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ANALIZA GENETICĂ A REZISTENŢEI Li\. VĂTĂMĂRI
MECANICE LA CARTOF îN POPULAŢIILE O:BŢINUTE

PRIN AUTOFECUNDARE

RODICA GHIMBAşAN<)

In lucrare se prezintă" rezultatele testărilor indicelui de elastici.
tate in populaţiile obţinute prin autofecundare. Aceasta în scopul sta
bilirii variabilităţii individuale a e1asticitElţii în aceste populaţii in ve
derea găsirii căilor de selecţie a formelor rezistente la vătămărimecanice.
Se stabileştede asemenea, aportul factorilor ereditari, factorilor de mediu
şi interacţiunii acestora manifestarea fenotipică a elasticităţii.

Datorită folosirii tot ulai intense a l11aşinilor pentru recoHare, trans
port, sortare şi depozitare, tuberculii de cartof sînt expuşi tot mai mult
unor solicitări mecanice ce au drept consecinţă vrttrtmarea lor. Vătă1l1ările

l11ecanice ale tuberculilor devin o problemă importantă pentru capacitatea
de păstrare şi aspectul comercial. În toate ţările mari cultivatoare de cartof
se fac eforturi pentru limitarea pierderilor cauzate de vătămări. Dupa_
H e s e n (1959), la cartoful alimentar vătămările mecanice pot cauza pier
deri între 2 şi 20 %, De asemenea, după C hur c h şi colab. (1970), un sfert
din producţia de cartof este compromisă din cauza rănirilor mecanice.

Pentru limitarea vătrm1ărilor mecanice la cartof se poate acţiona fie
prin ameliorare, fie prin îmbunătăţireaparametrilor constructivi şi funcţio

nali ai utilajelor de recoltat (H e s e n şi K r o e s b e r g e 11, 1960;
U 1 r i c h, 1962), deoarece felul şi proporţiilevătămărilor depind de carac··
teristicile maşinilor specifice culturii cartofului, de condiţionarea genetică

şi de variaţia mediului de cultură (J o h n s o n şi W ils o n, 1969;
H u n n i u s şi F u c h s, 1970).

Problema creării fonnelor rezistente la vătămări mecanice este foarte
dificilă că nu se cunoaşte eritabilitatea acestui caracter. O serie de cercetrl.ri
au scos în evidenţă faptul că rezistenţa la vătăn1ărimecanice este un caracter
de soi (Lampe, 1959; Ulrich, 1962; Gall, 1967,1971; Ghiln
b ~ Ş a n, 1976), Întrucît există deosebiri Între soiurile de cartof în ceea ce
prlveşte sensibilitatea la vătămări mecali.ice, Dar executarea unor determi
nări de serie, cu rezultate sigure şi reproductibile, necesiHl mult thnp şi

sînt C01l1plicate, iar concluziile sint destul de contradictorii.

*) Universitatea din Braşo',r, Catedra de mecanizarea agriculturii
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Fin n e y şi colab. (1964) constatau că sensibilitatea la vătamrtri

lnecanice creşte paralel cu gradul de maturitate, pe cînd Dam b r o t h
(1967), J o h n s o n şi \IV ils o n (1969) aratau că iuberculii recoltaţi

mai tîrziu sînt mai rezistenţi la vatamari; pentru reducerea vatamarilor
autorii reco111andîncl necesitatea ca tuberculii sa atingă o anumiEt etapă de
maturizare.

După ce s-a analizat lnetodica detern1Înarii rezistenţei la vătăm5xi

mecanice (G h i n1 b ă Ş a n, 1975) cercetrtrile prezente au avut drept. scop.
analiza genetică a acestui caracter, în vederea stabilirii aportului factorilor
ereditari, factorilor de nlediu şi aportului interacţiunii acestora în realizarea
fenotipului.

În acest sens cercetările s-au extins în cadrul populaţiilor hibride
generative cît şi în cele obţinute prin autofecundare. În scopul stabilirii
posibilităţilor de selecţie a formelor rezistente la vătămări mecanice, ÎI1

cadrul populaţiilor obţinute prin autofecundare, s-a studiat şi variabilitatea
individuală a caracterului.

lVIATERIALUL ŞI :METODA DE CERCETARE. Pentru studiul genetic
al rezistenţei la vătămari mecanice au fost efectuate autofecundări la soiu-·
rile DC§siree, Colina, Dekan1a şi Lod, iar experienţelecu populaţiileobţinute

au fost montate la Braşov, Suceava şi Slobozia JlvIoarrl.,
Rezistenta la văt~lmări ll1ecanice în conditii de laborator a fost carac-

terizată prin i~dicele de elasticitate '

](i +xrnc :r

2

în care:

Xi valoarea medie a rceulului iniţial;

Xmax final (maxim);

n numărul mediu de lovituri suportate de tubercul pînă la ruperea coj ii.

Contribuţia factorilor ereditari, lnediului şi aportul interacţiunii aces
tora a fost efectuată prin analiza varianţei desfaşurată după schelna unei
experienţebifactoriale. Coeficientul de eritabilitate s-a calculat după metoda
regresiei părinte mediu-descendent.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Pentru a stabili care este
procedeul de realizare a unei variabilităti cît nlai nlari pentru caracterul
analizat, în vederea selecţion{triiunui num'ăr cît mai lnare de forme cu indice
de elasticitate mare, s-a utilizat ca lnetodă de ameliorare, în paralel cu hi
bridarea, autofecundarea.

Rezultatele au fost prelucrate sub fornlă de medii a acestor populaţii

şi comparate între ele prin testul t, pentru diferenţele pentru medii, iar
distribuţia frecvenţelor şi diferenţele dintre acestea au fost comparate prin
"1.. 2 pentru fiecare localitate, cît şi Între localităţi.

COlllparativ cu mediile elasticităţii estimate de soiurile genitor În cele
trei 10calităti, lnărimea elasticitătii în populatiile obtinute prin autofecun-
dare în pro~ente este prezentată'în tabelul i. '
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Tabelul 1

Indicele elasticităţii în populaţiile de autofecundare studiate (Resilience index in the analysed
inbred populations)

Valoarea indicelui de elasticitate 1" populatii şi _geni (Resilience index in the
analysed inbred

Braşov

\
Suceava Slobozia Moară

Populaţia obţinută prin
autofect!ndare (Inbred

populat ion) media popu-
000""""'; I media media media popu- media

laţiei (popula-
o (parent

laţiei genitorului
laţiei (popula- genitorului

tion average) tion average) (parent tion average) (parent

~ ± s;: ave~age)

l
;;±s- ave~age) ; ± s~

ave;:.age)
x . x x x

Desiree 16,24±0,34 80,5 13,83±O,66 96,8 14,72±O,37 97,8

Dekama 11,68±O,45 66,4 9,S4±0,69 67,0 14,66±O,88 76,9

Colina 11,60±0,82 51,3 11,43±O,62 67,5 11,12±0,45 52,7

Lori 8,00±0,34 50,5 14,72±0,59 I 150,2 14,72± 1,05 1H,3

Distributia frecventelor valorilor individuale a indicelui de elastici
tate le pentru' genotipuriie din populaţii dă indicaţii asupra procentului de
forme ce pot fi retinute prin selectie. Aceasta este influentată direct de vari
abilitatea individualăa elasticită-ţii. Analiza acesteia în p~pulaţiileobţinute
prin autofecundare şi formele parentale s-a făcut prin calculul coeficientului
de variabilitate (S O~).

Variabilitatea individuală a populaţiilor obţinute prin autofecundare
este diferită pentru indicele de elasticitate în cele trei localităţi; în timp_

Se constată că valoarea indicelui de elasticitate este diferită de la o
populaţie la alta în cadrul aceleiaşi localităţi, iar în cadrul aceleiaşi popu
latii de la o localitate la alta. Cele mai mici ,raIori ale indicelui de elasticÎ
tate au fost estimate la populaţia obţinută prin autofecundarea soiului
Desiree. De asemenea, se evidentiază un număr mic de forme ce denăsesc

genitorul şi numai în anulTIite l~calităţi. Astfel, în 25 % din cazuril'e ~tu
diate, descendenţii îşi depăşesc părinţii (în localităţile Suceava şi Slobozia
Moară) în rest estir.nÎndu-se valori medii le (situate sub media părintelui

autofecundat) .
Aceste rezultate ar putea fi puse pe seama influenţei mediului -sau

depresiunii de consangvinizare care a produs probabil, lTIodificări în struc
tura morfologicăa tuberculului şi a modificat astfel factorii care influenţează

manifestarea fenotipică a elasticităţii.

Influenţa mediului în manifestarea fenotipică a elasticităţii a fost
pusă în evidenţă prin analiza aceleiaşipopulaţii în cele trei localităţi (fig. 1).

Rezultatele scot în evidenţă faptul că din cele patru populaţii obţinute

prin autofecundare nUlnai una (Colina) prezintă valori medii ale elasticităţii

le apropiate în cele trei localităţi precum şi distribuţii asemănătoare ale
frecvenţelor , diferenţele acestea fiind neasigurate statistic. Restul
populaţiilor prezintă mai mult sau mai puţin asigurate statistic
atît pentru media le cît şi pentru distribuţia frecvenţelor în cele trei locali
tăţi.



16 RODICA GHIMBAŞAN

Tabehtl 2

Efectul factorilor genetici şi de mediu asupra valorii elasticităţii în populaţii de autofecundare
(Effect of genetical and environment factors on resilience index performedin inbred

populations)

Acţiunea procentuală a factorilor (Percentage act ion of factors)

Populaţia obţinută Procent mediu de
prin autofecundare selecţie (meau percelltage genotip mediu (cnvirolUuent) interacţiunea si
(inbred population) of seleetion) (genotipe) G IV( eroare (interactlon

and' error) G X !VI+e

Colina 3,0 85,99** 7,76 6,25

Dekama 4,0 63,71** 31,16* 1,13

Lori 3,0 0,41 8,24 91,35

Desiree 3,0 13,42 70,63 15,95

Se constată că acţiunea factorilor în manifestarea fenotipică aelas
ticităţii este diferită de la o populaţie la alta. Dacă la populaţia obţinută

prin autofecundarea soiului Colina genotipul participă în proporţiede 85,99 %

mediul influenţează acest caracter în proporţie de numai 7,76010. De altfel,
analiza rezultelor din figura 1 arată pentru această populaţie o influenţă

nesemnificativă a localităţii asupra valorilor medii ale indicelui 1 e' La
populaţia obţinută prin autofecundarea soiului Dekama, rolul genotipului
este distinct semnificativ dar şi cel al mediului se resimte. Pentru populaţiile

obţinute prin autofecundarea soiurilor Lori şi Desiree aport dovedit revine
mediului şi interacţiunii lui cu genotipul.

Calculul coefieienţilor de eritabilitate arată că acolo unde genotipul
are actiune semnificativă, valoarea eritabilitătiieste si ea ridicată. Calculat
prin ~etoda regresiei părinte mediu-descend~nt, în general genotipul par
ticipă la realizarea fenotipului cu 54 % (b --: 0,54 ± 0,25).

CONCLUZII. (1) Deşi în populaţiile obţinute prin autofecundare mări

mea indicelui le este funcţie de genotip şi doar în al doilea rînd, pentru
unele dintre populaţii este funcţie şi de mediu. (2) Deşi populaţiile prezintă

o variabilitate pronunţată, ca efect al segregării, frecvenţa genotipurilor
care depăşesc limita de selecţie este destul de mică.
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GENETIC ANALYSIS OF POTATO TUBER RESISTANCE
TO MECHANICAL DANt:AGES IN INBRED POPULATION

Summary

The resilience index of the patata tubers was recorded in inbred papulations in the
aim to establish the resilience variabilitv of the individuals sui table to be selected as resis
ta,nt forms to mechanical damages. The "effects of the genotype, of the environment and of
their interaction in expressing each phenotype are also judged.

GENETISCHE ANALYSE DER \i\TIDERSTANDSFĂHIGKEIT

GEGENUBER MECHANISCHEN BESCHÂ.DIGUNGEN BEI DURCH
SELBSTBESTÂ.UBUNG GEZDCHTETENKARTOFFELPOPULATIONEN

Zusammenfassung

Es werclen die Ergebnisse der Teste des Elastizitătsindexesbei durch Selbstbestaubung
gezilchteten Populationen vorgelegt. Dieses zum Zweck der Bestimmung der individuellen
Variabilităt cler Elastizităt bei diesen Populationen hinsichtlich der Auffindung der Selek
tionsrichtungen filr resistente Formen gegeniiber mechanischen Beschădigungen. Es wird Z11

gleich cler Beitrag cler hereditarell Faktoren, der Umweltfaktoren und derein ,,,rechsehlTirkung
bei cler fenotypischen Ausserung der Elastizităt bestimmt.

fEHETH4ECKHI1 AHAJIH3 YCT0I14HBOCTI1 K jV1EXAHI14ECKHM
TIOBPE~nEHH~M KJIY5HEH KAPTO$EJI~ Y TIOflYJIHUHH

nOJIY4EHHbIX flYTEM CAMOOTIbIJIEHI15I

Pe310Me

B pa60Te npHBo)l.TC5I pesyJI'bTaTbI onpe)l.eJIeHH5I nOKaSaTeJUI 3JIaCmqHOCTM KJIy6HeH y

nonyJI 5IllJlfI , nOJIyqeHHbIX nyTeM CaMOOnJIO)lOTBOpeHlI5I. 3TO )leJIa.TIOCb )l.JI5I yCTaHOBJIeHH5I HH)lH

BU)lyJIbHOH H3MeHQHBOCTH 3JIaCTHQHOCTH y 3THX rrorryJI5Ill,HHC ll,eJIbIO HaXO:tK)leHH5I rryTeii oToopa

YCTofIQHBbIX K }KeXaHHQeCKHM rrOBpe:tKlleHH5IM epOpM. YCTaHaBJIHBaeTC5I TaK:tKe pOJIb HaCJIe,l\cT

BeHHblX epaKTopoB, epaKTopoB Cpe,l\bI H HX B3aIiMO,l\erICTBM5I B epeHOTHI1YIQeCKOM, rrp05IBJIeHHH
3-JI.aCTHqHOCTM.



20 H. GROZA şi N. COJOCARU

(Sidor şi Seludko, 1967), de conţinut în potasiu (Slusarek
1970), de structură celulară (B u r d o n o v, 1978; Reu n o v şi calab.,
1980), de mărime a grăunciorilar de amidon (V e s e 1 o ski i şi Sfii r
n o v a, 1970).

Cercetările întreprinse la noi în ţară pentru realizarea unui material
initial de ameliorare cu rezistentă extremă la virusurile X si Y au fost ini-
tiate la I.C.P .C. Brasov în an~l 1971. '
, MATERIALşIMETOnĂ. Sursele de rezistenţă pentru care s..:a :Qptat
au fost cele. din tabelul. 1 ; principa.li reprezentanţi pentruvirusul X au

Tabelul 1

Sursele şi genele de rezistenţă extremă la virusurile X şi Y folosite in crearea de material
iniţial la Braşov (Sources aud extreme resistance genes against viruses X aud Y used ininitial

material breeding in Braşov)

VirusuI!
(Virus)

Gena
(Gene)

Originea
(Origin)

Observaţii

(Observations)

S.acaule*)

x

R;t = rezistenţă extremă

Yxn = hipersensibilitate

rxs = sensibilitate, leziuni locale

Yx sensibilitate, mrrt leziuni----- ---------1-------------------

Y R y (sta)

S. adg. v illaroela

U.S.D.A. 4.1956

S. stoloniferum ** $)

A 2 Cl 2 El b3 *)

Ci 4 b4 c4 **)

alelă cu T!f (sto)na care dă necroze letale la
virusul A.

*) după SCHICK şi HOPFE, 1962
**) după I<ISHORE şi RIEMAN, 1969

***) după COCKERHAM, 1970

fost linia :M.P.I.46.1016/10 (hibrid care posedă gena R x aCl = din Solanum
acaule) şi soiul Saco (soi care posedă genele de rezistenţă din linia originară

USDA 41 956). Deşi sursa din SolanwJn andigen'U1n cu gena R x , reprezentată

prin linia CPC 1673-20, este accesibilă prin soiurile derivate Marijke şi

Amaril (2 adi n a, 1978), ea nu a intrat în fondul de parteneri de hibridare.
De asemenea, speciile Solanl/;1n pl/;1~ae şi Solan'Um schreiteri, citate pentru
rezistenţăla virusuri X de către lVI o k a iti s (1969), nu au fost investigate
din c~uza lipsei de informaţii suficiente.

In ceea ce priveşte virusul Y, singura sursă de rezistenţă extremă

accesibilă nouă, Solawum stoloniferum poartă gena R!J linkată cu gene de
androsterilitate. Conform lui Str a t t ner (1979) imunitate dominantă a
fost detectată şi în speciile Solan1tm hougasi1:, Solanum andigena, Solhnum
phureja; este semnalată şi o genă, care, prezentă în indivizi homozigoti
recesivi, conferă imunitate (G roz a şi colab., 1977). '

Verificînd natura eredităţii principalilor parteneri de hibridare, prin
infectarea semincerilor urmată de eliminarea repetată a genotipurilor viro
zate, s-a identificat prezenţa genei R x ac/În stare de simplex în linia :MPI
44.1016/10 şi genelor complementare de rezistenţă extremă la virusul X sub
forma A2 a 2 BI bs în soiul Saco, precum şi genei R y în stare de simplex în
linia,MPI 54-129/288 (tabelul 2). De remarcat este faptul că ereditatea
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Transmiterea caracterului de rezistenţă extremă la virusurile X şi Y in popuJaţii (Inheritance of the character oi extreme- resistance'
to viruses X and Y in populations) •Braşov

Raport sens.: rezist (SuscepL: resisL ratio)

Virus Combinaţia Tipul combinaţiei Generaţie

I I(Virus) (combination) (combination type) (generat ion)
real (real)

exceptat

I simp. (expeeted) X2 = hi
% (simpl,)

31,1:68,9 1 . ') -) 1 : 2,7 0,850 .. _,~

SacoX M.P.I. 44-335-130 AZa2B1b s X rx F 1
27,0 : 73,0 1 : 2,7 1 : 2,7 0,00

27,2 : 72,8 1 : 2,7 1 : 2,7 0,00

33,3 : 66,7 1 : 2,0 1: 2,7 1,97

X
(PVX) lVI.P.I. 44-10 16-1OX Colina 20,3 : 79,7 1 : 3,9 1 : 3 2,13

lVI.P.I. 44-10 16-10 X Carpatin 19,7 : 80,3 1 : 4,1 1 : 3 2,67

lVI.P.I. 44-10 16-10 X Meise
Rxrxrxrx X rx

19,1 : 80,9 1 : 4,2 1 : 3 3,21
F

M.P.I. 44-10 16-10 X Schwalbe
2 25,9 : 74,1 1 : 3,8 1 : 3 1,90

lVI.P.I. 44-1016-10 X Katahdin 23,3 : 76,7 1 : 3,3 1 : 3 0,27

lVI.P.I. 44-1016-10 X Apta 28,6 : 81,4 1 : 2,5 1 : 3 1,25

42,1 : 57,9 1 : 1,4 1 : 1 1,48

38,0 : 62,0 1 : 1,6 1 : 1 2,88

40,3 : 59,7 1 : 1,5 1 : 1 1,88

35,1 : 64,9 1 : 1,8 1 : 1 4,44

Y M.P.I. 54-129-288 X Katiuşa 37,7 : 62,3 1 : 1,6 1 : 1 3,02
(PVY)

Ryryryry X Ty F 1
40,6 : 59,4 1 : 1,5 1 : 1 1,77

32,7 : 67,3 1 : 2,1 1 : 1 5,98

28,5 : 71,5 1 : 2,5 1 : 1 9,24

37,0 : 63,0 1 : 1,7 1 : 1 3,38

X2=hi (IX = 5%) = 3,84 X2=hi (IX = 30%) = 1..07 X2=hi (a; = 70%) = 0,15
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b) la virusul Y (PVY)

H. GROZA şi N. COJOCARU

Linia
(Breeding line)

Genealogie
(Genealogy)

Hezistenţa

(Resistanee) *) iÎ.speetul
(Aspect) **)

Bv. Y 73.800.49 l\,iPI 54.4129.288)< Colina R 5 8 S s. cultiyat

Bv. Y 73.800.68 MPI 54.4129.288X Colina R 3 7 R cultivat

Bv. Y 73.800.79 MPI 54.4 129.288 ~< Colina R 5 6 R cultivat

Bv. Y 73.800.108 MPI 54.4129.288X Colina R 5 8 R cultivat

Bv. Y 73.870.32 MPI 54.4129.288~<Lii.6292/4 R 3 R s. sălbatic

Bv. Y 73.870.34 MPI 54.4129.288X Lti.6292/4 R 3 5 R s. sălbatic

Bv. Y 75.7.27 54.4129.288X Katiuşa R 3 8 R s. cultivat

Bv. Y 75.7.57 MPI 54.4129.288X Katiuşa -i R 5 4 R cultivat

*) :R = rezistenţă extremă resistance); 1 = foarte sensibil (ver)' susceptibile); 9 = foarte rezistent (very.resis-:
tant); L = virusul frul1zelor (PVLR); Ph = nL<1nă (late blight); HN = rîie neagră (wart).
**) s.sălbatic = SelT!isălbatic (medium wild), s.cultivat = semiculthat (mec!ium normal).

la PVX nu au toate rezistenFl şi la rîia neagră, imperativ categoric în hibri
dările ulterioare pentru crearea de soiuri românesti, datorită sensibilitătii

liniei :NIPI 44.1016/10. De aselnenea, rezistenţa d~ cîmp la mană a liniiior
specializate pentru PVX este scăzutrl, spre deosebire de liniile pentru PVY
care au preluat din specia de plecare, Solanum stoloniferum, şi o bună com
portare în cîmp la mană. Se impune pentru viitor ca, odată cu combinarea
celor două timpuri singulare de linii cu scopul realizării de linii cu rezisten
tă combinatăX + Y, să se îmbunătătească în primul rînd rezistenta la viru
~ul răsucirii frunze lor pentru o m.ai ~are longevitate în cîmpul d~ genitori.

Fertilitatea liniilor rezistente extrem. la virusul X este foarte bună, ele
constituind bune lname şi tati, spre deosebire de liniile rezistente extrem la.
virusul Y, care prezintă o pronunţată androsterilitate cu excepţia liniilor
Bv. Y 73-800-102,73-870-34 şi 75-7-27 (tabelul 4). Tipul de floare cu corolă

Tabelul -1

FertiHtatea liniilor cu rezIstenţă extremă la virusurile X şi Y (Fertility of breeding lines w ith.
extreme resÎstance to PVX and PVY)

a) la virusul X(PVX) - scara 1 (slab = slight) - 9 (intens = intense)

înflorire (Flowering)

Linia

I

Bogăţie Bogăţie Capacitate
(Breeding line) durata polen bace genitor

(lenght) (Pollen) (Berries) (Genitors)

Bv. X 72-600-11 7 7 I 7 8 I ~

Bv. X 72-601-6 9 7 5 7 ~

Bv. X 72-601-7 7 7 5 5 ~

Bv. X 72-602-14 7 7 7 9 ~

Bv. A 75-607-5 7 5 3 3 ~

Bv. X 7 -1-9 7 7 5 3

I
~

Bv. X 75-1-37 9 9 5 5 ~
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b) la virusul Y(PVY) - scara (slab = slight) - 9 (intens = intense)

înflorire (Flowering)
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Linia Bogăţie Bogăţie Capacitate
(Brccdir;g' line) bog~lţie durata po]cn baee genitor

(amount) (length) (Polkn) (Berries) (Genitors)

Hv. Y 73-600-49 5 7 5 ~

Bv: Y73-80:0-68 7 7 3 1 ~

Bv. Y 73-800-79 7 7 3 1 ~

Bv. Y 73-8-00-102 7 9 5 4 .~

Bv. Y 73-870-34 7 7 3 3 f
Ev. Y 75-1-27 7 7 3 3 O

-1-

Bv. Y 75-7-57 7 9 3 ~

Corelaţie între mărime;;. florii şi bogăţia lllf]oritului (Correlation between size of flower and arDOlmt of flowers)r = 0,684

mică caracteristic speciei Solanu1'n stolonifel'ttm a fost hnbunătăţit prin hi
bridare si selectie, constatîndu-se că la genotipurile cu flori mai mari si bo-
găţia înhoritul~i creşte (coeficient destul de strîns de corelaţie). '

Pentru viitor, este necesară abordarea altor surse de rezistenţă extremă

la virusurile X şi Y, complexarea rezistenţelorcu rezistenţa de cîmp la lnană

şi virusul răsucirii frunzelor, depăşirea barierelor de androsterilitate.
CONCLUZII. (1) Prin utilizarea surselor de rezistenţă extrem~l la viru

sul X (SolanUl1t acaule şi tubel'OSUl1t villal'oela) şi la virusul Y (Solanum stolo
mfel'UJn), s-au obţinut linii de rezistenţă conform unei scheme de 6-7 ani,
adecvată naturii ereditare monogenice dominante a rezistenţei extreme, dar
pasibilă de îmbunătătire în sensul măririi numărului de seminceri si con
centrării în timp a te~telor de rezistenţă. (2) Liniile realizate posedă rezis
tentă extrenlă la PVX si PVY si în parte imunitate la rîia neagră si rezis
tenţă de cîmp la mană;' sînt reiativ sensibile la virusul răsuciriifru'nzelor.
(3). Liniile de rezistenţă extremă la virusul X pot fi utilizate ca genitori în
an'lbele sensuri, în schimb liniile de rezistenţă extremă la virusul Y pot con
stitui doar genitori materni.
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RESULTS REGARDING A NEW INITIAL MATERIAL
FOR BREEDING THE RESISTANCE X- AND Y-VIRUSES

Su mary

The results oI the selection for extrerne resistance to viruses X and Y, recorded in 1971
- 1980, are reported. Aspects of the heredity nature and the work scheme are commented
Generally to say, the breeding lines resistant to X (S. acaule basis) were rather resistant to
leafroll virus too but many of them susceptib1e to wart; the breeding lines resistant to Y (S.
stoloniferum basis) were resistant to late blight too (with some little exceptiolls) aud imune
to wart.
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ERGEBNISSE -aBER DIE REALISIERING EINES GEGENUBER
DEN VIRUSFORMEN X UND Y WIDERSTANSFĂHIGEN

AUSGANGSMATERIALS FOR DIE ZDCHTUNG

Zusarnmenfassung
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Es werden die in den Jahren 1971- 1980 erz ielten Zuchtungsergebnisse fUr die extreme
Resistenz gegenuber den Virusformen X nud Y V"orgelegt mit Erluterungen uber die Natur
der Vererbung und das Arbeitsschema.

PE 3YJ1bTATbI I1CCJ1EJlOBAHVIvI 110 nOJlY4EHHIO HCXO,UHOrO
CEJlE KUHOHHOrO MATEPHAJlA YCTOl14HBOrO K BI1PYCAM XnY

Pe 3 M e

flpHBO)J.HTCH pesyJlbTaTbl oT6opa Ha npe)J.eJlbHylO yCTOi1tIUBOCTb K BupycaM X H Y, nOJly
qeHHble B TeqeHHe nepllO)J.a 1971-1980 rr., npUGeM o6cylKAalOTcH IWK acneKTbi HaCJle)J.CTBeH
HOCTll, TaI( II cxeMa pa60Tbl.
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Lucr. ·şt. (Anale) Le.p.C. Braşov, 1982, voI. XIII

CAPACITATEA DE PRODUCŢIE A SOIURILOR DE CARTOF
RAIONATE, IN CONDIŢII DE IRIGARE

1. MĂZĂREANU, D. NĂSTASE, 1. NEGUŢI, T. B!RTOI, ALISA MARINICĂ,

LUCIA DRAGOMIR, ADRIANA CUPŞA şi S. IANOŞI

S-a studiat capacitatea de producţie a 12 soiuri zonate de cartof
în regim irigat în şase localităţi situate în stepă şi silvostepă. Capacitatea
de producţie a fiecărui soi a fost influenţată de condiţiile pedoclimatice,
aceasta depăşind, în general, 48 t/ha. Cele mai ridicate producţii le~a

realizat soiul Super, creat de LC.P.C. Braşov, pe agrofondul N132P90Kso+
+ 40 t/ha gunoi în localităţile Bacău şi Ştefăneşti şi pe agrofondul
ţ'250P200K200+ 40 t/ha gunoi la staţiunile Secuieni şi Valu lui Traian.
In Insula Mare a Brăilei, pe un sol luat din 1963 în cultură s-au obţinut

producţiilemaxime de tuberculi din R.S. România şi anume de 92,8 t/ha
la soiurile Super şi Eba pe cel de-al doilea agrofond. Executînd aceeaşi

experienţă şi la neirigat în localitatea Secuieni s-a putut evidenţia reac
ţia specifică a fiecărui soi de cartof la irigare prin sporurile de producţie

diferite şi eficacitatea unui m 3 de apă irigată. Consumul maxim de apă

s-a constatat în perioada de la îmbobocire la începutul înfloririi plantelor
de cartof (depăşind 40 m 3/ha/ zi), fiind mai ridicat la soiurile tardive.

Una din măsurile care pot conduce la realizarea de producţii superioare
:si constante este introducerea în cultură a celor mai productive soiuri si luai
~les producerea cartofului pentru sămînţă (C a tel 1 y şi D ele a n u,' 1976;
:M ă·z ă rea n u şi colab., 1977). Capacitatea de producţie este un atribut
al fiecărui soi, dar aceasta variază în functie de conditiile pedoclimatice si
tehnologia de cultură aplicată (G roz a şi colab., 1980). Numai pe terenl~
riIe cu favorabilitate maximă, în condiţii experimentale, se poate evidenţia

potenţialul de producţie biologic al soiurilor de cartof (5 o col, 1977). Cer
cetări în această directie au efectuat :1\1 u r e s a n si colab. (1976) identifi
cînd soiuri valoroase pentru cultura neirigată a ca~tofului.

Existenţa unor condiţii favorabile de cultură, create prin irigare, a de
tenninat extinderea cartofului în stepă şi silv<}stepă, ceea ce a dus la rezul
tate bune de producţie (B eri il d e i, 1977). In vederea raionării celor ulai
corespunzătoare soiuri de cartof pentru cultura irigată s-a iniţiat studiul
cOlnparativ al capacităţii de producţie a soiurilor raionate conform Listei
oficiale (Buletinul oficial 1-4, 1981), experienţă ce face obiectul acestei lu
crări.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Experienţa s-a executat
în sase localităti, situate în stepa si silvostepa tării, a căror caracterizare pe
do2linlatică mtiltianuală se prezi~tă în tabelui 1.
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Tabelul 4

P"roducţiile de tuberculi ale soiurilor zonatesub influenţa ingrăşămintelor (t/ha)
(Tuber yield of the main var:eties in the list, und.er the inf1uence of the fertilizatiGlll)

Producţia (tuber yield) t/ha

Soiul (Variety) Brăiht
Valu lui

Dăhuleni Secuieni Bacău Ştefineşti
Traian

al I ;12 al I a2 al I ;/.2 al I a~ al I a2 al I aj

I
Ostara mt. 67,1 69,0 40,6 43,8 32,7 42,2 42,5 50,5 42,7 49,5 46,8\48,5
laerla 79,1 79,6 41,0 46,0 39,3 48,0 45,8 50,9 49,1 53,2 52,5 53,4

Muncel 84,6 75,1 40,2 43,2 42,3 44,4 48,1 52,3 44,9 53,9 57,71 52,2

Semenic* ) 69,3 82,4 42,1 38,3 45,3 46,7 38,5 42,4 46,8 49,5 52,3 51,7

Super 87,9 92,8 47,3 51,4 44,4 46,6 49,0 56,3 52,8 57,0 64,5 66,7
-------------------- --

Desiree mt. 83,3 84,7 43,4 46,9 44,0 48,0 49,9 54,0 49,5 54,9 52,1 52,1

:Măgura 72,9 74,6 41,9 42,4 49,4 41,2 52,2 53,6 38,9 48,0 47,0 45,4

Colina 77,2 77,5 48,6 46,6 43,7 47,6 49,4 50,4 42,4 48,2 47,7 46,4
-------- "---------- ------

Eba mI. 90,3 92,8 46,1 49,5 41,9 39,7 48,5 54,7 46,8 53,6 42,2 42,7

Merkur 78,0 80,2 41,1 42,8 40,1 39,3 51,4 51,8 46,3 53,0 43,8 45,6

Ora 79,6 79,5 41,1 43,9 45,4 45,7 44,3 45,0 45,5 50,1 42,1 45,9

Procura·' f 76,2 83,2 42,7 51,5 41,6 39,3 36,2 41,5 46,5 53.0 42.8 46,2

*) :\Ied.\il pe anii 1978-1979 (:werage on 1978-1979)

Secuieni şi Valu lui Traian. În toate aceste situaţii, potenţialul de prod ucţie
a soiului Super a depăşit 50 t/ha.

Cu o bună capacitate de producţie s-au prezentat la primul agrofo:nd
soiul M~lgura în localităţile Dăbuleni şi Secuieni şi soiul Colina la Valu lui
Traian. Printr-o producţie ridicată s-a evidenţiat numai la Valu lui Traian
soiul Procura pe al doilea agrofond (cînd practic producţia a fost egală cu
aceea a soiului Super şi numai la Dăbuleni soiul Jaerla.

Prin aceste rezultate se constată că, deşi cultivate în irigare, potenţia

lul de producţie a soiurilor de cartof a fost influenţat atît de condiţiile pedo
clilnatice ale localităţilorcît şi de sistemul de fertilizare a culturii. Totodată,
cu exceptia soiurilor Eba si Procura, s-a remarcat că în zona de stepă si sil
vostepă ~ele mai mari rec~lte de tuberculi le-au asigurat soiurile sen~itim
purii şi semitîrzii.

Prin calcularea producţiilor medii ale soiurilor de cartof pe zone de
cultură s-a constatat că nivelul acestora a fost mai coborît în cîmpie decît
în zona colinară (tabelul 5). Se pare că irigarea, deşi a sporit producţia în zo
na netrad~ţională (de cîmpie), nu a depăşit nivelul atins la neirigat în zOI1la
tradiţională (colinară). Solul tînăr, foarte aerat şi cu bună umiditate de la
Brăila a permis obţinereaunor producţii de excepţie, fiind folosită bine inso
laţia şi temperatura specifică zonei sudice. Soiul Super s-a evidenţiat prin
producţiimedii de peste 55 t/ha la ambele agrofonduri şi în ambele zone de
cultură.



CAPACITATEA DE PRODUCŢIE A SOIURILOR 33

Tabelul 5

Producţia medie de·cartof obţinută pe zone de cultură la irigat (Mean yield obtained under .
irrigation), 1977-1979

Zona de cîmpie Zzma de sud a ţării (fără

(inclusiv Brăila) Brăila) Zona colinară

Soiul (Variety)
(Field zonc, includfng (South zone without (Hilly zone)

Brăila) Brăila)

al I a2 al I a2 al I a 2

Ostara 46,8 51,7

I
43,0 44,0 49,5

Jaeda 53,1 58, 1 40,1 47,0 49,1 52,5

Muncel 55,7 59,7 I 42,3 44,4 50,2 52,8

Semenic 52,2 55,8 43,7 42,5 45,9 47,9

Super 59,9 63,6 45,8 49,0 55,4 60,0

Desiree 56,9 59,9 43,7 45,7 50,5 53,7

:VIăgura 54,7 52,7 45,6 41,8 46,0 49,0

Colina 56,5 57,2 46,1 47,1 46,4 48,3

Eba 59,4 60,7 44,0 44,6 45,8 50,3

1\1erkur 53,1 54,1 41,5 41,0 47,2 50,1

Ora 55,4 56,4 43,2 44,8 44,0 47,0

Procura 53,5 58,1 32,1 45,5 41,8 46,9

:Media 55,4 57,3 42,9 44,9 47,2 50,7
(Average)

Pentru aceeaşi localitate (S.C.A. Secuieni) s-au remarcat sporuri im
portante de recoltă determinate de irigare - de 7,1 t/ha în medie pentru
primul agrofond şi de 6,9 t/ha la cel de-al doilea agrofond (tabelul 6). Toto
dată, cele mai ridicate sporuri s-au înregistrat la soiurile extensive :Muncel
şi Măgura la agrofondul întîi (10,8 şi respectiv 10,4 t/ha) şi soiurile intensive
Ostara şi Super pe agrofondul al doilea (13 t/ha şi respectiv 9,9 t/ha).

Avînd varianta neirigată ca termen de comparare în localitatea Secu
ieni, s-a putut efectua calculul eficacităţii apei de irigare (tabelul 7). Aceas
ta a variat în limite largi în funcţie de numărul de irigări aplicate anual (da
te prezentate în tabelul 3), avînd valori mai mari la soiurile :Muncel şi Mă

gura pe primul agrofond (7,7 şi respectiv 7,4 kg tuberculi/ln3 apă de irigare)
şi la soiurile Ostara şi Super pe al doilea agrofond (9,3 şi respectiv 7,1 kg
tuberculi/m3 apă).

Pentru a exemplifica modul cunl s-a nlenţinut umiditatea solulu i la
peste 70 % din intervalul umidităţii active s-a prezentat în figura 1 din ami
ca rezervei de apă a solului în anul 1977 la S.C.A. Secuieni. Astfel, în urma
scăderii proviziei de apă a solului pînă la plafonul minim, la începutul înflo
Tirii plantelor de cartof, s-a intervenit cu prima irigare de 300 m 3/ha. Apoi
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T ((belul 6

Influenţa irigaţiei aSllxpra producţiei WilUllHoJr de cartof (Effect of irrigation on yield of the potato
, vadeties tested a1 Secuieni) '1977,-1979

Soiul (Variety)

Agrofonch:l 2.2 (Second fertilizatiol1
variant)

Ostara

Semenic
Super

Eba
Mcrkur
Ora
Procura

Media (Average)

fkadtatea umd m:! de apă din irigare asupra producţiei soiurilor de cartof (Effect of a cubie
metre of indgaHon water on tuber yie ld) Secuieni, 1977-1979

Soiul (Valiety)

AgrofonduJ <l2

media (average)

kg hib!l 111 3

fertilization

limite (limits)

kg tub/l 111 3

Ostara
Muncel
Jaerla
Semenic
Super

Desiree
Măgura

Colina

6,0
7,7
4,9
3,4
6,3

4,0
7,4
3,4

2,4-11,3
4,0-14,1
2,6- 7,3
0,5- 8,7
3,6- 9,4

2,7- 6,4
4,4-13,2
3,8- 5,1

3,3
4,4
2,6

2,9-17,6
4,3-11,9
2,5-12,6
1,5- 5,5
2,9-19,2

1,0- 4,6
4,1- 8,9
1,3 -3,2

Eba
Merkur
Ora
Procura

4,1
4,1
4,2
3,7

2,6-10,6
0,8- 4,9
3,0- 7,3
4,8-4,9
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s-a intervenit cu irigare la 30 iunie (la sfîrşitul înfloritului soiurilor timpu
rii) şi la 22 iulie (la sfîrşitul înfloririi soiurilor tîrzii), nemaifiind apoi nevo
ie de irigare pînă la maturitatea plantelor.

Pentru soiurile Ostara si Eba, s-a efectuat calculul consumului de apă

pe faze de vegetaţie (tabelul' 8), evidenţiindu-se un· consum m?-x~ro în fa~a
de la îmbobocire la începutul înfloririi plantelor (40,1 ros/ha/zI ŞI respectiv

Tabelul 8

Consumul de apă pe faze de vegetaţie şi consumul zilnic la soiurile Ostara şi Eba
(Water consumption during maip. vegetation stepsand in a day at the varieties Ostara aud Eba)

Secuieni, 1977

Consumul de apă pe faze de vegetaţie**) 'S §_
(\Vater consumption during main vegetation ~ Q.§

Intervalul de timp Faza de vegetaţ.ie
steps) S..?:'"'P..+>

E ~.~ S +
-.2

(Calendar time) (Vegetation step*)
Ri I Pp I Ud I RE le + t §2.;;;",

::: .... U
...... ctI

JiG m 3/ha m 3/ha/zi

Ostara 11 mai- 5 iunie Răsă.rit-îmbobocire 2 150 551 - 2320 381 15,1

5 iunie-13 iunie Îmbobocit- început 2320 291 - 2290 321 40,1
înflorire

13 iunie-25 iunie Început-sfîrşit 2290 135 300 2300 425 35,4
înflorit

25 iunie-22 august Sfîrşit Înflorit-ma- 2300 1400 600 2 100 2200 37,7
turitate

------------------
104 zile (days) (2 150) 2377 900 (2 100) 3327 31,9

------------------
Eba 12 mai-ll iunie Răsărire-îmbobo- 2 150 715 - 2300 565 18,8

cire

11 iunie-21 iunie Îmbobocit-început
Înflorire 2300 262 300 2400 462 46,2

21 iunie-31 iulie Început-sfîrşit 2400 941 600 2400 1541 37,6
înflorit

31 iulie-25 sep- Sfîrşit înflorit- 2400 1696 - 2200 1896 33,3
tembrie -maturitate

1(2 150) 3614
---------

136 zile (days) 900 (2200) 4464 . 34,0

*) emergence-budJin~ ti'TI';,
**) Ri - Rezerva iniţială de
Pp - Precipitaţii din
Ud - Norma de uclare
Rf - Rezerva finală de
e + t - evapotranspiraţia (evapo-perspiraticn)

of blossom-end of blossom, end of blosom-maturity

during growth peried)

46,2 m3/ha/zi). Soiul tardiva avut un consum luediu mai ridicat (34,0 m 3 /ha/
/zi) decît soiul Ostara (31,9 m3/ha/zi). Totodată, se observă că aceeasi canti
tate de precipitaţii asigură consumul plantelor pentru un număr diferit de
zile, în funcţie de soi şi faza de vegetaţie a acestuia.

La Brăila, în condiţii ele irigare s-a evidenţiat prelungirea deosebită a
perioadei de vegetaţie a soiurilor (tabelul 9) şi anume pînă la 102 zile pentru
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Tabelul 9

Elemente dimatice pe faze de vegetaţie la Insula Mare a Brăilei (Climatical charade:dstics of
the fieIeli at Brăila), 1977-1979

Nr. ")
Evapo-

Grupa de soiuri Faze de vegetaţie*) Precipitaţ.ii transpiraţia

(Group of varieties) (Vegetation steps) (Number of (RainfaJls) (Evapoper-
days) mm spiration)

rom

Semitiiupurii Plantat-răsărit 34 38,3 63,2

(Medium early) Răsărit-Înflorit 34 75,5 108,8

înflorit-maturitate 68 118,6 321,2

Semitîrzii Plantat-răsărit 34 38,3 63,2

(Medium late) Răsărit-Înflorit 35 75,5 109,5

Înflorit-maturitate 97 159,5 394,3

Tîrzii Plantat-răsărit 35 38,3 64,6

(Late) Răs~trit-Înflorit 37 80,1 118,7

Înflorit-maturitate I 121 169,2 406,0***)

matl;ritate la 25 X (caJculated till 1.X beu\1]se the late

cele semitilnpurii, 132 zile pentru cele semitîrzii şi 158 de zile pentru soiu
rile tardive. Aceasta îndeosebi prin creşterea fazei înflorire-maturitate ceea
ce a dus la cantităţi diferite ale evapotranspiraţieişi desigur ale necesităţi

lor de irigare.
CONCLUZII. (1) Capacitatea de producţie a soiurilor de cartof în con

diţii de irigare este influenţată de condiţiile pedocliInatice şi de sistemul de
fertilizare. Astfel, pentru fiecare localitate se evidenţiază prin nivelul lor
maxim de producţie, soiuri diferite, fiind necesară o zonare corespunzătoare

a acestora pe fiecare bazin de cultură a cartofului. (2) Prin producţii medii,
ele peste 55 t/ha, s-a remarcat soiul semitimpuriu Super, creat de I.C.P .C.
Braşov, atît în zona de cîmpie cît şi în zona colinară, pe ambele agrofonduri
studiate. (3) Irigarea a deternlinat sporuri importante de producţie (9,1 t/ha
pe agrofondul N132PgoKso + 40 t gunoi de grajd şi 8,7 t/ha pe nivelul N 259
P2ooK200 + 40 t gunoi de grajd) faţă de alte localităţi din zone tradiţionale

de cultură neirigată a cartofului. La S.C.A. Secuieni sporurile prin irigare
au fost de 7,1 şi respectiv 6,9 t/ha faţă de neirigat (4). Prin valorificarea su
perioară a apei s-au remarcat soiurile extensive }\!Iuncel şi Măgura pe agro
fondul moderat şi soiurile Ostara şi Super pe agrofondul puternic. Pentru
fiecare nletru cub de apă dat prin irigare s~au obţinut la aceste soiuri peste
7 kg tuberculi. (5) Consunlul de apă este specific fiecărui soi de cartof, fiind
maxim. (peste 40 m3/ha/zi) în faza de la îmbobocire pînă la începutul înflo
Tirii. Este necesar ca udările în unităţile de producţie să fie aplicate numai
în urma analizei umidităţii solului pentru fiecare parcelă şi soi de cartof.
(6) Prin irigare se prelungeşte foarte mult perioada de vegetaţie a soiurilor
de cartof, recOlnandîndu-se din acest motiv cultivarea soiurilor semithnpurii
care determină producţii ridicate şi constante.
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'''Y-IELDING CAPACITY OF POTATO VARIETIES UNDER
IRRIGATION

Sur y

The yielding capacity of twe:lve ·rarieties "vas tested irrigation in six 10caJities
in steppe and forest-steppe. Although in.Hucnced by the soil and the cLimate condi,tions the
mean yield exceeded 48 t/ha. The highest yields were obtained with the Romanian· variety
Super (breeder: LC.P.C. Braşov) on a fertilization le'rel of N132P90Kso plus 40 t/ha fannyard
manure (at Bacău and Stefăneşti) and of N250P2ooK200 plus 40 t/ha farmyard manure (at Secu~

ieni and Valu lui Traian). In the Great Island of Brăila, on a soil cultivated onl1' since 1963
the max:imum yields in Romania were enregistered, namely 92.8 t/ha with the varieties Super
and Eba at the second level of fertilization. Because the experiments was carried out in the
same locality (Secuieni) undeI' irrigation and undeI' no irrigation at aH, the specific response
to the irrigation of the varieties could be measured. The maximum consumption of water for
each variety \Vas in the period budding-beginnil1g of blossom (exceeding 40 meters/haf
fday) and it was higher at the late varieties.

DIE ERTRAGSFĂHIGKEITDER ZUGELASSENEN
KARTOFFELSORTEN IM BE'i\TASSERUNGSBEDINGUNGEN

Zusam1nenf ssung

Es wurde die Ertragskapazitătvan 12 KartoHelsorten in Bewasserungs~

bedingungen gepriift, in sechs Ortschaften aus Steppen- und 'VValelsteppengebiet. Die
Ertragskapazitătjeder Sorte, im allgemeinen iiber 48 t/ha, wurele stark von elen Boden- nud
IGimabedingungen beeiuflusst. Die hăchsten Ertrăge erzielte die im Institut fi'!r KartoffeI
forschung und -Produktion Braşov geziichtete Sorte Super, aui der Diingungsstufe N132P91lKso
+ 40 t/ha Stallmist in den Ortschaften Bacău und Ştefăneşti und auf der Di..lngungsstuf e
N 250P2UOK:WO + 40 t/ha Stallmist in Ortschaften Secuieni und Yala lui Traian. Anf einem Seit
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1963 in Anbau genol11l11enen Boden auf der grossen Donauinsel bei Brăila v:urden die hochsten
E:artoHelertriige aus RUl11iinien erzielt und niil111ich 92,8 t/ha bei den Sorten Super und Eba
auI der zweiten der angegebenen Diingungssrufen. In gleichen Versuche, in Secu icni paralel
unbewiissert durchgeh'lhrt, konnte die spezifische Reaktion jeder Sorte auf Bew~tsserung fest-
gestellt werden, durch clie yerschiedenen Mehrertriige und clie Effizienz Kl1bikmeter Be-
wiisserl1ngswasser. Der grosste vVasserkonsUlll wurde wâhrend cler Knospen-BHitean-
fang bcstimmt (i'lber 40 m 3/ha/Tag), hoher bei elen spăten Sortcn.

YPO>KAI::IHOCTb PAl~OHI1POBAHHbIX COPTOB KAPTO~EJ15I

B YCJ10BH5IX OPOlliEHi'I5I

Pe3fOMC

1'I3y43J12Cb ypOfKafmoc1'b 12 pa}IOHllpOBaHHblx COpTOB KapToq1eJIH B YCJ10BIUiX opoweHIHI

1~ weC1'H MeCTHOCT5IX, paCnOJlOfKeHHbIx B JIecl-loi-i H JleCOC1'enHOn 30HGlX. Ha ypo}KafIHOcTb K3lK

.lora H3 COpTOB, KOTOpa51 B OCHOBHOl\I npeBocxo,uHJ13 48 Tira, oco6oe Bmuume OK33bIB3JIH notI

BeH HO-K,TJHM3THLJeCKHe YCJlOBH51. HaHOOJIee BbTCOKHe ypolKaH ,ual! C03,D,aT-IHbIrl B opawoBcKoM

HHI1 KapToepeJleBO,D,CTBa COpT Cynep no arpO(poHy Y,TJ,OopeHHoMy I1132P !!oKso + 40 Tira HaB03a

- B MeCTHOCT5IX 5al<3y H illTeep::>HeWTb, II no arpoepOHy YJl06peHl-IOtvly I1250P2ooK200+ 40 Tira
HaB03a - Ha onbITHbIX CT3HllIU1X CeKyeHb H Bany Jlyrl Tpa5ll-1. Ha 50JlblUOM Op3lI,TJbCKOM oCTpoBe

(HI1cYJIa Mape a 5p3I1JIeI1), Ha OCBOeHl-IOl1 no,lJ, KyJlbTypy B 1963 ro,uy nOLJBe, CbIJl nO.TTylleH

HaHOOJlbWI1H B PyMblHlIlI ypmKai1 ]<J1y6l-Ierl KapTOepelI51 COpTOB Cynep li 36a - B 92,8 Tira, no

B1'OpOMy lI3 YKa3al-IHbIX 6bIIlle arpoepOHy. ilpH npOBe,D,eHlIH 1'aKoro }Ke OnbITa, HO oes opoweHIUI

B :\IeCTHOCTlI CeKyellb, y,D,aJIOCb yCTaHoBlITb cnellHepHlleCl<ym OT3bIBYHBOCTb ]<a)K,lJ,OrO 113 COpTOB

I{apToej)eJI51 Ha opoweliHe nyTcM yCTaHOBJleHH5I nOJlyLJeHHblX npH opoweHlHl npH6aBOK ypO}KaH H

_3epepCKTl1BI-IOCTH o,uHoro ]<yoHLJeCKOrO MeTpa OpOCI1TetlbHOfl HaHoO,1bWHtl paCXO,lJ, BO,TJ,bI,

npeBocxo)J.llBWHI1 40 1\13/r3 B ,lJ,eHb, HaoJlIo)J.a.i1cH B neplw]t - HaLIaJIa IIBeTeHlI51
paCTelmi'l H ObI,TJ OO/Tbme y n0311HecneilblX copTon.
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;Lucr. şt. (Anale) Le.p.C. Braşov, 1982, voI. XIn

UN NOU SISTEIVI DE ROTAŢIE A PLANTELOR,
DIFERENŢIAT LA NIVEL DE SOLĂ ŞI PARCELA

H. BREDT, 1. MAZAREANU*) şi 1. MOLNAR**)

Rotaţia plantelor a devenit un prim factor de organizare, integrare
şi intensivizare a producţiei agricole vegetale. Prin rotaţia plantelor
trebuie realizate unităţi naturale, nelegate de graniţe teritoriale subiec
tive şi adaptate solului şi microreliefului, care să fie cît mai omogene
pentru a valorifica la maximum factorul ecologic. Forma clasică de orga
nizare a rotaţiei plantelor in asolamente fixe sau stabile, cu sole de mă

rime uniformă, nu poate fi adoptată în toate cazurile, de exemplu in
zona colinară unde soIurile pot fi foarte diferite şi relieful accidentat.
Pentru aceste situaţii, se prezintă un nou model de rotaţie a plantelor,
adaptabil la condiţii variate de sol, relief şi structură a culturilor, per
miţînd diferenţierea producţiei agricole vegetale sub toate aspectele,
inclush rotaţia plantelor, la ni"rel de solă şi parcelă. Acest mod de re
zolvare a problemei în unitate valorific[t superior factorii de mare i1'npor
tanţă reprezentaţi de succesiunea şi proporţia plantelor în rotaţia cultu
rilor, fără a solicita cheltuieli materiale şi ele energie, suplimentare.
Pentru demonstrarea acestui lucru, se prezintă rezultate experimentale
n">-l1'HlT"P pe o perioadă de 9 ani în condiţii pedoclimatice şi tehnologice

cu diferenţe de producţie imprimate de factorii "rotaţie" şi

"proporţia de cartof", de pînă la 10-25 t/ha sau 25-55%. Se prezintă
de asemenea un tabel ajutător pentru cuantificarea efectului de plantă

şi postmergătoare, in vederea proiectării celor mai raţionale succe
ele plante pe 5-10 ani inainte.

Organizarea producţiei agricole la nivelul consiliilor unice agroindus
triale a anlplificat pronunţat importanţa şi funcţiile rotaţiei plantelor. La
tradiţionalele roluri şi criterii de organizare a rotaţiilor şi asolamentelor
(B r e t an, 1969; Pin ti li e şi Sin, 1974; Sta i c u, 1977) s-a adău

gat, în această etapă de organizare a producţiei în module nlari la nivelul
consiliilor unice, o functie nouă si importantă a rotatiei plantelor si anume
aceea de a constitui e;' însăşi ~adrul general (terit~rial, organiz~toric şi
tehnologic) prin care să fie asigurate condiţiile necesare pentru: (a) dimensio
narea procesului de producţie agricolrl vegetală pe module funcţionale, (b)
organizarea producţiei după concepţii noi şi ll1etode de tip industrial şi (c)

*) S.C.Z. Secuieni
**) C.A.P. Sinzieni-Covasna
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proiectarea şi dirijarea în rotaţii raţionalea principalelor secvenţetehnologi
ce (fertilizare, lucrările solului, combaterea buruienilor, protecţia fito·
sanitar~l. etc.), cu scopul creşterii continue a fertilităţii solului (C e a li şes c n
şi Bel' ind ei, 1980; Bel' ind ei, 1980; Lis te, 1979 aşi b; A 1 g a
s o v s c h i şi colab., 1980; Bre d t şi lVI ă zăr ea n u, 1980 şi 1981).
Rotaţia plantelor a devenit deci un priIn factor de organizare, integrare şi

intensivizare a producţiei agricole vegetale.
Esenţa noului, privind rotaţia plantelor, constă în necesitatea de a

se ajunge prin rotaţia plantelor la uniEl.ţi naturale, nelegate de graniţe

teritoriale subiective, ci adaptate solului şi lTIicro,climei şi cît mai OlYl.0gene,
prin care-js~i· fievâlorificat la maximum factoni.l ecologic. Dimensiunile şi

suprafetel~mari ale 11oilor sole şi parcele trebuiesăasignreînacelaşi timp
premisele pentru o productivitate şi eficienţă tehnică şi econOlnic~'L lUUlt

mărită (M e z a m b r o v s k y, 1980).
Felul cum trebnie procedat în organizarea asolalnentului şi rotaţiei

plantelor, ca modul funcţional pentru producţia agricolă vegetală, s-a con
turat suficient de clar (lVI.A.I .A, 1981), obţinîndu-se şi pe teren numeroase
rezultate bune (N o urşi colab. 1977; A 19a s o v ski şi colab., 1980;
T r îm b aci, 1979 ;~Iă z rl. rea nu şi colab., 1981 şi 1982). Asola
111entele şi rotaţiile noi sînt organizate strict pe soIuri de aceeaşi categorie
şi omogenitate, în sole şi parcele mecanizabile, de mărime cît mai nlare
în raport cu posibilităţilelocale (50-300 ha), cuprinzînd plantele de cultură

diferenţiat în funcţie de fertilitatea solului, specializarea unităţilor şi nece
tatea dea asigura succesiuni raţionale cu plantele culti"late.

Fiecare asolament sau rotatle. constituie astfel o unitate naturaEl O1UO

genă şi nu teritorial delimitată'prin graniţe sau hotare subiective . Numai
în acest fel rotaţia plantelor poate deveni factor integrator de secvenţe

tehnologice (lucrările solului, combaterea buruienilor, bolilor şi dăun;'ito

rilor, Jertilizare etc.) cu efect maxim însumat pe întreaga rotaţie.

In practică sînt încă numeroase situaţiile~ în care nu se poate însă

proceda în conformitate cu aceste principii noi. Indeosebi în zona colinară

cu suprafeţe omogene mici, cu o mare diversitate de soIuri chiar pe hotarul
aceleiasi unităti si cu unitătile aceluiasi consiliu unic agroindustrial adesea
despărţ'ite şi dep~rtate pri~ natura reliefului. Dar şi în zonele de cîmpie
rănlîn multe terenuri în afara asolamentelor lnari si stabile din cauza situ
ării lor separate, a naturii diferite a solului, a uno; plante speciale care tre
buie cultivate sau din alte motive. Adesea nu se pot crea sole sau parcele
onl0gene uniforme ca mărime, condiţie obligatorie la organizarea asolanleIl·
telor traditionale fixe sau stabile. Dar tocnlai această stabilitate a aso
lanlentelor' tradiţionale creează de lTIulte ori greutăţi în adaptarea planu
lui pe culturi la comanda socială şi la cerinţele reale ale terenului.

La Institutul de cercetare şi producţie a cartofului, din Braşov, a li

existat preocupări pentru rezolvarea şi a acestor cazuri speciale privind
organizarea rotaţiei culturilor în unităţile specializate pentru producerea
cartofului, rezultînd un nou model de rotaţie care poate fi uşor adoptat
si avantajos în foarte numeroase situatii. .
, Acest nou model sau sistem de rot~tie a culturilor. diferentiat la nive
lul fiecărei sole şi parcele, a rezultat din ~ctivitatea de cercetare' şi asistenţă
tehnică desfăşuraUldirect in nunleroase unit~tţi C.A.P. şi I.A.S. din judeţele

Covasna şi Braşov (Sînzieni, Tg. Secuiesc, Ghimbav, Cătălina, SL Gheorghe
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ş.a.), dar bazat totdeauna pe rezultatele numeroase privind rotaţia plante
lor o1?ţinute la Braşov şi în reţeaua institutului (.1\1 ă zăr e a n u şi colab.,
1975 şi: 1981; Bre d t şi colab., 1978, 1980, 1981; Cat ar g iTI, 1977;

, 1) ami a n şi colab., 1979). Din faza de elaborare prezentău1 un singur
'exelnplu de la ferma 'nr.1 a C.A.P. Sînzieni,judeţulCovasna (fig. 1). Cînd
~ fost organizată această ferm~ specializată pentru cultura cartofului, în
~nul )975', a avut în plan 620 ha teren arabil, cu. următoarea structură a
{,:ulturilor: 220 ha cartof, 150 ha grîu de toamnă, 75 ha orzoaică, 130 ha
'sfeclă de zahăr, 15 hablltaşi şi seminceride sfeclă, 10 ha plante nledicinale
. şi 20 ha trifoi. NUID,'ărul de parcele a fosţ de peste 30, cu mărinlea lnedie
ţie cca 20 ha, dar variind între 5 şi 60 ha.In ~ceste condiţii, în careorgani.
zarea uriui asolament clasic,stabil ar fi fost un lucru forţat şi chiar imposibil, ,
avînd în, vedere şi numeroasele m.odificări,anuale în structura şi alnplasarea
culturi1'or, s-a născut ideiarotaţiilordiferenţiate la nivel de solă şi parcelă,

procedîndu-se. astfel:
,:1. Nunlărullnar\?,deparceles-aredus la nUlnai 13, apoi la 12 parcele
de m{triIne in~gală între, 16. şi74 ha (lnedia 48 ha), ţinîndu-se cont strict
de omogenitatea parcelelor şi Jlelinlitarea lOT naturală.

