnissen auf Hangbiiclen bis 14° (25%) Hangl1ei
gung ausgeweitet werden kann, mit der Bedingung dass alle Arbeiten mit geeigneten Mas
chinen und Gerăten, entlang den Schichtlinien der Hănge, durchgefiihrt werdel1. Fiir hohe
Ertrăge. kommt den Bodel1vorbereitungsarbeiten eine besondere Rolle zu, durch die Scha
ffung f,unstiger 1{eim - und Entwicklungsbedingungen. Demzufolge hat das Institut filr
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Mechanisierung der Landwirtschaft, durch dic Forschungs tation fur clie Mechanisierung der
Arbeiten auf Hangboden Cluj-Napoca, eine Reihe Studien uncl Forschungen clurchgefi'thrt,
zur Festlegung der entsprechenden energetischen Basis uncl der Gerate fnr die Boelenvorbe
reitung, angepasst den Bedingungen eles Kartoffelbaues auf elen Hangboden und hat cben
falls clie Bereiche und Moglichkeiten fur ihren Einsatz festgelegt, elie sie im Hinblick auf
clie Arbeitsqualitat und die wichtigsten Einsatzkelln~- werte realisieren kOnnen.

VICCJ1E,UOBAHH5I DO MEXAHH3AUliH BCDAlllI\H VI PAI30T no
DO,UrOTOBI\E DOCEBHOrO J10)I(A DOn KAPTO<:PEJlb HA CI\J10HAX.

DO OPOTHB03P03I10HHOM CI1CTEME

PaCUJHpeHlle rwoUJ,a;J;ei'i no;\ nOCa)~KY KapToepeJIH B03MOl!\:l!O oCylll,eC1'B!î'l'b C ycnexoM

Ha CKJ10Hax C yKJIOHOM ;J.O 12--14° (21- 25%), npll YCjIOBll1I BblflOJIHeHHH Ilcex pa6crr Ha;J,.1ell<a

IlJ,IlMl\ MaWflH8MII Il OpY;J.Il51MIl B llanpaBJIeHll1l rOpH301{Tajleii. HccJle;~oB8HnH no MeXaH1l3alJ,HII

pa601' no nop,r01'OBKe n04Bbl nOA noca)J,KY KapToepeMI Ha CKJ1011ax np;;BeJIll K YCTaIlODJleHIilO·

COOTB2TCTBYIOUJ,e1i olHepreTIl4eCKoii OCHOBbl 11 IlOp,XO)J;5lI.\flX oPYil.l1ir, COOl'DeTCTBYJOUJ,IIX cneUlJ"

epll4eCKllM yCJIOBH 51M pa60Tbl Ha CKJIOlIaX, llpHtleM 6 blJl!1 yerallOBJIellbl 06JIaCTb Il B03i\1OIKllOCTn

!1pHMeHeHIlH 31'IIX opY;J.lifl , a TaKlKe Il TeXHIl'leCKne IlOKa3aTe.~H Ka'leerBa BbIllomIHeMblX 1Ii1'It.

pa60T \1 QCHOBHble 1I0Ka3aTeJIH Il x 3KCllJIyaT8uflH.
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UNELE PROBLEME PRIVIND REDUCEREA CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL PRIN IJTIl.IZAREA RAŢIONALĂ

A BAZEI ENER'GETICE ÎN CADRUL TEHNOLOGIEI
DE CULTIVARE A CARTOFUI..UI

POPESCU, 1. MlHATon;*), N. BElA*), GE. CAH.ACIUGIUC*), GR EAlLEAKU*)
şi H. BEEDT

'Marile cantiUiţi de combustibil şi energie necesare satisfacerii
nevoilor de producţie agricole în etapa actual{t impun preocupări intense
pe linia economisirii acestora: Stabilirea bazei energetice şi a regimului
corespunzător de lucru pentru principalele lucrări din cadrul tehnologiei
de cultivare a cartofului, s-a făcut pe oaza caracteristicilor reale de trac
tiune a fiecărui tractor luat în studiu si a rezistentelor la tractiune a masini
ior agricole. În lucrare, au fost studiate tendinţele de creş'tere şi scă'dere
şi nu valorile absolute, deoarece condiţiile de sol şi umiditate în care au
fost ridicate car:1cteristicele variază de la o parcelă la alta şi de la o zi la
alta. În lucririle de pregătire a terenului s-a studiat influenţa tipului de
organ acti-, precum şi a adîncimii de lucru asupra consumului de combus
tibil pe unitatea de suprafaţă. La plantarea cartofului şi întreţinerea cul
turii s-a analizat influenţa măririi E'tţimii de lucru precum şi a distanţei

între rînduri asupra consumului de combustibil. În partea a doua a lu
crării sînt prezentate aspecte privind reducerea consumului specific de
combustibil la motoarele tractoarelor U -650, scoţinc1u-se în evidenţ{L

importanţa dectu{trii şi calităţii întreţinerilor şi reglajelor pompelor de
injecţie şi a injectoarelor.

Marile cantităţi de combustibil şi energie llecesare satisfacerii nevoi
lor de producţie agricole în etapa actuală impun preocup~lri intense pe linia
economisirii acestora. În cadrul tehnologiei de cultivare a cartofului pentru
cincinalul 1981-1985 se preconizează reducerea consumului de JTIotorinrl
cu 23--27%' punîndu-se accentul pe o reducere intensă în primii ani ai
cincinalului.

H,educerea necesarului de lTIotorină se poate realiza prin perfecţiona

rea tehnologiei de cultivare, mărirea eficaciHlţii erbicidelor şi insecticidelor
precum şi prin utilizarea raţională a bazei energetice.

În acest senS probleluele abordate în lucrare se referă la stabilirea
bazei energetice optime pentru sistemul de maşini al cartofului şi regimul
de lucru pentru lucrările specifice cartofului cu maşini neacţionate prin
priza ele putere.

*) I.C.P.1.T.M.A. Bucureşti
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METODA DE CERCETARE. Stabilirea bazei energetice pentru ll1a
şinile din sistem s-a făcut pe baza analizei fiecărei lucrări din cadrul
tehnologiei de cultivare, a cerinţelor agrotehnice impuse în care tractoarele
pot lucra în agregat cu maşinile agricole după anulllite scheme tehnologice,.
avîndu-se în vedere în mod deosebit posibilitatea trecerii la distanţe

mărite între rînduri.
Analiza regimurilor de lucru s-a făcut pe baza caracteristicilor reale

de tracţiune pe ogor a fiecărui tractor luat în studiu şi a rezistenţelor la
tracţiune a maşinilor agricole.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Posibilităţile de folosire a,
tractoarelor la lucrările din cadrul tehnologiei de cultivare a cartofului
sînt sintetizate în tabelul 1 din care rezultă că singurul tractor care are
posibilitatea de a executa toate lucrările este tractorul U-650.

Tabelul 1

Posibilităţile de folosire a tractoare lor în cadrul tehnologiilor de cultivare a cartofului

(Possibilities of using tractors in frame of technology for potato cropping)

Tractoare (Tractors)

Lucrările (\Vor1,s)
1.·445 U-650 I U-800*'1') I A-lSOO S-SDO

I
-

Pregătirea terenului - Da') Da") Da Da

Plantal'ea:

- 4 rînduri - (da) (da) da

6 rînduri - da da - -

Prăşit şi bilonat:

- 4 rînduri da (da) - ela

- 6 rînduri - da - -

Erbicidat da da - da*J'
Combaterea dăunătorilor da da ~) - - da'" )
Distrugerea vrejilor:

- 4 rînduri - da - - da'"
-- 6 rînduri - da') - ---

Scos cartofi şi lrtsaţi pe sol:

- 2 rînduri da (ela) - - -
- 4 rînduri - - - da*

Recoltat cartofi:

- 2 rînduri - ela -
- 3 rînduri - da -
- 4 rînduri - autopropulsat -

Transport da ela da da da

*) nu sînt realizate ma~inile

'1'~) - tractorul nu are baloanele de 18,4"
( ) - nu sint Încărcate economic tractoarele.
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Folosirea tractorului U-650 este recomandată şi prin prislua încărdlrii

lui raţionale, dar se impune trecerea de urgenţă la distanţa Între rînduri
de 75 efi si realizarea unei masini pentru combaterea bolilor si dfmnători

lor, precu~ şi a unei maşini d~ tocat vreji pe 6 rînduri cu ca~e să lucreze
în agregat.

Referindu-ne la posibiliUlţile de utilizare a tractorului U-800 facem.
precizarea că este posibilă şi utilizarea integrală a acestuia cu condiţia echi
pării lui cu pneuri de 12-38" sau 14-38".

In perspectivft se preconizează utilizarea tractoarelor de putere luărită

în agregat cu maşini ~cu lăţimi luari de lucru, în condiţiile unor distanţe

mftrite între rînduri. In urmrltorii cinci ani, asenlenea tractoare putîndu-se
folosi numai la lucrările care preced plantarea şi avînd În vedere necesitatea
reducerii consumului de cOlllbustibil, se acordă o atenţie mftrită fonnării

agregatelor şi stabilirii regiIuului de lucru.
Ca urnlare, se precizează cîteva aspecte legate de l110dul stabilirii

regimului de lucru OptilU pentru executarea lucrflrii pe baza utilizării carac
teristicilor de tracţiune a tractoarelor, în cazul neutilizrtrii pri zei de putere.

Caracteristicile de tracţiune sînt reprezentări grafice care exprinlft
interdependenţa factorilor, conSUlll de putere (N), patinarc (~), viteză de
lucru (V), consum specific de c0111bustibil (ge), consum orar de combustibil
(Gc) în funcţie de rezistenţa la tracţiune a lnaşinii agricole.

Aceste reprezentări pot fi ridicate pe baza unor date calculate, în care
situatie se obtin caracteristicile teoretice de tractiune sau pe baza lnăsurfl

torilo'r efectu~te în cîmp, în anumite condiţii d~ sol şi umiditate, cînd se
ridică caracteristicile reale de tracţiune.

Pentru a analiza fenolnenele cît luai aproape de realitate, s-au utilizat
măsurătorile efectuate în cîmp; precizănl însă că au fost studiate tendin
tele de crestere si scădere si nu valorile absolute, deoarece conditiile ele
~ol şi muiditate î~ care sînt'ri dicate caracteristicile variazrt de la o 'parcelfl
la alta şi de la o zi la alta.

În figurile 1, 2, 3 şi 4 sînt prezentate caracteristicile de tracţiune ale
tractoarelor U-650; U-651; tT-800 şi A-1800 A, care au servit la extragerea
datelor, ce vor fi prezentate în tabele pe Iucrftri, pentru a fi mai uşor de
urmărit.

Analiza acestora a avut în vedere faptul că o utilizare raţionalrt a
bazei energeticc presupune o Încărcare corespunzătoare a luotorului fapt
ce este realizat cînd acesta se încadrează În linlita valorilor 0,85-0,90 elin
puterea motorului.

Pregătirea terenului. Utilajelc de bază destinate pregătirii patului
germinativ la cartof sînt cultivatoarele CPGC-4 şi varianta CPGC-6, 7 (pentru
tractorul A-1800 A).

În tabelul 2 se prezintă valorile rezistenţelor la tracţiune (R(), pentru
diferite adînci111i de lucru şi În funcţie de tipul organelor active. Din carac
teristicile de tractiune s-au extras valorile vitezelor de lucru si a consulllului
orar de combustibil. S-au calculat productivitatea efectivă (\iVef) şi consu
mul de combustibil pe unitatea de suprafaţă (Q).

Din datele prezentate se constată că pentru adîncimea dc 9-10 efi
(adîncinlc insuficientă pentru pregătirea patului germinativ la cartof), da
torită rezistenţei luici la tracţiune se asigurrl o Încărcare raţională llU111ai



Fig. 1 - Caracteristica de tracţiune pe ogor a tractorului U - 650
(Traction characteristics of U - 6.'50 tractor in ploughed field)

în cazul tractorului U-650, la viteza de 10,5 kmfh (2,4 kg/ha) Acelaşi trac
tor poate fi folosit şi pentru obţinerea indicilor calitativi de lucru optimi
(cu un conSum de 2,8 kg/ha), la această adîncime diferenţele între rezisten
ţele la tracţiune în funcţiecle tipul cuţitului fiind foarte mici şi diferenţele

între parametrii analizaţi reQuse. Astfel, consumul de 2,5 kg/ha, calculat
în cazul utilizării cuţitelor săgeată, poate fi considerat practic acelaşi, iar
alegerea organelor de lucru se poate face în funcţie de starea terenului.
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Fig. 2 - Caracteristica de tracţiune pe ogm a tractorului tI - 651
(Traction characteristics of tI - 651 tractor in ploughed field)

Pentru adîncimea de lucru de 12-14 cm se preferă cuţitele săgeatrl,

rezistenţa la tracţiune fiind mai mică, iar consumul de motorină doar de
2,9 kg/ha faţă de 3,2 kg/ha cînd se folosesc cuţite reversibile. În cazul cînd
se impune lucrarea cu cuţite reversibile se va lucra cu viteza de 7,4 km/h
(consumul de motorină la această viteză este de 3,2 kg/ha, iar indicii cali
tativi de lucru sînt superiori celor obţinuţi la o viteză mai redusă de 5,7
km/h).
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Fig. 3 - Caracteristica de tracţiune pe egor a tractorului U - 800
(Traction characteristics of U - 800 tractor in ploughed ficld)

Pentru adîncimea de lucru de 16--18 cm (cuţitele săgeată nu reali
zează o adîncime de lucru uniformă decit pînă la 14-15 cm) se poate asi
gura lucrul cu tractorul V-6Sa, în regim stabil, iar tractorul V-6S1 este la
limită. Cu tractorul V-800 se poate lucra economic la viteza de 4,6 km/h, fi
ind neeconomic la viteze mai reduse. Tractorul A-1800 A are un grad de
încărcare foarte bun, iar la viteza de 7,5 km/h consumul de combustibil este de
numai 7,4 kg/ha. Folosirea acestui tractor creează premisa încadrării lucrării

de pregătire a patului germinativ În perioada optimă de lucru şi, ca urmare,
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Fig. 4 - Caracteristica de tracţiune pe ogor a tractorului A- 1800 A
(Traction characteristics of A- 1800 A tractor in ploughed field)

contribuie la creşterea producţiei pe unitatea de suprafaţă. Exploatarea
acestuia trebuie însă făcută cu grijă, deoarEce în cazul acestei lucrări redu
cerea vi tezei cu o treaptă (S, 8 kmjh) , cînd nu este asigurată încărcarea ra
ţională a motorului, atrage după sine creşterea consumului de combustibil
la 8,S kg/ha, calitatea lucrării fiind inferioară şi capacitatea de lucru efec
tiv redusă.

Plantarea cartofului. Plantarea, fiind una dintre cele mai importante
lucrări din tehnologie, aspectului calitativ trebuie să i se acorde o atenţie
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Tabelul 2

Variaţia consumului de combustibil în funcţie de rezistenţa la tracţiune a maşinilor pentru
pregătirea patului germinativ în vederea plal1tării cartofului (Variat ion of gas consumption
depending on resistance ta be tracted of machines for soH pnryaration before potata planting)

I
vei Gh I \Vei. Ikm/h kg/h ha/hI

Rt I TUkgf/ml kgf

Adîncime
(Depth)

cmI
Tipul cuţitelor I

(Sweeps)

Tipul
cultivatorlllui

(Clllti\;ator)
Tradorul I
(Tractor)

A

9-10 173 692
10,5' 10 4,2 2,4
8,1 8,9 3,2 2.8

Reversibile 12- 14 229 916
7,4 9,6 3,0 3.2
5,7 7,5 2,3 3,3

16- 18*) 384 1 536 3,1 8 1,2 6,4
- - - -

U-650 CPGC~4 --- ------------

I 10,4 I
10,4 4,2 2,5

9---- 10 190 760
8 9 3,2 2,8

Săgeată 12- 14 196 784 10

1

10,5 4 2,6
8 9,2 3,2 I 2,9

16-18';') 368 1472
3,2 7,9 1,3 6,1

- -

I--- --- --- --- ------

9-10 173 692 12 12,5 4,8 2,6
7,5 10 3

I
3,3

Reversibile I 12- 14 229 I 916 11,5 14 4,6 3 .. 0
7,2 10 2,9 3,4

! 4,6 11 1,8 6,1
16-18 384 1536

2,3 8,5 0,9 9,4

'li-800 CPGC-4 ------ --- ------

9- 10 190 760
11,9 12,6 4,8

I
2,6

7,4 10,1 3

I
3,4

Săgeat{t 12- 14 196 784
11,9 12,6 4,8 2,6
7,4 10,1 3 I 3,4

16- 18 368 1472
4,7 10.8 1,9 15.
2,3 8,5 0,9 9,4

_1-
1

------.--
35,1 I 7,7 4,5

9- 10 173 1 159
11,5

I
8,4 30 . 5,6 5,4

10 35 6,7 5.2
Reversibile 12- 14 I 229 1 534 8 34 5,4 6,3

16- 18 384 I 2 573
7,5 37 5 7,4
5,8 33 3,9 8,5

- 1800A CPGC-6,7 ------ ---------

9-10 190 1273
11,4 35,3 7,7 4,5
8,3 30,3 5,6 5,4

Săgeată 12-14 196 1 313
11,2 36 7,5 4,8
8,1 32 5,4 5,9

I
16- 18 368 2466

9 39 6 6,5
7,8 38 5,2 7,3

"') Tractor U -651



REDUCEREA CONSUMULUI DE COlVIBUSTIBIL 153

deosebită, astfel Încît viteza se va limita la maximunl 6 lnn/h, în scopul
reducerii patinării roţilor maşinii de plantat şi implicit a golurilor la plan
tare.

Reducerea consumului de cOll1.bustibil este la Îndemîna tuturor uni
tă ţilor care cultivă cartoful pe terenuri plane, prin folosirea maşinilor de
plantat pe 6 rînduri, situaţie valabilă pentru oricare din cele trei tractoare
analizate (tabelul 3).

Tabelul 3

Variaţia consumului de combustibil la lucrarea de plantare a cartofului (Variat ion of
gas consumption at potato planting)

Tractor
(Tractor)

Masina
(M:l~hine)

Rtr
I,gf

Ve
km/h

Ch
kg/h

\Vd
ha/h

o
kg7ha

3,5 I 6,4

I
1,0 6,4

4 SaBP-62,5 925 5,4 7,2 1,5 4,8

7,4 9,6
I

2,1 4,6

U-650

J,J 6,6 1,4 4,7

6 SaI3P-70 1040 5,0 7,8 2,1 3,7

7,0 10,2 2,9 3,5

3,9 6,7 1, 1 6,1

I 4 Sa BP-62,5 925 5,9 8,1 1,6 5,1

I 7,5 0,8 2,1 4,7

U-651 ---,
I I

3,8 6,8 1,6 4,3

6 SaBP-70 1040 5,8 8,3 2,4 3,5

8 8,4 3,4 2,5

3 7,5 0,8 9,4

4 SaBP-62,5 925 5,9 9 1,6 5,6

I
7 10 2,0 S,O

U-80a
---

3 7,8 1,3 6,0

6 SaBP-70 1 040 5,5 9 2,3 3,9

7 12 2,9 4,1

Adîncimea mcdie de lucru 11-12 cm

Reducerea exagerată a vitezei de lucru de asemenea trebuie evitată,

Întrucît o scădere a acesteia sub 4 km/h creează consumuri exagerate de com
bustibil (peste 6 kg/ha la maşina de plantat pe 4 rînduri şi respectiv 4,3 kg/ha
la cea pe 6 rînduri) şi importante reduceri ale capacităţii de lucru efective.

întreţinereaculturii. Folosirea tractorului U-650 în perioada 1981-1985
pentru executarea lucrrtrilor de Întreţinere şi plantare pe 6 rînduri,
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ne conduce la obligativitatea utilizării cultivatoarelor CL-'1,5 sau CPU-S
echipate cu 7 secţii (tabelul 4). Reducerea consumului de combustibil pentru
viteza de 8,2-8,5 kmfh în acest sistem, este de 29,5%.

Întreţinerea culturii efectuaUl cu tractorul U-650 impune Însrl mărirea

distanţei Între rîndurile de cartof la cel puţin 75 cm şi folosirea pneurilor
de 12-38" pentru evitarea tasării flancurilor biloanelor, aspect prezentat
în figura 5. În funcţie de mărimea bazei biloanelor, tasarea pe un flanc al

Tabelul 4

Variaţia consumului de combustibil la lucrarea de bilonare a cartofului (Variat ion of gas
consumption at ridging)

Agrcgatul
(Tractor unit)

Rtr
kgf

Ve
km/h

Wcf
halI.

Q
l/ha

U-650 6,2 6 1,74 I 3,45

+ 660 8,5 6,8 2,39 2,85
CL-2,8

11 7,5 3,08 2,44

U-650 6 5,7 2,52 2,26

+ 920 8,2 6,9 3,44 2,01
CL-4,5

10,5 7,8 4,41 1,77
I

Fig. 5 - încadrarea pneurilor tractoarelor între rîndurile de cartof pentru dis
tanţele de 70 şi 75 cm (Dispesal 01' tractor wheels between potato rows when row

distance is 0.70 01' 0.75 m)
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bilanului poate ajunge pînă la 16% din baza acestuia, cînd se lucreaz{t cu
pneuri de 14-38" şi cînd distanţa între rînduri este de 70 cm. Această

luărire a distantei între rînduri permite si o reducere a consumului de com
bustibil, ca ur~are a reducerii lungimii 'totale a parcursului pe aceeaşi su
prafaţă.

Reducerea consumului specific de combustibil la motoarele tractoa-
relor U-650. Stabilirea tractorului U-650 ca maşină de bază pentru perioada
1981-1985, pînă la înlocuirea cu tractorul U-800 în cadrul sistemului de
tractoare şi maşini pentru cultura cartofului ne-a determinat să prezentăm

pe scurt şi cîteva rezultate privind posibilitatea reducerii consumului spe
cific de combustibil la aceste tipuri de tractoare.

Reducerea consumului de motorină la motoarele D-103 este condi tio
nată de efectuarea întreţinerilor şi reglajelor şi de calitatea acestora. (Nor
mativul prevede curăţirea şi reglarea injectoarelor după 300 ore, iar verifi
~area şi reglarea pompelor de injecţie pe banc după 900 ore, dar la ll1ers
neuniform sau la apariţia consumurilor mărite, acestea trebuie făcute şi

la perioade mai scurte).
Expertizarea a 8 echipaluente de injecţie (pompă şi injectoare), de

montate de pe tractoare aflate în exploatare, a condus la următoarele re
zultate: a - puteri cuprinse între 49,8 şi 74 CP, cu o medie de 62,5 CP;
b consum orar de combustibil de 14,45 faţă de 12 kg/h. Acest consum
a dat la unele motoare o putere în plus, cu un consum specific redus, dar la
altele cu toate că puterea a crescut (de exemplu 69,5 CP) datorită debitului
Joarte mare, de 16,9 kg/h, consumul specific a ajuns la 243 g/CPh; c - con
sum specific de combustibil variind în limite foarte largi, înregistrîndu-se
crcşteri chiar dc pînrl la 28% şi chiar 38%'

După reglarea pompelor şi injectoarelor şi determinarea parametrilor
S-2tU obţinut următoarele valori medii:

puterea de 62,5 CP, faţă dc 65 CP;
- conSum orar de 12 kg/h, duprt normă;

- consumul specific de 195 g, faţă de 190 g/CPh, cu 2,5% mai ll1Ult
de un motor nou.
Reprezentarea grafică a variaţiei puterii, consumului orar şi consu

mului specific de motorină (medii pe cele 8 echipamente) este prezentată

în figura 6.
Efectul curăţirii şi reglării injectoarelor după 300 ore funcţionare

este prezentat în figura 7, în care se prezintă variaţia puterii şi consumului
specific la motor, cînd funcţionează cu diverse variante de injectare (pulve
Tizatoare). Graficul scoate în evidenţă faptul că pentru două variante de
injeetoareatît puterea cît şi consumul specific, după curăţire au fost influen
ţate pozitiv.

Necesitatea reglării pompelor de injecţie şi injectoarelor se datorează

neuniformităţii de debitare a elemenţilor cauzată de uzură, modificării

turaţiei şi consumului orar. La injectoare cel mai frecvent se înfundă sau
ştrangulează unul sau două orificii, care micşorează debitul pe cîte un ci
lindru sau deviază jetul, ceea ce face ca arderea să nu fie corespunzătoare,

puterea mai mică şi să apară fum la eşapament.
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Fig. 6 - Influenţa reglajului pompei ele injecţie şi al injectoarelor de la motoarele
de pe tractorul U - 650, aflate in exploatare, asupra scăderii consumului de carhu
ranţi (Effcct of adjustment of injection pump and njeetors On oii consumption,

dccrease at 1]-650 tractor)

Fig. 7 - Performanţe inainte şi după investiţii la injectare - medii pe tipuri de
injectoare, cîte 6 seturi (Perforl11ances hefore and after l110dification of injectors

- average for injector typcs, every type with 6 assel11blies)
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Pentru obţinerea unor rezultate corcspunzrlteare reamintim faptul
că reglarea pompelor de injecţie şi a injcctoar~lor trebuie să fie efectuată

de dttre persoane specializate utilizîndu-se scule, dispozitive şi ştanduri

,corespunzătoare.

CONCLuzn. (1) Tradcrul U-650 corespunde cel mai bine cerinţelor

impusc lucrărilor elin tchnolcgia cultivării cartofului, putîndu-se folosi şi

tractorul U-800 FeCV?'lzut cu pneuri ele 14-38" pentru lucrările de întreţi

nere şi recoltare. (2) Avînd în vedere necesitatea folosirii cît mai raţionale

a traetoarelor în timp şi în timpul lucrului, se consider?', deosebit de util?',
·e';:tindcrea folosirii traeterului L'-650 şi la lucrările de întreţinere şi studie
rea adaptării urlor pueuri care ~ r, Fermită o bun?'t încadrare pe intervalul
dintre biloanc şi dezvoltarea unor forţe de tracţiune cît mai mari. (3) Este
necesar să oe geEeralizeze distanţa de 75 cm între rînduri şi să se reali7eze
maşini care să îDcarce corespunz?'ttor tractorul C-650 şi U-800 (o maşină

de stropit şi prăfuit) sau S?'l 00 preteze la lucru în acest sistem (maşină de
tocat vreji). (4) Pentru asjg-L1xarea unui regim ccrespllnzătcr de funcţionare

a motorului trebuie asigurată legJarea FomFei de injecţie (uniformitatea
de debit are a elemel1'~ilor, turaţia nominalCt şi ele mers în gol, etanşcitatca

supapclor) şi injectoarelor (curăţirea Cu trus?'t specială din dotare şi re
,glarea presiunii de ir,jccţie),

Prezentată Comitetului de Tedacţie la 6 iunie 1980
RefeTent: ing. V. Ion

SONIE COMMENTS CONCERNING DIESEL OlL CONSUMPTION
DECREASING, BY A RATIONAL UTILIZATION OF ENERGY BASIS

FOn POTATO CROPPING TECHNOLOGIES

Summary

Because the cnrrent agriculture needing big amounts of oiI and energy os too expensive,
intensi'Ie efforts to reduce this consumption are done. A more realistic knowledge of the mini
mum energy basis and its utilization, requircd by a good cropping technology was realised for
the specific charaeteristics of the tractor traction and of the agricultural machine resistance
to tractiOIl. Becallse the soil and moistllre conditions differ very much among polts aneI days
01 sampling only the tene!ences 01 increasing or e!ecreasing ane! not the absolute values wcre
taken in account. The effeet 01 th8 working eIepth ane! 01 the type of th8 working e!8vie8 on tl18
Diesel oiI COnslll11ption per area. unit at plo11ghing and tillage till the pla"ting time, was
studieel. A big attention \Vas payed to the effeet of the working width and of the dista.nce
hetwcen rows on the Diesel oiI consumption at planting and culticration during growing
scaSOJL In the secone! part of the paper aspects of the eEforts to reduce the specific Diesel oiI
consu IIIption of the motors OI U -650 tractors are analysed, conclusions being drawu abou t
the importance OI ho\\' well are regulatecl aue! used the injection pumps ane! the iujcctors.
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EINIGE PROBLEME ZUR REDUZIERUNG DES BRENNSTOFFKON
SUlVIS DURCH RATIONELLE VEHWENDUNG DER ENERGETISCHEN

BASIS IM RAHMEN DER KARTOFFEL-ANBAUTECHNOLOGIE

Z usammenjassung

Die grossen heute in der landwirtschaftlichen Produktion notwendigen Brcnnstoff
und Energiemengen notigen zu dringenden Sparmassnahmen. Die Festsetzung cler encrgeti
schen Basis uncl des entsprechenden Arbeitsregimes fUr die wichtigsten Arbeiten iru Rahmen
cler Kartoffelanbautechnologie, erfolgte aufgruncl der reellen Zugkraft-Charakteristiken jecleu
einzelnen in Beobachtung genOl11l11enen Traktors und der cler Zngkraft entgegcngestcllten
H.esistenzen der lanclwirtschaftlichen Maschinen. In diesem Beitrag wurdell clie \Vachstums
und Hecluzierungstendeuzen stucliert und nicht clie absoluten \Verte, weil dic Boden- und
Feuchtigkeitsbeclillgungen in clenen die Charakteristiken aufgenommen wurden von Parzelle
zu Parzelle und von Tag zu Tag varieren. Bei clen Bodenvorbereitungsarbeiten wurde der
Einfluss des Aktivorgantyps sowie auch der Arbeitstiefe auf den Brennstoffkonsul11 pro Flache
neinheit untersucht. Beim H:artoffelpflanzen und bei den Pflegearbeiten wurde dor Einfluss.
der Vergrosserung der Arbeitsbreite sowie auch cler Reihenweite auf den Brennstoffkonsun1.
untersucht. lm zweiten Teil der Arbeit sind Aspekte der Reduzierung des spezifischen 13renns
toffkonsums bei clen Motoren cler Traktoren U-650 behanclelt. Es ,vird clie Bedeutung cler Durch
fiihrung und der Qualităt der \Vartungen uncl Einstellungen der lnjektionspul11pen uncl Injek
toren hervorgehoben.

HE KOTOPbIE BOIlPOCbI, KACAIOlJJJ1EC5I CHH)I\EHH5I PACXOllA
fOPIOqEfO IlYTEM PAUHOHAflbHOfO HCnOflb30BAHH5I 3HEP
fETHqECKOrr EA3bI B PAMKAX TEXHOflOfHVI B0311EflbIBAHYI5I

KAPTOcDEfl5I

50JlblJlHC KOJHlllCCTBJ roplOllcro li ".llrcprHH, Ileo6xo,U,lI~lble jJ.mI YAOBJICTBOpeHHH floTpe
6HOCTCii Ce.TlbCKOX035IţlcTBeHHoronpOH3BOACTBa Ha HblHelUHeM ".lTane, BbI3bIB3IOT I-lC06XOIlI4MOCTb

OC06CflHOro BHHMaHHH K HX 3KOHOMHOl\lY paCXO)l.oBaHHlO. YCTaHoB,neHHe ".lHeprCTHllCCIWrl 633b[

H COOTBCTCTBCHI-lOro pa6ollero pe)IUiMa jJ.JI5I OCHOBHblX pa60T B pai\'!Kax TeXHOJlOrHH B03ACtl.bIB3

HH5I KapToepe.TI5I jJ.eJl3J10Cb Ha OCHOBe peaJlbllblX T5IfOBbIX xapaKTepHCTHK l<a)KjJ,oro H3

l13YQaBlllHXCH TpaKTopOB Il THrOBblX COnpOTlIBJleHHi'l CeJIbCI<OX03HikTBemibIX l\laiUlm. B
pa60Te H3YQalOTC5I J1HllJb TenAeHUHIl K nOBblLUeHHlO H,JIH CHI1}KeHlllO ".lTHX Xap31<Tepi'ICTHK,

a He HX a6COmOTllbIe BeJlHlIHHbl, TaK KaK n04BeHHble yC.TJOBHH Il yC.TJOBllH BJI al'KIWCTH,

B KOTOpblX YCTaHaBJ1I1BaJlI1Cb 3Tll xapaKTepHcTlIKH, pa3HH.TJHCb B 33BHCll1ll0CTH OT 1':'8.UHiKH

H OT AH5I. B pa60Tax no nOjJ.roToBKe 1101lBbI 113yLJaJlOCb B,;lHSlI1He TIma pa604ero opraH3,.

a TaKJKe H r.TJy6HHbl o6pa6oTlm Ha pacxo)l. rOplOlJerO Ha ejJ.HlHlUY 11.TJOlll,a AH , rIPH
nOC3jJ.Ke KapToepeJ1H H npH yXO,ll,e 33 Ky.TIbTypOH aHaJlI13HpOBaJl0Cb B,;lH5Illlle YBeJlN<,IeHH5I

llmpHHbl 3aXBaTa, a TaK)l{e H BcmilllHIbl MeJKjJ.YP 51 jJ.H1I Ha pacxojJ. rOplOlJero. Ba Erropoii

lIaCTH pa60Tbl npHBojJ.HTC5I jJ.aHHble, KaCaIOlll,HeCH CHHJKeHH5I yjJ.e.TlbHOrO pacxo):;a rOpK)lferO

y MOTOpOB TpaKTopa THna U-650 H yCTaHaBJlHBaeTC5I 3HaqeHHe npoBejJ.eHH5l H KaljeCTBa YXOA3 lli

pery.flHpoBKH HacocoB-epOpcyHoK li lIH)KeKTopoB.



159

Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1981, vot XII

RĂSPINDIREA CIUPERCII RHIZOCrON IA SOL ANI KUHN
IN CULTURILE DE CARTOF DIN ROMÂNIA

B. PLĂMĂDEALĂ şi MARIA MĂRGĂRIT*)

Pe lîngă arealul de răspîndire a paraziţilor se evidenţiază rolul
ullifonnităţiidispersiei lor în spaţiu ca elemnte ce determină presiunea de
~elecţie asupra gazelor şi alegerea celor mai adecvate măsuri de control.
In cazul ciupercii R. solani uniformitatea răspîndirii în spaţiu exprimaUL
prin coeficienţiide variaţie, şi nivelul de infestare cu scleroţi a tuberculilor
de sămînţă, trebuie să fie elernentele care determină folosirea fungicidelor.

Datele privind arealul de răspîndire a paraziţilor au ilnportanţă di
ferită de la o specie la alta şi servesc în primul rînd la aplicarea oportunrt
a măsurilor de control conform caracteristicilor biologice şi parazitare ale
fiecărei specii.

Cînd se fac referiri asupra paraziţilor cartofului se constat~ că prezenţa

ciupercii Rhi.~octonia solani este selnnalată în toate cazurile. In urn1a cer
cetărilor întreprinse în ţara noastr~l, PUŞCAŞU (1977) raportează prezenţa

ciupercii R. solani în toate cele 27 judeţe de unde s-au ridicat probe, frec
venţa variind însă de la o zonă la alta.

Asemenea date aduc infonnaţii despre prezenţa sau absenţa unui pa
razit fără a se evidenţia uniformitatea răspîndirii lui pe un anumit areal.
Acestui aspect va trebui să-i acordăm o atenţie mai mare avînd în vedere
legătura ce există între uniformitatea răspîndirii în spaţiu a unui parazit
şi presiunea de selecţie exercitată asupra gazdei (ipoteza lui ROSSETTO
şi ROBINSON, 1976), ceea ce poate sugera şansele de depistare a surselor
de rezistenţă în populaţiile speciei gazdă.

În plus, datele privind uniformitatea răspÎndirii în spaţiu a parazi
ţilor ce atacă preferenţial partea subterană a plantei sînt necesare pentru
aplicarea oportună şi economică a măsurilor specifice de control, respectiv
a tratamentelor chimice (PLĂMĂDEALĂ, 1978) deoarece deseori nu s-au
obţinut sporuri de producţie ca urmare a acestor tratan1cntc (DAVIS, 1978)
ceea ce se poate datora gradului redus şi neunifonnit~lţiide infestare a mate
rialului de plantat.

*) Şcoala generală Budila, jud. Braşov.
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MATERIAL ŞI METODE. În perioada 1972-1979 s-a urmărit arealul
şi uniformitatea r~lspîndirii ciupercii R. solanl: în culturile de cartof din
H.omânia. Avînd în vedere rolul materialului de plantat în trans111i terea
şi răspîndirea paraziţilor, inclusiv al ciupercii R. solani, o atenţie deosebiUl
am acordat zonelor închise pentru producerea cartofului de săn1înţ{1. Pentru
aceasta s-au analizat un număr mare de probe din principalele zone închise,
material tri111is de unităţile producătoare pentru controlul gradului de infecţie

virotică. Fiecare pIObă era constituiEt din 50-75 tuberculi, şi după spălare

s-a notat l1un1ai prezenţa scleroţilor fără a evidenţia şi frecvenţa lor.
Deoarece prezenţa scleroţilor pe tuberculi din zonele închise, zpne cu

tradiţie în cultura acestei plante, nu poate da certitudinea prezenţei:şides

făsurării unei activitătiparazitarea ciupercii R.solanisi în zonele luai
pl{ţin favorabile pentr~ cultura cartofului, s-au plantat t{lberculi cu elife
rite grade de infestare cu scleroţi (VI :c= tuberculi curaţi; V2 = 10---15%
din suprafaţa acoperită cu scleroţi; V;) = 2S-300/~ elin suprafaţă acopcrit~l

cu scleroţi) la Valu-lui -Traian (jud. Constanţa) şi la Institutul de cerceUlri
pentru protecţia plantelor, Bucureşti. Lucrrlrile de. Întreţinere şi control
al bolilor şi dăunătorilor în aceste parcele s-au executat ca pentru o cultur;}.
IlCllTIală. Recoltarea s-a făcut manual, iar dUDă spălare s-au notat tubercu1ii
cu scleroţi. În plus s-au analizat un număr {11are de plante şi tuberculi din
culturile de cartof din judeţele Dolj, Brăila, Cluj şi Hunedoara, tot in scopul
st abilirii arealului de r~lspÎndire. '

Pentru determinarea varianţei răspîndirii în spaţiu a ciupercii R. so-
l(Jni s-a folosit tutcrculilor infestati. 111etoclă ce o consicler{llTI
adecvată pentru aceste În cazul c~rtofului. În perioada '1972---
--1975 s-au plantat la Braşov şi Pojorîta (jud. Suceava) aceleaşi soiuri de
cartof. Gradul cleinfestare a tubcrculilor plantati în cele două localităti

C1 fost uniform. ' ,
În perioada de vegetaţie s-au executat lucrările normale de întreţi

nere. Din fiecare soi s-au recoltat manual cîte 5 plante, s-au spălat tuber
culii şi s-a notat frecvenţa celor cu scleroţi.

Pentru a evita erorile ce s-ar putea datora c01uportării diferite a soi u-
rilor la infestare cu scleroti, în acelasi timp s-au făcut observatii un nu-
măr lnare de grupe de 5 plante elin s~iul Desiree provenite din' par-
cele.

Frecventa tuberculilor cu scleroti din fiecare an si localitate s-a ex
primatproce~tual, iar pentru determ.inarea uniformităţii r{lspîndirii în
spaţiu s-a calculat coeficientul de variaţie, care indică dispersia probelor
analizate faţă. ele valoarea medie.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Datele privind prezenţa ciupercii R. solani
în zonele închise pentru producerea cartofului de sămînFl (tabelul 1) arată

că ciuperca este prezentă în toate localităţile de unde s-au ridicat probe.
Deoarece În aceste zone cultura cartofului are o veche tradiţie prezenţa

ciupercii R. solani este normală.