2. Aceste parcele au f9stnotate cunumrl.rul lor topografic şi, pentru
uşurare, cu nunlcrele 1~12',înscriindu-sesuprafeţelelor exacte după regis·
l"U 1 cadastral.

3.' Fiecare parcelă a fost apoi caracterizatăsub aspectul favorabilităţii

lor pentru principalele culturi: cartof, cereale p2joase şi sfecHi de zahăr,

folosind în acest sens not?lede bonitare stabilite pentru fiecare cultura;
40-50 n.b. (note ele bonitare) = clasa 4, 55~70 n.b. = clasa 3, 75,-85
n.b. = clasa 2"şi 85~100n.b.. clasa 1. În cazul acestei ferme, parcelele
au prezentat o mare uniformitate, dar de regulă, în celelalte cazuri, s-au
întîlnit 3~4clase de sol în fiecare fermă.

4. Pe baza acestor caracteristici de favorabilitate a solului si a tutu·
rol' rezultatelor de cercetare privind pretabilitatea plantelor ca pr~- şi post
premergătoare, s-au proiectat apoi rotaţii diferenţiate pentru fiecare par
celă, pe 5~10 ani înainte, astfel ca în fiecare an s~1. fie respectate şi realizate
atît structura culturilor în fermă, cît şi cerinţele plantelor în cadrul rotaţiei.

Acest TI10d dea rezolva problelna rotaţiei a dat rezultate bune: (a)
a satisfăcut toate cerinţele privind rotaţia plantelor în fermă, fără a se apela
la sistemul greoi de asolament fix, cu parcele egale, rotaţie uniforu1;:t în
fiecare parcelă etc.; (b) a permis operarea uşoarr1. a oricărei modificări ine
vitabile în structura culturilor de la un an la altul; (c) a permis proiectarea
în cadrul acestor rotaţii stabilite pentru 5-10 ani înainte asemenea
diferenţiat pe parcele)' a sistemelor de fertilizare, de lucrare a solului, de
<:ombatere a buruienilor, de fitoprotecţie etc. şi, prin aceasta,
dirijată a fertilităţii şi a stării de culturalizare a fiecărei parcele ~ con·
diţie esenţială pentru creşterea continuă a producţiilor. Unităţile

tiste şi fermele care au adoptat acest sistem de rotaţie a plantelor au
avantajele lui şi au obţinut rezultate bune. .

Acest mod dea rezolva l'otaţia plantelor,· elaborat încă înainte de
organizarea consiliilor unice agroindustriale, îşi păstreaz~l valabilitatea şi

acum, pentru situaţiile arătate în care nu fi organizate asolalnente
clasice la nivel de consiliu unic sau unitate. 2 dat un model
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de "rotaţie la nivel de solă şi parcelă", care poate fi considerat o sinteză.

a tuturor preocupărilor.de pînă acum. şi. Gare este. a1aptapil Ja foart~ nume
roase situaţii. Unitatea agricolă pentru care este elaborată rotaţia. cuprinde
2 000 ha teren arabil, foarte diferit sub aspectul pn~tabilităţii pentru cartof
şi celelalte culturi (claselel~4, după Iiotele de. bonitare),. Structura cul
turilor cuprinde 5 plante în proporţii diferite : 600 ha cartof, 800 ha cereale
păioase,_200 ha sfeclă·de zahăr, 200 ha in şi 2QO ha trifoi. Cele 2 000 ha teren
arabil au fost împărţite în 14 parcele sau sole, relativ mari (suprafaţamedie
136 ha), dar f0il-rte diferite ca mărinle:de 70 pînă la 25Q ha, exact după.

or.aogenitatea naturală a soluluişi reliefului, fără nici oforţare. Aseste 14
parcele;;înt trecute în schema din figura 2, în ordinea favorabilitrlţii lor
pentru cultura cartofului, pentru care este specializată unitatea (clasele
1~-4) ..

Elementul hotărîtor în această organizare a fost proiectarea diferen
ţiată a rotaţiilor sau succesiunilor de plante, în funcţie de pretabilitatea
solului pentru culturile participante şi, îndeosebi, pentru cartof. Pentru
fiecare parcelă a rezultat astfel o rotaţie şi proporţie "a culturilor specifică;

În cele luai bune parcele pentru cartof, acesta ocupă 40%
, pentru a scade

apoi la 30, 20 şi chiar O<Yo pe parcelele din clasa 4 pentru cartof. Sfecla de
zahăr ajunge la 20 % în cele mai bune parcele pentru sfeclă, apoi la 10 % şi

nu mai este cultivată deloc în clasele 3 şi -4 de fa vorabilitate pentru sfecla
de zahăr. Trifoiul ca leguminoasă amelioratoare a solului (numai 10 o~ în
structura culturilor) este cultivat doar pe parcelele cu ferilitate mai mică

ale unităţii, care au nevoie de această alneliorare prin leguminoase. Toate
succesiunile de plante sînt proiectate pentru 10 ani înainte (1981-1990L
după care perioadă ciclul poate fi repetat. Pe această cale însăşi rotaţia

constituie un mijloc de dirijare diferenţiată a stării culturale a solului în
raport cu cerinţele fiecărei parcele sau sole din rotaţie. Un alt avantaj faţă

de asolamentele clasice stabile îl constituie operarea mult ll1ai uşoar~i a
m.odificărilor în structura culturilor în acest sistem, modificări adesea ine
vitabile în dezvoltarea şi rentabilizarea producţiei agricole.

După diferenţierea rotaţiilor în funcţie de sol, se proiectează diferen
tiat sistemele de fertilizare, de lucrarea solului, de combatere a buruienilor,
de tratamente fitosanitare si chiar de în1bunătătiri funciare, obtinîndtl-se
astfel integrarea tuturor ac~stor secvenţe tehnologice în sistemul de rotaţie
a plantelor cu eficacitate n1aximă sub aspectul producţiei imediate şi al
ridicării stării culturale a fiecărei parcele în parte. O atenţie mare trebuie
şi poate fi acordată în acest cadru, cOlnplex din punct de vedeFe agronomic,
bilanţului lnateriei organice din sol pe fiecare parcelă; cunoscînd consumu
riIe sau respectiv acun1ulările de materie organică activă sub diferitele
culturi, se impune completarea cu substanţe organice (gunoi, îngrăşăminte

verzi, sau alte resurse organice) în conformitate cu cerinţele fiecărei parcele.
Acest mod de rezolvare a problemei în unitate valorifică superior

factorii importanţi ca succesiunea şi proporţia plantelor în rotaţia culturilor,
fără cheltuieli materiale şi de energie. Pentru demonstrarea efectului acestor
factori, redăm în figura 3 sinteza rezultatelor obţinute în ultimul deceniu
în cercetarea a 25 de rotaţii foarte diferite de 3 ani, cu proporţia de car
tof variind între 100% (martorul), 66,6% (8 rotaţii) şi 33,3°~ (16 rotaţii).

Curbele reprezintă producţiile descrescînde de cartof obţinute în cele 25
rotaţii de 3 ani, în ultimul an al fiecărui ciclu de rotaţie. Se pot observa
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diminuări foarte lllari de producţie, pînă la 10 t/ha (25 %) la Secueni şi

pînă la 25 t/ha (55 %) la Braşov crescînd pronunţat în timp (în ciclurile
1-2-3) şi spre fondurile mai puternic fertilizate (3 şi 4). Pe ultimul loc
s-a clasat, în toate cazurile, cultura repetată (nlonocultura) de cartof.

Pe baza tuturor rezultatelor privind rotaţia plantelor la cartof şi în
ajutorul proiectării celor mai raţionale succesiuni de plante, s-a putut rea
liza o priluă cuantificare a relaţiilor de pre- şi postmergătoare pentru
principalele plante de cultură pe soIuri mijlocii (tabelul 1). Coeficienţii

folosiţi pentru caracterizarea plantelor ca pre- şi postnlergătoare repre
zintă procente de influenţare în plus sau în minus a producţiei la planta
postmergătoare.Un exemplu: Ce efect va avea la cartof înlocuirea pl antei
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Tabelul 1

Coeficienţi pentru cuantificarea efectului (%), de plantă premergătoareasu pra producţiei plantei
"postmergăh)are(Coefficients for quantificationofprev.ious crop effect on yield offollowing

crop). SoIuri mijlocii (Mean soils)

Planta premergâtoare (Previous crop)")

Planta postmergătoare

Im",'ee I Ipomm" I IIru,"'.(Following crap) *)
cartof I gdo I oa 1-1 ovăz sfeclă trifoitoamnă toamnă orzoalca

'Cartof -4'
I
-1 4 4 :3 4 -2 2 5 6

Grîu toamnă 12 -3 -4 3 7 11 7 8 8 5

Orz toamnă X -2 -o -5 2 8 X 3 5 X

Orzoaic! 8 -3 -3 2 I 1 6 7 S 3 S

Ovăz 2 -3 -3 -5 -s 8 O 5 8 7

Mazăre -1 4 5 1 -2 -5 6 2 -2 -4

Sfeclă zahăr -1 -1 1 -1 -1 3 -o 2 7 6

Porumb 8 I 3 6 5 5 I 9 7 5 10 10

* Cartof=
= Oats;

= Autumn wheat; Orz toamnă = Autumn barley;
zahăr = Sugar aeet; Porumb = Maize; Trifoi =

= Spril1g tworang Barley;
Lucernl Alfalfa

premergătoare grîu de toamnă cu mazăre? Se calculează diferenţa 4-(-1)
(dintre cifra coloanei "luazăre" şi cifra coloanei "grîu de toamnă"). Răspuns

= 5 %, La o producţie de cartof de 30 t/ha, această înlocuire va avea ca efect

un spor de 5 x 30 = 1,5 tfha. Sau alt exeluplu: efectul succesiunii )Jcartof
100

după cartof' faţă de succesiunea )Jcartof după orzoaică
u este -4 - ( +4)

= -8 %
, însen1nînd la o producţie de 30 t cartof la hectar o dÎlninuare de

8x 30 = 2,4 t/ha.
100

Acesti coeficienti, rezultati din foarte numeroase date experilnentale,
pot îmbu~ătăţi mult' proiectar~a diferenţiată a succesiunilor de plante şi
constituie un prim pas în direcţia folosirii calculului matematic în opti
mizarea rotaţiei plantelor în care intră cartoful şi alte culturi.

Astfel, în concluzie, în noul sistem de rotaţie, fiecare parcelă consti
tuie pentru cultivatori un "subsistem închis", independent din punct de
vedere tehnologic, neluailuîndu-se în seamă noţiunea de "spaţiu" sau de
"asolament U

, noţiuni generatoare de subiectivism şi greutăţi în valorificarea
completă a fondului funciar.
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A NEW SYSTEM OF CROP ROTATION, ELABORATED FOR EACH
FIELD AND PLOT

Summary

The crop rotation became a main factor of managing and intensifying the a.gricultural
production. Natural units not depending on subjective field limits and 'vell adapted to the
sail and the nicrorelief in the aim to reach a high ecologicalhomogenity, are proposed. The
classical stable structure of the crop rotation, involving fields (plots) equally sized, cannot be
adopted in alI the cases, e.g. on hills where the soils and the relief are very various. The
new system is using with high efficacy the factors of succession and proportion of the plants
in the crop rotation without any supplementary financial or energy efforts. The idea is de
monstrated by 9 years - experiments under different conditions, where an increase of the
yield by improving the ratat ion and the proportion of the potato crop; 10-25 tJha (25- 55%)
could be obtained. A table as a help in sizing the effect of the previous and the following crop
effects, to be used in calculating the accurate proportions aud succession for the next 5- 10
years, is also discussed.
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EIN NEUES, AUF DIE EINZELNEN SCHLAGE DIFFERENZIERTES
FRUCHTFOLGESYSTE~I

Z ~t S a m m e n f 5 5 ung

Die Fruchtfolge wurde zu eineIl1 der wichtigsten Organisierungs-, Integrienmgs
und Intensivjerungsfaktoren in der landwirtschaftlichen Pilanzenproduktion erhoben. Mi
ttels der Fruchtfolgemussennatiirliche, van den teritorischen Grenzen unabhăngige und an
die Bodell-und Mikroklimaverhaltnisse allgepasste Produktionseinheiten realisiert werden,
mit grosster Homogenităt, un den Umweltfaktor maximal ausnutzen. Die klassische Orga
nisierungsfonn der Fruchtlolgen, in stabile Teritorien mit gleichgrossen Schligen, kann
nicht in allen FăHen zur Anwendung kommen, zum Beispiel im Bergland wo· die Boden sehr
verschieden und das Relief sehr uneben sind. Fii.r solche Situationen ,vird ein neues Frucht
folgemodell vorgestellt, anpass bar an verschiedene Boden-, Relief- und Fruchtartenbedin
gungen welches die Differenzienmg der Pflanzenproduktion nach allel1Kriterien, einschliess
lich der Fruchtfolge selbst erlaubt, fur jeden einzelnem Fruchtfolgeschlag. Diese Lăsungsart

d'3T Fruchtfolge im Betriebwel"tet weitlăufigwichtige Faktoren wie die optimale Vonmd Nach
fnmchtstellung lmd KOl1zentration aUer Pflal1zen in der Fruchtfolge aus, ohne zusatzliche
Material- lwd Energieaufwande zu fordern. Als DokumentatioIlsmaterial werden neunjă

hrige Versuchsergebnisseausverschiedenen Boden-, Klima - und Anbaubedingungen ver
wendet, m.it van Fruchtfolge und Fruchtal1teil bestinl1nen Ertragsdifferenzen bis 10- 25 t/ha
oder 25- Es werden ebenfal1s Daten zm Quantifizierung derVor- und Nachfruchtwir-
kung in als Behilfsmaterial bei der Zusammenstellung der greeigen-
testen Fruchtfolgen 10 Jahre hinaus.

HOBA)!) ,1llicDet>EPEHUI1POBAHHA5I HA YPOBHE nOJ1}!
11 JIEJ15IH CHCTEMA POTAUHH KYJlbTYP

POT3WUI ]{yJJbTyp CT<JJl3 OCl10HHblM epal\TopO:\I opraHH33UlU1, HHTerpaUIHl II mneHCHCl)HKa

UlUI npOH3BO,ll,CTBa ce.TlbCIWX03511·icTBeHlwţlnpo,n,YI\llHH. Do)], pOTallHlO KyJlbTyp

CJIe)J.yeT OTBO)l.llTb eCTeCTl~eHHhle e)l,I1HHUbl He CB5133HHble cy6beKTHBBb!l\1I1 TeppllTOplIaJlbBblMH

p~"n.""~'''H', C ylleToM nOl\Bbl II MHl<pope.J1beepa, EOTopble )],OJDKHbI 6bITb B03MO)KHO 60Jlee O,ll,HOpO

AHhll\1H, M3KCHM QJlbli oro HCnOJlb30BamuI 3hOJlorHtiecKoro ep3KTopa. DpHMeHeHHe I<JlaCCHllec

KOH CţlOP;\'lbl opral-IH3aUBH pOTaUH!i KyJlbTyp B palVlKax nOCT05IHI-lbIX HJIH cTa6HJIhHbIX ceBoo6opo-

TOB, C O)],HHaKOBoţi Be.lWlHHbI He BCer,Ii,a 5lB,,151eTC5I B03MO)I\HbIM, l\3K HanpHl\'lep B XOJI-

MHCTOi:j 30He, c rrepeCetIeHHblM i\leCTHOCTH H BeCbMa pa3JlIltIHblMH nOLIBaMH. )JJI51 TaKHX

CJIyqaeB npHBO)],HTCH Hosa51 j\;1O,Ii,eJlb poraUHH KyJlbTyp, l1pHcnoco6JI5IlOlll,a51C51 ]( pa3JIl-ItIHbIM

yCJIOBH5Hvl n04Bbl, pe.Tlbeepa Il CTpyKTypbl Ky,TlbTyp H rr03BOJ15HOlll,a51 )],HepepepeHUlIpOBaTb pacnl

TeJlbHylo CeJlbCKOX0351ticT13eHHylO npo;lyKUHlO BO 13cex OTl-IOWeHH 5IX, B TOM llHCJle H B OTHOweH HH

pOT<lll,HIl KyJlbTyp Ha ypoBHe rrOJl51 H ~e,l5IHKH. Tal\OH cnoco6 pa3peWeHH51 3TOfO Borrpoca B

x035ItkrBe 1103BOJI51eT B HaHJJytJweti CTerreHH HCnOJIb30BaTb TaKlIe BeCbMa I33lKHble epaKTopbl I(aK

qepe~OB3HlIeH rrpOrrOpUH5I Ky"lbTyp B pOTauHH, He Tpe6y51 )1, 063BOllHblX paCXO,Ii,OB l\IaTepIlaJIOB 11

3HepnUI. )JJI51 )],OKa3aTeJlbCTBa, npHBO~5ITC51 pe3y"lbTaTbI 9-JIeTHHX OITblTOB, npoBo,n,HBWHXC5I B

pa3JIHtJHblX IlOQBeHHO-KJ1H;\l3THlJeCICHX Il TeXBOJIOfHqeCKIlX yCJIOBII51X, C pa3I-llluaMH B ypolli35IX,

BbI3blBaeMblMH epaKTopaMH "poTaUH51" :H "rrpOnOpUH51 KapToqJe.'lH ", )],0 10-25 Tira IlJIH )].0 25
,-55 . ,llaeTC5I TaK)Ke BcrrOMOraTeJlbHa5I Ta6J1Hlla )l.Jl51 OlJ,eHKH BJ1H5HIIHI npe,Ii,wecTByIOlll,eil 11

110c.n:e)l,yK)IlJ,eH KyJlbTyp, C ll,e,ilhIO npoeKHlpOBaHH5I H3H6oJlee pallllOH3,TJbHOrO tJepe)l,OB3HHH

KyJlbTyp Ha 5-10 JIeT Brrepe,Ii,.
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APLICAREA FRACŢIONATĂA ÎNGllAŞĂMINTEL01~

LA CULTURA CARTOFULUI

W. COPONY, M. BERINDEI, 1. BaRA, LIDIA GEAMĂNU*),MARIA IANOŞI,
1. MĂ2AREANU, D. NĂSTASE, I. NEGUŢI, GH. PAMFII~, L SIMIONESCU**),
L. TAMAŞ, 1. CĂLINOIU, R. COŞOVEANU, SI. IONESCU, L. REICHBUCH,

1. ŢUClJDEANU

Comunicarea 1 şi a II-a

rezultatele unui ciclu cu fracţionarea

la cultura cartofului perioada 1978-1980,
în 12 localităţi din R.S. România in cultură irigată şi neirigată. în
anii 1978-1979 s-au executat 7 variante sau în anul 1980 4 variante de
iractionare a dozelor NPK.

, Experienţa a cuprins 4. nivele de azot: 100, 150, 220 şi 300 kg
N/ha şi cîte 2-3 nivele PE: pentru fiecare nivel N în anii 1978-1979,
iar în anul 1980 cîte 2 nivele PK/nivel N realizÎndu-se raporturile
N :P20,,: K 20 de 1:03 :06 şi 1:06:0 1. Efectul hacţionării dozelor este de
terminat de condiţiile pedoclimatice, obţinÎndu-se sporuri de producţie,

lipsă efect sau chiar depresiuni a producţiei în funcţie de localitatea
şi anul experimental. Aplicarea integrală a dozelor NPK primăvara

realizează În majoritatea condiţiilor cercetate sporuri de producţie de
6-10% comparativ cu aplicarea lor integrală toamna. Fracţionarea

dozelor deazotin 2, 3, 4 şi a celor de PKîn 2-3 fracţiuni egale ce s-au
aplicat incepînd din toamnă pînă în primele faze de vegetaţie de 5--;::-7
frunze nu a realizat în majoritatea cazurilor sporuri la dozele mici. In
cazul dozelor mari. sporurile au fost sernnificative statistic, dar neinte
resante ca nivel tehnic. Ca concluzie principală s-a constatat că îngrăşă

mintele PI{ pot fi aplicate toamna sau primăvara la pregc:'ttirea terenului,
iar cele Cu N p:rimrLvara de la pregătirea terenului pină în primele faze de
vejl;etaţl,e sau fracţionat funcţia de accesibilitatea lor, fără ca producţia

să in negativ.

COMUNICAREA 1

Folosirea cit mai econOInicoasă si ratională a îngrăsă.nlintelor in gene
neral dar mai ales la cultura cartof~lui, 'plantă ce exp~rtă mari cantităţi
de elemente nutritive prin recoltă din sol, este, în contextul crizei energe
tice, problema de bază în cadrul fertiIizării culturilor. Este cunoscut faptul
că, pe întreaga tehnologie de cultivare la cartof, peste 50 % din consum.uI
total de energie revine îngrăşămintelorminerale din care azotatului peste
65 '0/0 (F e 11 Il e r , 1980). Din această cauză trebuie găsite soluţii cît mai
adecvate de a economisi îngrăşănlintele prin tehnici şi l110duri de apli
care care pierderile prin levigare, fixarea formelor solubile în

*) LA.N.B. DUCUJreş·ti

**) LA.P. G.
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forme mai puţin acceptabile şi pierderea substanţelor nutritive exportate
prin producţia secundar~t ce nu luai reintră în circuitul solei.

Un mod de utilizare mai raţională a îngrăşămintelor îl poate constitui
fracţionarea dozelor ce se aplidl în diferite fenofaze şi aplicarea localizată

a îngrăşămintelor. Cercetările efectuate au dat rezultate ce se contrazic de
multe ori. M li Il e r (1977) susţine că în condiţiile controlate din vase de
vegetaţiese pot realiza sporuri de producţie şi mai ales îmbunătăţireacali
tăţii. După Se 1 k e şi G6rltiz (1963) fracţionarea.dozelor de azot nu aduce
sporuri la cartof deşi dupăH un n i u s (1979) dozele fracţionate de azot
pot realiza sporuri în funcţie de soi şi condiţii pedoclilnatice. Tinînd cont
de aceste rezultate şi de situaţia energetică s-a realizat o serie experimentală

cu îngrăşăminte fracţionate la cultura cartofului pentru a verifica în condi
ţiile ţării noastre posibilitatea măririi eficienţei dozelor NPK prin fracţio

narea dozelor aplicate la diferite fenofaze.
MATERIAL ŞI METODĂ. În anul 1978 s-a organizat în reţeaua expe

rimentală I.C.P .C. o experienţă cu doze de fertilizare şi fracţionarea îngră

sămintelor, care a fost efectuată în anii 1978-1979. S-au folosit în fiecare
iocalitate cîte 2 soiuri: Desin§e şi Eba pentru zonele răcoroase şi umede,
Desiree şi Ostara pentru zona de stepă şi zona cartofului timpuriu. Siste
mul de fertilizare a cuprins 4 graduări pentru azot: N = 100, 150, 220, 300
kg/ha şi 4 graduări pentru fosfor şi potasiu, elemente ce s-au aplicat împre
ună (PIR = 60/45, 90/60, 120/90, 180/120).

Cele 10 variante de fertilizare au rezultat din aplicarea a 2 sau 3 com
binaţii PR pe cîte un nivel de azot (tabelul 1). Pentru fracţionarea dozelor

Tabel-ul 1

Moduri de fracţionare (Fertilization variants)

Nr.
variantă

Toamna
sub arătură

(autumn)

Primăvara

Pregătire terer!
(pre-planting

tillage)

(spring) PLlntarea
(Planting)

In vegetaţie (Du ring vegetation)

rebiJ'mat 1
(Reridging)

6

7

5

4

3

2

1

I
lN+ lPK

1/2 N+ 1/2 PIC

1/3 N+ 1/2 PK

1/3 PK

1/4 N+ 1/3 PI{

1/3 N+ 1/2 PE:

1/4 N

1/4 N+ 1/3 PE:

lN+ lPK

1/2 N+ 1/2 PIC

1/3 N+ 1/2 PIC

1/3 N+ 1/2 PI(

1/4 N+ 1/3 PK

1/4 N+ 1/3 PK I

1/3 N

1/':i N+ 1/3 PIC

1/4 N

1/3 N

1/4 N

s-au ales 5 epoci: toamna sub arătură; primăyara la pregătirea terenului şi

la plantare; în vegetaţie la rebilonatul 1 şi 2. In ceea ce priveşte fracţionarea

dozelor de azot, s-a optat pentru următoarele variante: doza întreagă apli
cată toată odată; cîte 1/2 N aplicate de două ori; cîte 1/3 N aplicate de
trei ori; cîte 1/4 N aplicate de patru ori. Dozele PK au fost fracţionate în
mod similar: doza întreagă aplicată odată; de dou~t ori aplicati cîte 1/2
PIR; de trei ori aplicată cîte 1/3 PIR.
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Pentru acelasi mod de fractionare a dozelor de azot există întotdeauna
două epoci de apiicare. în primul caz o parte din azot se aplică toamna
şi restul începînd din primăvară. In al doilea caz, fracţionările cu azot se
<;lpUcă începînd din primăvară; excepţie face varianta 1/2 N pentru care nu
a existat decît cazul 1.

Cele 7 moduri de fractionare sînt trecute în tabelul 1. Cifra fractionată

indică întotdeauna cantitatea de azot P/I{ ce s-a aplicat din doza respectivă
la epoca lnenţionată.

Experienţa a fost executată în cultură irigată şi neirigată în funcţie

de condiţiile pedoclimatice şi de existenţa unui sistem de irigaţii. Rezulta
tele experinlentale au fost prelucrate după metoda analizei varianţei, exe
cutîndu-se pentru fiecare soi un calcul. Factorii introduşi în calcul au fost:
anul, localitatea, nivelul de fertilizare şi modul de fracţionare.

0::-=='" REZULTATE ŞI DISCUŢII. Producţiile medii pe cei 2 ani de experi
Inentare la cele 3 soiuri sînt trecute în tabelul 2. Mediile generale pe soi

Tabelul 2

Producţiile medii de tuberculi obţinute in experienţe (Potato tuber yields obtained in experiments')

OSTAH.A DESIREE EBA

Nr. Anul
crt. (Year)

%
Test Duncan

tlha 1) 0/
Test Duncan

tIha %
Test Dnncantlha 1) 5 0/ /0 4% 5%/0

1 1978 38,5 100 A 43,8 100 A 38,1 100 A

1979 ~O,2 104 A 43,2 99 B 38,3 101 A

2 Medii (MeansJ 39,3 - - 43,5 - - 38,2 - -
).

3 DL 5% 3,1 0,3 1,9

1% 7,3 0,7 4,6

0,1% 23,1 2,3 14,5

1) Medii pe 10 nivele de fertilizare, 7 moduri de fracţionare şi 3 12. SOilll Ostara, 9 localităti la soiul Desiree si 4
localităţi la soiul Eba. (Means of 10 fertilization levels, 7 practions, Jocalities for variety Ostar~, 9 localities for vari
ety Desiree and 4 Joc.aJities for variety Eba).

sînt practic egale în cei doi ani. Soiul Desiree a realizat în 9 localităţi media
de 43,2-43,8 tjha; soiul Ostara în 3 localităţi a realizat 38,5-40,2 t/ha~

iar soiul Eba în 4 localităţi 38 t/ha. Pe localităţi însă în medie pe doi ani;
productiile au variat foarte mult (tabelul 3). La Tg. Jiu s-au înregistrat
producţiilecele mai ~ici ~211\tjha pen.t::u Eba ş~ ~2 tjha pentru ~?iul Desire~);
iar în celelalte locahtăţl, In condlţn de nelngare, producţnle au vanat
Între 30 şi 40 tjha la toate soiurile, exceptînd Braşovul unde s-au realizat
atît la Desiree cît si la Eba circa 50 tjha.

În cultură irigată s-au realizat producţii între 45-58 tjha la toate
trei soiurile. Soiul Desiree s-a dovedit a fi cel mai productiv cu producţii

de 53,6-57,6 tjha în localităţile Valu lui Traian, Oradea şi Brăila.

În tabelul 4 se poate urmări efectul mediu al nivelelor de fertilizare
pentru cele 3 soiuri. Sporurile relative înregistrate sînt pentru cele 3 soiuri
egale ajungînd pînă la 12-14 %. De remarcat este faptul că se porneşte
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Fig. 1 - Creşterea producţiei de tuberculi la soiurile Ostara, Desiree şi Eba, sub influenţa dozelor de azot în diferite loc~lităţi

(Increase of tuber ~lield as effecţ of N-rates in varioţlS localities) 1978-}979
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Modul de fracţionare pe nivelele de fertilizare rezultă din tabelele
6,7 şi 8. Comparaţia efectului dozei întregi adininistrate primăvara cu efec
tul dozei Întregi administrate toamna este net în favoarea aplicării dozelor
prinlăvara la toate nivelurile de fertilizare la soiul Desiree şi Ostara, dar
nu relevă niInic la soiul Eba. La soiul Desiree sporurile corespunzînd dozelor
de pînă la 220 kg N/ha sînt de 6-9 %

, iar celor de 300 kg N /ha de 3-4 %;

la soiul Ostara există o tendinţă nlai putin evidentă a creşterii sporuri lor
pentru dozele mai mici de azot.

Comparaţia fracţionării dozelor cu efectul aplicării dozei întregi pri
măvara indică, la soiurile Desiree si Ostara, rolul negativ al fractionărilor

multe la nivelele mici de azot. De 'remarcat este faptul că la soiu'l Desin§e
aplicarea unei jumătăţi din doza de azot toamna sub arătură şi a celeilalte
jum~ltăţi la plantare a redus producţia În mod semnificativ la toate nivelele
de azot folosite. Sporuri semnificative se înregistrează atît pentru soiul
Desiree cît şi pentru soiul Eba, la variantele 4 şi mai ales 3, de fracţionare

pentru dozelemaxilne de azot, de unde reiese că la aceste doze aplicarea
fracţionată a azotului la pregătirea terenului, la plantare şi la rebilonatul II
sau toamna sub arătură, la plantare şi la rebilonatul 1 În fracţii egale de
1/3 N, poate realiza sporuri de 3-10 % comparativ cu aplicarea integrală

de plantare.
În diferitele localităţi, efectul modului de fracţionare cît şi aplicarea

toanlna sau prinlăvara a dozei întregi s-a manifestat foarte diferit (tabelele
9, 10, 11).

Aplicarea dozei întregi primăvara comparativ cu aplicarea dozei În
tregi toamna nu a dat sporuri la Tg. Jiu şi Tg. Mureş la ambele soiuri. La
Braşov pentru soiul Desiree s-a Înregistrat în llledie un spor maxim de 24 %

ceea ce corespunde unei producţiisu~plilnentarede peste 11 t/ha dar la soiul
Eba nu s-a înregistrat nici un spor. In toate celelalte localităţi s-au realizat
sporuri la ambele soiuri de 5-19 %.

"L~~CC Conlparaţiile pentru fracţionarea dozelor demonstrează diferenţieri
nlai mari Între localităţi. La Tg. lViureş pentru soiul Desiree practic nu a
fost nici un spor, iar pentru soiul Ostara s-au obţinut sporuri de 11-14 ~/o'

la 2N/2PK şi 3 N/2PK. La Cluj şi Tg. Jiu se remarcă sporuri medii la Desin§e
pentru fracţionările 3N/2PK şi 4N/3PK, dar pentru soiul Eba nu se remarcă

sporuri. La Slobozia Moară se pot observa scăderi de producţie nete la am
belesoiuri ca urmare a fractionării dozelor. La Brasov, mari reduceri de
producţie s-au înregistrat la' soiul Desiree pentru to~te~modurile de frac
ţionare spre deosebire de sporurile obţinute la soiul Eba. In unităţile irigate
s-au Înregistrat sporuri pentru fracţionarea dozelor b. soiul Desin§e, excep
tînd cazul localităţiiValu lui Traian unde pentru ambele soiuri s-au obţinut

depresiuni de producţie.
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Variaţia sporului mediu de tuberculi sub influenţamodului de fracţionare şi nivelul de fertilizare
(Variation of yield increase as effeet of fertilization fractîonning depending on rates)

Soiul Eba (Variety Eba)

IIIoduri de fracţionare(Fractionning variants) 1)

Doze de Îngrăşăminte
toamna 6 (autumn)

I
primăvara 7 1

1

2 3 I 4 5 Diferenţe limită

kg s.a./ha
(spring) in procente

(Fertil!zation rates)
1N/1PK 4N/3PK 3N/2PK 2N/2PK

(LD in percentage)

producţii martor (check yield) sporuri relative faţă de V? (cliC form V7 )

N P 20 6 K 20 t/ha2 ) I % I %3) I t/ha2) I % % Isemnif·1 % Isemnif·1 % \ sel11nif·1 % ISel11uiLI % Isel11nif. 5°/ I 1% 1°,1%'0

100- 60- 45 34,5 100 3 35,5 100 1 -6 -1 3 8,5 11,0 14,1

100-120- 90 34,8 100 7 37,2 100 -1 -1 -6 1 -1 8,1 10,5 13,4

1.50- 60- 45 3.'5,3 100 4 36,7 100 -1 -1 -2 6 4 8 ") 10,6 13,7,~

150- 90- 60 37,2 100 6 39,4 100 -5 -5 -6 -2 4 7,6 9,9 12,7

150-120- 90 39,1 100 -2 38,5 100 16 *** 1 -2 1 2 7,8 10,1 13,0

220- 90- 60 38,0 100 -1 37,8 100 3 6 3 8 4 7,9 10,3 12,3

220-120- 90 93,0 100 1 39,4 100 1 3 3 7,6 9,9 12,7

220-180-120 37,8 100 -1 37,4 100 6 6 6 9 * .5 8,0 10,4 13,4

300-120-90 38,3 100 38,2 100 1 2 2 4 1 7,9 10,2 13,1

300-180-120 36,9 100 2 37,7 100 8 5 10 * 5 8 8,0 10,3 13,3

DL 5% = 3,0 t/ha 1% = 3,9 t/ha 0,1% = 5,0 t/ha
1) = vezi tabelul 1 (see table 1)
2) = medii pe doi ani şi 4 localităţi (means on 2 years and 4 localities)
3) ..,.., sporul mediu realizat prin aplicarea dozei întregi primăvara con parativ elI 'f';] ;]plirală joan'lifl (yield iWII';"f f.Maiped hy j('oI;11 j";]j1" in Spril'l§~ in compariS()11 with
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V:;lriaţla sporului de tubercuH in 3 loc~lităţi funcţie de modul de fracţionare

(Vadation of tuber yield in 3 localities depending ou fertilizatiou fractionning)

Soiul Ostara (variety Ostara)

Tabelul 9

l\foduri de fracţionare (Fractionning variants)2)

Toamna 6 (autumn)

I
Primăvara 7

I
3

I
4 5 Diferenţe limită înLocalitatea (spring) 1 2

(Locality) procente
(DL in percentage)

1N/IPK 4N/3PK 3N/2PK 2N/2PK

producţii martor (check yield) sporuri relative faţă de V 7 (clif. from V 1)

t/ha 1) 1 OI I %8) \ t/ha 1
) I % % 1 semnif.1 OI IsemniL I (10 1semniLI OI Isemnif.1 % Isemn iL 5% I 1% 10,1%10 /0 /0

Tg. Mureş 33,0 100 -3 32,0 100 2 -2 14 *** 13 *** 11 *** 3, 1 4,1 5,0

Slobozia
Moară 36,0 100 13** * 40,7 100 -7 000 -5 000 -4 00 -7 000 2,5 3,2 3,9

Valu lui 2,1 2,7
Traian i 41,9 100 14*** 47,7 100 -2 -6 000 -3 00 -6 000 -5 COD 3,4

DL 5% 1,0 t/ha 1% = 1,3 t/ha 0,1% = 1,6 t/ha
1) = medii pe 2 ani şi 10 nivele de fertilizare (means on 2 years and 10 fertilization levels)
2) = vezi tabelul 1 (sec table 1)
3) = Sporul relativ prin aplicarea dozei întregi primăvara comparativ cu cea apl~cată toamna (yield increas"e by total rate in spring)
i = irigat (irrigated)
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;Lucr. şt. (Anale) Le.p.e. Braşov, 1982, val. XIII

CO'MUNICAREA II

Ciclul experimental cu fracţionarea dozelor de îngrăşăminte minerale
la cultura cartofului executat în anii 1978-1979, ale cărui rezultate sînt
prezentate în comunicarea 1, s-a continuat în anul 1980 în condiţii experi
mentale schimbate în intenţia detectării de noi soluţii practice.

,METODA DE LUCRU. În urma rezultatelor din anii 1978/1979, expe
rienta s-a redus la 8 nivele de fertilizare si 4 moduri de fractionare. Dozele
de a'zot s-au menţinut, iar raportul P/K s-a schimbat în fav'oarea K, apli
cîndu-se pe fiecare nivel N cîte două combinaţii P/K astfel ca rapoartele
N :P205 :K20 să fie de 1 :03 :05 şi 1 :06: 1. Azotul s-a fracţionat cel mult de
3 ori, iar PIR de două ori. Epocile de aplicare s-au redus la 3: toamna sub
arătură, primăvara la plantare şi în faze de 5-7 frunze. Cele 4 moduri de
fracţionare sînt trecute în tabelul 1. Numărul localităţilor în care s-a exe-

Tabehtl 1

Moduri de fracţionare

(Fractionning variants)

Nr.

2

3

4

Variantă Toamna La plantare 5-7 frunze
(variant) (autumn) (at planting) (5-7 Ieaves)

3N/2PK 1/3N + 112PK 1/3N + 1/2PK 1/3N

2N/2PK 1/2PK 1/2N + 1/2PK 1/2N

2N/1PK lPK 1/2N Ij2N

lN/1PK IPK IN

cutat experienţa în anul 1980 s-a ridicat la 11. Pentru prelucrarea statistică

a rezultatelor s-a aplicat metoda analizei varianţei ce s-a executat pentru
fiecare soi în parte. Factorii luaţi în studiu în cadrul soiului au fost: loca
lităţile, nivelele de fertilizare şi rnodurile de fracţionare.
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REZULTATE. Producţiile 111edii pe localităţi la cele 3 soiuri sînt tre-·
cute În tabelul 2. Pentru toate soiurile producţiile cresc de la 15-17 t/ha
la 42-64 t/ha în aceeasi ordine a localităţilor. In cultura neirigată, pro
ductiile au variat între 1'5 si 36 tjha, în ceairigată între 35 şi 64 t/ha excep
tînd localităţile Caracal n{ nivelul 17-23 tjha în cultură irigat~l şi Braşov

Tabelul 2

Prolllncţii medii de tuberculi pe localităţi

(Mean yields in localities)

1980

o s Eba

D

C350

370

am] 4 fractions).

55,6

58'81

A 15,9 100 A

13 17,5 100 A

B 24,5 154 13

C 31,2 178 B

C 34,8 199

D

DE 36,6 209 C

E 1'-1,4 254 D

F 42,1 241 D

FG

G

3,3 t/ha
4.7 t/ha
6,8 ţiha

(I\leans

15,3 iOO

22,8 1.J{\
Ji..~';;J

î.J 1 158.k.o:,

33,4 218

34,3 224

36,0 235

42,9 280

46,5

324

57 378

GO,6 396

6"1, 1 -4 19

Secueni

DL 5~~ 3,7 t/h2.

1%
0,1% 6,7 ţiha

1) = Medii ~i

in cl:lturri irigatii (irrigated)

Oradea

Brăila

Caracal

Slohozia

Suceava

Tg.

Valu lui Traian

I.M.. Bretila

Cluj

Tg. Jiu

în cultură neirigată cu 60 t/ha la soiul Desiree şi 59 t/ha la soiul Eba. Va-o
riatia mare a productiilor în diferitele localităti se datoreste în cea mai
ma~e luăsurzi diferent~lor dimatice si Într-o măsură mai m'ică conditiilor
de sol. " ,

Nivelele de fertilizare au produs la soiul Desiree si Eba variatii foarte
asemănătoare de producţie, ce cresc cu doza de azot d~ la 36,6 la 44,7 t/ha
cu diferenţe semnificative Între toate nivelurile N (tabelul 3). Pentru creş

terea dozei P/R sporurile sînt ulai mici dar ele există pentru ambele soiurL
Astfel, soiul Desiree realizează pe nivelul N 220 un spor mediu de 2,5 t/ha
pentru creşterea dozei P 20 5 de la 65/110 la 130/220 kg/ha. Soiul Eba dă spo
ruri pe nivelele 150 şi 220 kg de 2,7 şi 2,8 t/ha cînd dozele P/R respec-
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Tabelul 3

1,6 2,2 tjha
2,1 2,9 t/ha
2,7 3,8 tjha

:1 (Ratia N :P2 O.: l{2 O = 1 :0,3 :0,5 ar 1:0,6 :1)
6 localităţi la Ostara şi 4 localităţi la soiul Eba

6 localities for Ostara and 4 localities for Eba)

1)
2)

Pwducţii medii de tuberculipe nivele de fertilizan~
(Mea,ll yields at differeIlt fertiHzationrates) 1980

Desiree Ostara Eba

producţii

. test test (yields) test
Duncan Duncan Duncan

tjha2 ) I ~l/ tjha2 ) % tjha2 ) %10

100-:: 30- 50 36,6 100 A 29,9 100 A 36,7 100 A
100~ 60-100 37,5 102 A 32,5 109 B 37,0 101 A
150- 45- 75 40,2 110 B 33,9 113 BCD 37,8 103 A
150-:":" '90-150 40,8 111 B 33,6 112 BC 4.0,5 110 B
220-,- 65-110 41,6 111 B 35,6 119 DE 40,5 110 B
220 -130 -220 44,1 120 C 36,2 121 E 43,3 118 C
300- 90-150 44,7 122 C 35,3 118 CDE 43,3 118 C
300 -:- 190 - 300 44,7 122 C 38,5 129 F "13,8 119 C

tive se dublează. La soiul Ostara producţiile llledii cresc atît cu dozeleN
cît şi cu cele P /K de la 30 la 38,5. Efectul mediu de fracţionare a dozelor
N-P/K c0111parativ cu aplicarea nefracţionată a îngrăşămintelor este ne
gativ. La soiul Desiree, producţiile scad în medie cu 6% la soiul Eba, cu
5 % pentru aplicarea azotatului în ,2-3 fracţiuni şi a celor de P/R în 2 (ta
belul 4). La soiul Ostara, efectul nlediu a lllodurilor de fracţionare poate
fi considerat practic zero Analizînd influenţa modului de fracţionare pe
nivelele de fertilizare la 3 soiuri (tabelele 5, 6, 7) se constată că în medie

Tabelul 4

P:l'oducţii mediii de tuberculi pe n'wdurÎ de fl'llcţionare

(Mean yieMs at different ]evels of fractionning) 1980

Modur~ ad.L\'VHUF

\leractIOl"lS}

1
NI. I varianiii (variant)

I

Desiree Ostara Eba

producţii

test testul (yield) testul
Duncan Duncan Duncan

ijna!) I o/ tjha 1 ) I (1/ tjha 1 ) I O!
10 /0 fQ

1 3N/2PK
2 2N/2PK
3 2N/IPK
4 1N/IPK

40,2 94 A 35,0 101 B 39,4 96 A
41,0 96 B 34,8 101 B 39,2 95 A
41,2 B 33;4 97 A 41,6 101 B
42,6 100 C 34,5 100 B 41,2 100 B

0,7 t/ha
0,9 tjha
1,2 tjha

la soiul Desiree, 6
lU~;<ilH.le~lor Desiree, 6

1,4 t/ha
1,9 tjha
2,4 tjha

la soiul Ostara şi 4 localităţi la
Ostara and 4 localities for Eba).
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Tabelul 5

Variaţia sporului mediu de tuhel'culi sub influenţa modului de fracţionare funcţie de nivelul
de fertilhaore

(Vuiation of mean yield iricrease d-ependin.g 011. tn.e fertilization ievels and fractions)
Soiul Ostara anul 1980 (Ostara variety, 1980 year)

Moduri de fr:tcţionare(FraclioIl5)

Doze de îngrăşă-
lN/1PK 2N/IPK I 2N/2PK I 3N/2PK Diferenţe limită

în procellteminte (Rates) (LD.%)kg s.a./ha producţii martor sfJol:'m;i relative (increases)
(check)

N-PZ 0 5-K2 O
t/ha 1) I 0/ 0/ Isemnif./ f)/ \ semnif·1 % \semnif. 5% I 1% 1 0,1%10 /0 /0

100- 30- 50 30,8 100 -7 o -2 -2 I 6,5 8,8 11,0

100- 60-100 31,9 100 -2 2 7 * 6,3 8,5 10,7

1.50- 45- 75 33,9 100 -1 1 1 5,9 8,0 10,0

150- 90-150 34,0 100 -4 1 -2 5,9 8,0 10,0

220- 65-110 35,4 100 -2 2 .3 5,6 7,6 9,6

220-130-220 36,6 100 -6 o 1 1 .5,5 7,4 9,3

300- 90-150 35,6 100 -3 .3 -3 5,6 7,6 9,6

300-180-300 38,2 100 -3 -1 7 ** 5,2 7,1 8,9

D L5% = 2,0 t/ha 1% = 2,7 tlha 0,1% = 3,4 t/ha
1) = medii pe 6 localităţi (meaus of 6 localities)

Tabelul 6

Variaţia sporului mediu de tuberculi pe 12 localităţi sub influenţa modului de fracţionare

funcţie de nivelul de fertilizare
(Variation of mean yield increase depending on the fertilization levels and fractions)

Soiul Desiree anul 1980 (Desiree variety 1980 year)

Moduri de fracţionare (Fractions)

Doze de îngrăşă- lN!lPK I 2N/IPK I 2N/2PK I 3N/2PK Diferenţe limită

minte kg s.a.fha în procente
(Rates) producţii martor sporuri relative (increases)

(L.D. %)

(e'ookl I
N-P2OS-K2O t/ha 1) I % ~,~ Isemnif. \ % Isemnif.1 % I semnif. 5% I I1% 0,1%

I

100- 30- 50 37,1 100 -3 -2 5,4 7,0 8,9
100- 60-100 38,2 100 -4 -3 5,2 6,8 8,6
150- 45 75 41,7 100 -3 -5 -7 o 4,8 6,2 7,9
150- 90-150 42,5 100 -5 O -4 -6 00 4,7 6,1 7,8
220- 65-110 42,8 100 -3 " -6 00 4,7 6,1 7,7-.)

220-130-220 46,4 100 -6 00 -6 00 -8 000 4,3 5,6 7,1

300- 90-150 45,8 100 -2 -2 -6 00 44 5,7 7,2, .
300-180-300 45,9 100 -2 -4 -5 o 4,4 5,7 7,2

DL 5% = 2,0 t/ha 1% 2,6 tlha 0,1% = 3,3 t/ha
1) = medii pe 12 localităţi (means of 12 localities)
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Tabelul 7

'Fadaţia sporuiltli mediu de tuberculi sub influenţa modului de fracţiOl'1aJre

funcţie .de nivelul.de fertHizare
(Variation of mean yield inClteaSe depending on the fertilisation Ievels and illaetions)

Soiul Eba anul 1980 (Eba variety, 1980 year)

Moduri de fracţionare (Fractions)

mjlPK 2N/IPK 2Nj2PK 3Nj2PK Jim,ită
Doze (}e

minte, kg %)
(Rates) martor sporuri relative (increases)

1s~l11nif.1N-PZ0 2-KzO tjha l ) % o/ ISemnif.\ OI \ semniLI % s~~ I 0,1%/0 /0

100- 30- 50 37,9 100 -1 -7 -5 10,6 H,O 18,2

100- 60-100 38,0 100 -5 -4 -1 10,5 13,9 18,2

150- 45- 75 39,4 100 -1 -9 -6 10,1 13,5 17,5

150- 90-150 41,4 100 3 -5 -7 9,7 12,8 16,7

220- 65-110 41,6 100 -2 -3 -6 9,6 12,7 16,6

220-130-220 A? ? 100 12 * -2 9,5 12,6 16,4.r-r,~

300- 90-150 44,3 100 1 -5 -5 9,0 12,0 15,6

300-180-300 44,8 100 -2 -5 -2 8,9 11,8 15,4

DLS%= 4,0 = 6,9 tjha
1) = medij pe Jocalities)

pe localitate, la soiulOstara, două fracţionări de N şi 1 P IK dau efecte ne
gative mici şi sporadice, două fracţionări de N şi 2 P/K nu dau diferenţe

faţă de lnartorul nefracţionat în 3 fracţionări de azot şi două de PIR dau
pe două nivele de fertilizare din 8 cîte un spor selnnificativ. La soiul Eba
practic nu există diferenţe senlnificative pe nici un nivel de fertilizare.
Spre deosebire de aceste două soiuri, soiul Desiree prezintă efecte negative
pentru toate modurile de fracţionare pe toate nivelele de fertilizare începînd
cu NI50 şi P/R 45/75. Depresiunile de producţie cele mai frecvente se înre
gistrează pentru varianta cu trei fracţionări a azotului şi două a P/K. Din
cele 8 nivele de fertilizare, numai primele două variante cu N = 100 kg/ha
nu au prezentat clepresiuni semnificative de producţie; la toate celelalte

lnree-istrat sC3deri de de 5~8 ~~. La fraction~lrile 2N-IP/R si
2 N-2P/K, practic numai pe nivelqJ N = 220 şi P/K = 130/220 s-au obţimlt
scăderi de producţie de cîte 6 %, In tabelele 8, 9 şi 10 se prezintă influenţa

T.o.odului de fractionare la cele 3 soiuri, în localitătile de cercetare. Datele
scot în evidentă faDtul că, functie de localitate, 'efectul fractionării este
foarte diferit. AstfeL la Valu lui' Traian si Suceava, fractionar~a cam.para
tiv cu aplicarea integrală la plantare a ~zotului nu a a';ut nici un efect;
la Tg. lVlureş şi Secuieni s-au înregistrat pentru alnbele soiuri sporuri ţn

favoarea fracţionării azotului; la Oradea nun1ai pentru soiul Ostara. In
celelalte 6 localităţi diferitele moduri de fracţionare au produs diminuări

de producţie. Nmnărulmare de localităţi cu reacţie negativă la fracţionarea

conlDara tiv cu l1un1ai trei localităti cu efect pozitiva determinat în lnedie
efectul negativ pentru aplicarea f~acţionată a dozelor NPK.
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Tab~lu,l8

Variaţia sporului mediu de tuberculi 11,l {; localităţi funcţie de modul de fracţionaJre

(Variation of yield increase in 6 localities depending on fractionning variants
Soiul Ostara anul 1980 (Ostara variety, 1980 year)

lVloclul de fracţionare (Fractions)

mjlPK 2NjlPK 2N!2PK 3N!2PK Diferenţe limită

Localitatea
(Localities) producţii martor

(check)
sporuri relative (increases)

<lI I '0 \ °/·~' Iscmni1.\ 0//, I'''.. ·.·nnl·i<./0 sen1illL ',. U' .........,tjha 1 )

Caracal i 18,5

Oradea i 32,4

Slobozia
Moară 33,0

Tg. I\Iureş 33,9

Valu lui
Traian 43,9

Brăila i 45,4

%

100 -18 000

100 2

100 8 00

100 2

100

100 3

5%

9,2

21 * * 34 *** 5,2

-9 000 -5 5,2

-2 10 *** 5,0

2 2 3,9

-5 -21 3,7

1~'~ 0,1%

12,4 16,2

7,1 9,3

7,0 9,1

6,8 8,8

5,2 6,8

5,1- 6,6

DL 51/'0 = 1,7 tjha 1% = 2,3 tjha
1) medii pe 8 nivele de fertilizare
i = în cultură irigată (irrigation)

Tabelul 9

Variaţia sporului mediu de tubcrculi în 12 locaHtăţi funcţie de modul de fracţionare

(Variation of yield increase in 12 locaHties depending on fractionning variants)
Soiul Desiree anul 1980 (Desiree variety 1980 year)

Modul de Irac ţiOll1W2)

lNjlPK 2N!lPK 2Nj2PK limită

Localitatea
(Localities) producţii martor

(check)
spond relative (increases)

5% 1% 1 O,l%,

7 11,4
9,4

3,8 S,O 6,6

Î 5,5 7,1,""'
,6 13,0

1 ,0 24,2

6,7 ~,7

8,0 10,4
12,2 L'5,9
11,8 15;4
5,1 6,6

,3 8,7 12;6

000

o cC:

(:00

(lI
iO

-18

-5

-10
6

-26

000

coo

2
9 **

-21 000

-31
6
5

7

-17

000 -17
4.

000 7
-23 000

000 - 9
12 *

% I semnif.\ % 1 semniI·l%

Slobozia
Moară 37,8 100 -13

Oradea i 45,9 100 2
I.M.a.
Brăilei i 65,5 100 4

Brăila

Terasă i 60,2 100 1
Suceava 33,1 100 -3
Tg. Jiu 17,8 100 -11
Valu lui
Traian i 49,4 100 - 1

Secuieni i 41,3 100
Caracal i 27,0 100 -35
Cluj 27,9 100
Braşov 64,9 100 -12
Tg. Mureş 34,1 100 4

fertilization levels)
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Tabehtl 10

Variaţia sporului mediu de tuberculi în 4 localităţi funcţie de modul de fracţiollare

(Variation of mean yield increase in 4 localities depending on fractionning variants)

Soiul Eba anul 1980 (Eba variety, 1980 year)

Moduri de fracţionare

T ,,,,,,I;;oL~

iT nf'"\ifi,.,,,\

lN/IPK

martor

2N/lPK 2N/2PK 3N/2PK

sporuri relative (increases)

Diferenţe limiUi
în

Tg. Jiu

Cluj

Secuieni

BraşoV"

:; ;} = :~,~

= 'l'lii );..;

t/ha 1 )

18,1

25,2

55,0

60,8

O'/0

100

100

100

100

0;;, i senmif. I % Isemnif. I %

7 -24 00 -32

1 - 6 -7
2 G *
2 -11 000 -4

Ievds)

5~~ 1°1. I 0,1%,0

000
I

n,7 23,2 29,8

12,7 16,7 21,4

5,8 ..,. c 9,8f ,0

5,3 6,9 8,9

CONCLUZII (pentruc01llunicarea 1 şi II). Experienţa a scos în evidenţă

Uf111ătoarele aspecte ale sistemului de fertilizare la cultura cartofului:

,', 1. Pentru tehnologia actual~t de cultivare a soiurilor Ostara (80-85
zile de vegetaţie), Desiree (110-120 zile de vegetaţie) şi Eba (135-140 zile
de vegetaţie) în cultura neirigată, dozele de azot economice variaz{t Între
120-150 kg N/ha raportul N :P20 5 :K20 fiind de 1 :03 :05. Cu aceste doze
s-au realizat la toate cele trei soiuri producţii medii, sensibil egale, de 30
-40 t/ha, funcţie de condiţiile ecologice. Există încă posibilitatea ca în
condiţii ecologice favorabile şi cu o tehnologie gtră deficienţe să se realizeze
şi 50-60 t/ha fără irigaţii după cum o dovedesc rezultatele tinlp de tr ei
ani la I.C.P .C. Braşov.

2. În <;:ultură irigată doza economică de azot variază Între 150 şi 200
kg N/ha cu rapoarte N :P20 S :K20 de 1 :06: 1. Cu aceste doze s-aU realizat
în cei trei ani experimentali producţii lnedii de 40-60 în funcţie de
<condiţiile ecologice.

3. În privinţa apliduii dozelor NPK integral toamna sau integral
prilnăvara la preg{ttirea terenului, în majoritatea localit~tţilor s-au înre·
gistrat la soiurile Desiree şi Osţara sporuri de 6-18 % în favoarea aplicării

primăvara a îngrăşămintelor. In aceste condiţii ecologice pierderile prin
levigare de potasiu si mai ales de azot sînt evidente. ExisEt însă si conditii
de sol şi climă cînd 'nu s-au înregistrat pierderi senluificative prin' aplicar~a
chiar şi a azotului toamna.

4. Diferitele moduri de fracţionare a dozelor NPK, comparativ cu
aplicarea integrală a lor primăvara, la pregZttirea terenului, în 111edie nu
au adus sporuri de recoltă. Pe localităti există însă reactii diferite. Dife
renţele sînt în mare parte nefavorabile f~acţionării. Difere~ţele de producţie
în favoarea sau defa\.7oarea fracţionării pot ajunge la +30% c01npara-
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tiv cu aplicarea integrală a ingrăşălnintelor primăvara la pregătirea tere
nului. Cauzele ce stau la baza acestor reactii atît de diferite la l1'1odul de
fracţionare a îngrăşălnintelor nu pot fi stabilite prin lTIodul de interpretare
a rezultatelor utilizate (analiza varianţei). Pentru elucidarea acestor as
pecte este necesară abordarea problemei prin metode statistico-matelnatice
adecvate, ce pennit stabilirea interrelaţiilor dintre indicii de sol--climă

doze-moduri de fracţionare şi producţie.

5. Rezultatele modului de fracţionare a îngrăşănlint~lor permit sta
bilirea unor reconlandări pentru unitătile din productie. In situatia cînd
toamna sau primăvara din anumite m~tive nu există'îngrăşămint~ sufici
ente în unităţile de producţie, este posibil să se aplice după plantare pînă

la al doilea rebilonat (fenofaza de 5-7 frunze), diferenţele de doze în două

pînă la trei fracţiuni concomjtent cu lucrările sIe întreţinere (erbicidat,
praşile), în funcţie de accesibilitatea lor în timp. In lnajoritatea condiţiilor

pedoc1imatice nu se vor înregistra pierderi de producţie prin asenlenea 1110

duri de fracţionarea dozelor.
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FERTILIZATION BY FRACTIONS IN POTATO CROPPING

S U!IZ In r y

The results of an experiment cauied out in 1978- 1980 in 9- 12 localities undeI' in-i
gation ar \yithout irrigation in Romania are discussed. In the years 1978- 1979 seven variants
of NPK-fractionning were obserIed, in 1980 - only faur improved ones. In the first two
the N-levels were 100, 150, 220 and 300 kgjha, for each of these levels 2- 3 PK-Ievels
taken in account, but in the hird year the following variants were used : N :P205: K 2 0 =
0.3 :0.6 and 1 :0.6 :0.1. The effeet of the rate fractionning was expressed, in functioll of the soil
and climate conditions, by yield increase ar even decrease in the different localities and ye
ars. \Vhen the NPK rates were totally spread in spring almost the fields revealed yield increa
ses (with 6- 10% n1.ore than the variants totally spread in autumn). N-rates spread in 2, 3
ar 4 fractions applied since autumn till the plants have 5- 7 leaves, induced yield increases

at higher rates. Unfortunately the statistically significant increases of were Hot
te<:l1IllcaIJly interesting. As a general conclusion, the PK-fertilizers can in autumn

at the tillage moment and the N-fertilizers, as a total or a rate, tiU
stages of the grmvth any negative effect.
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TEILUNG DER DUNGE:IVIITTELGABEN IM KARTOFFELBAU

Zusammenfassung

Es werden die eines zur
Kartoffel vorgelegt, das Zeitraum 1978-- 9- mit
und ohne Bew~isserung, clurchgefUhrt wUIele. In den Jahren 1978- 1979 wurden 7 Varianten
unel im Jahr 1980 4 Varianten mit Di'mgemittelgaben geprlHt. Der VerSDch enthielt
4 Stickstoffstufen: 100, 150, 200 300 kg l'\Jha und je 2- 3 PK-Stufen fUr Sticksto-
fistufe in elen Jahren 1978- 1979 und im Jahr 1980 je 2 PK-StufenJStickstoffstuie, mit elen
N :PzOs :KzO Verhăltnissen 1:0,3 :0,6 und 1:0,6 :0,1. Die \Virkung der Dungernittelgaben
teilung ist von den Boden- und Klimabedingungen bestirnl11t, denn es wurden Mehrertr~i.ge,

gleiche Ertrăge und sogar Mindertrăge in Abhăngigkeit von Ortschaft und re-
giestiert. Die Verabreichung der ganzen NPK-Gaben im Frilhjasr fiihrte in den Ver-
suchsbeelingungen zu ::\lehrertdigen -Ton 6- gegellllber den vollstăngigenNPl{-Gaben im.
Herbst. Die Teilung der Stickstoffgaben in 2, oder 4 unel der PK-Gaben in 2- 3
van Herbst bis in die ersten 5- 7 Blatt-Vegetationsgaben -Ierabreichte Teile,
nen Gaben in elen meisten Făl1en keine .M:ehrertrăge zur Folge. Bei grossen Di.'mJge],l1.ittieI~~a

ben, waren die ::\Iehrertrăge statistisch gesichert, aber technisch uninteressant. bedeuten-
dsfe Schlussfolgerung wurde festgestellt, dass clie im Herbst oder im Frtih-
jahr zur verabreicht \verden konuen, die :-J-Dl'lugemiUel im FrLih-
jahr 'Ion cler bis zu den ersteu geteilt oder
iTI Abhangigkeit '[0111. dieser dass cler ErtTag
beeinflusst wird.

JlPOEHOE BHECEHHE Y,II05PEHHl
c

;I nO)1 nOCAnKY KAPTOq)EJlH
(COOEmEHHE 1 11 II)

Pe310lfiC

PC3YJlbT8TbI 1LHI013 onblTOE C APo6Hbll\l (q.lpaKuHoIUlPOB3Hl~b]M)EBCCC}HleM

no,iJ. EapToqJeJlb, npoBo.l~HBWHXC51 B TCqCHHe nepHoAa 1978-1980 rr. B 9-12 MeCT

HOCT51X Eal\: yCJ10BHHX opoweHHR, TaK n 6C3 opomeHIHl. B 1978-1979 rr. npoBolUI

JIHCb 7 BapHaHTOB onbITa, a 13 1980 rO,'L)' 4 BapHaHTa c cjJpal\UI'IOliHpOB211He;\1 )J,03 NPK. B Of1bITC

npmVleH51JlHCb 4 ypOBH51 Y;:l06pei!H51 330TOM - 100, 150, 220 H 300 I\f N/ra H no 2-:1 yp01Hl51

YAo6pCHH51 PK AM! 1,<lil\)wrO ypOBHn. y)J,06peHl151 a3OTOivl - B 1978-1979 rr., Il DO 2 ypOBH51

YA06peHlui PK AMI 1\3iK).I,OrO ypOBH51 y,R06pelHUl 330TOl\1 - B 1980 rOlLY, C COOTEC'1l1eHHWI1H

MCiK;.I.y N, P:20" Il 1<..:20 paBlIb1MH 1 : 03 : 06 Il 1 : 06 : 01. BmullHle IJ,pooJlelHl5'! 06yCJ10B.lll-

Ba.nOCb nOt.IBeHHO-J\J1H?,,;aTHlleCKH;\lH npwiC\! Ha6JHo,TI,3J111Cb ]\al\. ypOJK351,

TaK 11 OTCyTcTBlle Ha Hero KaKoro BJIHYIHH5! II ).I,3il\e CHH1EelHle ypoiKaH, B 3aBHCHl\lOCTI1 OT

MeCTHOCTH Ii OT rOJLa npOBelJ,et:llB OEbHi:!. BHecellHC DOJIHOCTblO ,U03 NPK BCCHoll IJ,3B3rlO B

60JIblUHHCTBC 113y4aBWHXC5I clyqaea npHoato1(H ypO)KaH OT 6 10% TIO cpaBlleHmo C BHeCeHHe~J

HX fIOJiHOCTblO ocellblO. QpaKll,llOHli\JOBaHHe ,iJ.03 a30T3 Ha 2, II 4 paBHb1x lJaCTH II Jl,poG,neHHc Ha

2-3 LIaeTII ;.1.03 (POCepOpHbIX Il Kam11~hiblX Y~1,06peHHll BHoeHBWllXC5I H3lJ'Hiii:Hl C oeeHH AO

epa3 poeTa (5-7 ,jIHcTbeB), 13 UO,l!:;.WIlllCTBC Ee Jl,a13a.no npH63130K ypOiI<8H npll
IlllIX ).I,033X. TIPII BHeceHHH 60.'1bWHX ;.1.03 )'pOlKa5'l abIelH CTaTHCTWIecKH ,ROCTOBepEbl~IH,

HO HeY;.l.OB.neTBOpHTe.JIbIlbIMH B Te Xl1 llec 1',0;\1 OHlOweH.IUL B I<3tIeCTBe OCHOBHoro Bb1BOJ~a Cb!J10

yCT3HoB,neIl0, tITO qJOCC[lOpHble l\i:lJllllIHble y;~06pel:HI51 MG:>KHO BHOC3Tb OCCHblO H.JlH BeCHofi

npH nOArOToBI~e 110J15'l, a 330THble Cle)'lyeT BHOCHTb BeCIlOii nOJlHOCTblO, HaqHHa51 C MOM(:ilTCl [l0

)J.roToBKH nOJI51 Il ;J.o nepBbIX (pa3 pOeTa, !:1J1H }Ke )J,po6l-l0 3C1BHCHMOCTH OT HX Jtonym-;ocTH, ceg

HeOJWiOI1pl1fiTHOrO Ha ypO)l\8ll.
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Lucr. şt.(Anale) Le.p.C. Braşov, 1932, voI. XIn

REZULTATE DE CERCETARE PRlVIND MĂl1IREli

DISTANŢEI ÎNTRE RINDURILE DE CARTOF

BREDT, M. BERINDEI, MORAR"') şi C. DRAICA

Întrucit lllanmea distantei. di.ntre rinduri la cartof continuă să

rămină o problemă actuală şi hot~trîtoare pentru Întreg sistemul de teh
nologie a producţiei cartofului, se prezintrt o sinteză a cerceUrilor re
cente din acest domeniu, bazate pe experienţe polifactoriale in reţea

largă. Reacţia cartofului la rnărirea distanţei dintre rîndurile de plante
Între 60 şi 90 cm, a fost dependentă in primul rînd de condiţiile de cul
tură. Astfel optimizarea celor mai importanţi factori de intensivizare
a producţiei de cartof, ca zonarea şi amplasarea culturii, fertilizarea,
irigarea, starea de culturalizare a solului şi, indeosebi, mecanizarea to
tală a producţiei, face posibilă şi justificată mărirea distanţei in raport
cu situaţia dat~t pină la 75 cm, 80 cm şi chiar 90 cm între rîndurile de
plante. Cartoful poate fi culti~Jat cu rezultate egale de producţie la toate
distanţele intre 60 şi 90 cm, cu condiţia asigur~trii sau adaptării sistemu
lui tehnologic corespunz~Ltor distanţei preferate. S-a stabilit un randa
ment mai ridicat al masei verzi de cartof in conditiile de dnduri distan-
tate la 75-90 cm între rîndurile de cind ~i calitatea productiei
~ fost, de asemenea, pozitiv" ...,

Mărimea distanţei dintre rînduri la plantele agricole ŞI In special
la cartof, este un factor cu acţiune con1plexă (G alI şi B o h TI1 i g,
1971; Z li m bac h, 1971). Cercetările în această direcţie urmăresc con
ceperea unor sisteme de cultivare a cartofului (la 70, 75, 80, 90 cm sau luai.
nlult), în care efectul biologic, tehnic şi economic al plantelor , tractoarelor
şi lnaşinilor precum şi al altor factori de intensivizare a producţiei să fie
maXIm.

Cercetările în acest dOllleniu la cartof sînt nluneroase în tară e-
rindei şi colab., 1965; Constantinescu, 1969; Berin
dei si colab., 1978 si 1979; Ceausescu si colab., 1978; ~Iorar,
1979;'Draica, 1980) şi peste hot'are (Ga'll şi Bohmig, 1971;
S c hol z, 1974 3i alti autori citati de B eri TI cI e i si colab.,
1978). Ideea principală, 'care s-a despri~s "a rezultat al acestOl: cercetări,
este existenţa unei foarte mari plasticităţi (adaptabilităţi) a plantei
de cartof la distanţe diferite, cu condiţia respectării altor tactori din sis-

*) Institutul agronomic "Petru Groza"Ctuj-Napoca
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tem, cum sînt îndeosebi desÎlnea de cuibnri la hectar, folosirea îngrăşănlin-

telor, gradul de 111ecanizare, soiul s;:u talia plantelor, irigarea. Astftel car
toful se poate cultiva (şi se cultivă în realitate) la distanţe foarte diferite:
Între 60 şi 100 Cfi între rînduri, ceea ce după sine adaptarea continu.ă.

a întregului sisteul de cultur~t pentru distanţa respectivă.

Factorul hotiiritor în distantei optime dintre rînduri este
necesitatea Inecanizării tota le a productiei de car~tof, cu tractoare si lnasiili
tot luai nlari, determinate pentru productivitatea ll1uncii (B e~ 1: ind' e i
si colab., 1969; Gall si colab., 1971; Scholz, 1974). In functie
de acest factor, distanta d~ plantare a crescut si în ta ra noastră de la SO c.:m
(plantat,ulanual sauciupă .. plug) la 62,5 cm (~ecal~izareâ nivel trac
ţiune anhnalăşi clI tractoarele Inici cu ecai-taD1enh1l de 1 250 mm),
la 70 cm. (cu tractoarele şi lnaşinile actuale cu ecartame!1te de 1 400 mn.î),
iar acum se trece la distanta de 7S C111 Între rînduri. In numeroase tări

(R.D. Germană, R.S. Cehos'lovacă, Olanda, R.F. Gernlania, R.P. Ungai-ia)
cartoful se cultivă deja la 7S C1TI, iar în unde ţări (Anglia, S.U.A., U.R.S S.)
chiar la 76-100 eTIl interval. S-a putut constata o corelatie Între distanta
de plantare a cartofului şi gradul de mecanizare şi de intensivizare a pr~
ducţiei de cartof (G a Il şi U 1 r i c h, 1974).

Pentru condiţiile actuale de producţie a cartofului distanţele de 70
şi chiar 75 cnl sînt insuficiente. H.oţile traetoarelor şi Inaşinilor cu pneuri
de peste 12 ţoli (30,5 em) tasează puternic taluzele b iloanelor, provo cînd
formarea bulgări şivătămînd plantele de cartof (S c hol z, 1974;
B e l' ind e i şi colab, 1969). Din cauza intervalelor înguste nu se
ridica biloane suficient delnari, necesare pentru producţii nlari şi de huni
calitate (B eri n d ei, 1970 şi 1973).

Ca urmare a acestor considerente, tendinţa spre distanţe Ulai n1ULri
Între rîndurile de cartof rămîne actuală, iar obiectivele cercetării devin
m.ult nlai grele şi Ulai concrete. Astfel, trebuie să se stabilească nu nurnai.
efectele 11lultiple ale cultivării la distanţe mai lnari şi linlitele m~lririi dis
tantei dintre rînduri, ci si factorii deternlinati în interactiunea lor, ai pro
ducţiei în aceste condiţii'şi sistenlele concret~ in care cartoful se poate cul
tiva mai eficient si mai avantajos la distanta de 75, 80 si chiar 90 CEL
Între rînduri fie î{l benzi, în straturi etc .. În a'ceastă concepţie
cîtc\ra rezultate luai recente.

lViATERIALUL ŞI lHETODA DE CERCETARE. Rezultatele
din experienţe de cîmp, executate in condiţii pedoclimatice foarte diferite
şi polifactorial, aşa cum reiese din schenlCt prezentată în figura 1.
această schen1ă proprie de cercetare concepţia 111etodei parcelelor sub
divizate, s-au putut identifica nu nU111aÎ acţiunile celor 5 graduări ale fa.c
torului distanţa dintre rînduri (60-90 Cill), ei şi interacţiunile de diferite

dintre distanţa Între rînduri şi cei lnai importanţi factori detenni
nanţi. }\![ai întîi, în cadrul experienţelor În sine, s-au studiat interacţiunile

cu principalii factori agrofitotehnici cum sînt dcsimea cuiburilor, soiul
cartof şi îngrăşănlintele, apoi, prin alegerea dirijată a celor 16 loca--

lităţi pentru executarea experienţelor, s-au studiat interacţiunile cu princi
palii factori ecologici ca: zona de cultur~l., scopul producţiei, regimul hidric,
natura solului, fertilitatea tipul) solului şi alţi factori de mediu. Aceste
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.Fig. 1 - Schema de proiectare a experienţelor în reţea de 16 cîmpuri experimentale (Scheme
of experiments carried out in 16 experimental fields)

16 experienţe au fost executate timp de 2 ani, cu specificarea că în al doilea
an a fost cuprins în cercetare şi factorul mărimea materialului de plantat.

Întreaga cercetare a fost executată în condiţii de mecanizare minimă
pentru a servi în primul rînd ca test biologic pentru reacţia plantei de cartof
la variaţia distanţei dintre rînduri. Factorul mecanizare, este cunoscut,
favorizează distanţele mari de cultivare.
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REZULTATELE OBTINUTE SI DISCUTII. Din cauza volumului mare
de date, calculul rezultatelor s-a putut' efe~tua numai fracţionat, separat
pe cei 2 ani şi pe experienţele în condiţii de irigare şi neirigare. Valorile
medii ale tabelului varianţei, pentru acţiunile factorilor şi interacţiunile

de gradul ] şi 2 ale acestora sînt redate în tabelul 1. Toţi factorii studiaţi

au influenţat puternic, foarte sen'Înificativ, producţia de cartof. Factorii
d1stanta 'intre rînduri si desimea cuiburilor s-au situat pe ultimele locuri
sub a~est aspect (F = '24,6), cu acţiune totuşi foarte selnnificativă. Cel

Tabelu 1

Extras din tabelul variantei calculat pentru acţiunea şi interacţiunea factorilor studiaţi

(VarhulC:e table folt the adion and intelfaction of the experimented factors)

32 experienţe

GL
(F.D.)

Valorile medii pentru testul "F"
(Mean values of F and classification)

I . \ clasarea
F F(P 5%) semn. (slgn) (classificationl

D X D' 12
DXF 4
D X S 4
D X :M 8
D X N 1
DXZ 4

, ' i
D = lDistanţa dintre! dmduri ":\
D' =i Desimea (nr. ) de cuiburi 3
F = fertilizarea cu îngrăşăminte 1
S = Tipul de soi 1
]\A =]\H'u'imea mat. de 2
N = Natura solului 1
Z = Zona de cultură 1

*** 6-7
*** 6-7
*** 1
*** 5
*** 4
*** 2
*** 3

* 5
* -4

'" 6

* * 3

* '" 1
* * 2

'" 8

'" 2
* v
* 5

DX D' X F
DX D' X S
D X D' X :M
D X D' X N
D X D' X Z

-D X F X S
DX FX N
DXFXZ
DX S X M
DX S X N
DXSXZ
DXMXN
DXMXZ
DXNXZ

Interacţiuni superioare

12
12
24
12
12
4
4
4
8
4
":1
8
8
4

136

24;6 2,4
24,6 2,6
76,5 4,0
37,8 4,3
40,8 3,6
55,6 7,7
51,8 10,1

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

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

10,5 2,4

13,2 13,7

*

*

* *'

6
3
1

1

D = between rows; D' = Crop density; F = Fertilization; S = Variety; M = Size oHober seed; N = SaH;
Zone of cIopping
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mai influent factor a fost fertilizarea cu îngrăşăn'linte chimice 76,5),
urmînd natura solului şi zona de cultură (F = 55,7 şi 51,8) şi apoi lnărimea
Dlaterialului de plantat şi tipul de soi (F = 40,8 şi 37,8). Importanţămult
mai mare prezintă însă interacţiunilede gradul 1 şi 2 ale factorului distanţa

dintre rînduri (D) cu ceilalţi factori, din care rezultă mecanismul funcţional

al sis~emului dezechilibrat prin variaţia distanţei dintre rînduri, teieşind

pregnant necesitatea reglării acestuia pentru realizarea de producţii mari
la distanţa preferată. In medie pe toată seria experimentală, distanţa dintre
rÎJlduri a manifestat interacţiunide gradul 1 cu toţi ceilalţi-factori: distinct
semnificative cu natura solului, zona de cultură şi mărimea lnaterialului
de plantat si semnificative cu factorii fertilizare, desime de cuiburi si soi.
Interacţiunile de gradul II sînt mai puţin frevente şi ulai puţin sem~ifica
tive.

Bazat pe aceste date infornlative asupra existenţei şi intensităţii legă

turilor factorului distanta dintre rînduri cu ceilalti factori studiati, s-a ur
mărit'manifestareaconc~etă a acţiunii lor asupra pl~oducţiei de cart~L Astfel,
în tabelul 2 este redată influenţa distanţei dintre rînduri (60-90 CU'l) asupra

Tabelul 2

Influeaţa d.istanţei dintre dnduri asupra plloducţiei de cartof în raport cu factorul i?'igare
(Effet of distance between ltOWS on thc potato yield in relation with the irrigation)

Neirigat (not inigated) Irigat (irrrigated)

60
70 mi. (check)
80
90

1974

38,3
37,5
37,1
36,0

1975

t/ha

media
(mean) 1974 19/5

44,8
46,1
45,5
45,4

media
(mean)

46;6
46,8
46,2
47,0

%

--- ---
60 102 98 100 101 97 99
70 mt. (chec:k) 100 100 100 100 100 100
80 99 100 99 99 99 99
90 96 97 103 99 101

--- ---

60
70 mt. (check)
80
90

DL 5%
Nr. de detenninări

(Nr. of samples)

Diferenţele (Differences)

-1,3 -02
O O

-0,4 0,1 -0,2 -0,7 -0,6
_1,500 _1,2°0 _1,3°00 1 ?** 0,2,~

0,7 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7

230 230 460 230 230 460



80 H. BREDT şi colaboratorii

producţiei de tuberculi, î~ funcţie de factorul irigare, totul exprimat în
lnedia a 460 determinări. In condiţii de neirigare, producţia a fost repetat
diminuată în varianta 90 cm (-1,2 ... 1,5 tjha) şi practic egală în variantele
60, 70 şi 80 CI1l. La intensivizarea producţiei prin irigare (inclusiv soIuri,
tehnologie, condiţii ecologice mai bune), nivelul producţiilor a crescut
în medie cu 10 tjha, iar limita posibilă pentru distanţa dintre rîndurile de
plante la 80 si chiar 90 cm. Distantele nlai mari Între rînduri la irigare îsi
manifestă superioritatea şi avantafele şi din punct de vedere tehnologi~,
atît pentru tehnica în sine a irigaţiei cît şi pentru realizarea unei tehnologii
mai c9mplete în condiţii de irigare (Z li fi bac h, 1971).

In tabelul 3 se prezintă influenţa distanţei dintre rînduri asupra pro
ducţ iei în raport cu zona de cultură şi cu fertilizarea solului prin îngrăşă~

Tabelul 3

Infht'enţa distanţei dintre rinduri asupra producţiei de cartof în raport cu zona de cu,ltură şi cu
fe'rtilizarea solulbti

{Effet ofthe distimce between rows on the potato yield in relation weth the cropping zone aud
fertilization)

Distanţa dintre rinduri
(Distance between row'i)

CITI

Zona
(Zone):

nivelul de fertilizare
(Fertilization) :

Stepă - deal
(plain - hills)

t!ha

2

Deal - munte
(hills - ll1ountain)

2

60 34,3

I
39,6 36,6 I 40,8

70 mt. (check) 34,7 39,2 35,6 40,4
75 33,4

I
38,7 36,3 41,2

80 33,2 38,4 36,2 41,6
90 I 32,4 37,5 34,4 40,9

%

60 101 101 103 101

70 mt. (check) 110°1
100 100 100

75 96 I 991
102 1D2

80 96 98 1
102\ 102

90 93 96 97
1
101

1

diferenţele (difference)

I
I

60 0,4 0,4

I
1,0* 0,4

70 mt. (check)

I
° O ° O

75 _1,3°0 -0,5 I 0,7 0,8
80 _1,5°0 -0,8 I 0,6 1,2*
90 _2,3000 _1,7 000 I _1,20 0,5

DL 5% 1,Ot (2 - 3%)
Nr. de determinări

(Nr- of. samples) 220

Mediile (Mcans) t/ha 33,6 38,7 36,2 41,2
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nlinte. totul pe baza a cîte 220 determinări în sistem polifactorial. Condi
ţiile de cultură pentru aceste experienţe au fost progresiv mai favorabile
din stînga spre dreapta tabelului, în medie 33,6 ... 38,7 ... 36,2 .. .41,2 t/ha.
Paralel cu această intensivizare sau optimizare a condiţiilor de cultură,

a crescut progresiv şi lilnita superioară pentru distanţa dintre rîndurile
de plante: 70 ...75 ...80 ... 90 cm.

a interacţiune foarte puternidL a rezultat între factorii distanţa dintre
Tînduri şi natura solului, ultima Aexprinlată în procente de conţinut de ar
gilrl între 21 şi 37 % (tabelul 4). In condiţii medii de cultură a rezultat ne·
cesitatea limitării la 80 cm, pentru solul cu peste aproximativ 30% argilă,

a lllăririi distantei dintre rînduri unde diminuările de productie sînt de
2-3,3 t/ha. Dar', în condiţiile extrem de bune de cultură în c~re au fost
obţinute rezultatele din ultilna coloană a tabelului 4 (cernoziom cu 4-8 %

bunlus, irigat, cu tehnologia corespunzătoare), adică la producţii de 50
-60 tlha, a rezultat chiar o solicitare pentru mărirea distanţei dintre rîn
duri la cartof pînă la 90 cm şi mai mult, deşi solul a avut un conţinut de
40 % argilă. Se desprinde şi aici, ca o condiţie esenţială pentru mărirea

Tabelul 4

Influenţa distanţei dintre rînduri asupra producţiei de cartof în raport Cli natura solului (% de
argilă)

(Effect ofthe distance between ro\\'s on potato yield in relation with tne c1ay content oftne soi!)
t/ha

dintre

distance)

60
70 mt.
75
80
90

% de
(cLn-

40%,
cernoziOlll

21 25 28 33

t/ha

34,9 38,1 35,7 41,1 41,7 52,9
33,0 36,0 35,2 40,5 42,7 55,5
33,4 37,1 34,9 39,9 41,8 57,4
~4 ,., 35,6 34,1 39,6 1,9 58,3J .• ,J

32,4 35,6 34,5 37,2 40,7 58,9

Oi
/0

60 106 106 101 101 98 95
70 l11t. 100 100 100 100 100. 100
75 101 103 99 99 103
80

i
104 99 97 98 98 105

90 98 99 98 92 95 106

diferenţele (differences)

60
70 mt.
75
sa
90

DL 5%
N r. de determ.inări

(Nr. of samples)

1,9* *
o
0,4
1,3*

-0,6

2,1* *

°1,1
-0,4
-0,4

1,2 t
160

-0,3
-1,1
-0,7

-0,6
-0,9

-1,0
o

-0,9
-08
_2:0°00

1,5 t

_2,600

o
1,9*
2,8**
3,4***
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distanţei dintre rînduri, necesitatea optimizării c0111plexului de condiţii

de cultură pentru producţii lTIari de cartof, punînd accent pe starea de cul-,
turalizare a solului (structură, fertihzare , materie organică ,În sol, regim
hidric normal etc.), situaţie în care caracterul limitativ al texturii solului,
procentul ridicat de argilă în sol, este uluIt diminuat ca in1portanţă. Pînă

la realizarea acestui grad de eulturalizare a solului, se impun a fi 111enţinute

limitele de 30 % pentru conţinutulde argilă în sol şi 75-80 eID pentru dis
tanţa ~ Între rînduri în produeţiacartofului.

In tabelul 5 este analizată relatia dintre distanta Între rînduri si de-
simea cuiburilor. Dintre doi f~ctori, rolul det~rn1inant şi chi~r ho-

Tabelul 5

Influenţa distanţei dintre asupra producţiei de cartof in raport cu factorul desimea
cuiburi/or

(Effect of thedistance beween rows on potata yield in relation w]th the crop density)

45000 75 eoo

t/ha

60
70
80
90

41,6
41,5
41,8
44,0

47,6
47,0
46,7
49.1

49,3
49,0
48,8
50,9

55,0
52,4
50,0
50,0

Media 60-90: - t/ha
-%

52,0
123

%

60
70
80
90

(check))
100
100

101
106

101
100
99

104

1
100

105
100

95
95

%

114 119

Il '?I113 118 1~~
112 IllJl 120

100 Imi 116 114

diHerenţele (d iHerences)

0,1 2,6***
() o

0,3 ~O,3 -0,2 _2,4000

2,5* 2,1* * 1,9* _2,4000

1,3
G4

60
70

80
90

60
70 mt.
80
90

DL 5%
Nr. de detenninări

(Nr. samples)
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tărîtbr pentru productia de tuberculi îl detine desimea de cuiburi: cresterea
sporului Inediu Între 30 şi 75 mii cuiburi ld hectar a fost de 10 tlha sau' 230/0
(de la 42,2 la 52 tjha producţie totală), î,n timp ce Între toate variantele de
distantă Între rînduri practic nu au fost diferente de productie. Abia la
75 000' cuiburi la hectar au apărut cliferenţieri, î~ sensul că fuărirea dis
tanţei Între rînduri a fost limitată la 70 eTIl, prin diminuări de producţie

de 2,4 t/ha sau 5 %_

Sub aspect economic , distanţele mai luari cu o adecvată alegere a
desimii cuiburilor oferă un nou avantaj prin reducerea necesarului de mate
riaI de plantat: din tabelul 5 rezultă ca indicate reducerea desimii optime
de la 75 000 pentru distanţa de 60-70 cm (sporuri de '26-32 %) la 60 000
pentru distanţa de 80 CID (sporuri de 17 %) şi la 45 000-60 000 pentru dis
tanţa de 90 cm Între rînduri (sporuri de 11-160/0) _ Deci, paralel cu creşterea

distanţeidintre rînduri, a scăzut ponderea desimii în realizarea producţiilor

f.O.ari sau cu alte cuvinte o distantă mai nlare Între rînduri la cartof devine
posibilă printr-o reducere coresp~nzătoare a desimii cuiburilor.

Alţi factori testaţi, sub aspectul relaţiei lor cu distanţa dintre rînduri
la cartof, au fost tipul soiului şi mărimea lnaterialului de plantat (tabelul 6)_

Tabelul 6

Infhllenţa distanţei dintre liInduri asupra producţiei de cartof în raport cu tipul soiului şi

mărimea materialului de plantat
(Effect of distance behveen ro\vs an tuber yield in reIation with vaJdety and tuber seed size)

Tipul
soiuJui

(Variety) :

D1at.
Dlantat
" (size)
mm JZi

45

medie

60

Eba2 )

tîrziu, talie Înaltă

45

t/ha

35,3 37,2 40,9
34,8 ""-7- -1 41,9Jf,J

35,0 37,8 39,5
35,2 36,4 37,8

35,1 37,2 40,0
100 106 114

101 100 98
100 100

1
100 \

101 110 11 94

110 11 98 90

40,6
111

35,2 37,5 39,5
35,6 40,8 42,6
38,9 40,2 40,5
36,6 40,3 39,6

---- ----1·----'--1----'---1----

%

92 93
100 100 r10°1
109 99 95

IlO31 j 991

- t/hal
-%

68
70

80
90

60
70
80
90

Media

diferenţele (differences)

60
70
80
90

(check)
3,3* **
1,0*

-0,6
-0,5

_2,1° 0

_3,0°00
0,2
0,4

0,1 -0,1°
O O
0,5 _2,4°° 0

_0,9° _4,1000

DL 5% NI'. de detenninări

(Nr. of sam.ples) :
0,9t (2 - 3%)

48

1)
2)

of medium haulm
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:Mărimea materialului de plantat a rezultat practic fără influenţ~i la dialne
trele de 30 şi 45 mm ale tuberculilor, dar la tuberculi cu 60 mm diametru
distanţa dintre rînduri a fost limitată repetat şi puternic la 70 cm,prin
diminuări de producţie de 2,1-4,1 t/ha sau 5-10 !j~. lVIărinlea distanţei

dintre rîndurile de plante obligă deci la folosirea unui material de plantat
de nlai mică dimensiune, ceea ce constituie un alt avantaj economic şi fizio-
logic prin reducerea normei de plantare şi îmbunătăţirea în acelaşi timp a
calităţii producţiei, crescînd proporţia de tuberculi mari în recoltă.

Pentru tipul soiului, caracterizat printr-o anumită lungime a perioa
dei de vegetaţie şi talie a tufei, rezultate medii pe 48 determinări au scos
în evidenţă o reacţie negativă mai puternică a soiului Eba (soi tardiv, cu
talie mai înaltă) la mărimea distanţei dintre rînduri în varianta 60 mm mă

rime a materialului de plantat (diminuări medii de producţie de 6-10 %

comparativ cu 5-7 %)' rezultate ce concordrl cu cele obţinute D rai c a
(1980) .

Dependenţa factorilor, desimea cuiburilor şi nlărimea lnaterialului
de plantat de factorul distanţa dintre rînduri rezultă lnai pregnant din ta
belul 7, cu date asupra interacţiunii distanţă >< desime X mrlrime. Paralel
cu n1ărirea distanţei dintre rînduri, contribuţia factorilor desime şi mărime

la realizarea producţiei, exprimată aici prin amplitudinea producţiilor

imprimată de aceşti doi factori, scade pronunţat, astfel:

- la 60 cm, 27,4 ...39,4 t/ha = 12,0 t/ha sau 44%

-la 70 cm, 28,7 .. .40,5 t/ha= 11,8 t/ha sau 47%

- la 80 cm, 29,4 39,9 t/ha = 10,5 t/ha sau 36

- la 90 cm, 30,0 37,3 t/ha = 7.3 t/ha sau 24

Acelaşi lucru se confirmă şi în partea de jos a tabelului 7, cu date
asupra influenţei separate a factorilor desime şi m~lrime, reprezentînd media
unui număr foarte mare de determinări: 144 şi respectiv 108 determinări

în cadru polifactorial. Ceea ce este însă important şi esenţial, e faptul că

producţiile maxime (şi cele medii) realizate în cele patru "sisten1e" de dis·
tanţă (60, 70,80 şi 90 cm) sînt practic egale: 39,4; 40,5; 39,9 şi 37,3 t/ha.
Deci, la toate distanţele cercetate în prezentele experienţe, s-au obţinut

producţii maxime asemănătoare, dar la diferite cOlnbinaţii ale factorilor
desime şi mărime. Pentru realizarea acestor producţii n1axime asem~mă.

toare, în cazul de faţă, paralel cu mărirea distanţei dintre rînduri, desinlea
optimă a cuiburilor a scăzut de la 75 000 la 45 000/ha, iar mrlriJnea mate-
rialului de plantat de la 60 mIn la 45 mm diametru. Din tabelul 7, cu rc-
zultate medii pe restul factorilor incluşi în aceast~t cercetare largă, poli-
factorială, pot fi extrase următoarele combinaţii optime pentru factorii
distan-ţ~L, desime şi mărime:

60 cm 60 000 ...75 000 cuiburi 60 ll1m0
70 cm 60 000 cuiburi 60 mIU 0
80 cm 45 000 60 000 cuiburi 45-60 mm0
90 Cin 45 000 60 000 cuiburi 45 lum 0.

Aceste con1binaţii medii, la care se obţin producţii mari, asemana
toare, pot fi diferenţiatemai departe în funcţie şi de alţi factori: fertilizare,
irigare, tip de soi, natura solului etc., în raport cu rezultatele obţinute pentru
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Tabelul 7

Optim.izalt'ea desimiicniburHOll şi mărimiimaterialului de plantat pentru diferite distanţe Între
lfinduri ·la cartof

(Opth1'lum density of crop aud optimum size of tuber seed for different distances between rows)

Desimea
euiburilor
(De~sity)

de plantat
(Tuber seed)

rom 0

.,
70

(36,0 t/ha)

60

80
(35,5 t/ha)

60

90
(34,0 t/ha)

60

t/ha - (36 determinări = 36 sam.ples)

30000; . 27,4 31,3 34,4 28,7 32,9 34,4 29,4 32,2 34,3 30,0 36,5 34,5

45000 32,4 36,5 37,5 35,9 37,6 39,9 34,9 36,8 I39,9j 31,5 1'37,31 34,2

60000 32,6 36,9 39,0 35,1 37,7 1 40,51 34,7 36,5 39,0 33,9 36,7 34,0
75000 33,8 36,7 139,4\ 34,4 36,7 38,9 34,7 35,1 38,2 33,5 33,7 31,7

%

mt. mt. mt. mt.
(ch.) (ch.) (ch.) (ch.)

30000
mt. (check) 100 114 126 100 115 120 100 110 117 100 122 115

45000 118 133 137 125 131 139 lI9 125 I 1361 105 I 1241 114
60 000 119 135 142 122 131 j14fŢ 118 124 133 113 122 113
75000 123 134 I 144 1 120 128 136 118 119 130 112 112 106

influenţa factorului mărimea materialului de plantat, (effect of seed size)
C144 determinări 144 samples)

M.edia t/hal
(Mean) %

1

31,5135,31 37,6133,5136,2]38,4133,4]35,2137,8132,2]36,1 1 33,6;
100 112 119 100 108 115 100 105 113 100 108 104
---- -- -- -- -- ---- -- -- ----

influenţa factorului desil11.ea cuiburilor (effect of density)
(108 determiniiri = 108 samples)

30000
I

31,0 100 32,0 100 32,0 100 31,8 100
45000
t/ha, % 35,5 114 37,8

--
116 108118 37,~ 34,3

60000 36,2 117 37,8 118 36,7 115 34,9 109
75000 36,6 118 36,7 115 36,0 112 34,9 109

-.- -- -- --

influenţa fiecărui factor în sistemul respectiv. La o sinteză a tuturor rezul
tatelor în acest domeniu al distanţei dintre rînduri la cartof, completată

la nevoie cu cercetări noi pentru unele goluri existente, asemenea optimizări

chiar la nivel de solă şi parcelă, vor put~a fi efectuate foarte avantajos la
calculator, pe bază de model 111atelnatic. In acest fel poate fi aşezată o bază

stiintifică, reală si eficace, la decizionarea si a acestui grup de factori teh-
~ologici.' ,
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Din datele prezentate mai rezultă Însă şi un alt aspect, important din
punct de vedere tehnologic: la distanţe mari se pare că se cer desimi lnai
reduse şi tubercnli de sămînţă mai mici, deci în final o masă vegetativă

mai mică - şi toate acestea la producţii la fel de mari ca la distanţele de
60 şi 70 cnl. Apare aici un nou avantaj, de ordin fiziologic, al rnăririidis

tantelor dintre rînduri la cartof si anume, o intensitate productivă ridicată

a m:asei verzi de cartof în conditiile de rînduri distantate. Acest efect foarte
valoros privind productivitate~ masei verzi acumuÎate a fost identificat
şi în alte cercetări. Astfel Dor o j k inşi K o non u c e n k o (1968)
au constatat că la distante mai mari între rîndurile de cartof a crescut
randamentul fotosintetic, gradul de ilmuinare a frunzelor şi acumularea
de substanţă uscată, iar după S i d e n le o şi colab., (1970), reparhţia

radiaţiilor fotosintetic-active este mai uniforma in etajele superioare şi

mijlocii ale tnfei de cartof şi astfel frunzele din etajul lllijlociu contribuie
mai activ la formarea tuberculilor. Nulnai în acest fel. prin utîlizarea mai
bună a conditiilor de lumină si aer si o activitate fiziologică mai intens~i

la rînduri di;tanţate se explici într-~devăr producţiile luari de cartof rea
lizate cu masă vegetativă mai redusă în aceste variante.

Dacă la acest avantaj fiziologic şi energetic foarte valoros al distan
ţelor mărite dintre rînduri la cartof se adaugă cel economic prin folosirea
la distante mai mari de tuberculi lnai putini si lnai mici (deci cantităti

mai luici' de material de plantat), dar mai 'ales 'avantajul tehnologic (lip~ă
de tasare, bulgări şi vătămări, biloane luari, atac mai redus de boli şi dău

nători, o productivitate mai mare la lucrări etc.), care constituie de fapt
scopul acestor cercetări, trecerea la sistemul de cultivare a cartofuluÎ în
rînduri la 75-90 Cfi apare posibilă şi justificată. Condiţia limitatoare in
această direcţie rălnÎne fertilitatea şi în general, starea de culturalizare
a solurilor. fată de care factorul distanta dintre rînduri a rezultat de ase
menea ca fiind foarte dependent. Dar s~b acest aspect numai există nici o
barieră pentru trecerea la 75 cm distanţă între rînduri.

În tabelul 8 sînt cuprinse cîteva rezultate şi asupra calităţii şi ele
mentelor producţiei de cartof funcţie de factorii distanţă, desÎlne şi mărime.

Comparativ cu factorii desinle şi mărime a materialului de plantat, la care
se manifestă tendinţe repetate de scădere a producţiei de tuberculi comer
ciabili spre graduările superioare (mai ales prin reducerea mărimii medii
a tuberculilor), această importantă a producţiei de cartof se menţine

si se îmbunătăteste chia.r la distanta de 90 Cfi Între rînduri, prin tu-
berculi mai pui\~i si luai luari în cuib. D'eci si sub aspectul calitătii produc-
ţiei perspectiv~le' . lnarite' . rînduri la cartof sint favora-
bile, mai ales că aspectele analizate în tabelul 8 se mai adaugă şi alte
efecte ca reducerea vătănlărilor, a în'verzirii din cauza biloa
nelor nlai 111ari, a infecţiilor de boli şi dăunători etc.

CONCLUZII. (1) Reacţia cartofului la mărirea distanţei rîndu-
rile de plante Între 60 şi 90 cm, a fost depend~ntă în ln)d repetat de condi
tiile de cultură: în condiţii l10nuale de cultură au apărut dinllnuări de pro
ductie de 2-5 o~ la 80 şi 90 cm distanţă iar în condiţii de cultură foarte fa
vor~bile (soIuri bune, irigate, fertilizate etc.) spDruri de producţie pînă la
6 %, (2) Cartoful poate fi cultivat cu rezultate egale de producţie la toate
distanţele între 60 şi 90 cm, cu condiţia asigurării sau adaptării sistemului
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TabeluJ 8

Influenţa distanţei dintre rinduri, desimii de cuiburi şi măl'imi:i materialului de plantat asupra
unor elemente ale producţiei

(Effect of row'distance, crop density and tuber seed size on some elements of îuber yield)

Gl:aduările

(Vadants)
(Ware

%

distanţa dintre rinduri (row distance)

l realizat

60 em mt. (check)
'70
80
90

88,7
88,9
90,5
91,4

100
100
102
103

100
81
73
69

100
~{H

105
106

desimea cuibmilor (crop density)

30000 tub.lha mt. (ch.) 90,9 100 100 100
45000 90,2 99 85 91
60000 89,8 98 73 87
75000 88,4 97 65 83

mărimea materialului de plantat (seed size)

30 mm 0 nit. (ch.)
45
60

90,6
89,9
88,9

100
99
98

100
92
87

tehnologic corespunzător distanţei preferate. Cei mai importanţi factori
de intensivizare a producţiei de cartof, ca: zonarea şi amplasarea culturii,
fertilizarea, irigarea, starea de culturalizare a solului şi, îndeosebi, meca
nizarea totală a productiei, previn sau Înlătură diminuarea Droductiei la
distanţe mari Între rînduri şi fac posibilă şi justificată mări~ea di~tanţei
în raport cu situatia dată pînă la 75 cm, 80 C1TI si chiar 90 Cfi Între rîndurile
de plante. (4) În' etapa actuală, în ţara noast~ă, distanţa de 75 cm între
rîndurile de plante poate şi trebuie considerat~ distanţa minÎ1năde culti
vare a cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă şi pentru industrie,
în condiţii de mecanizare totală. (5) S-a identificat şi confirmat un randa
ment fiziologic mai ridicat al masei verzi de cartof în condiţiile de rînduri
distanţate la 75-90 Cfi Între rîndurile de plante. (6) Calitatea producţiei

este influenţată pozitiv prin mărirea distanţei dintre rîndurile de plante la
75-90 cm, cu condiţia adaptării corecte a întregului sistem tehnologic la
distanţa preferată.
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PAlvIFIL, Gh., 1978 şi 1979: Rezultate] e cercetărilor privind mărirea distanţei intre rînel'urile
de plante in vederea m.ecanizăriitotale a culturii cartofului pentru consum.ul de toamnă-iarnă,

în condiţii de cultură neirigat;"t (Comunicarea 1) şi în condiţii de irigare (Com.unicarea II).
Analele l.C.P.C. Braşov, Cartoful, 9 şi 10. CEAUŞESCU, L, BERINDEI, M., DRAICA. c.,
MORAR G., 1978: Desimea de plantare ca factor al intensivizăriiproducţieide cartof. Analele
LC.P.C. Braşov, 9. CONSTANTINESCU ECATERINA, 1969: CartofuL Ed. Agrosilvic;"t,
Bucureşti. DORO]KIN, N.A. şi KONONUCENKO, N.V., 1968: Sirokoriaclnaia posaka kar:"
tofelea. NO'/oev kartofelevoclst70. DRAICA, C., 1980: Mărirea coeficientului ele înmulţire la
cartoful pentru sămînţă. Tez<"t de doctorat. ASAS. GALL, H., BOHMIG, H.]., 1971: Agro
technische Versuchsserie ZU111 7.'5 cm Reihenabstanel bei Kartofe1n in der DDR, Pflanzliche
Procluktion, 15(2). GALL, H., ULRICH, G., 1974: IndustriemăssigeProduktion 'Ion Karto
fieln. Ed. agric. gerrnan;"t, Berlin. ?lIORAR, G., 1979: Influenţa măririi distanţei dintre rin
durile ele cartof asupra elementelor producţiei. Analele 1. C. P. C. Braşov, 10. SCHOLZ, B.,
1974: Reihenweite im Kartoffelbau. Der Kartoffelbau, 3. SIDENKO, V.T., 1970: (Regimul
ele radiaţie in culturile de Rev. ele referate C.I.D.A.. S., cultura plantelor de cîmp. ZU-
MACH, \V., 1971: Constatări rn[trirea distanţei dintre rinduri in cultura cartofului.
Conferinţa6-- 10 iulie, St. Cerque N )'on, Ebeţia.

Predată Comitetului de redacţie la 20 februarie 1981

Referent: ing. Eugenia Tănăseslj,u

EXPERIlVfENTAL RESULTS CONCERNING THE POTATO ROW
DISTANCE ENLARGEMENT

S mmctry

In the idea of the continous big interest for the spacel1lent in the process of an impro
ved technology of potato cropping, a synthesis of the research recent1y eleveloped in Romania.
(based an a large net of polyfactorial experiments) is presented. The potato reaction ta the
enlargement of the row distance irom 60 cm to 90 cm was elepeneling '/er)' much on the type of
the technology. By optil1lizing main interisive factors like the placel1lent of thefielel, the fer
tilization, the irrigation, the soil il1lprovement anel especially the total mechanization of the
cropping system, the distances of 75, 80 and even 90 cm became reasonable. Some yielels
could be obtained at every distance between 60 and 90 cm provieleel the best technological
formula is choiced. A higher of the green mass of the potato plants was reached at
row distances of 75- 90 when yield structure was also good.

FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR VERGRăSSERUNG

DER REIHENWEITE IN KARTOFFELBAU

Z usa m me n f a s sun g

ar,n'n~~c,r"'1n- der Heihenweite im Kartoffelbau weiterhin ein aktuelles.
bestimmendes Problem bleibt, wirel eine Synthese
vorgelegt, aufgebaut auf in vielen Ortschaften dur-
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chgefuhrte mehrfaktarielle Feld-rersuche. Die Reaktion der E:artoffelpflanze aui clie \~ergro
sserung der Reihenweite zwischen 60 und 90 ClU, war abhăngig in erster Reihe 'lon den An
baubedingungen. So konnte festgestellt werden, dass die Optimisierung cler wichtigsten Inten
sivierungsfaktoren in Kartoffelbau, wie Zonierung und Standortwahl, Diingung, Bewăsserung,

Kulturzustand des Bodens und, VOf allem. die durchgăngige Mechanisierung der Kartoffel
procluktion, die Yergrosserung der Reihenweite in Abhăngigkeitder gegebenen lJmstănde und
Beelingul1gel1 bis 75 cm, 80 CI11. unel sogar 90 cm Entferl1ung zwischen elen Kartoffelreihen,
moglich unel nohvendig macht. Die Kartoffel kann mit gleichen Ertragsergebnissen auf alle
Reihenweiten zwischen 60 und 90 cm angebaut werelen, mit der Beelingung eler Sicherung oeler
Anpassung eles technologischcn Anbausystems fiir die gewiinschte Reihenweite. Bei grosseren
Reihenweiten von 75- 90 cm, wurde eine erhohte Produkti'lităt und Ergiebigkeit der grunen
Kartoffellaubmasse identifiziert und bestătigt und zugleich eine positive BeeinHussung der
Qualităt der Kartoffelcrtrăge.

PE3YJ1bTATbI MCCJ1E)lOBAI-IvH1:
PACCT05IHH51 ME)K)lY

KACAIOlllYlXC51 YBEJ1H4E HVI5I
P5lnAMH KAPTO$EJ151

Pe310Me

BBHAY TOfO, lJTO BeJlHlHIHa paCCT051.HIUI Me)K,Il,Y p51.AC!MH KapToepeJ151. npO,Il,OJDKaer OCTaBa·>

TbC51. aKTyaJ1bHblM 11 pewmomHM BOrrpOCOl'v1 ,Il,Jl51. Bceti TeXHOJIOfl1lJeCKOH CHCTeMbI npoH3Bo,UCTB(]

KapToepeJl5I, B pa60Te ,Il,aeTC51. CBoAKa HOBe}I111I-lX IICCJle,Il,OBaHHti. B 3TOH 06JlaCTH, OCHOBbIBalOmHXC51

Ha MHOfoepaKTopHblX orr bITa x , rrpOBO)lHBlllHXC51. B 06111HPHO}I cenl OrrbITHbIX CTaHUHH. OT3bIB'>

LJHBOCrb I<apToq)eJl51 Ha yBe.TJHLIeHHe paCCT051HH51. Me:tKAY p5I,Il,aMH C 60 )1,0 90 CIvI B nepBylo OlJepe)1,b

gaBHCHT or YC.TIOBI1H Bblpall~HBaHH51.. TaK, orrTHMI13aUH5I T3KHX HaH60Jlee Ba:tKHbIX q)aKTOpOB

lIJlTeHcHepl1KaUIIH KapToepeJleBo)1,CTBa KaK paHOl-lI-lpOBamle H pa3MemeHl-le KyJ1bTyp, y,Il,06peHHe

opoweHHe, CTerreHb oKy.rlbTypeHHOCTl1 110lJBbI H, B oc06eHHOCTl-l, rrO.JIHa51. MeXaHl-l331UUI npoII3BO

,lJ,CTBeHHOfO rrpouecca rr03BOJl5IeT H OnpaB)1,bIBaeT yBemILIel-Il-le paCCT05IHH51 Me:tK,Il,y p5I,Il,aMH, DO

cpaBHeHHlO C HbIHeWHH;'v1 nOJlO)l(el-Il-leM, AO 75, 80 H )1,a)Ke )1,0 90 CaHTl-lMeTpoB. KapTo<1;JeJlh 1\1O}KHO

Bblp aml-lBaTb C O,Il,HHaKOBbIMH pesyJlbTaTaMH B OTHOWeHl-ll-l BeJ1HlJHHbl ypo:tKa5I npI-l Jl1060H llll-lpl-lHe

Me)K)].YP51.,Il,H~I OT 60 )1,0 90 CM npH yCJ10BIHm 06ecneLIeHH5I HJlH )l(e npl-lcrrOC06JleHI-l51 TeXH0J10fl-lH

Bblpaml-lBaHl-l51 K npe,Il.rrOLIl-lTaeMoMy paCCT05IHHl-O. ObIJl yCTaHOBJleH 60Jlee BblCOKHH BbIXO,lJ,

SeJleI-lOH }\IaCCbI I<apToepeJl51 npH yBeJll-llJeHIclOH ,Il,0 75-90 CM Wl-lpl-IHe Me}l{)1,yp5I;I.Hl'i, KOfAa H

KaqeCTBO ypOlKa51 TaIOKe 6bIJ10 BbIme.'
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LucI'. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1982. voI. xnr

PREZENTUL ŞI PERSPECTIVA CULTURII IRIGATE
A CARTOFULUI ÎN R. S. ROMANIA

M. BERINDEI

În lucrare se prezintă sintetic care au dus la creşterea su-
prafeţei cultivate cu cartof condiţii de irigare: insuficienţa suprafe
ţelor cu teren bun pentru cartof în zona umedă de munte a dus la extin
derea zonei de favorabilitate pentru cartoful de toamna şi din
cîmpia ţării; reducerea consumului de energie constituie cauza
cartofului în toate judeţele, indeosebi la irigat; producerea cartofui ui
pentru sămînţă în zona colinadL şi în zona de stepă se poate decît
în condiţii de irigare. Pentru perspectiva apropiată, se impune
şi mai mult pentru a realiza o constanţă a producţiei cartof, pentru
trecerea la cultivarea cartofului după metode de tiu industrial uentru
trecerea la folosirea autopropulsate. '- L

După cel de-al ~doilea r~tzboi mondial, cultura cartofului suferit
profunde modificări. In Europa şi America Nord s-au redus substanţial

suprafeţele, în timp ce în Asia, Africa şi America de Sud au crescut supra-
fetele cultivate cu cartof. Cresterea cu pe aceste conti-
n~nte s-a realizat datorită extinderii ŞI pe mondial,
suprafaţa cultivată cu cartof a rămas aceeaşi.

Prin cercetările pentru zonarea cartofului din perioada 1966-1970
Bei n d e i şi colab. (1972) arătau că, în ţara noastră, suprafaţa pe
care se poate cultiva cartoful pentru consumul de toamnă.-iarnă în condiţii

ecologice favorabile este relativ restrînsă, din cauza puţinelor soIuri in
zona lTIontană şi premontană cu textură nisipoasă. Datorită crizei de ase
menea terenuri, sîntem obligaţi s::'t la zone ecologice naturale mai
puţin unde prin irigare să se extind~L zona de favorabilitate pentru
cartoful de toamnă. Cercetările efectuate 1nanii 1970-1971 în 8 statiuni
de cercetare situate în stcpă şi silvostepă, au dus la concluziile comunicate
de B eri n el i si colab. (1973), că, în aceste zone, în conditii de iri
gare, se obţin, practic, aceleaşi producţii de cartof pentru consumui de toam
nă-iarn8_ ca şi în zonele ecologice favorabile. Aceste rezultate, altele,
au stat la baza sintezei realizată de Ion e s c uSi s e şti (1972)
şi la trecerea cu curaj la cultura irigată a cartofului în România. Vizita
de lucru efectuată de tovarăşul secretar general Nicolae Ceauşescu în anul
1974 la Staţiunea de cercetări pentru culturi irigate de la Valu lui Traian,
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au in'lpus cultura irigată a cartofului ca măsură de asigurare a întregului
necesar de consum pe plan local în toate judeţele ţării. Acest lucru a dus la
o mai bună amplasare a cartofului în România şi ca a tare la creşterea pro
ducţiei globale, ceea ce a permis lui G r a f (1979) să scrie despre JJspec
taculo~asa creştere a producţiei medii de cartof în România".

In condiţiile trecerii la cultura cartofului după metode de tip indus
trial si a crizei actuale de energie, rolul culturii cartofului în conditii de
irigar~ creşte considerabil. În primul rînd din punct de vedere econ~n1ic
Si p o Ş şi colab. (1978) stabilesc, în rezultatele prezentate în tabelul 1,

Tabelul 1

Sporul de producţie asigurat de apa de irigare şi valoarea lui în lei (Yield increase supplnted
by irdgation water and its money. yalue)

Cultura (Crop)

Spor la 1 mm dată prin irigare (Yield increase for 1 mm of water
irrigation)

Pom m b (l\laize)

Grîu (Wheat)

Soia (Soy-bean)

Sfeclă de zahăr (Sugar beet)

Cartof (Potato)

kg/ha lei/ha

7-20 6-16

4-14 4-14

3-6 9-18

40-110 12-33

30-120 24-96

că, cartoful asigură cele mai mari sporuri de producţie la 1 mm apă irigare,
comparativ cu celelalte culturi de cînlp. Permite deci o valorificare luai
eficientă a te~enurilor amenajate pentru irigare şi uşurează eşalonarea în
tin'lp a lucrărIlor de semănat, întreţinere, recoltare şi irigare din unitate.
Menţionăm fa:etul că aceste concluzii se referă la producţii cuprinse în tre
39 şi 77 tJha. In tabelul 2 prezentăm producţiile medii şi maxime obţinute

Tabelul 2

Producţia medie şi maximă de tuberculi (t/ha) la cîteva soiuri de cartof, din diferite grupe de
precocitate (Mean and maximum yield of some potato varieties belonging to various matl1dty

groups)

Producţia de tuberculi (Tuber yield) tjha

Soiul
S.C.A. Brăila (LM.B.) S.C.C.L Valu lui Traian

(Variety) group)
m,dia I m..;m' nmdia 1 =,in"
(mean) (maximum) (mean) (maximum)

1977-1979 1977-1979

Ostara timpuriu 69,0 77,0 44,1 45,7
(early)

Super semitîrziu 92,8 101,2 51,4 55,9
(medium late)

Desiree semitîrziu 90,5 94,7 45,2 51,4
(medium late)

Eba tîrziu 92,8 102,1 49,1 50,6
(late)

D.L. 5% 10,1 1,9 3,4 0,6
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în ultimii ani, în condiţii de irigare, în zona de stepă cu soiurile ~e bază

din sortimentul ţării noastre pentru perioada 1986-1990. După cunl re
zultă din date, ca urmare a noilor tehnici şi a soiurilor cu capacitate mai
TIlare de producţie, s-a realizat o creştere spectaculoasă a producţiilor de
cartof în conditii de irigare, ceea ce dă continut si mai valoros concluziilor
lui S i P o Ş şi colab., menţionate anterio~. Cal~ulînd în substanţă uscată
Tczultă producţii cuprinse între 13-16,8 t/ha la Valu lui Traian şi între
20,7 şi 30,6 t/ha la Insula l\J:are a Brăilei, producţii care nu pot fi realizate
de alte specii în condiţii de irigare. .

În condiţiile unei agriculturi intensive, în condiţii de irigare, se rca·
lizează la cartof în S.U.A. în condiţii de producţie cca 70% faţă de rezul
tatele obţinute în cîmpurile experinlentale. Socotind la noi numai 50%'
valoarea producţiei de cartof, prezentat?c în tabelul 3, trageu1 concluzia că

Tabelul 3

Valoarea producţiei de cartof in condiţii de irigare la cele mai intensive soiuri (Potata yield

value under. irrigation condition of most intensive varieties), lei/ha

Valoarea prodm:.ţiei (Yidd value), lei/ha

S.CA. Secuieni H.omanSoiul
(Variety)

Sup·er

Eba

Brăila

42000

38000

42000

S.c.c.r.
Valu lui Traian

23200

20 300

22800

neirigat (not irrigatecl)

18 100

19 400

19 200

irigat (irrigated)

+7200

+4900

+5400

în condiţii de step~t, unde cartoful nu poate fi cultivat decît irigat, acesta
este specia care rentabilizează cel mai bine sistemele de irigaţii. Sporurile
valorice de producţie realizate în zona cohnara la Staţiunea de cercetări

Secuieni evidenţiază net importanţa economică a irigarii cartofuluÎ şi în
ace;;tstă zonă.

Datorită irigării, se poate realiza o mai bună amplasare a culturii
pe soiurile cu textură uşoară, care au un coeficient de cernere ridicat. Drept
urmare, aşa cum rezultă din tabelul 4, după Pac i o g 1 u (1981), se
reduc costurile cu transportul în masa de cartof şi înapoi pe teren după sor
tare de aproape trei ori şi se reduce în aceeaşi proporţie consunlul de energie
activă directă.

Prin irigare a apărut posibilitatea cultivării cartofului în toate j u
deţele ţării pentru asigurarea necesarului propriu de consum. Sînt in curs
de lichidare astfel mutatiile de cartof. ceea ce Însealnnă reducerea cheltu
ielilor şi consumului de e'nergie. În tab~lul 5, prezentăm, după acelaşi autor,
un exemplu de costuri pentru transportul a 1 000 tone cartof şi consu111ul
de energie activă pentru acest transport. Cantitatea de cartof pentru sa
lnÎntă care circula înainte de trecerea la cultura cartofului în conditii de
i:rig~re era de cca 300 000 tone, iar a cartofului pentru conSU111 de cea 400 000
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Costul
Total transportdui

impuritiiţilor

elin 1000
tone c:lrtof

of
of

impurities
from 1000

potatoes)

I

LC.P.C. ::: 15,7 157 992,50

I
6 644,50.)

Braşov

I
C.A.P. 5 30 21,9 219 .5 I 10,75
Srlcele

I
111cnte sche-
let ridicat
(Soi1 with I
great per-

I
of

I

----_.
C.A.P. 5 381 352,50 16 124,52
Sînzieni

Tabelul 4.

Mărimea costurilor şi cOJi1summrHor energetice ]iJ'ent:m transportul impurităţHoJr din 1000 torie
cartof de la combină la şi, de la, ISJfC-30 (Costs anei energy consumptionfor carrying impuri-

tiies issued from 1000 tones potato from combine to and from 151(:-30)

Tabelul 5

costuriilor şi consul.11tH'Hor energetice pentru transportul a 1000 tone cartof prin
((ost and energy consumptlon for transport of 1000 tones of potato by raii way)

30 27 897
27 252

Acoperit 016 27 897
Descoperit 60 883 27 574

30 Acoperit 90 899 16 224
Descoperit 70 632 15 861

60 Acoperit 89 783 16 224
Descoperit 70 916 16 042

eJectrificată.

447

.533

(Rn;te)

*) o1l'::eava -baCil,]
**) -'-''',"-W'O"<'--'''.''DV'''

Bucuresti
Timişo~ra**)

Suceava
Bucureşti*)
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tone. Reducerea cheltuielilor transport cu cca54. milioane lei anual şi

a consu111ului de energie activă cu cca 18900 000 k\Vh constituie efectul
irigării cartofului.

Trecerea la cultura cartofului după 111etode de tip industrial este po
sibilă nUluai prin amplasarea culturii în terenurile care permit nlecanizarea
totală. Prin irigare, acest lucrl} a devenit posibil, de unde rezultă o altă

serie de avantaje econOlnice. Imbunătăţindu-se amplasarea se realizează

încă un deziderat deosebit de hnportant, .atît din punct de vedere economic
cît şi din punct de vedere tehnic. Aşa cunl rezultă din figura 1 după P e-
t 1 Iz .. a u şi St e Il el e 1 (1977), perioada optimă pentru efectuarea
lucrărilor la cartof, din punct de vedere al lunidităţii solului, este cu atît
mai mică cu Cît conţinutul solului în argilă este lnainlare: Datorită irigăr:ii .
s-·a piitut 'transfera o suprafaţă destul de '111are din judeţele cu trad'iţie în
cnltura cartofului; astfel s-a realizat o :mai bună am.plasare din punctul
de vedere al texturii solului, care pennite o mai mică Înducătură de luaşini

şi utilaje la suta de hectare prin lungirea perioadei optime pentru efectuarea
lucrărilor şi care creează posibilitatea efectuării de lucrări de bună calitate,
ceea ce se reflectă, din punct de vedere tehnic, în producţiei la
unitatea de suprafaţă.