}\;Iai interesant apare faptul că în cele două localităţi din jud. Ilfov
si Constanta, situate în afara zonelor favorabile si unde cartoful se cultivă

de puţlni ~ni, s-a constatat că frecvenţa tuberculiJor cu scleroţi este destul
de mare chiar la variantele unele s-a plantat material neinfestat vizibil
(tabelul 2).
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Tabelul 1

Prezenţa ciupercii Rhizoctonia solani în zonele de producere a cartofului de sămîntă

exprima~ă prin frecvenţa probelor de tuberculi cu scleroţi (Frequency of Rhizoctonia sola~i
fungus In areas of potato seed production expressed in percentage of tuber samples with scle-

rotia)

Zona închisă (Sced arca)

Ciuc (jud. Harghita)

Suceava (jud. Suceava)

Rîşnov (jud. Braşov)

Hărman (jud. Braşov)

Total probe (Total samples)

Nr. unităţi producătoare de
cartof de sămîntă

(Number of farms for samples)

47

136

49

38

Nr. probe
analizate

(Number of
samples)

40

100

42

35

217

Probe cu scleroti
(Samples wilh'
sclerotia) %

100

100

100

100

Tabelul 2

Frecventa tuberculilor de sămÎntă cu scleroti în două localităti din sud-estul tării în
anii 197'4- 1975 (Frequency of seed tubers with ~clerotia in two plac~s in South-Easte;n part

of country-untraditional areas for potato)

Tuberculi cu scleroţi (Tubers with sclerotia) %
Varianta
(Variant) *)

V 3

Valu-Iui-Traian (jud. Constanţa) LC.P.P. Bucureşti

1974 1975 1974 1975

29,57 19,05 16,70 18,20

42,57 38,27 41,67 27,38

52,76 49,61 31,42 54,01

Vi cle1n tubcrs, Vz 10-15% tubcr surfacc covcred by sclerotia, Va 25-30% tuber surfacc coverecl by sclerotia
at planting

Acest lucru se poate datora atît prezenţei ciupercii pe tuberculii curaţi

cît si în sol. Mai mult, s-a raportat existenta lui R. solani chiar în soIuri
necl~ltivate (COTHEI{, 1980). '

Datele prezentate în tabelul 2, prezenţa ciupercii pe plantele şi tuber
de cartof din judeţele Dolj, Brăila, Cluj şi Hunedoara, precum şi re

zultatele obţinute de PUŞCAŞU (1977), ne conduc la concluzia că acolo unde
planta gazdă poate creşte şi ciuperca R. solani supravieţuieşte, aceasta
poate desfăşura o activitate parazitară mai mult sau mai puţin intensă.

Concluzia este normală dacă avem în vedere şi faptul că raporturile
parazitare dintre cei doi parteneri au o istorie îndelungată, aşa că au tra
versat împreună cele mai variate condiţii de mediu. Acest lucru a determinat
ca necesităţile gazdei şi ale parazitului pentru temperatură şi alţi factori
de Inediu să fie de valori apropiate.
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Chiar dacă conditiile clirnatice nu constituie elen1ente restrieti ve
pentru răspîndirea ciup~rcii R. salani, aceasta ar putea fi absentă în unele
zone datorită capacităţii reduse de răspîndire în spaţiu, dacă faCeTIl abstrac
ţie ele posibilitatea existenţei acesteia în sol înainte de luarea lui în cultur2l;
dar acest lucru este cOlnpensat de circulatia cartofului de sămînEl carc se·
cultiv~l. în zone foarte favorabile pentru g~zdă cît şi pentru para~it.

Pe lîngă arealul de răspîndire a unui parazit apare necesar să se evi
denţieze şi uniformitatea dispersiei sale. Acest aspect are ilnportanţ2l atît
pentru aprecierea presiunii de selecţie asupra gazdei (ROBINSON, 1976,
cît şi pentru stabilirea ln~lsurilor de control, deoarece folosirea fungicidelor,_
în special, presupune ca parazitul să fic prezent cu frecvenţă egal~t şi în can
titate mare pe tot n1aterialul tratat pentru ca această m~lsur{l să fie econo
mică.

Evidenţierea acestui a~pect al răspîndirii paraziţilor presupune fo-
losirea unor metode sin1ple. In cazul ciupercii R. solani, plecînd de la con
statarea că tuberculii de săn1înţă constituie principalul moel de transll1itcre
de la un an la altul, preculll şi sursa cea mai importantă de inocul (EMDEN,.
1965; RIDE şi colab., 1973; DAVIS, 1978), unifonnitatea răspîndirii în
spaţiu s-a făcut pe baza frecvenţei tuberculilor infestaţi cu scleroţi la un
l1umăr mare de soiuri, însul11înd în cei 4 ani de experimentare 655 probe
analizate.

Primul aspect evidenţiat este variaţia mare a procentului de tuber
cuIi cu scleroţi, de la 11,66% în 1972 la 76,45% în 1974 la Braşov. Aceste
cifre ne indidt variaţia de la un an la altul, iar neuniformitatea răspînclirii

în spaţiu este dată de coeficienţii de variaţie (tabelul 3). în ceea ce priveşte

Tabel/ti 3'

Neuniformitatea infestării cu scleroţi de R. salani a tuberculilor de cartof ('Yo) exprimată

prin coeficientul de variaţie (Percentage of uniformity of infestation by R. salani sclerotia on
potato tubers, expressed by variation coefficient)

Infestarea tuberculilor cu scleroţi (Tuber infestation) %

ntul
aţic

r

v

5

5

Nr. de soiuri Valoarea Abaterea Coeficie
analizate medie standard de vari

anel year) (Numbcr of (Mean_ value) (Deviat ion)
allalvscd S
vari~ties) X C

-

93 11,66 5,37 46,0

95 44,15 9,56 21,6

117 43,29 7,20 16,6

119 48,44 8,34 17,2

48 76,45 18,01 23,5

50 43,69 11,27 25,7

65 39,61 12,07

I
30,4

68 39,55 9,67 24,4

Braşov, 1973

Pojorîta, 1972

Braşov, 1972

Braşov, 1974

Pojorîta, 1973

Pojorîta, 1974

Braşov, 1975

Pojorîta, 1975

Localitatea şi am:! (Loeality
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semnificaţia acestora la valori sub 10% se consider{t o variaţie mIca, iar
între 10-20% o variaţie mijlocie; cînd coeficientul de variaţie este de
peste 20%' variaţia distribuţiilor faţă de valoarea medie este foarte mare
(CEAPOIU, 1968).

Eăspîndirea ciupercii R. solani, exprimată prin aceşti coeficienţi,

indică o distribuţie inegalrl, ei avînd valori de peste 20 % ; excepţie face
doar anul 1973.

Deoarece aceste date provin de la un număr n1are de soiuri, este po
sibil ca neuniformitatea răspîndirii să fie influenţatrl de comportarea elife
rită el SoiUl-iIm-la infestarea cu scleroţi (DO\VLEY, 1972). Totuşi, rezulta
tele obţinute cu soiul Desiree (tabelul 4) demonstrează o luare variaţie a

Tabelul 4:

Ncuniformitatea infestării cu scleroţi de R. solani a tubercuIiIor soiului Desiree (%) ex
primată prin coeficientul de variaţie (Uniformity of infestation by R. solani sclerotia of tubers

of Desiree variety, expressed by variation coefficient)

Braşov, 1972 33

Pojorîta, 1972 32

Pojorîta, 1973 42

Braşov, 1973 40

Pojorîta, 1975 25

Braşov, 1975 23

Localitatea şi anul (Locality and year)

Nr. probelor
analizate

(Numbcr of
analvzed
samples)

Infestarea tllberculilor e\l scleroţi

(Tuber infestation) %

Valoarea Abaterea Coefieicntd
medie standard de variatie

(Mean_valllc) (Standard (Variati(;n
eoeffieicnt)

X deviat ion) S
o/. CV10

37,57 17,49 46,55

18,75 9,55 50,93

41,42 10,27 24,79

31,00 7,71 24,87

44,40 13,16 29,63

33,47 5,99 17,89

răspîndirii în spaţiu, coeficienţii de variaţie avînd valori lnai lnari decît
în prima eAxperienţă, şi numai într-un singur caz s-a înregistrat o valoare
sub 20<j!o' In schimb se constată că frecvenţa medie a tuberculilor infestaţi

este mai Inică.

Chiar dactt nu puteln aprecia semnificaţia coeficienţilor de variaţie,

neunifonnitatea răspîndirii în spaţiu a unui parazit, exprimaEl prin valori
ll1ari ale acestora, detennină o slabă presiune de selecţie asupra gazdei şi

deci şanse nlinin1e pentru evidenţierea genotipurilor rezistente.
în plus, neuniforn1itatea răspîndirii ciupercii R. solan1:, determinatrl

pe baza prezenţei scleroţilor pe tuberculii de cartof şi care au rolul principal
în transllliterea parazitului de la un an la altul (EMDEN. 1965; RIDE şi

colab., 1973; DAVIS, 1978) trebuie luată în considerare l~ stabilirea măsu

rilor de control şi a oportunităţii tratamentelor chimice. In acest scop este
necesar să se determine pragul de infestare cu scleroţi peste care ,se înregis
trează scăderea producţiei, preCU111 şi elaborarea unor metode pentru aprc-
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cierea rapidă a pierderilor Fosibile de producţie care, împreună cu valoarea
materialului ce urmează să fie tratat să justifice din punct de vedere eco
1l00nic aplicarea tratamentelor chimice. Şi în cazul tratarnentelor la sol,
LIVIN GSTONE şi colab. (1964) recomandă stabilirea distribuţiei inoculului
pentru calcularea dozelor de fungicide ce trebuie aplicate.

Toate aceste date sugerează dl evidenţierea uniformităţii răspîndirii

paraziţilor devine un element iInportant pentru realizarea unor programe
eficiente de control al paraziţilor şi în special al celor din sol.

BIBLIOGRAFIE

CEAPOIU, N., 1968: Metode statistice aplicate în experienţele agricole şi biologice.
Ed. agro-silvidt, Bucureşti, C01'HER, E. J., 1980: Presence of Rhizoctonia solani in native
Callitris pine soi1s and its implications for future potato growing., R.P.P., 59, 5, (2316).
DAVIS, IZ. J., 1978: 1'he Rhizoctonia disease in Ielaho. Am. Potato J., 55. DO\VLEY, L. J.,
1972: Varietal susceptibility of potato tubers ta Rhizoctonia solani in Ireland. Ir. J. agric.
Hes. 11. EMDEN, VAN, J. H., 1965: Rhizoctonia solani; results of recent experiments. Eur.
Potato J. 8. RIDE, G. A., HIRS1', J. M., STEDMAN, O. J., 1973: Effeets of black scurf
(Rhizoctonia solani) an potatoes. Ann. Appl. BioI., 74. LIVINGSTONE, C. H., OSHIMA, N.,
HARRISON, IvI. D., 1974: 1'erraclor as a control for various levels of rhizoctonia inocnlum in
potato soi1s. Am. Potato J. 41. PLAMĂDEALĂ, B., 1978: Bolile tuberculilor de cartof - pre
venirea şi combaterea lor. A.S.A.S., Biblioteca agricolă. PUŞCAŞU, A., 1977: Răspîndirea

principalilor paraziţi care produc putrezirea tuberculilor de cartof în funcţie de zonele ecologice
de cultură a cartofului. An. LC.P.P. voI. XII. H.OBINSON, A. E., 1976: Plant Pathosystems.
p. 165. Spinger - 'lerlag, Berlin-Heidelberg-New York.

Prezentată Comitetului de redacţie la 1 sept. 1980.

Referent: dr. ing. H. Gro:m

SPREADING OF RHIZOCTOiVIA SOLANI KUHN IN POTATO FIELDS
IN ROMANIA

Summary

1'he area of the spreading of the parasites anei the uniformity of their disperssion in rela
tion "with the selection pressure dane far host plants and the best control measures are discus
sed. So the uniformity of disperssion of R. solani ancl the infestation level with selerotia an
the potato tubers are the determinant elements in fungicide choosing and using.

DIE VERBREITUNG VON RHIZOCTONIA SOLANI KUHN IN DEN
AUS RUMĂNIEN

ZusaJn1'nenfassung

Ausser dem Verbreitungsareal der Parasiten, wird die Rolle cler Gleichmassigkeit
ihrer ranmlichen Verteilung hervorgehoben, als Element eias den Selektionsdruck auf die "Wir
tspflanzen und die \iVahl der geeignetesten Dberwachungsmassnahmen bestimmt. Im Falle
van R. solani miissen die in VariationskoeffizÎenten ausgedriickte Gleichmassigkeit der rau
mlichen Verbreitung und die Infestierungsstufe cler Pflanzgutknollen mit Skleroten clie bestim
menden Elemente fiiI' clie Verwenelung der Fungizide sein. .



RASpINDIREA CIUPERCII R. SOLA-NI KUHN

PACT1POCTPAHEHHE fPI1l3A RHIZOCT01\fIA SOLANI KUHN.
B KYJ1bTYPAX KAPTO<PEJl7I B PYMbIHyU1
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TIOMHMO apCcL1a paCnpOCTpaHCHlUI napaSHT013, BbIHBJJ5ICTC51 pOJJb pal3l101\lCPlIOCTH llX

npOCTparrCTBCIHlOrO paCnpOCTpaHCHIHI, l<aK 3JICMCHTa 06YCJlOBJIHBaIOIlJ,CrO )J,aBJ1CI-lJIC OToopa Ha

X03~le13 H Bbl60p lICHIOOJlee a)J,ClmaTHblX npHC1\!OB 1<OIITPOJ1f1. Lho l,aCaeTC5I rpHoa R .solani, TO

paBHOIvICIHlOCTb cro npoC"rpaHCTBCIIHoro pacnpOCTpallCHHH, Bblpa}KCHHa51 K03Q)(\.HlUlJeHTa:vm

Bapv.aUJUf, 1'1 CTcrrCHb 3ape]}KellJUI CKJICpOUH5I1\m CCMeHHblX l';Jly6IIei5[ 5IBMUOTCH 3J1ClVlellTaMH,

onpe)J,C;l5JI{)IlJ,llII!H lic06xo)J,H1\IOCTb npIlMCIICHllH fJ}YHrHUH rl,013.
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CONTRIBUŢII LA COMBATEREA GINDACULUI
DIN COLORi\.DO (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

PE NISIPURILE IRIGATE DIN SUDUL OLTENIEI

IULIA MATEI *)

Din cercetările efectuate se apreciazrt că aplicarea tratamentelor
chimice pentru combaterea gindacului din Colorado, trebuie să se facă în
funcţie de condiţiile pedoclimatice, iar produsele s~i alterneze de la un an
la altul pentru a nu fovoriza apariţia de forme rezistente. Din punct de
vedere al eficacităţii s-au remarcat produsele: Hostation 50 CE, Decis
25 CE, Dimecron 50 CE, Padan 50 PU, Elocron 50 PU, care sint

şi suficient de persistente pc tufele de cartof fără a manifesta fitotoxicitate,
iar necesitatea de a iriga la intervale scurte de timp pe nisipuri nu im
pune aplicarea unor tratamente dupi"t fiecare irigare.

Importanţa combaterii dăunătorilor la cartof, este bine cunoscută,

Însă numărul mare de produse fitofarmaceutice folosite în· prezent, ritnlul
Tapid ele înlocuire a unora impun cercetrtri noi şi permanente asupra efica
cităţii nlodului de acţiune şi a persistenţei lui în diferite condiţii pedocli
lnatice, cu predtdcre în reginl de irigare.

În ţara noastrrl studii cu privire la efectul dozelor nlici de pesticide,
·eficienţa combinaţiilor de pesticide cu produse microbiologice, preculn şi

influenţa lor asupra calităţii producţiei, au făcut BAICD (1979, 1980),
·şi MATEI (1975,1976,1978). Necesitatea obţinerii de noi date în condiţii

de irigare în sudul Olteniei a impus cercetări noi ale căror rezultate le pre
zentăm în cele ce unnează.

METODA DE CERCETARE. Experienţele au fost efectuate în anii
1978 şi 1979 pe nisipurile din stînga Jiului, la S.D.E. Tîmbureşti, Univer
sitatea din Craiova şi LA.S. Dăbuleni-Dolj. Soiul de cartof folosit a fost
Desiree - semitardiv. Produsele experimentate au avut diferite baze chi
-mice, fiind autohtone, sau din import (tabelul 1).

*) Uniyersitatea Craiova
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Tabelul 1

Variantele experimentate pentru combaterea gîndacului din Colorado (Leptinotarsa
decemlineata Say) (Pesticides used in controlling the Coloradi beetle) 1978-1979

Produsul
(Product)

Conc, În sub-
stanţă activă Baza chimică

(Active (Chem. Hlpp)
subst.)

%

Mod ele
condiţionare

(Aspect)
Firma (Firm)

Conc. utili-

Lindatox

Wotexit

Dimecron

Carbetox

Padan

Elocron

Decis

Ultracicl

Hostation

20 Lfnclan e.E. RS. România

80 TriclorfOl1. P.S. Chem ie- Komb inat
Bitterfelcl R.D.G.

50 Fosfanlidon e.E. Ciba-Geigy Elveţia

37 Malation C.E. Le. Sinteza
RS. România

50 Hidroclorură P.S. Takeda- Japonia
de cartap

50 Dioxacarb P.D. Ciba-Geigy Elveţia

25 Decametrin e.E. Raussel UCLAF
Franţa

40 Meticlation P.D. Ciba-Geigy Elv'eţia

50 Triazofos C.E. Hăchst -
RF. Gennania

1,20

0,10

0,40

0,40

0,10

0,20

0,10

0,15

C.E. = concentrat emlllsionabil (cmulsionable proc1t:ct)
P.S. - pulbere solubilă (solublc powdcr)
P.D. = pulbere llmectabiJă (wettable powdcr)

Eficacitatea tratalnentelor a fost stabilită prin observaţii asupra lar
velor vii şi nloarte pe cîte 40 cuiburi din fiecare variantă, la 24, 48 şi 72 orc
după aplicarea produselor. Interpretarea datelor s-a făcut prin analiza va
rianţei.

Persistenta insedicidelor s-a urmărit în condiţii nguros controlate,
sub cuştidin sită metalică (fig. 1).

Pentru fiecare variantă s-au infestat tufe de cartof cu cîte 25 larve
de Leptinotarsa decemlineata Say. vîrsta a III-a, pe o tufă. Infestarea s-a
făcut la 6, 14, 18 şi 24 zile de la tratament.

Persistenţa de acţiune şi coeficientul de persistenţă pentru fiecare
variantă au fost calculate şi interpretate după metoda BAICD (1979), folo
sind ca etalon, produsul Carbetox 37, care a fost folosit în zonă în tratalnen
tele din producţie.

REZULTATE OBTINUTE. Din analiza datelor obţinute asupra efica
cităţii inseeticidelor folosite în combaterea gîndacului din Coloraclo, s-a
constatat că un procent de mortalitate ridicat, cuprins între 94,7 şi 99,8,
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Fig. 1 - Izolator pentru studiul persistenţel
produselor fitolarmaceutice la cartof (Isalator

Iar persistancy stuclies)
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s-a înregistrat în urma folosirii produselor Elbcron 50 PU, Padan 50 PS,
Dimecron 50 CE, Decis 25 CE, Hostation 50 CE (tabelul 2).

Protejarea bună a vegetaţiei împotriva acestui dăunător, cu produsele
luate în studiu, a determinat în final obţinerea de producţii ridicate, asi
gurîndu-se sporuri mari faţă de martorul netratat, care au variat între 2,3
şi 7,5 tjha (tabelul 2).

Cercetările efectuate relevă o serie de aspecte demne de luat în consi
derare, pentru persistenţa produselor noi folosite în combaterea gîndacului
din Colorado pe nisipurile irigate din stînga Jiului, unde temperaturile
sînt foarte ridicate în perioada ele vegetaţie, iar numărul de udări este mare.
Astfel, în anul 1978, cînd S-au aplicat două tratamente de combatere pentru
gîndacul din Colorado, la cartoful semitardiv, coeficientul de persistenţă

la 11 zile după aplicarea produselor la primul tratament, a fost de 1, 1l~
-1,14 şi de 1,02-1,11 după al doilea tratament, pentru produsele la care
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Tabelul 2

Eficacitatea tratamentelor de combatere a gindacului din Colorado, pe nisipurile din stinga
Jiului (Efficacy of treatments in the sandy fields of Jiu), 1978-1979

Eficacitatea tratamentului mortalitate lan'e

Varianta Cone.
(larva lethality)

Prod.
IProduet.) (Cone.)

I
(Yield)

% letalitate 1"1' do Mt '1 dif. scrnnif. t/ha
(lethal) (vs. 2nd (Diff) (Sigll.)

% eheek) %

Netratat (Mt. 1)·') - - - - - 26, 1

Lindatox 20 CE 1,20 88,2 164,6 34,6 i; .~ .~ 29,7

\Votexit 50 PS 0,20 91,7 171,1 38,1 .;;.<; .:. 32,1

Dimecron 50 CE 0,10 96,9 180,8 43,3 j; ,:..: 30,6

Carbetox 37 CE (l\It· 2) .' .,) 0,40 53,6 100,0 - 28,4

Padan 50 PS 0,40 95,7 178,5 42,1 1< ,:.: 31,9

E1ecron 50 Fu 0,10 94,7 176,7 41,1 * .~ .~ 33,0

Decis 25 CE 0,20 99,5 185,6 45,9 j.; t. " 33,6

UItI-acid 40 PU 0,10 91,1 169,9 37,5 i::: ,;;; 31,4

Hostation 50 CE 0,15 99,8 186,2 46,2 .".' .: 31,6

DL 0,1%

DL

DL

5%
10 1

/0

10,9

14,6

19,5

*) - Untrc:ltccl ehcck
* '1') - Second chcck

mortalitatea este îndt ridicată după acest interval de timp: Dec;s 25 CE,
Hostation 50 CE, Ultracid 40 PU, Elocron 50 PU, Padan 50 PS (tabelul 3).

În anul 1979, condiţiile climatice au permis aplicarea unui singur
tratament, mai tardiv faţă de 1978, iar studiul persistenţei s-a făcut pe un
interval mai mare de tilnp, pînă la 24 zile şi după Inai ll1ulte udări. Din
.analiza acestor date, se remarcă în general o evoluţie asemănrdoare cu cea
din anul 1978, la variantele tratate cu: Hostation 50 CE, Ultracid 40 PU.
Decis 25 CE, Elocron 50 PU, Padan 50 PS, cu menţiunea că la produsul
Decis 25 CE s-a înregistrat o mortalitate mai ridicată a larvelor pe un in
terval mai lung de timp, renlarcată şi prin coeficientul de persistenţă mai
ridicat de 1,11-1,20 (tabelul 4). Menţionăm că în perioada aplid'lrii trata
mentelor s-au înregistrat temperaturi mai scăzute faţă de anul 1978.

Această particularitate ne impune să cercetăm în continuare influenţa

condiţiilor de temperatură diferită, asupra eficienţei produ~elor noi aprlfute,
.aspect important în folosirea raţională şi eficientă a insecticidelor.



Tabelul 3

Persistenta illlot insectidde foiosHe in combaterea gindacului din Coiorado, pe nisipurile irÎgate din Oltenia (llersistancy of some
pesticides in irrigated sandy fields of Oltenia) 1978

După tratamentul 1 (aHer lst treatm) După tratamentul II (aHer 2 nd treatm)

mortalitate (Lethality)
0/
/0

cod. de persistenţă

(eoeff. of persist.)
eocf. de persistenţă

(codf. of persist.)Varianta
(Product)

Conc.
(conc.)

la 6 zile I
(:lfter

6 days)

la 11 zile
(aHer

11 days)

pcrsist.
de

actiune
(Pers'istancy) la 6 zile

(aHer
6 days) I

ia 11 zile
(aHer

11 days)

mortalitate (LethaJity)
%

la 6 zile Iia 11 zile
(aHer (aHer

6 d:1YS) 11 days)

persist.
de

acţiune

(Persistancy) la 6 zile
(after

6 days) I
la 11 zile

(after
11 days)

Martor netratat

Lindatox 20 CE

Wotexi t 80 PS

Dimecron 50 CE

Carbetox 37 CE

Padan 50 PS

E1ocron 50 PU

Decis 25 CE

U1tracid 40 PU

Hostation 50 CE

1,20

0,20

0,10

0,40

0,40

0,10

0,20

0,10

0,15

31

60

80

87

96

96

100

100

96

29

48

78

81

92

92

95

95

94

1,05

1,31

1,11

1,06

1,04

1,04

1,06

1,06

1,02

0,34

0,39

0,96

Etalon

1,09

1,09

1,14

1,14

1,09

0,34

0,32

0,93

1, 11

1,11

1,14

1,14

1,14

40

32

86

93

98

98

100

98

98

32

26

81

89

88

89

97

95

95

1,21

1,26

1,07

1,12

1, 11

1, 11

1,05

1,04

1,04

0,43

0,33

0,94

Etalon

1,06

1,06

1,08

1,06

1,06

0,37

0,28

0,93

1,02

1,02

1,11

1,09

1,09



Tabelul -1

Persistenţa unor insecticide folosite în combaterea gîndacului din Colorado, pe nisipurile irigate din Oltenia (Persistancy of some
pesticides in controlling Colorado beeth in irrigated sandy fields of Oltenia) - 1979

1,21

1,02

1,20

1,02

1,02

0,23

0,63

1,02

0,27

0,72

1,02

1,18

0,98

1,17

0,98

1,02

Etalon

1,08

1,07

1, 19

1,07

1,05

0,36

0,80

1,07

l
la 11 zile Ila 18 zile Ila 24 zile

(after (after (aHcr
11 days) 18 days) 21 days)

1,05

1,08

1, 11

1,08

1,03

0,41

0,90

1,08

la 6 zile
(aHer

6 days)days)

2,01

1,65

1,12

1,10

1,11

1,19

1,04

1, 19

1,12

la 24 zile

1,81

1,37

1,09

1,08

1,09

1, 19

1,02

1,19

1,07

1,45

1,25

1,04

1,08

1,05

1,09

1,00

1,09

1,05

31

51

82

81

85

82

96

83

82

41

61

86

91

87

82

98

82

86

51

67

90

91

91

90

100

90

88

7J

83

92

94

95

95

98

100

98

1,20

0,20

0,10

0,40

0,40

0,10

0,20

0,10

0,15

I
DUpCl llil singur tratamcnt (Aftcr one .treatm.)

COl1c. -----n-lo-r·-ta-j-it-at-c-(L-c-tl-la-lI··-t\-~·)-%------:---l-Je-rs-·io··-t-.-cl-e-a-cţ-il-me--(P-c-rs-is-t-al-lc-y-)---;----c-'o-e-f.-cl-e-l-Je-r-si-st-e-nţ-ă-(-P-er-s-is-t.-c·-o-e-ff-.)--.-

(COIlC.) lla 6 zile Ila 11 zile i la 18 zile \la 24 z,ile la 11 zile 11:1 18 Z.ile I
(aHer (aHcr (after (aHer (after (aHer

6 clays) 11 clays) 18 clays) 24 clays) 11 clays) 18 clays)
_._---;-._----'------;--------,-----

I

Varianta
(Procllict)

Martor netratat 1

Lindatox 20 CE

Wotexit 80 PU

Dimecron 50 CE

Carbetox 37 CE

Padan 50 PS

Elocron 50 PU

Decis 25 CE

Ultracid 40 PU

Hostation 50 CE
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CONCLUZII. (1) Dj n produsele cxperinlentate, au prezentat persis
tent{l. de actiune: Hostation 50 CE, Elocron 50 PU, Ultracid 40 PU, Padan
50 l)S, Deci's 25 CE, Dimecron 50 CE, care au asigurat şi sporuri importante
de producţie. (2) Produsele enunţate sînt recomandate în combaterea gîn
dacului din Colorado pe nisipurile din Oltenia. (3) Persistenţa acestor pro
duse este cu atît mai importantă, cu cît ele nu au manifestat acţiune fito
ioxică, iar necesitatea de a iriga des pe nisipuri, nu impune în acest caz
aplicarea unor tratalnente după fiecare irigare.

BIBLIOGRAFIE
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la Timbureşti. Analele Biologie-Si. agricole, '101 VII (XVII), Universitatea din Craiova.
MATEI, IULIA, 1978: Combaterea integraEL a dăunătorilor la cartoful cultivat pe nisipurile
de la Timbureşti. Analele Biol. Si. agr. '101 IX (XIX), Universitatea Craiova.

Prezentată Comitetului de redacţie la 17 mai 1980

Referent: biolog N. Staicu

CONTRIBUTION TO METHODS OF CONTROLLING COLORADO
BEETLE IN POTATO CROPS ON IRIUGATED SANDS IN SOUTH

OLTENIA

Surmnary

The chemica1 treatments must be done in dependance on the climatical conditions and
the products have to be alternated every ycar. Remarcable were Hostation 50 CE, Decis 25%
CE, Dimecron 50 CE, Padan 50 PU and Elocron 50 PU, persistant enough on potato haulms
without phytotoxical effects; 50 nevertheless the irrigation must be done at short intervals
of time, the treatments can be rarer.

BEITRĂGE ZUR BEKĂMPFUNGDES KOLORADOKĂFERSAUF DEN
BE\VASSERTEN SANDBODEN AUS DEM SUDEN DEH. OLTENIA

Z usammenfassung

Aufgrund der durchgefii.hrten Forschungen \vird festgestellt dass die DurchHihrung der
chemischen Behandlungen zur Bekampfung des Koloradokafers in Abhangigkeit von den
Bodell- und Klimabedingungen vorgenommen werden muss und die verwencleten Fraparate
von Jahr zu Jahr zu alternieren sind um nicht deas Erscheinen von resistenten Formen zu
begunstigen. Aus dem Gesichtspunkt der Effektivitat traten hervor: Hostation 50 CE, Decis
25% CE, Dimecron 50 CE, Padan 50 PU, Elocron 50 PU, welche genugend persistent auf den
Kartoffelstauden sind, ohne Fitotoxizitat zu zeigen. Die N otwendigkeit auf elen Sandbăden nach
kurzen Zeiiramnen Z11 bewassern, zwingt nicht zu Behandlungel1 nach jeder Beregl1ul1g.
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K 50Pb5E C K0J10PAllCKVIM /KYKON\. HA OPOIIlAE1\1bIX rIEC4AHbIX
DOLIBAX .fOrA OJITEHHH

PC3fOhte

DpOBO).l,HBlllHCCH HCCJJe)l.OBaHHH TIOKa3aJ1H, lITO XHi\HFIeCKHC 06paeOTlOI TIpH (opleCe c

KOJlOpa).l,CKH1\] )J{YKOJ\! CJ1CJJ,yCT ).l,CJlaTb B 3RSHCHMOCTH OT nOlJBCHHO-KJlHManltICCI<HX yUIOBlJi'!, C

e}KCrOJUibIM t.repC,TJ,OEaHHCM npll1vlCl1HCrvlblX npcnapaTOB C UCJlblO H3CC}E3H1IH nOHEJleJHl5J:

LJHBblX ejJopM BpCj1)UCmI. Do 3epCpCKTlJBHOCTH, OCO(CHfiO l'bJj~CJ1HJJHCb npCnapaTbl 50
CE, Decis 25~o CE, Dimec1'on 50 CE, Padan 50 PU, li EloC1'01t 50 FU, XOpOlllO coxpaH51

IOllJ,HCCH Ha ]{yCTax KapToepCJl51 H HC epHTOTOKCHlJHbIC, npIFiC1\! npOECJJ,eHHC Hco6xo)111MblX Ha

nCClJaHblX nOlJBaX lJaCTblX 1l0J1HJ30B 4CpC3 KOpOTl<lIC npOille}KyTl<H BPCi\lCHH, LC Ebl3LIBacr

lloTpe6HOCTH B npHi\rel:CHHH o6pa6oTOK 3THMlI npcnapaTaMII TIocm:: KaiK).l,oro nOJ!llB<:1.
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INFLUENŢA TRATAMENTELOR POST RECOLTĂ

CU PRODUSE FUNGICIDE ŞI DE CONDIŢIONARE

ASUPRA MENŢINERII CALITĂŢII CARTOFILOR
DE CONSUM

GH. TAşcA, ILEANA STOIANOVICI. şi V. FH.ÎNClJ

Cercetările întreprinse în perioada 1976-1978 la r.c.P.V.I.L.F.
an evidenţiat eficacitatea produselor Vegetable wash A -f- B +Cera patate
T Tectosol, administrate prin pulverizare sau imersie, asupra reducerii
atacului de putregai uscat (Fusal'ium spp.) pe durata ptlstrării cartofilor
de consum. Prin tratarea cartofilor cu un amestec conţinînd Cera patate
(1 1/10 l apă) s-a înregistrat reducerea de 5 ori a încolţirii în
comparaţie cu martorul netratat. Troatamentul sus-menţionat a determinat
de asemenea şi reducerea de 2 ori a pierderilor în greutate după 5 luni
de păstrare.

Menţinerea însuşirilor de calitate ale cartofi lor , după recoltare re
prezintă o condiţie esenţială pentru reuşita unei valorificări eficiente în
stare proaspătă pe o perioadă cît mai îndelungată.

Cercetările întreprinse în această direcţie de RASMUSSEN, 1978;
VAN VLIET şi HERTOG (1978), au delnonstrat necesitatea respectării

condiţiilor optilne specifice de păstrare pentru prelungirea duratei de n1en
ţinere a calităţii cartofi lor .

Totodat{l cercetători ca SEVERI şi GOIDb-NICH (1976), 1\.1EIJERS
şi HAK (1978), FISZER şi colab. (1978), TAŞCA şi STOIANOVICI (1978),
evidenţiază rolul important pe care îl au diferitele tratamente postrecol
tate, aplicate la cartofi, asupra reducerii deprecieri lor produse de bolile
parazitare şi fiziologice care se manifestă în timpul păstrării.

Cercetările întreprinse de I.C.P. V.I.L.F. în colaborare cu firma pro
ducătoare din Italia, în perioada 1976-1978, au urmărit studierea efica
cităţii produselor Decco asupra menţinerii calităţii cartofi lor , în tin1pul
păstrării.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE LUCRU. În experienţele
organizate la depozitele cu ventilaţie mecanică Chitila, Chiajna şi Ghimbav
s-au folosit cca 200 t cartofi din soiurile Ostara si Desiree. Cartofii au fost
în prealabil sortaţi în vederea eliminării tuberc'ulilor vătămaţi.

Cu produsele Decco recomandate pentru tratarea cartofilor (tabelul 1)
s-au alcătuit variantele prezentate în tabelul 2. În toate variantele pH-ul
soluţiei s-a menţinut la 8.
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Tabelul

Produse Decco folosite la tratarea cartcfilor (Decco prcducts used for tuber treating)

Specificare
(Producis)

Vegetable wash A

Vegetable wash B

Cera patate

Tectosol

Cantitatea dc proell:s adăugată la 10 1
(Amollnt of prodL:et for 10 water

1

0,5

1 şi 2

0,080

Administrarea produselor s-a făcut în două moduri: a - prin pulve
rizare cu instalaţia Delavan reglată pentru administrarea dozei de 1 litru
soluţie/tona de cartofi, debitul instalaţiei fiind de 4 t/oră; b -- prin in'lersia
tuberculilor timp de 1 minut în soluţiile respective.

Păstrarea cartofilor s-a făcut În vrac la 3.50 m înăltilne si în contai
Eere metalice tip CF cu capacitatea de 500 kg. Pe durata p'ăshă;ii, tempera
tura aerului a variat între 3-6°C iar UR între 80-90 0

/ 0 ,

Durata de păstrare a cartofi lor a fost de 120 zile la Ghimbav, 150 zile
la Chiajl1a şi 180 la Chitila. Pe durata păstrării cartofilor s-au efectuat ob
servaţii şi cleterminări privind deprecierile calitative prin putrezire, încol
ţire şi pierderile în greutate în urma proceselor de respiro-transpiraţie.

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Influenţa tratamentelor asupra depre
cieriloI calitative. Din datele prezentate în tabelul 2 reiese că tratamentele
cu produse Decco, aplicate post-recoltă, au efect pozitiv asupra redycerii
deprecierilor calitative cauzate de putreziri pe durata păstrării cartofilor,
în comparaţie cu martorul netratat.

Tabelul 2

Deprecierile calitative înregistrate la cartofi după 150 zile de păstrare (Proportion of
diseased tubers aHer 150 days of storing)

Varianta
(Variant)

Vegetable wash A +B ,: )

+ Cera patate (2.1) +Tectosol

Vegetable wash A +B ")

+ eera patate (1. 1) +Tectosol

Vegetable wash A+B + Tectosol

11artor netratat

imersat în apă

Soiul
(Variety)

Ostara

Desirec

Ostara

Desiree

Ostara

Desiree

Ostara

Desiree

, . '1 Tuberculi cu brunificări
Tubercuh pdrezlţl internc (Intcr.nal spoltcd

(Rotted tLlbcrs) tubers)
% . % -

2,3 3,81

1,90 2,43

2,80 2,18

4,13 1,56

1,58 O

2,33 O

3,23 0,92

7,28 0,40

"') Variantă aplicată numai în depozitelc de cartofi de consum Chitila
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Cele lnai reduse valori de putreziri se constată la cartofii trataţi cu
c0111plexul Vegetable wash A+B+Tectosol, de 1,58-2,330/0 faţă de 3,23
- 7,28% la nlartorul netratat.

Dintre agenţii patogeni care au provocat putrezirea cartofilor, cel mai
frecvent au fost izolate ciupercile: Fusariu/ln solan'i, F. radicicola, F. oxy
spoJlzon, F. htberosi şi F. rosc'um.

La varianta trataEl cu amestecul În care s-a adrmgat Cera patate
(2.1 s-au observat numeroşi tuberculi cu atac de bacterii din genurile Er

şi Pscud01nonas, care au determinat putrezirea rapidă a ţesuturilor.

Din tabelul sus-mentionat se constată de asemenea cresterea numărului

de exemplare cu brunific~re internă la loturile tratate cu a'mesteculîn care
s-a adăugat Cera patate, În comparaţie cu martorul netratat.

Soiul Ostara a prezentat o sensibilitate sporitrl la aceast~l fiziopatie
în cOlnparaţie cu soiul Desiree (3,81% faţă de 2,43%)' Numărul sporit de
exemplare cu brunificare internă observat în urma tratamentelor cu Cera
patate (1,56-3,81%) faţă de 0,40--0,92% la martorul netratat) se explică

prin perturbarea schimbului de gaze între ţesuturi şi mediul înconjurător

în prezenţa peliculei de ceară formate pe tuberculi.
2. Influenţa tratamente;or asupra încolţirii cartofilor de consum pe

durata păstrării. Din tabelul 3 se constată că laturile de cartofi de consum
tratate cu amestecuri le complexe, în care s-a ad{mgat Cera patate, a prezen
tat cea nlai slabă încolţire (0,16-1,23% faţă de 5,30-5,50% la martor)-

Tabelul 3

Influenţa tratamentelor asupra încolţirii cartofilor după 150 zile de păstrare (Tuber
sprouting after 150 days of storing)

Col ţ i (Sprouts)

Varianta greutate (\I'cight) %

I
lungime (Iength) cm

(Variant)

Ostara I Desirec Ostara I Desirce

Vegetable wash A+-B +- eera
patate (2 1) +- .Tectosol 1 0,30 2 3

Vegetable vvash A+-B Tectosol 1,23 0,16 4,7 3

Vcgetable wash A-f--B +- Tectosol 3,65 5,30 3 4

Martor netratat, imersat în apă 5,30
I

5,5 6 6,5

Prin reducerea încoltirii, tuberculii si-au nlentinut un aspect C01ner
cial mai plăcut, în comparaţie cu lotul'netratat. '

Se constată dl tratamentul Cu Vegetable wash A+B+Tectosol (apli
cat şi la cartofii de sămînţă din depozitul Ghimbav) nu au detenninat re
ducerea încolţirii tuberculilor.

3. Influenţa tratamentelor asupra pierderilor în greutate. Datele în
scrise în tabelul 4 evidenţiază efectul pozitiv al adăugării cerii în soluţiile

folosite în tratamente, asupra reducerii pierderilor în greutate, pe durata
păstrării la diferite depozite.
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Tabelul 4

Influenţa tratamentelor asupra pierderilor in greutate înregistrate la păstrarea cartofil-or
(Weight losses during tuber storing)

Pierderi în greutate (%) în depozitul (Weight

Varianta
losses in stores):

Soiul
(Variant) (Variety)

I I
Ghimbav Chiajna Chitila
(120 zile) (150 Zile) (180 ,,11.e)

Vegetable wash A + B + eera Ostara

I
- 4,54 6

patate (2 1) + Tectosol Desiree - 4,98 6,33

Vegetable "\vash A+B + Cera pa- Ostara - 5,90 6,60
tate (1 1) + Tectosol Desiree - 6,23 7,30

Vegetable wash A+B + Tectosol Ostara 2,20 10,19 11. 15
Desiree 2,38 10,46 9,40

Martor netratat Ostara 2,48 14,0 11,24

imersat în apă Desiree 2,56 14,66 9,77

Astfel, cele mai mici pierderi în greutate s-au înregistrat la varianta
tratată cu amestecul complex Vegetable wash A+B+Cera patate (1.1 sau
2.1) +Tectosol.

În cadrul aceleiaşi variante, cartofii din soiul Ostara, au prezentat
pierderi în greutate mai mici faFt de soiul Desiree.

După 180 zile de păstrare (Chitila), cartofii din varianta sus~luel1ţio

nată au prezentat pierderi în greutate de 6,60% (Ostara) şi 7,30 % (Desin§e)
faţă de 11,24% (Ostara) şi 9,77% (Desiree), pierderi înregistrate la martorul
netratat, imersat în apă.