Realizarea unor producţii constante ele cartof, tendinţă care se im
pune din ce în ce 11lai pregnant pe plan m,ondial, trebuie considerată şi prin
prisma reducerii pierderilor din tiInpul păstrării. Se consideră că, în etapa
actuală, este mai costisitoare creşterea producţiei de cartof decît reducerea
pierderilor din tin1pul p{lstrării. Rezultatele cerceEl.rilor efectuate de P l ă

m ă dea 1 ă, (1980) au ar{ltat că gradul de îmbolnăvire a tuberculilor
cu boli de depozit este determinat de gradul de vătrllnare a acestora în timpul
reco1tării şi condiţionării. Rezultatele P 1 ă m ă daI ă

o
I"lFAClfUAI'EA
,ţ7NA A
..W!(J/.!.Il

alo
<I!J,/Jt}'timm

(A./'gtla .;1
m/I)

1"""1

1
-/./mikjetJţl;1intlJUI· -1

, ;!J~I7l/'ll ~J: __
N/.5/PO.5

III -+---'-~ N/JIPO- L'-;-:(j=la::;:-~:----Jl
---------{ţ

20 +-----t----f-+JlI.<' LUR.7-IV/J/?OJ

Jll...,..---r--,~--+--~

tI lIJ 2{} JtJ 'ttl 5tJoU ltJ tiU UD /Of) %
CA~C/TAT'[A /)L CiNPP.DVTRtIAPĂ

Fig. 1 - Pretabilitatea solului pentru lucr~iri mecanice în raport cu
continutul P tel k a u şi S ten el 1, 1977 (Soil ability
for 'mechanical and tillage, on sail moisture,

e tel k a TI e 1, 1977)



9:6 M. BERINDEI

şi .N ea g li, (1981) prezentate în tabelul 6 arată că pierderile din tinlpul
păstrării cartofului sînt direct proporţionale cu frecvenţa tuberculilor ră

niţi şi, îndeosebi, cu intensitatea rănirii, ajungînd pînă 'la 25 %, cu limite
de variaţie între 7 şi 48 %; de menţionat faptul d. în experimentul citat,
tuberculii au fost zvîntaţi înainte de depozitare.

Gradul de vătămare a tuberculilor depinde de lnulţi factori, dintre
care cel mai important este cantitatea de bulgări de pănlînt în masa de car-
tof în timpul recoltării cu combina. Cantitatea de bulgări de pămînt depinde
,de conţinutul solului în argilă. În tabelul 7 prezentălTI rezultatele privind

Tabelul 6

Pierderile suferite de tuberculii de cartof în timpul păstrării in funcţie de frecvenţa tub:erculilor
răniţi şi intensitatea rănirii (Yield losses during storage depending an frequency of wm.m.ded

tubers and wonnd severity) %

tllberculilor
r[(ni:ţi'.\< <~'iUv o~f

/0

12

24

48

I.ntensitatea rănii

(Wound severity)

uşor (light)
mediu (mea.il)
gra~" (severe)

uşor (light)
mediu (mean)
gra'" (se-;fere)

uşor (light)
mediu (mean)
grav (severe)

Valoarea
a pierderilor

of 1o-3'3es)

1,00
4,75
5,25

3,00
9,50

13,50

3,00
18,25
24,75

Limite de variatie
(Variation limits) %

0- 2
0-12
0-12

0- 6
1-20
1-23

O-II)
1-46
7-48

Tabelul 7

Frcc\'cnţa tub:erculilor vătămaţi în diferite secvenţe tehnologice (Freq1.1ency of damaged t1.1hers
on way from harvester to storage) %

C-A.P. Hrtlchiu C.A.P. Săcele

total
(total)

E.ecoltat
(Har-Test)
E-6S4. şi.

transportat
(Transport)
RM-2

Sortat
(Soning)

Calibrat
(Calilm,L
ting)

15,6

13,5

20,7

11,6

6,4

12,0

10,7

7,0

9,0

37,9

26,9

41,7

14,3

21,9

24,9,

6,1

10,4

12,8

8,4

8,9

10,8

28,8

41,2

48,5
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gradul de vătămare a tuberculilor pe un sol cu un conţinut în argilă de peste
30% de la C.A.P. Hălchiu (jud. Braşov) şi pe un sol cU procent ridicat de
schelet la suprafaţa de la C.A.P .. Săcele (jud. Braşov).

Aşa cum rezultă din aceste date, gradul de vătăulare a tuberculilor
este la fel de mare pe un sol cu un conţinut ridicat în argilă ca şi pe un sol
cu mult schelet la suprafaţă. Practic, pe aceste soIuri nu se poate face recol
tarea cartofilor în condiţii de mecanizare to~tală. De aceea, trebuie părăsite

din punct de vedere al culturii cartofului. In condiţii de irigare acest dez
avantaj dispare, deoarece cu o udare de reglare a umidităţii solului, se diri
jează coeficientul de cernere al acestuia, ceea ce face ca frecvenţa tuberculi
lor răniti si intensitatea rănilor să se reducă considerabil. Pentru conditiile
din ţar~ n~astră, cu suprafeţe restrînse de teren, pretabile pentru recolt~rea
În flux industrial, irigarea are deci un rol covîrşitor de mare.

Irigarea constituie cea mai inlportantă măsură pentru intensivizarea
producţiei de cartof. În tabelul 8 prezentăm cîteva rezultate obţinute în con
diţii de irigare la principalele soiuri de cartof din sortimentul naţional. Pro-

Tel-betul 8

Producţia de tuberculi realizată în condiţii de irigare in diferite zone din ţară (Tuber yield rea
lized under irrigation conditions of various zones)

Soiul (Variety)

Ostara

Super

Desiree

Eba

D.L. 5%

'"'M''''' a ,{. "
group)

timpuriu
(early)

semitîrziu
(medium late)

semitîrziu
(medium late)

tîrziu
(late)

Producţia de tuberculi (Tuber yield) t/ha

S.C.A. Secuieni Le.p.C. Braşov
C1 Roman_:.o

"""":'"d
~SUJ

.~~§ ~ ~ ~ o
~:§'§ 00

~ .~ ..... ;?; ;?;

j~~
• ro i I -;;;.;:: I

:~~~
.....U~I

u~~
,....

bO""C r--- ro,....
.- Q)~ :9ui~~ cnE~ ~ .~ s~ ~S~

69,0 44,1 34,1
I

50,5 45,8 50,2

92,8 51,4 40,2 56,3 58,7 74,8

84,7 45,2 44,3 54,0 51,1 67,4

92,8 50,6 42,8 54,7 51,6 66,9

------------- ---
10,1 3,4 10,8 13,0 3,2

ducţiile de peste 50 t/ha obţinute la Valu lui Traian şi Secuieni sînt practic
egale cu cele obţinute în cîmpia Bîrsei la Institutul cartofului. Producţiile

medii de peste 90 t/ha în Insula Mare a Brăilei demonstrează imensele rezer
ve de creştere a producţiei ele cartof în condiţii de irigare. Deosebit de impor
tant este faptul că irigarea s-a dovedit utilă si în zona colinară a tării ca si
în zona de munte, cu sporuri de producţie cupl:inse între 10 şi 16 t/h~ la Sec~
ieni şi cca 16 t/ha la Braşov.
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Rezultatele cercetărilor recente au arătat dt, la irigat, se poate face
un an Îl1lllultirea cartofului pentru sămÎntrl în zona de stepă si în zona coli
nară. Aceste' rezultate au o ilnportantă 'covîrsitoare. Cercetrlrile efectuate
de noi cu privire la influenţa calităţii biologic~ a materialului de plantare,
prezentate sintetic în tabelul 9, demonstrează că resursa principală pentru
creşterea producţiei de cartof este cartoful pentru sănlînţă. Prin irigare, apă

rînd posibilitatea ca fiecare judeţ să-şi înmulţească pe teritoriul propriu car
toiul de SrlHlÎnţă necesar, se realizeaz{t cea filai in1portantă verigă din tehno
logia de cultivare a cartofului.

Tabelul 9

Pwdncţia de tuberculi realizata după i -3 ani de reînmulţire, în diferite zone din ţară (Tuber
yidd obtained aHer 1-3 years of remultiplication in 3 zones of country)

S.C:\..
Jud.

1~g/ha

prod. tuberculi (yieldj

29 170 100

20 500 70

12 000 44

tuberCl:li (yit,lcl)

S.C-A. Secuieni
Jud. Neamţ

Soc.:\. o Li'°;1eb
.ImI. Satu :lLirc

30000

din
seed pro

specialisecl

doi (aHer 2years
remuItiplicatiGJl )

trei (aHer 3
remultiplication)

I
----1 45030 ]__10_0 1 _

~__=~~~~_I~J I 40 120-l ~
I I I

27 ~OO I
-:..~l --1" '1 --=-

-~ I 38 150 I 85

deei că irigarea este ln{tSUra care asigură alinierea ţării noas
mai avansate in cultura cartofului.

Recoltarea cartofului cu COmbIna autopropulsată a început să devină

o realitate. Peste cîtiva ani se va introduce si la noi. Pentru aceasta, ampla
sarea cartofului în ~ele luai favorabile con'diţii de sol pentru recoltarea
cu cOlnbina devine o necesitate stringentă. Drept urmare, cultura cartofului
în zona la irigat va ocupa o suprafaţă rl1rlrită. De aSelTIenea, în zona
colinadl.

RezultrJ..
tre la

BIBLIOGRAFIE

BERINDEI, AI., CATELLY, T., SOCOL, 11'., FODOR, 1., MAN, S., MUREŞAN, S.,
1972: Bazine pentru cultura cartofului în România, Anale LC.C.S., seria Car-
toiul, 3. M., MUREŞAN, S., l\IAZAREANU, 1., NEGUŢI, 1., BUZOIANU, V.,

DU:MITR]~.sCU, ANGELA, CIOE.OIANU, F., CE.OITORU, 1\1.,
M., MATHE, , ŞTEFANESCU, E., Al'\GELESCU, :M., 1973: Rezultatele cer-

privind posibilitatea extinderii culturii cartofului pentru consum de toamnă În



PREZENTUL ŞI PERSPECTIVA IRIGĂRII 99

silvostepă şi step;1, Analele LC.C.S., seria Cartoful, ..t BREDT, H., BERINDEI, nI., PO
PESCU, A., MITROI, D., TĂNĂSESCU EUGENIA, BRETAN, 1., SIMIONESCU, 1., VE
REŞ, L., CĂLINOIU, 1., BUDUŞAN, V., CATAR.GIU, D., :\J:AN, 1., 1979: Perfecţionarea
tehnologiilor şi a indicilor calitativi de lucru ai maşinilor pentru pregătirea terenului în ve
derea plantării cartofului, An~lel~ LC.P.C., 10. CRIŞAN, 1., 1980: Tehnologia ca sistem,
Ed. ştiinţifică, Bucureşti. DI\.AGANESCU, M., 1980: A doua revoluţie industrială, Ed. teh
nică, Bucureşti. GRA.F, G., 1979: Zur \Velt-Kartoffe1ernte 1978, Der Kartoffelbau, 9. IO
NESCU ŞISEŞTI, BERINDEI, M., 1972: Regimul de irigare la cartof, Probleme agricole,
2. PACIOGLU ALEXANDRINA, 1980: Modificarea costurilor şi consumurilor energetice
la transportul cartofului, Manuscris, LC.P.C. PETELKAU, N., SEIDEL, T., 1977: Richt
werte und Gi.ltemerkmale fiiI' die Bodenbearbeitung in der il1dustriemăsigenPflanzenproduk
.hon, Agro-Buch, RD. G. PLs..MĂDEALĂ, B., 1980: Bolile din timpul păstrării cartofului,
prevenirea şi combaterea lor, Producţia vegetală - Horticultura, 2. PLĂMĂDEALĂ, B.,
NEAGU ELENA, 1981: Influenţa~'rătăm;Iri10rmecanice asupra pierderilor din timpul păs

trării, manuscris, ŞIPOŞ, GH., PALTINEANU RODICA, 1978: Probleme actuale ale cul
inTii cartofu1ui în condiţii de irigare în cîmpia din sudul României, LC.P.C., Îndrumări teh-
nice, Cultura cartofului consum de toamnă-iarnă în condiţii de irigare. VEREŞ, L.,
1978: Cercetări privind producţiei cartof în judeţul Covasna. Teză de doctorat,
LC.P.C. Braşov.

redacţie la 20 octombrie 1Y81
Referent: dr. ing. S. Ianoşi

PRESENT AND FUTURE OF IRRIGATION IN POTATO
CROPPING IN ROMANIA

'U iN ry

illcreasing the help of the irrigation the surface covered
by 0Un+;"O+"'" eliscussed: the un of the surfaces with good
saiI for potato in zone near mountains lead ta extent potata area in the steppe
in the South of the coul1try; tlie energy consum.ptian needed for transporting potatoes must
be reduced, sa each district has 1:0 grmv thi8 crap; the requirement for the lasi: stages of the
seed produetion in the forest-steppe aneI steppe zones. Ta achieve more constantly
good yields, ta grow the to har-rest by self-propelled combines are
also reasons for G'"'G'-'UJl'''~''''C;:.

GEGEN\VART UND PERSPEKTIVE IM BE\:vASSERTEN
DEI~ S.R.

z usa enfasung

Ursachen clie zur Vergrbsserul1g cler Kartoffelal1bauflăchell

in haben, vorgestellt: Ungenugende Flachen mit fur die
Kartoffelgeeigneten in feuchten Gebirgszone zwangel1 zur Enveiterung der Eig-
nungszol1e fur die Herbst- unel v'VinterkonsUlTlkartoffel auch in der Steppe aus dem Suden des
Lal1des; eler reeluzierte Energieverbrauch ist Hauptursache fur elen Anbau der Kartoffel in
allen Kreisen, ganz besonelers in Bevvăsserungsbedingungen; elie Kartaffelpflanzguterzeu
gugng im Berglanc1 und in cler Steppenzone kann nul' in Bewăsserungsbedingungenerfolgen.
Fur die năhere Perspektive ist elie Bevvăsserung eler Kartoffel immer dringender notwendig
fUr die Erhohung deI" Konstanz in cler Kartoffelproduktion, fur elen Ubergang zur industrie
massigel1 Kartoffelproduktion und fur elen zur Anwendung cler autopropulsierten
Vollemtekombin bei der Kartoffelemte.
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HbIHEIUHEE UOJlO)l(E HI1E OPOIllAEMOfO KAPTOcI>EJlE
BOnCTBA B PYMbIHI111 11 EfO f1EPCllE KTI1BbI

PeslOffte

B pa60Te )J.aeTCH 0630P npH4HH, KOTopble npHBeJlH K paCllmpeHlHO nJlOma)J.H opowaeMoH

KyJlbTypbI KapTo<peJlH. TaK, HeXBaT nJIOma)J.eH npHrO)J.HbiX no)J. I<apTO<peJlb BO BJla}KHOH ropHOH

SOHe npHBeJI K paCWHpeHHlO SOHbI Bblpall.(HBaHHH n03)J.Hero KapTO<peJIH TaK:JKe H B paBHHHHOH

CTerrHofi 1JaCTH CTpaHbl. He06xo)J.HMOCTb CHH:JKeHHH pacxo)J.a 3HeprHH HBJIeTCH rrpIIlIHHOH BbIpa

mHB aHHH KapTO<peJI5I BO Bcex yes)J.ax, npeHMlll,eCTBeHHO B yCJIOBHHX opOIlleHHH; BblpamHBaHHe

ceMeHHoro KapTO<peJIH KaK B XOJiMHCTOfi, TaK H CTeIlHOH SOHe, BOSMO){{HO .TnUlib B yCJIOBHHX OPO

IlleHHH. )lJIH 6JIHLKaHIllero 6Y)J.ymero opOIlleHHe HBJIHeTCH eme 60JIee He06xo)J.HMbIM )J.JIH 60JIbWeH

YCTOH1JHBOCTH ypO}l<aeB KaTO<peJ1H, ,lJ.JIH nepexo)J.a K l<apTO<peJIeBOcTBy npOMblWJIellHOrO TIma H

,lJ.JIH BOSMOLKHOCTH rrpmv'l.eHeHHH caMOXO)J.Horo KapToepeJley60p01JHOrO KOM6flHa.

/
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1932 val. Xln

CERCETĂRI AGROl\!IETEOROLOGICE PRIVIND ·INFLUENŢA

ELEMENTE,LOR BILANŢULUI APEI DIN SOL ÎN CULTURA
NEIRIGATĂ ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF PENTRU

CONSUl\iUL DE TOAMNĂ-IARNĂ

ŞT. APETROAEI *), M. BERINDEI, s. IANOŞI, lVIAGDALEN./'... OBREJANU *)

În referat se urezintă rezultatele cercetărilor privind influenta
elem.entelor bilanţuh~i apei din sol (rezervele decadice de um.iditate
accesibilă Rfd din straturile 0-20 cm, 0-50 cm şi 0-100 cm, evapo
transpiraţia reală ETR, deficitul de umiditate exprimat în ETR şi pre
cipitaţiile redate în valori decadice) şi a temperaturii aerului în sume
ale valorilor medii zilnice din cursul fiecărei decade ale perioadei de ve
getaţie a culturii asupra producţiei de cartof de toamnă. Prin corelaţiile

individuale obtinute între valorile din fiecare decadă ale fiecărui element
analizat şi producţia finală de tuberculi s-au evidenţiat decadele (fazele
de vegetaţie) în care acţiunea acestor elem~nte prezintă o corelaţie sem
nificativă cu producţia finală de cartofi. In corelaţia multiplă, în care
s-au folosit numai elementele din decadele în care actiunea a fost semni
ficativă în corelaţia simplă, coeficientul de corelaţi~ a fost R = 0,986
cu testul F = 7,54, iar abaterea standard a producţiei, realizată conform
ecuaţiei de regresie, S = 34,1. Se propune în final dezvoltarea cercetă

rilor privind corelaţia dintre transpiraţia plantelor şi producţie.

Cercetările efectuate au urmărit să definească productivitatea princi
palelor elemente ale bilanţului apei din sol precum. şi a telnperaturii aeru
lui. în acest mod s-au evidenţiat acţiunile, individuale şi în complex, ale
principalilor factori naturali care contribuie la realizarea producţiei în aceas
tă cultură.

în literatura de specialitate există nUilleroase cercetări privind acţiu
nea factorilor naturali care detern1ină producţia de cartof şi limitele inter
valului de favorabilitate a valorilor acestora pe faze de vegetatie
(B eri n d ei, 1961, 1962, 1966; B eri n d ei şi colab., 1969; Bot z a'n,
1966,1972 a, 1972 b; Bre d t si Pai c u, 1975; Bre t a n sicolab., 1972;
C ea u şes cuşi colab., 1977; Con sta n t i il e s CU, 1969; wI a x i m,
1975; 1 a n o Ş i, 1978).

MATERIAL ŞI l\'IETODA DE LUCRU. Cercetările s-au bazat pe datele
obţinute la staţiile agrOlueteorologice Suceava (în anii 1972-1978), Boto
şani (1978), Piatra Neamţ (1974-1978), Secuieni-Roman (1967-1980 şi

*) Institutul de Meteorologie şi Hidrologie Bucureşti
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1972-1978), Braşov (1972-1978) şi Sibiu (1974-1978), privind regimul
elementelor bilanţului apei din sol, regimul }enologic, producţia finală de
cartof şi regimul de telnperatură a aerului. In 111ajoritatea anilor soiul de
cartof a fost Desiree. Au fost selectate aceste staţii agrometeorologice pe baza
valorilor apropiate dintre producţia biologică şi producţia realizat{t la hec
tar, corespunzînd în acelaşi timp zonei favorabile de cultura a cartofului şi

cu diferenţieri moderate în textura solului.
Prin aceste cercetări s-a urmărit S~t se defineasdt relaţiile dintre, pe de

o parte, suma decadica a precipitaţiilor (2:Pd), rezerva finală de ulniditate
accesibilă plantelor din straturile de sol pe adîncimea de 0-20 cm,' 0~50
em şi 0-100 cm (Rfd) , evaporaţia reală (ETR) şi deficitulE:-rR faţă de evapo
transpiraţia reală maximă (ETRM = evapotranspiraţia potenţială) şi" pe
de altă parte producţia de cartof de toamn~l. De asemenea au fost stabilite
si relatiile dintre sun1a temperaturilor medii zilnice din cursul fiedtrei decade
(2:Tz dOC) şi producţia de t{iberculi.

Valorile elementelor bilanţului apei din sol au fost exprimate în In3/ha
iar producţia de tuberculi în t/ha.

În determinarea productivităţii elementelor bilanţului apei din sol şi
a temperaturii aerului în cultura de cartof, s-a folosit analiza corelaţiilor şi

regresiilor parţiale şi multiple, cu fiecare element în parte, în valori decadice
(pentru fiecare decadă din perioada de vegetaţie). Au fost puse în evidenţă

astfel semnificaţiile decadice ale corelaţiei cu producţia final~L realizată.

REZULTATELE OBTINUTE SI DISCUTII. Sinteza rezultatelor obtinu te
se prezinta în tabelul 1, î~ care Sîl~t înscrişi'coeficienţii de corelaţie pa'rţială
(r) corespunzători fiedLrei decade şi element analizat, precnn1 şi coeficienţii

de corelaţie multiplr1. (R), abaterea standard a producţiei calculată prin ecu
aţie de regresii (±S) şi valoarea testului F.

Din corelaţiilesimple dintre ~TzdoC şi producţiade tuberculi se eviden·
ţiază mai întîi faptul că în n1ajoritatea dc~cadelor din perioada de vegetaţie

corelatia cu productia finală de tuberculi este negativ~t, reiesind astfel actiu
nea fa'vorabilă a t~mperaturilor lnoderate. Corelaţiile sem~ificative, expri
mînd o acţiune puternică asupra vegetaFei plantelor şi în final asupra
ducţiei, se produc în decadele 4,7,9,11, 13, 14 şi IS, respectiv în fazele
de creştere intensă a lăstarilor, de fonnare şi creştereintens~ta tuberculiloL

Între corelaţiile si111ple dintre 2:Pd şi producţiedoar precipitaţiiledin
decada 7 se pare ca sînt corelate cu producţia final~t de tuberculi, fapt care
subliniază astfel rolul precipitaţiilordin perioada de vegetaţie lnai l11UIt ca
lnoderator al temperaturii aerului si solului si numai în foarte lnică n1ăsură

al consurnului de apă al plantelor 'pentru fOl~nlarea producţiei. Între corela
ţiile dintre 2:Pd raportată la ~Tzd (m3/harC) şi producţie valoarea corelaţiei

senlnificative din decada 7 exprimă oarecum necesitatea ca precipitaţiile

căzute să fie considerate în raport direct proporţional cu 2:TzdoC.
Corelatia dintre rezervele de umiditate accesibil~L de la sfîrsitul fiec8.

rei decade (Rfd în 1n3/ha din stratul de sol de 0-20 cm) produ~ţia finală
de tuberculi evidenţiazrL în primul rînd tendinţa unor coeficienţi de corela
ţie negativi în primele 6 decade ale perioadei de vegetaţie, reliefînclu-se ast
fel nevoia unor reverze moderate de apă în sol şi acţiunea negativă a excesu
lui de umiditate; însă aceast~l concluzie trebuie verificat~L deoarece nu se
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poate spune nimic de2pre mărinlea corela'ţiei atît timp cît nu sînt selnnifica
ţii în nici o decad~l. In corelaţia dintre Rfd 0-20 cm raportată la :ETzdoC,
(m3/harC) şi producţie, o singură decad~l (7) prezintă coeficient de corelaţie

peste limita de semnificaţie, exprimînd o corelaţie destul de slaba..
I{eiese faptul că Rfd 0-20 Cfi nu are o acţiune semnificativă asupra

producţiei de tuberculi datorită faptului C~l 40-60 % din această rezervă de
apă se consumă neproductiv prin procesul de evaporare. Rolul esenţial al
Rfd 0-20 cm constă în moderarea regimului termic al solului la adîncimea
de formare a tuberculilor si în acelasi timp de reducere a rezistentei solului
în procesul de creştere al ~cestora.·' ~ ,

Corelatia H.fd 0-50 cm. cu productia de tuberculi este de asemenea
nesemnificativă, dar corelaţia dintre producţie şi Rfd 0-50 cnl raportată
la temperatură devine selnnificativ~t în decada 7 şi apropiată de limita de
senlnificaţie în decada 14, putînd astfel intra în discuţie. Se pare deci că în
cultura neirigat~l de cartof precipitaţiiledin perioada de vegetaţie nu asigură

acoperirea deficitului de ap~l creat în stratul de sol 0-50 CIn şi în consecinţă

producţia de tuberculi este în raport direct cu rezervele din straturile de sol
ulai profunde.

Corelaţia cu Rfd 0-100 crfi prezint~l coeficienţi de corelaţie semnifica
tivi sau apropiaţi de limita de selllnificaţie în decadele 10-15 (IO.VII-IO.
IX), adică în perioada cînd în cultura neirigată în majoritate~ anilor se pro
duc deficite puternice de apă în sol în stratul de 0-50 cnl. In corelaţia cu
Hfd 0-100 CIIl raportată la temperatur~l, coeficienţii de corelaţie devin
semnificativi în decadele 4, 7 şi 9-15, ceea ce subliniaz~l de asemenea nece
sitatea ca rezervele de apă din sol S~l fie direct proporţionalecu :ETzd. De alt
fel se constată că practic corelaţii semnificative se stabilesc pentru 2:Tzd ca
şi pentru Hid 0-100 raportat la telnperatură în aproape aceleaşi decade.

Corelaţia dintre ETR şi producţia de tuberculi nu este semnificativă

in nici o decad~l datorită procesului de evaporaţie nefavorabil producţiei,

ale cărui valori le integrează în valorile decadice. De altfel si în corelatia
folosind valoarea ETR raportată la temperatură doar decada i 4 este selll~li
ficativă. Deficitul ETI{ prezintă în dou~\. decade (7 şi 14); corelaţii semnifi
cative, coeficienţi apropiaţi de linlita de semnificaţie se obţin în decadele
2, 6 şi 9. Corelaţia deficitului ETR raportat la telnperatur~l nu are semnifi
caţie, deci nu poate fi discutată.

. În corelaţia dintre elementele bilanţt1lui apei din sol şi ale temperaturii
aerului în sume pe intervale ale perioadei de vegetaţie, coeficientul de core
laţie multiplă creşte la 0,926, abaterea standard este însă foarte nlare (7,95
t/ha), iar testul F indică o corelaţie slab senlnificativă(1,34). Această situaţie

era previzibilă de altfel din corelaţiile decadice analizate anterior, corelaţi

ile se1]1nificative nefiind reprezentate de coeficienţii mari de corelaţie.

In ultima corelaţie, în care au fost folosite numai valorile temperaturii
aerului şi elelnentelor bilanţului apei din sol din decadele cînd au fost core
laţii individuale semnificative cu producţia (subliniate în tabel şi text),
s-a obţinut un coeficient de corelaţie lllUltiplă R = 0,986 şi o abatere stan
dard ±S = 3,4 t/ha, testul F = 7,54 evidenţiindo corelaţie distinct selnni
ficativă.

Prin aceste cercetări prealabile s-a urnlărit obţinerea unei orientări

asupra rolului fiednui element al bilanţului apei şi aerului din



Tabelul 1
I~

Corelaţii parţiale şi multiple Între factorii agrometeorologici şi producţia de cartof (Partial and multiple correlation between climatical

aud soil factors amI the tuber yicld)

C)
Coeficienţii de corelaţie simplă, parţială şi multiplă (Coefficients of simple partial and multiple correlation)

"d
f3 Perioada lUd 0-20 cm**" Hfel 0-50 cm*"* Hfd 0-100 crn*"* ETl~""*" Deficit ETf{""""

8- calenelet- I:Pel/I:Tzcl
risticâ I:Tz el" I: Pel""' I""/h,jOC ~I molh,rC I "'1'h,j"C I m"lh~,jOC lm'lh,jOCu (Date) ac m 3/ha m 3/h:l

(\) ac m 3/ha m3/ha m 3/ha m 3/ha m 3/ha
Q

11-20 0,099 0,07tl 0,040 -0,270 --0,2'12 -0,092 -0,17"1 0,108 0,056 0,033 -0,013 -O,OM -0,015
IV -- --

2 21-30 -0,107 0,123 0,119 -0,202 0,015 -0,020 0,068 0,146 0,108 0,182 0,281 :--0,286 -0,231 "m

IV
-- ;3

3 I 1-10 -0,243 0,034 0,113 -0,203 0,041 -0,02"1 0,159 0,123 0,248 0,017 0,173 -0,116 -0,058 ~

V
'U
M

4. I 11-20 -0,499 -0,086 0,017 -0,221 0,129 -0,025 0,235 0,047 0,310 -0,159 -0,006 -0,099 0,078 ""3
~

V -- O

5 1 21-31 -0,187 -0,166 -0,134 -0,231 -0,113 -0,146 -0,050 -0,02<1 -0,048 -0,160 -0,149 0,092 0,150 ~
M

V
H

6 I 6 -10 -0,159 0,021 0,052 -0,162 -0,035 0,093 0,076 0,048 0,037 0,096 0,186 -0,266 -0,220 ~~.

VI
(j

O

7 I 11-20 --0,351 0,322 0,'102 0,129 0,312 0,225 0,333 0,231 0,400 -0,028 -0,053 -0,325 -0,308 t;"

VI -- -- -- -- o'
O

8 I 21-30 -0,186 0,157 0,229 0,071 0,035 -0,199 -0,244
t-l

-0,010 0,027 0,069 0,205 0,216 0,192 ll:l

VI -- O
>-ţ

9 I 1-10 -0,42.5 -0,053 -0,008 0,069 0,203 0,172 0,2''13 0,214 0,335 -0,065 0,125 -0,292 -0,259
ţ:

VII -- -- --

10 I 11-20 -0,347 0,129 0,170 0,115 0,183 0,159 0,206 0,278 0,327 0,110 0,191 -0,253 -0,243

VII -- --
111 21-31 -0,296 0,151 0,212 0,153 0,211 0,182 0,182 0,292 0,330 0,133 0,25) -0,179 -0,227

vn --

12 I 1--10 -0,093 -0,040 -0,003 0,179 0,225 0,150 0,127 0,303 0,294 0,067 0,042 0,102 0,013

VIII --
13 I 11----20 -0,455 0,123 0,149 0,192 0,230 0,245 0,265 0,348 0,419 0,106 0,266 -0,210 -0,115

VIII --
141 21-31 -0,331 0,230 0,258 0,207 0,225 0,267 0,280 0,377 0,390 0,2H 0,40·1 -0,355 -0,316

VIn -- -- -- --
15 I 1-10 0,32.') 0,075 0,120 0,222 0,274 0,271 0,272 0,374 O,3G3 0,153 0, 319 0,040 0,025

IX



R

± S(t/ha)

F

Coeficienţi de corelaţie parţială (Partial correlation coefficients)

0,770 0,586 0,618 0,677 0,698 0,577 0,697 0,628 0,706 0,509 0,607 0,697 0,646

7,'12 9, -'13 9,15 8,56 8,34 9,51 8,34 9,06 8,24 10,02 9,14 8,35 8,88

1,75 0,63 0,74 1,02 1,14 0,60 1,14 0,78 1,19 0,42 0,70 1,14 0,86

Coeficienţ:i de corelaţie multiplrL (coefficients of multiple correlation)

Pe intef'/eLle de
plantare-rccoltare thc per iod
planting-hancst)

R

± S(t/ha)

F

0,926

7,59

1,3·1

Pe decade in perioada plantare-recoltare
(fc'r decacks in the pcriod planting-hanest)

0,986

3,41

7,54

t:d
t=1
:,p
z
-'":J
e
t"'

tj
t1

~
'tJ
>-

-fD

= SllJna dCCllblă a tcrnpcr;ltllri!or zilllice (Decade SUJl1 of chily tcmperatllres)

** 1'd Sunu rhc;lcbLl a prccipit a.ţii!or (SUlll oI decade rainfcllb)

RId 1{1'zerva finală clccaclală pc adillcirlle;l de sol dat~t (lJeeacle fiml! rcsonce on a cerLlin depth uf soi 1)

E,T.H E\-apolrallspiraţia reală (Actual evapo-pcrspiratloll).

F (l' 5% ) i'~:n tru :ficil:llţii de corelat ie lurţi:dtt ([or partial correlatioll coeHieiel'ts)

F (1' =, 5%) = pentru cudici':nţii ele coreLt!ie multipla (lur Hwllivle corrclatioll cuclfieicnl,)

'tJ
~
o
tJ
e
()

-'":J
;;

i-'
<O
\Jl
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cursul periodei de vegetaţie a culturii de cartof, asigudndu-se astfel premi
sele de dezvoltare a cercetărilor asupra eleluentelor cu acţiune puternic de
terminată asupra producţiei finale de tuberculi.

Concluziile obţinute prin corelaţiile parţiale şi nlultiple au evidenţiat

că deşi fiecare element al bilanţului apei are o acţiune pernlanentă în vegeta
ţia culturii de cartof şi în formarea producţiei, această acţiune nu exprimă

o corelaţie seiunificativă permanentă cu producţia. Astfel, rezerva de apă

din straturile de sol 0-20 CHI şi cu atît mai mult din 0-50 cnl asigură con
sumul apei din sol în cea mai mare parte a perioadei de vegetaţie. Dar în in-
tervalul de consum intens al apei, deci în perioada de forrnare si crestere a
tuberculilor, în lipsa unor cantităţi ele predpitaţii care să refa~~l re~ervele
de umiditate în stratul de 0-50 cnl (de aproxin1ativ 10!1 ETRM în valoare
zilnică), producţia finală ele tuberculi prezintă corelaţii semnificative doar
cu rezervele de uluiditate accesibilă din stratul de 0-100 cm (decaelele 10
-14). Corelaţiile dintre eieiuentele bilanţului apei din sol (etml sînt 2:Pd,
ETR şi deficitul de ETR) şi producţia finală de tuberculi, aşa cum s-a 11leu
honat, nu sînt semnificative. De altfel si în literatura de specialitate se ci
teaz~l rezultate privind corelaţiile dintre' 2:P sau ETR pe de o parte şi produc
ţia diferitelor culturi pe de altri parte, elar cu un grad de senlnificaţie redus
(Berindei, 1961; 1962; Botzan, 1966).

Aceste concluzii impun necesitateatestaxii unui alt element al bilan
ţului apei care exprin1~1 în mai luare măsură intensitatea proceselor fiziolo-
gice şi biochimice din cursul perioadei de vegetaţie a plantei şi care sînt în
raport elirect cu producţia finală. Acest element al bilanţului apei poate fi
transpiraţia plantelor care sintetizează intcrrelaţiilesol-aprl-plantă-atnl0s

fer~l. Prin cercet3rile agrometeorologice ce se efeetueaz~l in cadrul S.C.P.C.
Tulcea, se determină regimul diurn al transpiraţiei plantelor de cartof în
condiţii de irigare şi neirigare, precum şi factorii agron1eteorologici care îl
determină, în scopul stabilirii uuei n1etode de evaluare şi prognoză a transpi
raţiei şi a productivit~ţii în cultura de cartof de toanlIl~l.

CONCLUZII. (1) Suma telnperaturilor rnedii zilnice din cadrul fiedlrei
decade (2:TzdOC), ale perioadei plantare-recoltare realizează corelaţii selnni
ficative cu producţia finală de tuberculi În decadele 4, 7, 9, 11 şi 13 de la
plantare. Corelaţiile sînt negative în majoritatea dccadelor evidenţiind ce
rinţele plantelor pentru temperaturi lTIoderate. (2) Suma precipitaţiilor că

zute în cursul decadelor (L:Pd) nu prezinEl corelaţie semnificativrl cu produc
ţia finală de tuberculi decît în decada a 7-a de la plantare. Utilizarea valo
rilor L:Pd/I:TzdoC detern1in~l cresterea semnificatiei în corelatie, luai evident
în decada a 7-a. (3) Rezervele de umiditate ac~esibilă de l~ finele fiecărei
decade (Rfd) elin straturile de sol 0-20 Cl1l şi~0-50 CIU nu realizează corela
ţii semnificative cu producţia de tuberculi. In primele 6 decade corelaţiile

sînt negative, evidenţiind cerinţele moderate faţă de aprl în aceste decade
şi în acelaşi timp acţiunea negativă a excesului de un1idita te asupra produc
ţiei de cartof. (4) Rfd 0-100 Cfi prezintă corelaţii semnificative cu proeh:c
ţia de tuberculi în decadele 10-15 ale perioadei de vegetaţie. (5) Valonle
Rfdl L:TzdoC determină în general creşterea semnificaţiei în corelaţiile cu
producţia de tuberculi, în mod deosebit în stratul 0-100 cnl. (6) \ra~o~'ile

ETR si ale deficitului ETR fată de ETRlVI nu realizează corelatii semnIfica
tive c~ producţia de tuberculi, 'decît în decada 14, 7 şi' 14. (7) Valo-
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riIe elelnentelor bilanţului apei din sol însumate pe intervale ale perioadeI
de vegetaţie nu preziiltă o corelaţie multiplă senlnificativă. (8) Corelaţia
"lnultiplă realizată Între valorile L:TzdoC (din decadele 4, 7, 9, 10, 13, şi 14),
Pdre (decada 7), Rfd 0-20 cmrC (decada 7), Rfd 0-50 cmrC (decadele 7
şi 14), Rfd 0-100 cmrC (decadele 4, 7 şi 9-15) ETR;aC (decada 14) şi defi
cit ETR (decadele 2,6,7,9,10 şi 14), pe de o parte şi producţia finală de
tuberculi pe de altă parte, este distinct senlnificativă (F = 7,54, iar ±S =
= 3,4 tjha). (9) Corelaţiile încercate între elementele bilanţului apei şi pro
ducţia de cartof demonstrează că între acestea există o legătură strînsă dar
foarte complicată care probabil se evidenţiază numai prin interacţiuni, ceea

impune noi cercet~lfi şi o prelucrare cOlnplex~t a datelor.
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AGH.OMETEOROLOGICAL DATA REGARDING THE EFFEC~f OF
BALANCE \VATER IN SOIL. ON LATE POTATO YIELD UNDER

NO IRRIGATION

Sur y

Records oi the eHect of the \vate1' decade in. soil
moisture RId in soil at 0- 20 cm, 0- 50 cra and 0- 100 cm
the cleficit of moisture expressed in ETI-t the
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sums of daily means along each decade
ted. Individual correlations between the values of
yield \vere computed. EeHer \vere obtained when
only the elements in th e decades signifieative
high correlation coefficient (R = assurecl a F-test
deviation in the regression equation of the yield = 34.

rimellts testing the eorrelation between the plant ~,c,,·~",~,,·~

en tIle potato yield are commen
analysed element and the tuber

correlations, includ ing
were recordecl a

a small standard
el()D"onlellt of the

is

AGROMETEOROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN DBER DEN
EINFLUSS DER ELEMENTE DER BODEN\VASSERBILANZ AUF DEN

ERTRAG 11\1 UNBE\iVĂSSERTEN REREST
WINTERKONSUMKARTOFFELBAU

Z li S iN m efa s sun g

Die vorgelegten Fe:rsehungsergebnisse beziehcl1 sieh aui dem Einfluss auf den Herbst
Wil1terkonsurnlmrtoffeleri:rag der \vichstigsten Elemente der Bojenwasserbilanz (die deka
dischen Reserven an zugănglichenBodemvasser in 0- 20 C111, 0- 50 C111 uncl 0- 100 em Boden-

die reelle E-vapotranspiration (ETR), das Feuehtigkeitsdefizit in ETR und N ied{J1s::hlag
ausgeclrllckt) und der Lufttempcratur cler Tagesmihei Hlr alle Dekaden cler Vege-
tationsperiode). Durch einzelne zwisehen elen Dekadewerten jedes
analysierten Elementes und Knollenertrag, wurden Dekaden (Vegetationsphasen) fest-
gestellt w~ihrend denen die \Virkung c1ieser Elemente signifikantmit dem Kartoffelendertwg
korreliert ist. In der multiplen Korrelation, zu cler nul' clie Elemente aus Dekaclen mit signi
fikanter \Virkung verwendet ,vurclen, ""var cler KorrelationskoeHizL'nt R = 0,986 mit cler
F-Probe F = 7,54 und clie Standardabweichung des S = 34,1. Ansehliessend ,vireI
dic Erweterung der Forschungen iiber clie Korrelation Pflanzentranspiration
und dem vorgeschlagen.

AfPOl\11E TEOPOJ10rI1LIECKHE I1CCJ1EllOBAI--Hi5! KACAI-OIll,I1EC51
BJl115IHH5I 3JlEJvlEHTOB EAJIAHCA n04BEHHOI~ BJlArM IlPVI
HEOPOIllAEJ\10tI KYJlbT'J7PE HA YPO)KAI1 TI031lHEfO IlPOlIOBOJlb

CTBEHHOrO KAPTOcvEJ15I

PeSJ:iC

B CT3Tbe peSYJlbTJTbl HCCJle,TJ.OBC1HHJ;!, l\3C31DW,HXC51 BJllU1HIUI ::!Jle"leHTO!3,

6aJl3HC3 BJlarH (rro)J,el<3,TJ.HbIX S3naCOB ,TJ.OCTyl1l-lOi'[ EJIarH - Rfd B CJJOBX n04Bbl

0-20 CM, 0-50 Cii! H 0-100 Cl\!, pe3JlbllOfi :JBanOTpaHCrUlpaUl--IH - ETR, )J.eqmUliTa BJI3)KHOCTH

Oblpa)KeHl-lOrO B ETR II oca;J,KC1X - B nOAel-eCl.I\HbIX )1.3Hl-IbIX) 11 Teivlllep3TypbI Bos)J,yxa B CYi\I

Max cpe)].HecyTollHbIX BeJIHl.JI1H B TeqeHHe K31I-e,TJ.oii p,er-c3)J,bI BereTaUHOHHoro neplIo)l.a KyJlbTypbl,

Ha yp02Kati DOS,Il.Hero K3pTOCpeJI5J:. fTYTeivl HH,TJ.IIBH,TJ.yeVlbHbIX ]-eoppeul5J:UHli, nOJlyLleHI-IbIX Me)K)].y

Be.'1I-Il1H1-I3MH Ka)K)~oro 113 clH<lJJIl3HpOBaHI-lbIX 3JjeMeHTOB 11 ](OHe4HbIM ypofKaeM

OblJ1H BbI5J:BJleHbl ,rr.eK3,TJ.bI (q)33bI pOeTa), B KOTOpbIX ,u.erICTBHe 3HIX 3.JleMeHToB

)].OCTOBepHO Koppe.TllIpyeT C KOHetIIlbI\1 ypO)l(ae:vI l(apTOCpeJUI. Ba i\.rH0}1(eCTBeIlI-1O}1 KOp-

peJIHUHH, B KOTOp01I nOJlbSOB3J1HCb TOJJbKO 3.1e\leHTaWi lIS Tex ,rr,eK 3)J, , B KOTOpblX )J,elkTBHe

6blJlO B npocToii KoppeJl51U)IH, K03ClXfHIlJ,l--Iel!T IWppeJI51UHlI R paBHBJlC51 0,986 c

TeCTOM 3 CTaH,Zl3pTI-lOe OTI-eJJOHCHHe ypO)l:<IJ'l, YCT3110BJleHHoe corJ13CHO ypaBHeI-ll-HO

perpeCCHl'I, S = 1. B S3KJ1l0lJ.eHHe, npcp.JlaraeTC51 ,Q3JlbHeitulHx lICCJleAOBaH 11 I:I,

KaC310LUHXC5l J<oppeJHIUl1H MefK)J,y TpaHcIU1pau.i:leII nOJlyLJ3ei\'lbIM ypOlI-eaeivl.
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'CERCETĂRIAGROMETEOROLOGICE ASUPRA BILANŢULUI

APEI DIN SOL ÎN CULTURA NEIRIGATĂ DE CARTOF
PENrrRU CONSUMUL DE TOAl\t'INĂ-IARNĂ

:ŞI NECESITATE...L\ IRIGAŢIEI IN ZONE.LE DE CULTURĂ

PE TERITORIUL R. S. ROMÂNIA

ŞT. APETROAEI*), N. CIOVIC~,*), S. IANOŞI**), R. COTARIU*), MAGDALENA

OBREJANU*), CORNELlA GUŢU*), GABRIELA BUR'VEA*), MARIANA lIONESCU*

Prin cercetările agrometeorologice efectuate s-a urmărit să se
stabilească regimul de umiditate accesibilă plantelor, valorile decadice 
din fiecare an şi în medii multianuale (din perioada 1929-1978), precum
si variabilitatea multianuală a elementelor bilantului aDei din sol în
~u1tura neirigată de cartof de toamnă. Rezu1tatel~ obţi;ute au permis
zonarea, pe teritoriul agricol al R.S. România, a valorilor elementelor
bilanţului apei din sol la anumite date calendaristice din perioada de
vegetaţie precum şi a perioadelor cu deficit de umiditate faţă de plafoa
nele minime de 50% şi 70% din capacitatea pentru apă accesibil~ (CAu),
respectiv faţă de evapotranspiraţia reală maximă (ETRM). In final
se evidenţiază valorile medii ale gradului de favorabilitate al aprovizio
nării cu apă a plantelor, alături de variabilitatea multianuală a acestuia
şi necesitatea irigaţiei în cursul perioadei de vegetaţie.

Cercetările agrOlneteorologice efectuate au urmărit să stabilească regi
mul de urniditate accesibilă plantelor, valorile decadice, din fiecare an şi

în medii multianuale (1929-1978), ale elelnentelor bilanţului apei din sol
în cultura neirigată de cartof pentru consumul de toamnă-iarnă, precum ·şi

variabilitatea acestora în perioada analizată.

Valorile medii decadlce ale elelnentelor bilanţului apei din sol în cul
tura neirigată de cartof de toamnă au fost obţinute pe baza datelor de la 120
de staţii rneteorologice, iar pentru stabilirea zonalităţii pe teritoriul agricol
al R.S. ROllîânia s-a folosit harta la scara 1: 1 000 000 cu raioanele pedoc1i
matÎce, elaborată de T e aci si colab ~, (1972). Baza stiintifică de la care s-a
pornit în cercetările elaborate' este prezentată;, în list~ bibliografică.

MATERIAL SI METODA DE LUCRU. IntruCÎt determinările de umi
ditate în cultura d~ cartof de toamnă. s-au efectuat la un numărmic de statii
agroll1eteorologice (25) şi pe o perioadă scurtă de ani (1961-1978) cercetările
s-au elaborat pe baza metodelor de evaluare a valorilor decadice ale elelnen
telor bilanţului apei din sol în cultura neirigată de cartof (A p e t r o aei,
1970, 1973 a, b, 1974, 1977).

*) Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, Bucureşti

**) LC.P.C. Braşov.
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Aceste 111etode au fost stabilite pe baza corelaţiilor obţinute între valo
rile determinate (în perioada anilor 1961-1970) şi factorii agrometeorolo
gîci care le detern1in~t (A p e t r o aei, 1973). Pentru calculul indirect al
valorilor decadice ale elementelor bilanţului apei din sol s-au elaborat 3 pro
grame de calcul la calculatorul electronic, bazate pe m.etodele menţionate

şi pe valorile Inedii ale datelor de producere a fenofazelor la cultura
neirigată de cartof de toan1nă, stabilite de LC.P.C. Braşov.

Perioada de vegetaţie a culturii de cartof de toal11.nă a fost delin1itată

prin decadele în care se realizează valorile de temperaturămedie decadică a
aerului; Td~8°C coresp:und decadei de plantare şi Td~ 17 ,SoC (zona 1), Td~
~ 14 ,SoC (zona a II-a), respectiv Td~ 14°C (zona a III-a), pentru decada de
recoltare.

Sinteza datelor stabilite privind TdoC şi 2.:Td( >O°C), corespunzătoare

fazelor de vegetaţie şi intervalelor caracteristice consumului apei din sol în
cultura de cartof de toalnnă, este prezentată în tabelul 1.

Pe baza acestor valori ale Tel°C şi 2:Td( >O°C), au putut fi efectuate cal
culele an de an, pe perioada 1929-1978, stabilindu-se autOlTIat diferenţierile

anuale în producerea fenofazelor şi prin aceasta a consun1ului specific al ape i
din sol.

Încalculele elementelor bilanţului apei din sol s-au folosit şi rezultate
le cercetărilor privind proprietăţile hidrofizice ale solurilor, obţinute de
Ca n a rac h e (1964), O bre j an uşi colab. (1964), S ă n do i uşi colab.
(1965, 1966), ea n a rac h e şi colab., (1970, 1971), PăI tin e a n li

(1975), PăI tin ea n uşi S i P o Ş (1975), S cur tu şi Tam a Ş (1975),
Scurtu(1978).

REZULTATE OBŢINUTE. 2.1. Regimul de umiditate accesibilă în cul
tura neirigată de cartof de toamnă. Cercetările s-au bazat pe determinările

de umiditate efectuate decadice la staţiile agrometeorologice în perioada
1961-1978 şi, în paralel, pe datele obţinute prin calcul indirect la calcula
torul electric pentru perioada anilor 1929-1978.

În cursul unui an agricol s-au diferenţiat 5 intervale caracteristice pro
ceselor de acumulare şi consum al apei din sol:

- intervalul O exprimă perioada în care se definitivează rezerva de
apă ce rănlîne în sol la sfîrşitul perioadei de vegetaţie a culturii premergă
toare (rezerva finală la data de 10 .X). Acest interval se caracterizează printr
o acumulare în general redusă a apei în sol şi un COnSUlTI prin evapotranspi
raţie în continuă scădere; el corespunde perioadei de vară-toamnă, adică

calendaristic perioadei dintre 1 august şi 10 octombrie;
- intervalul 1 reprezintă perioada de acumulare intensă a apei în sol

şi scăderea consumului prin evapotranspiraţiepînă la valoarea O; aparţine

perioadei de toamnă-iarnă. Este delimitat calendaristic între 11 octombrie
şi 28 februarie (perioada cu Td~ 100 e în toanlnă şi -5°C~Td~+SOC la des
prinl~lvărare) ;

- inten'alul 2 corespunde perioadei de o relativ redusă acumulare şi

de consum de apă prin evapotranspiraţieîn continuă creştere în funcţie direc
tă de regimul tenlperaturii aerului; calendaristic este între 1 martie şi 31
mai, adică fenologic pentru cultura cartofului de toamnă perioada de pînă

în decada de încheiere a rîndurilor (înaintea îmbobocirii);
- in~er1Jal.fI,l 3 este intervalul de consum intens al apei din sol şi de

acumulare în general redusă. Calendaristic este cuprins în Inedie Între 1.VI



Tabelul 1

Valorile temperaturilor decadice TdoC şi ale sumei temperaturilor decadice pozitive incepînd cu decada 7 l;Td( > Q0C) corespun
zătoare fazelor de vegetaţie şi intervalclor caracteristice cerinţelor faţă de apă ale culturii neirigate de cartof pentru consum
de toamnă-iarnă (Decade tempcratul'cs TdoC and stim of the decade tcmperaturcs over zero (bcginning with the 7th decade) in relation

with crop phases and the requiremcnts for water of a not irrigatcd potato crop for autullm-wintcr COIlSlll11ption)

(:ETd > aoe vallles in
ZOIH?S)

(Tcr~S°C)-)<.110°C I (Td~ SoC)::; 10sac

zona 1 (15t zone) IZOlle zona II (2 1'd 20ne)

Faza de
(Crap

Plantare imbobocire
Planting-Budding)

Intervale consum consumption

Nr.l cerinţe faţă de apă (water requirements)

Cerirr!:c moderate dar progresi'I in
creştere, în raport cu TdoC (1\10
derate rectuirements)

Valorile l: Td(> \1°) zone de

wna II 1 (3 rd zone)

(Td;:~8"C)~105°C

tJ:l
ti
~
~

-;.3
q
t"
tj
M

:>
~

Decada 1 a fazei de Înflorire
(F10wering first decade)

Cresterea tuberculi10r
(T~ber growth)

Prima decadă după rnatnritate
(First decade aHer maturity)

Reco1tare
(Harvest)

2

3

"1

.)

Cerinţe mari de tranziţie (Flig
requircments)

Cerinţe mari faţă de api\ şi cerin\:e
maxiIne în clecadc1e a şi b

(J\Taxinlluu requil'emcnts)

Cerinţe mici de tranziţie (Small
requireInents) _

Cerinţe foarte ImeI progresi-I În
scrtdere (Very small requirClllent)

llO,1°-129°C

129,1°-259°C
a: 140o---163°C
b: 227° --249°C

259,1°--277°C

(Td~ 17, SoC)
277°C

105,1-123°C

123,1°-2,37°C
a: 1300 -149°C
b: 21OoC-227°C

237,1°-250"C

(Tcr~ 14 ,SCC)
250°C

105,1-123°C

123,1°-227°C
a: 1300 --1'19°C
b: 210° -227°C

227,1°-240°C

(Tcl~ 14,O°C)
240°C

-[B,

;
6
>

->-i

>

~

~

~
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şi 20.VIII iar fenologic între faza de îmbobocire şi faza de lnaturitate a tuber
culilor. Se caracterizează prin cerinţe pennanent maxilne, proporţional cu
regilnul temperaturii aerului, iar în condiţiile unei rezerve de ulniditate ac
cesibilă în sol sub 60 % CAu (realizată din rezerva de la începutul decadei
R.i.d., plus suma precipitaţiilor în cursul decadei, (L:Pd), se evidenţiază 2
decade de consum deosebit de intens (tabelul 1).:0 aculnulare intensă a apei
în sol se realizează numai atunci cînd precipitaţiile sau norma de udare se
prezintă sub un raport de 10: 1 faţă de evapotranspiraţia reală maxirnă

(ERTM) a zilei respective;
- intervalul 4 corespunde cu partea finală a perioadei de vegetaţie şi

este caracterizat printr-o acumulare în general redusă şi un consum prin eva
potranspiraţie în continuă scădere. Calendaristic este cuprins Între 21 august
şi 10 octombrie iar fenologic între faza de maturitate şi recoltare.

Pentru exelnplificarea regiInului de umiditate accesibilă în cultura de
toau1nă se prezintă, în figura 1, cronoizopletele rezervelor de umiditate din
profilul de sol 0-150 cm, în raport cu factorii agrometeorologici cu acţiune

pennanent determinantă (precipitaţii zilnice, temperatura medie decadică

a aerului şi fazele fenologice ale culturii de cartof) la staţia agro1l1eteorolo
gică Secuieni-Roman, în anul agricol 1966-1967.

Din reprezentarea grafică a regimului anual al umidităţii accesibile
a solului şi al elementelor 11leteorologice, ca factori permanent determinanţi,

se constată că în intervalul 1, rezerva de umiditate. (Rfd) din stratul de sol
0-150 Cfi, la finele decadei a III-a a lunii februarie 1967, a fost de 199,7
mnl, superioară valorii medii lnultianuale (a cărei valoare Rfd este de 179,1
mm). Evoluţia condiţiilor lneteorologice în intervalul 2, determină o creş

tere uşoară a rezervelor de umiditate pînă la sfîrşitul lunii mai (cînd Rfd =
= 222,5 mm), modificări puţin semni~ficative producîndu-se doar în stratul
0-20 Cill, în intervalul dintre ploi. In intervalul 3, primele 2 decade ale
lunii iunie se menţin la un nivel optim, după care umiditatea scade puternic
în raport direct proporţionalcu cerinţele plantelor faţă de apă şi temperatu
riIe din aer. Precipitaţiile căzute în acest interval nu determină acumulări

de noi rezerve, decît temporare, de 3-5 zile în stratul de la 0-30 cm.
Evapotranspiraţiareală prezintă creşteri evidente în intervalul de con-

su:m al din sol, în special în perioadele cu precipitaţii mai abundente.
În aceste condiţii, producţia de tuberculi a fost de 21,1 tjha, scăderea

evidentă a producţiei fiind determinată de rezervele de umiditate accesibilă

deficitare în perioada de creştere şi maturare a tuberculilor din primele două

decade ale lunii august.
În figurile 2, 3, 4 şi 5 se prezintă comparativ, bilanţul apei din sol în

cultura neirigată de cartof de toamnă, în valori lnedii multianuale (1929
-1978) la statiile 2tb

U ron1eteorolob
u ice Suceava, Brasov, Timisoara si Tulcea,, "" ,

pe baza datelor obţinute la calculatorul electronic. .
Astfel în figura 2 este reprezentat grafic bilanţul apei din sol în cultura

de cartof neirigat la staţia Suceava, pe sol cernoziom de fîneaţă levigat, cu
textur~l lutoasă. Se evidenţiază astfel perioada cu deficit de umiditate faţă

de CAu, perioada cu exces de umiditate în stratul de 0-50 cm (calendaristic
11.11-20,111), Rerioadele cu valori ale Rfd de peste 50 % CAu şi perioadele
cu valori Rfd de peste 70 % CAu; rezultă că la Suceava valoarea medie Rfd
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Fig. 4 - Bilanţul apei din sol în cultura de cartof de
toamnă, în valori m.edii, la staţia Timişoara

(vVater balance for the soil undeI' not irrigated potato crop at
Timişoara)

durată, iar valorile Rfd>50 o/ 0 CAu se !TIenţin Între 1.XII şi 20.VI, respectiv
Rfd >70 % CAu între 21.XII şi 10.VI. In stratul de 0-100 CITI, precipitaţiile

nu asigură formarea unor rezerve de umiditate egale cu CAu, valorile Rfd>
>50 % CAu sînt Între 20.XII şi 10 .VII, respectiv Rid>70 % CAu Între 21.1
si 20.VI.
, Precipitaţiile depăşesc ETR pînă la 31.V după care deficitul ~ Pd faţă
de ETR este destul de accentuat. Valorile ETR exprimă un deficit accentuat
faţă d~ ETRM de la Înflorire pînă la recoltaTe.

In figura 5, se prezintă staţia agrometeorologică Tulcea din zona de
stepă. Se evidenţiază valorile reduse Rid pe 0-50 em (82 % CAu) şi pe 0
-100 cm) (64°h> CAu) la 10.111; plafonul miniI-a de 50 % CAu în 0-50 cm
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Fig. 5 - Bilanţul apei din sol în cultura neirigată de cartof de toam
nă, în valorii medii, la staţia agrometeorologică Tulc~a ("Vater

balance for the soi1 under not irrigated potato crap at Tulcea)

este asigurat înt!e 1.1 şi 31.V, respectiv plafonul minim de 70 % CAu Între
10.11 şi 30.IV. In stratul de 0-100 cm, plafonul minim de 50% CAu este
asigurat doar Între 10.11 şi 31.V, în timp ce plafonul minim de 70% CAu nu
este realizat de loc.

Precipitaţiile decadice depăşesc ETR doar între 1.111 şi 30.1V, iar de
ficitul Pd faţă de ETR devine accentuat încă din faza de îmboboc ire.
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În continuare, prin figurile 6-9, se prezintă la aceleaşi staţii, variabi
litatea principalelor elenlente ale bilanţului apei din sol (Rfd şi ETR) pre
cunl şi frecvenţele de producere a acestor elemente în perioada 1929-1978,
pe gradele de favorabilitate 0-20 %, 20-35 o/0' 35-5ook, 50-70 70
-90% şi peste 900/0 CAu, respectiv ETRTh:L

Din figura 6, se constată că în perioada anilor 1928-1979, la staţia

Suceava, la plantare, valorile Rid pe 0-50 efi sînt apropiate de cu
frecvenţe relativ mici pentru excesul de umiditate (15,7 % ani).

La îmboboeire, variabilitatea Rfd pe 0-100 ou este foarte luare, cu o
tendinţă clară de creşterea Rfd din 1934 către 1978.