CONCLUZII. (1) Aplicarea produselor Decco ca tratan1ent postrecoltă

contribuie la menţinerea calităţii cartofilor pe durata păstrării. (2) Tratarea
cartofilor cu aluestecul Vegetable wash A+B+Cera patate+Tectosol evi
denţiază un puternic efect antiseptic şi fungicid, determinînd reducerea
atacului de putregai produs de diferite specii de Fusarium. (3) Aplicarea
tratamentelor cu amestec conţinînd Cera patate, la depozitarea cartofilor
de consum, contribuie la reducerea încol ţirii tuberculilor de 5 ori în cOlupa
raţie cu martorul netratat, imersat în apă. (4) Tratamentul cu amestecul
sus-menţionat se evidenţiază şi prin efectul pozitiv asupra reducerii pierde
rilor în greutate de două ori faţă de martor pe durata p~tstrării cartofilor
de Consum.
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EFFECT OF CHEJ\UCAL TREATMENTS DONE AFTER HARVEST
ON KEEPING \VELL POTATO CONSUMPTION QUALITY

SUrn1nary

The experiments, carried out in 1976 - 1978 at the Institute for I~esearch on Storage of
Fruits and Vegetables, have ell1phasized the great efficacy of the ll1ixture of the products.
Vegetable wash A+B+Cera patate + Tectosol, applied on tubers by pulverization ar by ill1
mersion, in reducing the attack of the dry rot (FusariU'Jn spp.) during the potato storing. A
treatment with Cera patate (mixed with water by a ratia of 1: 10) leacl to a percentage of
sprouting 5 times lower, and also ta a weigh lass aHer 5 months of storage 2 timcs smaller.

DER EINFLUSS DER BEHANDLUNGEN MIT FUNGIZIDEN PI{Ă

PARATEN NACH DER ERNTE UND DER AUFBEREITUNG AUF
DIE ERHALTUNG DER QUALITĂT BEI DER SPEISEKARTOFFEL

Zusamntenfassung

Die in elen Jahren J976 - 1978 am Institut fiir Venvertung und Inclustrialisierung van
Obst unel Gemtise clurchgefiihrten Forschungen haben clie \Virkung eler wăhrencl cler Lagerung
der Speisekartoffeln und durch Pulverisierung oder Imcrsion verabfolgtcn Prăparate Vegetable
wash A+ B+Cera patate + Tectosol, zur Verminderung des Trockenfăulebefalls (Fusariurn
spp.) hervorgehoben. Durch dic Behandlung der Kartoffeln mit einer ]\fischung mit Cera patate
(1 LI 10 L \Vasser), wurde eine 5-malige Reduzierung der Keimung im Vergleich zur undchan
clelten Standarclvariante registriert. Die erwăhnte Behancllung hat ebenfalls clie 2 -malige
Recluzierung der Gewichtverlllste nach 5 Monaten Lagerung bestimmt.

BJll15IHI1E flOCJlEY130P04HbIX 05PA50TOK <PYHfHUl1,UAMl1 11
KOH,Ul1U110Hl1Py~ml1Ml1 flPEflAPATAMl1 HA COXPAHEHI1E

KA4ECTBA DPOnOBOJlbCTBEHHOrO KAPTO<PEJl~

Pe310JIte

HeC~le)J,OBaHII5I, npOBO)J,I1BwaeC5I B 1967-1978 rr. R HayQHO-IICCJle)J,oBaTevlbCl{O'II IIHCTHTy
Te no peaJlH3~HJ,HH oBomei'r H <ppVKTOB, nOKasaml 3<p<peKTHBIIOCTb npoBc)J,eHH5I 06pacoTOK, nyTeM
onphICKHl3aHHH lIJl H norpY1KeHll5I, npenapaTaMII Vegctable Wash A + B + Ce1'a patate +
Testasol npo).\o BO.JlbCTEeHHoro KapToepeJl5I npoHlB npoalKeHlul era cyxoI~i rHH.JlbiO (Fusarium
spp.) BOB:peM5I era xpaHeHH5I.06pa6oTl<a KapToepeml CMeCblO npenapaTa Cera patate C BO)J,Oţl,

B nponopUHH 1 Jl npenapara Ha 10 J1 BO,ll,bl, il 5 pas yl'vlCHbWaeT npopaCTaHlIe K.Jly611Ci1, no
cpaBHeHHlO C ECO(paeOT3i-lhhlM 3TOr"r crvleCl:lO BapHaHTm.1. 3T<l oGpa(OTJ<a oGyCJIOBHJla TaJOKe Il

CIHlJE€I:lJe B 2 p23a nOTeph B rece noc.ne 5 MeC51UeB XpaLeJIH.H.
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CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITĂŢILE DE UTILIZJ\RE
A RADIAŢIILOR GAMIVIA ÎN pj\STRAREA CARTOFULUI

V. OLARIU, GH. OLTEANU, S. MUREŞAN şi 1. DEĂGĂNESCU*)

Prin cercetările întreprinse în cadrul LC.P.C. (1978 - 1980)
s-au urmăritmodifid'Lrile biologice şi de calitate incluse tratamentul cu
radiaţii gamma, cu do~e de la O la 12 000 rad la soiurile Ostara, Desiree
şi Eba (400 rad/oră). l'(ezultatele asupra dinamicii de creştere a colţilor

I - VII pe tu berculi au evidenţiat antagonismul creşterii colţilor I şi II
Ia dozele de iradiere aplicate; de Ia doza de 800 rad, cînd a început inhi
barea colţului I, dispărînd efectul de dominanţă apicală s-a constatat
o stimulare a cresterii coltului II, ultimul avînd o crestere maximă la
doza de 4000 rad' (Ostara ş'i Eba) sau 8 000 rad (Desiree): Pierderile cele
mai mari în timpul păstrării cartofului s-au înregistrat la martorul netra
tat şi la dozele pîn{L Ia 600 rad (soiul Eba), 4000 rad (soiul Desiree) şi

6 000 rad (soiul Ostm"a). Începînd de Ia dozele amintite pierderile în greu
tate scad pînă Ia 9,94% Ia soiul Ostara, 3,46% ]a soiul Desiree şi Ia 3,87%
Ia soiul Eba (corespunzătordozei de 12 000 rad). Elasticitatea tubercuIilor
la sfîrşitul perioadei de păstrare (6 luni) a evidenţiat În mod indirect
faptul că turgescenţa tuberculilor creşte cu doza de radiaţii de la 6 000 rad
la 12 000 rad, la toate cele trei soiuri analizate. Calităţile culinare teh
nologice nu au suferit modificări însemnate, constatîndu-se chiar IlIlIJIl'i1d

tăţirea caliHiţii cipsului odată cu creşterea'dozei de radiaţii.

Păstrarea cartofului în stare proaspăt{l o perioadă de tilUP cît 111ai
lungă, este necesară din punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru apro
vizionarea populaţiei şi a industriei prelucrătoare în tot cursul anului.

În condiţiile actuale din ţara noastră, cea Illai largă utilizare pentru
păstrarea cartofului pentru conSunl de toalnnă-iarnă şi industrie o au depo
zitele şi macrosilozurile ventilate mecanic, unde este necesar să se asigure
o temperatură de 3-SOC tilnp de 4-6 luni pe an, respectiv o temperatură

de 2-6°C timp de 7-8 luni pe an (GÎRBU şi colab., 1980). Astăzi cînd
se pune problema utilizării cartofului ca materie primă pentru industria
alnidonului şi spirtului în tot cursul anului, păstrarea acestuia pînă la noua
recoltă necesită consumuri mari de energie electrică Între 1 875 şi 3 750
kvV/oră/celulă de 1 500 m 3 spaţiu ventilat (VIERU şi BĂLTĂRESCU, 1977).

*) Institutul ele fizică şi tehnologia aparatelor cu radiaţii (I.F.T.A.R.), Bucureşti
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Pentru păstrarea cartofului pentru consun1, produs în stepă, pînă la
valorificarea în iarnă şi pentru menţinerea capaciHlţii gern1inative a carto
fului de sămînFl în vederea plantărilor de vară În step~l, se practică prlstra
rea tuberculilor În depozite frigorifice şi cu atmosferă controlată, la telnpe
ratura de 2-4°C, care se realizează prin consun1 ridicat de energic electrică,

valoarea producţiilorobţinute neacoperind îns~l costurile energiei consumate.
Tratamentul cu radiaţii gamma în vederea p{lstrării cartofului deter

minrl reducerea intensitrlţii proceselor biologice prin inhibarea activităţii

enzimelor şi prin scăderea evapotranspiraţiei, contribuind în acest luod
la evitarea pierderilor datorate încoltirii si la mentinerea calitrltilor chimice
şi organoleptice ale tuberculilor." , ,

DUprl iradierea cartofului se recomand{t pentru a evita fonuarea con
densului, ventilarea mecanică timp de 4-6 săptăn1Îni pînă la stabilizarea
proceselor metabolice la un nivel minim, după care nu mai este necesară

decît simpla ventilare naturalrl. Ca Urnlare a acestui tratament costul ener
giei radioactive pentru inhibarea i'ncol'ţirii la o tonzl ele cartof este de numai
2,5 la sutrl din costul energiei electrice pentru prlstrarea cartofului prin me
tode clasice (TEODORESCU şi FITI, 1979).

Păstrarea economică şi de duraUl a cartofului depinde de mărimea

dozei, durata iradierii, asigurarea unei doze de iradiere cît mai omogene
în n1aSa tuberculilor, metodele de transport şi de lnanipulare în cursul ira
dierii, tipul de container folosit şi vohnnul de n1anoperă, precum şi de să

nătatea tubcrculilor (BARALDI, 1975). Economicitatea instala ţiei de ira
diere creste în conditiile extinderii dOlnenÎului de utilizare a radiatiilor
gamlua î;l tot cursul ~nului. '

În anul 1977, duprt datele AlEA în 38 state din lume funcţio-
nau 70 de instalaţii n1ari de iradiere pentru conservarea produselor agro
alin1entare. Ţrtri ca: U.R.S.S., Canada, S.U.A., Israel, Japonia, Spania,
R.P. Ungară, Danemarc a şi Ol§.n(~a au legalizat con;;u111ul cartofului iradiat
îndl cu mulţi ani În urmă (GALAŢEANU, 1973). Incepînd din anul 1975,
în ţara noastră a fost lansat un program de cercetzl.ri şi aplicaţii privind fo
losirea radiaţiilor ionizante În agriculturrt, la care a aderat şi programul
cartofuIui.

Prin cerceU-rile întreprinse în cadrul Le.p.C. Braşov s-a urn1ărit

cunoasterea eficientei sursei de iradiatii Cobalt-60 existenEt în tară la
I.F.T.'A.R. Bucureşti asupra păstrării cartofului, precum şi cun~aşterea
modifidlrilor biologice şi de calitate induse de tratamentul cu radiaţii gamma
în tuberculi.

MATERIAI.UL SI METODA DE CERCETARE. Iradierea S-a executat
cu o surSrl Cobalt-60 'de raze garnma (3 000 Curie, 400 rad/oră) la 20 no
ien1brie 1978 şi 1979, adică în 111edie la cca 2,5 luni de la recoItarea la matu
ritatea tehnică a cartofului (Ostara 15 august, Desiree 20 august, Eba lS sep
tembrie).

S-a experimentat cu soiurile Ostara, Desiree şi Eba care au precoci
tăţi şi perioade de repaus fiziologic diferite (MUREŞAN, 1976), urmărin

du-se comportarea acestora la iradierea cu doze de la O la 12 000 rad.
În timpul perioadei de păstrare în anii 1978-1979 şi 1979-1980 s-au

urnlărit conditiile de temperatură si un1iditatea relativă a aerului din de
pozit, precum' şi efectul radiaţiilor'gamma asupra dinamicii de creştere a
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.colţi lor , la probe constituite din cîte 20 tuberculi pentru fiecare doză. Ana
liza încolţirii tuberculilor s-a executat prin măsurarea lungimii colţilor,

aceştia fiind numerotaţi de la partea apicală spre partea ombilicală a tu
berculului, de la 1 la 7, iar calculul s-a efectuat prin întocmirea modelelor
:matematice, care să descrie creşterea lor (CR) funcţie de doza de radiaţii

aplicată (D) şi timpul scurs de la data iradierii la data determinării (T).
Dintre modelele testate, cel cu determinaţia cea mai mare a fost:

(MI) CR = alD + a2T + a3D2 + a4T2 + a5D3 + a 6T3

'in care al - a6 sînt coeficienţii ecuaţiei de regresie.
Analiza pierderilor prin păstrare s-a efectuat prin cîntărirea pe ba

lanţa electrică al Iădiţelor cu tuberculi la începutul şi sfîrşitul perioadei
de păstrare (20 noiembrie~20 mai). S-au notat variantele care la sfîrşitul

perioadei de păstrare au avut tuberculii atacaţi de putregai uscat.
Elasticitatea tuberculilor s-a testat la sfîrşitul perioadei de păstrare

în primăvara anilor 1979 şi 1980, la probe de cîte 40 de tuberculi pentru
fiecare variantă iradiaU. Indicele de elasticitate s-a determinat cu ajutorul
pendulului Gall, folosind relaţiile de calcul descrise în literatura noastră

(MUREŞAN, 1975).
Pentru cunoaşterea conţinutului de amidon s-a folosit metoda fizică,

bazată pe determinarea greutăţii specifice cu ajutorul balanţei Polikeit,
.cîntărindu-se cîte trei probe a cîte 1 kg pentru fiecare variantă analizată.

Înnegrirea crudă s-a examinat în şase repetiţii după metoda expunerii fe
liilor de cartof la lumină timp de 4 ore şi notarea după scara industrială

daneză de culoare ("Dansk Gaerings-Industrie"), cu note de la 1 la 10 (1
.culo<lre deschisă, lO~culoare închisă).

CaliUţile culinare la fierbere au fost analizate în laborator după me
toda propusă de "Asociaţia europeană pentru cercetări la cartof" şi elabo
rată de Lugt şi Goodojk (cit. MUI~EŞAN şi BUDUŞAN, 1972) prin care
stabilirea grupei de folosinţă a soiurilor se face pe baza sumei notelor obţi

nute la degustare (sfărîmarea la fierbere, consistenţa, făinozitatea, umidi
tatca şi structura amidonului), după cum urmează: 5,0-7,5 grupa A, 7,6
-10,0 grupa AlB, 10,1-12,5 grupa B, 12,6-15,0 grupa B/C, 15,1 17,5
grupa C şi 17,6-20,0 grupa D.

Aprecierea calităţilor tehnologice s-a făcut după scara de culoare
folosită de AUGUST (1964), cu note de la 1-9, în care nota 1 reprezintă

culoarea auriu-deschis, 2-auriu, 3-auriu-închis, 4-galben-deschis, 5
galben, 6-galben-închis, 7-maron-deschis, 8-maron, 9-maron'-închis.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. În anii 1978-1979 s-a stu
diat dinamica de creştere a colţilor apicali la soiurile Desiree şi Eba. Ana
lizînd datele prezentate în tabelul 1 se constată că dozele mari de radiaţii

gamma au un efect de inhibare a încolţirii în toate trei epocile de determi
nare a lungimii colţilor. Acest efect este cu atît mai pronunţat cu cît timpul
de la data iradierii (20 noiembrie 1978), la data analizei este mai lung.
Reacţia soiurilar la tratamentul gamma este diferită, creşterea colţilar la
soiul Desiree fiind inhibatrt mai puternic (3,7% din lungimea martorului)
în comparaţie cu soiul Eba (6,0%), după 153 de zile de la iradierea cu doza
de 12000 rad.
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Tabelul

Dinamica creşterii colţilor apicali la soiurile de cartof iradiate, păstrate la temperatura
de 8-15°C (1978-1979)

(Dynamics of growth of apical sprouts at irradiated potato varieties. during strage under
8~ lS oC temperature)

Lungimea medie a colţilor la ochilJl apîeal 1 (I\Jean length
of sprovt II issuccl from apical eye) mm

Soiul
(Variety)

Dola (Dosp)
rad

Zile după iradiere (Da:ys aHer ganuna irracliation)
---_.-----,------------,---------

83 123 153

b

b

b

I
Semni!.
(Signif.)%

100

16,8

16,4

127

170, 6001

11,850(

11,600

I 9000

a' .'

bc

ac

ac

IScmnif. Val. abs.lI(Signif.) (Valuc) I

100

58,7

39,1

48 O

%

a' 15,6251

I 3300

1

2,200

2700

a

a

b

100

60,2

51,4

282

12,200

1 325

1,130

, 0620

Val. ~~:--II% TI'Semnif. Val. abs·1
(Value) Il (Signif.) (Value) i

----

o
6000

8000

10 000

Desiree

,
i 12000 0,720 32,7 b 2,150 38,2 bc 2,600, 3,7 I c

--- ------ --- --- ---- -1---O 1,200 100 I a·' .' 3,150 100 a 30,800 100 I a
I

110,200, 33,1, b6000 0,320 26,7 b
1

2,000 I 63,5 a

Eba 8000 0,165 I 13,8 a /1,850 58,7 a 5,600 18,2 c

10 000 0,160 13,3 i b 0,4751 15, 1 b I 4,200 13,6 c

I

I

12000 I 5,4 !0,220 I 7,0 b
I

1,850, 6,0 el1 0,065 c
1

I
I

Semnificaţii pentru probabilitatea de transgresiune 10% (test t) Significances for = 10% (t test)
,~, * Semnific3ţii pentru probabilitatea de transgrcsiunc 5% (test t) Significanccs for = 5% (t test)

În perioada 1979--1980 s-a analizat, în detali u în 10 epoci, dinamica
creşterii tuturor colţilor pe tuberculii soiurilor Ostara, Desiree şi Eba sub
influenţa dozelor de radiaţii absorbite. La toate dozele încercate (0-0,6-
-O 7-0 8-0 9--1-2-4--6-8-10-12 Krad) cresterea coHilor este o
fun~ţie de tim:p , adică cu cît timpul de la iradiere la'data analizei este mai
mare, cu atît creşterea colţilor este mai mare, chiar şi la dozele de inhibare.
Ecuaţiile care descriu aceste creşteri sînt de tipul:

y = ± a ± bx ± cx2
,

la care s-au obţinut coeficienţi de regresie foarte mari, între 0,80 şi 0,99.
În figura 1 se observă fenomenul de inhibare a creşterii colţilor la

soiul Ost~ra la dozele mai mari de 800 rad, pe măsura creşterii dozelor de
iradiere. In cazul dozei de 12000 rad se înregistrează o creştere de numai
S mm la colţul 1, după 72 de zile de la iradiere, faţă de 23 mm la martorul
netratat. La doza de 800 rad s-a obtinut un efect de stimulare la coltul 1
(30 mm lungime).' ,

Dinamica de crestere a coHilor la soiul Desiree este prezentat~l în fi
gura 2; în linii mari ;e constată'că acest soi a reacţionat la diferitele doze
de iradiere, asemănător cu soiul Ostara.
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Fig. 1 - Dinamica creşterii colţi1or 1- 7 la soiul Ostam (Dynamics of lst-7th sprout growth
at Ostara -mriety ) Braşov 1979- 1980

În comportarea soiului Eba se constată o reacţie mai scăzută a colţilor
la dozele aplicate variantelor, datorită faptului că este soiul cu perioada
de repaus germinal cea mai lungă (fig. 3).

Pentru a ilustra antagonismul creşterii colţilor (inhibarea colţului 1
şi stimularea colţului II) duprl 72 de zile de la tratament, comparativ la
cele trei soiuri, se prezintă curbele de creştere la dozele de iradiere între
I 000 şi 12 000 rad (fig. 4). La soiul Ostara se constată descreşterea colţului 1
al tuberculului în funcţie de doză, pe cînd colţul II este stimulat pînă la
doza de 4 000 rad după care este inhibat de creşterea dozei. Antagonismul
coHilor 1 si II la soiul Desiree se manifestă la doza de 2000 rad, iar la soiul
Eb~ amplitudinea maximă a curbelor de creştere se înregistrează la 4 000 rad,.
ca şi la soiul Ostara.

Analizînd suprafeţele de răspuns ale creşterii calţilor 1 şi II În funcţie

de dozrl şi numărul zilelor de la iradiere (fig. 5, 6, 7) se constată că în timp
ce colţul 1 este inhibat chiar de doza mai mică de I 000 rad, fiind surprins
de radiaţiile gamma Într-o fază metabolică activă, colţul II este influenţat

pozitiv în creştere chiar la dozele mari (de 4000-5000 rad).
La soiul Ostara colţul 1 prezintă la fiecare dată a analizei o descreş

tere în lungime în functie de doza de iradiere. În cadrul fiecărei doze, cres-, ,
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Fig. 2 - Dinamica creşterii colţilor 1- 7 la soiul Desiree (Dynamics ci lst-7th sprout growth
at Desiree variety) Braşov, 1979- 1980

Fig. 3 - Dinamica creşterii co1ţilor 1- 7 la soiul Eba (Dynamics of lst-7th sprout growth
at Eba variety) Braşov, 1979- 1980
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Fig. 4 - Creşterea medie a colţilor 1 şi 2 la soiurile Ostara, Desiree şi Eba, după 72
zile de b iradierea gamma a tuberculilor (Mean growth of 1st and 2nd sprouts at Ostara,
Desiree and Eba varieties, 72 days after gamma-irradiation of tubers) Braşov, 1979- 1980

Fig. 5 - Variaţia creşterii co1ţiloc 1 şi 2 în funcţie de doza de iradiere gamma şi nu
mărul de zile de la data iradierii la soiul Ostara (Variation of lst and 2nd sprout
growth depending on gamma-irradiation dosis and number of days after irradiatioll

at Ostara variety) Braşov, 1979- 1980
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Fig, 6' _. Variaţia creşterii colţilor 1 şi 2 în funcţie de doza de iradiere gamma şi numărul

de iile de la data iradierii la soiul Desir(,e (Variation of Ist and 2nd sprout growth depen-'
ding on gamma-irracliation dosis and number of days aIter irradiation, at Desiree variety)

Braş,v, 1979~ 1980

Fig. 7 - Variaţia creşterii colţilor 1 şi 2 în funcţie de dOza de iradiere gamma şi numărul de
zile de la data iradierii la soiul Eba (Variation of Ist and 2nd sprout growth depending,
on gamma-irradiation dosis and number of days aHer irradiation at Eba variety) 13raşo1',.

1979- 1980
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terea în functie de timp este mult lllai lllare la dozelemici fată de dozele
mari pentru ~olţul I, dar In.ai slabă la dozele lnici faFl de cele ~aripentru
coltul II.

, La soiul Desiree influenta dozelor Ge iradiere asupra cresterii coltibr
în tilnpeste asemărt~ttoare, în~ă 111ai puţin accentuată, ceea c~ arată ci tu
berculii se găsesc în momentul iradierii într-o fază de repaus germina! mai
profund. Dozele care au stimulat creşterea colţului II au fost cuprinse între
8 000 si 9 000 rad.

'S~iul Eba caracterizîndu-se printr-un repaus germinal mai profund,
,efect u-l radiaţiilor gamma a fost Inai 111ic comparativ cu celelalte dOU~l so
iuri. La acest soi s-a obtinut o oarecare stimulare a cresterii coItului II
chiar la dozelc c:e 10 000' si . 12000 rad. "

Paralel cu măsurare~ cresterii ccltilor ::-au determinat pierderile
totale în timpul păstrării la soiur'ile de cartof iradiate. Din tabelul 2 se C011

staUl că la soinI Ostara pierderile cele Inai Inari se înregistrează la martorul
netrat at şi la clozele mai mici :::au egale cu 6 000 rad, iar începînd de la doza
.de inhibare de 6 000 rad pierderile în greutate ale tuberculilor scad pînă

la 9,9 4 ~I~). Soiul Desir ee se ce lUFod ă la păstrare asem~mător di n punct de
vedere al dinamicii pierderilor în funcţie de doză, îns~l scăderea semnifica
ti \'ă el pierderiler încq:e de la doza e:e 4 000 rad, iar la doza de 12 000 rad

Tabelul 2

Pierderile totale rezultate la soiurile de cartof iradiate şi păstrate 6 luni în depozit ven-
,t ilat mecanic (1978 - 1980) (Total losses at irradiated potato varieties aHer a 6 month-storage

under mechanica1 ventilation)
----- 1-- Pierderi totale prin păstrare (%) Total 10ssC's

Ostara . I Desiree Eba

Doza (Dose) rad

I 1'''''''''-1
ISemnif.Val. Val. Val. ISemniL

(Valt:e) (SigniL) (VaILe) I (SigniL) (Valuc) (SigniL)
i

O 15,710
I

7,240 11,840a I a a

600 14,265 a

I
6,305 a 8,950 bc

700 14,520 ab 6,880 a 9,695 b

800 14,365 a

I

6,435 ab 9,235 bc

900 14,320 a 6,150 abc 7,160 cel

1 000 14,265 ael
I

6,660 a 7,160 cel

2 000 14,630 ael

I

6,095 ab 6,795 el

4000 13,750 ael 5,040 bc 4,995 e

6 000 12,820 aele I 4,665 ce I 4,535 ef
I

I

8 000 12,435 bel I 4,270 cel 4,625 . ef

10 000 11,060 ce

I
4,035

I

ele 4,250 ef

12 000 9,940 c 3,460 el
I

3,870
II ----_._..._--

.vot,1
1. Rao!! Irel c,lrtofului: Ostara - 15 al:g. 19Î8-19Î9

(PoLita lnrvest) Desiree - 20 aug. 19Î8-19Î9
Eba - 15 sept. 19Î8--19Î9

2, AII:liize (Initial an:l1ysis) 20-25 nov. 19Î8-19Î9
3. Sco:I1;!I',;[l. la păstrare (End of storage): 20-25 mai 19Î9-1980
4. Arulize finale (Fiml amlysis): 20-25 nui 19Î9--1980
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acestea ajung la numai 3,46%' La soiul Eba, scăderea pierderilor prin p~is

trare este de aSelTIenea în linii lnari proporţionalrl cu creşterea dozei, ea de-
venind semnificativrt încă de la doza de 600 rad, iar pierderile înregistrate"
fiind minime la doza de 12 000 rad (3,87~~).

Elasticitatea tuberculilor dă indicaţii indirecte asupra rezistenţei la
vătămări n16canice în timpul manipulării cartofului; datele prezentate în
tabelul 3 se referă la perioada de scoatere de la păstrare în primăvara ani-

Tabelul 3:

Indicele de elasticitate al tuberculilor la sfirşitul perioadei de păstrare (20 - 25 mai),
la soiurile de cartof iradiate (Resilience index of tubers at end of storage period, at

irradiated potato varieties)

Indicele ele elasticitate (Resilience index)

Ostara Desiree Eba

979

I
1980 1979 1980 1979 1980

'2 '2 '" ci c

I
.,

~&
Il) dd

., .--;- -,; .--;-
:J ::> ;:l ;:l

S.§ . .:; :;: c
E.~ ....:-;; E eo ....:-;; ....:-;;

5~
....:-;; :2> EM

tlJ~
01 ....

~~ 01> oi> oi> G)Vl ~~>~ >- Vl_ >- Vl_ >- Vl_ ,; -
-

1
1 67,65 I 72,82

1
a 54,40 a a 61,55 a a 68,2-9 a

b 28,04 b 52,85 b 50,87 a 41,96 b 33,41 b

c 17,82 bc 34,85 c 36,44 b 35,99 bc 32,91 bc

I
c 13,81 cd 30.6[1 e 29,91 bc

1

26

•

89

1

c 29,46 bc

d 11,73 d 20,20 d 26,55 c 17,47 d 23,27 c

------.-

Doza (Dasc)
rad

o 61,90

6 000 29,72

8000 17,86

10 000 13,70

12 000 9,00

lor 1979 şi 1980. Cu cît elasticitatea tuberculVor este nlai mare, cu atît
gradul de rezistenţă la vătămare este mai bun. In cazul păstrării cartofului
iradiat o perioadă mai lungă de timp, dacă tuberculii se zbîrcesc şi se în
lTIoaie, devin prea elastici, pierzîndu-şi însuşirile tehnologice şi calitative.
Din tabelul 3 se constată însă că, la cele trei soiuri analizate, indicele de
elasticitate are tendinţa de scădere, de la varianta martor netratat spre
dozele nlari de radiatii ceea ce denotă că tuberculii îsi păstrează turgescenta ..

Rezultatele pr(vind variaţia conţinutului de a~idon pe soiuri, la do
zele de radiaţii experilnentate (tabelul 4) arată că după 6 luni de prlstrare,
în ambii ani de experimentare, pierderile de anlidon nu depăşesc 0,45~~

la va~iantele analizate, fiind nesemnificative la nivel de DL 50/ 0 ,

In ceea ce priveşte înnegrirea ca:::-tofilor cruzi (tabelul 5) nu se constată

diferenţe semnificative de înnegrire a feliilor de cartof pe măsra creşterii

dozelor de iradiere, datorită compuşilor ce se formează în acest caz în con
tact cu aerul (complexul feric-difenol, oxidarea tirozinei şi formarea nlela
minei, raportul acid clorogenic - acid citric, conţinutul de zahăr reducător

şi schimbările suferite de hidraţii de carbon în timpul păstrării); după 6
luni de păstrare doar la Eba, la dozele de 8, 10 şi 12 Krad se constaEl dife
renţe semnificative (P = 5%) de înnegrire.

Analizele culinare ale variantelor iradiate scot în evidenţă faptul că

în general principalele însuşiri de calitate ale soiurilor nu prezintă variaţii

cu doza de iradiere (tabelul 6). Se constată totuşi unele schimburi cu jtlmă-



Influenţa iradierii asupra conţinutului de amidon (1978-1980) (Effect of gamma irradiation on starch content)

Tabelul 4

Conţinutul de amidon la inceputul şi sfirşitul păstrării (Starch contant at beginniug aud cud of storage) %

Doza Ostara Desiree Eba
(DOSF)

I I I I
rad Valoare Valoare Diferenţă Valoare Valoare Diferenţă Valoare I V"lm" I Diferenţă

la 20. XI la 20. V (Differenec) la 20.XI la 20.V (Diffcrel1ce) la 20.XI la 20.V (Differcl1ee)
(Val. at 20.11) (Val. at 20.05) (Val. at 20.11) (Val. at 20.05) (Val. at 20.11) (Val. at 20.05)

° 12,00 a 11,95 bd -0,05 13,67 ab 14,10 b +0,43 17,67 a I 17,30 ab -0,37

6000 12,58 a 12,50 b -0,08 13,50 ab 14,50 b + 1,00 16,83 a 17,75 ad +0,32

8000 11,70 b 11,78 cd +0,08 14,50 b 14,70 b +0,20 17,00 a 17,95 ad +0,85

10 000 12,08 a 12,10 b +0,02 14,00 ab 14,15 b +0,15 17,75 a 17,30 c -0,45

12000 12,75 a 12,90 a +0,15 13,58 a 15,00 a
I

+ 1,42 17,25 a 18,15 bd +0,90

Tabelul 5

Influenţa iradierii asupra colorării crude (1978 - 1980) (Effect of irradiation on row discolouration)

Note de eolorare crudă la începutul şi sfîrşitul păstrării (Discolouratiol1 notes at beginning and cnd of storage)

Doza
(Dose)
rad Valoare I

la 20.XI
(Val. at 20.11)

Ostara

Valoare I
la 20.V

(Val. at 20.05)

Diferenţă

(Difference)
Valoare

la 20.XI
(Val. at 20.11)

Desiree

I
Valoare I
la 20.V

(Val. at 20.05)

Diferenţă

(Difference) 1
, M,",e IV:'::" Ila 20.XI la 20.V

(Val. at 20.11) (Val. at 20.05)

Diferenţă

(Difference)

o
6000

8000

10 000

12000

3,42 a

3,58 a

3,17 a

4,00 a

3,50 a

5,00 a

4,00 a

3,50 a

4,00 a

3,50 a

-1,58

-0,42

-0,33

°
°

4,08 a

3,92 a

2,83 a

3,92 b

3,83 a

5,33 a

5,00 a

4,50 a

1,82 a

4,50 a

-1,25

-1,08

-1,67

-1,00

-0,67

3,42 a

3,17 a

2,92 a

3,25 a

3,00 a

4,00 ab

3,50 b

4,50 a

1,92 a

4,50 a

-0,58

-0,33

-1,58

-1,67

-1,50



Tabelul 6 .......
CD
N

Rezultatele analizelor culinare la sfîrşitul perioadei de păstrare (20-25 mai) la soiurile de cartof iradiate, în anii 1979--1980
(Cooking quality of irradiated potatovarieties at stora:; ~ end)

Doza Aspectul Gt:stul Culoarea
Sfărîmarca la

I
Consistenţa Ir,.'."'""",,,

I
Umiclitatea ISln"""" 'midooolO'jfierbere Grupa de

(Dose) (Aspect) (Taste) (Colon) (Breakcning) (Consistency) ('\fealness) (Humiclity) (Starch structure) folosinţă

rad 1-4 1-4 1-6 1-'1 1-4 1-4 1-4 1-4 (Class) A-D

Ostara

° 3,750 3,625 3,000 2,125 3,000 2,375 1,750 1,750 13

6000 3,625 3,875 2,875 2,000 2,625 2,250 1,250 1,850 A/B

8000 3,625 3,750 3,250 2,000 3,000 2,375 1,375 1,625 13

10 000 4,000 3,750 2,875 2,125 2,250 1,500 1,750 1,375 A/B

12000 3,625 3,750 3,250 2,000 2,375 1,625 2,000 1,750 A/B

Deslree

O 3,750 3,875 3,000 2,250 2,250 1,250 1,375 1,125 A/B

6000 3,750 3,750 3,000 2,750 2,000 1,625 1,125 1,625 A/B

8000 3,500 3,125 2,750 2,375 1,625 1,875 1,750 1,625 A/B

10 000 2,750 2,875 3,250 2,000 1,375 2,125 1,850 1,250 A/B

12000 2,000 3,125 3,625 1,750 1,250 1,750 1,850 1,750 AlB

Eba

O 3,375 3,125 2,625 2,125 2,250 2,750 2,125 2,375 13

6000 3,625 3,625 2,750 2,125 2,000 2,750. 2,125 2,625 13

8000 3,750 3,375 3,625 2,250 2,250 1,750 1,375 1, ,",75 AlB

10000 3,500 3,250 3,000 2,375 1';875 3,375 2,125 . 2,750 B

12000 3,125 2,750 2,250 2,000 2,000: 2,750 2,125 2,375 TI
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tate interval de clasă pentru grupa de folosinţă a soiurilor Ostara şi Eba
la unele doze de iradiere.

Datele tehnologice de apreciere a cipsului arată tendinţe de transfor
mar~ a calităţii preparatului odată cu creşterea dozelor de iradiere (tabelul
7). In ambii ani de experimentare calitatea cipsului s-a îmbunătăţit odată

cu creşterea dozei de iradiere, soiul Ostara fiind notat cu 2,0 (bun), iar
soiul Eba cu 1,5 (foarte bun) la prelucrarea în primăvară.

Tabelul 7

Rezultatele analizelor tehnologice la sfîrşitul perioadei de păstrare (20-25 mai)
la soiurile de cartof iradiate, în anii 1979-1980

(Chips qualty at storage end of irradiated potato varieties)

Aprecierea cipsului (Chips quality) - note 1-9*)

Doza

I I
(Dose)

rad Ostara Desiree Eba

° 7,00 4,50 6,50

6000 3,75 4,00 6,00

8000 5,00 4,00 3,50

10 000 3,50 3,50

I
2,50

12000 2,00 3,50 1,50

*) 1 auriu-deschis (light golden); 9 maron-Închis (dark brown)

. . CONClUZH. (1) H.czultatelc experimentale scot în evidenţă avanta
jele economice şi tehnologice ale folosirii radiaţiilor gamma ca sursă necon
venţională de păstrare a cartofului, precum şi influenţa acestora asupra
micşorării pierderilor în ti111pul păstrării şi menţinerii calit~lţilor culinare
şi tehnologice ale tuberculilor .(2) Inhibarea creşteriicolţilor la cartofi
iradiaţi este proporţională cu doza absorbită de tuberculi, fenomenul avînd
loc fără distrugerea totală a viabilit~lţii ochilor, chiar la doza maximă

aplicaEL (3) Pentru înlăturarea dominanţei apicale la cartoful de sămînţă

culturi de consum, se sugerează folosirea tratamentului de iradiere
gan1l11a cu doze pînă la 4 000 rad. (4) Pentru obţinerea unei inhibări efi,
ciente a încolţirii este necesar ca tratamentul cu radiaţii garflma să se facă

în momentul în care toţi colţii tuberculilor de cartof dintr-un anumit soi,
activi, în scopul- distrugerii enzimelor ce favorizează procesul de ger

lninare a ochilor. (5) Prin aplicarea dozelor n1ari de radiaţii gan1ma, se
constată menţinerea turgescenţei şi scăderea pierderilor în greutate a tu·'
berculilor, ceea ce constituie ogar-anţie a p~istrării cartofului prin iradiere.
(6) Conţinutul în amidon al tuberculilor iradiaţi ca şi înnegrirea crudă nu
se modifică semnificativ în timpuL păstrării. (7) Calităţile culinare ale so-
iului prezintă variaţii ne'semnificative în cadrul grupelor dE~folosinţă, va
riaţii mari îIl funcţie de doza de radiaţii aplicată Înregistrîndu-se la co10
rareacipsului a. cărui calitate se îmbunătăţeşte la soiurile Ostara şi Eba,
odată Cu creşterea dozei de iradiere.



194 V. OLARIU şi colaboratorii

BIBLIOGRAFIE

BARALDI, D., 1975: Notes on the food irradiation programe in Italy with particular reierencc'
to potatoes - Laboratorio per le Applicazioni in Agricoltura, CSN. Casaccia, Rome, Italy,.
IAEA, GALATEANU, 1., 1973: Progrese in radioconservarea produselor agro-alimentare
"Progresele ştiinţ~i", Academia R.S.R., GÎRBU, S., NITU, A., GHERGHI, A., STOIANOVICI
ILEANA, IORDACHESCU, C., 1980: Tituri de depozite pentru păstrareacartofu1ui în condiţi-

ile din România. Indrumări tehnice, LC.P.C. Braşov. MUH.EŞAN, S., BUDUŞAN, V., 19Î2:
Comportarea unor soiuri de cartof din import în condiţiileTării Bîrsei. Anale Le.p.C. Braşov,

voI. 3. MUREŞAN, S., 1973: Infhlenţa condiţiilor pedoclimatice asupra caracterului de înne
grire la tuberculii de cartof. Anale l.C.P.C. Braşov, voI. 4. MUREŞAN, S., 1975: Comportarea.
la vătămări mecanice a tuberculilor din soiurile de cartof admise la înmulţire. Anale LC.P.C._
Braşov, voI. 5. lVIUREŞAN, S., 1976: Repausul germina1 şi capacitatea de păstrare a soiurilor
noi de cartof. Lucr. ştiinţ. voI. 6. LC.P.C. Braşov, TEODORESCU, 1. E., FITI, MARIA, 1979:
Iradierea tehnologidL. Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, VIERU, R., B.~LTĂRESCU.. S.,
1977: Mic glosar pentru păstrarea alimentelor prin frig. Îndrumări tehnice, 33, 1.C.V.L.F ..
Bucureşti. ***, 1977: "Isotopes in Day to Day Life", AlEA, Viena.

Prezentată Comitetului de redacţie la 25 februarie 19,9!
Referent dr. ing. H. Groza

RESEARCH FOR POSSIBILITIES OF A-RAYS UTILIZATION
IN POTATO STORAGE

Sumrnary

After an experiment period (1978 - 1980), the biological and cooking quality aHerati-oH'
induced byy-rays, using doses of O - 12,000 rad (400 rad/hour) for the varieties Ostara,
Desiree aud Eba, was assessed.

When the tuber sprouts were numbered from rose to heel end 'Vit!l II - VII, the dose 01
800 rad inhibited the growth of the sprout I (the apical dominance was spoiled) and stitnula
ted the growth of the sprout II, the last one reaching the maximum values at a dose of 4.000
rad (Ostara, Eba) or 8,000 rad (Dcsiree).

The highest losses ,,,;ere enregistered for the unirradiated check and the tubers irradiatedl
by doses till 600 rad (Eba), 4,000 rad (Desiree) ar 6,000 rad (Ostara). Above these doses the
weight losses decrease till9.94% (Ostara), 3.46% (Desiree) and 3.87% (Eba), the lllinimurn~

values being realised by 12,000 rad. The data of tuber resilience aHer 6 months lead to t4e
indirect idea that the tuber turgor is better it the dose is higher (6,000 - 12,000 rad).The cookillg.
and processing quality was not significantly modified by irradiation, but the colour of chips.
was 50 much improved as high was the dose.

FORSCHUNGEN tJBER DIE VERvVENDUNGSMOGLICHKEITEN
VON GAMMA-STRAHLEM IN DER KARTOFFELLAGERUNG

ZusarnmcnfasslIng

Die im Forschungsinstitut Braşov durchgefuhrten Forschungen (1978- 1980), verfolgterr
die durch Behandlungen mit Gaben von O bis 12.000 rad Gamma-Strahlungen, auf die Sorten'
Ostara, Desir6e und Eba (400 rad/Stunde) induzierten bio10gischen und Qualităts-Verănde

rungen. Die Ergebnisse uber die Wachstumsdynamik der Keime 1-VII an den Knollen ha
ben den Antagonismus des Wachstums der Keime 1 und II nach den verabfolgten Gaben her
vorgehoben. Von der Gabe 800 rad, bei welcher des Wachstum des Keimes l aufhorte und die
apilmle Dominanz wegHe1, konnte die Wachstumsstimulierung des l{eimes II beobachtet:
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werden, mit eincm ma)-;imalen 'VachstUl11 bei 4000 rad (Ostara und Eba) ocler 8000 rad (De
sin~e). Die grossten Verluste wahrend der Kartoffellagerung wurdcn beim unbehandclten
Standard unel bei 600 rad (Sorte Eba), 4000 rad (Desirec) und 6000 rad (Ostara) registriert~

Van diesen Gaben aufwarts. vcrmindern sich die Gewichts-VerIuste bis 9,94% bei Ostara,
3,16% bei Desirce und 3,87% bei der Sorte Eba (entsprechencl cler Gabe van 12.000 rad).
Die Elastizitat cler Knollen am Ende cler Lagerungsperiodc (6 Monatc), zeigte dass dic Tur
geszenz der Knollen bei cler Strahlengabe van 6000 rad bis 12.000 rad, bei alI clen clrei unter
suchten Sorten wăchst. Die Spcisen und clic technologischen Eigenschaftcn haben kcinc wicÎl
tigen Ănderungenerfahrcn. Dic Chips-Qu;:tlitiit \\'urde ::ugleich mit dcm Anstieg cler Stmhlcn
gabe verhessert.

HCCJIEnOBAHH5I, KACAlOlliJ1EC5I B03MO)KHOCTH IlPI1MEHE HVI H
rAM.i\~A-I13J1Y4EHI1tI IlPH XPAHEHI1I1 KÂ"PTO<PEJI5I

Pe3fO.Jwe

B lICC,Jlc.n,OBaHH51X, npoBo.n,HBmHxcH B 1978-1980 rr. 13 l3pawoBcKoM HayllHo-HCCiIC.n,O
BaTeJlbCl{Ol\l Hl-!Cnnyrc X3pT()(pe.7H!, H3ylJam-ICh 6Ho.'10rUlJeCXHC H K3 tICCTBCHI-lble H3e>IeHeH IHI,
npOHCXOJl,Hw,lle B KJly6H5lx l{aprOli)eJIH COpTOB Ocrapa. ,Uc3Hpe H 36a no.n, BJllUlIHleM MX 06pa6oT
KH ral\lMa-H3v'1ytIeHll51MH B )J.03ax OT O )~O 12000 pa.n, (no 400 pa.n, B tlac). JlaHHble, KaCmOill,1lCC>1
.n,HÎ-lal\IHKlI pocTa 1 - VII npOpOCTlmB na I{JlYOHHX, BhHUH'lil1Hcymecn30B3Hl--Ie 3HTarOHt13:rta
lVIC)K.n,y pOC-TOM I-ra H II-ro npOpOCTlWB npH O()Jlytl€HHH npHl\'ICH51BWllMHC51 .n,03aMH. nplI fI.03e
800 pa.n,. C Ha4aJlOM no,n,aBJleHHH pocTa 1-1'0 npopocH,a H C HctJe3HOnCHl1CM anHKaJlbBOil AO~'lH

HaH'l1WCTM, HaOJllo.n,a.lJOCb cTHMyJIMpOI33IlHe pOCTa II-ro npOpOCTlUI, npHlJeM era M3KCMI\13l1bHblil.
pOCT 6hlJ1 OTMetJeH npH .n,03ax B 4 000 pa/'l, - y COPTOE OcTapa H 363, II B 8000 pa.n, - y copTa
JJ.e3upe. HaH60Jlwne nOTepH BO BpelVlR xpaEeHIHl l{aPTo~J151' J~a6Jl!o.uaJlHCb il He06Jly4cBlIoM
KOHTpOJlbt-lOM/3apHairre H npH )I,03aX 06.11ylleHHH .n,o 600 pa)J, - y copTa 368, JJ.O 4: 000 paJ~ 
- y copTa llc3Hpe M )~O 6000 pa.n, - y copTa OcTapa. HatJHlla5l C YK3saHHblx .n,03 06Jly tlClllHI,
nOTepH B Bece yMcHbwalOTcH AO 9,94% Y copTa OCTapa, .n,o 3,45% y copTa Jlc3Hpe II .n,o 3,87~o

y copTa 363 (npH lJ,03C 12 000 pa.n,). YI1pyrOCTb KJly6Heti K KOHUy I'l.:{i!plS-PlJ,(i· xpaHeHH51 B 6 tIlCC51
UCB KOCBeHl-lO YKa3bIBaeT loJa TO. tITO Typrop HX B03paCTaCT C yBe..1H'-IeHHCM .n,03bI o6.i1ylleHllH C
6000,no 12000 pa.n, y Becx Tpex H3y4aBmHxcH COpTOB. KYJll-IHapHhle 11 TexHOJlomlleCKHe E34ec·
TBa He no.n,BcprJ1l1Cb 3Ha t lHTC,,'IbHbIM 1-13l\ICHeIHI51!vl, npHLJeM C nOBblwel-iHeM .n,03 06JlyqeHlHI H2C:liO
)J.2JlOCb ,na)l{e y.TJyQWellHe ]{a4eCTBl:l J{apT0cPe.!JbHOl~1 COJ10MHH (chips).
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Lucr. şt. (Anale) Le.p.e., 1981, voI. XII

MICROZONAR,EA CARTOFULUI ŞI ORGANIZAREA
PRODUCŢIEI DE CARTOF ÎN CONSILIILE UNICE
AGROINDUSTRIALE DE STAT ŞI COOPERATISTE

M. BERINDEI, AL. ALGASOVSCHI, W. COPONY şi GH. PAMFIL

După definitivarea lucrărilor de zonare a producţiei de cartof pe
bazine specializate, s~a trecut la cea de-a doua faz~i, la microzonare.
Pe baza cercetărilor efectuate s-a stabilit că pentru tTlicrozonare trebu ie
parcurse trei etape de studii. În primul rînd, la nivelul fiedtrui consiliu
unic agroindustrial de stat şi cooperatist în care se cultivă cartof, se face
bonitarea ecologică pe baza instrucţiunilor de lucru elaborate ele Insti
tutul ele cercetări pentru pedologie şi agrochimie. Cea de-a cloua etap~L

constă în folosirea rezultatelor bonitării pentru organizarea asolamentelor
pentru cartof. Etapa hei constă în stabilirea potentialului tehnologic
pentru hecare tarla elin asolamentul pentru cartof. In acest scop, pe
baza a numeroase cercetiiri, a fost elaborat un model matematic care
cuprinde: indicii agrochimici şi agrofizici ai solului, condiţiile climatice
normale din principalele interfaze ale cartofului, soiul, rezistenţa la mana
cartofului, unele aspecte de calitatea producţiei şi reacţia la îngr~tşare.

În urma introducerii acestor indici în model, se estimeaz~L potenţialul

de producţie al tarlalei (f[lrii îngrăşare), sporul ulaxim tehnic şi optim
economic pentru diverse nivele de Îngr~lşare şi tipuri ele soiuri de cartof.
:Modelul a fost verificat în condiţii de producţie Într-un C. U .A. S. C. elin
judeţul Covasna. În lucrare se prezint{l modelul, factorii luaţi În studiu
şi rezultatele aplicării în C.U .A.S.C.

Odată terminată concentrarea producţiei de cartof pe bazine specia
lizate, pentru a finisa folosirea la maXilTIUHl a resursei amplas~lrii culturii
cartofului, etapa care urmează o constituie microzonarea. VEREŞ (1979)
a arătat dt prin microzonare producţia de cartof creşte cu cca 6 000 kgjha,
fără nici un fel de cheltuieli Hlateriale sau efort urnan.

1Vricrozonarea constituie în acelaşi timp etapa obligatorie pentru apli
carea hotărîrii Plenarei Ccmitetului Central al P .C. R. din 1 februarie 1979
cu privire la organizarea agriculturii pe consilii unice agroindushiale ele
stat şi cooperatiste (C.U.A.S.C.). Oragnizarca producţiei de cartof în con
siliile unice agroindustriale ele stat şi cooperatiste, pe tarlalele mari şi în
ferme specializate, creează premisele pentru trecerea la organizarea produc-
ţiei de cartof dup~l metode de tip industrial, fiind o altă surs~l deosebit
de in1portantrl pentru creşterea producţiei de. cartof în ţara noastră. Plani
ficarea corectă a sarcinilor de plan, la nivel de tarIa, presupune ca în
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prealalbil în fiecare unitate culti~vatoare de cartof S{l se efectueze ll1icrozo
narea.

J\1icrozonarea cartofului constituie de asen1enea lnrl.SUra indispensabiEl.
pentru adaptarea tehnologiei de cultivare a cartofului la nivel de tarla._
Prin efectuarea lucr{l.rilor de ll1icrozonare se creează condiţiile tehnice pen
tru a se aprecia corect efortul frtcut de fiecare fermier pentru creşterea pro
ducţici de cartof.

H.ezuItă. deci, dl efectuarea lucr{l.rilor de m.icrozonarc constituie o
necesitate stringenEl a etapei actuale cleorganizare a producţiei de cartof
ln ROlnânia.

PentI-u efectuarea lucrărilor de nlicrczonare este. ab~olut necesar să.

se ţinrl seama de perspectiva mecaniz{l.rii totale a cartefului, privită Îndeo
sebi din punct de vedere al recolEtrii şi anunle recoltarea cu combina. Pen
tru recoItarea cu cOlnbina există unele restrictii, de care trebUle să se tinrl.
seama si anume: panta terenului, nivelul fre~tic. continutul solului în' ar
gil~l şi ~chelet. La nivelul cunoştinţelor actuale, lilnit~ superioar~l a pantei
pînrl la care se poate recolta cu combina este de 7 grade. Nivelul freatic
lninilIl este de 1,0 n1, procentul de argilrl maxim de 30o/~, iar scheletul la
suprafaţă de n1axirrl 10o/~.

Hezult{l deci, că pe teritoriile în care una din restricţiile arrttate nu
este satisfrlcuHl , nu se poate planifica reeoItarea cartofului cu combina.
Pe aceste teritorii se poate culti va cartoful, dar pentru reeoItarea cu maşini

de scos. Folosirea combinei trebuie să. constituie însă obiectivul principal
al organizării producţiei de cartof în C. U .A.S.C.

Tinînd sean1a de restrictiile arătate, unneaz~l ca la nivelul fiec~l.rui

judeţ ~rl. se revad{l. lucrările de 'zonare şi să se excludrl, pe cît posibil, terenu
rile carc nu corespund pentru recoItarea cu cOll1bina. Abia după aceasta
se trece la efectuarea propriu-zisrl. a microzon{trii.

METODA DE LUCRU. Pentru efectuarea lucr~l.rilor de nlicrozonare,
la nivelul fiedl.rui consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist, se apE
el în primul rînd, lnetoda bonitării ecologice elaborat~i de TEACI (1970),
TEACI şi colab., (1980) materializaEI. de Institutul de cerceUlri pentru pe
dologie si agrochiruie prin Instru-cf1'lt1l/i de lucru pellJru bonitarea teren./lirilcr
agn:cole 'cu ~lemente de fu;zd~menta·r'e pedologicâ şi caractcn:zare tehnologică"
(1979). Cu ajutorul acestei metode, se organizeazrl asolan1entele pentru
cartof în consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, folosind
metoda elaborată de ALGASOVSCHI şi colab. (1981). Pentru faza de tran
zi ţie, respectiv pentru trecerea de la actuala parcelaye, la sole 111ari, se fo
loseşte metoda elaborată de TRIlVIBACIU (1979). In continuare, se folo
seşte modelul rnatematic elaborat de BERINDEI şi colab. (1979) .

.1\Iodelul ll1atematic ce stă la baza microzonării culturii cartofului a
fost elaborat din rezultatele experilnentale obţinute la experienţele cu În
grăş~Lminte de tipul SN X SP X 3Kj2, cu şi f~l.r~l gunoi de grajd, la soiurile
Ostara, Desiree şi Eba, În principalele zone cultivatoare din ţară, timp de
10 ani (1970~-1979), în 10--- 20 localiEl.ţi, în condiţii de cultură irigată şi

neirigată. De pe fiecare parcelă experimentală s-au ridicat probe de sol şi

probe ele tuberculi, detenninÎndu-se indicii agrochimici şi de calitate din
ţoate parcelele experilnentale, iar indicii agrofizici din 50~/o de parcele.
In decursul experimel}tării s-au putut caracteriza cca 20 000 parcele expe-
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rimentale, rezultatele experimentale fiind organizate şi depuse pe lnedi ul
lnagnetic la calcuatorul electronic, ceea ce permite un acces rapid la datele
Driginale, transformate şi selecţionate după diversele. criterii .. Rezultatele
respective se referă la cca 170 constela ţii climatice diferite ceea ce a permis
elaborarea 1110delului de microzonarc, funcţie de zona climatică şi de indicii
solului, putîndu-se calcula îi1 baza inclicilor de sol proprii solelor pentru zo
nele principale de cultivare a cartofului din ţară, ecuaţii caracteri~tice de
microzonarea culturii la nivel de solă (teritoriu ecologic omogen). In baza
.acestor ecuatii de lnicrozonare care se obtin prin reducerea lnodelului în
urrna introd{lcerii indicilor de sol şi de cli~ă ai solelor se pot estilna pro
ducţii realizabile irlră îngrăş{u11inte, sporul realizabil pentru orice c01nbina
ţie de îngrăşălninte, inclusiv sporul pentru maxim tehnic şi optimul eco
nomic. Estimările pot fi Ei.cute pe soiuri caracterizate pe perioada de vege
taţie şi rezistenţa la man{L

~\letoda a fost aplicată de noi în consiliul unic agroindustrial de stat
şi cooperatist Cernatu, din judeţul Covasna, pentru asolalnentele delin1i
tate de ALGASOVSCHI şi colab. (1980).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. În tabelul 1 se prezintă
~truetura şi fonna lnaten1atică a modelului de microzonare pentru cartof.
In model sînt incluşi 16 factori ecologici (5 de sol şi 11 de climă), 2 factori
ce caracterizează soiul de cartof si 4 factori ce caracterizează dozele de În
gr~lşăn1inte. În total lnodelul conţine 22 de factori incluşi în 61 de termeni.
:Forma lnatematică a n10delului este reprezentată printr-un polinon pătra

tic ce contine tern1enii lineari, pătratici si întreactiune de ordinul întîi si
de ordinul doi. Structura lnodelului reprezentaEl' în acest tabel permite
prin introducerea factorilor ecologici, o reducere a modelului la o execuţie

caracteristică solei prin care se poate estima potenţialul natural de ferti
litate însemnat cu P o şi sporul realizabil pentru îngrăşăminte ce se estin1ea
zrt prin intermediul coeficientului de eficacitate "e", de corectie "c" si de
interacţiune ,,i" a îngrăş{lminteloL Deci potenţialul natural ~e estin~eaz{l
prin intern1ediul a 27 de termeni, iar sporul dat de îngrăşăminte prin restul
tenl1cnilor indicati în tabelul 1.

Tipul ecuaţi'ei caracteristice solei (tabelul 2) este tot un polinom p{l
hatic cu 4 variabile ce reprezintrl dozele de N, P, K şi G. Constanta ecuaţie

reprezintă potenţialul natural de producţie Po.
Rezultrl deci dl modelul matematic nu exprimă potenţialul natural

al tarlalei pentru cartof în general, ci, de fapt, potenţialul tehnologic al
cartofului pentru tarlaua respectivrl. Adidl, potenţialulpentru soiul care se
cultivă În condiţiile climatice norn1ale din o anulnită parte a anului, spe
cifice cartofului, funcţie de conţinutul solului În principalele elemente nu
triti,'e şi dozele optilne de îngrăşare, cu restricţii aSupra producţiei de car
tof detern1inate de panta terenului, adîncilnea apei freatice, volumul edafic
util al solului şi procentul ele CaC03 liber.

---- Aşa cum s-a arătat, pentru exemplificare, nlodelul s-a aplicat În
C. tr.A.S.C. Cernatu din judeţul Covasna. în tabelul 3 prezentăm doar re
zultate din 2 sole.

Au fost luate în considerare soiurile Ostara, Desiree şi Eba, funcţie

de potenţialul lor mediu de producţie. Pentru fiecare soi s-a calculat poten
ţialul natural (Po) funcţie de condiţiile de climă, sol şi sporul de producţie

Tealizabil prin administrarea de îngrăşăminte chimice pentru dozele cores-



200 M. BERINDEI şi colaboratorii

Tabe lui 1

Expresia matematică şi structura modelului pentru microzonare a cartofului (mathe
matical expressiol1 and model structure for microzoning potato crop)

mm

Y = K + 1; (Xl Xl +
1=1

m

~ 'E (XsjX.,X j + 1; 1; (XjstXjX.,X t
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Numărul termenilor din
model

(Number of terms) 189 2 3 I 2 2

6-i4-c4-eCoeficienţii ECS-Iui
(Coefficient~_ECS) __._---'C-__~ 2.._ --' -

-J-. - termeni lin~ari (linear tcrms)
_ termeni la pătrat (squilre tcrms)

O - termeni ele interacţiune (intcraction)
Xr - doze de Îngrăştnnintc (fertilizcr rates)
Xq - factori cealogici (ecological factors)
Xc = Xr + Xq _ mulţimea celor 1Il factori de influenţă (nlllltitudc of thc m faetors of influence)
Pv _ potenţialul natural de fertilitate (natural potential of fcrtility)
e - coeficienţi de eficacitate (cfficacy coefficients)
ci _ coeficienţi de corecţie (corection coeffkicnts) .
i - coeficienţi de interacţiune (interaetion coefficlcnts) .
ECS.~ .ecuaţia caracteristică a salei (characteristical equatIon for a plat)
Ij - mulţimea interaet.iunilor a doi factori Xe (multitudc of Înteractions of hvo bctors X e"

Ii - mulţimea interacţiunilor a trei factori X e (multituclc of interaetions of thrrc tictars X e)
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Tabch,/ 2

Tipul ecuaţiei caracteristice a solei (TYl'e of characteristical equation for a pest)

+ i 23PK + i 24PG

+i 3'lKG

P o = potenţialul natural de producţie fără îngrăşăminte (natural potential
for yielding)

el> e2 • e3 • e 4 = coeficienţi de eficacitate (efficacy coefficients)

el' c2• c3• c4 = coeficienţi de corelaţie (correlation coeficients)

i12 • i13••.. i34 = coeficienţi de interacţiune (interaction coefficients)

punzătoare maximului tehnic, optimului economic şi pentru doufl doze
inferioare optimului economic (75 şi 50% din maximul tehnic).

Din datele prezentate se constată dl producţia potenţială (fărfl îngră

şăminte), în condiţiile unei tehnologii fără deficienţe din punct de vedere
al perioadei optime şi calitflţii lucrflrii, este destul de mare, de la 20-22 t/ha
la soiul Ostara, la 22-23 tjha la soiul Desiree şi 23-27 tjha la Eba.

Sporul de producţie realizabil prin folosirea îngrăşflmintclor chimice
este practic egal pentru maximum tehnic şi optimul economic. Aceasta În
seamnă că dozele corespunzătoare maximului tehnic nu trebuie aplicate
niciodatfl. Reducerea dozelor de îngrăşăminte cu 25% faţă de maximul teh
nic, diminueazfl sporul de producţie cu circa 2 t/ha. R.educerea cu Îndl 25%
a dozelor de îngrăşăminte, respectiv cu 50% faţfl de maximul tehnic, deter
minfl o diminuare a producţiei cu 3-4 t/ha. Aceasta înseamnfl d problema
stabilirii dozelor de Îngrăşăminte în acest asolament constituie o operaţie

de înaltă tehnicitate, în funcţie de gradul de intensificare a tehnologiei
preconizate. Se poate aprecia că, la actuala dotare, este mai logid preconi
zarea unei tehnologii corespunzătoare la 75% din maximul tehnic.

Din tabel se mai poate aprecia că sporurile datorate potenţialului teh
nologic sînt foarte mari, ceea ce justifid efortul care trebuie făcut pentru
aplicarea în condi ţii optime a tehnologiilor de cultivare a cartofului În acest
C.U.A.S.C. Potentialul tehnologic al celor două sole luate în studiu. În con
ditii c1imatice no;mal, variază Între 36 si 57 t/ha, functie de soi. În functie
de' acest potenţial, urmează Sfl se stabil~asd sarcinile ~le producţie, în fie
care an, pentru fiecare tarla şi fiecare asolament din C.U.A.S.C. Se menţio

nează faptul, d modelul nu este valabil pentru cartoful de s{llTIînp din ca
tegoriile biologice la care, vegetaţia se întrerupe la avertizare.

Metoda microzonării, respectiv a stabilirii potenţialului tehnologic
pentru cartof la nivel de tarla folosind un model matematic, [oate fi apli-



Ytlbelul 3

Potenţialul tehnologic al tarlalelor din asolamentul 1 pentru cartof din C.U .A.S.C. Cernatu judeţul Covasna funcţie

de soi şi nivel de fertilizare (Technological potential of plots in the first crap rotaticn system
of Cernatu big f arm, dfpending on variety and f ertilization)

Soiul (Varidy) EbaSoiul (Variety) Desir(~cSoiul (Variety) Ostara1------- - I · I· -c-- • _

T"''''''! Sp"""

1

Producţia de
tuberculi

(Tuber yield)
t/ha

Po"

170 27 30 57

150 27 30 57

130 27 28 55

85 27 24 51
--- --------

150 23 ?'" 46--)

130 23 23 46

115 23 21 44

75 23 18 41

î ngr:J~{lrnintc
aplicate

(Fcrtilizers)
\,gjha s.a.

Producţia de
tubereuli

(Tuber yielcl)
t/has,a.

Producţia de
tuberculi

(Tuber yield)
t/ha

îngră~ăn1intc aplicate
(Fertilizcn)
kg/ha s.a.Grad de intensificare a

tehnologiei (Degree of
tehnology intellsification

Maxim tehnic (J\Ix. T)

Optim economic

A 24 75% din Mx. T

50% din Mx.T

E
_;~_.-;- .__ :....-_N-.:..I_p_~O_5..:..I_K_2_0....:..__PO_"_.:...-1S_'P_"'_".;---.T_""'_'''-:.-_N_l_....:.._P_"O_'""I:...._K_"o-.:l__P_o'_' ! Sp'" T"" N I 1',0, I K.o

Maxim tehnic (Mx. TI 195 160 120 22 25 47 225 130 1165 231 31 54 250 85

Optim economic 170 140 105 22 25 47 195 115 145 ') 3 I 31 54 7 20 75

75% din Mx. T 145 120 90 22 23 45 170 100 125 ;31;9 52 ~90 65

50% din Mx. T. 100 80 60 22 20 42 115 65 85 23 25 48 125 45
_.1--------_ 1_- -- ---- -- --..-------- -----1--------

170 140 100 20 22 42 190 100 130 22' 23 45 210 75

150 120 90 20 22 42 165 90 115 22 23 45 185 65

125 105 75 20 20 40 145 75 100 22 21 43 160 55

85 70 50 20 16 36 95 50 65 22 17 39 105 40

'" Pa = Potenţial de fertilitate naturalit (Potential of natllral fertilitv)
** Sp = Sporul realizabil prin fertilizare (Rate of increase, obtainecl by fertililin:5)

*** T Producţia total[t a tuherculilor (Total yield uf tll1Jers)
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·caUI numaI In mod organizat. Calculele urmează să fie efectuate de Insti
tutul de cercetare şi producţie a cartofului. Pentru aceasta, prin grija trus
tului horticulturii din fiecare judeţ, se trimite pentru fiecare asolament
pentru cartof, completat, chestionarul din tabelul 4. Datele referitoare la
sol se găsesc în lucrările de cartare agrochimid şi cele de cartare pedologidt.
Pentru datele climatice se iau mediile multianuale de la statia meteorolo
gidl cea mai apropiată, iar celelalte aspecte se grlsesc în registrul agricol
al uniUlţii. Institutul calculează potenţialul tehnologic pentru fiecare soIrt
şi trimite rezultatele la trustul horticulturii din judeţul respectiv. După

cîţi\'a ani, cînd metoda va deveni uzuală, Institutul va putea preda modelul
matematic la centrale teritoriale de calcul care preiau această lucrare pentru
judeţele pe care le deservesc.

Le.p.c. - BRAŞOV UNITATEA

FERl\1A c ..

JUDEŢUL .

CHESTIONAR

p.rivind indicii de climă şi de sol În vederea microzonării culturii cartofului

Tabelul 4

1. Condiţii climatice (iVlMA)

LUNILE

Precipitaţii mm

Temperatura medie °e

SPECIFICARE . I I 'ii 1 i I I I II 1 III lI! IIV Ivi VI VII ivIIIIIX I x IXl XII

::::-~----------------'-~--~~

-1-
1

--1-1--
1

--1--1-
______---.:.---C_'--~_

.--
2. Caracterizarea tarlalelor

I

I ro (j)ro <lJ
~ Eion '-<

<lJ '-< 'H -<-> ::JH o }{lj .~
~ ;::;

rj ..ci 'O
"t5

o .3 (j) 0.-<-> .8....., ro <1l -<-> :o-
'<1l 1::; o. <lJ o. 'H

'a on o <1l H <lJ ro t.>

'"' ·s fa Q) ..c: "Ci "Ci >-,
,..; <lJ '2 (j) Ei .9 '"'

Q) ..c:
Ei 'ro H o.e- o Ul' ::J

Ul 'u Q) Ei 6'Q) tJ '<1l
Q) ;:J ro '<1l

..., ro
H '"'

(J 1::; Ei ..., Ci <J <1l ::J 'O

.:g c;l o. Ul aD 'S ro o" ql Ci ( ....... ...., ;s 'O ~
u

g ţQ ::G ;:J ro "Ci
...,...,

~
..c:: ro ;:J 1::;

p;~
~ ::r: il< <C :> c;l

'-< ..., o .... (fJ [1] U
<J ...,

Ci 'i::
,..; ~ C1l (!) Anul

ii: e:. t/ha OI 0/ o' % OI o'
2; Z (Year) mg 10 me /0 /0 m /0 /0

3. Scopul culturii (Crop aim) :
4. Soiul (Variety) :
5. Condiţii de irigare (Irrigation conditions) :
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Lt.

Trustul horticulturii din fiecare judeţ şi asociaţiile pentru cultivarea
cartofului, folosind metoda arătaHl pentu planificarea producţiei de cartof
la nivel de unitate cultivatoare de cartof, la nivel de fern1ăspecializată,

poate apoi să aprecieze şi efortul depus de fiecare ferm~er pentru a se
apropia de potenţialul tehnologic stabilit pentru cartof. In acest scop, se
foloseşte lnetoda calculării "indicelui tehnologic", folosită pentru prima
dat~l de VEREŞ (1980). Indicele tehnologic se calculează prin formula:

Producţia realizată

Potenţial tehnologic X 100

Organizarea producţiei de cartof în România, efectuaEl. pe baza lu
crărilor de bonitare ecologică şi lnicrozonare, creează două prelnize deosebit
de ilnportante: creşterea producţiei de cartof şi crearea condiţiilor pentru
uşurarea introducerii progresului tehnic în producţia cartofului. Apare
deci evidentă in1portanţa acestor lucrări pentru continua sporire a produc
ţiei de cartof în ROlnânia.

BIBLIOGRAFIE

A.LGASOVSCHI, AL., BERINDEI, M., EARDO, A., 1980: Folosirea metodei boni
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de stat şi cooperatiste, Revista Producţia Vegetală - Horticultura, 8. BERINDEI, M.,
ALGASOVSCHI, AL., COPONY, W., MORAR, G., 1979: Studiul comparativa două metode
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1970; Bonitarea terenurilor agricole, Edit. Ceres, Bucureşti, 1.'EACI,~ D., 1980: Bonitarea.
terenurilor, ed. a II-a îmbunăt~iţită, Editura Ceres, Bucureşti. TR.IMBACIU, V" 1979:
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Teză de doctorat, Inst. agron. VEREŞ, L., 1980: Efectul utilizării potenţialului ecologie
asupra rezultatelor de producţie şi financiare la cultura cartofului, Ee'/ista Producţia Vcge
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Prezentată Comitetului de redacţie la 24 aprilie 1980

Referent: ing. Eugenia Tânăsescu

POTATO CROP J\IICROZONING AND POTATO PRODL~CTION

ORGANIZATION IN STATE AND COOPERATIVE UNIQUE COUNCILS
FOR FARMING

Summary

AHer the stage of zoning the potato fields in the specialized areas, nowadays the second
stage is represented by microzoning (emplacement of the potato fields exactly in ever,Y big
farm). Based on the research work, three phases are suggested. 1.'he first phase is the ecological
assessment of the fields of the Council using the instructions of the Research Institute for
Pedology and Agrochemistry. 1.'he second phase consists in organizing the crop rotations
inclueling potato and the third one in establishing the technological potential for every pIos
covered by potato in the fral11e of the crop rotation. In this aim. aHer many researches a rnathe
matical model was conceived, where paral11eters are the agrochemical and agrophysical indices
of the soil, the normal climatical conditions for the l11ain steps of potato growth, the o/ariety,
the resistance to late blight, some aspectsof yield quality and the behaviour to fertilization.
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By these equations the yield potential of the plot (without fcrtilization) and also the technical
maximum and the economical optiml1m increases for different fcrtilization levels and types
oI varicty, are computed. The model was already tested in a Council in Covasna district, so
thc results arc presented too.

DIE MIKROZONIER.UNG UND ORGANISIERUNG DER KAR
TOFFEL PRODUKTION IN DEN EINHEITLICHEN AGRO

INDUSTRIELLEN RĂTEN

Zusammenfassung

Xach cler DeIinitivierung der Zonierungsarbeiten fiir clie Kartoffelproeluktion auf
spe;:ialisierte Anbaugebiete, wurele zur zweiten Phase iilJergegangen, zur Mikrozonierung.
Aufgrumj cler clurchgeIiihrten Forschungen wurde festgcstellt dass fiir clie Mikrozonierung
drei Stuclienetappen notwendig sind. In erster Heihe, auf clem Niveaux jecles einheitlichen
agro-industriellenRates in dem Kartoffeln produziert werden, dic okologische Bonitierung
aufgnmd cler vom Forschungsinstitut fiir Bodenknnde uncl Agrochemie ausgearbeiteten Ar
heitsinstruktionen. In cler zwcitell Etappe werclcn die Ergebnisse der okologischen Bonitiernng
fiir clie Organisierl1ng eler Kartoffelfrl1chtfolgen angewendet. Etappe drei hat als Inhalt die
Bestimmung cles technologischen Potentials fiir jeclen einzelnen Schlag der Kartoffelfrucht
folge. Zl1 diesem Zweck wllrde aufgrund l1mfangreicher Forschl1ngen ein mathematisches
Modcll crarbeitet, das folgende Elemente enthălt: die agroche111ischen nnd agrophysischen
Kennwerte cles Bodens, die nonllalen Klimabeclingl1ngen fiir die wichtigsten Interphasen
der Eartoffelpflanze, die Kartoffelsorte, clic Resistenz gcgeniiber cler Kartoffelkrautfăule,

cinige Aspekte cler Kartoffelqualităt unel clic Reaktion auf Di.ingllng. Nach der Aufnahme
dieser I(ennwerte in clas Model!, wcrden das Produktionspotential des Schlages (ohne Diin
gung) und der tecllllisch maximale und okonomisch optimale Mehrertrag fiir verschiedene
DiingulJgsstufen und Kartoffelsortentypen abgeschătzt. Das Modell wurcle in Produktions
bedingungen (in cincm einheitlichen agro-inelustriellen Hat i111 Kreis Covasna) gepriift. Diese
Arbeit enthi'dt das ModelJ, die untersuchten Faktoren und die Priifllngsergebnisse in Pro
duktioIlsbedingungen.

MI1KPOPi-\yIOHI1POBAHHE 11 OPfAI-H13AQH5.! DP0I13BOnCTBA
KAPTOCVEJ15.! B E,LU1HbIX fOCynAPCTBEHHO-KOODEPATI1BHbIX

AfPODPOMbIIIIJ1EHHbIX COBETAX

ITocJle OKOH1JaHIUI paCOT TIO parlOillllJOBaHlllO TIpOH3Bo)J.cm3 KapTmpeJI51 no CTIeuJ1aJl!!3I1pO

B3ilHLIM 6accerIH3M, ChUiO TIpl1CTylJ.1lel!O ](0 BTOpOrl cjJa3e paCOT - MllI(pOp3ilOllHpOBaHHlO.

ITpOBO,!\lJllIllHeCH Hcc"~e,!\oBaH!UI TIOK333JIH, 1JTO MIlKpopail0HHpOBaHlle Tpe6ycT TIpOBe,!\eHIl5l

Tpex 3TaDOB Hcc.le)J,oBaTeJibCKllX pa3pacoTOK. B ncpBylo O'lepe,[],b, Ha ypOBJle KaJK)J,Oro eAHIIoro

rocy,!\apCTlJeIJHO-KOOTIepaT!'IBHOrO arpOTIpOMbIWJierlROfO COBeTa (EfKAC), f)J,C 5hlp3w,HBaCTC51

KapTOcjJCJib, npOBO,!\HTC51 3KOJIOf!I'le:Ka51 60lHITHpOBK3 Ha OC[{OBe pa3pa60TaHHoil HaY'lHO-HC

C,Jle)J.OBaTe.TlbCKHM HHCTllTyTOM nO'lSOEe)J.eHlIll H arpOXHMI1H I1HCTpyKUHH. BTOpoi:\ 3T3rr 3aKJilO

'IaeTC5l B I1Cf10Jib30B3HllH pe3YJlhT3TOB 60HHTllpOlll(H )J,Ji5l COCTB3JieHH5l K3pTocjJeJlbHbrX ceEo060

pOTOB. TpeTl1l1 3TaH COCTOHT 1I3 yCT3HOEJleHllIT TeXHOJIOfU1JeCKOrO rrOTeIH\lW.J1a )J,.J15I Ka)K)J.OfO

nOJI5l KapTocjJeJIbliOI'O ceBo06opOTa. C 3TOH u.e.JJbK), Ha OCfl013e Tw,aTeJIbHhIX IlCCJle)J,OEaHI1H, 6blJla

pa3pa6oTaH3 M3TeM3TiI1JeCK35l MO)J.e.1b, CO)J,epJEaIo,a51 CJIe)J,ylow,lle Jl3HHble: 3fPOXHMH1IeCKHe H

3fpOep1l3H1JeClnIe rrOK333TeJIH IJ01JBbl, HopMa.JJbHbre EmlMaJ J11leCKHe yC.JJOBH5l COOTBeTcTEylOIUl1e

OCHOBHhIM I1HTepqJ333M pa3BHTH5I KapTocjJeJIH, COpT, YCTOrI1JHBOCTb K ejJHTocjJTOpe, HeKOTopble Ka

qeCTBeHHhle acneKThl ypO)KaH 11 OT3bIB1JH130CTh copTa Ha y,D,06peHl1e. DyTeM 110p,CTaHoBKH 9TliX

nOKa3aTe.1erI B MO,D,eJlb, onpe,D,eJI51eTC51 110TeHUH3JI ypQ}KarIHOCTll nOJIH (ce3 yp.o6peHHH) 11 H3H

60.1bWa51 TeXHIl1JeCKli B03MO)l01351, a T3KJKe H 3KOHOMIlLIeCKI1 orrTHM3.JJbHaH rrpH6aBKa YPQ}K3H

TI pn P33JiH1JHhIX ypOBII51X y).(06peHH5I II nmax COpTOB KapTocjJeJllI. 3T3 Mo).(eJlb OhIJI3 npoBepeHa

B npoH3Bo)J.cTBeHHblx YCJiOBH51X E O,D,HOM 113 EfKAC ye3,I\a KOBaCH3. B paCOTe npIIBO}l.I1TC51

r,IO)J.eJib, li3Y1JaBlilHeC51 <jJ3KTOpbl H pe3YJIhT3Tbl ee rrpHMeHeHlI51 B EfKAC.
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REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND STABILIREA
PRINCIPALILOR INDICATORI DE EFICIENŢĂ ECONOlVIICĂ,.

INREGISTRAŢI LA CULTIVAREA CARTOFULUI
PE TERENURILE IN PANTA

D. HAGIANU *)

Rezultatele cercetărilor efectuate în anii 1976 - 1979 la C.A.P
Suatu, Panticeu şi Dezmir din judetul Cluj, au scos În evidmţă faptul.
că cultura cartofuluipoate fi extinsă cu bune rezultate pc versanţi cu
înclinaţii de pînă la 14° (25%) pe soIurile care Întrunesc condiţii fayora
bile, cu condiţia .ca toate luci-ările să se execute cu maşini adecvate pe
direcţia generală a curbelor de nivel. Lucrarea de faţă constituie o ana
liză a principalilor indicatori de eficie~~t4. eCJ)'ntilhlică, înregistraţi la culti
varea cartofului pe terenurile în pantă, în sistem antierozional. ~e ba~a

studiului efectuat, a rezultat că şi din punct de vedere economic, cultura
cartofului poate fi extinsă p~ vep.allticu panta de' 14°, cultura fiind efi
cientă în condiţiile reailizărir unei producţii de minim 18 tjha. Verifică

rile tehnologiei de mecanizare şi a sistemei de maşini pentru cultura
cartofului pe terenurile în pantă, efectuate în condiţii de producţie,

au confirmat faptul că în aceste condiţii de lucru, respectîndu-se toate
verigile tehnologice, se obţin producţii medii de cartofi de 25 - 35 t/ha.
care fac ca această cultură să fie eficientă, obţinîndu-se însemnate beneficii.

Studiile şi cercetările efectuate de Le.M.A. - prin Staţiunea de
cercetări pentru mecanizarea lucrărilor agricole pe pante Cluj-Napoca, în
colaborare cu Institutul agronOlnic "Dr. Petru Groza" Cluj-Napoca, au con
dus la elaborarea tehnologiei de lnecanizare a lucrărilor În cultura carto-
fului pe pantă şi a sistemei de maşini aferente.

S-a stabilit astfel (STĂNILĂ, 1974; SĂPLĂCAN şi colab., 1976;
SI~nONESCU şi colab., 1977), că mecanizarea lucrărilor din cultura car
tofului În sistem antierozional este posibilă pînă la panta de 14° (25 % )

utilizînd tractoarele şi maşinile existente În unităţile de producţie, cu unele
adaptări şi modificări contructive ce pot fi executate În orice atelier S.M.A·
sau LA.S. pe baza documentaţiei tehnice elaborate.

Lucrarea de faţă cuprinde o analiză a principalilor indicatori de efi
cienţă economică, înregistraţi la cultivarea cartofului pe terenurile În pan
tă, prin aplicarea tehnologiei de mecanizare şi a sistemei de maşini elabo
rate, În diferite unităţi de producţie.

*) Staţiunea de cercetări pentru mecanizarea lucrărilor agricole pe pante Cluj-Napoca..
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CONDIŢIILE DE LUCRU ŞI METODA DE CERCETARE. În perioada
1976-1979, pe versanţi Cu pante cuprinse între O şi 16°, pe suprafeţe de 5
20 ha, aparţinînd C.A.P. Suatu, C.A.P. Panticeu şi C.A.P. Dezmir din
judeţul Cluj, s-au efectuat cercetările vizînd stabilirea indicatorilor de efi
cienFt economidt înregistraţi la cultivarea cartofului pe pantJ., în sistem
antierozional.

Faţă de diferitele înclinaţii ale versanţilor pe care s-au făcut experi
mentările, s-au aplicat tehnologii de mecanizare diferenţiate în funcţie de
posibilităţile de lucru ale agregatelor pe terenurile în pantă după curba de
nivel.