La maturitate Rfd pe 0-100 Cfi are de asenlenea o variabilitate mare
şi cu deficite mari faţă de CAu (>-48 % CAu). Anii cu deficÎte maxhne au
fost 1946 şi 1954.

În intervalul plantare-înlbobocire valorile ETR sînt exprill1ate în va
lori de medii plurianuale (MP), de 63°k ETRNI deci cu deficite mari faţă de
ETRM. Deficite nlaxiIne s-au produs în anii 1946 şi 1947, iar în variabilita
tea ET,.;RM amplitudinea variaţiilor este în limitele de 73-118 % ETRM
(MP). In intervalul înflorire-maturitate, valorile ETR evidenţiază deficite
luari faţă de ETRM (>30 °k ETRM) cu maximtuu în anul 1946. Pe întreaga
perioadă de vegetaţie valorile ll1edii ale ETR sînt lnai lnari sau cu
plafonulluinim de 70 % din ETRDiI şi 33 % din ani.

În concluzie, în zona statiei Suceava deoarece frecventa anilor cu un
al apei din sol favorabil culturii este de 49 % din ani' (pentru p. miu

>-70 ETRM) şi de % din ani (pentru p.min. de 50 % ETRM) , se impune
aplicarea irigaţiei.

La Braşov (fig. 7) rezervele d.e umiditate accesibilă Rfd din stratul
0-50 cm la finele cu Td>-8°C (adică la plantare) va-

apropiate CAu, cu abateri extrem de rare faţă de media pluri-
sub MP, în anul 1972), dar cu o frecvenţă mare a anilor cu exces

de (35 % ani cu Rfd>CAu) în special în perioada anilor 1930
-1944 si la 2-7 ani în restul perioadei analizate. Această situatie nefavora
bilă rez~lltată numai din analiza acţiunii factorilor meteorologic'i se amplifi
că mult prin acţiunea apelor freatice care este deosebit de puternică. Reiese
că crearea condiţiilor favorabile pentru plantare rolul determinant
în îl are c.',::cesului de umiditate care, prin actiunea fac-
torilor de realizare de 95-100 i% ani. '

înflorire-maturitate valorile ETR>700/0
. elef ici tu1ill_axim fată de ETRM s-a
. ETRM est~ încă mare (în

este necesară în 31°h anI.

anilor 1923-1979, Rfd 0-50
CITI. prezinE'i plantare valori MP aproxiluativ 88 % CAu; deficitele de
umiditate sînt usor superioare fată de cele de la statia Suceava (în medie cu
12% CAu) , cele ~ai mari deficit~ producîndu-se în ~nii 1956 şi 1925. Aceas
tă situaţie exprimrt condiţiile determinate numai de regimul factorilor atmos
ferici, dar În zona statiei Timisoara practic toate soIurile sînt alimentate
freatic, fapt care deteniJ.ină exce'se frecvente şi prelungite cu frecvenţe apro-
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Fig. 7 - Variabilitatea elem.entelor bilanţului apei din sol
la staţia Braşoy (Variability of the water

elements in soil a t Braşo'r)

piate de cele corespunzătoarestaţiei Braşov~. În condiţiile analizate frecvenţa
excesului de un1iditate este de 10,5 % ani. In intervalul de consum intens în
interfazele înflorire-nlaturitate, valorile ETR sînt asigurate în condiţiile

anal.izate în de 56 % ETRJVI, deficitele şi variabilitatea sînt foarte
marI.
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La staţia Tulcea (fig.9) in perioada anilor 1897-1979, Rfd
0-50 cm la plantare, în MP, sînt asigurate în proporţie de aproxilnativ 74 %

CAu, dar cu o foarte mare variabilitate. exprilnate prin frecvenţe de 1,2%

ani pentru valori de 20-3S%CAu, 12,0% ani pentru 35-50% CAu, 20,6~o

ani pentru 50-70 CAu, 38,6% ani pentru 70-90% CAu, 24,0 ani pen
tru 90-100% CAu şi nunlai 3,6% ani pentru excese de umiditate. În aceste
cOl!diţii necesitatea irigaţiei se impune încă la plantare în cel puţin 13,2 %
anI.

Fig. 9 - Variabilitatea elementelor bilanţului apei din sol la
staţia agrometeorologicăTulcea (Variability OI the water balanee

elements in soil at Tulcea)
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o lnare vana
consumului
respect iv în

La îrnbobocirc, Rid 0-100 CUl are o MP de 55
bilitate, evidenţiind necesitatea irigaţiei încă de la
intens al ÎI145,6 din ani, pentru p.rnin. de 50
76,9% din ani pentrup.lnin. de 70% CAu.

În intervalul de consum intens al apei, de la înflorire la maturitate,
valorile ETR în MP sînt de 49 ~/~ ETRM, cu o extreln de luare variabilitate
a deficitelor faţă de ETRM, alnplitudinea fiind exprimatăde valorile maxime
de 18% MP ETRM (1908) şi 130~~ MP ETRM în 1953 şi 1979. Necesitatea
irigaţiei în acest interval de tin1p, la un p.rnin. de 70 % ETRM se face sim·-
°ţită în 96,4% din ani, iar la un p.lnin. de 50 ETRl\tl în 73,5% din ani.

mai mică de 50 % CAu în
0-100 CITI ~ coeficientul de

La recoltare H.fd cm
zonelor (in zonele de

confornl hărţii 6.
de deficit de umiditate în stratul de solIa 0-50 cm, cu H.fd

mai luare ca 30 % CAu (p.IIlin. 70 % lUA), evidenţiază necesitatea irigaţiei

iin primele 6 zone ind". din faza de îmbobocire (harta 7) iar, judecînd după

variabilit atea multianuală, aplicarea udărilor în anii cu secetă pedologică

în priAmele 5 zone se impune încă de la plantare (harta 8).
In zonele 6-8 necesitatea irigaţiei se evidenţiază 4e la începutul

intervalului de consum intens al apei (din faza de înflorire). In zonele 9-11

2.2. Zonalitatea valorilor .medii ale elementelor bilanţului apei din
sol la cultura neirigată de cartof de toanlnă pe teritoriul agricol
al R.S. România

Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-5 cm la plantare (Rfd 0
-50 cm), în medie plurianuală (MP), este în limite satisfăcătoare pînă la
optime, în cea mai n1are parte a teritoriului. Extrase de umiditate se produc
pe soIurile grele şi slab drenate din zonele 5--;:-7 şi în soiurile freatic umede
cu nivelul freatic -< 1,0 In ( har t al) . In variabilitatea n1ultianuală

deficite de umiditate moderate pînă la accentuate se produc cel 111ai frec
vent în zonele 1-3.

În stratul de sol 0-100 Cli1, valoarea Rfd în :MP la plantare (harta 2)
exprimă o aprovizionare cu apă abia satisfăcătoare (~ 50% CAu) în zonele
1-2 şi peste 70 ~/o CAu în celelalte zone. Judecînd după variabilitatea mul
tianuală a Rfd pe 0-100 Cfi la plantare se impune aplicarea irigaţiei

realiz~rea unei producţii economice de cartof de toamnă în primele zone.
In decada producerii fazei de îmbobocire aprovizionarea cu apă a

solului în stratul de 0-50 cm este la nivelul p.lnin. de 50 CAu în zona
2 si ulai mare decît 50 CAu în restul zonelor. necesi-
tatea irigaţiei în zona 2 încă de intervalului consum intens
al apei (harta 3).

Rfd 0-100 cm sol la de cartof este mai mic
decît 50 în 2 zone, unde se evidentiaz~L si din acest punct
de vedere necesitatea irigaţiei an de an, dar în restul zo~elor valorile Rfd
sînt mai mari sau egale cu 50 % CAu (harta 4).

La TIlaturitate Rfd 0-100 cm scade, condiţii de neirigare sub 60 °/0
teritoriului; zonele de stepă şi silvostepă Rfd (în

ină la 8---25 CAu 5).
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mecesitatea irigaţiei (ca variabilitate lnultianuală) se evidentiază nU111al
pentru anii cu secetă pedologică sau atlnosferică prelungită.

La p.min. 500/0 CAu, perioada cu deficit de ulniditate în stratul 0-50
Cfi se grupează astfel: în primele 3 zone se impune aplicarea udărilor gradat
începînd din luna iunie, în următoarele 3 zone începînd din luna iulie,
iar în ultimele 4 zone începînd din luna august, numai în anii cu secetă

pedologică sau atmosferică moderată pînă la prelungită (harta 9).
Perioada cu deficit de umiditate în stratul de sol 0-100 cm la p.min·

de 70 % lUA (harta 10), este pennanentă (LI - 31.XII) în prima zonă,

începe din luna aprilie în zona a doua, din luna mai În zona treia şi gradat
din luna iunie în zonele 4-5, iulie în zonele 6-7 şi august în ultimele
trei zone.

La p.n1in. 50 % lUA (harta 11), perioada cu deficit de umiditate în
stratul de sol 0-100 cm diferenţiază 12 zone cu perioade începînd din luna
mai. Prhnele 8 zone exprim_ă teritoriile cu necesitatea irigaţiei în majori
tatea anilor; în următoarele -4 zone irigaţia este necesară gradat în cursul
intervalului de consum intens al apei, iar în zona foarte favorabilă culturii
de cartof irigarea este necesară numai În anii cu secetă pedologică sau at
mosferică prelungită.

SoIurile freatic umede din toate zonele determină scurtarea perioadei
cu deficit de umiditate mai mare de 70 % lUA, respectiv mai mare de 50o/~

lUA, în funcţie de nivelul freatic (N.F.).
Zonalitatea ETR pe interfaze diferenţiază teritoriile cu deficite ale

ETR faţă de ETRM, exprimînd gradat necesitatea irigaţiei, iar prin defi
citul ETRrC indică limitele normelor de irigare (hărţile 12-15).

Valorile ETRM în intervalul de consun1 intens al apei din sol (înflo
rire -lnaturitate) evidenţiază un consum potenţial de 300-450 lnm; pe
întreaga perioadă de vegetatie (plantare - recoltare) consumul potenţial

este de 540-820 mm (hărţile 16-17).
Pentru diferenţierea zonală a necesităţii irigaţiei pe teritoriul agricol

al R.S. România în funcţie de valorile tuturor elementelor bilanţului apei
din sol de mare utilitate poate fi o hartă generală de sinteză, la scara 1:
500 000.

Prezentăm în continuare lista hărţilor privind zonalitatea valorilor
medii ale elementelor bilanţului apei din sol la cultura neirigată de cartof
de toamnă pe teritoriul agricol al R.S. România existente în arhiva Insti
tutului de cercetare şi producţie a cartofului - Braşov.

Zonalitatea valorilor medii multianuale ale rezervelor de umiditate
accesibilă în cultura neirigată de cartof de toamnă din stratul 0-50 Cln

(Rdf 0-50) de la sfîrşitul decadei cu temperaturi decadice mai mari de
8°C (Td 8°C) în primăvară la plantare, pe teritoriul agricol al R.S. România.
(Zones of mean n1ultiannual values of available moisture resources under
not irrigated potato crop for autumn consumption, at 0-50 em soil depth
at the end of the decade with mean temperatures superior to 8°C at plan
ting) .

Zonalitatea valorilor medii multianuale ale Rfd pe 0-100 cm în
cultura neirigată de cartof de toamnă, la plantare (Zones of mean multi
anual values of available moisture resources under not irrigated potato
crap for autumn consumption, at 0-100 cm soil depth, at planting)
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Zonalitatea valorilor medii ale Rfd pe 0-50 cm în cultura neirigată

de cartof de toamnă la îmbobocire (Zones of mean multiannual values
ofavailable moisture resources under not irrigated potato crap for autulnn
consumption, at 0-50 CITI soil depth, at budding time)

Zonalitatea valorilor medii ale Rfd pe 0-100 cm în cultura neirigată

de cartof de toamnă, la îmbobocire (Zones of mean multiannual values
of available moisture resources under not irrigated potato crap for autumn
consumption, at 0-100 cm soi1 depth at budding time)

Zonalitatea valorilor medii ale Rfd pe 0-100 cnl în cultura neirigată

de cartof de toamnă, la Iuaturitate. (Zones of mean nlultiannual values
of available moisture resources under not irrigated potato crap for autunll1
consumption, at 0--100 cm sol depth, at maturity time)

Zonalitatea valorilor nledii ale Rfd pe 0-50 cm în cultura neirigată

de cartof de toamnă, la recoltare (Zones of mean Iuultiannual values of avai
lable moisture resources undeI' not irrigated potato crap for autulnn con-
smnption, at 0-50 cm, soil depth, at harvest)

Zonalitatea valorilor lnedii ale Rfd pe 0-100 cm în cultura neirigată

de cartof de toamnă, la recoltare (Zones of mean multiannual values of
available moisture resources under of not irrigated potato crap for autulnn
consumption, at 0-100 cm, soil depth, at harvest)

Perioada nledie cu deficit de umiditate în stratul de 0-50 cnl mai
mic de 30 % CAu (p.min. 70 % lUA) în cultura neirigată de cartof de toamn3_
(Mean period of hunlidity deficit at 0-50 cnl soil depth below 30 % from
the a vailable moisture holding capacity CAu (minimum level 70 % of range
of available moisture content lUA) under not irrigated potata crap for au-
tumn consumption)

Perioada Inedie cu deficit de umiditate în stratul de 0-50 Cfi filai mic
de 50 % CAu (p.min. So%IUA) în cultura neirigată de cartof de toanlnă

(ThIean period of humidity deficit of 0-50 cm soil depth below 50 % CAu
(minimum level SO°/c> of lUA) under not irrigated crap for autunln COl1SUill
tion)

Perioada nledie cu deficit de umiditate în stratul ele 0-100 Cill luai
mic de 30 % CAu (p.min. 70 % lUA) în cultura neirigată de cartof de toanlnă

(Mean period of humidity deficit of 0-100 cm soil depth belaw 30)~ iram
CAu (miniIuum level 70 % of lUA) under not irrigated potato crap for
autumn consumption)

Perioada medie cu deficit de umiditate în stratul de 0-100 Cfi mai
11lic de 50 %CAu (p.min. 50 % lUA), în cultura neirigată de cartof de toaru
nă (Mean period of humidity deficit of 0-100 soil depth below 50 o/~ from
CAu (minimum level 50 % lUA), under not irrigated potato crap for autumn
consumption)

Zonalitatea valorilor medii ale evapotranspiraţiei reale (ETR) în
perioada plantare-în'lbobocire, la cultura neirigată de cartof de toamnă

(Zones of mean values of the actualevapo-transpiration ETR in the
period planting-budding, at not irrigated potato crap for autumn COl1-

sumption)
Zonalitatea valorilor medii ale evapotranspiraţiei reale (ETR) în

cultura neirigată de cartof de toanlnă, în interfaza Înflorire -lnaturitate



126 $'1'. colaboratorii

în cultura de cartof de toan1.,n~l

of 111ean 'iTalues of ETRM in
potato crap for autum.Il

the actual evapo-transpira.tion ETR inthe perioe
at not irrigated potato crep for autmnn consum.p-

(Zones lnean values of
flowering - 111a turity ,
tion)

Zonalitatea valorilor medii ale ETI'\. in cultura neirigat~l de cartof
de toamnă de-a lungul întregii perioade de la pIantare la recoltare (Zop.es

mean values of ETR in the -pcriod planting - harvest, at not irrigated
crop for autmnn consumption)

Zonalitatea valorilor nleclii ale evapotranspiraţiei Inaxinle (ETRM)
cultura de cartof de toalnnă în perioada plantare - hnbobocire (Zones
nlean values of the m.aximulIl actual evapo-transpiration ETRM in the

period planting - at not irrigated potata crap for autmun C011-

smnption)
Zonalitatea valorilor m.edii ale ETRM

în interfaza înflorire - n1.aturitate (Zo11.es
the period flo\vering -lnaturity, at not

ETH.I\I în cultura de cartof de toalnnrl
la recoltare (Zones of Inean

- harvest, at not irrigated pC1tato

Zonalitatea valorilor nledii ale
de-a lungul întregii de la
values of ETRl\;1 in
crop for autumn
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Predat 'VUllid,t"',ih& la 20 ianuarie 1982

1al/aşi

AGROMETEOH.OLOGICAL DATA REGARDING THE BALANCE OF
V\JATER IN SOIL UNDER A NOT IH.RIGATED LATE POTATO CROP

AND THE IRI<JGATION NEED IN HOI\IANIA

5 u r y

of
per:iocl a'Ierage)
values of the water

regime tile humidity the plants, the elements
decade in year andas a multiannual mean (the 1929- 1978

~,,~'. __..'.c' The results allowed ta kno\V hO\v are spread in Romania the
in ,U} unirrigated soil along vegetation per iod and of the mo-
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isture deficits assessed in reIat ion ta a n1.inimum Ievelof 50% irom the accessible \,vateT capa
'city (CAu) or 70% from the maximum actual evapo-perspiration (ETRM). Finally the favo
rability to supply with water the plants comparatively with its multiannual variability
aud the irrigation necessity were eOllcludcd.

AGROMETEOROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN UBER DIE BODEN
'VASSERBILANZ IM UNBEvVASSERTEN HERBST-vVINTERKONSUM
KARTOFFELNBAU UND DIE NOTvVENDIGKEIT DER BEvVĂSSE

RUNG IN DEN KARTOFFELANBAUZONEN DER S.R. RUMANIEN

Zusammenfassung

Die agrometeorologischen Untersuchungen verfolgten die Bestimmung des den Pflanzen
zugănglichenFeuchtigkeitsregimes in dekadalen 'Verten aus jedem Jahr und in mehrjiihrigen
Thiittein (fUr die Periode 1929- 1978), sowie auch die mehrjăhrigeVariabilitătder Elemente
-eler Bodenwasserbilanz im unbewăsserten Kartoffelbau. Die erzielten Ergebnisse erlaubten
"clie Zonierung cler Elemente der Boclenwasserbilanz im Rumănien fUr bestimmte kalendaris
tische Daten cler Vegetationsperiode, sowie auch cler Perioclen mit Feuchtigkeitclefizit gege
nUber elen Minimalschwellen von 50% und 70% cler Boclenwasserkapazităt, bz\y. gegenuber
,cler maximalen reellen Evapo-transpiration. Abschliessend werc1en clie Mitte1werte des Eig
nungsgraeles fur vVasserversorgung cler Pflanzen mit seiner mehrjăhrigell Variabilităt und
,die ~otweneligkeit cler BC\yăsserung wiihrend cler Vegetationsperioele hervorgehoben.

ArpOMETEOPOJlOrI1LIEC KOE I13Y4EHHE EAJlAHCA fIOLIBE HHOVI
BJlArH B HEOPOillAEMOH KYJlbTYPE fIPOnOBOJlbCTBEHHOrO
KAPTO$EJl~ 11 HEOEXOnI1MOCTb OPOillEHI1~ B 30HAX Era

BbIPAI-UHBAHH5I HA TEPHTOPbI PYNlbIHHVI

Pe310Me

ITpOBoAIIBWHeCH arpOMeT:opOllOrIIlleCKIIe IICcJleAOBaHHH HMCJ1H ueJ1bKl yCTaHOBHTb

pe}!{H:VI AOCTyIlHOfI AJIH paCTeHHH BJ1a}KHOCTH - nOAeKa,lJ.HbIe 13em1llHHbI B KafKAOM ro,lJ.y M

MI-wrOJ1eTHHe cpeAHHe (3a nepBoA 1929-1978 rr.), a TaIOKe II MHOrO,leTtllOlO H3MeHGHBOCTb

,weMeHT013 6aJIaHCa nOllSeI1HOH: BJ1anI 13 HeopOWaeMOH: KylIb'rype n03JJ..Hero I<apTO~emI. nOJ1y

'lleHHble pe3YJ1bTaTbI n03BQ.TIHJ'III n pOBecTII paH:OHHpOBmlHe Ha CeJ1bCI\OX035IH:eTBeHHO~I Tep

pIITOpHII PyMbIHHII, BeJ1HllHH 3J1eMeHTOB 6aJlaHca nOLlBeHHOH: BJ1arII B H3BeCTHbIe h:aJleHA3j)tlbIe

,lJ.aTbI BereTaUHOHHoro neplIOA3, a TaK:lKe li nepBOAOB ,lJ.eqmUlua BnanI no OTHOLueHHIO K MIIHH

Ma.lbHbIl'vI noporaM B 50 II 70% AocTynHoH BJlaroeMKOCTI1 li, COOTBeTCTBeHHO, no OTnoweHlllO K

H3!160Jlbwei1 peaJIbHOlI 3BanoTpaHCnlIpaUlllI. B 3aKJllOlleHlIe AalOTCH Cpe,lJ.lllIe 13eJIHlIHHbl CTcneHH

6JlarOnpH5ITHOCTII o6ecnelleHIIH paCTeHHH: BJIaroi"r, HapH,lJ.y C ero MHOrOJleTHe}[ H3l\1eHllIIBOCTblO II

yl<a3bIBaerCH Ha He06xo,lJ.IIMOCTb opOWeHII5I B TelleHIIe 13ereTaUHOHHoro. nepHO)J.3.
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iLucr. şt. (Anale) Le.p.C. Braşov, 1982, val. Xfn

INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE ASUPRA
PRODUCTIEI DE CARTOF SI A PRINCIPALILOR. .

INDIiCATORI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ

1. NEGUŢI*), V. PLOAE*)

În lucrare se face o sinteză a rezultatelor cercetărilor privind in
fluenţa regimului de irigare asupra producţiei de cartof şi a principalelor
elemente ale eficienţei economice la această cultură în Dobrogea. Prin
aplicarea irigaţiei la ni-ve! optim, producţia de tuberculi a crescut de
peste 2 ori la soiul Ostara şi de peste 4 ori la soiul Desin§e faţă de varianta
neirigată. La soiul Ostara, producţia cea mai mare de tuberculi (36,9 t/ha)
şi eficientă din punct de vedere economic se realizeaza în varianta iri
gată la un plafon minim de 70% din lUA pe adîncimea de udare de
70 cm. Sporul maxim de producţie realizat de acest soi este de 20, 1 t/ha)
şi permite atît recuperarea cheltuielilor aferente irigaţiilor (1 159 lei/ha
cît şi realizarea unui beneficiu suplimentar de cca 27 mii lei/ha, revenind
astfel pentru fiecare leu cheltuit un beneficiu de peste 23 lei. La soiul
Desiree, producţia maximă a fost de 60,2 t/ha, realizată tot de varianta
irigată la 70% din lUA pe adîncimea de 70 cm, iar sporul maxim rea
lizat de 45,2 t/ha a permis realizarea unui beneficiu suplimentar de peste
43,6 mii lei/ha, iar fiecare leu investit în irigaţii la acest soi a adus un
beneficiu suplimentar de peste 28 lei. Fiecare metru cub de apă adminis
trat prin irigaţie a sporit producţia cu 12,2 kg- tuberculi la soiul Ostara
şi cu 11 kg tuberculi la soiul Desiree. Reducerea plafonului minim de
umiditate din solIa 50% din LU.A, concomitent cu creşterea (la 100 cm)
sau reducerea (la 40 cm) a adîncimii de umezire a avut ca efect diminua
rea producţiei maxime de tuberculi, a sporului total şi a beneficiului su
plimentar.

Odată cu extinderea în ultimii ani a suprafeţelor amenajate pentru
irigaţie s-au extins şi suprafeţele ocupate cu cartof, astfel încît întregul
necesar de cartof se poate asigura din producţia proprie realizată în exclu
sivitate la irigat.

Importanţa culturii irigate a cartofului în zona de cîmpie din ţara

noastră a fost pusă în evidenţă de o serie de cercetări de dată recentă (B e 
rin d e i şi colab., 1973, 1979; Neg u ţ i, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980;
Sipoş şi Păltineanu Rodica, 1976;Ionescu Siseşti

1977). .

*) Staţiunea de cercetări pentru culturi irigate "Dobrogea" Valu lui Traian
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Efectul regimului de irigare şi al adîncimii de udare asupra principalilor indicatori tehnico - economici ai producţiei de tuberculi la soiul
Ostara (Effect of irrigation rates and depth on the technical-economical indicator of the potato yield of the variety Ostara)

t"'"

Z
M
O
c::
"j

:~

~
t'"
O
;J>
l:tj

~fB.16,8+0,02442x-O,000007429x2

- 0,02442x-O,000007429x2

SVRA=24,42-0,014858x
= 34, 188x-O,0 104006x2

1200-0,025x
1200+ 34,213x-O,0 104006x2

34,213-0,0208012x

Relaţii de dependenţă (Relations of dependance)

y=
ST

SRA
STV

CS
BS

BSRA

°0,89
0,70
0,54
0,70
0,70

°5,1

°-6,8

°°

°25714
26936
24781
26936
26,936

°1 153
1 159
1 147
1 159
1 159

°26867
28095
25928
28095
28095

°14,8
12,2
8,8

12,2
12,2

Irigat 70% din lUA (Irrigated 70% lUA *)

°19,2
20,1
18,5
20,1
20,1

16,8
36,0
36,9
35,3
36,9
36,9

Neirigat (not irrig.)
0,4 ro 1300/5
0,7 ro 1650/5
1,0 m 2 100/4

MT=0.7m 1650/5
OE=0,7ro 1650/5

+' <ll .~ ~..c: I - ~ ~ :" ~~ .S ~ ~ ·S ~
'+-l p,§ +J~Q)~~ "Jcd ~Q):;:;- ~(!j~ >~-Q) "0(.)

Norma de 2 ~ 1:36<ll8 '"el o ~;-,~ 1:i.S ~c2-;:;- C'l~î:1
irigare ~ ~ ~ ] ~ ~ bi3 ~ +J ro ~ ~ Ci ~ ~ ~ ~ ~ ~ Il) )~ ~ -.S

_ A' (Irrig.rate) ~ .~ ~ ro ~~~::. 20$ ~§.-3 ~2'Cf .~ ~ ~~ro ~~
1:i AdmClmea mS/ha '"el etI "0" u ..c: <ll '2 '"el ~ ..., <ll ~ SEi b"1J Ei 5;.;:: "0"~" Ul ţi '" etI·\::

.~ de.uda,re ~S ~.8:: "O'§]v ~EQ) ~~'C ::'=:J5 o .g~g:B Sd'~
~ (IrngatlOll o~ 8:9 ţi .S'"el ţ>, Ei 2l ~ ~ §' 5;.;:: S'~+' 8 >etI <ll 8 ..., +' ....
G depth) ~ ~ ~.~ ~~ ~ ): b .~ ~- ::: .~ ~ :§ ~:2 ~ ~~ tj H)~ ab ~
~ ~~.~ "d ~ gJ.o 8 O-i Q) ~ ro .~.,g v - ~ .~ )6t'"O ~ Q) ~ B ~ ~ ~ .3
~ .... n.r.de ~1"'"""1 1"'"""1:~.- ,..-1ror.J)C,.l ~t'r-I '.-l~(j) .~'I::'l) _""dtJ)~ ,..-I~Q)",'

.~ udan (?r. of 'E ~ ~ ,~.~ ~ Ei t~ ,etI ~ .§ :9 ~ ~ & g:: §,2. ~ "'8 ~;,1 ~ g Ei.§.> spraymgs) rt t. J5':S 2 J5' ~.S ~ ~ >~,~ Ci:8 g ~ @,s] ~ ~.S E.it 8 '2 ~]

Si~boluri (symbols) (X). • Y .~. (SM) (STV) I (es) (BS) (SRA) ~I _

VI
V2
Va
V4

Irigat 50% din lUA (Irrigated 50% lUA*)

V5
Ve
V7
Vs

Neirig. (not irrig.)
0,4 ro 1465/4
0,7 ro 1800/3
1,0 ro 2000/2

MT=0,4 1465/4
OE=0,4 1465/4

16,8
32,0
31,3
30,0
32,0
32,0

°15,2
14,5
13,2
15,2
15,2

°10,4
8,1
6,6

10,4
10,4

°21348
20236
18508
21348
21348

°1 100
1092
1088
1 100
1 100

°20248
19 144
17 420
20248
2024g

°°-4,8
-7,6

°°

°0,75
0,61
0,54
0,75
0,75

y = 16,8+0,02081x-O,0000071x2

ST - 0,02081x-0,0000071x2

SRA = SVRA=20,81-0,0142x
STV = 29, 134x-O,00994x2

CS = 1 132-0,0221x
BS = 1132+29,1561x-0,00994x2

BSRA = 29, 1561-0,01988x

*) I.U.A. = intervalul umidităţii active (range of available moisture content)
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Rezultate apropiate de nivelul celor prezentate anterior sînt la vari
anta la care pla(?nul minim de 70 o~ din lUA s-a menţinut pe adîncinlca
de 40 cm în sol. In acest caz, norma de irigare a fost lnai lnică, iar adminis
trarea celor 5 udztri s-a făcut la intervale de tinlp lnai scurte.

Aplicarea udrn-ilor la plafonul de 70% din lUA pe adîncimea de 1 ITI

a necesitat o nonnă de irigare mult mai mare, respectiv de 2 100 m3/h~a,

administrat într-un număr de 4 udări, la intervale mai mari de timp. In
acest caz o lnare parte din apa de irigaţie se pierde în profunzinle nemai·
fiind valorificat{t în întregime de c~ttre plantă, iar stratul superficial de sol
se usucă nlai puternic, astfel nivelul producţiei totale de tuberculi la hectar
se dirninuează cu circa 5 % faţă de varianta optinlă iar sporul mediu de pro'
ducţie pe metru cub de apă administrat scade cu aproape 39 o~ în timp ce
nivelul ele rentabilitate al culturii se reduce cu peste 2 000 lei/ha.

Reducerea umidităţii din sol pîn~t la plafonul de 50 % din IVA pe
cele 3 adîncimi de udare experimentate a avut ca efect dirninuarea produc·
ţiei totale de tuberculi la hectar cu peste 15%' a sporului total de producţie

cu 32,2% şi a beneficiului suplimentar cu circa 6 700 lei/ha, faţă de varian-
tele la care umiditatea din sol s-a menţinut la plafonul de 70 o~ din lUA
(tabelul 1 şi fig. 1 b). În mod corespunzătors-a redus şi coeficientul de utili
zare a apei de irigaţie de către cartof iar sporul mediu de producţie realizat
de un nletru cub de apă administrat s-a diminuat cu circa 2 kg, cu toate
că s-au aplicat nonne de irigare foarte apropiate de cele necesare asigurării

plafonului mininl de 70 % din IVA (dar au crescut intervalele, respectiv
nunlărul de zile dintre udări). Astfel, numărul de udări a fost 111ai redus
decît în cazul precedent.

În cazul variantei de irigare cu plafonul nIininI de 50 din IVA
şi cu adîncinlea de 40 cm soiul Ostara realizeaz~l producţia 111axÎ1llă şi în
acelaşi tÎ111P optimă din punct de vedereeconOll1ic (32 tone tuberculi/ha)
la norma de irigare de 1 465 1113/ha, adnlinistrată în 4 udări (fig. 1). Sporul
total de producţie de 15,2 t/ha tuberculi obţinut faţă de varianta neirigată,

permite recuperarea întregului volum de cheltuieli aferente irigaţiilor (1 100
lei/ha) şi realizarea unui beneficiu suplilnentar de 20 200 lei/ha, astfel Încît
fiecare leu investit în aplicarea udărilor la cultura cartotului realizează un
beneficiu de peste 18 lei.

Soiul semitardiv Desiree, avînd o perioadă de vegetaţie mai prelungită

şi potenţialul de producţie mai ridicat decît soiul Ostara, reclamă un con
sum mai mare de apă, astfel încît normele de irigare şi numărul de udări,

care sînt administrate pentru n1enţinerea umidităţii solului la nivelul pla
foanelor de 70 % şi respectiv 50 % din lUA sînt de 2-3 ori lnai nlari.

Ca si soiul Ostara. soiul selnitardi'l,T Desiree realizează 111aximum de
producţie'şi de rentabilitate (MT. = OE) atunci cînd pe întreaga perioadă de
vegetaţie umiditatea din sol pe adîncimea de 0,7 il1 a fost menţinută la pla
fonul minim de 70 0/ 0 din lUA, prin adl11inistrarea normei de irigare de
Li 300 m 3/ha, Într-un nUlnăr de 13udări a 300-350 In3/ha fiecare (tabelul
3 şi f ig. 2 a).

Productia de 60,2 t/ha tuberculi, obtinută la această variantă de iri
gare, depăşeşte de 4 ori nivelul celei reali~ate în condiţii de neirigare, asi-
gurînd un spor de producţie de 45,2 t/ha. Astfel, fiecare ll1etru cub de apă

administrat la plantă în această variantă sporeşte producţia de tuberculi la



Tabelul 3 1-'
Oo:l
O')

Efectul regimului de irigare şi al adîndmii de udarc asupra principalilor indicatori tehnico - economici ai producţiei de tuberculi la soiul
Desirrc (Effcct of irrigation rates aud dcpth 011 the technical-eco11omical indicator of the potato yîeld of the variety Desiree)

ReLlţii ele dependenţă (Relations of elependcll1cc)

f'

Z
(SRA) I (CE) I IS

q
ori
H

Y = 15,O+0,021-0,OOOO0244x2
~.

O O
ST = 0,021x-0,00000244 x 2

~SRA = SVH.A = 21-0,00488 x

2,0 0,40 STV = 2lx-O,OO244x2 'Jj
t'"

O 0,36 CS 1 743-0,0438 x O

13S 1743+21,0438x-0,00244x2 :>:-
-1,9 0,33 l:':1

O 0,36 BSRA = 21,0"138-0,00488x

O 0,36

-1
y = 15,0+0,0238x-O,0000033 x 2

° ° SI' = 0,0238 x-O,000033 x 2

O 0,37
SRA = SVRA = 23,8-0,0066 X

STV - 23,8 X - 0,OO33x2

-3,9 0,31 CS 1 447-0,032 X

-5,9 0,29 13S = -1447+23,832 x-O,0032 x 2

° 0,37 BSRA = 23,832-0,0066 X
O 0,37

41580
40435
38972
41580
41 580

(BS)
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1 332
1313
1 303
1 332
1 332

(STV)

42912
41 748
40275
42912
42912

(Sl\l)(ST)y

~
~

nr.
udări of

Norma ele
irigare

(Irrig. rate)
rn3/halAdincimea

ele l1CLire
(lrrigation

depth)

Simboluri (Symbols) (X)

----~---I---i---I 1 _

Irigat 50% din lUA (lrrigated 50%
IUA*))

O I O I O

.~
2:
("j

~

.~
("j

:>

Irigat 70% din lUA (lrl'igated 70%
IUA*))

V N cirigat (not irrig.) 15,0 O O

O I O O1

V3 0,41ll 3 900/15 59,8 44,8 11,5 44787 1572 43 215
V,} 0,71ll 4 300/13 60,2 45,2 10,5 "15 184 1 554 43630
\7" 1,01ll 4 700/9 59,8 44,8 9,5 447871 1537 432504

!lrr=0,7 4 300/13 60,2 "15,2 10,5 45 184 1554 43 (j30
OE=0,7 4 300/13 60,2 45,2 10,5 45 184 1 554 43630

Vs Neirigat (nat irrig.) 15,0 O O

V 0,4 111 3 600/9 57,9 42,9 11,96
V 0,7 111 4 200/7 56,7 41,7 9,97

V 1,0 111 4 500/5 55,3 40,3 9,08
1\11'=0,4 3 600/9 57,9 42,9 11,9
OR=0,4 3 600/9 57,9 42,9 11,9

----'-----------1---1--_1 I

*) lUA = ÎJ1teoallli llmidităt·ii active (range of available moisture content)
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hectar cu circa 11 kg. Acest spor nlaxinl de producţie permite atît recupera-
rea cheltuielilor aferente irigaţiilor (1 554 lei/ha) cît şi realizarea unui
beneficiu suplimentar de 43 630 lei/ha, astfel că fiecare leu investit cu iri
gaţiile la cultura cartofului, destinat consumului de toamnă-iarnă, aduce
un beneficiu suplimentar de peste 28 lei.

Reducerea adîncimii de udare a solului de la 70 cm la 40 Cfi a influen
ţat semnificativ nivelul producţiei şi al indicatorilor de eficienţă economică.

ai acesteia, în ambele variante de plafon nlinÎnl, realizÎndu-se practic ace-
leaşi nivele de rentabilitate.

Datorită însă pierderilor mai accentuate a apei din sol la adîncinlea
de udare de 40 cm, ca urmare a evaporării acesteia, norma de irigare apli
cată pentru nlenţinerea plafonului umidit3.ţii solului la 70°!c> din lUA, a
trebuit administrată într-un nunlăr luai mare de udări. cu norme mici si
la intervale de timp mai scurte. - ,

N ici atunci cînd adîncimea de udare a solului a crescut la 1 fil, nivelul
producţiei şi al indicatorilor de eficienţă economică ai acesteia nu ?-u înre-
gistrat diferenţieri semnificative faţă de varianta optinlă (0,7 m). In acest
caz, însă coeficientul de valorificare a apei de irigaţie se diminuează faţă

de variantele analizate anterior cu circa 2 kg tuberculi pe 1 m3 de apă achni
nistrat.

Şi în cazul soiului Desiree, reducerea plafonului minim de umiditate
a solului de la 70 % la 50 % din IUA pe cele 3 adîncimi de udare experi
mentate, a avut ca efect diminuarea producţiei maxime de tuberculi la
hectar, cu aproape 40/0' a sporului total de producţie cu 5,4% şi a benefi
ciului suplimentar cu peste 2 000 lei/ha (tabelul 2 şi fig. 2 b). Aceasta, în
condiţiile în care, pentru menţinerea umidităţii din sol la plafonul de 50 %

din lUA pe cele trei adîncÎ1ui de udare, s-au aplicat norme de irigare foarte
apropiate de cele necesare asigurării plafonului minim de 70 % din lUA
Numărul de udări s-a redus însă aproape la jumătate, astfel încît coeficientul
de utilizare a apei de irigaţie s-a menţinut practic la acelaşi nivel.

În cazul menţinerii plafonului minim la 50% din IUA la soiul Desiree
se realizează producţia nlaximă şi în acelaşi timp optimă din punct de vedere
economic (MT. = OE = 57,9 tone tuberculi/hectar) la norma de irigare de
3 600 m3/ha, administraUl. în 9 udări, la varianta În care udările s-au admi
nistrat pe adîncimea de 40 cm (fig. 2). În acest caz, sporul de producţie de
42,9 tone tuberculi la hectar obţinut faţă de varianta neirigată penuite
realizarea unui beneficiu suplimentar de 41 580 lei/ha, astfel încît un leu
investit pentru aplicarea apei de irigaţie aduce un beneficiu suplimentar
de 31,2 lei.

CONCLUZII. (1) Prin realizarea unei irigaţii la nivel optim, producţia

de tuberculi a crescut de peste 2 ori la soiul Ostara şi de peste 4 ori la soiul
Desiree faţă de varianta neirigată. (2) Producţia cea Ulai mare de tuberculi
(36,9 t/ha la soiul Ostara şi 60,2 t/ha la soiul Desiree) şi eficientă din punct
de vedere economic o realizează varianta irigată la 70 %din lUA pe adînc Î
Inea de 70 cm . (3) Fiecare nletru cub de apă administrat în cultura de car
tof sporeşte producţia de 12,2 kg tuberculi la soiul Ostara şi cu cca 11 kg
tuberculi la soiul Desiree. (4) Sporul maxim de producţie de 20,1 t/ha rea
lizat de soiul Ostara, permite atît recuperea cheltuielilor aferente iriga-
ţiilor (1 159 lei/ha) cît şi realizarea unui beneficiu suplimentar de cea 27 000
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lei/ha, revenind astfel pentru fiecare leu cheltuit un beneficiu de peste 23
lei. (5) La soiul senlitardivDesiree destinat pentru consunlul de toamnă

iarnă sporul de producţie este de 45,2 t/ha rea1Îzîndu-se un beneficiu supli
mentar de 43 630 lei/ha, astfel dl fiecare leu. cheltuit pentru irigaţie aduce
un beneficiu suplimentar de peste 28 lei. (6) Atît la soiul Ostara, cît şi la
soiul Desiree reducerea umidităţii din sol la plafonul de 50 % din lUA cît
şi reducerea (la 40 em) sau creşterea (la 100 cm) a adîncimii de uInezire a
solului au avut ca efect diminuarea producţiei maxime ele tuberculi, a spo
rului total şi a beneficiului ~.uplinlentar.
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EFFECT OF IRRIGATION SYSTEM ON YJELD AND EFFICIENCY
MAIN INDICATORS

S mltz ry

A synthesis of the results concerning the dEcct of the iuigation system an
the potato yield aneI the elements of the potato crap efficiency in Dobrogea is made. By
iuigation the tuber yieleI exceedecl the check o~rer two times at the variety Ostara aneI over
four tiules at tlIe variety Desiree. The variety Ostara perfonnecl the highest aneI the most effi
cient yield (36.9 t/ha) uneler irrigation at anlinimum level of 70 % LU .A. (Interval of Active
Humiclity) attaineel at 70 CITl cleep in the soil. The maximUlTl increase of the yielcl of the va
riety Ostara (20.1 t/ha) is compensating the expenses due to irrigation (1159 lei/ha) and
is bringing a supplementary incom.e OI 27 thousands lei/ha (for each leu spent rc
sulted an income of over 23 lei). The highest aneI mo:;t efficient yielcl of the variety
Desin~e \vas 60.2 t/ha, obtainecl when the irrigation aUained 70% irom LU.A. (In
terval of Active Humiclity) at 70 eUl deep in thc soil; the illcrease of the yield (45.2 t/ha) 1"e-
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sulteel in a supplementary income of over 43 lei/ha (each leu spent brought over 28 lei). Each
cubie meter of \Vater by irrigation inereaseel the yielel with 12.2 kg tubers at the variety Os
tara aud with 11 leg tubers at Desiree. \'Vhen the minimum level of humielity was lower (50%
iram I.U.A.) anel the humiel soil elepth varieel (100 em ar 40 em) the tuber yielel was lower
and the total increase and the supplementary income too.

DER EINFLUSS DER BE\VĂSSERUNGSREGIMESAUF DEN
KARTOFFELERTRAG UND DIE \iVICHTIGSTEN KENNWERTE

DER OEKONOwIISCHEN EFFIZIENZ

Zusammenfassung

Es wirel eine Synthese aller Forschungsergebnisse uber elen Einfluss des Be"viisseru11gs
regims auf den Kartoffelertrag und die wichtigsten Elemente der oeleonomischen Effizienz
im Kartoffelbau der Dobrudscha prăsentiert. Durch optimale Bewăsserung stieg der Kl1ol··
lenertrag, gegenuber der unbewasserten Vergleiehscariante, mehr als 2-mal bei der Sorte Os
tara und mehr als 4-mal bei der Sorte Desiree. Bei der Sorte Ostara wirel eler hăchste Knol
lenertrag (36,9 t/ha) und die grăsste oekonomische Eifizienz bei der minimalen Bewăsserung

rungsschwelle von 70 % der Feldka?azităt, aui 70 cm Bodentiefe erreieht. Der hăehste Mehrer··
trag bei dieser Sorte war 20,1 t/ha und erlaubt sO\yohl die Zuruckge"vinnung der durch Bewas
serung bedingten Ausgaben (1159 lei/ha) als auch einen zusatzliehen Reingewirm von unge
Iahr 27 000 lei/ha, so dass aui jeden investierten Leu ein Reingewinn von 23 Lei kommt. Bei
der Sorte Desiree war der Hăchste-retrag 60,2 t/ha, ebenfalls in der Variante mit 70 % mini
maler Beregnungsschwelle auf 70 em Bodentiefe und der maximale Mehrertrag von 45,2 t/ha
erlaubte einen zusătzlichen Mehrgewinn von iiber 43600 Lei/ha, mit 28 Lei Reingewinn auf
jeden fLir die Bewăsserung investierten Leu. Jeder Kubikmeter Bewăsserungswasserhat den
Knollenertrag beieler Sorte Ostara mit 12,2 kg unel bei der Sorte Desiree mit 11 leg erhăht

Die Reduzierung eler minimalen Beregnungsschwelle aui 50 % der Feldkapazitat fur Wasser
zugleich mit der Vergrăsserung (auf 100 em) oder Reeluzienmg (auf 40 em) der Bewasserung.
stiefe, hatte zur Folge eine Verminderung des maximalen Knollenertrages, eles gesamten Meh,
rertrages und des zusătzlichen Reingewinnes.

BJ1I151HI1E PE)I(I1MA OPOIllEHI15I HA YPO)l(At'i KAPTO<DEJl5I 11 HA
OCHOBHbIE DO KA3ATEJlH 3 KOHOMI1LIEC KOI1 3cDcD E KTI1BHOCTl1

PeSIOJlie

B pa60Te ,Il,aeTC51 OOSop pesyJlbTaTOB HCCJle,Il,OBamLH KaCaIOmHXC51 BJlH51HH51. pe2KHMa opOllleH
H51 Ha ypO}KaH KapTolţ)eJl51 H Ha OCHOB HbIe 3JleMeHTbI 3KOHOMIFleCKOH 3lţ)lţ)eKTHBHOCTH ::noH KyJlb

Typbl B llo6py,Il,)Ke. npH rrpHMeHemlH opOllleHl151 Ha OnTHMaJlbHOM ypoBHe YP02KaH KJly6HeH copTa
OCTapa yBeJllFlHBaJlC51 60Jlbille tIeM B 2, a copTa lle3Hpe - 60Jlbllle tIeM B 4 pasa, rro cpaBHeHHlO
C BapHaHTOM 6es opOllleHH5I. HaH60JlblllHH ypOll(aH (36,9 Tira) H HaH6oJlblllylO 3KOHOMHtIecKylO

3lţ)lţ)eKTHBHOCTb COpT OCTapa AaJl B BapHaHTe C rrpHMeHeHHeM opOllleHH5I rrpH MHHHlVIaJlbHOM

rropora B 70% AHarra30Ha aKTHBHoH BJla2KHOCTH H rrpu rJly6HHe yBJla2KHemI5I B 70 CM. MaI(CH
MaJlbHaH rrpH6aBKa ypOflW5I rro 3TOMY COpTy paBa5IJlaCb 20,1 Tita, tITO rrOSBOJlHeT He TOJlbKO

TIOKpbITb paCXO,Il,bI rro opOllleHHIO (1 159 JIefrira), HO H rrOJlytIHTb Ao6aBOtIHblH AOXO,Il, OKOJlO

27 TbIC. JleHira, HJlH CBbIllle 23 JIeH Ha Ka2KAbIH SaTpatIeHHbIH JleH. no COpTy JlesHpe HaH60JlblllUH
YP02KaH paBH5IJlC5I 60,2 Tira H 6bIJl rrOJlytIeH TaKllze B BapuaHTe C opOllleHueM Ha ypoBHe 70%
,Il,Harra30Ha aKTuBHoH BJla}KHOCTH, C rJly6HHoH YBJla2KHeHH5I Ha 70 CM, rrpHtIeM rrpH6aBKa ypo
2Ka5I paBH5IJlaCb 45,2 Tira H AaJla ,Il,06aBOtIHbIH AOXOA CBbIllle 43,6 TbIC. JleH/ra, HJIH CBbIllle 28
Jlefl Ha Ka}KAbIH SaTpatIeHHbIH JIeH. Ka2K,Il,bIH BHeceHHhIH rrpH opOllleHHH Ky60MeTp BOAbI

rrOBbIlllaJl yp02Kal1 KJly6HeH copTa OCTapa Ha 12,2 KHJlOrpaMMa, a copTa llesHpe - Ha 11
KHJlOrpaMMoB. CHH2KeHHe MHHHMaJIbHOrO rropora BJla2KHOCTH AO 50 % ,Il,Harra30Ha aKTHBHoH

BJla2KHOCTH C rrOBbIllleHHeM (AO 100 CM) HJIH 2Ke CHH2KeHHeM (AO 40 CM) rJly6HHbI yBJlallmeHH5I,

HMeJlO CJleACTBHeM yMeHbllleHHe HaH6oJIblllerO ypo2Ka5I KJly6HeH, CHH2KeHHe 06meH ero

rrpH6aBKH, a CJleAOBaTeJlbHO H Ao6aBOtIHOrO AoxoAa.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1982, val. xnr

PROCEDEU SIMPLIFICAT PENTRU UTILIZAREA
lEVAPORIl\IfETRULUI BAC CLASA A ÎN DIRIJAREA

REGIlVIULUIDE IRIGARE LA CARTOF

M. VÎ]ÎIALĂ*) şi VL. IONESCU-SISEŞTI*)

Se prezintă rezultatele unei experimentări efectuate la irigat pe
un sol scheletic de tip rendzină in perioada 1977-1979. Calcularea nor
:rnei de udare s-a făcut Cu ajutorul citirilor zilnice la evaporimetrul BAC
clasa A. şi a datelor pluviometrice. Dintre variantele de norme de udare
experimentale, cuprinzind diferite proporţii din suma datelor de evapo
raţie zilnidt dintr-o săpt[unină, cea mai m.are producţie a fost obţinută

la 7S~'o evaporaţie. Metoda este simpl{t, rapidă şi se recomandă a fi ex
tinsă şi pe soIurile zonale cu condiţia unei test{tri prealahile.

Dirijarea regimului de umiditate din sol prin irigare la cultura carto
fului este o problemă mai dificilă ca la alte plante, deoarece cartoful pre
tinde umiditate nloderată în sol dar continurl, fără ca prin aceasta să se
reducă accesul aerului. Respectarea cu stricteţe a unui anumit raport aer
apă în sol care variază cu fazele de vegetaţie cOlnportă o nuanţare nlai fină

a regimului de irigare decît la celelalte culturi de cîmp.
Metodele curente de stabilire a luomentului aplicării udărilor nu au

dat rezultatele satisfăcătoare, astfel că producţiile obţinute în condiţii de
irigare nu s-au ridicat la potenţialul de producţie a culturii cartofului,
cunoscută ca o excelentă valorificatoare a apei de irigaţie.

Întrucît metodele bazate pe măsurători de umiditate în sol sînt labo
rioase sau susceptibile de a furniza date eronate, este necesar să se găsească

metode care să asigure o exactitate mai luare a datelor şi, în acelaşi timp,
uşor de aplicat în condiţii de producţie.

La I.C.C.P.T. Fundulea au fost experiluentate mai l11ulte n1etode pen
tru dirijarea regimului de irigare la cartof (5 i p o Ş şi PăI tin e a n u,
1980), recomandîndu-se aplicarea udărilor pe baza bilanţului apei în sol,
utilizînd valorile evaporaţiei apei determinate de evaporimetrul BAC clasa
A si corectate cu coeficienti de corectie stabiliti anterior. Detenninarea
coeficienţilor de corecţie n~cesită însă' experime~tări în cîmp pentru sta-

*) Institutul agronomic N. Bălcescu-B-ucureşti
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bilirea consumului de apă al cartofului ceea ce este' destul de costisitor ŞI

afectat de erori.
Procedeul mult mai simplificat, experimentat şi propus de noi, nu

mai necesită determinări anterioare de consum de apă în cîmp, ci o simplă

ajustare a valorilor de evaporaţie a apei determinate la evaporimetrul BAC
clasa A.

METODA DE CERCETARE. Experimentarea s-a efectuat pe un sol
scheletic de tip rendzină, la Buda (Prahova) a cărui alcătuire granulometrică

nu este favorabilăretineriiunei cantităti mari de apă. Adîncimea fiziolo
gic utilă este de 0,5' fi, iar viteza de' infiltraţie corespunzătoare acestei
adîncimi depăşeşte 10 mnl/oră crescînd pe profil datorită proporţiei mari de
schelet (peste 65 %). Aceasta este şi motivul pentru care intervalul între
udări la culturile din zonă nu trebuie să depăşească 7 zi le interval adoptat
si de noi.
, Evaporimetrul BAC clasa A a fost instalat în i~c{nta staţiei meteoro
logice, pe o platformă special amenajată, iar citirile s-au făcut în fiecare
dimineaţă. Pentru înregistrarea precipitaţiilor s-au instalat două pluvio
metre, unul la înălţimea de 1,5 m, iar celălalt la înălţÎ1nea evaporimetrului,
pentru a înregistra cît mai exact precipitaţiilecare cad pe suprafaţa evapori
metrului.

Pe baza citirilor zilnice făcute la evaporimetru şi a precipitaţiilor

căzute s-a calculat evaporaţia z;ilnică care s-a însulnat pe perioada de 7 zile,
rezultînd mărinlea normei de udare. Prin fractionarea cifrei normei de udare,
calculată asa cum s-a arrttat, s-au determin~t alte trei mărimi ale normei
de udare şi' anume 75%' 50% şi 25% din norma de udare calculată.

Variantele experimentale au fost:
- irigat la plafonul minim (50% din lUA pe 0-50 cm);
- irigat cu 100 % Ep;
- irigat cu 75 % Ep;
- irigat cu 50 % Ep;
- irigat cu 25 % Ep;
- neirigat.
Udările s-au aplicat la intervale de 7 zile la variantele ~e reprezintă,

fracţiuni din Ep cu norme de udare diferite aşa cum au rezultat din calcul,
iar la variantele irigate la plafonul minim cu o normă de 35 mm, aplicată

la intervale variabile în funcţie de umiditatea din sol. Pentru aplicarea
udrl.rilor s-a folosit irigarea localizată.

Condiţiile climatice pentru perioada de experimentare sînt prezentate
în tabelul 1. Temperatura medie a aerului pe perioada caldă a depăşit media
multianuală într-un an (1979) cu 0,2°, iar în ceilalţi doi ani a fost inferioară

mediei cu 1,1° (1977) şi 3,30 (1978). Precipitaţiile din perioada caldă au fost
inferioare mediei multianuale în 1977, aproximativ egală cu media în 1978
şi de două ori mai mari în 1979. Repartizarea precipitaţiilorpe luni a fost
destul de neuniformă în toti cei trei ani si în mod deosebit în 1979, cînd în
luna iunie au căzut 300,2 'mm iar în iuiie 200,5 mm, nemafiind nevoie de
două udări.
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Date climatglogice (CHmatic data) Buda-Ploieşti 1977-1979
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Tabelul 1

. • • Anual
1__P_er,lo_.:l_da_C_a_k-;-ltl_(_W_Oa_rn_"l-;-p_c_ri_od_o_f...,...)_oca_r_l_(I_V:--_I_X_)_ I_I_"_-_I_X (Yeariy)

Anii (Years)
IV v VI VII VIII IX

media
(mean),
suma
(sum)

media
(mean),

suma
(sum)

Temperatura aerului (Air temperature)OC

1977

1978

1979

10,3

10,0

13,2

15,8 18,7 21,5 20,6 15,0 16,9 10,6

14,0 20,4 19,4 15,0 9,9 14,7 8,6

17,9 22,6 ~~I~ 18,2~

l\fedia multianuală

(Multiannual a'lerC\;ge) 10,9 16,4 19,9 22,0 21,6 17,3 18,0 10,6

1977

1978

1979

Precipitaţii (Rainjalls) 1nm
I

45,3 73,9 98,5 11,9 11,0 64,3 304,9 611,5

69,2 104,5 61,3 50,4 15,9 63,0 364,3 537,1

58,6 48,0 300,2 20 i,5 88,6 59,0 755,9 918,2

--- --------------- ---
::\Iedia multianua18"
(Multiannual average) 4o,91 66,91 88,0 I 70,6 53,2 41,3 360,9 I 588,0

I

Media multianuală

(Multiannual average)

::\Iedia multianua18"
(Multiannual average)

Evapotranspiraţiapotenţială (Potential
evapo-perspiration)mm

49,71 94,71121,31146,2[127,0 [ 82,21 621,11

Deficitul de urniditate în sol (Soil
moistuve deficit) mm

8,8 I 27,81 jj,J 1 75,61 73,8 [ 4o,91 26o,2

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII" În tabelul 2 sînt prezentate
rezultatele de producţie ca valori anuale şi media pe 3 ani, normele de iri
gaţie aplicate şi indicii de valorificare a apei de irigaţie.

În anul 1977 s-au Înregistrat diferenţe destul de evidente Între varian
tele experimentale. La varianta neirigată s-au obţinut 13,7 t/ha, producţie

considerată normală pentru condiţii de neirigare şi pe un sol schetetic. La
varianta irigată la plafonul minim s-a obţinut o producţie de 33,8 t/ha,
producţie considerată, de asemenea, normală în zonă pentru condiţii de
irigare. în schimb, la variantele irigate la intervale fixe de 7 zile; cu 1000/0
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Tabelul 2

Influenţa asupr,a producţiei de cartof a diJfellHe]oA: mărimi ale normei de irigaţie calculate cu
ajutorul evaporimetrului BAC clasa A (Effect of some ]rrigation requirements computed by

using BAC class A evaporimeter, on potato tubcr yie1d) Buda-Ploieşti, 1977-1979

Varianta

Irigat la
p.min.

Cu

Ep

Irigat Cu

75% Ep

229,3 36,6

176,8 40,1 2

1979 19Î7-1979

2:m

I
".uniLI EVAI')

(mm) (signif) (kg/mm)

35,0 33,2 163,3 ~ ~ ..,
86,3JJ,~

37,8 59,1 192,7 36,8 3,6 *** 91,8

39,5 44,3 37,1 146,1 38,9 5,7 *** 135,5

cu
Ep 114,7 31,7 144,3 32,4 29,5 35,7 96,2 33,3 0,1 147,6

48,1 I
21,4 11,8 000 I 47,8

-
I

19,1 -14,1 000 1 -

di]iz~~tÎ':m

anul 1978, rezultatele au fost destulde asemănătoarecu cele obtinu te
în 1977, producţia cea lnai mare obţinîndu-se tot la varianta irigatrt Cl~ 75 %

Ep (3?,5 t/ha) însă cu o normă de irigaţie mai mare şi anunte de 217,1 mm.
In anul 1979, datorită precipitaţiilor abundente din lunile de vară

(VI-VIII), efectul rnărimilor diferite a l1orm.elor de irigaţie nu este atît ele

p, 75 % Ep şi 50 ~~ Ep, producţiile au fost mai lllari şi în special la varianta
irigată cu 75% Ep care a priInit o norm.ă de irigaţie de 176,8 mm. La această

variantă s-au obţinut 40,1 t/ha, producţie greu de realizat pe solul scheletic
de tip rendzină de la Buda (Prahova). Rezultatul ·se explică prin aportul
regulat şi în cantităţi nlOderate a apei din precipitaţii şi udări. Varianta
irigat~t la plafonul nlininl, deşi a priI-nit o normă de irigaţie lnai mare (245,0
mm) producţia a fost mai mică, datorită faptului că udările au fost lllai
distanţate, epuizîndu-se probabil pînă la udarea următoare rezerva de apă

usor accesibilă din sol. Pe solul de la Buda-Ploiesti recoltarea probelor de
s~l şi determinarea mnidităţii ilnplidi operaţiuni ~uplilllelltare de sepal~are
a scheletului de lllaterialul fin, faţă de care se exprilnă provizia lllomentană

de apă a solului şi, de aici, unele erori la stabilirea lllomentului aplicării

udărilor, pe baza urmăririi clinalnicii lunidităţii din sol, în scopul respect{trii
plafonului nlinim.

Celelalte variante an realizat producţii mai mici şi în special varianta
irigat~l. cu 2S % din Ep (17,3 tJha) datorită aportului mai mic de apă de iri
gaţie
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evident ca în anii anteriori, variantele irigate cu 100% Ep, 75% Ep, 50%
Ep realizînd producţii foarte apropiate cu excepţia variantei irigate cu 25 %

Ep. Această ultimă variantă a realizat o producţie practic egală cu lnartorul
neirigat (28,1 t/ha). Şi în acest an varianta cu producţia cea mai mare a
fost varianta irigată cu 75 % Ep(37, 1 t/ha) însă cu o normă de irigaţie mult
mai mică (14,3 mm), datorită aportuluiprecipitaţiiloLVarianta irigată la
plafonullninim a realizat o producţie foarte apropiată de cea care s-a obţinut
în anii anteriori (33,1 t/ha), aplicîndu-se o singură udare (35,0 mm), restul
consumului fiind acoperit de precipitaţii.