Măsurile privind nivelele de prodllcţie înregistrate s-au făcut pentru 5
categorii de pantă şi anume: 0-6°, 6-9°,9-12° 12-14° şi 14-16°, pentru
fiecare categorie de pantă calculÎndu-se cheltuielile directe înregistrate.
Acestea au în componenţa lor atît plata pe care o face C.A.P.-ul către S.M.A.
pentru lucrarea efectuată cît şi costul materialelor şi cheltuielilor cu retri
buţia membrilor C.A.P. pentru munca manuală efectuată.

Calculele din prezenta lucrare s-au efectuat la nivelul unei suprafeţe

de 1 hectar, pentru fiecare categorie de pantă. În funcţie de producţiile rea
lizate, s-au putut desprinde concluzii privindinfluenţa pe care o are panta
asupra costului de producţie şi asupra beneficiului înregistrat prin apli
carea tehnologiei de mecanizare, utilizînd sistema de maşini elaboraHt.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. 1. Cheltuielile de producţie

pentru condiţiile de cultivare a cartofului pe pantă funcţie de tehnologia
de mecanizare. Experimentarea şi verificarea tehnologiei de mecanizare şi a
sistemei de maşini s-au făcut în condiţii concrete de producţie. Nivelul
producţiilor înregistrate în unităţile C.A.P. în care s-au cultivat cartofi
în sistem antierozional este prezentat în tabelul 1.

S-a constatată că, la înclinaţii diferite ale terenului, producţia de car
tof obţinută este diferită. Astfel, se remarcă tendinţa ca la poalele versan
tului (0-6°) producţia S~t fie mai mică; ca urmare a b{lltirilor şi apei stag-

Tabelul 1

Producţiile de cartofi obţinute pe loturile experimentale organizate în condiţii de pro
ducţie pe terenurile în pantă în sistem antierozionaI (Potato yields obtained in experimental

plots under anti-erosional conditions in slopes)

Prod. medie
Nivele de producţie înregistrate la diferite ci;ltegorii de pante

Unitatea C.A.P. Anul pe lot
(l\Ic:1l1 yields on vario"us slopes) tjha

(Locality) (Vear) (Mean general I I I
I

yield) kg/ha 0-6'

I
6 _ 9' 9 - 12' 12 - 14' I 14 - 16°

I
C.A.P. Suatu 1975 21970 25,0 26,5 23,6 20,5

\

17,5

C.A.P. Suatu 1976 31500 32,2 42,5 41,7 38,8 29,8

C.A.P. D.ezmir 1977 37100. 36,0 44,5 35,0 28,2 24,5

CA.P. Panticeu 1977 22400 20,5 22,8 21,0 19,7 15,0

C.A.P. Dezmir 1978 42500 33,0 42,5 42,0 38;8 29,8

C.A.P. Dezmir 1979 25200 28,5 30,2 29,0 20,5 12,0
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nate provenite din precipitaţii, aceasta înregistrează o creştere simţitoare

pîn{t la o înclina ţie a pantei de 9-10°, după care producţia scade, ajungînd
ca la o înclinaţie de 14-16° nivelul de producţie să fie cu mult subpro
ducţia obţinuEl în condi ţii de ~,es. Scăderea producţiei de cartof pe versanţi

cu pante nlai mari de 12-14°, se datoreste atît fertilitătii mai reduse a aces
tor terenuri si posibilitătilor de execut~re ll1ecanizată 'a lucrărilor de cali
tate cît şi ~lei puternic~ eroziuni de suprafaţă a solului.

Tehnologia de luecanizare şi sistema de ll1aşini utilizată pentru aceste
condi ţii de cultivare a cartofului pe pantă, în rînduri orientate pe direcţia

curbclor de nivel, este prezentaEl sub forma unor fişe tehnologice în care
sînt prezentate lucrrtrile în ordinea procesului tehnologic, agregatele nece
sare pentru diferite categorii de pantă, capacitatea de lucru a acestor agre
gate, preCUlTI şi cheltuielile directe raportate la 1 ha. Astfel în tabelul 2
este prezentată fişa tehnologică la cultivarea cartofului pe panEt, în condi
ţiile de lucru de la C.A.P. Dezmir, 1978 .

. . Pentru a stabili modul în care panta terenului influenţează asupra
cheltuielilor de producţie şi implicit asupra eficienţei culturii s-au luat
în studiu pentru c01uparaţie şi situaţia terenului relativ plan orizontal
C\'arianta 0-6°). La această categorie de panUl (consideraUt teren şes), lucr{l
riIe s-au executat cu utilajele specifice terenului şes. Pentru celelalte cate
gorii de pantă, luecanizarea lucrărilor din cultura cartofului s-a executat
după CUITl urmează: a - cu utilajele de şes cu sau fără adaptări pentru lu
cru pe direcţia curbelor de nivel pînă la limitele de pant{l la care este po
sibilrl executarea corepunzătoare a lucrărilor; b - cu utilajele specializate
pentru condiţiile de lucru pe pantă, pentru celelalte categorii de pante,
unde nu luai este posibilrl folosirea utilajelor din sisteme de luaşini pentru
şes.

Se face precizarea că în toate unitrlţile unde s-au organizat loturi ex
perinlentale s-au aplicat aceleaşi cantit{lţi de îngrăşăminte organice şi chi
11lice ;tratalllente de combatere etc. De asemenea pe toate parcelele experi
ll1entale s-a aplicat aceeaşi tehnologie de mecanizare. Toate acestea s-a u
l1lcnţinut constante în ideea de a scoate în eviden:ţă num'li modul CUlTI în
clinaţia diferită a terenului influenţează asupra nivelului de producţie şi

implici t asupra cheltuielilor de producţie.

Avînd la baz~l fişele tehnologice de lTIecanizare a culturii cartofului
pe pantă, întocmite pentru fiecare lot experilTIental organizate pe nlai mulţi

ani, a fost posibilrl centralizarea cheltuielilor de producţie cît şi repartizarea
acestora pe grupe de lucrări. Astfel, în tabelul 3 prezentăm pentru anul
de studii ]978 la C.A.P. Dezmir repartizarea cheltuielilor pe grupe de
lucrări şi pe elementele con1ponente: lucrări S.M.A., cheltuieli materiale şi

cheltuielile cu retribuţia muncii manuale efectuate de membrii cooperatori.
Înregistrarea şi repartizarea cheltuielilor de producţie pc grupe de lu

crări s-a frlCUt pentru fiecare categorie de pantă. linînd cont de producţiile

de cartofi realizate la diferitele înclinatii ale terenului si luînd în conside-, ,
rare şi cheltuielile indirecte (comune şi generale), s-a putut evidenţia cos-
tul de producţie (leijt de produs), obţinut la diferite categorii de pantă.
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Tabelul Z

Fişa tehnologică a culturii cartofului pe pantă (Tehnological card for potato croffing

on slope) C.A.P. Dezmir - 1978

Tractor .Maşină agricolă

(Tractor) (Machinc)

1.\lcrările efectuate în ordine
cronologic~i

(Mechanical work)

Panta
tercnu~

lui

(slope)
O

V.M.

(M.V.)

AgrcgatuJ (Unit)
1-----,------1 Capaci

tate-c
de luct:'u

(Work
ability)
UM/sch

Costul
lm:Tărîlor

(Cost) lei

o 2 3 4 5 6 7 8

1. Lucrttri de dezmiriştire şi afinarea solului (Scuffling and soil crumbling)

I Afînarea solului în 0-6 ha 1 U-800 Chisel 4,7 160.0Oi
30-35 cm 6-9 ha I U-800 Chisel 4,4 160,00'

9-12 ha 1 SM-800 Chisel 4,6 160,00'
12-14 ha 1 5M-800 Chisel 4.5 160.00
14-16 ha 1 5M-800 Chisel 4.2 160.00

----
2 Dezmiriştit in 3 0-6 ha 1 U-650 PP-3-30 4,4 212.80

14-16 cm 6-9 ha 1 U-650 PP-3-30 4,0 212.80'
9-12 ha 1 5M-800 GDG-2,7 12,5 21Z,80'

12-14 ha 1 5M-800 GDG-2,7 11,0 212.80'
14-16 ha 1 5M-800 GDG-2,7 10,0 212,80

II. Fertilizare cu gunoi ele grajd (Fertilization with manure)

3 Încil.rc. ingr. organice - t 40 U-650 IPG-0,5 170,0 1i5,OOI

4 Transp. ingr. - t/h 40 U-650 RM-2 40/10 300,00
organice 0-6 ha 1 U-650 MIG-5 6,3 499,00-

5 Împrăşt. gunoi 6-9 ha 1 U-650 MIG-5 6,0 499,00
9-12 ha 1 5M-800 MIG-5 6,0 499,O()l

12-14 ha 1 5M-800 MIG-5 5,5 499,00'
14-16 ha 1 5M-800 MIG-5 5,0 499.00

III. Fertilizare cu îngrăşăminte chimice (Fertilization with mineral fertilizers)

6 Transp. îngr. chi-
mice - t 0,3 U-650 RM-2 14,0 4Z,{)()I

7 Administrat ingră- 0-6 ha 1 U-650 MA-3,5 62,0 3''17.55
şăminte chimice 6-9 ha 1 U-650 MA-3.5 25.0 347,55

9-12 ha 1 5M-800 MA-3,5 23,5 347,55
12-14 ha 1 5M-800 MA-3,5 21,0 347,55-
14-16 ha 1 5M-800 lHA- 3,5 20,0 347.55

IV. Arătura de toamnă (Autumn p10ughing)

8 I Arat la: 29-31 cm 0-6 ha 1 IU -
65O IPP-3-30 3,0 352.0{)l

I 6-9 ha 1 U-650 IPP-3-30 2,9 352,00
9-12 ha 1 \5M-800 PRA-4-30 3,6 352.0(J1

I
12-14 ha 1 5M-800 rpRA-4-30 3,4 352,00-
14-16 ha 1 15M-800 IPRA-4-30 3,0 352,00
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Tabelul 2 (continnare)

o I 2 4 5 6 7 8

V. Lucrări de pregătire a terenului şi materialului de plantare
(Preparing soil before p1anting)

9 Transp. ingr. chirnice 1 - t 0,3 U-650 RM-2 14,0 42,00

10 Administrat îngrăş.l- 0-6 ha 1 U-650 MA-3,5 26,0 701.55
minte chimice 6-9 ha 1 U-650 MA-3,5 25,0 701.55

9-12 ha 1 S:I'\'1-800 MA-3,5 23.5 701,55
12·- 14 ha 1 SM-800 MA-3.5 21.0 701,55
14-16 ha 1 SM-800 MA-3,S 20,0 701,55

11 Discuit arătură + 10-6 ha 1 U-650 GD-3.2 11,8 45,60
grăpat 6-9 ha 1 U-050 GD-3.2 11,3 15,00

9-12 ha 1 SM-800 GD-3.23 17,0 45,60
12-14 ha

I
1 SM-800 GD-3,23

I
16,2 45,60

14-16 ha 1 S:M:-800 GD-3,2 15,5 45,60

..

I
12 Pregătit pat ger- 0-6 ha

I

1 U-650 CCT-4 14,5 43,00
minativ 6-9 ha 1 U-050 CCT --4 13,8 43,00

9-12 ha 1 SM-800 CCT-4 18,5 43.00
12-14 ha 1 SM-800 CCT-4

I
18,0 "13,00

14-16 ha 1 SM-800 CCT-4 16,1 43,00

13 Sortat tuberculi - t 4,2 manual 1,0 4295,55

14 Încărca t + transport - t 4,2 U-650 IUd--2 22,0 114,00

VI. Plantat cartofi (P]anting)

15 Transp. ingr. - t 0,15 U-650 RM-2 14,0 21,00
chimice

16 Plantat + adminis- 0--6 ha 1 U-650 45a13P-3 4,5 311,25
trat îngrăşăminte 6-9 ha 1 SM-800 62,5 5,0 3] ].25
chimice 9-12 ha 1 SJ\I-800 4,7 311 ,25

12-14 ha 1 SM-800 62,5 4,5 311.25
14-16 ha 1 SM-800 62.5 4,2 31 ],25

I

17 Rebi10nat (corectat 0-·6 ha 1 1.-445 CPC-4 10,5 56,00
după p1antare) 6-9 ha 1 SM-445 CPC-4 9.2 56,00

9-12 ha 1 SM-445 CPC-4 9,0 56,00
12-- 14 ha 1 SM-445 CPC-4 8,5 56,00
14-16 ha 1 SM-445 CPC-4 8,0 56,00

VII. Întreţinerea culturii şi lucrări de combatere (Controlling ,vol~ks)

18 Transp. aptt t 0,5 U-650 RCU-4 46,6 6,00

19 Erbicidare total{t 0-6 ha 1 L-400 EIP-600 22,0 136,50
6-9 ha 1 TJ -445 EIP-600 20,0 136,50
9-12 ha 1 u- EIP-600 18,7 136,50

445DT
12-14 ha 1 SM-445 EIP-600 16,5 136,50
14-16 ha 1 SM-445 EIP:.:i.:600 15,0 1.36,50
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Tabelul 2 (continuare)

4 5 6 7

20

I
Transp. apă preg. I I I
soluţ. - t 0,5 1'-650 IRC

1'-4
46,6 6,00

21 I 1'raşiJa 1 +. rebilo- ,0-6 ha 1 1'-650 C1'C-4 JO,O 130,75

I nare + erbicidare·
~=~2:

ha 1 SM-445 C1'C-4 9,0 130,75

I
ha j S1\1-445 IC1'c-4

I

8,5 130,75
12-14 ha'

I
1 SM-445 'C1'C-4 8,2 130,75

14-16
1

h,J, 1 SM~445 ICPC-4 8,1 130',75
; II

I
22 Transp. ingr. chimice

.:0-
t 0,15 V-650 RM-2 14,0 21,00

23 1'raşl1a II + rebilo- 6 ha 1 U':""650 C1'C-4 9,2 393,00
nare + fertilizare

1:=i, ha 1 SM-'-445 • C1'C-4 9,0 130,75

l
ha 1 SM-445 C1'C-4 8,2 393,00

12-14 ha 1 SM--'445 C1'C-4 8,2 393,00
, 14~ 16 ba 1 SM"':445 C1'C-4 7,5 393,00

I I

I24 ITransp. aP& -f-" preg. ,1
IV-650soluţ. - 't/ha -1 RCU-4 I 46,6 24,00

-'-
I I

I I
I I I2,5 Trittb.mei;t ~le camba-

I~=~
ha 4 U-650 MS1'U-900

I
20,0 164,65.,

tere a bolilor şi dău- l1a 4 U445·- I\1S1'U-300 16,5 1641 65

i
n{,tbrilar (4 trata·

'9-12
DT

mento) ha 4 LJ445-DT MSPC-300 16,0 164,65,
j.t2 -- 14 ha 4 S1\1+445 MSPC-300 15,7 164,65

I 14-16 ha 4 SM-445 1\1SPC- 300 15,0 164,65
I , !

I
I Total tehnologic pin{,
I b recoltare ha 1 8600,20
I ,
I ----

VIII. 1{ecoltat cartofi (Harvesting)

26 Distrus vrej i de 0~6 ha i Ili-56O IMT\'-4

I
6,0 102,00

!' cartofi 6-9 ha 1 S1\1-'-:445 CSIT 2,9 102,00
9-12 ha 1 !SM-445 CSU 2,8 102,00

12-14 ha 1 SM-445 CS1'

I
2,5 102,00

14-16 ha 1 S1\1-445 CS1' 2,2 10Z,OO

I
27 R ecoltat cartofi 10-6 ha 1 IU-650 E-649 4,2 1054,45

6-9 ha 1 SM-445 1\1SC- 1 2,5 1306,85
9-12 ha 1 SM-44.5 MSC-l 2,2 1293,80
12-14 ha 1 SM-445 I1\1SC- 1 2,1

I
1208,65

14-16 ha 1 S1\1-445 MSC-l 2,2 969,2.",

I ~
I

-
I

215

I

Încărcat cartofi in 0-6 33,0 nlanual 625,75
saci 6-9 42,5

"
806,25

9-12 t 42,0
"

796,70

I
12-14 t 38,8

"
735,90

14-16 t 29,8
"

565,60



INDICATORI DE EFICIENŢA ECONOMICA LA CARTOF PE PANTE 2:13

Tabelul 2 (continuare)

o I 2 3 4

29 Încărcat saci în re- 0-6 t 33,0
morcă 6-9 t 42,5

9-12 t 42,0
12-14 t 38,8
14- 16 t 29,8

6 7

478,50
616,40
609,00
562,75
432,20

30 Transport cartofi

31

32

Descărcat saci în
siloz

Asezat cartofi în
s'iloz şi acoperit

0-6 33,0 U-650
I

t RM-2
6-9 t 42,5 U 650 RM-2
9-12 t 42,0 U-650 RM-2

12-14 t 38,8 U-650 RM-2
14- 16 t 29,8 U-650 RM-2

0--6 t 33,0 manual
6--9 t 42,5
9-12 t 42,0

12-14 t 38,8
14- 16 t 29,8

0-6 t 33,0 rnanual
6-9 t 42,5
9-- 12 t 42,0

12-14 t 38,8
14-16 t 29,8

22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

462,00
595,00
588,00
543,20
417,20

418.30
527,15
521,05
374,25
369,70

89,50
115,30
114,05
105,30
80,80

--1-----------,-1------- --- -----~1----------1-----

TOTAL CHELTUIELI 0-6 ha
6-9 ha
9-12 ha

11- 14 ha
24-16 ha

j..~ ~

11830,70
12 669,15
12 624,80
12 232,25
11 537,65

Tabelul 3

Repartizarea cheltuielilor de producţie pe grupe de lucrări în funcţie de categoria de
pantă a terenului (Production expensis for groups of wo'rks on different slopes) C.A.P. Dezmir

1978

Cheltuieli de prodllcţie (prodl1ction expensis) lei/ha

Categoria elc pantă a tGrcnn!lli (SJopes)

0--6° 6-9° 9-12° 12-14° I 1-1-16°

I
2 3 4 5 I G

1. Lucrări de dezmiriştire şi afînarea so-
lului 373 373 373 373 373

2. Fertilizarea cu gunoi de grajd 974 974 974 974 974

3. Ferti1izare cu îngrăşămintechimice 390 390 390 390 390

4. Arătura de toamnă 352 352 352 352 352
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Tabelul 3 (continuare)

2 3 4 5 6.
5. Lucrrtri de pregătire a terenului şi mate-

rialului de plantat 5242 5242 5242 5242 5242

6. Plantat cartofi 388 388 388 388 388

7. Intretinerea culturii si combaterea bolilor
şi dă~nătorilor . 882 882 882 882 882

8. Recoltat cartofi 3230 4069 4025 3632 2937

Total cheltuieli·:) 11 8'31 12669 12625 12232 11 537

din care: - lucrări S.M.A. 2877 3 010 3003 2958 2832

- materiale 6269 6269 6269 6269 6269

- retribuţii 26S5 3391 3 353 3006 2 437

"') în totalul cheltuielilor ele proelucţie prezentate, nu s-a inclus contribuţia la fondlTi ele pensii şi imro zi te Fe re
tribuţii. _

"'*) 1 = scuffling anel soi! erumbling, 2 = farm yarel mam:re fcrtilization, 3 = mineral fertilization, 4 .c= at:tumn plou
ghing, 5 = preparat ion of soil for planting, 6 tuber planting, 7 = contr01l of weeels, diseases aml pests, 8 =. har
vest ing.

Studiul efectuat permite o amplă analiză asupra implicaţiilor de or
din economic ca rezultat al aplidlrii tehnologiei de mecanizare în cultura
cartofului pe terenurile în pantă; a rezultat astfel, că între costul de pro
ducţie al cartofului şi panta terenului, exisUlo corelaţie pe care ne propunen1
s-o evidenţienl în cele ce urmează.

2. Eficienţa cultivării cartofului pe terenurile în pantă în sistem anti
erozional. Principalii indicatori economici studiaţi în prezenta lucrare (va
loarea cheltuielilor de producţie, lei/ha; costurile de producţie înregistra
te, lei/t; beneficiu obţinut, lei/t de produs sau lei/ha) sînt analizaţi în func
ţie de diferitele nivele de producţie înregistrate la cultivarea cartofului
pe terenurile în pantă, pentru fiecare categorie de pantă în parte.

Din analiza indicatorilor economici prezentaţi în tabelul 4 se consta
tă că există interdependenţă Între panta terenului, materializată prin pro
ducţia de cartofi obţinută la fiecare categorie de pantă şi cheltuielile de
producţie.

Cheltuielile de producţie ce se înregistrează sînt în general pînă la
recoltare aceleaşi pentru toate categoriile de pantă ale terenului. Ele se
diferentiază însă la recoltare, ca urmare a productiilor diferite ce se obtin,
aceasta' presupunînd şi executarea în continuare ~ lucrărilor de adunar~ şi
sortare, transport de volum diferit. Aşa se explică de ce la nivelul anului
1978 (C.A.P. Dezmir) la panta de 6-9° cheltuielile toatale au fost de 18 406
lei/ha la o producţie de 42,5 t/ha, iar la panta de 14-16°, cheltuielile au
fost de 15 923 lei/ha în condiţiile unei producţii de numai 29,8 t/ha.

Costul producţiei de 431 lei/t la panta de 6-90
şi respectiv de 532 lei/t

la panta de 14-16°, scoate în evidenţă mai bine modul cum influenţează

panta terenului.
Acestea conduc la concluzia că şi din punct de vedere economic, cul

tivarea cartofului în zona de deal poate fi eficientă pînă la panta de culti
vare de 14° (25%) în condiţiile respectării tuturor verigilor tehnologice.
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Tabelul .~

Principalii indicatori economici înregistraţi la cultivarea cartofului în sistem antiero
:zional (Main economical indicators enregistered for potato crop under anti-erozional conditions)

C.A.P. Dezmir, 1978

Valoarea indicatorilor economici pentru categoriile

Specificare'" "') D.M. de pantă (Economical indicators value for diffe-

(Elements) (M.D)
rent slopes)

0-60 I 6-9" I 9-12
0 1 12 - 14° I 14-16°

1. Cheltuieli directe·') lei/ha 14 564 16 188 16082 15444 14 004

2. Cheltuieli indirecte din care: lei/ha 1994 2218 2206 2 116 1 919

- comune 539 599 595 572 518

- generale 1456 1 619 1611 1544 1 401
--- ------------

3. Total cheltuieli de producţie lei/ha 16 559 18406 18280 17 560 15923
------------

4. Producţia realizată t/ha 33,0 42,5 42,0 38,8 29,8

5. Costuri de producţie lei/t 502 431 425 453 534

6. Valoarea producţiei lei/ha 24 750 31875 31500 29 100 22350
------------

lei/t 248 317 315 297 2 16
7. Beneficiu

lei/ha 8 191 13 469 13i12 11540 642f

*) Inclusiv contribuţia la fonduri de pensii şi impozite pe retribuţii.

**) 1 = direct expenses, 2 = indirect expenses (common or general), 3 = total expenses for productions, 4 = yield,
5 = cost price 6 = yield value 7 = income.

În aceleaşi condiţii ca la C.A.P. Dezlnir (19T8), cu respectarea tuturor
verigilor te,hnologice, studiul eficienţei economice a cultivării cartofului
pe pantă s-a extins şi în alte unităţi de producţie unde s-au organizat lo
turi experimentale.

Din interpretarea graficului din figura 1 rezultă, astfel, că în anul
1977 la C.A.P. Panticeu s-a obţinut la panta de 6-8° o producţie de 22,8 ti
ha, ceea ce a condus la un preţ de producţie de 624 lei/t, asigurîndu-se ast
fel un beneficiu de 1261ei/t, iar la pante ale terenului de 14-16°, produc
ţia a scăzut pînă la 15 t/ha, costul producţiei ridicîndu-se la valoarea de
.s55 lei/t, deci cu o pierdere de 105 lei/t.

De asemenea, în anul 1979 la C.A.P. Dezmir la o variaţie a producţiei

de la 30,2 la 12,0 t/ha la o creştere a pantei de la 6-9° la 14-160 se în
registrează costuri de producţie de 567 lei/t şi respectiv de 1 069 leiIt , ceea
ce conduce la obţinerea unui beneficiu de 183 lei/t la panta de cultivare
de 6-9° şi respectiv un deficit de 329 lei/t la panta de 14-16°.

Acestea conduc la concluzia că şi din punct de vedere econolnic, cul
tivarea cartofului în zona de deal poate fi eficientă pînă la panta de cul
tivare de 14° (25%) în condiţiile respectării tuturor verigilor tehnologice
şi ale asigurării unui nivel de producţie de minim 18 t/ha.

CONCLUZU. (1) Cultura cartofului poate fi extinsă cu bune rezultate
pe versanţi cu pante de pînă la 12-14°, cu condiţia ca toate lucrările să

se execute cu lnaşini adecvate, pe direcţia generală a curbelor de nivel.
(2) Pînă la această înclinaţie, aplicînd tehnologia de mecanizare şi utili-



Fig. 1 - Frirlcipalii indicatori economici înregistraţi la cultivarea cartoIului pe terenurile
in pantă, în sistem antierozional pe direcţia curbelor de nivel (Main econornical indices

for potato crap grown 1I1)(1er <ll1tierosional conc1itions on slopes)



INDICATORI DE EFICIENŢA ECONOMICA LA CARTOF PE PANTE 217

zînd sistemul de masini elaborat ,pe soIurile care întrunesc conditii favora
bile, cpltura de cart'of se dezvoltă normal, obţinîndu-se însemnate produc
ţii la he,ctar. Totodată, cultivarea cartofului în sistem antieroziollal, în
rînduri ori.entate pe direcţia curbelor de nivel, contribuie la diminuarea
eroziunii solului, cultura de cartof constituind o bun~t protecţie antierozi
onaEt. (3) Analiza principalilor indicatori de eficienFt econonlicrt a scos în
evidenţă faptuldt şi din punct de vedere economic, cultivarea cartofilor
pe terenurile în pantă este eficient~1., pînr1. la linlita luaxinlă de înclinare
de 14°, pîn~1. la care exisUl reale posibilităţi verificate în producţie -
de a obţine producţii de cartofi luai mari de 18 t Jha, ce asigură obţinerea

unor înpcmnate beneficii. (4) Cultivarea cartofului pe pante mai mari de
14° nu este indicată, deoarece fenomenul de eroziune a solului devine mai
pronunţat, lucrările mecanice sînt de calitate inferioară şi producţiile ob
ţinute sînt nesatisfăcătoare, iar costurile de producţie sînt mult mai ridi
cate, cultura fiind neeficientrt.
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RESULTS OF RESEARCH DEVELOPED IN ESTABLISHING
VALUE OF lVIAIN INDICATORS OF ECO:-JOl\HCAL EFFICIENCY,

\VHEN POTATO CROP IS GRO\VN ON SLOPES

Swnrnary

The results obtained in 1976-1979 in Suatu, Panticeu anel Desmir (Cluj district)
h:we emphasized that the technical limits for gooel potato yielels (a maximum slope of 14°
01' 25%) are similar to the economical ones if the minimum yields are 18 t/ha. The technology
and the machines suggested and testeel enablecl yields of 25 - 35 t/ha, good incomes being
enregistered.

FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR FESTLEGUNG DER VVICHTIG
STEN KENNWERTE FUR DIE OKONOMISCHE \;VIRKSAlVIKEIT IM

KARTOFFELBAU AUF HANGB6DEN

Zusamrnenfassung

Die in den Jahren 1976 - 1979 in den LPG Suatu, Panticeu und Dezmir aus elem Kreis
Cluj durchgefiihrten Forschungen, erwiesen dass eler Kartoffelbau mit gutem Erfolg aui der
Kartoffel entsprechenden Hangb6den mit bis 14° (25%) Hangneigung ausgebreitet werden
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kann, mit der Bedingung dass alle Arbeiten mit geeigneten Maschinen, entlang den Schichtli
nien der Hănge, durchgefiihrt werden. Die vorliegellde Arbeit ellthălt eine Allalyse der wich
tigsten, im I<artoffelbau auf Hangb6den registrierten I<ellllwerte, die 6konomische \Virksam
keit betreffend. Aufrgund der durchgefiihrten Forschungen, wurde festgestellt dass der
Kartoffelbau .. auch aus 6konomischell Gesichtspunktell bis zu 11° Hallglleigung ausgeweitet
werden'kann, wenn der erzielte Knollenertrag 18 t/ha iiberschrietet. Die Dberpriifungen der
Mechanisierungstechnologie unddesMaschinensysteras fiir denl{ar.toffelbau auJ lfangb6den
in Grossproduktionsbedingunger1, haben bewiesendass wenn alle technologischen Sequenzen
respektiert werden, auch in solchen Bedingungell Kartoffelmittelertrage van 25 - 35 t/ha
und hohe Reingewinne erzielt werden kănnen.

PE3YJlbTATbI HCCJlE,UOBAHHH TIO YCTAHOBJlEHHIO OCHOBHbIX
I10KA3ATEJlEH 3KOHOMHLIECKOH 3<p<pEKTHBHOCTI1 I1P~f BbIPA

lUHBAHHH KAPTO<pEJl5I HA CKJlOHAX

Pe310Ate

Pesy.'1bTaTbl llCCJle,lJ,013aHHfl, npOBO,lJ,H13UIHXCH B 1976-1979 fI'. B CeJlbCKOX03HikTBeHHblX

TIpOH3130,lJ,CTBeHHblX KOOrrepaTlmax CyaTy, I1aHTlllley H JleSl\'mp KJly}KCKOrO ye3,lJ,a, TIOK3S3.rlH,

tITO l<apToepeJlb lVlo}KHO C ycnexoM Bblpalll,HBaTb Ha CKJlOHaX C yKJlOHOM ,lJ,0 14° (25%) C 611aro

npHHTHblMH ,lJ,.nH 3T011 KyJlbTypbI I10tI13aMH, npH yCJl013HH BblTIOJIHeHHH Bcex pa60T cooTseTcTBy

mlll,HMH MaWHH3MH TIO 06m.eMY HanpaBJleHllm ropHsOHTaJleH. B CTaTbe ,lJ,aeTCHaHaJlHS OCflOBHblX

nOKas3TeJ1eH 3KOHOl\mtIeCKOH 3epepeKTHBHOCTlI, yCTaH013JleHHblX npH 13blpalll,HBaHHI1 KapToepeJl}l

Ha CKJIOHaX IlO npOTH1303pOSH!lHOH CHCTeMe. Ha OCH013aHHH npOBO,lJ,HBlllHXC5I HCCJle,lJ,OBaHHil

6blJIO yCTaH013JleHO, tITO C TOtIKH spelUIH 3KOHOMHtIeCKOH 3epepeKTH13HoCTH 13blpalll,HBaHHe KapTo

.epeJl5I MOlliHO ,lJ,eJlaTb Ha CKJlOHax C yKJIOH01VI ,lJ,0 14°, TIpH yCJlOBHH TIo.rrytIeHH5I MHHHMaJlbHoro

ypo}KaH K.TJy6HeH 13 18T/ra. I1poBepKa, npOBO,lJ,HBWaHCH B npoH313o)J.cT13eHHblx yCJlOBHHX C npllMe

HeHHel\i MexaHH3HpoBaHHoH TeXHOJlOrHH li CHCTeMbi CI1eUHaJIbllbIX MalllIlH J1.JIH B03,lJ,c,,1bIBaHHH

J<apToepeJl51 Ha CKJ10Hax, I1Oil,TBep,lJ,IUla, tITO 13 3TllX yCJlOBH5IX 11 npH C06JllO,lJ,eHHll Bcex 3BeHbeB

TeXHOJlOfHtIeCKOrO npOllecca, Cpe,lJ,JlHe ypo}Kali I<.TJyoHeH KOJle6JllOTC5I OT 25 ,lJ,0 35 Tira, tITO yKa

SblBaeT Ha 3epepeKTHBHOCTb Bblpalll,HBaHIUI Ha CKJ'10HaX 3TOli KyJlbTypbI, ,lJ,alOIllefl 3lIa4HTeJlbHble

.,lJ,OXO.lI.bL
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:Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1981, voI. XII

IMPLICAŢII ECONOMICE ALE TRANSFERULUI
DE LUCRĂRI ALE SOLULUI ŞI DE FERTILIZARE

DIN PRIMĂVARA IN TOAMNA

1. MEZABROVSZKY

Pe baza structurii culturilor existente la C.A.P. Hărman, judeţul

Braşov, se prezintă implicaţiile economice ale transferului de lucrări

ale solului şi de fertilizare din prim[tvară în toamnă, folosind metoda
simulării. Simularea s-a efectuat pe trei variante de timp disponibil,
respectiv 60 - 70 -90%, şi trei graduări ale transferului de lucrăripe 0,30%
şi 60% din suprafaţa cultivată cu cartof. Au fost analizate necesarul
total de zile agregat, numărul de tractoare fizice, cît şi unele aspecte
economice (costul hectarelor de arătură normală şi consumul de carbu
ranti). Rezultatele obţinute vin să confirme că, în condiţiile unei opti
mizări a doULrii (1990), un transfer de lucrări pentru 30 - 60 % din supra
faţa cultivată cu cartof (fertilizări, ariHuri, pregătirea terenului şi exe
cutarea biloanelor în toamnă) este optim atît din punct de vedere eco
nomic cît şi energetic deoarece permite recoItarea mecanizată cu combina,
reduce volumul de transport şi implicit consumul de energie.

Modernizarea tehnologiei de cultivare a cartofului cu o nouă tehnolo
.gie, care prevede un transfer de lucrări ale solului şi de fertilizare din pri
măvară în toamnă, atrage atenţia atît prin mărimea efortului cît şi prin
dimensiunile efectului. Deoarece cultura cartofului necesită un consum
mare de energie, datorat lucrărilor mecanice, s-a încercat experimental
descongestionarea lucrărilor din prin1~tVară şi în special formarea de biloa
ne în toamnă cu repercusiuni favorabile în reducerea numărului şi mărimii

bulgărilor , fenomen pozitiv în ce priveşte recoItarea mecanizată. în aceste
condiţii apare util de cunoscut implicaţiile economice ce rezultă în urma
transferului de lucrări.

MATERIALUL SI METODA DE LUCRU. Continutul concret al tran
sferului de lucrări s-a' preluat din recomandările lab~ratorului de tehnologie
al LC.P.C. (1979) şi constă în: fertilizări organo-minerale în toamnă şi un
adaos de 50 0

/ 0 din cantitatea de azot ce se aplică în primăvară; executarea
arăturii cu grapa stelată, nivelarea şi pregătirea terenului şi trasarea biloa
nelor cu ajutorul cultivatorului echipat cu rariţe.

Pentru a se evidenţia ce consecinţe economice şi energetice ar rezulta
dacă acest transfer s-ar practica de către Cooperativa agricolă de producţie

Hărman, din judeţul Braşov, în condiţiile planului de producţie pe anul
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1980 si cu dotarea existentrl a sectiei S.M.A.,care o deserveste, s-a folosit
metoda si111ulrlrii. Simularea s-a filcut pe trei variante de ti-r'n p disponibil,
respectiv 60%' 75% şi 90% şi trei graduări ale transferului de lucr~u-i

30~<) şi 60% (din suprafaţa cultivat{l cu cartof).
Pentru efectuarea calculelor am recurs la unnătoarele elemente

Httoare:
- executarea transferului de lucrări contribuie la posibilitatea rc

coltării cu cOlnbina şi reduce'ca cantitrlţilor ele impurităţi la unitatea de
suprafaţă înlnedie cu 8 t/ha (BUDUŞAN şi colab., 1979);

~ efectuarea de lucrări r:entru fiecare cultură în parte, cu producţi

ile planificate, alccări de factori şi utilaje folosite;
- stabilirea productiviElţii agregatelor pe baza nonnelor de produc-

ţie elaborate de către M.A.I.A. 1977.
REZULTATE ŞI DISCUŢII. Întrucît în call1pania de toalnnă s,e înre

gistreazrl un vîrf de lucr~tri, o primă analiză s-a efectuat la situaţia con
creHl existentă în unitate la termenii actuali de executare a lucrărilor lne
canice, care calendaristic sînt cuprinşi între 10.VIn şi 30.X, duprl care
condi ţiile de climă nu lnai permit executarea lucrărilor agricole şi la urmrl
toarea strUctllf~l de culturi (tabelul 1).

Tabelul

Planul de cultură al unităţii C.A.P. Hărman (Crop planned structure of farm Hărman)

judeţul Braşov - 1980

'I
Procl . medic (l\Ican yicld) I

Supra- kg/lla DClllJll1irea prode "Li

faţa ---rrO~hJS-I- llro'll"s'l secundar
(SITfacc) principal seCUl.;d:U (Second. proc1uC'\

I (Main (Seconc1?ry
proelt:ct) procl1C't)' I

I 2.
.",)-~li3 -8-0'-(-)-:) -0'-00 --o-. '-1--
. j ., . pene ŞI p ea'/2l

I
11~05 II ~ 9

0
°0°0 23 7100°0 paie şi pleav2l

_ J paie şi p1c;rdt

70 3 100 2 300 paie şi p1eel'12t

CdtUD
(Crop)

Grîu toamnă (Autumn wheat)
Orz toamnă (Aut. barley)
Orzoaică toamnă (Autumn two-row

barley)
Orzoaică primăvară (Spring h\'o-ro\V

barley)
Sfeclă de zahăr (Sugar beet)
Mac (Toppy)
Legume (Vegetables)
Cartof ele Sr1,m în ţă (Seeel patataes)
Alte culturi (Other craps)
Total

184
40
10

I

I 4~~

1262 I

31 000
675

3850
19000
7400

7000
400

frunze şi colete

I cap'" le de

I---------_.

Pe baza acestei structuri de culturi s-a calculat necesarul de zile-agre
gat pentru efectuarea mecanizaHl a lucrărilor agricole în perioada 10.VIII
30.XI (tabelul 2). Pentru această perioadă şi la tehnologia actuală de cul
tivare a cartofului, este necesar un COnSUlTI de 1 784 zile-agregat, pentru
aceeaşi perioadă şi la o tehnologie cu un transfer de lucrări pe 30% din su
prafaţa cultivată cu cartof - 1 856 zile-agregat, iar pentru executarea vîr
fului de lucrări din toamn~l şi la o tehnologie cu un transfer de lucrări pe
60% din suprafaţa cultivată cu cartof - 1 909 zile-agregat.
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Tabelul 2

Nect.'sarul de zile agregat pentru ··executarea mecanizată a' lucrărilor agricole la C.A.P.
Hărman, in perioada 1O.VIII~30.XI (Necessary of days for each mechanical unit for agricul-

ture in Hărman farm in period 10.08-30.11)

CCTcale (Cercals)
S = 580 ha

Sfeclă ele zahăr

(Sugar beet)
S 0_= 184 ha

V1

V 2

balotat paie; transport cereale, baloţi, ingră

şănlinte şi Să1TIlnţă; fertilizări Cu îngrăşli

ll1inte chitnice; arături de însălllînţare;

preg{ttit teren ~i însămÎnţat

recoltat; transport sfecJrl, colete, îngraşa

lninte; fertili;i~ări cu îngdi,şi\,n1inte naturale;
arături şi grăpat

559

483

-----------,--~ ------.----.-..---.----.---1------

.'.1te culturi (mac, le- '-3
gllme, plante furaj)
(Other craps (poppy,
'regetables, foragc
crops)
s= 98 ha

fertilizrLri Cu îngrrlşănlinte chinlice; transport
produse şi îngrăşăminte; arătmi; pregrltit
pat gernlinativ şi înstt111înţat

65

749

677
Cartof (Potato) Vo
S = 400 ha

I~

- distrugerea chimidl a vrej ilor; recoltat,
condiţionat; transport cartof cu impurităţi,I
arMură şi grăpat 1 ---

- distrugerea chimică a vrejilor; recoltat; I
condiţionat; transFort cartof cu impurit{tţi;

arătură; grăpat ~i transfer de lucr{lri (fer
tilizări, pregătit teren, executat biloane)'

- distrugerea chimică a vrej i1or; recoltat;
condiţionat; transport cartof cu impurităţi;

arătură; grtlpat şi transfer ele lucrări (fer
tilizări, pregMit teren, executat bi10ane)

802

TDTal zile agregat (1-1-2+3+ Vo) (Total days for a mech. unit) 1784

.~I'otal zile agregat (1+~+3+VllJTotal_daysfo~~ch. unit) 1856 _

Total zile agregat (1 +2 + 3 -+- V 2) ( (Total days for a mech. unit) 1909

Analizînd numărul de zile-agregat pe total se constată o creştere cu
72. respectiv 125 zile-agregat la cele două graduări ale transferului de lu
crzlri (30% şi 60%), dar analizate pe secvenţe de lucrări se remarcă o redu
cete a numărului de zile-agregat la recoltat şi transport cartof (cu impurităţi)

de 52 laV t şi 130 la V2 comparativ cu martorul Vo' aceasta ca urmare a
dectului pozitiv de transferare a lucrărilor.

Calcularea numărului de zile-agregat a condus la stabilirea necesaru
lui de tractoare fizice pentru executarea mecanizată a lucrărilor agricole
în perioada 1O.VIII-30.XI (tabelul 3). Pentru lucrările mecanice ce se

'cxecuUl în prezent, numărul de tractoare fizice este cuprins între 17,7 şi
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Necesarul de tractoare fizice pentru executarea mecanizată a lucrărilor agricole in pe-~

rioada lO.VIII-30.XI (Necessary of physical tractors for mechanization in period of 10.08
30.11 of every year)

Gradul de folosire a timpuhl-i

Varianta Specificare
(Proportion of well using the tirne} ~.~

(Variant) (Mechanical works) I I60 75 90

V Lucrări mecanice ce se execută obişnuito
toamna (in autumn) 26,5 21,2 17,7

---_.
V Transfer de lucrări pe 30% din suprafaţa1

cultivată cu cartof (Transfered spring
work in autumn on 30% sudace) 27,6 22,1 18,4

---- .._---
Va Transfer de lucrări pe 60% din suprafaţa

cultivată cu cartof (Transferred springl
work in autumn on 60 % surface) 28,4 22,7 13,9

26,5 la cele trei variante de timp disponibil. Transferul de lucrări deter
mină o creştere a necesarului de tractoare fizice cu 0,7-1 ,1 la varia nta VI
comparativ cu martorul şi cu 1,2-1,9 tractoare fizice la varianta V2 com
parativ cu martorul (Vo), aceste limite fiind determinate la cele trei gradu
ări de folosire a timpului.

Deoarece prin efectuarea lucrărilor agricole în afara perioadelor op
time se înregistrează scăderi al e producţiei, am continuat această analiză

prin stabilirea necesarului de zile-agregat pentru efectuarea mecanizată a
lucrărilor agricole în perioada o ptimă (tabelul 4). Pentru a se executa a
ceste lucrări în termen, fără a ~e icclude şi lucrările specifice pentru cul
tura cartofului, sînt necesare 268 zile-agregat în luna august, 243 zile-agre
gat în luna septembrie, 47 zile-agregat în luna octombrie şi 458 zile-agre
gat în luna noiembrie, deci cu un vîrf de lucrări agricole în luna octombrie.

Efectuarea fertilizării organo-minerale în perioada optimrl contribuie
la creşterea numărului total de zile-agregat cu 277 comparativ cu tehnolo
gia actuală.

Numărul total de zile-agregat pentru executarea mecanizaHt a lucră

rilor agricole au valori foarte apropiate de la o variantă la alta, respectiv
2061 zile agregat pentru situaţia cînd nu avem transfer de lucrări, 2066
zile-agregat în condiţiile unui transfer de lucrări pe 30% din suprafaţa cul
tivată cu cartof şi 2 040 zile-agregat în condiţiile unui transfer de lucrări

pe 60% din suprafaţa cultivată cu cartof.
Stabilirea pe această cale a numărului de zile-agregat a permis calcu

larea necesarului de tractoare fizice pentru executarea mecanizată a lucră

rilor agricole În perioada optimă (tabelul 5). Pentru lucrările agricole ce se
execută toamna În perioada optimă (1O.VIII-20.IX) necesarul de tractoare
fizice este cuprins Între 22,4 şi 33,6. Un transfer de lucrări pe 30% din su
prafaţa cultivată cu cartof duce la o creştere foarte mică a necesar ului de
tractoare fizice, respectiv 22,5-33,7, iar la varianta de transfer a lucr{lri
lor din primăvară în toamnă pe 60% din suprafaţa cultivată cu cartof, ne-
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Tabelul -1
Necesarul de zile-agregat pentru executarea mecanizată a lucrărilor agricole, în perioada
optimă lO.VIII-20.XI (Necessary of days-tractor units for mechanization in optimal period

of 10.08-20.11)

Luna
(Month) I Var. I

(Var)
Denumirea lucrărilor ce se execută în perioada optimi

(Mechallical wor1,5)
Total zile-agregat

(Total days-mn.
chine units)

August

I
Balotat paie; transport cereale, baloţi, alte

268produse însămînţat Lolium; distrugerea
chimică a vrej ilor

Septembrie Recoltat sfeclă de zahrtr; fertil izări cu îngră-

şăminte chimice; arături; grăpat; pregătit 243teren; însămîntat cereale; transport să-

mînţă, îngrăşăI~inte, alte produse

Octombrie Transport sfeclă; colete cereale, îngrăşăminte

chimice şi naturale; fertil izări cu îngrăşă-

minte naturale şi chimice; recoltat sfeclă de 477
zahăr; pregătit teren; insămînţat cereale;
arături adînci şi grăpat

Noiembrie Transport sfeclă, colete, îngdşăminte na-
turale şi chimice; fertilizări cu îngrăşăminte 458
naturale şi chimice; arături adinci

Septembrie V - recoltat; condiţionat şi transport cartof 615o
cu impurităţi

V - recoltat; condiţionat; transport cartof1
cu impurităţi şi transfer de lucrări (ferti- 620
lizări, pregătit teren, executat biloane)

---
V2 - recoltat; condiţionat; transport cartof cu

impurităţi şi transfer de lucrări (fertilizări, 594
pregătit teren, executat biloane)

Total zile .agregat (1+2+3+Vo) 2061

Total zile agregat (1+2+3+ V l ) 2066

Total zile agregat (1+2+3+V2 ) 2040

Tabelul 5

Necesarul de tractoare fizice pentru executarea lucrărilor mecanice în perioada optimă ..
10.VIII - 20.XI (Necessary of physical tractors for mechanization in optimal period of 10.08

20.11)

Gradul de folosire a timpului (Propor
tion of wel! \\sing the time) %Varianta

(Variant)
Specificare (Mechanical work)

60 75 90

V o Lucrări mecanice ce se execută obişnuit 33,6 26,9 22,4
toamna (in autumn)

V Transfer de lucrări pe 30% din suprafaţa cul-1
tivată cu cartof (Transferred spring work in 33,7 27,0 22,5
autumn an 30% surface)

"z Transfer de lucrări pe 60% din suprafaţa cul-
tivată cu cartof (Transferred spring "york in 33,3 26,6 22,2
autmnn an 60% surface)
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eesarul de tractoare fizice se reduce cu 0,2-0,3, aceste limite fiind deter
minate de cele trei variante de timp disponibil (60%, 75% şi 90%)'.

Analizînd implicaţiile economice ale transferului de lucrări pentru
cultura cartofului şi numai sub aspectul acestei singure culturi (tabelul 6)
:se constată o reducere a num{trului de zile-agregat cu 93,3% în caz~ll unui
transfer de lucrări pe 60% din suprafaţa cultivată cu cartof. Costul hecta
relor de arătură normală (h.a.n.) se reduce cu 2000 lei, respectiv 99,3%,

Tabelul 6

Implicaţii economice ale transferului de lucrări ale solului şi de fertilizare din primăvară în
toamnă pentru 100 ha (Economical consequences of transferring the spring works fortillage

and fertilization in autumn on 100 ha)

nlărimij- 1 ---[--
fizice % Imii lei (;;) mii ki Il %)

(number) ,

Specificare
(Variants)

1
Trnnsfcr

du lucrări

I
(Proportion

! of tr~l~lSfcr)

Zile agregat
( Days-ullits)

CQstul 11.<1.n. C(l!1srm C<l1bu-
(Plollghed hectare' ranţi (Carbt:rant

cost) eOJLH.'ll1ption)

Transfer lucrttri pentru cultura
mrţofului

martor
30
60

402 100,0
392 97,5
375 93,3

260 1 10o,0 r 19,6
258 99,3 19,4
258 99,3 19,3

100,0
98,9
98,6

Transfer de lucr(tri pentru cul
tura cartofu1ui în condifiile
campaniei de toamnă

(situaţia actuală)

Transfer de lucrări pentru cul
tura cartofului in condiţiile

campaniei de toamnă

(epoca optimă)

martor
30
60

lllarior
30
60

----- ------
141 100,0 137 100,0 8,0 100,0
153 108,5 143 104,4 8,4 105,2
166 117, I 146 107,0 9,0 112,8

-- --- -"------
163 100,0 107 100,0 8,7 100,0
163 100,3 IlO 103,3 8,9 10 1,8
161 99, I 113 105,6 9,1 103,9

iar consumul de carburanţi se reduce cu 200-3001, comparativ cu mar
torul. Aceasta exprimaHt în unităţi energetice înseamnă o economie de
3 180 kWh, respectiv 1 132 kg combustibil convenţional (kg c.c.) pentru
100 ha cultivat cu cartof. DatoriUl economiilor ce se realizeaz{l cu ajutorul
transferului de lucrări, acest procedeu este bun, dar numai în condiţiile

unor anumite unităţi de producţie. Aceasta implică şi executarea celorlalte
lucr{n-} agricole din perioada de vîrf.

In condiţiile vîrfului de lucrări agricole din campania de toamn{l şi

la situaţia actuală, un transfer de lucrări din primăvară În toamn{l pe 30%
din suprafaţa cultivaEl cu cartof Înseamntl o creştere a numărului de zile
agregat cu 108,5% iar consumul de carburanţi cu 105,2%, respectiv cu 400
lei. De asemenea asistăm la o creştere a costului h.a.n. cu 6000 lei. Dacă

transferul de lucrări se execută pe 60% din suprafaţa cultivată cu cartof,
atunci toate cele trei elemente urmărite se măresc, respectiv zilele-agregat
cresc la 117,1% costul h.a,n, ajunge la 107,0% iar consumul de carburanţi

la 112,8%.
Atunci cînd transferul de lucrări pentru cultura cartofului se reali

zează În condiţiile executării mecanizate a lucrărilor agricole În perioada
optim{l, rezulEl o creştere cu 100,3% a numărului de zile-agregat la un trans-
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fer de lucrări pe 300/0 din suprafaţa cultivată cu cartof si o scădere a numă
rului de zile-agregat de 99,1 % la un transfer de lucrări pe 60% din supra
fată. Atît la costul h.a.n. cît si la consumul de carburanti se remarcă o foar
te'mică creştere, respectiv 103:3%-105,6% costul h.a.n.'şi 101,8%-103,9%
consulnul de carburanţi, la un transfer de lucrări pe 30%-60% din supra
faţa cultivată cu cartof.

Sintetizînd rezultatele obţinute, În continuare se prezintă variatia
necesarului de trac~oare fizice, În funcţie de gradul de folosire a timpul~i,
pentru 100 ha arabIL (tabelul 7). La o dotare actuală de 1,5 tractoare fizice
pentru 100 ha arabil, un transfer de lucrări ale solului şi de fertilizare din

Tabelul 7

Variaţia necesarului de tractoare fizice în funcţie de gradul de folosire a timpului pentru
100 ha arabil (Necessary of tractors depending on proportion on using time computed for 100 ha)

Gradul de folosire a timpului
Transfer (Proportion of using the time)

de %
Specificare lucrări 60 75 90
(Variants) (Trans-

ferred
work) ""t", \,"'d," ",,',,' I,,'de.. '""''''1 ''''d,,'% (in~rea- (decrea- (in~rea- (decrea- (increa- (decrea-

ses) ses) ses) ses) ses) ses)

Dotare actuală (1980) 1,5 tractoare fi- 30 1,2 - 0,6 - 0,3 -
zice pentru 100 ha arabil (1,5 phy-

60 1,1 0,6 0,2 -sical tractors for 100 ha) - -

------------
Optimizarea dotării (1990) 2,2 trac- 30 0,5 - - 0,1 - 0,4
toare fizice pentru 100 ha arabil (2
physical tractors for 100 ha) 60 0,4 - 0,1 - 0,5

primăvar{l în toamnă pe 300/0 din suprafaţa cultivată cu cartof presupune
cresterea numărului de tractoare fizice cu 0,3-0,6-1,2 la cele trei variante
de timp disponibil, iar un transfer de lucrări pe 60% din suprafaţa culti
v~tă cu cartof Însealnnă o creştere a dot{lrii cu 0,2-0,6-1,1 tractoare fi
Zice.

În condiţiile unei optimiz{lri a dotării (considerat anul 1990) de 2,2
tractoare fizice pentru .100 ha arabil, un transfer de lucrări pe 30% din
suprafaţă presupune o creştere a numărului de tractoare fizice cu 0,5 pentru
60% timp bun de lucru şi o scădere cu 0,1-0,4 a numărului de tractoare
fizice la un grad de folosire a tinlpului de 75%-90~/0' Un transfer de lu~

cr{lri pe 60% din suprafaţa cultivată cu cartof duce la o scădere a necesa
rului de tractoare fizice cu 0,1-0,5 la un grad de folosire a tilnpului de 75%
-90% şi la o creştere de numai 0,4 tractoare fizice pentru un grad de folo
sire a timpului de 60%'

În lumina celor prezentate rezultă aspectul deosebit de favorabil al
transferului de lucrări ale solului si de fertilizare, din prhnăvară în toamnă,

datorat posibilităţilor de recoltar~ mecanizată cu combina, a. reducerii vo
lumului de transport şi indirecta consumului de energie sub formă de hidro
carburi fosile - aceasta în mod deosebit pentru judeţele mari producătoa

re de cartof şi mai ales pentru etapa următoare (1990).
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CONCLUZII. (1) Un transfer de lucrrLri ale solului şi de fertilizare din
prilnăvară în toalnnă pentru 30-- 60% din suprafaţa cultivată cu cartof
este otim din punct de vedere economic şi energetic comparativ cu tehno
logia clasică, dar analizat numai sub aspectul acestei singure culturi. (2)
la dotarea actual{l (1980), cu mi jloace 111ccapice (tractoare, utilaje) un tran
sfer de lucrări pe 30- 600/0 din suprafaţa cultivată cu cartof, în condiţiile

executării vîrfului de lucrări agricole din toanlnă şi la structura de culturi
existente în unităţi, nu este posibil deoarece cu dotarea existentă abia se
poate realiza volunlu~ de lucrări planificate şi aceasta cu efortul unor schiln
"buri prelungite. (3) In condiţiile unei optinlizări a dotării (1990) cu mij
loace nlecanice (tractoare, utilaje) un ha.usier de lucrări pe 30-60% din
suprafaţa cultivaUl cu cartof, în condiţiile executării vîrfului de lucrări agri
cole din toaulnă în perioada optinlrl şi axată pe structura de culturi existen
te în unităţi este optinl atît din punct vedere economic cît şi energetic.
(4) O reflectare compleUL şi concludenUi a transferului de lucrări ale solului
şi de fertilizare din primăvară în toamnrt e posibil în cazul în care se dis
pune de date concrete asupra variaţiei nivelului producţiei, a ti purilor de
1mburuienare posibilă şi efctul asupra rccoltării mecanizate.

B 1 B L 1 OG H. A FIE

BUDUŞAN, V., NAN, S., BREDT, II., ŞEl1BĂNESCU, J\IAHIANA, 1980: Contri
buţii la tehnologia de culti-rare a cartofului în ved.crca recoltării cu combina pentru reducerea
procentului de bulgări. Lucr. şt. LC.P.C. Braşo7, Cartoful, 12. MAIA-C1VIAPUAIA: Norme
<le producţie şi ele consum motorină şi tarife de plat(1 a mecauizatorilor, coeficienţi de corecţie

a normelor şi coeficienţi de transformare în ha <1.n. (1977).

Tre.zcntatlt Comitetului de redacţie la 17 mai 1980

Referent: Dr. ing. Il'. Socol

ECONONnCAL IMPLICATION OF 'TRANSFERENCE OF SPH.ING
ACTIVITIES (TILLAGE AND FERTILIZATION) 1'0 AUTUMN "':

'''!t''";.o.~~laz_

Surmncwy

Basecl on the results obtaineel at C.A.P. H.:trman (Braşov district), thc siml1lation mc
thod \vas uscd for the economical analysis of the efficiency of the transference of the 'spring
activitics to al1tumn. Thc sil11ulation involvccl 3 variants of availablc timc (60, 70 and 90%)
and 3 elegrees of transfercnce (O, 30 and 60 % fram the arca for potato). The total neces
sary of days/traetor unit, the Ilumber of physical tractors and some aspects like the cost of
a hectare normally ploughed (22 cm deep) aud Diesel oil cOllsumptioll were analysed. The
conclusion was drawn that when an optimul11 level of endowcring with tractors aud machines
is reached (planned for 1990) a transference of the fertilization, ploughiug, tillage aud ridging
for 30-60% area for potato is very adviceable. This techuological solution is optimulll eco
nomically aud energetically, allowing a good work of the complete potato harvester, reducillg
the transport and the encrgy cOIlsumption too.
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OKONONIISCHE IJ\IPLIKATIONEN BEI DEI~ VERLEGUN G VON
BODENBEARBEITUNGS UND DUNGUNGSARBEITEN AUS DEJI

FRUHJAHR IN DEN RERBST

Zusamrncnfassung

Fflr dic Felelpflanzenstruktur dcr LPG H;"1nnan, I{reis Braşov, werden die nach der
Simu1ierungsmethode festgestelltcn ăkonomischen Imp1ikationen der Verlegung von Boden
h2arbeitungs- und Dungungsarbeitcn aus dem Frilhjahr in den Herbst dargestellt. Die Simu
ECLmg wurde fiiI' drei Variantcn der vcrfUgbaren Zeit, bzw. 60-70-90%, und fur drci Stufen
der Arbeitsverlegung, 0-30-60% der KartoffeIf1ăchc, durchgefLihrt. Es wurden analysiert
(las Tota1becliirfnis an Aggregatarbeitstagen, die Zahl der physischen Traktorcn als auch
einige ăkonomische Aspekte (die kosten pro Hektar Normala ckerung und der Brenn
stoffkonsum). Die erzielten Ergebnisse bestătigen dass in elen Bedingungcn cincI'
Optimierung der Ausstattung (1990), cine Vcrlegung der Arbeiten fiiI' 30 -60% der Kartof~

felflăche (Diingungcn, Ackerungen, Bodenvorbereitung und Dammauffuhrung im Herbst)
optimal ist, sowohl 6konomisch als auch cnergetiscll, \Veil sie die mechanische Ernte mit
der Kombine gewăhrt und den Umfang der Transporte uud mitinbegriffen den Energiekonsum
reduziert.

3KOHOMH4ECKHE nOCflEnCTBH~ nEPEHECEHH~ PA50T DO
B0311EJ1bIBAHHIO n04BbI J1 Yl105PEHHIO C BECHbI HA OCEHb

Ha OCHOBe cyllI,eCTBylomeii I3 ceJlhcKOX035-d1crBellHOM npo113Bo,UcTBeHHoM KoonepaTHB0

X9pIv1311, 5pawoBcKoro ye3,u,a, cTpyKType noceBOB, nplIBO,ll,HTCH 9KOHOMHLJeCI<He aCneI<TbI ne

pCHeCeHll5J pa60T no o6pa6oTKe rrOtIBbI 11 y,ll,06peHHlo c BCCHhI lta ocenh, c HCnOJlb30B3HI1ei\I J~.l51:

:Horo MeTOlJ,a MOAeJIIIpOBaHIHl. lv10,l~ev'lHpOBaHHe 6bI.10 C,u,CJ13HO B Tpex BapnatlTax HCnOJIb30~

HaHlUl HMelOllI,eroC5J BpeMeHIl, Ta ceTb Ha 60,70 II 90% H C Tpe:\15J rpa,ll,alI,IUIMH nepeHoca pa60T ~

- Ha O; 30 H 60% o6pa6aTh13aCi\wii no,ll, Kapnxl)eJIh nJI0Il~3,ll,H. 5bW3 aH3JIH3IlpOBaHi'l OGI1~3H

nOTpe6HocTb B I\IaWHHO-,lUi5iX H J<OJIIltICCTBC CpI13HtIeCKHX TpaKTopoB Il HeKoTopble 9KOHOi\IHtIeCKII0

acneKTbI (CTOHi\IOCTb reKTapa i\I51rKOII rraXOHl II pacxo,ll, rOpIOtIero). I1o.'lyQeHHbIe pe3yJIbTaTbl

nO,ll,TBep)K,ll,alOT, lITO B yCJIOBHHX 0l1THMH33lI,11H OCHalJJ,eHH5J (B 1990 r). nepelIeceHHe pa60T (YJ~o~

6pefIH5l, BcnaWKIl, rrO,ll,roToBKH nOtIBbI 11 rpeoHeBaHH51) Jla 30-60% B03)leJIbIB3eMoi'I no;~

K3pTocj:JeJlb nJl0ma}J,H Ha ocelIb, 5lB.Jl51eTC9.. OIlTHMaJIhHbIM KaK B 3KOHOl\HltIeCKOl\1, T3K II B 3HCpreTlI

qeCKOM OTHoweHHH, TaK K3K n03BOJ15JeT npOBeJl,Cf-IHe MexaHH3HpOBaImOlI y60PKI1 KOM6afmol\I 1\

CIlH)l~aeT 06beM TpallCflopnIpOBOK, a CJle,ll,OBi'lTeJlbHO 11 paCXO,ll, 31lepnlH.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C., 1981, voI. XII

CONTRIBUŢII LA STABILIREA UNEI METODOLOGII
DE DETERMINARE A EFICIENŢEI ECONOMICE

A DESIMII DE PLANTARE A CARTOFULUI

MARIANA ŞERBANESCU

Cresterea eficientei economice a culturii cartofului estre strîns
legată de' aplicarea un~r tehnologii fundamentate tehnic şi economic,
atît pe ansamblu cît şi pe verigile componente. Funcţiile de producţie

constituie un instrument util în fundamentarea economică a tehnologiei;
cu ajutorul acestora se pot identifica relaţiile între valoarea producţiei,

venitul net pe de o parte şi producţie, resursele şi costul lor pe de altă

parte, relaţii care determină optimizarea rezultatelor. Se exemplifidi
această afirmaţie prin modelarea matematică a dependenţei nivelului
recoltei de desimea şi mărimea materialului de plantat. La badt stau
rezultatele experimentale obţinute cu trei mărimi diferite ale tubercu
lilor de sămîntă la două nivele de fertilizare. S-a recurs la delimitarea
zonelor econon;ice, zone ce rezultă la diferite valori ale variabilei inde
pendente putînd fi astfel determinate desimile de plantare la care se pot
asigura obţinerea de venituri.

Experimental s-a demonstrat că stabilirea desilnii de plantare în func
ţie de mărimea tuberculilor de sămînţă este una din condiţiile principale
pentru obţinerea producţiilor mari. Abordarea variantelor experimentate de
pe poziţii econ01nice este necesar{l pentru a stabili modul cum influenţează

acest factor de producţie eficienţa economică a tehnologiei.
Necesitatea unei cercetări în care aportul specialistilor în stiintele teh

nicii agricole să se conjuge cu cel al econ01niştilor se it'npune, î{l sca'pul evi
denţierii ponderii factorului analizat în realizarea producţiei, pe baza căruia

rezultatele să se poaEl integra Olnogen în modele cu finalizarea econonlică

HEADY şi DILLON, (1965).
Efectul econ01nic al desimii de plantare se exprimă atît prin SUlna chel

tuielilor de producţie cît şi prin volunlul producţiei. Deoarece fiecare din
acesti doi factori se pot modifica în acelasi sens sau în sensuri diferi te este
nec~sar{l analizarea lor. Existenta unor rel~tii functionale între mărilnea in
trărilor în procesul de producţie şi nlărim~a efectului pennite exprimar~a
relaţiilor existente între factori şi rezultate, prin formule lnatenlatice. In
acest 1110d se ajunge la înţelegerea legiElţilor care domină fenomenul şi pe
această bază la îmbogăţirea instrun1entelor de îmbunătăţire a tehnologiilor
de producţie (SOCOL, 1977).
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MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE. Cercetarea economIca
se efectuează prin ev~luarea atentă şi lninuţioaszt alegi trlţilor care guver
nează fenomenul pentru a-l pătrunde şi înţelege ca sens şi dezvoltare (SO
COL, 1977). Astfel că, deşi cercetarea a urmărit clasificări metodologice, la
sele-ctarea lnaterialului de bază ne-anl oprit la rezultatele obţinute de
CEAlJŞESCU şi colab. (1978) care conţin suficiente eleluente pentru o in
terpretare econOluidt conlplexă şi care. ca rezultate, se înscrie în logica evo
luţiei fenomenelor. Construirea de luodele matematice, funcţii de producţii

economice a fost mult faciliiaHl de factorii şi gradu{lrile studiate.
Pentru interpretarea rezultatelor s-a folosit metodologia stabiliUl de

BAGHINSCHI (1979) prin deternlinarea zonelor tehnice şi econom.ice la di
ferite nivele de alocare a factorilor analizati. Desinlea minimzl s-a considerat
30 000 cuiburi/ha la care s-au auăugat cît~ 6 uniHtţi de resursă (o unitate de
resursă. fiind de 10 000 cuiburi/ha).

Rezultatele experinlentale folosite peTmi t posibilitatea interpreUlrii
variantelor de desimi de plantare prin funcţii de producţie. Pentru fiecare
'variantă s-a identificat funcţia de producţie fizidl, de tip p~ttratic cu o vari
abilă independentă (desilnea de plantare). Efectele marginale sînt calculate
prin derivare parţială din funcţia de producţie.

Transformarea funcţiei de producţie fizidl într-o funcţie de producţie

econOluiczl este necesară pentru ca at ît producţia cît şi resursele (nlaterialul
de plantat) să capete valori. Aceste valori se obţin înmulţind cantitatea de
resurse şi de produse cu preţul unitar al acestora.

Desimea de plantare la care se obţine maXilUUJn de producţie s-a aflat
egalînd clerivata funcţiei cu zero:

al + 2 a2x = O

Iar maximulu de venit net se va obţine în nlomentul în care:

? ' p.Tal + ~ a2x =--= -::; ,
1 Y

În care:

P x == preţul resursei
P y = preţul producţiei

Indicatorii economici calculati care intervin într-o functie eCOnOlUIGl
sînt: valoarea sporului de producţie (VSP), valoarea producţ'iei luarginale
(VPMg), venitul net al sporului de producţie (VNSP), venitul net 111arginal
(VNMg) şi venitul net al producţiei Inedii pe un1tatea de resursă (VNP).

În funcţie de schimbările 1n lUrlri111ea rapoartelor dintre cantitatea de
resurse alocate si Inări111ea efectului s-au delimitat zonele tehnice si econo-
mice astfel: ' ,

-- Zona 1 tehnică si economidl este zona de crestere a venitului net
marginal şi a venitului ~et pe unitatea de resursrl. '

- Zona a II-a tehnică şi economicăeste cuprins~l între venitul net nlar
ginal luaxim şi venitul net pe unitatea de resurs~l maxinl.

DUprl acest punct, adică după ce se atinge maXilUU111 de venit pe o re
surs~l. zonele tehnice nu mai corespund cu zonele econOlllice.

Zona a III-a tehnică are un interval de creştere mai mare pînă cînd va
loarea producţiei 111arginale este zero unde se obţine nlaximum de producţie.
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Zona a III-a economică este la limita maximă cînd venitul marginal
pentru ultima unitate de resursă alc.cată este egal cu zero.

Zona a IV-a tehnid este zona Dierderilor de productie unde scade va-
loarea sporului de producţie. ~ ,

Zona a lV-a economică este zona nerecuperării cheltuielilor suplimen
tare (valoarea producţiei obţinute in urma adaosului de resursă, deci valoa
rea producţiei marginale este mai mică decît costul resursei).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Eficienţa tehnologiilor de
producţie este direct condiţionatăde modul în care fiecare verig~t componentil
este fundamentată, atît din punct de vedere tehnic cît şi economic. Cu aju
tonII functiilor economice se pot determina zonele de utilizare rationalrl a
resurselor şi se pot preciza cantităţilc care permit obţinerea fie de producţii
maxime, fie de venituri maxime.

Pentru ilustrarea acestor aspecte s-au selectat din experienţele efectuate
de CEAliŞESCU şi colab. (1978) rezultatele obţinute privind influenţa a trei
mărimi diferite ale tuberculilor de siimînEt (30-40 mm, 40-50 mm si 50--

5S mm) la dourl nivele de fertilizare (120 kg/ha s.a. NPK şi 260 kg/ha s.a.
NPKasupra producţiei de cartof (tabelul 1).

Tabelul

Rezultatele cercetării tehnice preluate pentru prelucrarea econometrică (Results of
technical research usc<l for cconometrical calculation)

Nivelul de fertilizare, kgJha
s.a. NPK (Fcrtilization leycl)

Calibrul h:b. rlantnţ.i

(Tub~r dimnctel') mlll I
Dcsimc.J. mii cuiburi /ha I

(Dens;ly)
Prod. totală

(Toloi yicld) tfha

120

260

30--40

40--50

30- 40

1----·-·-·---

40-50

50-- 55

I 40 40,2

I
60 41,0

80 51,2

40 44,3

60 45,9

80 44,0

I 40 50,5

60 49,7

80 48,2

40 38,3

I 60 41,9

I 80 57,8

I 40 45,0
I 60 46,5
1

I 80 47,1

40 47,3

60 50,4

80 50,2
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Pentru fiecare grupă de variante s-a ajuns la urm{ttoarele funcţii de
producţie:

Grupa de variante cu nivelul de fertilizare de 120 kg/ha s.a.NPK.

Mărimea tuberculilor Funcţia de producţie

30 - 40 mm y = 36,802 + 3,5937x - 0,7326x 2

40 - 40 mnl y = 32,486 + 7, 1947x - 0,9644x2

50 - 55 mm *) y = 50,000 + 0,5587x 0,1211x2

Grupa de variante cu nivel de fertilizare de 260 kg/ha s.a.NPK.

Mărimea tuberculilor Funcţia de producţie

30 - 40 mm y = 37,999 - 3,3578x + 2,8076x2

40 - 50 mm y = 39,304 + 3,0729x 0,3023x2

50 - 55 lurn y = 37,199 + 3,7358x - 0,2251x2

Aceste funcţii de producţie fizică s-au transfonuat în funcţii de pro
ducţie economică prin cuantificarea în expresie valorică, atît a producţiei

cît şi a resurselor, obţinîndu-se valoarea sporului de producţie şi venitul net
al sporului de producţie.

Relatiile care se creează între indicatorii economici merită să fie ana
lizate mai' amănunţit pentru că reprezintă procesul ~omplex în care au loc
fenomenele de interdependenţă între cauză şi efect. In scopul analizei aces
tor fenomene, precum şi al rezultatelor obţinute se va recurge la reprezenta
rea grafică a indicatorilor economici mai selunificativi care intervin într-o
funcţi~ economică pentru fiecare variantă analizată.

In partea de sus a graficului sînt reprezentate variaţia valorii sporului
de producţie descriind o curbă asemănătoare cu curba producţiei şi venitul
net al sporului de producţie, iar în partea de jos sînt reprezentate valoarea
producţiei luarginale, venitul net lnarginal şi venitul net mediu pe unitatea
de resursă.

Din prima grupă de variante cu nivelul de fertilizare de 120 kg /ha s .a.
NPK vom prezenta rezultatele obţinute prin analiza rezultatelor variantelor
cu tuberculi de 30-40 mm si 40-50 mm.

În cazul primei variante cu tuberculi de 30-40 mIU (fig.l) venitul net
marginal maxim se realizează în momentul alocării prinlei unităţi de resur
să, deci la 40 000 cuiburi/ha, mărind desimea, venitul net marginal scade
ajungînd la zero la o densitate de 55 000 plante/ha aici fiind liluita InaxiIuă

a zonei a III-a economică. De la acest nivel de alocare a resurselor se trece
la zona a IV-a economică - zona nerecuperărilorde cheltuieli. Valoarea spo
rului de producţie creşte cu o rată de creştere lllică astfel încît costul adaosu
lui de resursă, deci a materialului de plantat, este mai mare decît valoarea
producţiei obţinute. Atît venitul net nlarginal cît şi venitul net nlediu pe
unitatea de resurS{l au valori negative în această zonă.

Zona a III-a tehnică cuprinde un interval mai mare începînd de la o
desime de 40 000 de cuiburi/ha de unde creşte valoarea sporului de producţie

pînă în momentul în care valoarea producţiei marginale este egală cu zero,
punct în care producţia este maximă la desimea de 83 000 cuiburi/ha. l\Tă-

*) La această variantă funcţia este strict delimitată la valorile experimentate (40,
60 şi 80000/ha) şi nu sînt posibile extrapolări.
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rind densitatea peste această limită se trece la zona a IV-a tehnică, zonă în
care scade producţia, iar sporul de producţie acumulat în zona a III-a este
consumat, scade valoarea sporului ele producţie şi valoarea producţiei mar
ginale.

Folosind la plantat tuberculi de 40-50 mm (fig.2) zona a III-a econo
mică este cuprinsă Între desimea de 40000 cuiburi/ha la care se obţine ma
ximum de venit net marginal şi maximum de venit net pe unitatea de resur-
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::;1 şi c1esimea de S6 000 cuiburi/ha cînd venitul net marginal pentru urmrl
toarea unitate de resursrt este zero, iar venitul net al sporului de producţie

este maxim. Dadl se alod unităţi de resursă în plus. deci se măreşte desimea,
se trece la zona a IV-a economică, zonă în care venitul net marginal are va
lori negative, scade venitul net mediu pe unitatea de resursă astfel d la o
densitate de 82 000 plante/ha este egal cu zero, după Care ia valori negative ..
. Zona a III-a tehnidl cuprinde intervalul între desimea de 40 000 cui
buri/ha de unde producţia creşte pînă la 6S 000 cuiburi/ha cînd se ajunge la
maximum tehnic. De la acest nivel al resursei se trece la zona a IV-a tehnidl,
zonă în care scade atît producţia cît şi valoarea producţiei marginale şi veni
tul net al sporului de producţie.
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Analiza acestor două variante cu nivelul de fertilizare de 120 kg fha
s.a. NPK, cu ajutorul relaţiilor care se creează între indicatorii economici,
.JemonstreazrL faptul că zona de creştere a producţiei pînă în punctul maxinl
,este mai mare decît zona care asigur{L obţinerea de venituri, ca unnare a mă

ririi desi1l1ii.
La varianta cu tuberculi de 30--40 mn1, maxirnulll de producţie de

41,5 t/ha, s-a obţinut la o desilne de 83000 cuiburi/ha, iar n1axi1l1um de ren
tabilitate, la 40 000 cuiburi/ha cu o producţie de 40,2 t/ha. Diferenţa de 1,3
t /ha obţinuEl prin nlrlrirea desimii cu 37 000 cuiburi/ha, ceea ce Însealnnă

1, 18 t sămînţă folosită în plus la plantat, nu se justifică economic. Venitul
net marginal şi venitul net pe unitatea de resursrL delimitează intervalul eco
nomic al desin1ii, fiind cuprins în acest caz între 40 000 cuiburi şi 55 000
cuiburi/ha; de la aceasEl lilnită cei doi indicatori economici au valori nega
tive, deci costul lnaterialului de plantat este mai nlare decît valoarea pro
ducţiei lnarginale.

La variantele cu tuberculi de 40---50 n1111, nlaxinluln tehnic de 46,3
t/ha s-a realizat la o desime de 65 000 cuiburi/ha. iar venitul maxiln la 40000
-cuiburi/ha cu o producţie de 44,3 tlha, zona ccono111ică de utilizare a resursc
lor fiind cuprinsă între 40 000 şi 56 000 cuiburi/ha.

Analizînd rezultatele variantelor la carc s-a aplicat o cantitate de în
.gr{lşrLlllintc,260 kg/ha s.a. NPK prin interacţiunea care se crceaz{l între 111rlri
n1.ea efortului si mrlrimea cfechilui. se constată, că fen01uenele care au loc
]a diferite nivele de alocare a resursei, se nlcdifidl faUl de variantcle la care
s-a aplicat o cantitate de 120 kg/ha s.a. NPK. '

Este cunoscut efectul dozelor de îngrrlşrmlinte asupra producţiei, în
funcţie de desi mea de plantare, în care caz se stabileşte un raport direct pro
porţional Între nivelul de fertilizare şi desimea ele plantare. Astfel la un nivel
mediu de ferblizare se obţin producţii nlai mari la desimi mici de plantare,
iar odaUl cu cresterea dozelor de îngrrlsănlinte se măresc si desimile de plan
tare. Vom prez~nta analiza rezultatelo~ obţinute la fieca;e varianEl cu nive
lul ele fertilizare de 260 kg/ha s.a.NPK (tuberculi de 30-40 lnm, 40--50 mnl
şi 50-55 lnm).

Prin analiza indicatorilor economici la varianta cu tuberculi de 30
--40 mm (fig.3) se constată că valoarea sporului ele producţie, deci produc
ţia, creşte Ja fiecare unitate de resursă alocaEl în plus; de asenlenea creşte

:şi venitul net al sporului de producţie. Venitul net marginal creşte cu o raEi
de creştere n1ai 111icrL faţă de venitul net al sporului de producţie pînă la o
desime de 80 000 cuiburi/ha după care atinge nlaximunl la 90 000 cuiburi/ha
aici fiind lilnita zonei 1econonlidt ş} tehnică, dup{L această limită se trece la
zona a II-a economică şi tehnică. In calcul s-au folosit date experimentale
obţinute pînă la desilnea de 80 000 cuiburi/ha desime care a asigurat cel 111ai
nlare venit net marginal. S-·au {{lCUt intcrpolrlri cu densiHlţi lnai mari, În
scopul analizrtrii fenomenelor ce au loc ca efect al creşterii producţiei.

La varianta cu tuberculi de 40--50 mn1 (fig.4) valoarea sporului de
producţie creşte, dar rata de creştere se lnicşorează de la a doua unitate de
alocare a resurselor corespunzător desimii de 50 000 cuiburi/ha cînd venitul
net marginal şi venitul net pe unitatea ele resursrl sînt 11laxime delimitînd
zona- 1 tehnică şi economică. M{trind densitatea se trece la zona a III-a eco
nomică unde valoarea producţiei 111arginale scade încît venitul net marginal
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la 66 000 cuiburi/ha este egal cu zero, punct în care valoarea producţiei este
egală cu costul resursei. Peste aceasUl desime de 66 000 cuiburi /ha deşi creş

te producţia, valoarea producţiei marginale este mai mică decît costul resur
sei, astfel că venitul net marginal are valori negative, aceasta fiind zona a
IV-a economică, zonă în care nu se recuperează cheltuielile suplimentare prin
alocarea în plus a unităţilor de resursă.
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used) .

Zona a III-a tehnică începe din momentul alocării celei de-a doua uni-
tate de resursă corespunzător desimii de 50 000 cuiburi la ha pînă în momen
tul aplicării ultimei unităţi de resursrL

Relatiile dintre indicatorii economici creează o situatie asemănătoare

şi Ia varia~ta cu tuberculi de 50-55 mm (fig.5) zona 1 teh~ică şi economică
are un interval cuprins între 40 000 cuiburi/ha şi 50 000 cuiburi/ha cînd se
realizează maximum de venit net marginal şi venit net pe unitatea de resur
să. Mărind desimea pînă la 67 000 cuiburi/ha, caz în care valoarea producţiei
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Hlarginale este egal{t cu costul resursei, deci venitul net marginal este zero,
acest punct devine lilnita nlaxirrl{l a zonei a lII-a economică. Prin alocarea
\lnităţilor de resursă în plus, producţia creşte dar valoarea acesteia fiind mai
Hlidl decît costul resursci, venitul net lnarginal este negativ şi se trece ast
fclla zona a IV-a cconolnică, zonă în care sînt recuperate cheltuielile supli
:mentare deşi creşte producţia.

Din analiza variantelor pe nivelul de fertilizare de 260 kg/ha s.a. NPK
Cu ajutorul funcţiilor econOlnice se constată că producţia creşte la fiecare
unitate ele resursă alocaHl, clar această creştere, la un anulnit nivel al resur
sei nu asigură recuperarea cheltuielilor, deci devine neeconomicrt, excepţie

irlcînd varianta cu tuberculi de 30- 40 mm, unde toti indicatorii econOlnici
sînt pozitivi. În acest caz dadt ne referirn la datele e'xperienţei, desimea op
tiln~t este de 80 000 cuiburi/ha care asigur{l cea lTlai lTlare producţie şi cel mai
mare venit net faţă de desimile mai nlici, care au fost experimentate.