Sinteza pe trei ani a rezultatelor de producţie evidenţiază drept cea
mai favorabilă varianta "irigat cu 75 % Ep" care a realizat în luedie o pro
ducţiţ de 38,9 t/ha, fiind urmată de varianta "irigat cu 100 % Ep" (36,8
t/ha). Diferenţele de producţie realizate de aceste două variante în plus
faţă de varianta "irigat la plafonul 11linim" luată ca martor au asigurare
statistică foarte selllnificativă. Varianta "irigat cu 25 % Ep," şi varianta
"neirigat" realizează diferenţe de producţie în minus faţă de acelaşi martor,
statistic foarte semnificativ. Producţia realizată de varianta "irigat cu
50 %Ep" este practic egală cu a 111artorului, diferenţa fiind foarte 11lică

(0,1 t/ha).
Comparînd producţia realizată de varianta clasificată pe locul 1 (ta

belu13), adică irigat cu 75% Ep, cu producţiilecelorlalte variante, diferen
ţele sînt, asigurate statistic, în plus în favoarea primei variante.

De asenlenea şi varianta clasată pe locul II (irigat cu 100 % Ep) rea
lizează diferenţe de producţie în plus, asigurate statistic, faţă de variantele
clasate pe locurile următoare.

Tabelul 3

Rezultatele de producţie obţinute la cartof cu diferite norme de irigare, comparate prin testul
D'lXlI1lcan 5% (Yield resuIts obtained by irrigating with different ltaies, compared thxough Dun

ean test for 5%) Buda-Ploieşti, 1977-1979

III Irigat Cu 50% Ep
(Irrigated \vith 50% Ep)

IV Irigat la plafon minim
(Irrigated at minimum mois
ture content for watering)

1 I Irigat cu 75% Ep
__ (Irrigated with 75~o Ep)

II I Irigat cu 100%
__ (Irrigated with 100% Ep)

I

Clasi
ficarea

(Place of
variant)

v

Varianta (Variant)

Cu 25% Ep
with 25% Ep)

varianta pe locul (Difference
iram t11e variant on place):

v JV III II

38,9 17,5*) 5,7*) 5,6*) 2,1
(3,4) (3,3) (3,2) (3,0)

36,8 15,4*) 3,6*) 3,5*)
(3,3) (3,2) (3,0)

33,3 11,9*) 0,1
(3,2) (3,0)

33,2 11,8*)
(3,0)

21,4

Ep în (eV~lpOl:atj')n :lt în BAC evaporimf.:ter)
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Varianta clasificatăpe locul II (irigat cu 500/~ Ep) realizeazăo diferenţă

de producţie, asigurată statistic numai faţă de varianta de pe ultimul loc,
adică "irigat cu 25 % Ep". Asemănător se comportă şi varianta "irigat la
plafonul minim" .

Din punct de vedere al valorificării.apei de irigaţie apar ca mai efici
ente variantele "irigat cu 75% Ep" (135,5 kg/mm) şi ,,50 % Ep" (147,6
kg/mm). Analizînd însă producţiilecelor două variante prin "Testul Duncan"
(tabelul 3) diferenţa dintre ele apare ca semnificativă în plus în favoarea
variantei "irigat cu 75% Ep", care devine astfel varianta cea mai bună.

CONCLUZII. (1) Cartoful este o plantă foarte sensibilă la variaţii

mici ale aportului de apă în sol provenit din irigaţii sau precipitaţii. (2)
Conducerea regimului de irigare pe baza datelor de evaporare asigură pro
ducţii mai mari decît pe baza umidităţii din sol. (3) Cea mai mare producţie

de tuberculi s-a obţinut prin aplicarea unor norme de udare echivalente cu
75 % din evaporaţia măsurată în evaporimetrul BAC clasa A pe o perioadă

de 7 zile. (4) Stabilirea momentului aplicării udărilor prin procedeul experi
mentat este simplă, uşor de aplicat în practică, foloseşte aparatura deja
existentă în sistemele de irigaţii şi asigură producţii luai mari decît cele
obţinute pe baza urmăririi umidităţii din sol. (5) Rezultatele au fost obţi

nute în condiţiile unui sol scheletie de tip rendzină, astfel că metoda nu
poate fi extinsă pe soIurile zonale, deeît după o testare prealabilă.
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1980: Metode de prognoză. a datei optime a aplicării udărilor - Cereale şi plante tehnice, 6.

Pre:entat Comitetului de redacţie te., 10 martie 1982
Referent: dr. ing. S. Ianoşi

SIMPLIFIED PROCEDURES IN UTILIZING THE BAC A-CLASS
EVAPORIMETER FOR CONTROLLING THE IRRIGATION RATES

IN POTATO FIELDS

Summary

Results of an experiment carried an a skeletai rendzinas soH in the years 1977- 1979
are commented. The spraying rate was established by judging the rainfall data and the data re
corded at a A-c1ass BAC evaporimeter. Compar ing the irrigation variants corresponding ta
different proportions from the sumof the daily evaporations of a week, the best yield was obta
ined when the irrigation rate accorded to 75% evaporation. The procedures are sh.:nple, rapid
and can be extended ta the aH zonal soi1s aHer a previous test.
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EIN VEREINFACHTES VERFAHREN FUR DIE AN\;VENDUNG DES
EVAPORIMETERS BAC-KLASSE A IN DER STEUERUNG DES

BE\;VĂSSERUNGSREGIMESIlVI KARTOFFELBAU

Zusamnzenjass'ung

Es werden Versuchsergebnisse 'Ion einem be"văssertem. Ske1et-Rendzinaboden, aus den
Jahren 1977- 1979 vorgelegt. Die Berechnung der Bewăsserungsnorm Wurde mit Rilfe der
tăglichen Beobachtungen 'Ion Evaporimeter BAC-K1asse A und der Niedersch1agsdaten
durchgefUhrt. Von den Varianten mit aufgrund der tăg1ichen Verdunstung berechneten
Versuchs-Bewasserungsnormen, wurde der hochste Ertrag bei 7.5% Verdunstung erzielt. Die
Methode ist einfach, schnell durchfUhrbar und es ist empfohlen ihre Anwendung auch aui
d~~~~}~nBoden auszundehnen, mit der Bedingung einer vorausgănglichenTestung.

ynpOlll,EHHbIM eTIOeOl) Herr0J1b30BAHYI5I 9BATIOPI1METPA
BAC KJ1ACeA A I1PI1 YOPABJ1EHI1I1 PE)KI1MO.M OPOIllEHI15I

KAPTO<DEJ15I

Pe31O.Me

npUBOA5HC51 peSYJlbT3Tbl OIIbiT3 C opOllleHl1eM, npOBOAHBlllerOC51 B 1977-1979 rr. Ha

CI<eJleTHOrI nOllBe THn3 peHA3HHbl. PaCt.IeT HOpMbl nOJlHBa ll.eJl3JlCH Ha OCHOBaHHH e)KeAHeBHbIX

OTCqeTOB Ha .:manopHMeTpe BAC I<JlaCCa A H yt.IeTa nJllOBHOMeTpHt.IeCKUX AaHHbIX. 1-13 BapUaHTOB

HCnblTblBaBlllHXC51 HOPl\1 C paSJlHIIHblMH nponopUHMH B cyMMe ll.aHHbIX eLI<ell.HeBHOro HcrrapeHH51

B TeqeHHe Hell.eJ1l1, HaIJ60JlbWHe ypoLI<aH 6blJlH nOJlyqeHbI npH 75% HcrrapeHHH. 9TOT MeTO)J,

HBJl51eTCH npOCTbll\l H 6bICTpblM 11 MOLI<eT 6bITb peKOMeHll.OBaH TaKllie H ,1J,Jl51 npHl\leHeHHH Ha

30H3JlbHblX nOtIB3X, rrpH yCJlOBMH npell.B3pHTeJlbHOrO MCIIbIT3HHH.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1982, voLXIIr

CERCETĂRI .PRIVIND· CONSUIVIULDE APĂ
ŞI AVERTIZAREA UDĂRILOR LA CARTOF,

ÎN CÎMPIA DE SUD-EST il. OLTENIEI

N. GROZA, St. IONESCU*) ELVIRA GROZA*)

Lucrarea prezintă o perioada de 5 ani referitoare
la consumul de apa din sol asigurare al acestuia la cultura
de cartof, pe un-sol puternic levigat. Pentru determinarea
consumului de apă s-a utilizat metoda bilanţului hidric al solului în
condiţii de irigare, iar dintre metodele indirecte s-a ales formula Thornth
waite şi e'vaporimetrele BAC clasa A. Soiurile folosite au fost Ostara şi

Jaerla din grupa semitimpurii care se pretează pentru comercializarea
de vară (toamnă). Coeficienţiide corecţie lunari pentru evapotranspiraţia

potenţială maximă şi de e'Taporaţie determinate cu eva-.
porimetrul BAC clasa la prognoza şi avertizarea aplicării

udărilor în sistemele de din zonă. În final se prezintă eficienţa

valorificăriiapeiconsumate cartof.

Printre măsurile menite să contribuie la ridicarea producţiei agricole,
irigaţiile se înscriu cu o pondere ilnportantă (G r li ro e z a, 1976). Obţine

rea de producţii mari la unitatea de suprafaţă este impusă, pe de o parte,
de aprovizionarea cu produse agroalimentare a populaţiei în cadrul fiecărui

judeţ iar, pe de altă parte, de investigaţiilemari ce se fac pentru irigarea
terenurilor din cîmpurile sudice ale României. Cultura cartofului pentru
consum de vară - toamnă, care se extinde tot mai mult în judeţele din
sudul ţării, găseşte condiţii favorabile pe terenurile irigate din aceste zone
şi poate să asigure beneficii prin nlărirea producţiei şi a calităţii tuberculi
lor (P ă 1 t in e an u, 1979).

în contextul preocupărilor de reducere a consumului de energie se
înscrie şi stabilirea căilor de creştere a eficienţei valorificării apei şi a meto
delor de gospodărire cît mai eficientă a apei de irigat în cadrul marilor
sisteme astfel încît, concomitent cu obţinerea producţiilor prevăzute în
proiecte, să se asigure şi conservarea fondului funciar în condiţii cît mai
bune (P ă 1 tin e a n u şi \R o d i caP ă 1 tin e a n u, 1973; P o p e s
eu, 1978; Groza şicolab., 1980; Păltineanu şi colab., 1981).

*) Staţiunea de cercetări agricole Caracal

* *) Liceul agroindustrial Caracal
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Atît pentru proiectarea unor noi sisteme de irigaţie în cînlpia de sud
est a Olteniei cît şi pentru exploatarea lor şi a celor existente cu o eficienţă

econOlnică superioară, vom prezenta date referitoare la consumul de apă

anual, zilnic, mediu lunar pe surse de acoperire, precum şi coeficienţii de
corelaţie ai evapotranspiraţiei determinate prin metode directe .. (BAC clasa
A) şi indirecte (Thornthwaite).

Se propune folosirea datelor obţinute la prognoza şi planificarea nlO
mentului irigrlrii pentru culturile de cartof alături de alte culturi de cîmp.

MET0DA DE CERCETARE ŞI C0NDIŢIILECLIMATICE. Experimen
tarea s-a făcp.t la; Caracal, pe/un sql de tip cernoziOIn puternic levigat care
OCUprl suprafeţe mari îI} Cîmpia Caracalului, pe terasele Oltului şi Dunării,

unde există amenajate pentru irigat cca 60 000 ha. Acest tip de sol are o
bună fertilitate naturală asigurată de un conţinut în hum.us de 2,5-3,2 %.,.

de o foarte bună aprovizionare cu potasiu, mijlocie cu fosfor şi slabă cu
azot. Are reacţie slab acidă în stratul 0-50 cm şi slab alcalină în profunzilne.
Textural se clasifică în grupa solurilor lutoase spre luto-argiloase.

Indicii fizici şi hidrofizici ce caracterizează solul denotă că are o capa
citate mare de înni.agazinare pentru apă (peste 3 300 m3 /ha pe adîncimea
·de 100 cm). Intervalul unlidităţii accesibile (lUA) de 10-17 % permite
a~l,icarea irigaţiei în condiţii foarte bune cu norn1e de udare de 650-700
111"/ha.

Pentru determinarea consumului de apă în cîlnp (ETR) s-a folosit
m.etoda bilanţului hidric al solului pe perioade de 5-10 zile la irigat şi

15 zile la neirigat. Umiditatea solului s-a determinat prin metoda gravi
metrică. Perioada de cercetare a fost de 5 ani.

higarea s-a făcut prin aspersiune, menţinînd un1iditatea solului peste
plafonul minim de 50 % din lUA, pe adîncimea de 0,75 In. Norma de udare
a fost de 650 m3 /ha. Consumul lunar şi total de apă pe surse de asigurare
s-a stabilit la soiul Ostara timp de 4 ani şi la soiul Jaerla timp de un an
(1978).

Fertilizarea s-a efectuat nunlai cu îngrăşăminteminerale, aplicîndu-se
doza de N96 P 72 , iar plantarea Între 25 martie-5 aprilie.

Evapotranspiraţiapotenţială (ETP) s-a calculat cu ajutorul formulei
Thornthwaite, iar evaporaţia prin metoda directă pentru prognoza udărilor

s-a făcut la staţia de avertizare cu ajutorul a trei evaporimetre BAC clasa A.
Indicii de eficienţă ai valorificării apei s-au determinat pe baza con

sumului total de apă al culturii, a consumului de apă pentru udări, produc
ţiei de tuberculi la hectar şi sporului de producţie faţă de varianta neirigată.

Din punct de vedere al condiţiilorclimatice, perioada de experimentare
(între anii 1976-1980) se poate caracteriza, din punct de vedere al precipi
taţiilor, ca apropiată de media multianuală, deoarece a cuprins trei ani
(1978-1980) cu precipitaţii medii de 537,4 mm.

Perioada caldă s-a caracterizat ca ploioasă în anii 1976 şi 1979 şi foarte
ploioasă în 1978, cînd precipitaţiilede vară au depăşit valoarea de 350 mm.

Evapotranspiraţia cartofului în perioada de vegetaţie variază, în
principal, în funcţie de: zonă, lungÎ1nea perioadei de vegetaţie, soiul folosit
precum şi cantitatea de apă ce se administrează prin irigare, dar cel nlai
mult este influenţată de interacţiunea factorilor climatici de temperatură

şi precipitaţii (tabelul 1).
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Tabelul 1

Medis~ J.'!mltianuaIă si abatel°ea valorilor de temperatură şi precipitaţii În lunile de vegetaţie

din anii de experim~ntare(Mu1tiannualmean deviations temperature and rainfalls of in the
vegetation months of the experimental years) 1976-1980

Am;]'

I
Factor

Luna (M:onth)

(Year) (Factor)
IV V VI VII VIII IX

Media tOC 11,2 16,6 20,5 22,7 21,9 17,6 10,6

70 ani') Pmm. -43,6 64,9 67,0 52,9 50,7 39,6 537,4

1976 tOC +0,7 - 1,9 ') , -1,1 -4,0 -1,3 -0,6--, ....')

Pmm +50,4 -34,9 -3,8 +0,9 +42,5 -18,8 -+-14,7

1977 tOC -0,1 +0,1 -0,8 -0,2 -0,3 -1,9 +0,7

P Ulm -8,1 -1,0 -19,1 -9,0 -0,3 -0,4 -80,7

1978 tOC -0,5 -1,3 -0,5 -1,2 -1,5 -1,7 -0,5

Pmm -4,6 -9,8 +76,1 +14,3 -24,3 +68,0 + 118,9

1979

I
tOC -0,9 +0,7 +1,3 -2,1 -1,6 +0,8 +0,3

Pmm. +9,1 +60,4 +16,2 +6,6 +21,6 -19,9 + 138,8

1980 tOC -0,8 -2,3 +0,1 -0,5 -1,1 -0,9 -0,5

Pmm. -15,7 +50,3 -26,4 +25,5 -3,6 -15,8 + 143,7

*) Me.:m of 70 years

Datele referitoare la abaterea valorilor de tenlperatură şi precipitaţii

din lunile de vară faţă de media multianuală pe 70 ani explică valorile
diferite ale consumului de apă total, lunar şi mediu zilnic, obţinute, chiar
în condiţii de irigare, de la an la an. Astfel, perioada 1976-1980 a cuprins.
ani calzi şi secetoşi ca anul 1977 cu o abatere de +0 ,7°C; faţă de tenlperatură

şi cu un deficit de 80,7 mm precipitaţii, faţă de media multianuală sau reci
si ploiosi ca anii 1978 si 1980 care au înregistrat un deficit termic de O,SoC
şi un e~cedent de precipitaţii de 119-143 mIU faţă de media multianuală.

Ca urmare, gradul de favorabilitate pentru cultura cartofului în Cîm
pia Caracalului a fost diferit de la un an la altul ceea ce se va observa în
valorile consumului de apă, producţia de tuberculi şi indicii de valorificare
ai apei totale de irigaţie.

REZULTATELE OBŢINUTE. Consumul de apă al cartofului în această

zonă, care este favorabilă pentru cultura cartofului timpuriu, este redus în
luna aprilie (cifrîndu-se în jur de 300 m 3/ha, ceea ce reprezintă numai 8 %

din consumul total) şi creşte foarte mult în lunile iunie şi iulie cînd ajunge
pînă la valoarea de 1 270 }Il3/ha, adică 31-32 % din consumul total realizat
în perioada de vegetaţie. In intervalul aprilie-iunie precipitaţiilesînt bine
valorificate, ele acoperind 61-70% din consumul total de apă; astfel cu
irigarea este necesar să se intervină doar în lunile mai şi iunie cînd aceasta
trebuie să acopere 31-41 % din consumul de apă al culturii (tabelul 2).
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Ta'belul 2

Consumnllunar de apă şi proporţia de acoperire din' diferite surse (Morithly water· collJlsump,tion"
aod the ensurance p~oportion fr<DIn different' sources) Caracal, 1971-,-1918

Luna (Month)

I'n.3/ha %

Apriî 3 8 96 30 220 70

Mai 916 23 -18 -2 555 61 379 41

Iunie 1242 31 81 6 782 63 379 31

Iulie i 270 32 437 34 508 40 325 26

August 272 6 17 6 255 94

TOTAL 100,0 -1-'
Pe o perioadă ele 5 ani, în condiţii de irigare, la soiul Ostara s-a deter

minat un consum lnediu de 4 003 m3apă/ha, cu variaţii Între 3 144 fi3/ha
în 1977 (an foarte secetos) şi 4 396 c111/ha în 1978 ploios).

Analiza consumului în funcţie de sursa de acoperire arată o folosire"
În general, destul de bună a rezervei de apă din so~ (Ri-Rf) care ajunge
la valori chiar de 26-29 anii 1977 şi 1978). In anii cu precipitaţii

puţine în iarnă, rezerva apă din sol nu poate fi valorificată corespunză-

tor. Ea trebuie completată eli!l precipitaţii ulterioare sau prin aşa

cun1 a fost cazul în anul 1976, cînd valorile sînt negative (-3,1
Cultura cartof pentru cousun1 vară realizată cu soiuri timpurii

(Ostara, Jaerla) îşi asigură mai mult de jumătate (60,9 %) din consumul
total de apă din precipitaţiile utile căzute în perioada de vegetaţie.

Pentru realizarea unor producţii mari şi sigure, în această zonă, se
impune asigurarea consumului necesar de apă prin irigare cu 1 000- 1 300
m3/ha, ceea ce reprezintă în majoritatea anilor 30-33% din consumul
total de apă (tabelul 3).

Consumul de apă la cultura de cartof se poate calcula şi cu ajutorul
formulei climatice Thornthwaite, care pe baza rezultatelor anterioare s-a
constatat că este cea mai adecvată pentru condiţiile din sudul României
(Botzan,1967).

Pentru zona la care ne referim, aflată în jurul paralelei de 4SO latitu
dine nordică, se poate folosi evapotranspiraţia calculată cu formula clima
tică respectivă, valorile corectîndu-se cu coeficienţii redaţi în tabelul 4.
Acesti coeficienti sînt usor supraunitari în lunile aprilie si mai, dar subuni-
tari' în lunile iU:lie şi a~gust. '

Din momentul în care cultura acoperă complet solul, consumul mediu
zilnic stabilit pe perioade scurte (săptămînal,decadal) are valori apropiate de
evaporaţia de la suprafaţa liberă a apei. Astfel, valorile de evaporatie Înre
gistrate de evaporimetrul BAC clasa A corectate cu coeficienţii care se sta-
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Tabelul 3

Sursele de acopedn~ a consumului' total de apă (ETR) la cartof (Souil'ecs of securiity.for total
watcr cO!l1lsumpfion ETR regardiug thc potato crop) Caracal, 1916-1980

(Year)

Din sol
(Soil) Ri-Rf

m'llm I %')

Su~sa (siJurce)

1976 4358 4255 -136 1 -3,1. 3091 72,6 1300 30,5 4494

1977 4 761 3 144 822 26,1 1672 53,2 650 20,7 J 939

1978 4825 4396 1290 29,3 2456 55,9 650 14,8 3535

1979 4688 3970 117 2,9 2553 1300 32,7 4 571

1980 4769 4251 532 12,5 2419 56,9 1 30,6 4237

--- --- --- ------ ---
Media 4680 4003 525 13,1 2438 60,9 1. 040 26,0 4 155

*) - Procente di[l consumul total (Percentage from total consumption)

Tabelul 4

Evapotranspiraţia reală medie zilnică (mS/ha/zi) pe luni şi coefidenţiî de corecţie ai ETP la
.cart9f (Real daily evapo-perspiration (ETR), monthly average (ma/ha/day) aud correction

coefficients of thc ETP at potato) Caracal, 1976-1980

::;pe,citi(;ar~ (Items)
Lunile (Months)

IV \TI VE VIn

16 29 42 45 39

17 31 41 37 27

1,06 1,07 0,98 0,80 0,70corecţie

ETP formula THORNTHWAITE
ETR medie zilnid pe luni

ETR
TH

Coeficienţii

bilesc în cadrul cercetătorilor respective (fig. 1) se pot folosi pentru esti
marea datelor de consum de apă la cultura de cartof. Coeficienţii respectivi
se vor îmbunătăţicontinuu, prin cercetări de lungă durată, pentru a cuprinde
cît mai mult din diversitatea climatică ce caracterizează un anumit sir de
ani pentru zona considerată. '

Producţia de tuberculi, în perioada celor 5 ani de cercetare, a oscilat
în jurul cifrei de 35 tjha, ceea ce demonstrează că se pot obţine recolte bune
în condiţii de irigare, iar sporul faţă de cultura neirigată este de peste 6
t/ha (tabelul 5).

Valorificarea apei.totale şi de irigaţie exprimată, ca raport între pro
ducţie şi consumul total de apă şi intre sporul de producţie obţinut prin
irigare şi consumul de apă din udări, demonstrează că, la un mm de apă

.consumat , se realizează o producţie de 88,2 şi respectiv 62,1 kgjha tuberculi.
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Fig. 1 - Coeficienţii de corecţie pentru evertizarea udărilor la cartof,
în Cîmpia de sud-est a Olteniei, cu evaporimetrul BAC clasa A (Correc
tian coefficients for water spraying forecasting in the potato fields
in South-east Oltenia Plain; determinations by BAC A-class evapori-

meter)

Tabelul 5

Prod.ucţia şi eficienţa valorificării apei (yield and the ....vater using efficiency) Caracal, 1976-198 (}!

Producţia (t/ha)

Sail]l (Variety) irigat
(irrigatecl)

neirigat
(not

irrigated)

Spor de
producţie

(Yield
increase)

Consumul
Consum,ul de apă din

de apa udări

(Wate~ (Water cons.
consU~ftIon) irom i~r.ig.)

m

Ei. V.A. (kg/m3 )

totale de irigaţie

(total) (irrig.)

Ostal-a 35,3 28,8 6,5 4 003 11040 8,8 6,2

CONCLUZII. (1) În Cîmpia de sud-est a Olteniei, cultura de cartof pen
tru consum de vară folosind soiuri timpurii realizează un consum total de
4 000 m3 apă/ha, cu variaţii între 3 200-4 400 mc/ha. (2) Consumul mediu
zilnic de vîrf de 41-37 m3/zi/ha se realizează în luna iunie şi se menţine

la valori apropiate şi în luna iulie, iar cuantumul lunar în această perioadă

ajunge la 1 200-1 300 m3 /ha. (3) Cartoful pentru realizarea consumului
total de apă foloseşte în proporţie de 15-30 % rezerva de apă din sol, pre
cipitaţiile utile în proporţie de 50-60%' iar pentru acoperirea restului de
20-33~1o din consum este necesară irigarea. (4) Pentru a utiliza formula
climatică Thornthwaite, la determinarea consumului de apă al cartofului"
trebuie folosiţi coeficienţii de corecţie lunari specifici zonei, care sînt cu
prinşi Între 0,70 şi 1,07. (5) Prognoza şi planificarea aplicării udărilor se
poate face cu succes folosind evaporaţia înregistrată de vaporimetrul BAC
clasa A cu condiţia ca permanent coeficienţii de corecţie să fie îmbunătăţiţi
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în functie de conditiile specifice fiecărei zone climatice în care sînt amena
jate m~rile sistem~ de irigaţie. (6) Cartoful este cultura care realizează o
valorificare mare a apei de irigaţie şi a apei totale, realizînd pentru fiecare
mnl de apă consumată o producţie de 62 şi respectiv 82 kg tuberculi. (7)
Variaţia destul de mare a datelor de consum de apă, în funcţie de caracte
risticile climatice ale anilor, impune, pe măsura acumulării rezultate lor
de cercetare pe o perioadă mai îndelungată, stabilirea coeficienţilor de
>corecţie pentru cele trei tipuri climatice principale în care se clasifică

anii (ani secetoşi, ani medii şi ani ploioşi).
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EXPERIMENTS CONCERNING THE \VATER CONSU~IPTION AND
IRRIGATION PROGNOSIS IN SOUTH-EAST PLAINS IN OLTENIA

Sumrnetry

The results for 5 years of potato exepriments on a highly levigated chernozem are
~epurted. The water consumption was calculated either llsing directly the assessment of the
hydric balance of soil under irrigation 01' indirectly the Thornwaite's formula and the BAC
A-class evaporimeter data. As medium early 'varieties were tested Ostara and laeda. The mOll

thly coefficients of the maximum potential evapo-perspiration and the evaporation recorded
by BAC A-class evaporimeter are efficacy used for irrigation need prag-nosis. The intensity of
the water utilization by the potato plants is discussed.

UNTERSUCHUNGEN OBER DEN WASSERVERBRAUCH UND DIE
BE'\VĂSSERUNGS-VER\VARUNGIN DER SUD-OSTLICHEN

EBENE DER OLTENIA

z u s Ct m Jn e ni as sun g

Es werden liber die 5- jăhrigen Ergebnisse zum vVasse1'konsum aus dem Euden und
dessen Absicherungsquellen auf einem starl;: ausgewaschenen Tsche1'nosiomboden berÎ.chtet.
2u1' Bestimmllllg des \Vasserkonsums wurde die Methode der \Vasserbilanz des Boclens in Be-
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Methoden in eTster Reihe clie Bere
BAC-Klasse A. Die Versuch-

Sorten, fUr den
".h-'"'0·.n1c"h~"C; A

HCCJ1E,llOBAHH)l KACAIOllJ,IIEC5I PACXOJlA BO,llbI
1'j CHfHAJ1H3AUHH 110.;111BOB KAPTO<PEJl5I HA lOfO-BOCTOKE

PABHBHbI OJlTEHHH

Pe3iO.'l1C

B pa60Te npHBO)l,51TC5l )l,âHHble, TeqeUMe 5-JleTHero nepHO,Il,â li I{aC3lO11U'leC51.

paCXO;J,3 nO'lEeHHOiI BJIarH H Ha nOC3,Il,KaX I\apTo<ţeJI51 Ha CHJIbHO Bbllll,eJl0LJeHHOii

1.IepfW3e:VlHoII nOLJBe. ,U.'151 onpe,Il,eJleHH51 BO,Il,bl nO.7Ib30BaJ'lHCb l\leTOAOM BO,Il,HOrO 6aJlaHCa

nOtIBbI B Cy,lIOBIU1X opOWeHH51, a 113 KOCBem-lblX MeTO,D,OB - epOpMyJlOII TopHTBaiIT3 li 3BanopH-

MeTpal\HI BAC KJlaCCa A. OnEITbl C KapToepeJI5I OCTapa Il )!\aepJI3, npI-IBa-

,Il,.lIei!I3lli.H;'I'llI K rpynne nOJlyLJeHHblX copTon, )l,Jl51 nOTpeOJleHI151 .HeTOM 11 oceHhlO.

,UJm nporH033 H CHrH3JlH33UHH npOBe,u,eBlul B opOCHTe.lIbHbIX CHCTe;"IaX 30tiEI, no.1-

30BaJHICb ]\leCHljBEl'\UI J<03epepHUlleflTal\iH EoppeKUllH M3KC1IM3J1bHOi1 nOTeHUl13JIbBOfl 3BanoTpaHc-

nHpaHlUl II SeJIH4l1H 3B3nOTpaHCIlHpaUHH, C nOi\'IOl..UblO 3BanOpH]\leTpa BAC
KJlaCCa"A'. B~ 3aK.lIlO4eHHe npHBO,D,5lTCH ;J,âRHblC, )W51

nomIB3 EapTo4JeJI51. BO)1,h1.
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MASURI AGROTEHNICE DE SPORIRE A PRODUCTIEI
,.... '.' • '. ...... , ". '. . .,

DE Cl'lRTOF PE SOIL,URILE ilLUVIONARE DIN LUNeA
ARGEŞULUI ÎN CONDIŢII DE IRIGARE

LUCIA

cercetări efectuate în perioada
la alegerea celor' mai eficiente

m;:lsuri agrotelmice de sporire a de cartof obţinute la irigat.
Condiţiile c1imatice, 'lariabile an la an, au asigurat necesarul de
temperatură culturii dar nu şi necesarul de ap~i, consumul plantei fiind
JlesatisftLcMor fie' cantitati'l fie ca moment al repartiz[tTii precipitaţiilol';

dirl,aceast[t cauză o prim~l condiţie a culturii este irigaţia. Soiurile semi-
şi Jaerla şi Super şi Desiree au valorificat

m.ocleratrt ele (N120PgOI\so + 40 t gunoi)
s~au comportat mai la doze mărite. Cea mai bun{t

a constituit"o Eptam (6 kg/ha) +
a manei cu 1\1an

l1r(1::lrl1n"'-::l (5 kg/ha)

iar soiurile
iormuhi de
Cosatrin combi (4
cozeb ICECl-DSr (2
au aVll t ll1ai bU.ll

Printre factorii care influentează în direct productia de tuberculi
pe soIurile aluviale din nord-vest~lCîmpiei Munteniei ll1cnţionăm: alegerea
corectă a soiului, aplicarea ratională a îngrăsanlintelor, mentinerea culturii
curată de buruieni ~-j a aparat'ului foliar, în ~tare verde pînrl 'la Inaturitatea
fiziologică. CerceUtrile în acest sens au fost făcute pe diferite tipuri de soIuri,
de către .B eri n d ei şi colab., (1976), Re ne a şi colab. (1969),
Bre d t şi colab., (1980), Ş ar pe şi colab., (1969).

CerceEtrile privind eficienţa îngrăşărnintelor,efectuate pînă în prezent
în diferite condiţii pedoclim.atice din ţara noastrrt (B eri ~l d e i şi colab.,
1976) au scos în evidenţă faptul că excesul de azot poate cauza dcpresiunii de
producţie, în schiIub nu au evidenţiat dacă cantităţile excesive de fosfor di
minuează sau nu productia în conditii de irigare. Totusi, în urma nU111erOaSe
lor experienţe făcute ad~sea se afirn:1ă în literatura de 'specialitate că în luai
mult de 50 % din cazuri, cînd cantităţile de fosfor au depăşit o anumitrt li
mită caracteristidl fiecărui tip de sol, producţia de cartof a înregistrat o
uşoară scădere. De asemenea s-a observat o accentuatrt scădere a producţiei

în cazul utilizării dozelor prea reduse de azot şi fosfor conlparativ cu dozele
optime şi un spor relativ scăzut prin folosirea dozelor 111ari.

*) Staţiunea ele cercctiui şi prccJucţie vitivinicol{\.
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Desi cercetările asupra eficacitătii erbicidelor au fost numeroase si pe
toate tip'urile de sol rezultatele obţil{ute, dup~t CUln menţionează Ş a ~. p e
şi colah., (1969), nu satisfac pe deplin cerinţele combaterii buruienilor, sim
ţindu-se nevoia aplicării combinate a 2-3 erbicide în scopul c01nbaterii
unui număr mai luare de specii de buruieni.

În scopul stabilirii tehnologiei culturii cartofului în condiţii de irigat
pe soIurile aluviale din lunca Argeşului s-au organizat o serie de cercetări

în perioada 1977-1980, care fac obiectul prezentei lucrări.

l\>IATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Obiectivele propuse
au fost urmăriteîn cîmp într-un ciclu de 3 experienţe. Pentru stabilirea celor
mai potrivite soiuri de cartof s-a organizat o experienţă bifactorială' cu un
număr de 12 soiuri cu lungimi diferite a perioadei de vegetaţie, în condiţiile

folosirii unor doze moderate şi mari de NPK pe fond de 40 t/ha gunoi de
grajd. S-a mai urmărit eficacitatea unor erbicide administrate singure şi în
·diferite combinaţii comparativ cu lucrările clasice de întreţinere, la soiul
Desiree. Pentru menţinereaaparatului foliar în stare verde pîn~t la maturitate
s-a urm~trit efectul tratamentelor cu diferite fungicide în perioada de vegeta·
ţie la soiul cel mai sensibil la mană (Bintje, categoria biologică superelită).

Lucrările agrotehnice în cîmpul experimental (arat, pregătirea patului
germinativ, epoca de plantat, plantatul, lucrările de întreţinere şi conlbatere
a bolilor şi dăunătorilor) au fost cele recomandate de tehnologiile de cultură.

Umiditatea solului s-a menţinut la 70 % din intervalul umiditrlţii active
(IUA), prin udări cu norme cuprinse între 400-500 m3 apă/ha.

Solul a fost de tip aluvial cu textura luto-nisipoasă, permeabil pentru
apă, sărac în humus (sub 2,4 %), slab aprovizionat cu fosfor şi bine cu potasiu.

REZULTATELE OBTINUTE. Conditiile de climă diferite din cei 4 ani
de experimentare au infl~enţat direct as~pra regimului de irigare.

Astfel, analizînd temperatura nledie lunară, reprezentată grafic în fi
gura 1, rezult~t că necesarul de grade a fost satisfăcut de-a lungul perioadei
de vegetaţie. Temperaturile medii nu se abat de la normală pînă în }una
iunie, asigurînd conditii optime de formare si crestere a tuberculiloL Ince
pînd cu sfîrşitul lunii' iunie temperaturile m~dii î~cep să crească, depăşind
pragurile optime în anumite perioacl'e, încet5nind ritmul de formare al tuber·
~ulilor şi diminuînd considerabil recolta. In acest interval de timp se face
simţită nevoia aplicării irigaţiei pentru corectarea atît a temperaturilor ri
dicate din sol şi aer, cît şi a deficitului de ap~t, permiţînd continuarea rit
mului ascendent al formării producţiei. După părerea lui B eri n de i
(1977) prin udări se poate coborî temperatura din sol cu 8-10°, faţă de tem
peratura aerului, fapt ce permite creşterea tuberculilor şi la temperaturi de
32-35°, dacă rezerva de apă din sol este de 70-80 din intervalul umidităţii
active a solului (lUA).

În ceea ce priveşte regimul hidric, atît excesul cît şi deficitul sînt dă·
unătoare culturii cartofului. În general datele medii privind precipitaţiile
dl.zute în timpul vegetaţiei (fig. 2) depăşesc normala, înregistrînd un maxim
de umiditate în luna iunie, apoi cantitatea de precipitaţii căzute scade în
lunile următoare înregistrîndu-se un deficit redus în luna august. Analizînd
în continuare consumul de apă, care după cercetările făcute de C.P o p e s cu
atinge Inaximele în lunile de vară iunie şi iulie dar deoarece în iulie ploile
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Fig. 1 - Media precipitaţiilorşi temperaturilor lunare (Mean rainfalls mm and temperatures
ac in a month) Ştefăneşti.Argeş, 1977-1980
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nu satisfac acest necesar, rezultă că se intervenţia cu udări în scopul
asigurării deficitului de umiditate.

S-ar părea, după curba descrisă în figura 2, că necesarul de apă pentru
cartof ar fi satisfăcut în luna iunie, însă lucrurile nu stau aşa, pentru că plo
ile în această zonă sînt repartizate foarte neuniform. Consumul de apă repre
zentat pe decade în figura 3 arată că precipitaţiile căzute asigură necesarul
de apă în mai, dacă contăm şi pe c~ntitatea de apă acumulată în sol din pre
cipitaţiile căzute în cursul iernii. Incepînd cu decada 1 a lunii iunie şi pînă

la jumătatea acestei luni se înregistrează un deficit de apă, care corespunde
cu faza cea mai critică a plantelor - îmbobocit - înflorit. Carenţele de scurtă

durată de umiditate din această perioadă, pe lîngă diminuarea producţiei

duc şi la deprecierea calităţii comerciale a acesteia - apare puirea, filozitatea
tuberculilor şi alte aspecte. în această perioadă se intervine cu udări care au
menirea să completeze deficitul de apă al solului. Precipitaţiile căzute în
decada a III-a a lunii iunie asigură necesarul pînă la jumătatea primei de
cade a lunii iulie. în continuare, cantitatea ploilor căzute în această zonă nu
mai satisface cerinţele planteloL Se instalează seceta de lungă durată care co
respunde cu perioada de creştere intensă a tuberculilor şi de maturare; acum
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Fig. 2 -- Consumul lunar precipitaţiile medii lunare (\Vater consumption m 3/ha.
in a 1977-1980 -

mm

:j
bej
50~
40

2D

10

~ Pr ro CIP" I 0.h,

:32 1'23,D "9.2
~-J:{J 'D,:;

-j,8

52,17

/S.8

Fig. 3 - Consumul decada1 de apE. şi precipitaţiile meOll decadale C'\iVatel' consumption mm
and rain:falIs mm in a decade of a month) 1977-1980
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s'eceta poate provoca exportul substanţeloracumulate în tubercul. În această
perioadă se intervine cu udări pentru completarea deficitului de apă şi pentru
corectarea temperaturii ridicate din sol, ca efect asociat al secetei prelungite.

Rezultatele obţinute la Staţiunea Ştefăneşti Argeş cu privire la efici
enţa îngrăşămintelor în funcţie de soi în condiţii de irigare (tabelul 1), arată

că soiurile luate în studiu au valorificat IUUlt nlai eficient dozele moderate
deîngrăşăl11inte,cOlnparativcu cele mărite. Sporurile de producţie cele mai
mari, le-a înregistrat grupasoiurilor semitiIupurii, soiurile tîrzii compor
tîndu-se luai slab. Dintre soiurile semitimpurii s-au remarcat: Jaeria cu un
spor de producţie de 5,73 tjha, distinct semnificativ, Muncel cu 9,17 tjha,
foarte selunificativ şi Super cu sporul de producţie de 11,25 tjha, foarte sem
nifiCativ.

Spiurile tardive, curp. ~il1t, Ora, Procura şi Eba, au înregistrat minusuri
de producţie semnificative faţă de acest nivel de fertilizare. Nivelul de fer
tilizare cu doze mărite a înregistrat usoare tendinte de crestere a productiei
la toate soiurile dar spor' de producţid semnificati~ (5,20 tjha) a înregist'rat
numai soiul Super. Comparînd rezultatele medii ale acestor soiuri pe cele

Tabelul 1

Infliiltenţ~ ingrăşămintelor organo-mincl'ale asupra producţiei de cartof Ia soiurile de cartof
zonate, în condiţii de irigat (Effect of fertilization on potato yield under irrigation)

NnoP20oK200 kg/ha + 40 Diferenţa faţă

NI32P~DKBO + 40 t/ha gunoi*) t/ha gunoi **) de fertilizarea
<1)- moderată* * *)
td t~ Soiul
Ţ)'§ (Variety)

p"xl"I Ici Idiff.11 ,,=if.
POOdUO'1

;:1+, tia
%

ţia
% Id Idilf.11 "mnit. d. Idiff.11 "mnlf.+'<tI (yleld) (yield) t/ha (signif), t/ha (signif.)<ti ..... tiha . (signiL):Ee.. t/ha t/ha

st Ostara 46,8 100 - - 48,6 - - - 1,81 -
st laeda 52,5 112 5,7 ** 53,5 110,0 3,9 - 1 -
st Muncel 55,9 119 9,1 *** 49,9 100,8 1,4 - -5,9 O

st Seme~ic 50,9 109 4,2 - 50,8 104,0 ? ? - 0,3 -~,~

st Bv.69-611-2 58,0 124 11,3 *** 53,8 110,0 5,2 * -4,2 O

sT Desiree 50,5 108 3,7 - 50,7 104,0 2,1 - -O -
sT Măgura 48,9 104 2,2 - 45,3 -93,0 -3,4 - -3,7 -
sT Colina 44,9 96 -1,8 - 46,5 -95,0 -2,1 - +1,5 -
T Ora 42,1 90 -4,6 * 46,0 -94,0 -2,6 - +3,9 -

,

T Merkur 43,8 93 -2,9 - 45,6 -94,0 -3,0 - +1,8 -
T Procura 42,3 90 -4,5

1

O 49,6 100,2 1,0 - +7,3 * *

T Eba 42,2 90 -4,5 O 46,1 -94,0 -2,5 - +3,8 -

DL 5% 4,2 t/ha
DL 1% 5,0 tlha
DL 0,1% 7,1 t/ha

*) NI32P.oKso+ 40 t/ha farmyard manure
**) NnoP200K200+ 40 t/ha farmyard manure

DL 5% = 5,8 t/ha

***) Difference between yields performed at2
fertilization levels
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două nivele de fertilizare se constată că fertilizarea cu doze mărite nu este
eficientă faţă de nivelul nloderat. În acest caz~ soiurile Încercate au înregis
trat producţiipractic egale cu excepţia soiului Procura? care a Înregistrat 'un
spor de producţie de 7,33 tjha, distinct semnificativ, faţă de fertilizarea cu
doze mărite.

Analizînd în continuare gradul de valorificare al apei provenită din
precipitaţiilecăzute în timpul perioadei de vegetaţie şi din irigaţie (tabelul
4) se constată că grupa soiurilor sem.itîrzii cultivate peagrofolldul moderat
valorifică într-un grad mult mai eficien.t apa din sol.

Tabelul 2

Gr~q.ul de valorificare al ~pei în fqncţie de soi şi nivelul de fertiH2'iare (Level of w~te:r

uti1iz~tion depep.dingon variety aq.d fertilization level)

:Maturitate
(M:~turity)*

st Ostara

st laeda

st Muncel

st Semenic

st Bv. 59-611-2

sT Desiree

sT Măgura

sT Colina

T Ora

T Merkur

T Procura

T Eba

Gradul de valorificare al apei
Gradul de valodficare ~ţ 'l-peidin precipitaţii şi irig"t

(Utilization of water from rains din irigat (Utilizat ion of
and irrigation) irrigatioll water)

N". P" K" IN", p." K,.. N". p ..K.. IN", P,,, K",
+ 40 t/ha gunoi + 40 t/ha gunoi + 40 t/h:f gUlIOi + 40 t!ha gj:J.Oi
(manure) 1{g/lllm (mallure) kg/rom (~I1ure) kg!ml.l1 i(mânurel1>.&/rnri~

1 13,7 14,2 17,9 23,0

15,3 ~5,6 25,0 25,4

16,3 14,6 26,6 23,8

14,8 14,8 24,2 24,1

16,9 16,3 27,6 25,6

14,6 14.,8 24,0 24,1

14,2 13,2 23,3 21,5

13,1 13,5 21,7 22,1

12,3 13,4 20,6 21,9

12,8 13,3 28,7 21,7

12,3 14,5 20,0 23,6

12,3 13,4 20,0 21,9

*) st = semitimpuriu (medium early), sT = semitîrziu (medium late), T = tîrziu (late)

Calculele privind eficienţa economică a folosirii îngrăşămintelorde că

tre aceste soiuri (tabelul 3) arată că cel mai scăzut preţ de cost se obţine în
general, cu excepţia soiului Ostara, la soiurile semitimpurii la nivelul de
fertilizare moderat, unde preţul de cost pe tona de cartof oscilează între 270
si 311 lei. Deoarece la agrofondul cu doze mărite, se realizează la aceeasi
grupă de soiuri un preţ de cost între 298 şi 321 lei/tonă, se poate conclude că.,
la o productie de 30 t/ha se pot economisi, prin aplicarea agrofondului mo
derat, în m~die 11-28 lei/tonă adică 330---840 lei/ha.
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Tabelul 3

Eficienta economică a soiurilolr cultivate pe cele 2 nivele de fertilizare (Economica! effidency

of varietir.s grown at two fertiHzaHon levels of the soil)

N 132 Ppo K 80+ ţiha gunoi (manure) Nzuo P 200 1;':200 + 40 t/ha gunoi (manure)

<1J~

rentabi-+J;>'ro...,
=E0g litate

~~
(profi-

~e
tablen)

st Ostara 14560 311 22848 156,1 15 589 321

I
23283 149,5

st laeda 15 133 288 26 859 177,4 16078 300 I 26706 166,1

st :Muncel 15472 277 29252 189,5 15720 315 24200 148,9

st Semenic 14 976 294 25760 172,0 15806 312 24802 163,4

st TIv. 69-611-2 15685 270 20723 125,6 16 109 298 2692.3 167,6

sT Desiree 14 931 295 25445 177,1 15799 312 24753 156,2

sT M~tgura 14777 302 24 367 164,9 I 15257 337 20819 136,3

sT Colina 14 378 330 21574 150,0 15378 330 21806 141,9

T Ora 14096 334 19600 139,0 15327 "1') 21449 139,6.)~kJ

T JVlerkur 14 260 325 20 804 145,9 15294 335 21218 139,1

T Procura 14 109 333 19691 132,4 15688 316 23976 146,2

T Eba 14 117 334 19 667 139,2 15335 354 21505 140,0

Rata rentabilitătii, indicator care sintetizează în mod indirect o bună

parte din eficienţaecon'omicăa obiectivelor urmărite, sugereazăcă cheltuielile
cele 111ai eficiente în condiţiile actuale sînt acelea făcute la aplicarea uIlui
agrofond mediu de fertilizare. Iar, în ceea ce priveşte eficienţa folosirii de
către soiuri a acestui agrofond, se remarcă soiul Muncel.

Rezultatele privind acţiunea erbicidelor simple şi combinate aplicate
în diferite doze în culturile de cartof au scos în evidenţă că producţiamarto
rului neerbicidat dar lucrat a fost depăşită de un nUlnăr Înserllnat de variante
de erbicidare (tabelul 4).

Acest lucru se datorează faptului că praşilele se aplică numai pînă la
Înfloritul plantelor de cartof, iar îrnburuienarea în Lunca Argeşului are
loc după aceast~l dată ca urnlare a apariţiei buruienilor cu germinaţie tîrzie
(mohor, costI-ei şi altele).

Producţiamartorului netratat şi nelucrat reprezintă doar 37 %din pro
ducţia variantei martor netratate dar lucrate, revenind o pierdere de 430 kg
tuberculi la tona de buruieni masă verde.

Cele lnai bune rezultate s-au obţinut prin folosirea combinată a erbi
cidului Eptam (aplicat în doze de 6-8 kg/ha) şi Cosatrin combi (4-6 kgjha).

Un spor de producţiede 11 ,38 tjha, foarte senlnificativ, a înregistrat va
rianta erbieidată cu EptalTI 6 kgjha + Cosatrin combi 4 kg/ha. Dintre erbi-
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Tabelul 4

Influenţa erbicidelor şi combinaţiilor de erbicide asupra producţiei de cartof în condiţii de
irigat (Effect of herbicides and herbidde combinations on potato yield under irrigation)

1979-1980

Faţă de martor
1(Comparisotl)

Denumi'rea variatltei (Herbicides)

Eptam + Cosatrin combi

Cosatrin combi

Eptam + Cosatrin

Eptam + Cosatrin comb i

Sencor

Eptam + Cosatrin + Icedin

Cosatrin

Eptam + Cosatrill

Afalon S

Eptam + Cosatrin

PEI 221 Extra

Cosatrin extra

Cosatrin combi

Surpas + Cosatrin

Neierbicidat 1-3 praşiIe (mt.)l)

Cosatrin

Surpas

Aresin combi

Surpas

N eierbicidat, nelucrat

Doza
(Rate)
kg/ha

1,5

6+5+5

.5

8+5

4

6+4

6

10

8

10

4

6

6

Productia
(Yield) t/ha

42,6

39,9

39,2

38,9

38,4

37,0

36,9

35,2

34,5

33,4

32,8

32,6

32,0

31,6

31,2

30,8

29,2

27,9

26,2

11,6

el. (dUf,)

11,8

8,6

7,9

7,6

7,2

5,8

5,6

4,0

2,2

1,6

1,4

0,8

0,3

0,3

-1,5

-3,2

-4,9

-19,6

I selUilif.
(signiL)

***

***

***
***

***
***
***

*

*

o

00

000

DL 5% 3,1 tiha
DL 1% = 4,2 t!ha
DL 0,1% = 5,4 t/ha

l} cheek (uo herbicide, 1-3 cu.ltivations)

cidele simple s-au înregistrat sporuri de producţie foarte semnificative nu
mai la cele aplicate în doze moderate cum sînt: Cosatrin combi 4 kg/ha (8,66
t/ha), Sencor 1,6 kg (7,25 tjha), Cosatrin 5 kg (5,66 t/ha).

Dozele lnari (de 8-10 kg/ha) devin toxice pentru plantele de cartof
în prima parte a perioadei de vegetaţie, diminuînd considerabil recolta pe
soiurile cu textură uşoară.

S-a comportat slab erbicidul Surpass, indiferent de doza aplicată.
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Analizînd gradul de îmburuienare (tabelul 5) se constat2. dt erbicide1e
adlninistrate au contribuit la reducerea acestuia. Aplicarea combinată a
2-3 erbicide reduce considerabil gradul de înlburuienare a solului, Tezultate
care concordă cu datele obţinute pe diverse tipuri de sol (Ş a r pe, 1969).
Erbicidele simple cOlllbat 'buruienile la începutul verii ins;)" către sfîrşit îşi

Tabelul 5

Influenţa erbicidelor şi combinaţiilorde erbicide în condiţii de irigat asupra masei· de burui.eni

la timpul recoltării (Effect of herbicides on 'weeds amount at hal'vcst tirne) 1979-1980

Masa de buruieni (Weeds amount)
"tJ~

<lJ if)

cJ.icotilcdonate monocotiledonate
<lJ (l)

Denumirea variantei ~j
(HNbicides) (rate) kg/ha

"ma1e Ipmn"
(l) •

""oale' I ......
(annl1al) (annl1al) (pere- al?

nnial) ·~.s

:'\lartor 1, prăşit de .3 ori - ~
Eptam+ Cosatrin cornbi 6+4 1,32

0,68 r

1,32 2

Cosatrin combi 4 16,3 0,07 15,88 4

Eptam + Cosatrin 12+8 3,68 0,88 2,80 2

Eptam + Cosatrin combi 6+6 8,47 0,14 0,23 8,10 3

SeIlcor 1,5 G,19 0,19 I 6,0 3

EptalTl + Cosatrin + Icedin 6+5+5 8,23 0,22 7,81 3

Cosatrin 5 21,01 1,36 3,95 15,70 5

Eptam+ Cosatrin 8+5 16,49 2,05 1,67 13,24 4

Aialon S. 4,44 0,26 4,18 2

Eptam+ Cosatrin 6+4 15,43 2,70 12,73 4

PEI 221 extra 6 23,24 0,22 2,56 20,46 6

Cosatrin extra 10 3,84 0,12 3,68 3

Cosatrin combi 8 6,77 0,07 6,70 3

Surpass + Cosatrin 6+4 15,31 0,30 0,70 0,19 14,12 5

Cosatrin 10 10,57 2,30 8,27 3

Surpass 4 40,15 H,27 7,35 18,53 9

Aresin combi 6 24,25 0,50 4,05 6,70 13,00 5

Surpass 6 41,90
16.

43
1

0,45 25,02 9

:Martor II netratat, nelucrat 45,06 11,04 17,39 16,63 9

pierd din eficacitate, tocmai atunci cînd apar buruienile tîrzii cum sînt lll..O

horul, costreiul si altele.
În ceea ce priveşte menţinerea culturii de cartof în stare verde pînă în

preajlna :maturităţiifiziologice a plantelor, aceasta se poate realiza prin apli-
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carea tratanlentelor fitosanitare împotriva manei cu cele nlai eficace fun
gicide. Datele tabelului 6 scot în evidenţă eficacitatea fungicidelor Manco
zeb ICECHIM (2,0 kg/ha) şi Turdacupral (5,0 kg/ha) în Urllla aplicării cărora

s-au înregistrat sporuri de producţiede 22,89 t/ha, respectiv 19,47 t/ha, foarte
selnnificative, care, în condiţii de irigat, asigură n'lenţinerea culturii libere
de mană, dacă tratalnentele se aplică la avertizare şi apoi, în continuare, în
functie de remanenta substantei urotectoare.

, , ,.l.

Tabelul 6

Influenţa unor f1llugicide asupra producţiei G.e cartof în condiţii de irigat (Effect of some fungi
eides on poiato yield under irdgation) Ştefăneşti, 1978-1980

Derllunirea variantei
(Fungicides)

~faTtor nctratat

Mancozeb ICECHIM

Amilazin (Diurene)

Turda Cupral 50

Eidomil 25

c.a.
Turdazin

Dithane M. 45

DL 5% = 3,8 t/ha
1~:~} = 5,2 t/ha

0,1% = 6,8 tiIn

2,0

2,0

5,0

1,0

2,5

5,0

2,0

Ih~l. IYi"alIl'moo IY"'"'I Semnif.
t/ha % (Signif.)

25,8 100

48,7 188 22,8 ***
45,7 177 19,8 ***
45,2 1'7" 19,4 ***,J

43,6 169 17,7 ***
43,5 169 17,7 ***

41,6 161 15,8 *~.: *

40,4 157 14,6 ***

CONCLUZII. (1) Pe solul aluvial din lunca Argeşului, îngrrlşăn1intele

chinlice aplicate pe fond organic de 40 t/ha în doze l110derate (N120 P90 K 90
kg/ha sînt valorificate eficient de către soiurile încercate. Dozele mărite (N25o
P2GO K200 kg/ha) adl11inistrate pe acelaşi fond organic nu sînt bine valorifi
cate. (2) Nivelul nloderat de îngrăşare a fost valorificat cel nlai bine de
către grupa soiurilor semitimpurii, dintre a"estea evidenţiindu-se soiurile
Muncel, Super şi Jaeda, din grupa soiurilor senlitîrzii a valorificat mai
bine acest agrofond, soiul Desiree. Soiurile tîrzii s-au comportat mai
bine pe agrofondul cu doze ll1ărite. (3) Erbicidele au contribuit simţitor

la reducerea gradului de îmburuienare şi obţinerea sporurilor de produc
tie, cele l11ai bune rezultate obtinîndu-se prin aplicarea c0111binatiei între
Eptan1 (6 kg/ha) şi Cosatrin co~bi (4 kg/ha). (4) Cultura de cartof' se poate
menţine verde pînă în preajma recoltatului prin aplicarea corectă a trata
mentelor împotriva manei cu unul din fungicidele: Mancozeb ICECHIM (2
kg/ha), Alnilazin (2 kg/ha) sau Turdacupral (5 kg/ha).
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BERINDEI, M., Zonarea producţiei de cartof, Ed. Ceres, Bucureşti, 1977.
BERINDEI, l\L, SCURTC, D., BREDT, R., NEGUŢI, 1., DRAGOl\IIR, L., SPIl,{IDO~, ~.,

CATELLY, T., SDHONESCU, 1., VLADUTIU, 1., SCURTU, E., REICHBUCH, L., TANA
SESCU, E., TAMAS, L., luAzAREANU, r., MATHE, ST., 1976: Aplicarea diferenţiată a
Îngr2Lşăm.intelor in funcţie de soiul culti"lat. Analele (Lucr5.ri ştiinţifice) LC.C.S. Braşov, Car
toful, 6. RENEA, ŞT., BERINDEI, 1\1., 1969: Influenţa unor măsuri agrofitotehnice asupra
producţiei ele tuberculi'la cartof in condiţii de irigare. Analele LC.C.S. Braşov, Cartoful, l.
SCURTU, D., NEGUŢI, 1., DRAGOMIR LUCIA.. , 1976: Rezultatele experimentale privind
influenţa unor raporturi dil1treazot, fosfor şi potasiu, asupra producţieide cartof, irigat. Ana
lele I.:,C.g.S .. Braşoy, Cartoful, 6. Ş.\RPE, N., SCURT~, D., ULINICI, A., SCURTU
E., TAN."\SESCU, E., DRAGOMIR, L., VLADUŢIU, r., GUŢA, 1,1., TA::\L-\S, L., TOMESCU,
E., MUREŞAN, S., 1969: Rezultatele experimentale pri-rind eficacitatea unui sortiment de
erbicide cartof. Analele LC.C.S. Cartoful, 1.

Primit de Cmnitetul
Referent:

la 20 septembrie 1981
1anofti

AGROTECHNICAL lVIEANS FOR INCREASING TRE POTATO YIELDS
ON IRRIGATED ALLUVIAL SOILS IN ARGEŞ RIVER MEADO'VVS

S m In r y

The irrigation carried in 1977- 1980 in Ştefăneşti-Argeşhad as aim
to detect the most ag1'oteehnical means in inc1'easing the yield. The climate
conditions, yarying each yeaI', haye accomplished the necessa1'Y temperatu1'e but not that
of wate1', either as amount ar as I'ainfall moments. Uncler irrigation the meclium early yari
ehes Muncel anel Ja~rla anel thc medium late 011es yiee cled better when moderate fertilization
rates K 50 + 40 t fannyaI'd manure) ,vere spreacl but the late yarieties answered
tlJe rates of fertilization. The most efficacy formula of he1'bicidation was Ep-
tam Cosatrin:'"1 The t1'eatments by ::-'Iancozeb ICECHIl\I (2 kg{ha),

TurclaciJpral controlled very well late blight.