Exclnplificînc1 cele afirmate mai sus la varianta cu tuberculi de calibru
40-50 m_m_. maxilnmn de rentabilitate la 1 leu cheltuit se obtine la desimea
de 50 000 c~iburi/ha şi o producţie de 45,86 t,/ha, ln{trind de~imea se poate
asigura obţinerea de venituri pînă la 66 000 cuiburi/ha cînd se realizeaz~t pro
ducţia de 46,50 t/ha. Peste aceastrt densitate venitul net marginal este nega
tiv deşi producţia creşte pînă la 47,67 t/ha, dar nu se pot recupera cheltuielile
suplimentare alocate pentru cele 1,17 t/ha obţinute în plus.

La varianta cu tuberculi de 50-55 mnl la desinlea de 50 000 cuiburi/
/ha se asigură o producţie de 49,0 t/ha la care se obţine venitul net maxim.
Venitul net marginal delilniteaz~l limita desirrlii, la 67 000 cuiburi/ha, de
sime pînă la care se pot obţine venituri ca urmare a creşterii producţiei pînă

la 51,40 t/ha. Mărind desimea peste aceasHl lilnitrl producţi~l care se obţine

în plus de 1,2 t/ha este neeconomidL

CONCLUZII. (J) Funcţiile de producţie constituie un instrunlent util
pentru fundamentarea tehnică şi econom.ică a alocărilor de factori. (2) Pro
ducţia de tuberculi este o funcţie prltratidl de elesimea şi nl{lrimea materialu
lui de plantat. Pentru fiecare nivel de producţie corespunde o anumitrl can
titate de sămînFl. (3) Pentru practica agricolă folosirea modelelor lnatema
tice rezultate din prelucrarea datelor experimentale oferă posibilitatea sta
bilirii cantitrlţii ele srlmînţă necesarrt la hectar, în funcţie de mărimea mate
rialului de plantat disponibil în unitate.
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CONTRIBUTION TO ESTABLISHING AN ANALYSIS lVIETHODOLOGY
OF ECONOMICAL EFFICIENCY OF DENSITY OF PLANTED POTATO

CROP

Summary

Theyicld functions are a good mean to assess the economical underground of the tech
nology of cropping, by revealing the relationship between the yield value aud thc net income
on a side and the yield size, resources and their costs on the other side. In such a ,vay optimum
solutions can be also expressed. These ideas are ilustrated by the mathematical model for
depenclence of the yielcl on the crop density ancl the size of the seed potatoes (based on the
experimental clata resulted from a trial with 3 sizes of the planting material and 2 lmrels of
fertilization). The economical zones were defined, so the best formulas of crop densities are
recommencled.

BEITRAGE ZUR AUSARBEITUNG EINER METHODIK FUR DIE
BESTIMMUNG DER OKONOMISCHEN \VIRKSA1VIKEIT DER PFLAN

ZENDICHTE IM KARTOFFELBAU

Zusammenjassung

Die Vergrăsserung cler ăkonomischen Wirksamkeit im Kartoffelbau ist eng verbunden
mit der Anwendung von tec1misch und okonomisch begrundeten Teil- uncl Gesamttechnolo
gien. Die Produktionsfunktionen stellen ein nutzliches Instrument in cler ăkonomischen

Begriinclung der Technologie clar; mit ihrer Hilfekănnen clie Beziehungen zwischen dem
Produktionswert, elem Reingewinn einerseits uncl den Resourcen und ihrer Kosten anderer
seits iclentifiziert werclel1, Beziehul1gen welche clie Optimierung cler Ergebnisse bestimmen.
Diese Behauptung wircl exemplifiziert clurch clie mathematische Modellierung cler Abhăn

gigkeit eler Ertragshăhe von cler Pflanzenclichte und cler Grăsse cler Pflanzkonl1en. Die Bere
chnungen beziehen sich auf Versuchsergebnisse mit drei verschiedenen Pflanzknonengrăssen

auf zwei Dungungsstufen. Es wurden ăkonomische Zonen abgegrenzt, Zonen die aus verschie
elenen Werten der unabhăngigenVariablen resultieren uncl die Bestimmung cler Pflanzdichten
măglich machen, bei clel1en Reingewinne gesichert werdel1 kănnel1.

K YCTAHOBJlEHI1IO METO,UOJlOfI1I1 OI1PEnEJlEHI15I 3KOHO
MI14ECKOI~ 3cp<PE KTI1BHOCTM fYCTOTbI nOCAnKI1 KAPTO<PEJl5I

Pe3/0Me

I10BblweHHC 3IWHOMlll-leCKOH 3qxpeKTHBHoCTH KyJ1bTypbI KapToepeJ15'1 TeCHO CB513a1:!0 C

nplli'vleHeHHeM TCXIUJl-leCKH H 3KOHOMHLIeCKH OGocHoBaHHoli TCXHO.JIOrHH K3 K B lJ,CJIOM, TaK H B

COCT3B.JlmOIl.J,HX ee SBCHb5IX. I1poHSBO)J,CTHcHHble q)yHKlJ,IHI 5:!BJUHOTCH nOJIeSI-IbIM cpe)J,cTBoM ,Zl.JI51

3KOHOl'vlHtICCKOro 060cHOBaBH5I TCXHOJIOrHI1, nplIt-leM C lIX nOMOUJ.bIO I11O)lUIO yCT3HOBlITb COOTBO

WeHlI5I Me}K,Zl.y CTOI1l'vlOCTbJO ypOJKa5I H l.JlICTbIM )J,OXO)J,OlliJ C O)J,HOH CTOpOHbI il pccypCai\IH H HX CTOlI

MOCTblO C )J,pyroH CTOpOHbI, TO CCTb COOTHOWeHH5I, KOTOpbIC 06yCJIOBJlHBaIOT onTHIIlHSalJ,HlO pe3yJlb

TaTOB. 3TO Y'rBep}I{)J,eI-IHC n05ICH5IeTCJI nyTelvI MaTeMaTIII-leCKOrO Mo,rr,eJmpOBaHH5I 3aBHCHMOCTH ypo

BH5I ypo:lKa5I OT rycToTbI TIOca,rr,KH II OT KpynI-IOCTH noca,rr,OtIHOro MaTepHaJIa. 3TO OCHOBbIBaeTCR Ha

pe3y.'1bTaTaX onbITOB, npOBo,rr,HBWHXC5:! C CeMeHI-IbIMH KJlyOH5Il'vlH Tpex pa3JIlIlIHbIX pa3MepOB, npH

)J,BYX ypOBI-I5IX y,rr,06pCHH5I. EhUro c,rr,eJIaHO pa3rpaHHl.JeI-Ille 3KOHOMlllJ:eCKHX 30H, nOJlyqpI-IHbIX

npH paSJlIFII-IbIX BeJ1l1qIUIaX He3aBHCHMOH rrepeMelmOH, QTOn03BOJIH.J10 orrpe)J,emlTb ryCToTy

TIOca,rr,Im, npl1 KOTopoil 06eCnetIllBaeTC5I )J,OXO)J,HOCTb KyJlbTypbI.
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'VARIATIA COSTURILOR RECOLTĂRII SI TRANSPORTĂRII, ,

CARTOFULUI ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL PRODUCrfIEI,
GRAD DE IMPURIFICARE ŞI DISTANŢE. DE TRANSPORT

ALEXANDRINA PACIOGLU

În urma studiului economic a 3 metode de recoltare mecanizată
la 4 nivele de producţie cu 2 grade diferite de im.purificare s-a constatat
că eficienţa mecanizării lucrărilor de recoltare şi transport este cu atît
mai mare cu cît nivelul produţciei este mai ridicat. Amplasarea corectă

a culturii, ca şi alegerea unei tehnologii de cultivare adecvată, duce
la obţinerea unui cost scăzut pe tona de produs datorită realizării unui
grad de impurificare mai mic. Amplasarea centrelor de sortare a car
tofului la distante mai mici de 5 lnn necesită un număr mai redus de
mijloace de tran'sport, ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor cu
transportul şi creează posibilităţi mai bune de organizare. Prin folosirea
masinilor de recoltat cu un randament crescut are loc o scădere a cheltu
ieliior aferente şi a volumului investiţiei specifice pe tona de produs.

H.ecoltarea cartofilor constituie lucrarea care solicităo lnare concentrare
ele utilaje şi forţrt de lnundt Într-o perioadă lin1itată de timp. C01nplexita
tea procesului de recoltare a cartofilor este atribuită faptului că pentru obţi

nerea tuberculilor de cartofi este ilnpusă separarea acestora dintr-o masă

enorn1ă ele păn1Înt (circa 150 tjha faţă de 15-40 tjha tuberculi de cartof
(BElA şi colab. 1978).

În prezent forţa de muncă existentă În agricultură mai permite Înca sa
:ce folo:cească la recoltarea cartofului si lnasinile de scos. Dar În scurt timp
acest lucru nu va mai fi posibil şi se v~ in1p~ne ca necesitate obiectivă numai
recoltarea cu combina (BEEINDEI, 1977).

Eecoltarea cu combina ilnpune o tehnologie În flux continuu care nu
dă voie ca masa de cartofi recoltată să fie lăsată În grămezi o anumită peri
oadă si apoi să se continue procesul de conditionare. Această cerintă rezultă

din f~ptul că la recoltarea cu combina nu se 'poate face o separare 'riguroasă
rălnÎnÎnd În lnasa de tuberculi şi resturi vegetale, bulgări de pămînt, tuber
cuIi bolnavi sau tăiaţi care În timpullăsării În grămezi pot provoca depreci
eri calitative şi pierderi cantitative. Pentru aceasta este necesar ca tuberculii
recoltaţi cu combina să fie imediat transportaţi direct la instalaţiile de sortat
si calibrat.
, Din punct de vedere economic operaţia de recoltare n1ecanizată a car
tofului determină o creştere substanţială a productivităţii muncii vii, o con-
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centrare de mijloace tehnice pe această secvenţă tehnologică şi o nl0dificare
atît a structurii costurilor de producţie cît şi a mărimii acestora.

Din această cauză sînt utile şi oportune analize economice lninuţioase

care să identifice atît evoluţiile posibile ale costurilor cît şi elementele care
atrag consecinţe favorabile reducerii lor.

Întrucît nu se dispune de suficientă experienţrl şi rezultate efective
pentru investigare, s-a recurs la metoda simulării proceselor astfel încît
pe această bază să se poată fonnula un minim de soluţii tehnico-organiza-·
torice necesare la îndenlîna unităţilor producătoare.

MATERIAL ŞI METODĂ. S-au simulat condiţii influenţate de patru
factori, pentru fiecare prevăzîndu-se 2- 4 graduări după cum urnleaz{l:

A. Producţia melie la hectar: al-lO t/ha, a 2-20 t/ha, a3-30 tiha
şi a;,-40 t/ha;

B. Grad de impurificare: b l -15°lo impurităţi, b 2-30o/o impuritrlţi;

C. Distanţa de transport: cl -3 km, c2-5 km, c3-15 kIn;
D. Randamentul utilajelor: di-randamentul combinei CRC-2 = 1,6

ha/schimb, dz-randanlentul maşinii E-684 = 5 ha/schimb, d::l-randalnen
tul maşinii E-649T + E-684M = 8 ha/schilnb.

La alcătuirea variantelor s-a avut în vedere si viteza de mers a trac
torului cu remorca plină de 15 km/oră şi viteza de lners a tractorului cu
remorca goală la înapoiere, de 25 J~m/oră.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUTII. Justeţea alegerii factorilor,
inclusiv a graduărilor, este evidenţiaUl de variaţia mare a indicatorilor
rezultaţi în urma analizei acestora.

Desfăşurarea normală a activităţii de recoltare şi transport a nlasei
recoltate la staţiile de condiţionare presupune o corelare perfectă între di
feritele faze ale lucrării şi utilajele care concur{l la acestea. între fonnaţia

de recoltare propriu-zisă, capacitatea de lucru a acesteia (tjoră) şi nUlTIftrul
de mijloace de transport. Astfel, din analiza necesarului de timp pentru
umplerea unei remorci, direct de la c01nbină şi transportul lnasei recoltate
la o distanţă de 3 km (fig. 1), se constată că acesta este diferenţiat în funcţie

de mărimea producţiei. Astfel, pentru unlplerea unei remorci de o capaci
tate de 5 tone necesarul de timp scade de la 204 minute pentru o producţie

de 10 t/ha la 74 minute pentru o producţie de 40 t/ha cu acelaşi grad de inl
purificare. Dar tinlpul de umplere a mijloacelor de transport constituie
un element ce depinde nu nUlnai de producţia nledie realizată la hectar, ci
şi de randamentul utilajului folosit pentru recoItare. Creşterea nlasei re
coltate în unitatea de timp prin folosirea nlaşinilor cu capacitate de lucru
sporită detennină o scădere a timpului necesar pentru urnplerea unei re
morci, fenomen evidenţiat în figura 1.

a situaţie mai com.pletă şi totodată nlai concludent{l o oferă tabelele
], 2 şi 3, în care sînt redate în întregime fluxurile de recoltare cu diferite
maşini şi de transportare a masei recoltate la diferi te distanţe, pe secvenţe.

În variantele alese s-a avut în vedere lnasa recoItată (tubercul iln-
purităţi) pentru diverse nivele de producţie.

Timpul necesar pentru recoItarea unei unităţi d~ suprafaţă nu este
influenţat în linii mari de aceste nivele de producţie. In situaţia cînd re
coltele sînt lnai mici este foarte posibil ca înaintarea c01nbinei să fie 111ai
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Fig. 1 - Durata recolt[lrii şi transport[trii a 5 tone de cartof brut la distanţa de 3 km, in
funcţie de nivelul producţiei medii şi grad de impurificare (Time for harvesting ancl car
rying five tones of potatoes three kilol11etcrs far, in depcnclace on mean yielcl levcl and impu.

rities)

dificilă din alte cauze ca: sol compact, îmburuienare etc. şi astfel se reali
zează un timp de umplere al remorcii, mai mare.

Pornind de la aceste considerente S-a calculat timpul necesar pentru
fiecare secvenţă tehnologică în parte, rezultînd un timp total necesar pentru
înd,rcat, transport, descărcat, Întocmit acte.

Din analiza comparativă a tabelelor 1, 2 şi 3 reiese d, prin folosirea
maşinilor de recoltat cu un randament sporit, timpul de recoltare a unei
cantităţi constante (5 t) de cartof brut ::::c reduce considerabil influenţînd

direct proporţional Întreg ciclul de recoltare-transport. De asemenea se
constată că pentru producţii mai mari realizate la unitatea de suprafaţă

se obţine o folosire în timp a agregatelor mai eficientă.
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Tabelul 1

Aspecte tehnice şi economice ale fluxului tehnologic de recoltare cu CRC-2 şi transport (Tech
nical and economical aspects of technology of harvesting by combine CRC-2 and of transport)

Producţia medie (l\Iean yield) t/ha

Nr. Specificaţii
10 \ 20 I 30 I 40

crt. (Aspects) "') Grad de impmificare (Impurities) %

1
15 I 30 I 15 I 30 I 15 I 30 I 15 I 30

I

I

1 Masa recoItată de combină (t/ha) 12 14 ')" 28 36 42 47 36~.)

2 Timp de recoltare (minute/ha) 375 375 375 375 375 375 375 375

3 I Timp de umplerea unei remorci (mjn.) 170 130 81 66 54 44 40 33

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

4 Deplasarea remorcii cu carof la
distanţe de transport de: 3 km 12 12 12 12 12

1

12 12 12

5 km 20 20 20 20 20 20 20 20

15 km 60 60 60 60 60 60 60 60

-- -- -- ---- ----
5

1 Timp de descărcareşi întocmit acte
(minute) 15 15 15 15 15 15 15 15

-- -- -- -- ---- ----
6 Întoarcerea remorcii la combină

I
pe distanţe de transport de: 3 km 7 7 7 7 7 7 7 7

5 km 12 12 12 12 12 12 12 12

I
15 km 36 36

I
36 36 36 36 36 36

1- -- -- -- -- -1---
7 Total timp pentru înd'u-cat,

transport, descărcare şi întocmit
acte (minute) 3 km 204 164 115 100 88 78 74 67

I 5 km 217 177 128 ,113 101 91 87 80
I

15 km 281 241 192 177 165 155 155 144
1

-- -- ---- ---- --
8

I Timp ele aşteptare pentru un mij-
I loc de transport (minute) 3 km 136 96 47 32 20 10 6 O

I 5 km 123 83 34 19 7 O 33 19

15 km 59 19 51 21 O 21 9 21

-------- -- ---- --
I

9

I
Timp ele aşteptare pentru combină

(minute) 3 km - - - - - -- -

5 km - - - - - 3 - 1

15 km - - - - 3 - - -

I
*) 1. Harvcstcd yielcl, 2. Han'estiug time, 3. Time of trailer filling, 4. Tr:ll1sport, 5. Timc nf unloading aud documents

6. Comiug back of empty trailer, 7. Total timc for trailer filling, transport, unloading and documcnts, 8. Timc for
waiting for the trailcr, 9. Time for waiting for thc combiflc.
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Tabel-uZ 2

Aspecte tehnice şi economice ale fluxului tehnologic de recoltare cu E-684 şi transport (Tech
nical and economical aspects of technology of harwesting by combine E-684 and of transport)

I Producţia mcdie (Mmu yield) t/ha

I
-

I ISpecificaţii
10 20 30 40

Nr.
crt. (Aspects)'~) grad de impurificare (Impurities) 0/

/0

15 I 30 I 15 I 30 I 15 I 30 I 15 I 30

1 Masa recoItată de combină (t/ha) 12 11 123 28 36 42 47 56

2 Timp de recoltare (minute/ha) 120 120 120 120 120 120 120 120

3 Timp de umplere a unei remorci
(minute) 55 43 26 21 18 14 13 11

- - -- -- ------ ----
4 Deplasarea remorcii cu cartof pe

distanţe de transport de: 3 km 12 12 12 12 12 12 12 12

5 km 20 20 20 20 20 20 20 20

15 km 60 60 60 60 60 60 60 60

-- -- -- ---- --'--

5 Timp de descărcare şi Întocmit
acte (minute) 15 15 15 15 15 15 15 15

-- -- ------ -- ----
6 Întoarcerea remorcii la combinrt pe

distanţe de transport de: 3 km 7 7 7 7 7 7 7 7

5 km 12 12 12 12 12 12 12 12

15 km 36 36 36 36 36 36 36 36

- ---- -- -- -- -- --
7 Total timp pentru Încărcat,

transport, descărcare şi Întocmit
acte (minute) 3 km 89 77 60 35 52 48 47 45

5 km 102 90 73 68 65 61 60 58

15 km 166 154 137 132 129 125 124 122

- -- -- -- ---- -- --
8 Timp de aşteptare pentru un mij-

loc de transport (minute) 3 km 21 9 18 8 2 8 5 O

5 km 8 O 5 O 7 O 5 O

15 km O 18 O O - 1 6 O

9- -- -- -- ---- -- --
Timp de aşteptare pentru o com-
bină (minute) 3 km - - - - - - -- -

5 km - 4 - 5 - 5 - 3

15 km 1 6 - 3 - - -

*I Sce the terms translated in English in the first table.
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Tabelul :)

Aspecte tehnice şi economice ale fluxului tehnologic de recoltare divizată şi transport
(Technical and economical aspects of technology of harvesting by steps and of transport)

,.

I
Ptodl1cţia medic (Meall yield) tiha

10 I 20 I 30 I 40

I
grad ele impurificarc (Im[n;rities) %

1
15 I 30 I 15 I 30 I 15 I 30 I 15 I 30

1

1 I12 14 23 28 36 42 47 56

75 75 75 75 75 75 75 75

33 27 17 14 11 8 7,9 6,9
I

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

12 12 12 12 12 12 12 12

20 20 20 20 20 20 20 20

60 60 60 60 60 60 60 60

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

15 15 15 15 15 15 15 15

-----1--- -- --

7 7 7 7
I

7 7 7 7

12 12 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 36 36

'-- I -- -- -- --------

4 Deplasarea remorcii cu cartof la
distanţe ele transport de: 3 km

5 km

6

1 1\1asa recoltată de combină (t{ha)

2 Timp de recoltare (minute/ha)

3 Timp de umplere a unei remorci (min")

5 Timp de descărcare şi Întocmit
acte (minute)

15 km

Nr. Specificaţii

crt. (Aspects)*)

Întoarcerea remorcii la combină pe
distanţe de transport de: 3 km

_11.---- ....- 5 1_H11 ___ 15 km

7 Total timp pentru încărcat, trans
port, descărcat şi Întocmit acte
(minute) 3 km 67 61 51 48 45 42 42 41

5 km 80 74 64 61 58 55 54 53

15 km 144 138 128 125 122 119 118 117

--I------------------------------J-- -- --'--1-- --,-- --

8 Timp de aşteptare pentru un rnij-
loc de transport (minute) 3 km O ,

5 km 19

15 km 21 :ilil~'~I~ ~
7 I? 2

31=1=1~1= = =

9 Timp de aşteptare pentru combină

(minute) 3 km

5 km

15 km

o o 18 o o o

*) See the terms translated in English in the Urst table.



VARIAŢIA COSTURILOR RECOLTARII 247

Introducerea maşinilor de recoltat complexe, cum sînt în special com
binele, influenţează nu numai asupra procesului tehnologic ca atare ci şi

asupra unor etape ulterioare (transport, sortare etc.), fără de care nu se
poate asigura folosirea completă a capacităţii productive a utilajelor.

La ora actualrl, cînd majoritatea unităţilor agricole transportă carto
fuI recoltat la staţiile de sortare cu mijloace auto Sau tractoare, aflarea ne
cesarului de utilaje constituie una din problemele principale ale organi
zării fluxului de recoltare-transport.

Numărul de mijloace necesare transportului masei recoltate este in
fluenţat de factori ca: mărimea producţiei, distanţa de transport, randa
mentul masinilor de recoltat, metoda folosită la recoltare. În variantele
de recoltar~ cu ajutorul combinei CRC-2 formaţia de bază, constituită din
2 tractoare şi remorcă (fig. 2), apare numai în condiţiile în care timpul de
transport şi de descărcare este egal sau mai mic decît timpul de umplere.
Această situaţie se schimbrl dacă timpul de transport, descărcare şi Întocmit
acte este mai mare decît timpul de încărcare, fenomen ce se întîmplă cînd
distanţa de transport creşte la 15 km şi cînd o combină este deservită de
5 mijloace ele transport.

f'1inJe
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#(JmarJ

IJI/Iaj
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- .,- ---.,-4
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ffOO
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~ 0 1---3

--- -------- ---- 2

Fig. 2 - Necesarul de utilaje pentru transportarea cartofului recoltat cu combina
CRC-2 la distanţe de 3 km şi 15 km (Number of trailers that is necessary for carrying

potatoes hervested by CRC-2 combine 3 km aud 15 km far)
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Un alt factor care determină creşterea necesarului de mijloace de tran
sport îl constituie şi creşterea randamentului la recoltare prin înlocuirea
combinei CRC-2 cu maşina E-684 (fig. 3). În această variantă de recoltare,
deoarece timpul de umplere a unui mijloc de transport scade, vor fi nece
sare mai multe lui jloace de transport, chiar pentru distanţe de transport
mai mici (3 km). Un randament crescut se realizează prin trecerea la recol
tarea după metoda divizată (fig. 4) cu ajutorul maşinilor E-649T + E-684.
În variantele de recoltare cu maşini cu randament sporit se constată o re
ducere a investiţiei specifice pe unităţi de suprafaţă şi totodatrl. o folosire
filai judicioasă a tractoarelor deci are loc reducerea de combustibil necesar
pentru recoltarea şi transportul unei tone de produs agricol.
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Fig. 3 - Necesarul de utilaje pentru transportarea cartofului recoltat cu combina
E-684, la distanţe de 3 şi 15 km (Number of trailers that is necessary for

carrying potatoes harvested by E - 684 combine 3 km and 15 km far)

Eficienţa economică a lucrărilor de recoltare şi transport se exprimă

în ultimă instanţă prin suma costurilor ocazionate pentru tona de produs
şi prin volumul investiţiei specifice pentru aceeaşi caracteristică.

Costurile unitare pe tona de cartof (fig. 5) se reduc pe măsură ce creşte

producţia medie realizată pe unitatea de suprafaţă şi cresc direct propor
ţional cu creşterea distanţei de transport de la 3 km la 15 km (fig. 6).
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Fig. 4 - Necesarul de utilaje pentru transportarea cartofului recoltat după

metoda divizat{l, la distanţe de 3 şi 15 km (};'umber of trailers that is necessary
for carrying potatoes harvested by divised method 3 km and 15 km far)

Din conlpararea datelor prezentate în figurile 5 şi 6 se mai pot constata
Il10dificări În acelaşi senS şi Între lllărimea costurilor şi cantităţilorde corpuri
străine din masa de tuberculi.

Mult mai interesant apar însrl rezultatele calculelor pe variante con
stituite de mijloacele folosite pentru recoltare şi anume, diferenţierea cos
turilor în functie de randamentul acestora. Cu cît randamentul este luai
mare în unitat~a de timp cu atît costul unitar pe tona de produs este lllai
redus şi deci implicit sînt necesare nlai puţine investiţii specifice în echi
panlent.

CONCLUZII. (1) Eficienţa economică a nlecanizării lucrărilor de re
coltare şi transport este cu atît mai bvorabilă cu cît nivelul producţiei

este mai ridicat. (2) Realizarea nui grad de impurificare mai mic prin alll
plasarea corectă a culturii ca şi printr-o tehnologie de cultivare adecvată,

duce la obţinerea unui cost scăzut pe tona de produs. (3) Amplasarea centre
lor de sortare a cartofului la distanţe mai mici de 5 klll necesită un număr

nlai redus de mijloace de transport ceea ce contribuie la reducerea cheltu
ielilor cu transportul şi posibilităţi mai bune de organizare. (4) Creşterea

randamentului la recoltare în Jlnitatea de tÎInp determină scăderea cheltu
ielilor aferente şi scăderea volumului investiţiei specifice pentru tona de
produs.
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Fig. 5 - Costul reeoltării şi transportării la 3 km a
urwi tone de cartof cu 15% impurităţi în funcţie

de producţia medie la ha (Cost of a potato tone har
vested and carryied 3 km far, depending an mean

yield, when impurities pereentaje is 15%)

Fig. 6 - Costul reeoltării 'şi transportării la 15 km a
unei tone de cartof cu 30% impurităţi în funcţie de producţia

medie la ha (Cost of a potato tone harvested and earryied
15 km far, depending an mean yield, when impurities per-

centaje in 30%)
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VARIATION OF COSTS OF HARVEST AND TRANSPORT
OF POTATOES DEPENDING ON YIELD LEVEL, A1VrOUNT

OF IMPURITIES AND TRANSPORT DISTANCE

Summary

TIle economical analysis of theree methods of mecIlanized harvest at four levels of
and two degrees of impurities re'Tealed that the efficiency depends mainly on how

is the yield level. A good soil and an adequate technology of cropping can leael to
a cost of a tone of potatoes because of a reduced degree of impurities. The empla
{',cment of the centres of sorting potatoes nearer than 5 km to potato fields reduces the cost
of transport realizing better possibilities to organize the work. TIle expenses anel the value
of specific investemnet for a tone of product decrease when harvesters of higher producti
vity are used.

DIE VARIATION DER KOSTEN BEI KARTOFFELERNTE
UND -TRANSPORT IN ABHĂNGIGKEITVON ERTRAUGS

HOHE, REINHEITSGRAD UND TRANSPORTENTFERNUNGEN

Zusammenfassung

Nach der ăkonomischenUntersuchung von 3 Methoden der mechanisierten Ernte bei
Ertragsstufen und 2 verschiedenen Fremdkorperanteilen, wurde festgestellt class die Wir

ksamkeit cler Mechanisierung der Ernte - und Transportarbeiten um so grosser ist um so
hoher der Ertrag liegt. Die korrekte Bodenwahl, wie auch die Verwendung einer geeigneten
Anbautechnologie, fUhren zu geringen Kosten pro Produkttonne wegen einem niedrigen
Fremdkbrperanteil. Die Anlegung der Kartoffelsortierplătze auf Entfernungen unter 5 km
benotigt eine geringere Anzhal Transportmittel, was zur Reduzierung der Transportkosten
beitr~igt und bessere Organisierungsmoglichkleiten schafft. Die Anwendung cler Erntemas
chinen mit hoher Leistung, hat als Folge ein Sinken der entsprechenden Ausgaben und des
Umfanges der spezifischen Investitionen per Produktonne.
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KonEEAHME CTOMMOCTM YEOPKM M TPAHCnOPTMPOBKM
KAPTO<pEn5I B 3ABMCMMOCTM OT YPOBH5I YPO)KA5I, CTErlEHH

EfO 3ACOPEHM5I M PACCT05IHM5I f1EPEB03KM

Pe3fO.Me

3KOHOMH4eCKoe H3y4eHHe Tpex MeTO~OB MexaHH3HpoBaHHo~ y6pOKH npH 4 ypOBHBX

ypO)KaB, C ~BYM51 CTeneH51MH 3aCOpeHYIH nOKa3aJIO, 4TO 3cj:xpeKTHBHoCTb MexaHH3auIHI pa60T TIO

y60pKe H TpaHcnopnlpoBKe ypQ}Ka5I TCM Bblwe, lleM COJIbWe BCJIH4HHa ypOfKa5I. TIpaBl!J1bHOe

pa3MCIHeHl1e l<yJlbTypbl H BbI60p Ha)~Jle}KaI..LLe~ TeXHOJIOrHH BblpaI..LLHBaHH5I o6yCJlOBJ1HBaeT

CHIDKeHl1e BeJllI4HHbI 3THX paCXO)~OB Ha TOIIHy, 6JIaro~ap51 MeHbweH CTeneHH 3aCOpemlOCTlI

KapTocj.leJI51. Pe3MClI~eHHC copnlpOB04HbIX nyHKToB l<apTocj.leJI5I Ha paCCT051HH5IX MeHblue5 KjI,l

Tpe6yeT MCHbwero KOJIH4eCTB3 TpaHcnolHHbIX cpeACTB, 4TO Ee~eT K CIIH)]{eHHlO TpaHcnopTHblX

paCXO~OB H C03~aeT B03MOfKnOCTH ~"TI51 JIy4UJeţI OpraHl13aUHH pa60T. TIpHMeHeHHe BblCOlwnpo

H3BO,llHTeJIbHbIX l<apTocj.leuTICYCOP04HbIX MaWHH CIlH)KaeT paCXOAbI H 06bC'M y,lJ,eJIbHbIX l<amn3

JIOBJIOfKeHHrt Ha TOIlHy npo.rryr'lunr.
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RELAŢII ÎNTRE ÎNZESTRAREA CU MIJLOACE FIXE
ŞI PRODUCTIVITATEA MUNCII LA LUCRĂRILE

DE RECOLTARE ŞI CONDIŢIONARE A CARTOFULUI

ALEXANDRINA. PACIOGLU

Mecanizarea lucrărilor din cultura cartofului reclamă înzestrarea
cu mijloace noi de producţie, de mare randament, productivitatea muncii
vii crescînd foarte mult. Deoarece la cultura cartofului consumul cel
mai mare de ore-om se înregistrează la lucrările de recoltat şi condi
ţionat, pentru care în prezent se fac eforturi privind mecanizarea lor,
sînt necesare investiţii care să sporească productivitatea muncii şi deci
să reducă n~cesarul de forţă ele muncă, ca urmare a înzestrării cu mij
loace fixe. In urma studierii a 7 posibilităţi de recoltare şi sortare s-a
constatat o crestere a cheltuielilor materiale la acele metode ele recol
tare şi sortare ~ll1de s-au folosit maşini mai complexe. Această creştere
a cheltuielilor materiale duce la o sd:'tdere a cheltuielilor totale pe
întreaga tehnologie de cultură a cartofului. Pentru aceste metode, în con
diţiile actuale de penurie de energie, se înregistrează doar o creştere

midt, nesemnificativă, de consum de energie. Prin alocarea de noi in
vestiţii în fonduri fixe pentru recoltare şi sortare necesarul de ore-om
la ha pentru 1 000 lei investiţii scade de aproximativ 400 ori.

Suportul material al creşterii econon1ice îl reprezintă investiţiile

I(H.O:f\IANU, 1975), irlră existenţa cărora nu este de conceput mecanizarea
"total{t a culturii cartofului.

Alocarea de investi ţii în cadrul tehnologiei de cultivare a cartofului
·urm{ueste cu prioritate reducerea necesarului de forUL de muncă, mai ales
în cadr~l secvenţelor care necesită cel mai mult acest' lucru (recoltare şi sor
tare). Este de neconceput ca o variantă de investi ţii să poată fi luată în dis
cuţie în cazul în care nu prevede şi un înalt nivel al productivităţiimuncii,
în cOlnparaţie cu realizările înregistrate de maşinile cu care s-a lucrat ante
rior, mai cu seam{l cînd ceilalti indicatori de bază ai eficientei economice a
inv~sti ţiilor sînt egali (ROMAN U, 1975). Deci mecanizarea' totală a recol
tării şi a sortării, prin introducerea maşinilor mai cOlnplexe, duce la crearea
unei disponibilităţi de forţă de muncă (BAGHINSCHI şi colab., 1971),
care poate fi folosită în toamnă la alte culturi.

Cunoasterea acestor relatii dintre productivitatea muncii si înregis
trarea cu mijloace fixe reclamă analize economice, care S{l evide~ţieze spo
Tul de vroductivitate a muncii, determinat de fiecare varianUl de recoltare
şi sort~re existenEl sau viitoare.
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Din punct de vedere tehnic şi al dotării sînt deja opţiunile făcue. Dacă

considerăm necesară aceasUi analiză o faceln în scopul de a evidenţia lTi{tri-
111ea Ul10r indicatori pentru fiecare soluţie, jalonînd astfel economic atît
rezolvările existente cît şi dezvoltările viitoare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. S-au luat în studiu
metodele de recoltare existente şi posibile şi s-au întocmit unnătoarele

variante de recoltare şi sortare a cartofului: VI recoltat cu lnaşina de
scos pc un rînd, MSC-1, adunat şi sortat cartof manual; V2 - recoltat cu
masina de scos pe dou~t rînduri E-649, adunat si sortat cartof 111anual;
V3 ~ recoltat cu combina CRC-2 şi sortat cu KSP-1S; V4 - recoltat cu
combina CRC-2 şi sortat cu instalaţia ISIC-30; Vs - recoltat cu nlaşina

E-684 şi sortat cu instalaţia ISIC~30; V 6 - recoltat divizat cu maşinile

E-649 T şi 2 CRC-2 M şi sortat cu instalaţia ISIC-30; V7 - recoltat divizat
cu masina E-649 T si E-684 M si sortat cu instalatia ISIC-30.

Pentru variant~le luate în' studiu, facem urnlitoarea remarcă: vari
anta 1 este cel mai mult folositrl în practică pînă în prezent, iar variantei
5 i se prevede extinderea cea mai lnare. Variantele 6 şi 7, respectiv recoltarea
divizată şi sortarea cu instalaţia ISIC-30, s-au luat în considerare pentru o
analiz§t economică mai completă, ca procedee teoretic posibile.

In calculul productivităţiimuncii s-au avut În vedere normele tehnice
de muncă pentru lucrările manuale ce se execută la cultura plantelor, iar
randamentele maşinilor de recoltat, au fost luate din actele nornlative în
vigoare din 1977, respectiv "Normele de producţie şi de consum motorină,

tarifele de plată a mecanizatorilor, coeficienţii de corelaţie a normelor şi

coeficientii de transformare în ha a.n.".
Cal~ulul fondurilor fixe s-a făcut pe baza preţurilor utilajelor dat de

CRISTEA şi BORANGIC (1978), exceptînd instalaţia de separat i111puri
tăţi din cartof,ISIC-30, pentru care s-a considerat preţul de 800 000 lei,
sumă în care s-au inclus şi amenajările necesare făcute de dltre cooperati vele
agricole de producţie.

REZULTATE SI DISCUTII. Analiza diferitelor variante de recoltare si
sortare, precum şi al~gerea acelei variante care prezintă cele mai ll1ari ava1;
taje economice trebuie să se facă pe baza unor criterii delimitate în rnod ri
guros în funcţie de dezidcratele unnărite.

Tinînd seama de caracterul complex al procesului supus cercet{lrii
şi de scopurile care guvernează decizia de investiţii, s-a ales produeti-vitatea
muncii drept criteriu principal de apreciere a celor 111ai bune variante.
Prin acest indicator se exprimrl cantitatea de Inund" vie necesară obţinerii

unei 1}niElţi de produs.
In acest context, în tabelul 1 este prezentat necesarul de ore-om/ha

(manual, mecanizator şi total) pentru toate variantele descrise anterior.
Pentru calcularea consumului de Inuncă vie au fost necesare informatii
privind modulul în ha/sezon şi necesarul de ll1uncitori în formaţie. '

Înlocuirea maşinii de recoltat MSC-l cu maşini luai cOlnplexe de tipul
combinei CRC-2 sau E-684, în flux cu instalaţia ISIC-30, detennină scăderea

necesarului de luuncă vie pentru un hectar cu cartof, de la 182 la 24 (respec-
tiv 22).

Aceastrl scădere a necesarului de muncă vie este în strînsă leg~ttură

cu creşterea fondurilor fixe. Pentru a explica mai bine acest fenomen s-a
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Tabelul 1

Consumul de muncă vie reclamat de variantele studiate la o producţie de 2 tjha
(Living work consumption for different variants of harvesting and sorting a 20 tjha yield)

I Necesar ore om/ha

Necesar
(hours-man/hectare)

Variantele (Variants)
I l'IIochil ha/sezon mUlleitori În mecani.
, (hectares-season) formaţie (number mallual zator total

I of workers) (hand (mccha- (total)
work) nical

-- I I work)

MSC-l·') 50 45
I

178 I 4 182

E-649' ) 100 90 178 2 180

CRC-2-i-KSP-15") 50 10 37 4 41

CRC-2+ISIC-- 30,') 50 5 20 4 24

E-684+ISIC-30 100 10 20 2 22

E-649T +2CRC-2M+ISIC- 30 200 20 20 1 21

E-649T +E-684M+ISIC- 30 200 I 20 20 1 21
J

întoC1nit tabelul 2 în care sînt prezentaţi indicatorii: fonduri fixe pentru
un modul corespunzător maşinii de recoltat şi fonduri fixe la 100 ha.

La calcularea acestor indicatori a fost necesară stabilirea unor elenlente
de bază: costul utilajelor, randamentul 11laşinilor de recoltat şi sortat, pre
CUlTI şi perioada de folosire considerată ca modul pentru 11laşina de recoltat
(25 zile bune de lucru).

Indicatorul "fonduri fixe pentru un modul corespunzător nlaşinii de
recoltat {( înregistrează valorile cele lnai mari la variantele de recoltare cu
CRC-2 + 151C-30 şi E-684 + 151C-30.

Această concentrare de fonduri fixe are loc în condi bile, mentionate
mai sus, de scădere pronunţată a necesarului de ore-om, c~ltura cartofului
încadrîndu-se astfel în procesul de industrializare a agriculturii.

Pentru o analizrt si mai profundă a variantelor de recoltare si sortare
s-au luat în studiu trei' procedee diferite, corespunzător metodelo~ practi
cate în trecut, în prezent sau de perspectivă şi s-a calculat valoarea indica
torilor econolllici cei nlai concludenţi (tabelul 3).

La toate trei variantele s-au luat din tehnologia de cultivare a carto
fului practicată în cercetare cheltuielile totale şi materiale înregistrate pînrl.
la secvenţa de recoltare şi sortare, după care pentru fiecare procedeu folosit
s-au calculat separat cheltuielile totale şi materiale.

La procedeul de recoltare cu lnaşina M5C-1 cheltuielile totale, pentru
secvenţa de recoltare şi sortare, sînt de 1 590 lei, în timp ce prin folosirea
combinei CRC-2 în flux cu K5P-] S ele sînt de numai 872 lei. Cînd se folo
seşte maşina de recoltat E-684 (utilaj pentru care se prevede cea mai mare
extindere), cheltuielile totale la această secvenţă înregistrează valoarea de
1 060 lei.