AGROTECHNISCHE l'VIASSNAHMEN ZUl~ ERHOHUNG
DER KARTOFFELERTRAGE AUF DEN ALUVIALBODEN

DES ARGEŞ-TALLES, IN BEvVASSERUNGSBEDINGUNGEN

Z sa;nmcnf ssun

clic Ergebnissc einige1' ·Versuchsserien be1'ichtet, clic in cler Periode 1977-
1980 111 zur "\Vahl cler wirksamsten ertragssteingcmden agrotechischen J\Iass-
nahmen durchgefuh1't wurden. Die 'Ion Ja11.1' zu ] ah1' schwanken-
den E:limabedingungen sichern dic l10twendigc Temperatur, aber nicht auch das notwenclige
Wasser, demzufolge cler \Vasserkonsum der Pf1anze ungenugend bleibt, sO\vohl 1l1.engenmii
ssig ais auch hinsichtlich cler N iederschlagycrtciIung. Aus diesel11. Grund ,,,ircl clic Bewiisse-
nmg zu ciner i111 E:artoffelbau. Die mittelfri.lhen Sorten Muncel und Jaerla
uncl die und Desiree venvertetel1 wirtschaftliche clic mittlere Diin-

1(80 40 Stallmist), clie sp~l.ten Sorten hingegen gediehen besser mit
Di'm.I:;·UI1,gsg;lb'el1. Die beste Herbizidkombination war Eptam (6 kg{ha) + Cosat1'in com

"U,LUeUL..H<L"'UCC.",'-;L..U mit Mancozeb ICECHIM (2 kg{ha), Amilazin (2 kgj
(5 kgjha) Hihrten zum bestel1 Ergebnis.
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ArpOTEXHLIECKI1E fIPHE1VlbI nOBbIlllEHHH ~rpO)KA5I

KAPTO<pEJI5I HA AJIJIIOBHAJIbHbIX rrOLIBAX I10f1MbI PE KI1
APLUKElli B YCJIOBH5IX OPOIIlEHH5I

Pe31OJI;Ze

I1pHBO,lJ,HTCH pe3y.flbTaTbt HCCJle,lJ,OBaHHfl, npOBOAI1BillHXCH B TelleriHe nepHo,lJ,a 1977-1980
Tr. Ha OllblTHOfl CTaHUHH lllTeqJ::mcwTH-Ap,l:pKew fi KacaBWHXCH npHMeHeHIIH HaH60Jlee 3qxpeKTHB

HblX arpOTeXI-H'lqeCKHX l1pHeMOB nOBblWNIHH ypO}Ka51 KapToepell51, BblpamHBaeMoro B yCJlOBHHX

-opoweHHH. KO/ie6JllOl.UHeC51 H3 rO,lJ,a B ro,lJ, KJIHMaTHQeCKHe yCJ10BH51 XOT)! H o6ecne'HmaJHl Heoa
JCO,lJ,IIMYlO ,lJ,JIH KapToepeJlH CYMl\1Y Tel\mepaTyp, Re y,lJ,OB.fleTBop5WH nOTpe6HOCTH KyJlbTypbIBO
B"lare HJ1l1 B KOJ1lFICCTBCHHOM OTHoweHHH H.TJI1 }Ke C T04IUI 3pemIH paCllpeJ~e.TleHlHIOCa,lJ.KOB 130

BpeMeHII. I103TOMy, nepBbIM yC.flOBtleM ycnexa BblpamHBaHH5l 3TOI~I I<y.TJbTypbl 5lB.H51eTC51 OPO

welme. I10JlypaIHIHe copTa - MywleJl H )I\aepl13 H nOJlyn03,!J,HHe - Cynep H Jle3Hpe H31160,nee

3q)epeKTIIBHO HcnOJlb30BaJlH yMepeHHble A03bl YA06peHHH - N120P9CKSll + 40 Tira HaB03a, a
I103AHHe copTa - HX nOBblweHHble A03bl. HaI1Jly4wefI epOp~lY.10n npI1MeHeHlI51 rep6HUH AOB
6hl.l0 KOM6HHHpOBaHHoe npHMeHeHHe npenapaTOB 3llTaM (6 }<r/ra) H KocaTpHH KOl\lOH (4 Krl ra) .
06pa6oTlO'I nperrapaTarvm MaHKoue6 !14exl1M (2 Kr/ra), Al\HlJIa3lHI (21<rlra) I1llH TYPA<myrr pa Jl

{51<r/ra) A,MIU HaHllyl.JmHe pe3yllbTaTH B 60pb6e c epHTor~TOpOn KapToepe.fUL
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1982, voI. XHr

'INFLUENŢA IRIGĂRII ASUPRA STĂRII FITOSANITA.RE
A CULTURII.JOR DE CARTOF

A. PUŞCAŞU')

Culturile de cartof din zona de stepă au rost atacate, în mod obi~).

nuit, de ciuperca Alternaria parri f.sp. salani, iar cele din zonele de silvo
stepă şi forestier~t de Phytophthora infestans; in anii cu precipitaţii nor
male sau mai ploioşi culturile din zona ele step~t, din regiunile cu o umidi
tate relativ'~\' a aerului mai ridicată, au fost atacate şi de Phytophthora
infestans, iar cele din zona forestieră de A lternaria porri f. sp. solani.
1rigarea , prin aspersiune sau scurgere la suprafaţă, a dus Întotdeauna.
la creşterea considerabilă a gradului de atac al paraziţilor obişnuiţi ai
culturilor, care, de obicei, s-a dublat ca urmare a unei evoluţii mai ac
celerate a acestora şi, uneori, şi a devansării datei inceperii manifestării

atacurilor În-culturi; ,în felul acesta atacul_acestor paraziţi a devenit pă

gubitor în toţi anii in care s-a manifestat. In zOna forestier~t, in anii mai
secetoşi, irigarea prin scurgere la suprafaţ~t a favorizat, in plus şi mani
festarea în culturi a atacului unui alt parazit, Erysiphe cichoracearuJn,
care a cuprins cca 11% din suprafaţa foliară. Atacul de A lternaria porri
f. sp. solani a fost influenţat pozitiv, În rnod asemănător de atnbele
metode de irigare, cel de Phytophthora infestans mai mult de irigarea
prin aspersiune, iar cel de Erysiphe cieliâracearuJn numai de irigarea prin
scurgerea la suprafaţă.

Cercetările executate în ţările în care irigarea culturilor a luat o am
ploare deosebită au arătat că microclimatul mai umed creat prin iriga-
Te favorizează, de regulă, pe lîngă dezvoltarea plantelor şi dezvoltarea
multor paraziţi ai acestora, m~trindu-le gradul de atac (H a Il a i r e şi

,colab., 1969; Rotem şi Palti, 1969; Hulea, 1970; Palti şi

Rotem, 1971; Puscasu si Vâjâială, 1977; Puscasu si
Ren e a, 1981). Infh{enţa' irigării asupra dinamicii acest~r p~raziţi
în culturi variază însă foarte mult în funcţie de o serie de factori, printre
'care zona climatică, metoda de adlninistrare a apei, reginlul ele irigare,
agrotehnica culturilor etc. (1\1 e s sia 1 e Il şi colab., 1969; Lin 11 i k,
1969; H tI 1 e a, 1970; P u Ş c a Ş u şi Bon t e a, 1978").

Cercetările ale căror rezultate le prezentăm în lucrarea de faţă au
1unlărit să stabilească,cum se nlanifestă influenţa irigării asupra stării fito-

*) Centrul de cercetăripentru protecţiapbntelor - Bucureşi
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sanitare a culturilor cartof de la noi din ţară, in principalele zone clilna
tice în care se IrIga cartoful - zona secetoasă si zona subul11.edă, atunci
cînd acestea sînt irigate fie aspersiune fie prin scurgere la suprafaţă
pe brazde.

CONDITII DE EXPERI1UENTARE, l\'IATERIAL SI :lVIETODĂ DE
CERCETARE. Cercetările s-au efectuat în cinci localit~l.ţi din trei zone pedo-

. climatice din tară si am.1l11e: Valu lui Traian (judetul Constanta) si Brăila

(judeţul Brăil~) di~ zona de stepă, Arad (judeţul Arad) şi Pod~ Iloaie (ju
deţul Iaşi) din zona de silvostepă şi Buda (judeţul Prahova) din zona fo
restieră; localităţile Vahllui Traian şi Brăila aparţin zonei climatice se
cetoase, iar Arad, Podu Iloaie .şi Buda- zonei subumede.

Principalele caracteristici climatice ale localităţilor în care s-a expe-
rinlentat anU1TIe precipitaţiile, um.iditatea relativă a aerului şi tempera-
tura a aerului sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

CaracteristicHe dimatkc ale localităţilo!" in care s-a experimentat (CIimatic characteristics
of the localities whh experimenta1 fields) "')

I-XII IV-IX III-V

VaIn lui Traian

VI-VIII IX-XI

I

I
FItn1l 401,3 2 96,8 118,7 95,3 90,5
1J% 82 81 75 83 89
TOC 10,3 17,5 9,7

I
20,9 12, 1 1,0

I

Brliila

Pmm
U%
TOC

453,1
74
11,0 18,8

113,9
71

11,5

Arad

21,8

98,5
78

11,6

87,6
82
0,7

Pmm 539,8 I 312,1 129,1

I
17.<1,1 120,0 1 1

U% 71

I
G3 1 1 72

TOC 10,7 17,5 10,9 I 20,4 11,2 0,3

Pmm
U~;J
TOC

9· " ?~,~

72
10,0 -2,2

P111m
U%
TOC 10,6 18,0

3

10,6

211,8
62
21,1

132,0
72
11,3 -0,8

*) P mrn = pT€,tipitaţij \ldllJJ"jlJ~},

U% = relativa
TOC = tfPŢl:Wr·;)tnT~

ite aiI), %
air), "C



IRIGARE ŞI STARE FITOSANITARA 173

Cercetările s-au efectuat tin1p de mai lnulti ani si anume de la trei la
şapte ani, cu condiţii climatice foatte variate, 'dar pe~tru interpretarea re
zultatelor s-au reţinut nUlnai datele din trei ani şi anlune·: unul cu precipi
taţii apropiate de medie, altul cu precipitaţii sub lnedie, iar al treilea cu
precipitaţii peste medie (tabelele 2-6) ; s-a recurs la acest criteriu deoarece
precipitaţiile căzute în perioada de vegetaţie constituie factorul climatic
cu cea mai mare influenţă asupra stării fitosanitare a culturilor ..Menţionăm
ca umiditatea relativă şi temperatura medie a aerului, din anii respectivi,
au variat şi ele, însă nu întotdeauna în acelaşi sens cu precipitaţiile (tabe
lele 2-6).

S-a experimentat pe culturi de cartof cu soiurile Ostara, Desin§e sau
Colina, amplq.sate în cadrul 1ţnor rotaţii şi anume în rotaţiile obişnuite în
zonele respective. Agrotehnica, îngrăşămintele, densităţile de semănat şi

lucrările de întreţinere aplicate culturilor au fost cele l~ecomandate în aceste
zone pentru 'culturile iriga-te şi, respectiv, neirigate. In variantele irigate,
umiditatea solultli s-a menţinut în tot cursul perioadei de vegetaţie la peste
500/0 din lUA, conform regilnului de irigare indicat (B o t 'z a n, 1966).
Culturile experimentale n-au fost protejate împotriva atacului paraziţilor.

Stabilirea dinalnicii paraziţilor din culturi s-a făcut prin metodele
{)bişnuite, notlndu-se data apariţiei paraziţilor în culturi şi apoi frecvenţa

·(F %) şi intensitatea (1 %) atacului l~ anumite intervale, cu aj,+toful cărora

s-a calcula.t gradul de atac (GA %), In tabelele în care se prezintă rezulta
tele cercetărilor se redau nun1ai gradele maxime de atac înregistrate.

REZULTATELE OBTINUTE. Analizînd tabelele 2-6, în care sînt
prezentate rezultatele cerc~tărilor, se constată, în primul rînd, că plantele
,de cartof din culturile experimentale au fost atacate de trei paraziţi, toţi

aerieni şi anume: Alternaria porri f.sp. sola'ni, Phytophthora {nfestans şi

Erysiphe cichoracearum. Atacul acestora s-a manifestat însă diferenţiat în
cele trei zone în care s-a experimentat, după CUln urmează:

- În zona de stepă parazitul obişnuit al tuturor culturilor? adică
atît al celor neirigate cît şi al celor irigate, a fost A. porri f. sp. salani, dar
în anii cu precipitaţii normale sau mai ploioşi culturile din regiunile cu o
umiditate relativă a aerului mai ridicată au fost atacate şi de P. infestans
{tabelele 2 şi 3).

- În zona de silvostepă, toate culturile au fost atacate numai de
P. infestans, al cărui atac s-a manifestat în toţi anii (tabelele 4 şi 5).

- În zona forestieră parazitul obişnuit al culturilor a fost tot P. in
fest'ans, dar în anii normali sau mai ploioşi acestea au fost atacate şi de
A. porri Lsp. solani, iar în anii mai secetoşi de ,E. cichoracear~im, al cărui

atac a avut loc însă numai în culturile irigate prin scurgere la suprafaţă

(tabelul 6).
Din cele arătate reiese că, în general, culturile de cartof irigate au fost

.atacate de aceiasi paraziti ca si cele neirigate. Exceptie au făcut numai cul
turile din zona fbrestieră: und~ irigarea prin scurgere ia suprafaţă a favorizat
manifestarea în plus în culturi, în unii ani, a atacului unui alt parazit.

După cum se vede din aceleaşi tabele, gradul de atac al paraziţilor

din culturile irigate a fost însă, în toate cazurile, mult mai mare decît cel
din culturile neirigate. Astfel, atacul de A. porri f.sp. solani a variat între
1,2 (10 şi 11,8 % în culturile neirigate (unde n-a avut importanţă economică
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Tabelul 4

Influenţa irigării asupra stării fitosanitare a culturilor de cartof de la Arad (Effect of irrigati~n

on plant dişeases in thc potato fie1ds in Arad) *)

Anul
(Year)

Varianta
(Variallt)

Regimul
clima tic

(mai-august)
(Climatic
data)"*)

Apariţia

Paraziţii din cultură atacului
(Diseases) (Attack

appearance)
F% 1% GA%

Ani Cu precipitaţii apropiate de medie
(Years similar ta the normal ones)

Neirigat I/VI! 45 23 W,3
(not irrigated)

P=231,7 mm ---
Irigat aspersiune

U=76% P. infestans
III/VI1978 (Irrigated by 75 66 49,5

sprinklers) T= 17,9°C ------
Irigat brazdă

III/VI(Irrigated by 72 50 36,0
furrows)

Ani Cu precipitaţii sub medie
(Years less rainy than the normal ones)

Neirigat
(not irrigated) II/VII 18 10 1,8

P= 187,2 mm ---
1977 Irigat aspersiune P. infestans

I/VII(Irrigated by U=75% 53 50 26,5
sprinklers)

T= 18,7°C -------- ------
Irigat brazdă

I/VII(Irrigated by 45 50 22,5
furrows)

Ani cu precipitaţii peste medie
(Years more rainy than the normal ones)

Neirigat
III/VI(not irrigated) 57 33 18,8

Irigat aspersiune
P=327,8 mm

1975 P. infestans
III/VI(Irrigated by U=80% 79 75 59,2

sprinklers)
T= 19,2°C --- ---

Irigat brazdă

III/VI(Irrigated by 73 75 54,7
furrows)

*) F% = frecvenţa atacului (attack frequency)
1% = intensitatea atacului (attack intensity)
GA% = grad de atac (attack level)
**) Media multianuală (multiannual mean): P = 232, 4 mm; U = 62%; T = 19,3°C.
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Tabelul 5

Influenţa irigării asilpra stării fitosanitare a culturilor de cartof de la Podu Iloaie, jud. Iaşi

(Effect of inigation on plant diseases in the potato fields in Podu lloaie, jud. Iaşi)'<)

Regimul
climatic

(mai-augl'st)
(Climatic
data)**)

appearance)
FOi

10
ŢOI
- 10 GA%

Ani cu precipitaţii apropiate de medie
(Years similar ta the normal ones)

Neirigat

P~290,9mJ(not irrigated) r/VII 42 25 10,5---

1977
Irigat aspersiune P. il1fp:",~;:;n",

I/VII(Irrigated by U=73%j 72 65 46,8
sprinklers)

T= lS,GoC -------
Irigat brazd~L

I/Vn(Irrigated by 65 60 39,0
furro\ys)

Ani Cu precipitaţii sub medie

(Years less rainy than the normal oncs)

Neirigat
(not irrigated) r/VII 35 25 8,7

P=231,6 m111 ---

1976
Irigat aspersiune

U=73%(Irrigatecl by P. infestans III/VI 67 66 44,2
sprinklers)

T= 16,9°C --- ---
Irigat brazcl{,
(Irrigated by III/VI 60 50 30,0
furrows)

Ani Cu precipitaţii peste medie
(Years more rainy than the normal ones)

Neirigat
(not irrigated) III/VI 74 50 37,0

P=445,4 mm
---

1975 Irigat aspersiune P. infestans
(Irrigatecl by U=77% III/VI 77 55 42,3
sprinklers)

T= 19,4°C ------
Irigat brazd~,

I
(Irrigatecl by lIIl/VI 78 50 39,0
furrows)

*) F'% = frecvenţa atacului (attack frequency)

1% = intensitatea atacului (attack intensity)
G.-\% = grad de atac (attack level)

* *) "\Ieclia multianuală (multiannual me::m); P = 272,9 mm; U = 62% ; T = 19.2°C.
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Tabel uZ 6

I;n~lu~nţa idgări~ asuj[lJCa stării fitosanitare a. culturilor de cartof de la Buda, jud•. lf"raho\'a

(Effect of. hrigaUon on pla]}t diseases in the potato fields in Buda, jud. Prahova) *)

Anul
('>;ear) F% 10 1

/0 GA~o

Ani Cu precipitaţii apropiate de medie
(Years similar ta the non-nal ones)

40 60 24,0

22 15 3.3------
60 70 42,0

31 25 7,7------ ---
40 70 28,0

55 25 13,7

IlvII

III/VI

I/VU

II/VI

III/VI

l/Vn

P. infestans
A. }Jorri
L sp. solani

P. infestans
A. porri
f. sp. solani

P. infestans
A. porri
1. sp. solani

P=232,1 [111

1]=70%

Neirigat
(not irrigated)

Irigat brazd{t
(Irrigated by
furrO\vs)

1978 I Irigat aspershme
(Irrigated by
sprinklers)

1-.::..----------1T= 17,2°(

Ani. cu precipitaţii sub medie
(Years less rainy than the normal ones)

Ne.irigat P. infestans r/VII 8 I 25 I 2,0
(not irrigated)

p= 195,3 mn, --- ---- ----
Irigat aspersiune

I1977
(Irrigated by U=70% P. lnfpc;;tan<: I/VI! 55 65 35,Î
sprinklers)

T= 19, lOC ------
Irigat brazdz't P infestal1s l/vn 50 60 30,0
(Irrigated E. cichora-
hurows) cear\]111 I!VIII 16 70 11,2

Ani Cu precipitaţii

(Ycars more rainy than
medie

normal ones)

III/VI 37 50 18,5

I/VI 45 30 13,5
---

In/VI 38 50 19,0

1/V1 49 33 16,2

19i9 Irigat aspersiune
(Irrigated
sprinklers)

Irigat brazd{t
(Irrigated by
furrO\,,'s)

P=638,3 mrn

lJ=72%

P. infestans
A. palTi
1. sp. solani

P. infestans
iL porri
f. sp. solani

P. iufestans
A. porri
f. sp. s01ani

I nIN!

r/VI

31

42

45

28

13,9

11,8

(attack freql:er;cy)

intcnsity)
*) F% = frec\Tnţa

1% = intensitatea atacului
GA% = grad de

**) Media 1.',UHJc'fll.'"'' (m1,dLlal1l1U;i.] mean): :P = 278,7 mm; U =62%; T = 19,(,°':':,
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În niCi un' an) şi 3;0-22,7 %)' 'deci dublu, în cultutileirigate, unde a produs
p~g~1:ie, . trnajorit.ate~ anilor(tape~ele2, 3Ji 6).D.e.ase~~nea, ~tacul de
P. 'lnfestans a vanat Intre 1,8 % ŞI 37,0 % Hl cultllnle nelngate, fU care a
produs, în unii ani, şi pierderi şi Între 18,5 şi 59,2 % în culturile irigate,
în care a produs pagube în~toţi anii, distrngînd 1/5-1/2 din suprafaţa fo
li~iră··(tahelele 2,'4, 5 şi 6) .'Inca·zul ciupercii A. porii f.sp. solani atacul din
culturile irigate prin cele două metode a fost, în general, asemănătoaTe, dar
cel de P. infestarts a fost de obicei m.ai fi1are în culturile irigate prin asper
siune decît In cele irigate prin scurgere la suprafaţă de unde se deduce că

metoda de irigare joacă un anumit rol nUl1.1ai în cazul ciupercii P .infestans
(tabelele 2-6).

În fine:,. din anaJiza a<;.:eloraşi tabele se observă. creştereq gradului
de atac al CeIOl: doi paraziţi în cillturile ir~gate din toateionele s:"a datorat,
în toti anii, cresterii frecventei si' intensitătiiatacurilor, în unele cazuri
mai ~ult a frec~enţei, în alt~le ~ intensităţii (tabelele 2-6). Şi aceasta,
mai ales ca urmare a unei evolutii mai accelerate a parazitilor în noile con
ditii dar, în anulniti ani, si dat~rită devansării cu cca o decadă a datei în
ceperii manifestării atacu;ilor în culturi, care a permis astfel sporirea nu
mărului de infectii, cu repercusiunile respective.

"., CONCLUZII.' (l)Paraziţii obişnuiţi ai culturilor de cartof; din zonele
în care se irigă cartoful, au fost A. poni f.sp. sq!tr:fl.i, în zona destepă şi

P.~1ifestans, in zonele de silvostepă şi forestieră. In anii cu precipitaţiinor
J;IlaJ~< sai! m,ai ploioşi culturile din zona de stepă şi din regiunile cu o umi
ditaterelativă a aerului luai ridicată, au fost atacate şi de P. inf,estans, iar
cele din zona forestieră de A, pani f.sp. solani. (2) Irigarea prin aspersiune
si scurgere la suprafată a culturilor a dus Întotdeauna la cresterea conside'
;'abilă a gradului de ~tac al paraziţilor din culturi, ca urm~re a evoluţiei
mai accelerate a acestora în noile conditii si, uneori, a devansării datei
începerii ll1anifestării atacurilor în cultu;i. (3) În zona forestieră irigarea
prin scurgere la suprafaţă a favorizat, în anii mai secetoşi, lnanifestarea
în culturi a atacului unui alt parazit,E. cichol'acearum. (4) Atacul de A. parri
Lsp,' sdlcini a fost influenţat, pozitiv, în mod aselnănător de ambele metode
de irigare, cel de P. infestans mai mult de irigarea prin aspersiune, iar ce]
de E. cicho1'aceant1ft numai de irigarea prin scurgere la suprafaţă.
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IRRIGATIONEFFECT ON PHYTOSANITARY STATE
OFTHE POTATO CROP

Summary

The potato plants were ordinarly attacked in steppe by A lterncwia P01Ti f.sP. solani aud·
in forest steppe and forest zones by Phytophthora infestans; in the rainy years Ph. infestans aud·
A. porri appeared even in steppe and in forest steppe, respectively. The irrigation by sprin
klets ar by furrows favorized the attack level; this doubled level was attained as an effect of
the infection evolution intensification ar of the attack earlier date. In the forest zone the sur
face irrigation induced conditions suitable to Erysiphe cichoracearum attack, covering about
11% foliage area. One can draw the conclusion that both of the irrigation procedures influ
enced positively the A. porri attack, the sprinkler irrigation was more favorable ta Ph. infes··
tans and the surface irrigation (by furrows) was more favomble ta E. cichoracearwn.

DER EINFLUSS DER BEWÂSSERUNG AUF DAS KRANKHEITSBILD
DER KARTOFFELSCHLĂGE

Zusammenfassung

Die Kartoffelfelder aus der Steppenzone waren, gewohnlich, vom Pilz A lternaria porri
f. sp. solani befallen, die jenigen aus der vValdsteppen- und vValdzane hingegen van Phyto
phtora infestans; in Jahren mit normalen oder ilbernormalen Niederschliigen waren die Karto
ffelfelder aus der Steppenzone, aus den Regionen mit hăherer relativer Luftfeuchtigkeit auch
von Phytophthora infestans befallen und die aus der Waldzone hingegen von A lternaria porri
f.sp. solani. Die Bewăsserung, durch Beregnung oder Berieselnng, ffthrte immer zu einem be
trăchtichen Ausstieg des BefaHgrac1es durch die allgemeinen Kartoffelparasiten, welcher sich
gewohnlich verdoppelte, als Folge einer bescleunigten Entwicklung dieser Parasiten nnd, man·
chmal, auch als Folge der Vorverlagung des ersten Auftretens der Krankheiten in den Karto
ffelschlăgen; auf diese Art wurde der BefaH dieser Parasiten in allen Befallsjahren schădlich.

In cler Waldzone, in trockeneren Jahren, hat die Bewăsserung durch Berieselungzusătzlich

auch das Auftreten eines anderen Parasiten begilnstigt: Erysiphe cichoracearum, welcher bis
11% cler Blattf1ăche belegte. Der BefaH von A lternaria porii f.sp. solani wnrde positiv beein
flusst, ăhnlich von beiden Bewăsserungsmethoden,der van Phytoplzthorct infestans .mehr von
der Beregnung und der van Erysiphe cichoracearum nur van der Bewăsserungdurch Berieselung.
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BJIH5IHHE OPOlllEHI15I HA <:I>I1TOCAHI1TAPHOE COCT05IHI1E
KynbTYP KAPTO<:I>En5I

PeSIOMe

TIoca,ll,MI' KapToepeJUl, pacnOJlO:li<eH-Hble B CTenHOH SOHe, 06bPIHO nO)lBepralOTC51 nopaLKeHMlO
rpM60M Alternaria porri f.sp. salani, a llOCa)lKM paCnOJlO)KeHHble B JleCOCTellHoH tI

JlecHoii SOHax ~ rpH60M Phytophtora infestans. B rO)lbl C HOpMaJlbHblM HJlH 60Jlee 06Il

JlhHblM KOJIMlleCTBOM aTMoc<ţ>epHblX oca)lKOB H B pailOHax C nOBblllIeHHOH BJ1aLKHOCTblO BOS)lyxa,

KyJlbTypbI I<apToepeJl51 B cTenHoH SOHe TaKLKe nOJl,BeprmOTC5I 1l0pa2KeHHlO <ţ>HTO<ţ>TOPOH, a B JleCHOH

SOHe - aJlbTepHapHOSOM.OpOllIeHHe )lOLK)leBaHHeM HJlH )Ke 1l0BepXHOCTHhIM CTOKOM Bcer)J.a
Bhl3bIBaeT SHaqHTe,lIbHoe yCHJleHHe CTeneHH 1l0pa)KeHH5I 06JlHraTHblMH llapaSHTaMH KyJlbTyp,

KOTOpa51 CTaHOBHTC5I B ABa pasa CHJlbHee, llpHqeM HHor)J.a llopaLKeHHe llpOHCXOAHT TaKLKe H
paHbllIe 06bl4Horo cpOKa. TaKHM 06 pasoM, llopaLKeHHe 9THMH llapasHTaMH 5IBJl51eTC5I ry6HTeJlbHbIM

BO Bce rO)lbl ero llp05IBJleHH51. B JleCI-lOH SOHe, B 60Jlee sacyllIJlHBbIe rO)lbI, opollIeHHe lloBep

XHOCTHblM CTOKOM 6JlarOnplUITCTByeT 1l0paLKeHHlO KyJlbTyp KapToepeJl5I eme H APyrHM llapaSM

TOM - Erysiphe cichara CeaZU1n , KOTopoe OXBaTblBaeT AO 11 % llJlOma)J.H JlHCTOBOH nOBepxHo

CTH. nOpa)KeHHlO rpH60M Alternaria porri f. sp. salani, B OAHHaKOBOH Mepe cnoco6cTByI-OT
06aMeTo)J.a opOllIeHH51, llopa:w;:eHHlo rpH60M Phytaphtara infestans B 60JlbilleH Mepe clloco6

cTByeT opOIlleHHe )lOfK)l.eBaHHeM, a 1l0pa)l<eHHlo rpH60M Erysiphe cichoracearum TOJlbKO opOllIe
mIe llOBepXHOCTHhlM CTOKOM.
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Lucr. şt. (Anale) Le.p.C. Braşov, 1982 voI. XIII

INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE ŞI FERTILIZARE
ASUPRA PIERDERILOR DE: TUBE'R,CULI 'I'N TIMPUL '

pASTRĂRII

V. FRÎNCU*), S. IANOŞI şi FL. NICULESCU*)

În anii 1978 şi 1980 s-a,i executat la LC.P.C. Braşov' experienţe

de păstrare cu material din cîmpul in care s-au aplicat irigaţii şi îngrăşări

fazia1e pentru a urmări în ce măsura aceşti factod influenţează păstrarea

tuberculilor în timpul depozitării. S-a verificat capacitatea de păs

trare a tuberculilor din soiul Desiree la care s-a administrat o doză de
N220P13oK120 (substanţa activă) la hectar, aplicată în diferite faze în
condiţii de irigat şi de neirigat. Prin administrarea acestei doze de
îngrăşăminte soiul Desiree îşi menţine capacitatea de păstrare în limite
normale în condiţii de neirigat, iar în condiţii de irigare pierderile
sînt în medie cu 2,85-5,10% mai mari, depăşind prev'ederi admise prin
ordinul 67/78 care admite pierderi de 7,50%.

Cercetări privind influenţa momentului aplicării fertilizării cît si
a irigării culturii de cartofi asupra pierderilor prin păstrare sînt puţine in
ţara noastră şi nu se referă decît la natura îngrăşămintelorşi la momentu l
ultimei udări (B r e t a 11, 1969) . Sistemul actual de păstrare şi tehnolo
gia culturii practicată astăzi impun reluarea cercetărilor şi aprofundatea
lor. în acest sens s-a iniţiat o experienţă de I.C.P.V.I.L.F. Bucureşti, în
colaborare cu LC.P.C. Brasov în anii 1978 si 1980.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Materialul folosit în
experimentarea fost produs în cîmpurile de experienţă ale I.C.P .C. Braşov,
din cadrul laboratorului de tehnologie, în condiţii de irigat şi neirigat, iar
dozele de îngrăşăminte N220P130K120 au fost aplicate fazial (tabelul 1).

La recoltare, s-a luat din fiecare variantă cîte o probă medie de 10 kg
în trei repetiţii, puse în săculeţi de plasă şi aşezaţi pentru păstrare în masa
de cartofi dintr-o celulă a depozitului cu ventilaţie lnecanică, de la C.S.L.
Ghimbav, la adîncimea de 0,5 fi, unde au fost tinuti 6 luni.

Pentru stabilirea comportării la păstrare a' cartofilor produşi în dife
rite condiţii tehnologice de fertilizare şi irigare, au fost efectuate determinări

vizînd atît nivelul pierderilor precum şi gradul de încolţire al tuberculilor.
Analizînd tabelul 2, în care sînt redate pierderile în greutate ale tu

berculilor se constată că variantele irigate prezintă pierderi semnificative
în greutate (2,97 %) faţă de variantele neirigate.

*) I.C.P.V.I.L.F. - Bucureşti
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Schema de organizare a experienţei (Scheme of experimental variants)

Doza de fertilizare (Fertilization rate)

Tabel'ul 1

Jb
arătura

Cu sau fără

0:1::;- de bază
prao;.i1a 1 prao;.ila II

...., c:: (first (second
I=i ro (autml1!J0:1.-

before
n:echanical mechanical not)

.- H

:~.~. ro hoeing) hoeing)ro~

>C

N r· ' S5 55 55 55 - ' irigat
V l 43 "1"3 43 (irrigaţecl)

"10 40 40___1

N 55 55 55 55 neirigat
V p ..!;3 43 A" (not irrigated)1 ,"

K 40 40 40

N 55 55 55 55 irigat
V 2

p 87 43 (irrigatecl)
K 80 40

N 55 S5 55 55 , neirigat
V .p 87 "13 (not irrigatecl)2

K 80 '40

N 55 55 55 55 irigat
V 3 P 65 65 (iuigatecl)

K 60 60

N 55 55 55 55 neirigat
V p 65 65 (not irrigatecl)3

K GO 60--- ---
N 220 irigat

v'4 p 130 (iuigatecl)
K 120

N 220 neirigat
V:4 P 130 (not irrigatecl)

K 120

Tabelul 2

Influenţa irigaţiei asupra pierderilor după 6 luni de păstrare în depozit ventilat mecank
(JEffett of inigation onstorage losses arteI' 6 months ·ofkeeping in a mechanica1'lo/ ventilated

store-hoHse)

Varianta (Variant)

Neirigat
(Not irrigated)

Irigat
(Irrigated)

DL 5%
1%

0,1% =

de I
.pierderi V,10,j ,,"tive I Diferenţa Semnificaţia

.~ -",. (Relative values) (Difference) (Significance)
of

6,56 100

9,53 145 2,97 **
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Din analiza tabelului 3, unde este luat în calcul factorul B (îngrăşă

ulinte), reiese că pierderile cele mai mari au fost înregistrate la V2 , la care
fasfoTul şi potasiul au fost administrate în proporţie de 2/3 după cultura
premergătoareşi 1/3 la plantal~e. Se consideră că administrarea prea timpu
rie a unei cantităţi apreciabile de îngrăşăn1întcu fosfor şi potasiu a făcut

ca azotul administrat ulterior să se găsească în exces în timpul vegetaţiei

plantei şi să producă în final pierderi mai mari în greutate (9,85%) în cursul
depozitării.

Tabelul 3

Efeetul ingrăşării şi al momentului aplicării îngrăşăm'Înte1ora.supra păstrării cartofHor
(Effect of fertilization and fertilization momenton potato storage)

Variantil
(Variant)

\7.~

DL
DL
DL

8,40

9,85

6,90

7,03

119

1"40

98

100

Diferenţ1't

(Differel1ce)

+ 1,37

+2,82

-0,13

Semnificaţia

(Significance)

**
***

Influenta interactiunii celor doi factori asupra păstrării tuberculilor
este redată îl~ tal)elul 4. Cele n1ai reduse pierderi au fost constatate dintre
variantele neirigate la V4 (5,16 %), unde fosforul şi potasiul au fost admi-

Tabelul 4

Influenţa irigării şi a îngrăşămintelor asupra pierderilor din timpul păstJrării

(Effect of irrigation and fertilization on potato storage losses)

Variantele Procent de
Valori relative(Variants) pierderi Diferenţa

(F ~.' JC'" 'toV of (Relative (Differences)
v;J.lues)

V 7,00 136 + 1,841
Neirigat V z 7,30 141 +2,14(Not
irrigated) "3 6,80 132 +1,64

V 4 5,16 100

V 9,85 111 0,951

Irigat V 12,40 139 3,50
(Irrigated)

2

V 7,00 78 -1,903

V 8,90 1004

DL 5% 1,37
DL 1%) = 192
DL 0,1% = 2,71

Semnificatia
(Si gnifica~ce)

* *

***
o
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nistratţ în totalitate toamna iar azotul la pregătirea terenului pentru plan
tare; dintre variantele irigate, varianta V3 a prezentat pierderile cele lna~

mici (1 O~), adică atunci cînd fosfarul şi potasiul au fost administrate 50 %

toamna şi 50o~ primăvara la pregătirea terenului pentru plantare, iar azo
tuI a fost distribuit în4 faze (la pregătirea terenului pentru plantare, la

. plantare, praşila 1 şi praşila 2).
Administrarea în cantităţi egale a fosforului şi potasiului (toamna

şi pl"irnăvara la pregătirea terenului pentru plantare) şi administrarea în
doze egale a azotului (la pregătirea terenului la plantare, praşila 1 şi praşila

2) a fost la fel de utilă, atît la irigat cît şi la neirigat, pierderile fiind aproape
egale .la (6,8 % la neirigat şi 7,00 o~ la irigat).

COIuparînc1 pierderile înregistrate Cu valorile legale admise pentru
aceeaşi perioadă (7 ,500~) se constată că, în condiţii de neirigare, toate va
ri~ntele au avut pierderi în greutate Îlllimitele legale, în timp ce, în condiţii

de irigare, numai V3 'prezintă o valoare mai redusă (7,00 %
). .

Din evoluţia încolţirii pe durata păstrării (tabelul 5) se constată că

încolţirea cartofilor din soiul Desiree la depozitul C.S.L. Ghimbav a început
să se manifeste după 4-5 luni de la depozitare în funcţie de variantă (1110

mentul fertilizării şi prezenţa sau lipsa irigării). Tuberculii din variantele
irigate au început să încolţească cu o lună mai devreme decît cei din varian
tele neirigate.

Tabelul 5

Evoluţia procentului de tuberculi incolţiţi pe durata păstrării

(IEvolution of the percentage of sprouted tubers during storage period)

<; vI:' .:Bt._ <J.J
.~~

11~
......

Varianta .o", .0.0 Ianuarie Februarie Martie
(Variallt)

~.o S '" S S (January) (February) (lVIarch)0,8 Q) ::.- '" <J
-t.J

~~
t.J t.J

oS?. '" QJOe.
f \ i i978\198011978119BO 197811980 1978 \1980 1978 I 1980 19713

1
1980

I
Irigat O O O O O O 5,0 ° 26,0· 9,2 92,0 29,3

VI
Neirigat O O O O O O 2,4 O 18,2 3,4 65,0 11,4

- - - - - - --- --------
Irigat O O O O O O 10,6 O 43,0 16,3 100;0 34,4

V2
Neirigat O O O

~I~
O O O 14,1 5,0 67,8 18,1

- -- - --------
Irigat O O O O O O 4,8 O 21,0 13,1 73,6 32,9

Va Neirigat O O O O O O O O 18,9 4,3 60,0 22,5

- - - - - -- - --------
Irigat O O O O O O 7,0 O 17,3 12,5 71,0 26,0

V4
Neirigat O O O O O O O O 11,6 3,8 58,0 19,6

Din punct de vedere al prezenţei şi evoluţiei colţilor reiese că, indi
ferent de faptul că s-a irigat sau nu, cel mai bine se prezintă tuberculii din
cultura care a primit îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu primăvara odată cu
pregătirea terenului.
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CONCLUZII. (l) în zona Braşov tuberculii din soiul Desiree, produşi
prin irigare, prezintă capacitate redusă de păstrare. (2) La: varianteleirigaty
pierderile în greutate cîupă 6 luni de păstrare în spaţii ventilate ulecanic
sînt în luedie cu 2,85 % pînă la 5,10 % mai nlari decît pierderile admise prin
onlinul 67/78 (care prevede 7,50 % pierderi). (3) Irigarea influenţează incu
baţia tuberculilor, ,aceştia ieşind lnai repede din repausul genninativ şi

h1colţind în proporţie luai mare (cu 13-32°~ în 1978 şi cu 7-17% în,)980) ..
(4) Prin administrarea unor doze relativ mari deîng~·ăşăminte(N220Pl~oKuw,

substanţă activă) soiul Desiree îşi menţine capacitatea de'păstrare în limite
nOITIlale, în condiţiide neirigat nedepăşindlinlitele legale (7,50 %), (5) NIomen
tu} aplicării fertilizării influenţeaza capacitatea de păstrare iar cele mai
bm'le rezultate s-au obţinut fie cînd fostorul şi potasiul a fost administrat
la cultura irigată în două reprize egale (toamna la arătura de bază şi primă,~

vara la pregătirea terenului), însoţit de azot administrat în părţiegale (la
pregătirea terenului pentru plantat, plantat, praşila 1 şi praşila 2), fie dnd
fosforul şi potasiul au fost administrate la culturaneirigată integral toamna
odată cu arătura de bază, iar azotul într-o singură repriză la pregătirea te~

l'enului pentru plantare.
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EFFECT OF IRRIGATION AND FERTILIZATION
ON TUBER LOSSES DURING STORAGE

S1,f,mmary

In the years 1978 and 1980 experiments testing the storage capacity of the potato
tubers harvested in field irrigated and phasiaHy fertilized were carried out in Braşov. The
variosly fractionned rate of N 220P130K120 active substance kg/ha induced under no irrigation a
normal storing capacity of the Desiree potato tubers but induced 10.35- 12.60% losses (over
the officially admitted limits) when irrigation was applied in the field.

DER EINFLUSS DER BEWĂSSERUNG UND DER DUNGUNG
AUF DJE KNOLLENVERLUSTE WĂHREND DER LAGERUNG

Zusammenfassung

In den Jahren 1978 and 1980 wurden am Institut fUr Kartoffelforschung und -Produk
tion Braşov Lagerungsversuche durchgefiihrt, mit material ans Feldmversuchen mit Bewă.s

s enlllgs- und Diingungsvarianten, um festzustellen in welchem Masse diese Faktoren
die Lagerung der Kartoffel wă.hrend des Wiuters beeinflussen. Die Lagerungska
pazită.t wurde bei KnoHen der Sorte Desiree gepriift, welche wăhrend der Vegetationszeit
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r-llit N220P130K120 (Aktivsubstanz) gedungt wurde, gestaffelt auf Hlehrere Entwicklungsphasen,
mit nnd ohne Bewasserung. Bei diesen Dungemittelgaben, bewahrt die Sorte Desiree ihre
Lagerungskapazitat, ohne Bewasserung, innerhalt normaler Grenzen, mit Bewasserung da
gegen waren dic Lagerungsv-erluste um 2,85- 5, 10% h6her, so dass die zugelassene N orm fur
Lagerungsverluste von 7,5% uberschritten wurde.

BJU151HHE PE)KH.MA· OPOIllEHI15IH ynOI3PEHI15I HA nOTEPH
KJ1YI3HEH KAPTO<PEJ15I BO BPEM5I XPAHEHI15I

P e'31O.Ml?

B 1978 II 1980 rr., B 6pawoBcKoM HayqHO-HCCJle)J.oB3TeJlbCKOM HHcTllTyTe KapToepeJIeBo]J.
CTB3, npOBo)llIJlHCb OTIbITbI no xp3HelmlO KapToepeJIfl,nOJlyqeHHOrOc nOJIefI, f)le npoBo)J.IWOCb
opoweH1le MnpI<IMeHflvlJMCb TIO)J.KOpMKH TIO epa3aM pOCTa, c ueJlbIO yCTaHOBJleHMfl Toro B KaKofI
Mepe 3TM ep3l<TOpbI BJIMfllOT Ha JIe2KKOCTb KapTo4levlJfl BO BpeMH xpaHemlfl. QnblTbI npOBO)J.MJIHCb
C COpTOM .lle3Hpe, no)J. ~OTOPblfI nOpa3JIUqHbIMepa3aMpocTa BHOCUJIHCb y)J.06peHIIfl BJl03e
N 220P130K120/ra ):\.H., KaK'B yCJIOBIIHX opoweHIIH, TaKI1 6e3 Hero. DPII BHeceHIIII 3TOH )J.03bI )rAO
6peHuH JIe2KkOCTb copTa ,1le3IIpe, BblpaIUMBaBWeroc516e3 opoweHIIfl, cOXpaHflJIaCb B HOpMaJIbHbIX
npe):\eJlax, TOf)J,a KaI{ npII npMMeHeHIIII opoweHMfl nOTepII KJIy6HeH 6bIJIII B cpe)J.HeM Ha 2,85
-5,10% 6o.l]hUle li npeBocxo):\lWll ):\orrycTHMble nopMaMH nOTepll B 7,50%.
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LUcr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1982, voI. XIIr

SINTEZA CERCETĂRILOR PRIVIND TEHNOLOGIA
CULTURII CARTOFULUI IN PODIŞUL. CENTRAL

MOLDOVENESC

A. CRETU, GH. COlVIAROVSCHI şi M. AXINTE*)

Se face sinteza cerceti'uilor privind tehnologia culturii. cartofului,
efectuate in Podişul Central Moldo'Jenesc în perioada 1971-1979. Ală

turi de rezultatele nepublicate, prezentate mai pe larg, se menţionează

şi concluziile din rezultatele deja publicate în intenţia realizării unui
cadru tehnologic cît mai complet. Actuala organizare a agriculturii în
C.U.A.S.C.-uri permite concentrarea suprafeţelor cu cartof şi aplicarea
unui asolament de 3 ani la irigat şi 4 ani la neirigat. Se recomandă soiu
rile Ostara şi Desiree plantate la o desime de 40-50 mii plante/ha la
neirigat şi 50-60 mii plante Iha la irigat, cu calibre de sămînţ~t de
45-60 mm la Ostara şi 30-45 mm la Desiree. Se recomandă cele mai·
bune formule de îngrăşare, de erbicidare şi de irigare. Coeficientul de
penetrahilitate al solului a fost m~trit prin sistemul de fertilizare.

Schimbarea soiurilor cultivate, în raport cu destinaţia producţiei,

cresterea continuă a fertilitătii solului ca urnlare a cantitătilor mai lllari
de 'îngrăşăn1 inte folosite, creşterea gradului de lnecanizare ~ lucrărilor şi
extinderea suprafeţelor irigate, au impus şi impun continuarea cerceEtrilor
la cartof pentru obţinerea de date a căror utilizare în procesul de producţie

să contribuie la realizarea de recolte eficiente si constante.
În lucrarea de faţă se prezintă o sinteză a ~ercetărilor experimentale

privind tehnologia culturii cartofului efectuate în ultimii ani în condiţiile

specifice Podişului Central Moldovenesc.
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Datele cuprinse în

prezenta lucrare sînt rezultatele experimentărilor efectuate în perioada
1971-1979 în cadrul Institutului agronomic Iaşi (Staţiunea didactidi
experimentală), precum şi în judeţe şi la unităţi de producţie (C.A.P. Huşi
judetul Vaslui; C.A.P. Helesteni, C.A.P. Răchiteni si I.A.S. Popricani
fenn~ Pruteţ din judeţul Iaşi)', în condiţii de irigare şi'neirigare.

Condiţiile de climă (precipitaţii şi temperatura aerului), în perioada
experimentărilor, au înregistrat variaţii mari, comparativ cu normalele,
existînd ani cu condiţii favorabile, dar şi ani cu condiţii luai puţin favora-

*) Institutul agronomic "Ion Ionescu de Ia Brad" Iaşi
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bile culturii cartofului. Precipitaţiile atmosfericc" nu asigura In .totalitate
cDnsmnul de apă al culturii cartofului fiind necesară c01npletarea deficitul ni
prin irigaţii (fig. 1).

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Alnplasarea şi rotaţia culturii cartofului·
Pentru obţinerea unor producţii 111ari la cartof în podişul central al Ma ldo
Vţ2:i, sînt necesare soIuri cu textură uşoară (nisipoase, nisipo-lutoase sau lnto
nisipoase) şi o revenire a culturii pe aceeaşi suprafaţă după 3-4 ani (B e
I inel ei, 1970; BăI t e a n u şi B î r n aur e, 1979). Prin cre
area COl1siliilor unice aleagric;ulturii de ·stat şicoop~ratiste.au ?-p5xut

pentru concentrarea supraÎeţelof îri ferm.e specializate pentrucul-'
tura cartofuluişi'realizareaunorrotaţii Gorespunzătoare (fig. 2, 3). Astfel
sînt recOlnandabile pe terenurile irigate;: .rotaţii de 4 ani (lucern~i., cartof,
cereale păioase şi porunlb boabe) sau, mai bine de 3 ani (legume sau cereale
păioase, cartof şi porun1b boabe), iar pe terenurile neirigate: rotaţii de 4 ani
(legu111inoase perene sau anucde, cattof, cereale p~l.ioase şi parulnb

Soiurile de cartof, utilizate şi recomandate pentru această zonă (C a n
ţ ă r şi calab., 1976), atît pe terenurile irigate cît şi pe cele neirigate, slnt
urn1ătoarele: soiul Ostara pentru producerea cartofului pentru consunl ex
ttatimpuriu (cu preîncalţire), tin1pubu şi de varrl şi soiul Desiree, pentru
car-toful destinat consUlnului de tcalnnrl.-iarnZL

Desimea, distanţa şi rnărhnea tuberculHor folosiţi la plantare. OLţi

netea unor producţii l:nari şi constante de tuberculi în Podişul Central 1101·

o COllsu/n de apa
~ PreCJp/la//ilf{j~/ /975 -16

P/'ecplla//PRUT~Tf971- 7'Î

Fig. 1 - şi consumul de
cartcfului în Central Moldo'lcnesc
water consumption pOt2,to In

~ian Plateâu), Hu~i .Pruteţ
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Fig. 2 -- Producţiile medii ele cartof realizate în judeţul laşi în 1971 (a) şi 1979 (b) (Potato
yields in laşi district in 1971 (a) and 1979 (b) )



192 A. CREŢU şi colaboratorii

dovenesc (C r e ţ u: 1978) este posibilă cu densitatea de 40-50 000 cui
buri/ha pe terenurile neirigate şi de 50-60 000 cuiburi/ha pe terenurile
irigate în cazul soiului Ostara şi cu densitatea de 50 000, respectiv 60 000
cuiburi/ha, în cazul soiului Desiree (C r e ţ u, 1978). Aceste densit5,ţi

(ilustrate pentru neirigat în fig. 4) se pot realiza cu distanţe între rînduri
de 70-80 cm, existînd A posibilitate.amecaniz~lrii lucrărilor de întreţinere

şi de recoltare (fig. 5). In ceea ce priveşte m~lrimea tuberculilor folosiţi la
plantare cele mai bune producţii s-au realizat la calibrul de 45-60 mm la
soiul Ostara şi de 30-45 mm la soiul Desiree (fig. 6). Rezultă că, pentru
densităţile recomandate, norma de plantare este de 3 500-4 500 kg/ha;
creştere'a mărimii tuberculilor folosiţi la plantare, la aceeaşi densitate,
nu se corelează cu sporuri semnificative de producţie.

Aplicarea îngrăcşămintelor la cartof. Planta de cartof, răspunde cel
lllai eficient la aplicarea îngrăsăInintelor, În general si la îngrăsăminte or
ganice, în special. În condiţii 'de neirigare, cercetăril~ efectuat~ În această
zonă (C o mar o v s c h i 'şi colab., 1978), dClnonstreaz~l necesitatea
aplicării unor doze de 30 t/ha gunoi fermentat, pe cînd în condiţii de irigare
doza de gunoi creşte la 40-50 t/ha (C r e ţ u şi C anţ ă r, 1976;
Cre ţ li, 1978). Cel mai eficient sistem de îngrăşare, la cartof, în condiţii

de neirigare şi de irigare. îl reprezingl fertilizarea organo-n1inerală întrucît

Sub 5

GQLCI Ţ( !

Fig. 3 a
,Fig. 3 - Producţiile medii de cartof realizate în ju
deţul Vaslui în 1971 (a) şi 1979 (b) (Patata mean yields

in Vaslui district in 197 t (a) and 1979 (b) )
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II ·"-f5 - 2D f;ha
~r~lJ[e 20"'·

Fig. 3 b

Fig. 4 - Influenţa desimii de plantare asupra pro
ducţiei de cartof (Effect of crop density on potato

yield)
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Fig, 5 - Influenţa distanţei între rinduri a'iupra produc
ţiei de cartof (EHcct of row distance an potata y'ielcl)

Fig, 6 -- InflueI~ta ln~hirnii tu bcrculilor fulo.I,iti la plantare
asupra preducţici (J=<:Hcct of luÎlcr size llscd at planting un

potai o yiclcl)
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efectul prelungit al gunoiului se cOInpletează foarte bine cu efectul imediat
al ingrăşălnintelor chim.ice. Cercetările noastre au dus la concluzia dl., pe
terenurile. cu textură favorabilă cartofului şi cu 0. fertilitat~ mijlocie, .dozele
de Îl1gr~{şăminte organo-lninerale cele nlai eficace sînt: la neirigat 20-25
t/ha gunoi + NsoP sO' iar pe terenurile irigate 30 t/ha gunoi + N160P 80 sau
NsoPsoKso·

În cazul folosirii numai a îngrăşănlintelor chimice, cercetările noastre
au evidenţiat că producţia creşte în special pe măsura sporirii dozelor de
azot si nluIt lnai putin de fosfor. Cea mai eficientă interactiune este la în
grăşa~ea cu azot pe ~ln fond redus de PI{ sau la îngrăşarea'cu fosfor pe un
fond n1~l.rit de NK. Se pare că cea nlai ecollOInică fertilizare se realizează

la doza de N160P.wK40 la neirigat şi N16()P4oI{4o sau N160PsoK40 la irigat (fig.7).
Folosirea erbicidelor Ia cartof. În ultinlii ani, ganla erbicidelor folo

site pentru cultura cartofului s-a lărgit mult, asigurîndu-se posibilitatea
combaterii tuturor buruienilor şi lnecanizarea integrală a lucrărilor tehno
logice. Aplicarea tratanlentelor cu cîte un singur erbicid (tabelul 1) asigură

combaterea buruienilor într-o proporţie însem.nată şi în acelaşi timp reali
zarea unor producţii nlari.

Rezultate superioare în combaterea buruienilor şi în realizarea de
producţii lnari se înregistrează atunci dnd se asociază, la tratamente, cîte
2-3 erbicide (tabelul 2).

Prin aceast~l asociere, se Uirgeşte spectrul de acţiune fitotoxică a er
bicidelor şi se realizeaz{l un gr~d de cOlubatere a buruienilor luai ridicat
(A x i n t şi colab., 1976). In urma cercetărilor noastre, considerăm ca

Fig. 7 - Influenţa în~~răşălllllltelor chimice asupra producţiei de cartof în con
diţii de irigare şi (Effect of chemical ferti1izers on potato yield un

deI' irrigation OI' not)
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.. Tabehtl 1

Efectul'ell'bicidelol"sim,plein combaterea buruieuilor la cartof (Effect of simple herbicides on
weedsand potato field)

Gradul de combatere a
Producţia de tuberculi I D~_"buruieni10r (control of Media fată de:

Specificare (Variants) weeds) % (yield) (t/ha) (Mean) (Difference)

{ I I I t/ha I I1977 1978 1979 1977 1978 1979 mt.! mt.2

Martor-l (3 praşi1e) 97,7 95,6 99,4 26,9 20,9 25,8 24,5 - +17,0

Martor-2 (neprăşit) - - - 4,7 6,0 11,9 7,5 + 17,0 -
Codal 7 kg/ha 63,6 80,7 - 18,8 24,7 - 21,8 -2,7 + 14,3

Galex 10 fi 63,4 97,6 - 19,0 21,0 - 20,0 -4,5 + 12,5

Sencor 1,5 fi 87,2 91,3 87,6 22,6 21,6 26,5 23,6 -0,9 + 16,1

PEI-221 3 fi 93,7 91,9 86,5 25,3 23,0 26,8 25,9 +0,5 + 17,5

Cosatrin 4 fi 85,0 99,5 74,4 27,3 21,7 24,5 23,8 -0,7 + 16,3

Tabelul 2

Efectul erbicidelor asociate în combaterea buruieuilor la cartof (Effect of assodated herbicides
on weeds aud potato crop)

Gradul de combat.
Diferenţa

Modul de (control )% Prod. faţă de

asociere Erbicidele (Herbicides) (yield) (Difference) :

(association)
1 mono. r

t/ha
1 mt.-2total dicot. mL-!

Eptam-7E + Cosatrin 8+ 5 72,8 36,8 10,6 24,7 -1,1 +12,8

2 Cosatrin + Alachlor 5+5 65,9 10,4 45,5 26,7 + 0,9 +14,8
erbic. Eptam + Cosatrin combi. 72,5 43,0 9,5 28,3 + 2,5 +16,4

Cosatr. Combi+Alach. 4+5 69,1 10,5 53,6 29,0 + 3,2 + 17,1

Cosatr. + Fagotox. 5+5 88,1 8,4 69,1 27,6 + 1,8 +15,7
--- ------ ------

Ept.+Cosatrin+Fago. 6+5+5 55,7 34,4 13,1 24,8 -0,9 +12,9

3 Ept.+Cosatr.+lnced. 6+5+5 64,5 32,5 14,6 24,7 -1,1 +12,8

erbic. Ept.+Cosatr.+Alach. 6+5+5 82,8 8,2 70,6 27,5 + 1,7 +15,6

Cosatr.+Fago.+PEI 5+5+ 1,5 80,2 0,3 82,8 29,0 + 3,2 +17,1

------------------
4 Ept.+Cos.+Alach.+Fago.

erbic. 6+5+5+5 85,9 3,5 81,3 24,3 -1,5 +12,4

--- --------- ---.
Martor-! (3 praşi1e 25,8 - +13,9

Martor-2 (neprăşit) 11,9 -13,9 -
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erbicide bune pentru cartoful cultivat în Podişul Central Moldovenesc:
administrate singure, Cosatrin (4 kg/ha), Sencor (1,5 kg/ha) sau PEI-221
(3 kg/ha), administrarea în asociere de cîte două erbicide - Eptan'l-7E +
+Cosatrin (4+6), Cosatrin + Alachlor (4+5), Cosatrin + PEI-221 (5+
+1,5) sau administrate în asociere de cîte trei erbicide- Eptam-7E + Co
satrin + Alachlor (6 +5 +5), Cosatrin + Fagotoxid + PEI-221 (5 +5 +1,5
kg/ha).

Numărul trecerHor cu ll1ijloace mecanice pe aceea5i suprafaţă. NUlne
roasele tratan1ente chimice, necesare culturii cartofului în perioada de ve
getaţie, la care se adaugă lucrările impuse de pregătirea patului germinativ;
de aplicarea îngrăşămintelor şi a erbicidelor, deten11ină ca numărul trece
rilor cu mijloacele mecanizate, pe aceeaşi suprafaţă, să fie foarte mare.
Aceasta, luai ales pe terenurile irigate, provoacă O tasare excesivă a solului
şi în'lpiedică procesul de formare a tuberculilor. Cercetările pe această temă

(B eri n d e i şi colab., 1972; Bre d t şi P o p e s c u, 1972)
semnalează necesitatea reducerii trecerilor, dar lipsa unor tractoare mai
puternice care să permită tractarea concomitentă a mai multor agregate
limitează această posibilitate. în cadrul experimentărilornoastre aIn con
statat că, în condiţii de irigare, varianta cu 30 t/ha gunoi fermentat +
+ N210P40K40 precum şi varianta cu 30 t/ha gunoi + NssPsoKao reduc sem
nificativ coeficientul de penetrabilitate (exprimat în kgf/cm2 şi detenninat
cu penetrometrul CIF-2), cu 5,2800

şi respectiv cu 4,8800 kgf/cm2 , în stratul
de 7-12 em.

Regimul de irigare la cartof. Cercetările legate de regilnul de irigare
a cartofului (C r e ţ u şi D u mit rac h e, 1975; C anţ ă r
şicolab., 1976), delTIonstrează ca o necesitate obiectivă folosirea irigaţiei,

ÎntruCÎt precipitaţiile atmosferice din perioada de vegetaţie nu satisfac
pe deplin necesarul de apă al culturii (fig. 1).

Producţii mari şi constante la cartof se pot realiza numai În condiţiile

menţinerii un'lidităţii solului la nivelul plafonului minim egal cu 70 % lUA
caz În care numărul udărilor poate fi de 3-4, iar repartiţia lor pe faze de
vegetaţie să fie după schema 1-2-0 sau 1-2-1. în această situaţie, mă

rinlea normei de udare pentru H = 0,7 m, poate fi de 450-500 In3/ha, În
sumînd o normă de irigare egală cu 1 500-2 000 In3/ha. Diferenţele de pro
ducţii :marcate de introducerea irigaţiei sînt ilustrate în figura 8.