Tabelul 2

indicatorii fondurilor fixe pentru un modul corespunzător maşinei de recoltat şi fonduri fixe la 100 ha (Indicators of

fixed funds for a situation according to the harwesting machine)

Variantele
(Variants)

Costul unitar al
utilajclor in lei

(Unit cost of
equipmcnts

in lei)

Randamentul
masinilor de

reco'1tat, ha/zi
(Proe!l-ctivity
of h~rycstjng
nDchincs in

11\/el;]y)

l'amlamentul
instalatii lor de
sortat; In/zi
(Proe],;ctivity

of sorting
lll,lchines in

ha/day

Perioada de
folosire, zile

(Pcriod of
utilizalion in

ebys)

n.andamentul
pe perioada de
folosire modul

În ha (Produc
tivity for period

of ulilization
in ha)

Fonduri fixe/
modul lei/ha
(Fixed funds/
situat ion în

lei/ha)

Fonduri fixe
in lei/IOa ha
(Fixed funcls
in lei/IOa ha

lVISC- 1') 6000 2 25 50 6000 12000

E-649" ) 17327 4 25 100 17 327 17 327

CRC-2+KSP-15') 163 300 2 3 25 50 142200 284400

CRC-2+ISIC-30 .,) 900000 2 8 25 50 300000 600 000

E- 684+ ISIC- 30,') 970 000 4 8 25 100 570000 570 000

E- 649+2CRC--2M+ISIC- 30 1017 327 8 8 25 200 1017327 508 663

E- 649T +E- 684M+ ISIC- 30 987 327 8 8 25 200 987 327 493 663

*) Variante existente în practică (Variants in prax is)
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Tabelul 3

Valoarea unor indicatori economici la 3 procedee diferite de recoltare şi sortare

(Some economical indices for three different methods of harvesting and sorting)

Valoarea variantelor în lei/ha

Indicatori (indicators)
(Value of variants in lei/ha)

-
ICRC-2 + KSP-lSIE-684 + ISIC-30MSC-l

A. Cheltuieli tehnologice pînă la recoltare (Ex- 7699 7699 7699
peases t ill harvest)

din care:
cheltuieli materiale (material expen- 6 598
ses) 6 598 6598

B. Cheltuieli pentru recoltare şi condiţionare, din 1590 872 1 060
care: (Expenses for harvest and sorting)
- cheltuieli materiale (material expenses) 255 594 910

C. Total cheltuieli, din care: (Total expenses) 9289 8 571 8 759
- cheltuieli materiale (material expenses) 6 853 7 192 7 508

D. Valoarea producţiei (Yield value) 16000 16000 16 000

E. Producţia netă (Net yield) lei 9 147 8 808 8492
0/
/0

57,17 55,05 53,07

Calculînd cheltuielile materiale pentru aceste 3 variante se constată

că la prima variantă luaEt în studiu ele reprezintă 16% din cheltuielile to
tale, la Vz reprezint~l aproximativ 68% pentru că la V3 să ajungă la 85%'
Această creştere a cheltuielilor materiale are loc în condiţiile de scădere a
cheltuielilor totale, atît pentru aceste lucrări cît şi pentru întreaga tehno-
logie de cultură a cartofului.

Valoarea cheltuielilor materiale are influenţă directă asupra produc
ţiei nete, indicator de bază în calcularea eficienţei economice. În urma ana
l izei evoluţiei producţiei nete, pentru cele trei variante luate în studiu, se
constată o scădere valorică de la 9 147 lei la 8 808 lei, respectiv 8 492 lei,
lucru unnărit în modernizarea tehnologiilor de cultivare.

Pentru aceste trei variante s-a considerat necesară şi reprezentarea
grafică a corelaţiei existente dintre productivitatea muncii şi investiţia

specifică la hectar (fig. 1). Din figură apare clar cum creşterea investi ţiei
specifice de la 120 lei la 5 700 lei determină o scădere a necesarului consum
de Inuncă vie de la 182 la 22 ore-om/ha, ceea ce înseamnă o aliniere la
directivele trasate de partid pentru creşterea productivităţii muncii.

O altă problemă majoră care preocupă ţara noastră ca şi întreaga ome··
nire este penuria de energie. Pentru aceasta s-a considerat necesară şi opor
tună calcularea dependenţei consuI:l1urilor de energie .faţă de procedeele folo-
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Fig. 1 - Corelaţia dintre productivitatea mun
cii şi investiţia specifică la hectar (Core
lation between the work productivity and the

specific investiment pro hectare)

site la recoltare şi sortare (tabelul 4). În calculul consumului de energie s-a
luat consumul de energie înregistrat pînă la recoltare din tehnologia de pro
ducere a cartofului din cercetare la care s-au adăugat energia pasivă, cea di
rect~l şi cea totală, necesare în cadrul lucrărilor de recoltare şi condiţionare

la fiecare procedeu analizat.
În urma analizei consumurilor de energie rezultă că atît pentru un

hectar cultivat cu cartof cît şi pentru tona de produs se Înregistrează o creş

tere mică, nesemnificativă, ca urmare a folosirii mijloacelor mecanice mai
complicate.

Ca un centralizator s-a Întocmit tabelul 5, în care sînt prezentaţi in
dicatorii: productivitatea muncii, luată ca etalon al eficienţei economice a
investiţiilor (VOROTILOV, 1963), investiţia specifică şi consumul de ore
om/ha la 1 000 lei investi ţii.

Se constată că prin creşterea gradului de mecanizare În cadrul lucrări

lor de recoltare şi sortare, ca urmare a alocării de noi investiţii, are loc o
creştere a productivităţii muncii cu 180%, respectiv 185% faţă de prima
variantă (recoltat cu MSC-1), luată ca martor.



Tabelul 4.

Diferenţa consumurilor de energie de procedeele de recoltare si sortare folosite
(Energy consumption depending on the methods of harvistin'g and sorting)

Total energie necesară

producţiei de cartof
(Total encrgy nccessare to

potato crap)

-----_..
kWh/ha kWh/t

9687 484

9 501 475

9879 494

9887 494

9 713 486

9 716 486

9620 481

Pentru rceoltare ~i condiţionarc

(for barvest and sorting)Tehnologia dc produc. a
cartofului pînă la recoltare -

- Total energie, Kwh/ha
(Total energy for technology
of potato croping in kWh/ha)

Variantele
(Variants)

MSC-l+sortat:') manual 9304 64 319 383

E-649-sortat·') manual 9304 19 178 197

CRC-2+ KSP- 15') 9304 135 440 575

CRC-2+ISIC-30" ) 9 304 142 441 583

E-684+ISIC-30" ) 9 304 105 304 409

E-649T+2CRC-2M+ISIC-30 9304 108 304 412

E-649T +684M+ISIC- 30 9 304 80 236 316

*) Variante existente în practică (variants in praxis)

---- ---_.-
Energic pasivă IEnergie directă I Total energie
(Pasive energy) (Direct energy) (Total energy)

kWh/ha kWh/ha kWh/ha
----------------....:;------------:------:-
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Tabelul 5

Relaţii Între productivitatea muncii şi investiţia specifică la folosirea diferitelor proce
dee de recoltare şi sortare (Relations between productivity and specific in vestments at different

methods)

---------------------I-',:dm"iVit,t" mcHcii I Iove>ti\in "P"~i" ~,~ml:,'1
Variantele (\Vark prc)cluctivity) I (Specific investiments) investiţii
(Variants) (HOHS man!

ha/IOOO lei
invested)

_______________________~:'::.1/t 1 % _ lei/ha _~. _

MSC- 1·: (Mt=check) 9,1 100 120 100 1 516
E-649':) 9,0 100,1 173,27 144,4 1038
CRC-2+KSP-15·:) 2,0 138 2844 2 370 14,4
CRC-2+ISIC-30·: ) 1,2 173 6000 5000 4
E-684+ISIC-30') 1, 1 180 5700 4 750 3,85
E-649T +2CRC-2M+ISIC-30 1,0 185 5 086,63 4238,8 4,12
E- 6491' + E-684J\1+ISIC-- 30 1,0 185 4 936,63 4 113,8 4,25

------_._------_._-_._._------- -._------------._--•.-
") Variante existente in practică (Variants in praxis)

Creşterea productivităţii munCll s-a calculat pnn aplicarea formulei:

în care:

(
Q

,ore - orl1z

o \
ore -= om l )

Q producţia (t/ha)
ore - om i şi ore - om 2 = necesarul de ore - OITI înainte şi dup{t
investiţie.

În ceea ce priveşte al doilea indicator luat în studi li, investiţia speci
fică, are loc o creştere de la 120 lei pînă la 6 000 lei după care se înregistrea
ză o uşoară scădere la V5 , V6 şi V7 datorită măririi randamentului utilaje
lor.

Legătura dintre aceşti indicatori este exprimată prin indicatorul
ore-om/ha pentru 1 000 lei investiţii. Ca urmare a alocării de noi fonduri
fixe necesarul de ore-om/ha scade de la 1 516 la 4, varianta de recoltare-
sortare CRC-2 151C-30.

Acelaşi lucru este reprezentat grafic În figura 2 unde alura curbelor
scoate În evident{t semnificativ corelatia existentă Între eficienta investi-
tiilor si sporirea' productivitătii mundi. ', , ,

CONCLUZII. (1) Concentrarea de fonduri fixe, materializate În mij
loace de producţie pentru lTIeCanÎzarea lucrărilor de recoltare şi sortare,
determină o creştere a productivităţii nluncii de aproximativ 8 ori. (2) Fo
losirea de mijloace de producţie moderne înseamnă o creştere a cheltuielilor
lTIateriale (muncă trecută) de 4 ori mai 111are, însă pe totalul cheltuielilor
la această secvenţă tehnologică se înregistrează o reducere cu 35%' (3) Creş

terea gradului de mecanizare determină o creştere mică nesemnificativă

de consum de energie. (4) Prin alocarea de noi investiţii la fonduri fixe pen
tru recoltare şi sortare, necesarul de ore-onîjha pentru 1 000 lei investiţii

scade de aproximativ 400 ori.
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ment by the introduction of new machines for harvesting and sorting)
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H.ELATIONSHIP BET\JVEEN ENDO\JVERING vVITH BASICFUNDS
AND \VOI~K PRODUCTIVITY REGARDING POTATO HARVEST AND

CONDITIONIN G

Summary

The endo\yering with new means of production of high capacity in order to mecha
nize the "york in potato cropping increases the procluctivity of the living labom. The inten
tion is to reduce in the same way the big labom expenses causecl by harvest and conditi
oning. The analysis of seven possibilities of mechanical harvest and conclitioning revealed
an increase of the material expenses especially ,,'hen the action of the used machines was
more complex; sa the overheacl expenses could be reducecl. For such mechanized methods
a not significant energy consumption was energisterecl. By allocating new investements ior
basic funcls for harvest and sorting the necessary of hours/man/ha ior 1 000 lei invest
ments decreased about 400 times.

BEZIEHUNGEN Z\VISCHEN DER AUSSTATTUNG MIT GI{UND
MITTELN UND DER ARBEITSPRODUKTIVITĂTBEI DEN KAR

TOFFELEI{NTE - UND ALFBEREITCNGSAI~BEITEN

Z usmmnenfassung

Die Mechallisierung cler Arbeiten im Eartoffelbau iorclert clie AustaUung mit neuen
I'rocluktionsmiUeln hoher Leistung uncl beclingt claclurch ein starkes Ansteigen cler Pro
cluktivităt cler lebendigen Arbeit. ,Veil im I(artoffe1bau cler grosste Eonsu111 an Arbeits
kraftstunclen bei eIen Ernte - und Aufbereitungsarbeiten registriert wireI, itir clie gegen
wărtig hohen Aufw~lnde fur ihre JVlechanisierung gemacht werclen, sind 1nvestitionen not
wendig wlche clie Arbeitsprocluktivităt erhohen uncl cl n Arbeitskraftaufwancl als Folge cler
Ausstattung mit Grunclmitteln, senken soollen. Nach cler Untcrsuchung 'Ion 7 Ernte - und
Aufbereitungsmoglichkeiten, wurcle ein Anstieg cler Materiallwsten bei elen Ernte - und
Sortiermethoclen festgestellt, bei clenen komplexere Maschinen angewenclet wurden. Dies
Anwachsen cler lVlaterialkosten fuhrt zu einem SinI,en der Gesamtkosten fur die ganze Ear
toffelanbautechnologie. Beim gegnwărtigen Energiemangel, wircl fiir diese Methoden nul' ein
kleiner, unbedeutender Anstieg des Energielwnsums registriert. Durch Zuteilung neuer 1n
vestitionen in Grundfonds fur clie Ernte uncl Aufbereitung cler I(artoffeln, sinkt der Auf
wand an Arbeitskraftstunden pro Hektar fur 1 000 lei 1nvestitionen ungefăhr um. 400 mal.
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COOTHOIllEHH5I MEjKUY OCHAllI,EHHEM OCHOBHbIMH CPEnCTBA
MH H DPOH3BO,UHTEJIbHOCTbIO TPynA HA PAEOTAX DO Y130PKE

H KOHnHUHOHHPOBAHHIO KAPTO~EJI5I

PC310MC

lVlexaHll3aUI15I pa60T 110 Bblpal1J,HB3HHI0 1,apTocj:JeJI5I Tpe6ycT OCH3l1J,CHH5I HOBblMH BbICOKO

np0l13BO)J,HTeJlbHbliVm npOI13BO}J,CTBCHHbIMH qJC)J,CTB3MH, npH4eM npII 3TOî\1 np0113BO)J,HTCJlbHOCTb

/KH130rO TPYJ~3 B03paCTeT B BeCb?vl3 3Ha4HTeJlbHOfI CTcnCHH. BBH)J,y Toro, 4'1'0 B KapTocj:JeJleBO)J,CTBe

HaH60JlbLUHe 3aTpaTbI Tpy)J,a 13 4eJIOBeKO-LI3cax Hî\leIOT l\leCTO npH y60pKe H KOH)J,HUHOHHpOBaHIHI

I';';Iy6Ileii, )J,JIH 4ero cei14ac npHJIaralUTCH Bce CTapmUI51 110 MexaHH3aUIHI 3THX pa60T, He06xo

)J,nMbI KanHTaJIOBJIOlKeHHH AmI nOBblweHHH npOH3BO)J,I1Te:IbHOCTH Tpy)J,a, 3 CJle)J,OBaTeJlbHO, H

)J,JI5I CIlIDKeHHH nOTpe6HOCTH TI pa60LIeI1 CIlJle B pe3YJIbT3Te OCH3l1J,eHHH X03HXCTB OCHOBHbIMH

cpe,J,CTBaMH. B pe3yJlbTaTe H3y4eHH5I 7 cnoc060B y60pKH H COpUIpOBIUl KJly6HeH 6bIJIO yCT3HO

BJleHO, l.ITO MaTepH3JlbHbIC pacxo,J,bI 60JIbWe B Tex CJIy435IX, Kor)J,a npH y60pl\e H COpTHpoBI.;e

KJly6Heii npHl\leHHlOTcH 60Jlee CJ10lKHbIe MaLUHHbI. 3'1'0 B03pacTaHHe M3TepHaJIbHbIX paCXO)J,OB

se,J,eT O;l,HaKO K CHH1KeHHlO 06l1J,IIX p3CXO)J,OB 110 Bcex TeXHOJlorHH KyJ1bTypbI KapTocj:JCJIH. TIPH

aHlX l\leTOJ(3X, B HbIHCWHHX yCJ10BH5IX oCTporo He,J,OCTaTI\3 3HeprHII, 1136JllO)J,3eTcH JIHWb He3H3

l.lllTeJlbHoe Y13eJIHl.leHHe paCXOJ~3 3HeprHII. TIPH aCCHrHOB3HHlI HOBblX BJI01KeHHli TI OCHOBHble

cpe)J,cTBa )J,JIH y60pKH H COpTHpoBlm KapToel)eJIH, l1oTpe6HocTb B pa60LIex CHnc B 4CJ10BeKO-LIacax

Ha 1 000 J1ex KanHT3J10BJIOiI.;efHIit Ha 1 ra CHH1KaeTCH npHl\lepHO B 400 pa3.
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o METODĂ DE CERCETARE PENTRU INTENSIVIZAREA
DIRIJATĂ ŞI CONTROLATĂ A PRODUCŢIEI DE CARTOF

ÎN SISTEM MULTIFACTORIAL

H. BREDT

Se prezintă o metodă de cercetare multifactorială (5-8 factori
cu cîte 4 graduări), indicată pentru fundamentarea din punct de vedere
ştiinţific a procesului de ntensivizare a producţiei agricole vegetale,
pretabilă pentru a da răspuns la întrebările: a) Care sînt direcţiile şi

factorii prin care se poate acţiona cel mai eficace pentru intensivizarca
producţiei? b) Care este reacţia plantelor de cultură la intellsivizarea
producţiei? - şi mai ales c) Cum trebuie dirijaţi factorii de intensivi
zare pentru a obţine concomitent producţii mari şi de calitate? Metoda
prezentată se preteazăde asemenea pentru verificarea şi realizarea poten
ţialului maxim de producţie la diferitele culturi În condiţiile date.

În domeniul cercetărilor tehnologice, obiectivul principal îl constituie
intensivizarea continuă şi multilaterală a producţiei agricole. Prin foarte
variate cercetări aplicative de cîmp, se rezolvă În acest senS aspecte practice
numeroase pentru intensivizarea producţiei ca: lTIărirea eficienţei îngrăşă

mintelor, a erbicidelor, a apei de irigat, stabilirea epocilor şi a desimilor
optime de semănat şi plantat, optimizarea lucrărilor solului etc. Pentru
acest gen de cercetări se pretează foarte bine metodele de aşezare clasidl,
cu unul sau mai lTIulţi factori, folosind la interpretare cu precădere metoda
de calcul a analizei varianţei.

Devin tot mai necesare Însă şi unele cercetări speciale pentru
intensivizarea producţiei agricole, menite să fundamenteze din punct de
vedere ştiinţific acest proces de intensivizare de mare actualitate şi eficienţă.

Astfel, dacă din punct de vedere practic intensivizarea Înseamnă confonTI
Dicţionarului encicolpedic (1978): "utilizarea În procesul de producţie de
investiţii masive, de mijloace tehnice Înaintate pentru creşterea continuă

a producţiei" din punct de vedere al cercet ării aceasEt noţiune se referă mai
mult la următoarele întrebări: a) Care sînt direcţiile şi factorii prin care se
poate acţiona cel n1ai eficace: b) Care este reacţia plantelor de cultură la
intensivizarea producţiei. c) Cum trebuie dirijaţi factorii de intensivizare
pentru a obţine concomitent producţii mari şi de calitate. Şi În această di
recţie se confirmă faptul că tactica este adesea mai importantă decît tehnica
utilizată (SCHILLER, 1965).
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en alt scop practic şi teoretic al unor aselnenea cercetări speciale privind
intensivizarea producţiei constă În verificarea şi realizarea potenţialului

eeologjc-biologic şi tehnologic 11laxinl al diferitelor culturi În această etapă.

In ultilnii ani, la Institutul de cercetare şi producţie a cartofului Braşov,
preocupările de intensivizare multilateraEl şi dirijată a producţiei ele cartof
s-au concretizat printr-o metodă sI-ecifică de cercetare În c înlp, ale cărei

detalii se prezintrl în continuare.
MATERIAL SI METODĂ. Metoda nouă de cercetare constă în încer

cări de realizare clirijată si controlată a unor productii mari, actionînd
eoneonlit~nt asupra mai ln~ltor (5-- 8) factori de intensi~vizarc, prec~m este
schi ţai în tabelul 1. Fiecare factor este r€prezentat prin 4 nivele sau graduări

Tabelul

Schema de realizare a variantelor Înr-o experienţă cu 8 factori. (Scheme of variants of
an experiment with eight factors)

Factorii (Factors)"') IC,,,d,,',il,, betod10, ,i ,,,plde de ""1;0" (F""M le"" 'H'" ,,,1 i"" '!<-P'

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

Yariantele (Variants)

4. )'Ietode de plantat

5. Desimea ele plantare

6. Întreţinerea culturii

7. Îngrăşruninte foliare

8. -Irigaţia

1. Îngrr\'ştuninte chimice

2. Gunoi de grajd

3. Arătura de bază

102222222®3333333@4444444
- -
1 1 02 2 2 2 2 2 2 (l) 3 3 3 3 3 3 3 @4 4 4 4 4 4
- -
1 1 1 02 2 2 2 2 2 2 @3 3 3 3 3 3 3 @4 4 4 4 4

111102222222@3333333@4444

1 1 1 1 1 02 2 2 2 2 2 2 @3 3 3 3 3 3 3 (3H 4 4

1 1 1 1 102 2 2 2 2 2 2 @3 3 3 333 3 @4 4

1 11111022222220)3 3 3 3 3 3 3@4

\ ~ 1 1 1 1 1 1 1 02 2 2 2 2 2 2 @3 3 3 3 3 3 3 @

---------------'---------
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425
I

(Chemical fcrtilizcrs; 2. Farmyard mam;re; 3. Ploughing; 4. l'lanting methoc!; 5. Crop dcnsity at pl:1nting; 6. Tcn
cling of crop; 7. Foliar fertilizers; 8. Irrigation).

(1,2,3, şi 4) şi 3 trepte de acţiune (2/1, 3/2 şi 4/3). Factorii trebuie aleşi cu
l11are atentie, pe baza tuturor cercetărilor anterioare si introdusi în ordinea
în care se' completeazrl cel mai bine ca intensitate şi' priOl-itat~ de acţiune.
La nevoie pot fi efectuate modifidn-i ele ordine în timpul ciclului de cerce
tare.

În acest fel, fată de nletodele de asezare cunoscute, apar cîteva carac-
teristici esentiale : ' ,

a) Într~aga schem~L de intensivizare, de la polul "extensiv" (11111111)
şi pînă la cel "intensiv" (44444444), este privită ca un sistem în care toate
cele 8 X 3 = 24 intervenţii (sau jnputuri" sau "impulsuri" tehnologice)
apar controlate individual în cîte una din cele 25 variante experimentale.
Fiecare variantă reprezintă modificarea cauzată de unul elin impulsurile
tehnologice realizate.

b) Nivelele sau graduările factorilor se realizează nUlnai peste graduă

riIe precedente ale factorilor, deci prin cumul şi nu la toate graduările celor-
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lalţi factori. Acest lucru generează de rapt caracterul de intensivizare (de
forţare tehnică a producţiei) şi Înseamnă o economie foarte mare de teren
şi de timp comparativ cu alte metode, pentru testarea aceluiaşi număr de
24 impulsuri tehnologice de intensivizare a producţiei sau altui elenlent
'studiat.

c) Acest cumul al impuJsurilor a determinat de aserllenea apariţia

treptelor de acţiune 2/1, 3/2 şi 4/3 pentru fiecare factor analizat, prin inter
Illediul dtror trepte se evit~t Într-o mare măsură dezavantajele şi erorile
principiului de ,,111enţinere constantă" a celorlalţi factori În tehnica experi
11lentală clasică.

lVlenţionăIllcă numărul de factori şi de graduări poate fi diferit. Astfel,
aceleaşi reguli şi principii sînt respectate şi În tabelul 2 pentru o cercetare

Tabelul 2

:Schema de realizare a variantelor Într-o experienţă cu :=; factori. (Scheme of variants of an
experiment with five factors)

Factorii Craduărilc factorilor ,i de acţiuIlc

(Factors)*) (Factors Ic\-cls a~d stcps)

Îngr{tşăminte m 2 2 2 2 G) 3 3 3 3 @ 4 4 4 4

.2. :Material u1 de plantat 1 @ 2 2 2 2 G) 3 3 3 3 @ 4 4 4

3. Desimea ele plantat 1 1 1 @ 2 2 2 2 G) 3 .3 .3 .3 @ 4 4
-

-:1. Pregătirea mat. de plantat 1 1 1 1 @ 2 2 2 2 @ 3 3 .3 .3 @ 4
-

5. :,Etrimea tuberc. ele sămînţă 1 1 1 1 1 @ 2 2 2 2 @ .3 .3 .3 .3 @

Var iantele (Variants) 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

) (1. Fcrtilizcrs; 2. Planting m:lterial; 3. Planting dCIlsity; 4. Prcp.uation of pLllltin;; nntcrial; 5. Sizc of sccd tubcrs)

cu nUmaI 5 factori cu 4~ graduări, corespunzînd la un număr de variante
n == (5 X 3) 1 = 16. In general numărul de graduări trebuie S~l fie con
stant (3,4 sau 5 )la toţi factorii studiaţi.

d) Graduările factorilor reprezinUl În toate cazurile nivele cantitativ
sau calitativ crescînde clelaextrema extensivă (11111111) la cea intensiv~t

(44444444) a experienţei. Spre exemplificare red{ml mai jos cci 8 factori
studiaţi În această experienţ~t (tabelul J) cu gradu{trile lor.

1. Îngr{lşăminte chiInice (C) 3. Arătura de bază (A)
CI 100 kg/ha NPK al 20 cm primăvara

c2 - 200 kg/ha NPK a2 20 C111 toalllna
c3 -- 300 kg/ha NPK a 3 30 cnl toamna
c4 - 400 kg/ha NPK a 4 30 +- 15 CITI toamna

2. Gunoi de grajd (G) 4. Materialul de plantat (M)
gl - O t/ha gunoi n11 - tuberculi n1ici
g2 - 20 t/ha gunoi 1112 - tuberculi mijlocii
gs - 40 t/ha gunoi ms tub. lTIijl. stimulaţi

g4 60 t/ha gunoi 1114 - tub. mijl. Încolţiţi
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5. Densitatea culturii (D) 7. Îngrrlşăminte foliare (F)

d1 - 30 000 cuiburi/ha fI - O
d2 - 40 000 cuiburi/ha fz - 2 X 3 l/ha Bayfolan
da - 50 000 cuiburi/ha fa - 3 X 3 l/ha Bayfolan
d! - 60 000 cuiburi/ha f4 - 4 X 3 l/ha Bayfolan

6. Lucrările de întreţinere (L) 8. Irigarea cartofului (1)

11 - tehnologia tradiţională il - Neirigat
1

2
- rebilonări repetate iz - 2 udări

la - pe bază de SENCOR ia - 4 udări

14 ~ GRAMOXONE + SENCOR i4 - 6 udări

e) Suplimentar faţă de factorii de mai sus pot fi introduşi şi alţi fac
tori: soiuri diferite, agrofonduri etc., prin amplasarea corespunzătoare~ a
experienţei, cu mai multe fîşii pentru seria de variante 1-25 (fig. 1). In
această experienţă, întreaga tematică de intensivizare a fost realizată astfel
pentru 3 soiuri de cartof în 2 repeti ţii. Cei 8 factori de intensivizare cu cîte
4 graduări (fîşiile cu 25 variante), au fost cercetaţi într-un număr de repe
tiţii n = 3 X 3 = 6. Conţinutul foarte bogat al acestei cercetări pentru
intensivizarea producţiei s-a putut realiza în acest caz pe numai 7 600 m Z

•

f?m

I 2 .3 4 56 7 8 9 10 11 1215 f4/5 1611 /8/9 20 2122 2j 24 25

f45m

Jaul l1e,oe-
fipa

5

2 //

5

2 /

Fig. 1 - Modul de amplasare a experienţei (Experimental design)

f) Întreaga experienţă se execută pe teren relativ uşor, precum rezultă

din figura 2, în care schiţa întregului cîmp (146 X 52 = 7 600 m2
) este

redată de 4 ori pentru primii 4 factori cercetaţi (1 - 4). Cele 4 graduări
ale fiecărui factor reprezintă parcele mari, pînrl la 45 - 52 = 2 340 m 2

,

care pot fi lucrate mecanizat, apropiat de condiţiile din producţie. Pentru
fiecare factor se modifică numai limitele dintre graduări, în conformitate
cu tabelul 1.
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.72m

52m
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Fig. 2 - Modul de realizare a gradu~lrilor. Parcele mari pentru fiecare graduare (1- 4) (Pra
cedure ta realize the levels; big plats for each level, 1- 4)

g) Se creează noi posibilităţi de calcul pentru interpretarea rezulta
telor din acest fel de experienţe de cîmp. Pentru studiul efectului cumulat
al tuturor impulsuri lor tehnologice În "şiruri de observaţie" cu n = 25,
se pretează bine calculul regresiei (regresia multiplă, regresia polinomială)

sau diferite metode de analiza factorială. Pentru analiza influentei fiecărui

impuls tehnologic asupra producţiei sau altui element studiat, s'erveşte cel
mai bine analiza varianţei pentru experienţe polifactoriale. Aspectul cel
mai mult studiat (repetat mai frecvent În experienţă), va fi totdeauna apor
tul individual adus de fiecare impuls tehnologic realizat prin trecerea la o
graduare superioară, făcînd mereu diferenţa faţă de vari9-nta precedentă.

Urmează apoi În ordine: treptele de acţiune (2/1, 3/2, 4/3), cei 8 factori ai
experienţei, soiurile pentru care S-a realizat tematica de intensivizare, lo
calităţile În care s-a experimentat şi anii experimentali.

PRIMELE REZULTATE OBŢINUTE. Pînă în prezent s-au realizat
mai multe cazuri ale acestei metode, la Brasov si În retea. Primele rezultate
au fost deja comunicate (BREDT şi colah., 1977; BREDT, BERINDEI
şi PAMFIL, 1978; BREDT, FODOR şi PAMFIL, 1981), dar majoritatea
datelor obţinute sînt Încă În curs de valorificare. Pentru exemplificare, re
dăm cîteva rezultate din experienţa cu 8 factori de la Braşov.

1) Reacţia cartofului la intensivizarea producţiei. Pentru producţia de
tuberculi s-au Înregistrat sporuri foarte mari Între variantele extreme (ta
belul 3), care merg pînă la dublarea producţiei.Aceasta a fost prima experien
ţă realizată Într-un an puţin favorabil pentru producţia de cartof şi Îndeosebi
pentru soiurile timpurii (Ostara). În alte experienţe s-au obţinut repetate
producţii de sa, 60, 70 şi chiar 80 tone cartofi la hectar.
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Tab~lul 3'

Producţia de tuberculi în variantele extreme (Tuber yield of extreme variants)
tone/ha în anul 1976

Soiul
(Varid)') I Var. 1 I Var. 25 I

11111111 44444444

Diferenţa

(Diffcrcncc)
var. 25/var. 1

o~
'o

Ostara 13,0 26,5 13,5 204

Desirce 22,8 45,3 22,5 199

Eba 24,0 49,0 25,0 204

Regresii polinomiale calculate pentru producţia tuturor variantelor
(1-25) cu numrlrul de impulsuri realizate (8 ... 32, fig. 3) au scos în evidenţrl

caracterul ciclic de creştere a producţiei şi îndeosebi creşterea constanţei

producţiei paralel cu intensivizarea acesteia. Curbele rezultate vor putea
constitui un criteriu de apreciere a potenţialului biologic şi ecologic de pro
ducţie. Proporţia de tuberculi comerciabili a înregistrat în latura intensivă,

a curbelor (cu 14-32 impulsuri tehnologice), de asemenea creşteri repetate
prin intensivizarea producţiei de cartof.

În mod asemănător reacţia la intensivizarea producţiei a putut fi
stabilită pentru numeroase componente ale producţiei de tuberculi, pentru
principalele fenofaze ale cartofului, pentru starea fizică a solului în condi ţii
de intensivizare etc.

50

40

30
__-OJlara

//" ....
/

// ?rodtlc!la lolala-
I •

/ fo/Ila

96

92

OJlara
\----.... _- ["ba........ .-\• .:~;></ /MrDIA

fi ....././-e Oes/i'le
I

"' ........ -""'''''

Pt-oj70rjldtiehOe/ct/#'
come/'C/ao;l/

%

8 fir 20 26 32 8 14 20 26 J2

Numai-tiid'/i7?jJu/stllli&ill7%glce ...
Fig. 3 - Evoluţia producţiei de tuberculi la toate variantele (Values of tuber yield of aH

variants)
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2) Identificarea celor mai eficienţi factori de intensivizare. Acest
aspect se rezolvă prin calculul contribuţiei factorilor la realizarea produc
ţiilor mari, pentru care posibilităţile sînt variate: de la analiza varianţei

şi diferitele regresii pînă la analize factori ale mai cOlllplexe. Este important
numai că aceste experienţe, simplu de realizat pe teren, să fie repetate într-o
reţea cît mai largă, pentru a cuprinde suficient variaţiile pedoclin1atice
foarte mari.

În condiţiile în care s-a lucrat şi folosind regresia multiplă cu elimi
narea succesivă a variabilelor, a rezultat următoarea ordine de influenţă

a factorilor: îngrăşămintelechimice şi organice 20 şi respectiv 17%' irigaţia

130/0' materialul de plantat şi lucrările de întreţinere cîte 12%' iar restul
factorjlor 26~~.

In tabelul 4 este redat un extras din tabelul varianţei care a putut fi
calculat pentru studiul influenţei impulsuri lor tehnologice realizate în ex-

Tabcll11 4

Extras din tabelul varianţei care a rezultat din calculul experienţei cu 8 factori (Extract from

\'ariance analysis table of an 8 L.l.ctors experiment)

Cauza variabiJităţii GL
F (FP 5%)(Variability source) (F.D) S2

S 4 soiuri de cartof (4 varieties) 3 1 924 073 8 505,0 (9,3)

w 3 nivele de fertilizare (3 ferti1ization
leve1s) 2 804 379 1 383,6 (4,5) ,: .~ ,~

F 8 factori de intensivizare (8 intensi-
fication factors) 7 258 698 708,6 (2,1) ~ ,: .~

T 3 trepte de acţiune (3 action steps) 2 2 698 321 G 773,7 (3,0) r. ~.!.

1 Influenţa impulsurilor realizate faţă de
varianta precedentă (Effect of every
impulse versus previous variant) 46233 125,4 (3,8) ;: ,: ,;,

------
AxS 6 85239 146,6 (3,6) ..L

FxS 21 8377 22,9 (1,7)

FxA 14 5515 15,1 (1,8) ++
TxS 6 93402 234,5 (2,1)

1+

+
TxA 4 30 717 77,1 (2,4)

TxF 14 25261 63,4 (1,7)

Ix S 3 2 814 646 7 578,6 (2,6) I
IxA 2 31686 85,3 (3,0) 1+ T

IxF 7 6 168 16,6 (2,0)

IxT 2 3088 8,3 (3,0)

Interacţiuni de gradul II (II degree interac-

.+hons) 183 129 463 347,0 (15,6)

Interacţiuni superioare (Superior interac-
tions) 292 12 779 34,2 (8,6) ..L

Tipul experienţei (experiment type): 2 X 3 X 8 X 3 X 4 = 576 variante (variants)
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perienţă, asupra producţiei de tuberculi, în raport cu treptele de acţiune,

factorii de intensivizare, nivelele de fertilizare si soiurile de cartof folosite
în această experienţă. Se poate observa cît de i~tens se manifestă acţiunile
si interactiunile într-o asemenea experientă de "intensivizare" a productiei
şi cît de precis sînt cuantificate şi clasate 'aceste acţiuni şi interacţilllli prin
metoda analizei varianţei pentru mai mulţi factori. Deosebit de semnifica
tivă apare variabilitatea mare cauzată de treptele de acţiune (6774/3,0).
Influenţa impulsurilor tehnologice a fost în medie mică comparativ cu in
fluenţa celorlalţi factori (124/3,8), dar foarte diferită funcţie de factorii
S, A, F şi T. Acest tabel constituie însă numai un mic început în interpre
tarea rezultatelor bogate furnizate de o asemenea experienţăfoarte complexă.

3) Modul de dirijare a factorilor. În acest senS redăm unele rezultate
edificatoare în figura 4. Repartizînd sporurile obţinute între variantele
extrema 1 şi 25 pe treptele de acţiune 2/1,3/2 şi 4/3, cota poate cea mai mare
din aceste sporuri rezultă la soiul Desiree între graduările 2 şi 3 (treapta
de acţiune 3/2,39%), iar la soiul Eba chiar la treapta de acţiune 4/3 (36%).
Aceste curbe Care exprimă cel mai bine potenţialul tehnologic de producţie

în condiţiile date (Braşov 1976, +22,5 ... + 25,0 t/ha), s~au putut menţine

deci în creştere pînă la nivele superioare de intensivizare, prin adaptarea
şi respectarea întocmai a principiului de optimizare sau maximizare a pro
ducţiei "în sistem multifactorial complex", frtră a menţine o serie de factori
din sistem constanţi.

I
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il : 1
1 2 J It
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Val.' 25 1;{9;:' 1Va!.'1

2R51o/ha

Fig. "1 - Repartizarea sporurilor de producţie pe treptele de acţiune ale factorilor (Yield
increase for every actiou steps of fact()rs)



METODA DE CERCETARE PENTRU INTENSIVIZARE 273

Carac:terul de metodică al acestei comunicări nu permite prezenta
rea mai multor rezultate. Dar continuînd interpretarea rezultatelor aces
tor cercetări mai analitic, pe factorii cercetaţi şi mai ales pe variantele
experimentale care reprezintă fiecare o nouă măsură sau un nou "input"
în sistemul tehnologic adoptat, au rezultat factori şi măsuri cu influ
enţă pozitivă, negativă şi fără influenţă, ca bază decizională valoroasă

atît pentru continuarea cercetărilor cît mai ales pentru maximizarea pro
ducţiei de cartof în practică.

CONCLUZII. Pe baza observaţ.iilor din cîmp şi în faza de inter
pretare a rezultatelor obţinute metoda de cercetare prezentată comple
tează valoros tehnica experimentală actuală în domeniul de finalizare
a cercetărilor tehnologice şi de pregătire a deciziilor pentru realizarea
unor producţii mari, sigure şi de calitate.
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A MULTIFACTORIAL METHOD FOR RESEARCH ON MANA
GEMENT OF CROPPING INTENSIVITY IN POTATO FIELDS

Summary

A multifactorial method (5-8 factors, each involving 4 levels) for scientifical
investigation to the intensitivity process of crop production is proposed. It enables
the researcher to an5wer ta the following questions: a) which are the directions
and the factors by which must be actioned? b) which is the reaction of the crops
to intensivity? - and especially ta ilie question? c) haw must be managed the
intensivity factors in the aim to obtain big yields of high quality? The method
is also to test and realize the maximum potential of Yield under other conditions,
when the restriction limits are defined.



H. BREDT

EINE FORSCHUNGSMETHODE FUR DIE GESTEUERTE UND
KONTROLLIERTE INTENSIVIERUNG DER KARTOFFELPRODUK

TION IN VIELFAKTORIELLEN SYSTE1VIEN

Zusammenfassung

Es wird eine mehrfaktorielle Forschungsmethode vorgestellt (5-8 Faktoren
zu je 4 \Virkungsstufen), geeignet fUr die wissenschaftliche Fundamentierung des
Intensivierungsprozessesder landwirtschaftlischen Produktion und fur Antworten
auf folgende Fragestellungen: a) Welche sind die Richtungen und die Faktoren
durch welche die Produktion wirksamer intensiviert werden kann? b) Wie reak
tionieren die Kulturpf1anzen auf die Intensivierung der Produktion? - und vor
allem: c)Wie mussen die Intensivierungsfaktoren gesteuert werden um zugleich
hohe Ertrăge guter Qualităt zu erzielen? Diese Methode eignet sich ebenfalls fur
die Prufung und die Realisierung des Hăchstertrages bei verschiedenen Kulturen
unter den gegebenen Bedingugen.

lV1ETO)1 BCCIIE1l0BAHVI7I no ~TI1PABJl51EMOVI H KOHTPOJlHPYElV10n
YU-ITEHCHcDHKAIJ}IH l1POH3BOJlCTBA KAPTOcpEJ151 TIO I\U-10[0

cI:>AKTOPHOIII CI1CTEME

I13JIaraeTCH MeTO,rr. MHoro<!>aKTopHoro HCCJIe,rr.OBaHHH (c 5-8 <1?aKTopaMH no 4 rpa,rr.aUHlI),
peKoMeH,rr.yeMbIH ,rr.JIH HayqHOrO OoocHoBaHHH npouecca HHTeHcn<!>nKaUHlI CeJIbCKOX0351HCTBeH

Horo pacTeHHeBo,rr.qeCKOrO npoH3Bo,rr.cTBa, cnoco6HbIH ,rr.aTb oTBeT Ha CJIe,rr.ylOmHe BonpoCbI:

KaKHe HanpaBJIeHHH ,rr.eHCTBHH H epaKTopbI 5IBJIHlOTCH HaH60Jlee 34?<l!eKTHBHbIMH ,rr.JIH HHTeHcH

<pHKaUHH npOH3Bo,rr.CTBa, KaKOBa peaKUHH KyJIbTypHbIX paCTeHHH Ha HHTeHCH'Î?HKaUHlO npoH3BO

,rr.CTBa H, B oco6eHHoCTH, KaK CJle,rr.yeT ynpaBJIHTb <l!aKTopaMH HHTeHCH'Î?HKaUHH ,rr.JlH nOJIyqeHHH
BbICOKHX H, BMeCTe C TeM, BbICOKOKaqeCTBeHHbIX ypO)l<;aeB. TIpe)J.JIO:tKeHHbIH MeTO)J. npurO)J.eH

TaK:tKe H )J.JlH npOBepKH H nOJlyqeHHH MaKCHMaJlbHOrO nOTeHUHaJla ypO:tKaHHOCTa pa3JIuqHb'X
KyJlbTyp B )J.aHHbIX yCJlOBHHX.
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