CONCLUZII. În urma cercetărilor efectuate în Podişul Central Moldo
venesc se desprind următoarele: (1) Prin crearea C.U.A.S.C .. e posibilă

concentrarea suprafeţelor de cartof pe terenuri uşoare, cu o rotaţie de patru
ani la neirigat (premergătoare cartofului: leguminoase) sau de trei ani la
irigat (premergătoare: legume sau cereale păioase). (2) Soiurile indicate
sînt Ostara (semitimpuriu) şi Desiree (semitîrziu). (3) Desimea pentru ne
irigat este de 40-50 000 şi la neirigat de 50-60 000 plante/ha, calibrele cele
mai indicate de sămîntă fiind de 45-60 mm la Ostara si 30-45 mm la De
siree. (4) Cea mai buni formulă de îngrăşare este cea organo-minerală (20
-25 t/ha gunoi + N80 PtlO la neidgat şi 30 t/ha + NsoPsoKso la irigat).
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asupra
on potato yielcl)

- Vaslui

(5) Se recomandă folosirea erbicidelor în asociaţie cîte (ex. :
7E -1-' Cosatrin, doze 4 +6 sau- CosatrÎn + Alachlor, doze 4 +5) sau
trei (ex.: Eptam 7E + Cosatrin + AlachloT, doze 6 +5 +5). (6) Coeficien-
tul de penetrabilita te la irigat sporeşte la fertilizarea cu 30 tjha +
+ N8oPaoKso. (7) I;rigarea este deosebit de eficace, regimul .rec0l11andat
fiind cu 3-4 udări, pe schenla 1-2-0 S~tU 1-2~1, 111entinerea
unui nivel de 70% lUA. '
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RESEARCH SYNTHESIS ON TECHNOLOGY OF POTATO
CROPPING IN CENTRAL MOLDOVIAN PLATEAU

Summary

199

Experiments carriecl out in 197 F- 1979 are 'sunnllarized. In the itltention to conceive
technology of cropping the results stiU unpublishecl, largely discl1ssed, are men

bcsides the re~ults already publishec1. The recent joining al the ca-operative fann~,

units leads to an efficient concentration of the potato areas in the frame oi a 3 years
,-ni-",·i",,, under irrigation and 4-years rotation uneler no irrigation. 1'he -rarieties Osta1'a and
D{,sirc;c are recollllllended. 1'11e best density of the crap is ':/0- 50 thousands plantsjha in not

ficlcls and 50-- 60 thOllsancls plantsjha in irrigatec1 ones, wIlen 45- 60 nun sized
scecls are used for Osiara and 30- ,:15 mm for Desiree. 1'he best formu1as of fertilization,

herbicidation ami irrigation are mentioned. The soil breaking up increased as an of
a good fertilizatioll system.

SYNTHESE DER FORSCHUNGEN UBER ANBAUTECHNOLOGIE DER
KARTOFFEL IlVI ZENTRALEN HOCHL'AND DER MOLDAU

Z Il S CI menfa sHng

Es 'Hlrc1c cine Synthese der FOTschungen Liber clie Kartoifc1anbautechnologie aus den
]ahren 1971- 1979 im zentralen Hoddancl cler Moidan erarbcitet. Keben unverăffentlichen,

komplettcr clargestcl1ten Ergebnissen, werclen auch die Sclussfolgerungen aus 5chon verăHeu

tlichen Arbeiten envilhnt, mit cler Absicht cler H.ealisierul1g eincs 1wmpleten technologischen
Rah:llcns fi1r clic Zone. Die gegemv~irtige Organisierung cler Lanclwirtschaft i.n einheitliche
agro-inclnstrielle l\.iitc crlaubt clie Konzentrierung cler KartoIfelflăchcn uncl clic Einfiihrung
'Ion 3-jiihrigcn Fruchtfo1gen in Bewiisserungsbedingllngen ,mc1 van 4-jhrigen Fruchtfolgen
ohne Bewiisserung. Es werden die Kartoffe1~)orten Ostara uncl Desiree empfohlen, gepflanzt
mit 50 TseI. StaucIen pro Hektar ohne Bewăsserung und mit 50- 60 1'sd. Stauden pro
Helebr bei Bewiisserung, mit PIlanzgatknollen cler Grăssc 45- (la 111m bei astm-a l.:nd 30- 45
mm bei Dcsiree. Es werden clic besten DLlngungs- Herbizid- unc1 Bewiisserungskombinationen
emplohlen. Der Bodcnpcnetrationskoefizient lwnnte durch cIas Di.'mgi1l1gssystem erhăht \\-erden.

OE30P HCCJIELLOBAHHVI KACAIOUJ,VIXC5I TE XHOJIOfHH
B03)J,EJlbIBAHI15I KAPTOcDEJI>I HA UEHTPAJIbH01Vl IvlOJIL(ABCKOM

flJ1ATO

Pe3/0Jlf.e

1J.aeTcH CBO]J.K3 HCCJle]J.OBaHHi'I, 1\;}CaIOill,I1XC5I TeXHO,lOfHH B03]J.e.TJbIB3HHH xapToepeJIH

npHMeH~1BUleik5I Ha !J,empaJIbllOIVI MO.TJAaBCKOM nJl3TO B TeLJel-IHe nepllOAa 1971-1979 rr. Ha
p5IAY c npeACTClBJIeHHblMH B CTaTbe 60.nee nOJ~po6HO HeonyoJ1HKOB3HHblMH ew.e AaHHbIMa,

JlaEOTC 5I T310hC iI BbIBOJJ.bl 113 y}KC onyollHKoB3HHblX pe3yJ1bTJTOB, C neJlblO C03)J.al-iH5I Hal'l6oJlee
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IlO.llHOi.i KapTHHbI B TeXHOJIorHlJeCKOM OTHOllleHHH. HbIHelllH5151 opraHH3allH51 CeJIbCIWfO X0351i'r

CTBa B BH]l.e e]l.HHbIX rocy]l.apCTBeHHblX H 1<00 IlepaTHBHblX CeJIbCKOX0351i:IcTBeHHbIX COBeTOB
Il03BOJIHeT KOHlleHTpHpOBaTb SaH51Tble IlO]l. KapToepeJIb nJIOlll,a]l.H II npHMeH51Tb TpeXIlOJlbHble

ceBo060pOTbl B yCJIOBIUIX opOllleHH51 Il lJeThlpeXnOJIbHble - 6e3 opOllleHH51. PeIWMeH]l.yeTcH
IlOCa]l.Ky COpTOB OCTapa H ,lle3Hpe ]l.eJIaTb C rycTOToi-i OT 40 ]l.0 50 TbIC. pacTeHHi'I Ha 1 reKTap 6es

opOllleHH51 H OT 50 ]l.0 60 Tblc./ra B yCJIOBHHX opOllleHH51, C BemillHHofl nOCa]l.OlJHbIX KJIy6Hei'I

copTa DCTapa or 45 ).1,0 60 MM, a copTa ,lle3Hpe - or 30 ).1,0 45 MM. ,llaIOTC51 HaHJIylJlllHe epOpMyJlbl

y]l.06peHHH, IlpHMeHeHH51 rep6lIllH]l.OB 11 opOllleHH51. K03epepH11J1eHT BO]l.OnpOHHllaeMocTH IlOlJBbl
6blJl nOBblllleH nyTeM npuMeHeHHll H.uaJIelKameH CHCTeMbl Y.ll06peHH51.
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LUCI'. şt. (Anale) Le.p.C. Braşov, 1982, voI. xnr

REZULTATE n'E CERCETARE PRIVIND MAXIMIZAR:EA
DIRIJATĂ ŞI CONTROLATĂ A PRODUCŢIEI DE CARTO:F

(COMUNICAREA 1)

H. BREDT ~ GH. PAMBL

Comunicarea cuprinde primele rezultate alc unor cercetări spe
ciale pentru fundamentarea ştiinţifică a procesului de intensifica-re a
producţiei de cartof prin tehnologie şi anume, reacţia soiurilor şi liniilD:Jf
de cartof la intensivizarea productiei CÎnd se actionează concomitent in
sistem asupra a 8 factori tehnologi~i cu cite 4 gractuEtri. Producţiile maxi
me de cartof realizate (40-90 t/ha) au evidenţiat concret poteriţialul

biologic diferit al soiurilo!" testate, iar sporurile mari de producţie (2"0
48 tlha sau 70-150%) au demonstrat existenţa unui potenţial tehnolugic
înalt în conditii de intel1sivizare ratiol1ală în sistem multifactoriaL Ca
un dect simultan al intensivizării pl:oducţiei de cartof prin tehnologie a
rezultat mărirea siguranţei şi constanţei recoltei, precum. şi H1ărire:a

producţiei marfă. Intensivizal"ea producţiei ele cartof prin factoi'i tehno
logici a mai influenţat semnificativ prin modificarea mărimii tubt'rc1jlli
lor şi numărul de tuberculi la cuib, prin creşterea pronunţată -a HxaseÎ
de 'treji, prin scm"tarea perioadei de vegetaţie, prin reducerea re'ziste,nţd

la penetrare a solului şi alte efecte. Calculul eficienţei econom:Îce a pro
ducţiilor mari, realizate prin intensi-.,izare, a evidenţiat com.peHiia,rea
eforturilor suplimentare necesare prin beneficii foarte mari, pină la 320-0-0
lei/ha, Sa condiţiile unui preţ de cost in continuă scădere.

Potenţialul de producţie al cartofului este foarte nlare. În condiţii
optitne de lnediu, lnaterial biologic şi tehnolog1e au fost realizate în ţara

noastră producţii de tuberculi ele 30-50 t/ha la nivel de unitate agricolă

(B eri n d e i şi colab., 1981 a), 50-70 t/ha în cînlpurile experimentale
şi de producţie la numeroase staţiuni şi institute de cercetare (1\1: u r c
s a n si colab., 1980), iar în anul 1978 a fost dep{lsit în conditii experiluen
tale ni~'elul de 100 t/ha tuberculi de cartofi în Insula Mare a B'răilei (N ă s
tase, 1982; Berindei, 1982). Producţii constant ridicate se obţin

în ţările cu mare tradiţie În cultura cartofului, dar şi cu condiţii pedo
climatice luai bune pentru producţie, aşa cum sînt Olanda, R.F. Germania
şi S.U.A. cu medii pe ţară de 28-38 t/ha (Be rin d e i, 1981a).

La potenţialul general de producţie al cartofului concură potenţialul

biologic, potenţialul ecologic şi potenţialul tehnologic de producţie'(5 0'

c 01, 1975 şi 1976). Primele două sînt deternlinate de soi, de materialul
de plantat şi, respectiv, de zonarea şi amplasarea producţiei nun1ai în C011
diţii corespunzătoare de cliInă şi, mai ales, de sol. Ele reprezintă în lllare
măsură muncă şi eforturi 11laterializate în soi, nlaterial de plantat şi soL
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Realizarea potenţialelor biologic şi ecologic este condiţionat~l în primul
rînd de alegerea adccvaEl a soiului si solului si de folosirea unui material
de plantat superior. Cînd la început~l perioad~i de vegetaţie aceşti factori
au fost asiguraţi pentru fiecare soi, lot de sămînţZt şi sol, se poate prognoza
cu destultl. precizie nivelul producţiei pentru condiţii clilnatice şi tehnDlo-
gice bune, mediocre salI slabe o p o n y şi colah,. 1978' B eri n d e i
şi cQlab., 1981). .

_Factorul, deficitar şi lIlaipuţin sigur in realizarea producţjilo.r: luari
şI- constante de cartof, contil1l1ă sa rrlmÎnă potenţialul tehnologic dc···pro·.
ducţie, prin optimizareacărriia trebuie prevenite pierderi din potenţia··

lele biologic şi ecologic clate (Berind i, 1981 b; Br dt, 1982;
Soc o 1, 1977). Acest deficit se explid\. prin citeva caracteristici ale po-
tentialului si anUlne: .

, (a) rrlr1.~imea potenţialului depinde de un sistem foarte complex de bc
tori diferiţi, 3n dependenţă şi condiţionare reciprocă continU~t;

(b) întregul sistenl de tehnologie trebuie adaptat foarte bine condi.
ţiilor date. pînă la nivel de solă ~i parcelrL şi trebuie corectat continuu In
i'aport cu e-volutia acestor conditii. de DToductie;
, ~, '(c) eforturile tehnologice nec~sa:re p~ntru~nanumit de

slnt;. cErect proporţionale cu deficitele în realizarea potenţialeler

si biologic ;
"'(el) sistemul ele
tio.6am; .
, ....(~) HlecanÎzarea producţiei a nlodificat sistem
tehnologic', cu deosebire în producţia cartofuluÎ;

(f)optilnizarea.. şi realizarea sistenlului a
cornpkte' propriu-zise, a devenit p probleulă de tehnicitate ŞI presu-
pune o. e:mnpetenţă profesiol1al~Lmult ll1rlrită a faetorulu.i mIl.

Toate aceste considerente au determinat o larg~l dezvoltare a
i+10r de tehnologiela Institut:uldecercetare şi producţie a cartofulul Bra·
sov, subordonate prioritar intensiviz2irii' continue si lllultilaterale a
tiei de cartof. Prin aceste cercet~ui se rezolvă cu I~rcdLdere aspecte practice
111.U11eroase pentru intensivizarea producţiei ca: nlrtrirea eiicienţeiingrăş{l..

lnintelor,etbicidelor şi apei de irig.at, stabilirea epocilor şi adesimilor op
ţime de plantat, optilllizar~a lucrăriler solului etc. Se efectuează îns3. şi

IJnelecercetări speciale pentru intensivizarea producţiei de cartof, lncnite
să fundanlcnteze din punct de vedere ştiinţific acest proces de intensivizare
de m_a:J;'c actualitate şi eficienţă, uTm~lrind a rrlspunde la î ntrebruile: (a)
Care sînt directiile si factorii prin care se poate actiona cel 111ai eficace?
(b) Care este re;:{cţia ~artofului la intensivizarea produ~ţiei? (c) Cum trebuie
dirijaţi factorii de intensivizare pentru a obţine concomitent producţii

luari şi calitate?
Un alt scop practic şi teoretic al acestor cercetări speciale privind 111

tensivizarca productiei de cartof constă în verificarea si realizarea
lului .ecologic, biol~gicşi tehnologic maxim în a~tuaglşi în
specifice unităţilor cultivatoare .

. În această comunicare prezentăm primele rezultate ale acestot cerce
tări pentru :maximizarea producţiei de cartof, privind ,efectul cumulat aiI
unor factori de intensÎvizare si reactia cartofuluÎ la actiunea concomitentă

a factorilor studiaţi. " ,



lVIATERIAI. SI lVIETODA. S-au executat
a 8 factori 'tehnologiei, rezultaţi mai importanţi

,,-[,,·~.n.'~7-[C>. Metoda de cercetare a fost detaliat anterior
1981). Esenţa ci'(tabelul 1) constă posibilitatea analizei acţiunii

lTlitentc a celor 8 factori cu cîte -4 grac1uări de intensitate crescîndă (1
astf~:l încît se ajunge, sub aspectul iunii factorilor studiaţi, de la un
"extensiv" (11111111) la unul "intensiv" 25 ex-

Schema de realizare a 'variantelor intr·o q,;;A!'I;UC",'''''

(Scheme of 'variants uf an experiment

,rii

.__._---

1.
.,;.,

3.
4, l\-l;lt:.:rialul ele plantat

5. ele plalltarc:
6,~ culturii

foliare

\"ariante1c
('Variants)

]. @ 2 ') .2 2 2 2 .2

1 1 @ 2 ') 2 2 2 2

1 1 1 J .2 2 .2 :2

1 "l
~ 2 ,)

-
1 1

1

1

.i 1: 4
4 4 "1 4

4 4

4 4

"1 4

,4

( 1--25) Întregul
=.:.: 24' interverrţii

variantelor 1-25
Pentru factorii
la altul, pentru J..U.UJ''-'U,,"'

S-a respectat însă

, precu~ este. excn1plificat
1976:

,,~ t: . ", .

.anul

a'1 - 30 +15 crn tOZLn111:.:t

al -20
a~ -20

- 30 ou toamna

4. Materialul
il11 ,- tuberculi H11Ci

li;:: - tubcrculi
1113 -tub. 111ijl.
H.1-1" -- tub. Inijl.

3. Ar2lturaî-'lOT71 C ;'lmint(' ctll1nice!J.J':.t:, o..y<..'. . 1 ....- ~_

CI - 100 kg/ha NPK
c2 - 200 kg/ha NPK
c3 - 300 kg/ha NPK
C'l -400 NPK

L Gunoi de grajd
gOl - O t/ha gunol
gz - 20 tjha

,. ," gi;~ -,- 40 tjha
g,~ -,- 60 t/ha gunOi
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5. Desimea de plantare (D) 7. Î ngr~tşăminte foliare (F)
d I - 30 000 cuiburi/ha fI - O
d2 - 400 000 cuiburi/ha f 2 - 2 X 3 l/ha Bayfolan
d3 - 50 000 cuiburi/ha f3 - 3 X 3 l/ha Bayfolan
d4 - 60 000 cuiburi/ha f4 - 4 X 3 l/ha Bayfolan

6. Lucrările de Întreţinere (L) 8. Irigarea cartofului (1)
Il - tehnologia tradiţior.:iIă il - neirigat
12 - rebilonări repetate i2 - 2 udări

13 - pe bază de SENCOR ia - 4 udări

14 - GRAMOXONE +SENCOR i 4 -- 6 udări

Experienţele au fost executate la Braşov, în condiţii în general favo
rabile cartofului şi cu 4-14 soiuri de cartof, realizîndu-se ,pe această cale
foarte eficace, testarea potenţialului biologic de producţie al fiecărui soi.
S-a lucrat mecanizat, apropiat de condiţiile din producţie, cele 4 graduări

ale fiecărui factor reprezentînd parcelele mari (de pînă la 2 500 m 2). MetGda
de calcul adoptată a fost rezolvarea ecuaţiei de regresie polinomială de gr~.

duI2 sau 3, calculată pentru efectul y urmărit în variantele 1-25 (n y = 25)
cazat de nunlărul celor 24 impulsuri realizatei:11 intervalul în care valoarea
de ilnpuls a lui x variază Între 8 (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, varianta 1) şi

32 (4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4, varianta 25), conform tabelului 1.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. În c01l1unicarea de faţA.,
se analizează lluillai efectul cumulat al tuturor intervenţiilor (impulsurilor
tehnologice) Între variantele 1 (extensiv) şi 25 (intensiv), reprezentat cu
precădere prin curbe de regresie, urmînd ca efectul pe factori, trepte de (;'tC

ţiune (2/1, 3/2 şi 4/3), graduări (1-4) şi im.pulsuri tehnologice să constituie
obiectul altei comunicări.

Prin1a experienţă de acest gen a fost executată în anul 1976, cu .şase

soiuri de cartof (fig. 1). Condiţiile clinlatice speeifice anului experimeataJ.
Braşov au fost: foarte favorabile soiurilor semitîrzii (Desiree şi Colina).,
favorabile soiurilor tîrzii (Eba şi Ora) dar potrivit de favorabile soiu·rilai"
semitilnpurii (Ostara şi ~luncel) datorită secetei pronunţate în iunie-iulie
care a limitat la 30 t/ha producţia soiurilor semitimpurii menţionate. Efec
tul cumulat al factorilor de intensivizare studiaţi asupra producţiei de tu
berculi a fost foarte se111nificativ la toate soiurile (0,685 -< r -< 0,873),
cu an1plitudinea maxiln~l de producţie pe inlpuls tehnologic la soim:ile
Desiree şi Colina (0,75 -< b -< 0,79 tone), la care sporul total de producţie

faţă de varianta 1 a atins 20 t/ha sau 1000~ şi respectiv 49 t/ha sau 63°fu.
Şi la soiul Ostara se remarcă realizarea unui considerabil spor total depii:o
ducţie prin optimizarea factorilor tehnologiei (14 t/ha sau 108 %), deşi con
diţiile c1in1atice au fost mai puţin favorabile soiurilor semitimpurii în acest
an.

Un al doilea efect in1portant, alături de creşterea pronunţată a pro
ducţiilor, l-a constituit asigurarea sau ll1ărirea constanţei producţiilor prin
intensivizare, exprimată aici prin gruparea lnai strînsă a valorilor indivi
duale (punctelor) În jurul curbelor de regresie paralel cu creşterea număru

lui de impulsuri (intervenţii tehnologice) realizate. Din acest punct de ve-
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şi latura intensivă a curbelordeosebi latura cxtensiv~t

producţiei ele cartof rezulta t~l prin intenslvlzarea în slstcln
a fost, de asernenea, periodic neuniformă sub fornlă de cidnri

"acul11.ulare-salt"; 111ai trebuie îns{l verificat ·cladi elenlentele
curbelor polinomiale caractel-istice nu pot constitui un criteriu de apreciere
a potenţialului biologic de p:-oducţie al soiurilor în condiţiile date, fie prin
vîrful sau partea finalCt a curbei fie 111ai precis, prin nUln~lrul de cicluri acu
mulare-salt, care se pare C{l. exprimJ~ foarte bine si sensibilitatea de reactie
la intenslvizare a soiurilor de cartof.' , .

Pentru proporţia de eomeIciabili (figura 1, jos), relaţia C11

intel1slvizarea producţiei a fost direct proporţional{l dar mai puţin strinsrl
medie r = 0,389*), iar cea cu producţia totală de tubercuIi a fost

invers proporţională. Celc lnai luari scăderi s-au înregistrat la
soiurile Colina şi Desin~e (b = -34 şi respectiv -O, 12 ~/~), soiuri la care

obţiFut sporurile m.axilne la producţia total{l (b = 0,75 şi respectiy
. In lnedie mai ales în partea intcnsiv{t a curbelor de regresie (cu
impulsuri se constată totusi cresterea si a productiei

cGm.ercial~. paralel cu producţiei tota'le de' tuber~uli. '
anul 1977 cXDcrienta s-a executat cu o strnctură ÎmDun{lt{ltiEl a

sistenlului de 8 facter( pe 3 ~ivele de fertilizal-e (250 kg/ha NPK, 500 lzg/ha
NPK şi 259 NPK + 30 t/ha gunoi) şi cu 4 soiuri diterite de cartof

2). In condiţii 111ai bune şi din punct de vedere cli111atic, amplitudi-
de crestere el productiei SUD infhwnta factorilor de intensivizare a fost

UlUIt mai ~are în acest 'an, realizindu-~e sporuri medii de producţie intre
13,3 sau 66 %1 la soiul Muncel şi chiar 48,6 sau 147 % Lt soiul Desiree.
Producţiile; lnaxime le-a realizat soiul DesÎree pe agrofondul organo-nlineral:
75 în lTI.eclic pe toate variantele şi 92,6 t/ha în varianta 25. Efectul de

si lTI.axinlizare forta tă CI. productiei în sistenlul polifactoriaJ
a fa'st repetat mai puternic pe nivelele superioare de fertil

observ~i. aceeaşi evoluţie ciclică a curbelor de producţie, caracter izÎnd
bine reacţia la intensivizare precuill şi p()tenţialul del producţie al soiurilor
testate. Atrage atenţia faptul că în alnbele experienţe (figurile 1 şi 2, 11lai

la soiurile sClnitîrzii si tîrzii, nu a fost atins~t productia maxim~l nici
în vari,1ntele extrenle cu '28-32 (inlpulsuri telulOlogice).

anul 1980 s-a trecut la testarea unui nUlTI.ăr de 14 soiuri si linii de
din 3 grupe de m,aturitate (figura 3), urrn{lrind în acelaş'i tiInp şi
premizelor necesare pentru diferenţierea tehnologiilor ele producere

a cartofului potrivit cerinţelor fiecărui soi în parte. H.ezultatele
amprenta condiţiilor deosebite din anul 1980, în care unele interven-

tehnologice în latura intensivă a sistemului nu au dat rezultate
CUTIT au fost În special îneolţirea materialului de plantat (primăvara rece
si si modelarea terenului din toalnn~l (lucrare executată TIecorespun-
~rltor ' şi compactarea excesivă a ~olului prin1{wara). În aceste

a rezultat un declin al curbelor de producţie (regresii polino-
de gradul 2 3), care contribuie însă valoros la caracterizarea soiu-

riloi cartof mari ale producţiilor şi sporurilor TIlaxime
atinse intensivizare au realizat soiurile Super (59,2 şi respectiv 45,3

(62,1 şi respectiv 46,2 tjha) şi Ora (63,8 şi 45,0 t/ha). Aceste
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rezultate de producţie din experienţa anului 1980 sînt analizate mai deta~iaţ

în tabelul 2 cuprinzînd producţiile de tuberculi pe soiuri şi grupe de SOIUrI

la nivelele de intensivizare 1, 2, 3 şi 4, diferenţele de producţie 2/1, 3/2 şi

4/3, iar în dreapta tabelului producţiile maxime realizate (50,2·-83,6 t/ha)
şi diferenţele (amplitudinlle) nlaximum-minimum (24,8-46,1, t/ha sau

Tabelul 2

Analiza detaliată a rezultatelor de producţie în t/ha
(Detailed analyses of the yield resuHs, t/ha)

i Prodl1cţia (differ.)
Producţia ele tllberculi la nivelul Diferenţele (Differences) maximă

W':"'~HHUH

- (Yield on) (maxinl1!ill llll!UmUm
;J

SoilTile yield) M M-1l1l11118
~ (Varieties)

'" 1111 J!J JJI222!2222j 333:;333"1 444"4444
I I I I

g-
2/1 3/2 4j:J V t/ha t/ha %

c: v 1 v 9 \17 \'~5

1 Ostara 25,3 39,4 60,6 46,0 14,1 21,2 14,6 20 62,8 37,5 I 148 I
Muncel 29,9 36,8 57,8 50,5 6,9 21,0 1-7,31 20 69,0 39,1 131
Adretta 29,0 41,5 67,2 50,9 12,5 25,7 1:tD 17 67,2 38,2 132
Semenic 25,4 29,4 46,2 35,4 4,0 16,8 10,8 18 50,2 24,8 98
Super 29,9 49,6 67,2 57,7 19,7 17,6 1-951 19 75,2 45,3 I 152__'_1

---- '-------- ------,
II Grupa 1 27,9 39,3 59,8 48,1 11,4 20,5 -11,7 X 64,9 37,0 133

---,-------- --,-- -- ---
II Desin§e 26,6 46,7 63,0 45,8 20,1 10,3 -17,2 17 63,0 36,4 I 137

l\Iăgura 37/1 52,6 81,0 59,8 15,2 28,4 -21,2 20 83,6 46,2 134
Colina 42,2 48,2 67,0 57,6 6,0 18,8 -9,4 23 72,2 30,0 71
RE 70-417-249 29,2 47,3 55,9 46,9 18, 1 8,6 -9,0 16 57,8 28,6 98
Bv 71-346- 1 34,4 51,1 55,6 55,8 16,7 4,5 - 0,2 20 62,8 28,4 83

--
-- -- --,-- '---------- ----

Grupa II 34,0 49,2: 64,5 53,2 15,2 15,3 -11,3 X 68,9 34,9 103

'--'---------- -- -----
III Eba 27,3 48,6 64,2 55,6 21,3 15,6 1-8

,61
17 64,2 36,9

\
135

Ora 35,4 53,0 80,4 73,9 17,6 27,4 -6,5 17 80,4 45,0 127
Procura 29,6 47,6 63,6 45,5 17,9 16,1 -- 18,1 21 66,4 36,8 124
Bv 73-1097-3 24,4 43,3 68,5 54,4 18,9 25,0 -13,9 17 68,3 43,9 I 180

-- --

--;-;I~
,--,------,------

Grupa III 29,2 57,5 18,9 21,0 -11,7 X 69,8 40,6 139

71-180 %). Aceste diferenţe maximum-mInImum pot caracteriza cel' mai
bine reactia la intensivizare a materialului testat, evidentiindu-se sub acest
aspect so'iurile: Ostara,~ Super, Desiree, JYIăgura, Eba şi foarte puternic,
linia Bv. 73-1097-3. In mod similar pot fi utilizate diferenţele cu minus
dinspre extrema intensiv~ a sistemului şi trecute în coloana ,,4/3", pentru
caracterizarea soiurilor sub aspectul rezistenţei lor la condiţiile vitrege de
vegetaţie care au cauzat aceste diminuări de producţie. Cele mai mici scă

deri de producţie, deci cea mai mare constanFl în producţie s-a constatat
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la Muncel, Super, Colina, Ora, Eba şi liniile Bv. 71-346-1 si
Bv. 70-417-249. De remarcat îndl din acest tabel: (a) contrastul rezult~t
in Hnjoritatea cazurilor dintre reactia la intensivizarea cartofului si rezis-·
tenta la conditiile vitrege (difeTent~le l11axirnum-nlinimurn fată de diferen-
teld 4/3) 'diferentele 11;ai 111ari' Între soiurile de cartof din 'aceeasi gruDă
de' decît c~le Între grupele de soiuri, atît la reacţia la iI;tensi~i-
zare a materialului cît şi la această apreciere a rezistenţei cartofului la con
ditii vitrege (diferentele 4/3), fapt care confirm8~ necesitatea diferentierii
tehnologiilor de producere l~ ni,;el de soi. '

În afara productiei de tuberculi s-a analizat si alte aspecte sau comno
nente ale producţiei'sub aspectul reacţiei la int~nsivizarea producţieiJ. de
cartof. Astfel se prezintă în fig. 4 reacţia unor elemente ale recoltei de car
tof la intensivizarea producţiei, determinată în experienţa din anul 1976
şi evidenţiată tot prin regresie cu numărul de 8~32 intervenţii (impulsuri
tehnologice. Foarte inlportant apare rolul sau aportul diferit, chiar opus,
al greutăţii medii şi nunlZ:1rului de tuberculi la cuib la mărirea producţiei

prin intensivizare. Nmnărul mediu de tuberculi la cuib a scăzut din cauza
clesimii crescînde în experienţă (30-60 111ii cuiburi la ha). Cu toate acestea,"
greutatea medie a tuberculilor a crescut în latura intensivă a siste1llului
din cauza conditiilor de fertilizare mai bun::>. În general, cresterea productiei
în acest sistem' polifactorial de intensivizare specific expe~ienţei din ailul
1976 s-a realizat cu precădere prin: (a) creşterea numărului de tuberculi
la cuib în latura stîngă, extensivă (tuberculi lTIulţi şi 1nici), (b) creşterea

mărimii medii a tuberculilor în latu~ra dreapt~t, intensiv~t a sistemului (tu
berculi Inai puţini la cuib şi lllari). In continuarea curbelor se observ~t înS~t

o tendinFl de creştere a producţiei de tuberculi prin Inărimea tuberculilor
şi il1.1H1.ărul de tuberculi la cuib, două elemente dependente puternic de teh
nologia practicată.

Importantă apare in figura 4, de asemenea, reacţia foart e puternică

a 111.asei de vrej i la intensivizare<l producţiei de cartof, prin creşterra îndeo-
a înălţimii tulpinilor pină la de 2.,5-3 ori faţă de varianta 1, deci ll1aÎ

pronunţată decît producţia ne tuberculi şi foarte sen1.nificativă la toate so
iurile ele cartof, precum şi printr-o mărire uşoară a numărului de tulpini
principale pe tufă. În acest sens rezultă necesitatea unei atenţii mai mari
la clozarea îl1gră~8minte ler şi mai ales la optim izarea raportului dintre ele
mentele fertilizante în cadrul intt'l1sivizăriiproducţiei ele cartof prin tehnolo-
gie, constatrui confirmate şi de alte cercetări (W i r sin g şi Ger el e s,
1979; Scurtu, 1977 ş.a.).

Reacţia diametrului n1ediu al tulpinilor a fost neconcludentă. Excep
tînd soiuri'le sen'1itil11.purii Ostara şi Muncel, se lllanifest~l totuşi o tendinţă

generalrl de creştere paralel cu intensivizarea condiţiilor de producţie

(0,499* ~ r ~ 0,789***).
Pentru reacţia duratei perioadei de vegetaţie a cartofului la .intensi vi

zarea producţiei sînt prezentate rezultate din experienţa anulUI 1976 în
figura S. Ca rezultat general al tuturor factorilor studiaţi s-a constatat o
reducere a perioadei de vegetaţie paralel cu intensivizarea producţiei de
cartof, datorită mai ales reducerii perioctdei Înflorit-maturitate cu 2,11
şi respectiv 9 zile la cele trei grupe de soiuri, deci tocTIlai cînd se acumulea Z~l
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producţia de tuberculi. A.nalizînd termenii sumei algebrice a efectelor de
creştere şi reducere a perioadei de vegetaţie pe total variante şi soiuri s-a
putut constata un număr de 19 zile prelungire şi de 37 zile scurtare a perioa
dei de vegetaţie. Repartizat pe factoriicauzali, scurtarea perioadei de vege
taţie care interesează mai niult a fost determinată în proporţie de 67°!c>
(25 zile) de diferitele îngrăşămintefolosite (minerale, foliare, gunoi), urnlînd
cu detenninare de 25 % (9 zile) ;factorii desimea cuiburilor şi irigarea, deci
factori tehnologiei a căror influenţă poate fi dirijatzt (B r e d t şi Pai C li,

1975 şi 1976). Prelungirea perioadei de vegetaţie cu pînă la 6 zile pe
soiuri a fost cauzată exclusiv de graduarea doua a factorului materialul de
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plantat (trecerea de la tuberculi mici la tuberculi de sămînţă mijlocii).
Deşi sporurile de producţie prin intensivizare au fost totuşi mari în această

experienţă, în special la soiurile semitîrzii şi tîrzii (fig. 1) aspectul impor
tant al scurtării perioadei de vegetaţie prin anumiţi factori de intensivizare
mai trebuie încă cercetat.

În figura 6 mai este analizată rezistenţa la penetrare a solului sub
influenţa intensivizării producţiei prin factori tehnologici - un element
important care exprim~l fidel starea fizică de afînare, aerisire şi chiar de ac
tivitate a solului, între 0-30 si 30-60 cm adîncinle. Rezultă evident că

rezistenţa la penetrare a solului a fost influenţată pozitiv prin intensiviza
rea producţiei, fapt care poate fi explicat atît prin masa de vreji mai abun-
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dentă, deci o luai bună acoperire a solului, dar mai ales prin reducerea şi

înlocuirea lucrărilormecanice cu erbicideîn variantele cu intensivizare mai
pronunţată. Şi acest exemplu confirmă că intensivizarea tehnologică în
producţia de cartof înseamnă mai mult raţionalizare şi silnplificare, decît
investiţii suplimentare de lucrări şi mijloace (B re d t şi colab., 1977).

în încheiere (tabelul 3), mai prezentăm un succint calcul asupra efi
cienţei economice a producţiilor mari obţinute. Rezultatele sînt favorabile

Tabelul 3

Calculul principalilor indici economici pentru diferite nivele de intensificare
a producţiei

(Main economical indices obtained at different levels of intensifying the potato production)

Clasa de producţie t/ha Cheltuielile lei/ha
(yield c1ass) (expenses) Valoarea

Beneficiul
producţiei Preţul de

I I I
(yield value (income) cost (cost

Nr. media directe totale lei/ha) lei/ha price) lei/t

crt. extreme (extremes) (mean) (direct) (total)

1 38,2 38,0 13 570 16 940 I 26 740 9 800 445--
2 41,4-{4,1 42,0 14 060 17 570 29 690 12 120 418-,--
3 45,8-49,0 47,0 15 165 18 960 33 070 13 110 404--
4 54,4-57,8 56,0 14 825 18 530 39 270 20 740 351--
5 60,2-63,4 62,0 15 200 19 000 43 410 24 410 316

---
6 67,0-68,8 68,0 16 120 20 150 47 630 27 480 306--
7 70,5-73,4 71,0 16 810 21 010 50 050 29 040 296---
8 77,5 77,5 17 745 22 180 54 250 32 070 286-- --

şi stimulatoare: chiar dacă cheltuielile directe şi generale au crescut pro
nunţat, incluzînd aici şi cheltuielile cu recoltatul, transportul şi condiţio

narea acestor producţii mari, toate eforturile suplimentare au fost compen
sate din plin de beneficiul foarte mare care s-a realizat, în condiţiile unui
preţ de cost în continuă scădere.

CONCLUZII

1) Cartoful a reacţionat foarte puternic, cu sporuri pînă la 48 t/ha
sau 150°/c>, la maximizarea progresivă a producţiei prin dirijarea concomi
tentă în sistem a 8 factori tehnologici cu cîte 4 graduări, de la un nivel ex
tensiv (11111111) la unul intensiv (44444444).

2) Producţiile maxime realizate (40-90 t/ha) au evidenţiat concret
potenţialul biologic diferit al soiurilor testate, iar sporurile mari de pro
ducţie (20-48 t/ha sau 70-150 %) au demonstrat existenţa unui potenţial

tehnologic înalt în condiţii de intensivizare raţională în sistem multifac
torial.
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3) Diminuarea productiei din cauza unor factori deficitari in sistelnul
tehnol~gic a permis apreci~ri asupra rezistenţei soiurilor la condiţiile vi
trege generate.

4) Ca un efect simultan al intensivizării producţiei de cartof pentru
tehnologie a rezultat mărirea constanţei şi siguranţei acesteia precum ŞI

mărirea producţiei cornerciabile.

5) Intensivizarea producţiei de cartof prin factori tehnologici a mai
influenţat semnificativ prin modificarea mărimii tuberculilor şi numărului

de tuberculi la cuib, prin creşterea pronunţată a masei de vreji, prin scurta
rea perioadei de vegetaţie, prin reducerea rezistenţei la penetrarea solului
şi alte efecte.

6) Calculul eficienţei economice, a producţiilor mari realizate prin
intensivizare au evidenţiat compensarea eforturilor suplimentare necesare
prin beneficii foarte mari (de pînă la 32 000 lei/ha) în condiţiile unui preţ

de cost în continuă scădere.
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RESULTS CONCERNING lVIETHODS TO CONTROLL THE
1\!Ii-\.XIlVIUlVI LEVEL OF THE POTATO YIELD

S U in In a r y

The first results of some special experirnents invohing variants of intensity of the
techl1010gy of potato cropping (expressed by the reaction of 4- 14 varieties to the variation
of a system composeeI iram 8 technologica1 factors with 4 1evels each) are reporteeI. The maxi
mum yieleIs (40- 90 t/ha) have demonstrated the biological potential of the testeeI 'varieties
aneI the yie1cl increases (20- 48 t/ha or 70- 150 %) ha're em.phasized the technological poten
tial of the experimental variants. As a resu1t of the best variants the yield was also more con.
stant in size and the ware potatoes proportion \Vas larger; so the tuber size and the number
of them increased as an effect of a 1arger haulm, a shorter growth period, a rec1uced resistance
of the soi1 to penetration and so ono The ana1ysis of the economical efficiency of the big yields,
performed by a higher intensity of the technology emphasizecl the compensation for the sup
plementary expenses required by the impro'recl technology (incomes till 32 thousands lei/ha
big and a continously clecreasing cost price).

FORSCHUNGSERGEBNISSE UBER GESTEUERTE UND
KONTROLLIERTE l\1i-\.XIlVIIERUNG DER KARTOFFELPRODUKTION

Zusammenfassung

Es \\"erden die ersten <:tus speziellen Forschungen zur technologischen 1n-
tensi-rierung und ":\Iaximicrung EartoHelproc1uktion mitgeteilt, konkret fIber Eeaction
von -1- 14 Kartoffelsorten und -Linien auf eine kontinuierliche Intensivierung der Produk
tion in dem gleichzcitig, systemgerecht auf 8. technologische Faktoren mit je 4 Wirkungs
stufen aktioniert ·wircl. Die erzielten maximalen Kartoffelertri:ige (40- 90 t/ha) veranschau
lichten konkret clas unterschieclliche biologische Ertragspotentia1 der getesteten Kartoffel-
sorten, die grossen hingegen (20- 48 t/ha oder 70- 150%) haben ein sehr hohes
technologisches durch ra,tionelle, mehrfaktorielle 1ntensivienmg cler Kar-
toffelproduktion, Als Simultanwirkung cler Intensivierung cler KartoffelproeIuktion
durch pflanzenbauliche l\Iassnahmen, \Var eine Erhăhung cler Ertragssicherheit und -Konstanz,
sowie auch cles \Vareanteiles am Ertrag zu verzeichnen. Die 1ntensivierung cler Kartoffelpro
cluktion durch pflanzenbauliche Faktoren beeinf1usste weterhin signifikant clurch Veran
clerung der mittleren Knollengrăsse uncl Knollenzahl pr~ N est, durch starke Vergrăsserung
der Kartoffelkrautmasse, durch VerkfIrzung cler Vegetationsperiode, clurch Verminclerung
des Eindringungswiderstancles cles Boclens uneI durch anclere \Virkungen. \Virtschaftlichkeit
sberechnungen uber clie hohen, durch Intensivierung erzielten Ertrăge bewiesen clie Kompen-

cler notwendigen zusitzlichen Aufwande clurch sehr grosse Reinge\vinne, bis zu 32000
lei/ha, kontinuierlich abfallen clen Kosten.

PE3YJlbTATbI HCCJlEllOBAHI1vI KACAIOlIl}IXC5I YrIPABJ15IEMOVI
11 KOHTPOJlVIPYEMOYI l\1AKCVIMYI3AUVIYI YPO)KA5I KAPTOepEJ15I

(C006IllJIHHe 1)

PC3fOJltC

B COOOmeI-lIHr ,rr,31OTCH npe,Ll,BaplITeJIb6ble pesyJlbTaTbI cneuH3JlbHbIX HCCJleAOB3HHH rro

H3ylJHOMy 060CHOB3HHIO rrpoueCC3 Hl-ITeHcHq)l-IKaUHH rryTeM TeXHOJl0rHH ypOlK35I I<3pToepeJI5I, a

HMeHHO peaKUH5I COpTOB II J1HIHIl'I KapToq)eJI5I Ha HHTeHCHepllKaUlilO ypOJKaH rrpH O)J,HOBpeMeHHOM

B03,Ll,elkTBlHI CHCTelVlbl COCTO.HmeI~I H3 8 TeXlIOJlorWleCKHX epaKTopoB, C 4 rpa,rr,aUH5IMH KaiKj.\bIH.

HaH6001bUJHe nOJly'ieWIble ypOiKaH KapToepeJI5I (OT 40 )W 90 Tira) EOI{KpenlO rrOKaSaJIH paSJIH

lJRbI}1 6HOJIOl'Hl.J.eCIUIi'I nOTeHUHaJI HCI1bITblBaBlllHXC5I COpTOB, npWleM 60JlblllHe np1l6aBKH ypOJKa5I

(OT 40 AO 48 Tira, HJIII OT 70 j.\0 150%) BbIs.rBllmI HaJllIlJlle BblCOKoro TeXHOJIOrWleCKoro I10TeHUH3JIa



MAXIMIZAREA PRODUCŢIEI 217

B yCJlOBH5=rX paUHOHaJlbHOH llHTeHCHepl1KaUHll B IVIEOrOepaKTOpIIOH CliCTeMe. OAlIOn peMeHHblM

3epepeKTOIVI llHTeHCHepHEaUliH ypOJKa5I KapTOepeJl5I nyTeM n pHMeHeHH5I COOTBeTcTBylOIUeH TeXI-1O

JlOrHH 5IBHJIOCb rrOBbIWel\He H3Ae)KHOCTH H yCTOHlJHBOCTl1 ypO)Ka5I H YBeJllllJetlHe TOBapHOH

npoAyKUHH. HrlTel-IcHq)I1KaUH5I ypO)IZa5I KapTOepeJl5I C nOMOIUblO TeXHOJlOTH4eKHX epaKTOpOB

AOCTOBepHO Bblpa3IUIOCb B H3l\IeHemlH BeJlHlJHHbI KJly6Hetr, B HX KOJlH4eCTBa B fI~e3Ae, B SaMeT

HOM yBeJlHlJeHIUI 1vlaCCbI KapTOepeJlbHOH 60TBbl, B COKpaIUeHHH BereTaUHOHHorO nepHOAa, B

yMeHbweHHH COnpOTHBJleHH5'l BAaBJlHBaHHlO nOlJBbI H B APyrHx BJIH5IHH5IX. BblQHCJletIHe 3KOHO

1\1 HtleCKO}1 3epepeKTHBHOCTH BbICOKHX ypOJKaeB, nOJlylJeHHbIX nyTeM HHTeIKHepHKaUHH, BbI5IBI1Jl0

TO, 4TO He06xOAI1l\lble A06aBOlJHble yCI1JIH5I KOlVlneHcHpylOTC5I nOJlylJeIlHelV! OlJeHb (;OJlblliHX np

6blJ1efI, AO 32 000 JleMra, B yCJ10BH5IX cecnpepbIBHoro CHH)JzeI1HH ce(eCTOHMOCTH npO)lyKuHH.
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şi Nas h (1973) urmărind modul de realizare a temperaturii optime atît
în regim de ventilaţie Inecanică cît şi frigorifică arată avantajele şi dezavan
tajele celor 2 metode.

Necesitatea menţinerii unor temperaturi constante la cartoful de să

mînţă şi prelungirii păstrării în bune condiţii a unor cantităţi de cartofi pen
tru consum pînă în lunile mai-iunie, a impus iniţierea unor cercetări vizînd
folosirea totală sau parţială a frigului care să completeze datele existente
(St o i a n o v ici şi colab., 1980).

MATERIALUL ŞI l'ilETODA DE LUCRU. Pentru stabilirea perioadei
optim.e de folosire a frigului au fost organizate 4 variante experimentale
de păstrare. Tuberculi din soiul Desiree, sortaţi corespunzător, au fost însă

cuiţi în plase de relon de 10 kg capacitate, fiind păstraţi timp de 7 luni în
perioada octombrie-mai.

Cartofii au fost transferaţi din depozitul ventilat mecanic în cel frigo-
rific la diferite momente conform variantelor următoare:

VI - cartofi păstraţi în spaţiul ventilat mecanic (martor);
V2 - cartofi transferaţi în spaţiul frigorific în luna februarie;
V3 - cartofi transferaţi în spaţiul frigorific în luna martie;
V 4 - cartofi transferaţi în spaţiul frigorific în luna aprilie.
În ambele condiţii de păstrare (ventilaţie mec~nică sau frigorific) s-a

urmărit zilnic evoluţia temperaturii şi umidităţii. In depozitul frigorific,
parametrii de păstrare au fost constanţi pe într~aga perioadă (temperatura
3-SOC, umiditatea relativă a aerului 80-85 %). In spaţiul ventilat mecanic,
temperatura a prezentat variaţii (fig.1) încadrîndu-se în intervalul optim
pînă în luna februarie; umiditatea relativă a aerului a înregistrat valori de
85-90%'

În timpul păstrării, s-au efectuat observaţii şi determinări asupra pier
derilor în greutate şi deprecierilor calitative (veştejire, încolţire, putrezire).
Pierderile totale stabilite reprezintă cumularea pierderilor în greutate şi

putrezire.
REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. 1. Folosirea frigului total. Pen

tru precizarea comportării la păstrare a cartofului de consum şi sămînţă,

depozitat timp de cinci luni în spaţii ventilate mecanic şi în spaţii frigori
fice, experienţele efectuate au adus o serie de informaţii suplimentare celor
existente (tabelul 1).

Tabelul 1

Pierderi înregistrate (010) după 5 luni de păstrare în spaţii ventilate mecanic şi

frigorifice (Percentage of losses aHer five months of storage under conditions of
mechanical ventilation or refrigeration) 1974-1976

Specificare (Kind of losses)

Pierderi în greutate (weight losses)
Pierderi prin stricare (losses by

rotting)
Pierderi prin încolţire (losses by

sprouting)

Total pierderi (total of losses)

Spaţii ventilate mecanic
(Mechanical ventilation) %

5,9

4,0

0,6

10,5

Spaţii frigorifice
(Refrigeration) %

4,6

2,4

°
7,0
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Fig. 1 - Evoluţia temperaturii şi umidigţii relati're a aerului în depozitul "/entilat mecanic

(Evolution of air temperature and relative moisture in the mechanically ventilated
store house)

Rezultatele au evidenţiat ca superioară lnetoda de păstrare în spa ţii

frigorifice a carto fului prin care se asigură o durată mai mare de menţinere
a calităţii comer ciale şi biologice a tuberculilor. Astfel, prin păstrarea la
frig rezultă valor i mai mici ale pierderilor totale (greutate, putrezire şi În
cOlţire) faţă de cele din spaţiul cu ventilaţie mecanică.

Folosirea frigului artificial nu poate constitui însă o metodă practică,

'ap licabilă pe scară largă în producţie, datorită cheltuielilor ridicate de pă s
t rare (cca 144 leijtjlună faţă de SO leijtjlună în depozite cu ventilaţie m e-
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canică). Păstrarea frigorifică se poate aplica numai pentru ll'lenţincrea cali
t{ltii biologice a unor loturi de cartofi de săn'lÎntă din verigile superioare.

, În spaţiul ventilat luccanic, teulpcratura' depinzînd în ll1are măsură
de conditiile atmosferice exterioctre, nu fi mentinuti în pernlanentă

în lhnit~le optime. Astfel, în prilnăvari (nlartie-;prilie), a~e
loc o creştere a tenlperaturii care detennină ridicarea temperatu-
rii din depozite favorizînd a tuberculilor, vestej irea si
putrezirea-'- ll1asivă a acestora. ' ,

2. Folosirea frigului parţiaL Din datele prezentate în tabelul 2, rezu.l-
tă că prin folosirea parţială a se realizeazriL o reducere a pierderilor

Tabelul 2

Comportarea la păstrare a cartofilor cu folosi.rea parţială a frigului timp de 7 hmi

(ResuHs arter months stotage of patate tuhers und.er partial refrigeration conditions)
!976-1978

557,90

869,20

S:p(~eificare
:t'Jr.

o

var.

'-'
O)

W -o~::: .;;-:n

HI ~ o "l~îj H~
i:~ I ~0: \ c:::~ J::::~~

'-:':;-1-3- -'-1- --S-\-6-1
---

--l-II-Y-Cl-st-r-a-,r-e-}-n-SP-Ja-t-ri-l1-".-I-C.-,}-h-l-a-t-n-lc-..c-a-n-i-c-.-v-a-.-:-I-----c----,

___ , riant;''t martor (lI-fechanical-rcntilation)~~. 0,8 3,4 _~

2 IcartOfi transferaţi la frig in luna febru·
arie (Potatoes transferred in Febr:lary
lHJder refrigeration) _ 5,7 _. O, 9 ~~~~

Cartofi la frig înluna martie
(Potatoes Tr"'n<1plr,'I~,(1 in ~larch under
refrigeration) 5,6 ~~ 2,3 _~ 806,00

Cartofi transferati la in luna aprilie
(Potatoes t"~ll1" :t'·rrr·d in Arril
refrigeration) 6,1 0,2 3,4 9,5 738,60

(tJnder reirJger:ttion

111 gretlta,te, a gradlllui de veşteJ lre, îllcolţire şi plltrezire a cartofilo·r. Pier
derile totale se reduc cu 1,4-3,8 % ele varianta martor, cu păstrarea per
TI1anentă în spatiul cu ventilatie mecanică, 1'n functie de n10lllentul folosirii
frigului. A'.' ,

Pierderile totale sÎ'nt cu atît mai reduse cu cît intervenţia frigului a
fost lllai devreme realizată.

Din punct de vedere al cheltuielilor de pZlstrare, varianta V4 prezintă

valoarea cea mai redusă (738,60 leijt). Pierderile Înregistrate în timpul păs

trrnii, foarte apropiate de varianta m.artor, nu justific:J. însă folosirea frigu
lui în luna aprilie cînd tuberculii prezintă deja ,.... capacitate redusă de p3.S
trarc.



FRIGUL IN pASTRAREA CARTOFULUI 223

Variantele V2; şi V3' singurele care asigură lnenţinerea corespunzătoare

a calitătii pînă la sfîrsitul lunii mai, cu pierderi reduse, desi necesită chel
tuieli n{ai ridicate, p~t rezolva în prezent probknla păstr2t~ii prelungite a
cartofulu i,

Cheltuielile ele păstrare cu folosirea parţialrl a frigului din luna febru
arie sau nlartie sînt cu cea 250 respectiv 300 lei luai ridicate decît în spaţiul

ventilat ll1ecanic şi cu cca 340 400 lei 111ai reduse decît în spaţiul

frigorific.

CONCLUZn. (1) Prin folosirea parţială a frigului artificial în păstrarea

cartofului începînd cu lunile februarie-m.artie, se obţin cele luai bune rezul
tate tehnice şi economice, asigurînd prelungirea duratei de păstrare pînă la
sfîrşitul lunii nlai. (2) Pierderile totale finale sînt în acest caz cu 3,1-3,8 %

,

mai reduse decît prin păstrarea cartofilor în ~paţii ventilate mecanic, iar
cheltuielile de prlstrare sînt cu 340-400 lei mai mici decît prin păstrarea lor
în spaţii frigorifice. (3) Depozitele cu ventilaţie lnecanidl. devin nlai efici
ente dadt sînt dotate pentru 15-20 % capacitate cu echipamente frigorifice
cu folosire parţial~i cu luna nlartie.
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RESULTS CONCERNING THE COLD STOHAGE OF POTATO

S u.m m el 'Y Y

AHer 1976- 1980 it \vas possible to give a first anSYlcr to'
the question table consumptie,n tuber quality tin ÎlIay by
using partially colcl air. The tubers in ventiJated storages werc
transferred in rdrigerated spaces at different times -I<lriant an 01hcr on J\Ia:-ch,
other 011 April). The low tempenlture with :I\Iarch leacl to thc lo\'"cst losses;
and expenses. :lHoclern storage system representing 15- 20 from
the \"hole capacity are re(:ornnlerl(IE~(j
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UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UBER DIE VER\;VENDUNG
DER KUNSTLICHEN KĂLTE BEI DER KARTOFFELLAGERUNG

Zusarnmenfassung

Die in den Jahren 1976- 1980 durchgefiihrten Forschungen verfo1gtendie Erhaltung
der Qualităt und die Sicherung des Kartoffelkonsums bis in dem Monat Mai, durch "'\'erwen
dung der kiinstlichen Kălte. ZU dicsem Zweck wurclen die in mechanisch beliifteten Lager
hăusern aufbewahrtcn Kartoffe1n zu verschiedenen Zeiten (Februar, l\<1arz, Apri1) im Hăume

mit kiinstliche Kă1te umge1agert. Es wurclen clie Erhaltung cler Qualită tund cl ie Lagerungs
kosten der 'larianten mit Verlagerung in IGUterăume gegenftber der Vergleichsvariante mit
Lagerung nur in mechanische beliifteten Eăl1l11en verfolgt. Die Venvenclung cler kilnstlichen
Kălte ab lVI~lrz weiter verzeichnete clie besten Ergebnisse, mit moclerierten ·Yer1usten und
Lagerungskosten. Es empfiehlt sich die Besti..lckung der modernen Lagerhăuser bis 15- 20 %
ihrer Eapazit~lt lnit Instalationen filr ki.lnstliche Kălte ab Monat Mărz, iyelche die entsprech
encle Konsum.kartoffe1-Qualităt bis d en Monat .Nlai sichern sollen.

PE3YflbTATbI rrPMMEHEHH~ xOnOllA DPH XPAHEHMH
KAPTOcvEfl5i

P e 310 Al e

DpOBO,Il.HBWHeC51 B 1976-1980 rr. IICCJIe;J.OB3HI151 HMeJlH l~eJJbJD YCT3HOBHTb B03i\!O)l<l-IOeTb

TIo,rr,,rr,ep)KaHH51 KaqeCTBa KapToepeJl5I II 06eCnelleHH51 ero nOTpeOJIeHH51 )l0 Ma51MeC51Ll,a nyTeM

IIaCTH4Horo npHMeHeHII51 HCKyccTBeHHoro XOJIo,rr,a. C :::>Toli ~e.'1blO, xpaHHBWHHC51 B J\apTo

epe,TleXp3IiH.'lHLLl,aX C illexaHHIIecKoit BeHTIIJl51~YieH KapToepeJIb nepeMell~aJlC51 B XOJlO)lHJIbHble

K3MepbI B P33JlH'-IHOe Bpetvl51 - B epeBpaJle, MapTe 1'1 aTIpeJle. I13yIIaJ1Hcb CTeTIeHb coxpaH5IeMocT1'1

ero KalleCTBa H pacxo,rr,b1 CB513aHHble C ero xpaHeHHeM C TIepeMeLLl,eHHeM B XOJIO,Il.H.'lbHHl<H, TIO

cpaBHeHHlO C KOHTpOJleM, COXpaH51BWHMC51 TOJIbKO B yCJIOBH51X npHMeHeHH51 MeXaHHlJeCKOfl

BeHTH5IJl~HH. DpHMeHeHHe XOJlo,rr,a, HaIIHHa5I C MapTa, ,Il.aJIO BOCHOBHOIVI Halwy4wHe pe3yJlbT3TbJ,

npHlleM KaK TIOTepH, TaK H paCXO,Il.bJ TIO xpaHeHHlD OKa3a.1HCb yMepeHHbIMl1. PeKOMeH)lyeTC51

OCHaLLl,eHHe cYLLl,eCTBYJD~HX cOBpeMeHHbJX KapToepeJleXpaHIMHLU B nponop~Hl1 15-20% HX

eMKOCTH XO.10,rr,I1JlbHbIMH yCT3HoBKaIVlH, ,rr,ellcTBYJDLLl,HMH HaIIHHa5I C MapTa l\IaC5I~a, 'ciTo n03BOJlHT

06ecne4HTb cOXp3HeHI1e Ha,rr,JleiKamero KalJeCTB3 TIpOgOlJOJlbCTBeHHoro 1\apToqJeJ15I )l0 Ma5I.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1982, val. XIIr

PRODUCTIA DE CARTOF SI EFICIENTA ECONOMICĂ, !J'
A ICULTURII ÎN CONDIŢII DE IRIGi\RE

A. LUP*)

Creşterea suprafeţelor irigat a permis extinderea
culturii cartofului şi dublarea în ultimii 10 ani în judeţul

Constanţa. Deşi culturile de cartof au amplasate in perimetrul ame-
najat pentru irigare se obţin încEL producţii medii mici, acestea reflec
tînd o insuficientă stăpînire a tehnologiilor în regim irigat la scară mare.
Printre factorii care au dus la obţinerea unor producţii necorespunzătoare

se numără: lleasigurarea unei corespunz2.toare, aplicarea defec-
tuasă a udELrilor, pierderile la etc. Extinderea culturii carto-
fului în zonele de sud-est ale este posibilă în măsura in care se asi-
gură producţii medii corespunz~ttoare, ţinîndu-se seama în acelaşi

de necesitatea valorificării optime a resurselor ecologice la nÎ'Tel de
------------"'j

1. DEZVOLTAREA PRODUCŢIEI DE CARTOF ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

Situat în partea de sud-est a ţării, într-o zonă climatică din cele mai
aride, judeţul Constanţa nu oferă pentru cultura cartofului condiţii naturale
din cele luai favorabile.

O dată cu extinderea masivă a irigaţiilor, în anii 1969-1970, cînd au
fost date în folosinţă peste 50 000 ha amenajate, s-a trecut de la producţia

9-e cartof fărîmiţată, de tip grădinăresc, la cultura de cîmp pe suprafeţemari.
In perioada 1971-1975 cooperativele agricole şi-au dublat practic suprafaţa

cultivată, iar în perioada 1976-1980 s-a ajuns la 2 529 ha adică de 2,2 ori
mai mult decît media anilor 1966-1970 (tabelul 1).

Pe judeţ suprafaţa de cartof a crescut de la 2 628 ha la 4 073 ha (cu
55 %), cooperativele agricole deţinînd o pondere de 62,1 0!c> din total. Făcînd
o.legătură între cele 3 perioade analizate şi sistclTIul de cultură se poate spu
ne că în anii 1966-1970 nu s-a practicat cultura în regim irigaLPerioada
1971-1975 a reprezentat o tradiţie, iar în ultimii 5 ani cartoful a fost, cel
puţin ca amplasare, cultivat exclusiv în teren amenajat pentru irigat.

Producţia media a crescut, de asemenea, în această perioadă, atît da
torită irigaţiei cît şi perfecţionării tehnologiilor de producţie. De la 7 798
kg/ha în anii 1966-1980 s-a ajuns la o producţie medie de 11 826 kg/ha.

*) S.C.C.r. Dobrogea - Valu lui Traian, jud. Constanţa



E\-olnţia . suprafeţelor ctllthate a producţieI de cattofiin judeţul Con5tanţ.a

(E volut'ion of§u~faces-coveredbyth~potato crop and of the tota{ and mcan: ylehl . în Comtanţa district) 1966-1980 *)

Tabelul 1

t:o
t-;:;

""

?
t"'
C
'1J

anuary of l' .3_ Romania)

Total pejudeţil1
Ccnistanţ<'L

.din care: C. A.I'. 11 1}(d 2 Eul 2. 529

I.l\.S ..

*) SurSei: Arl'larul

222,6 9 2(i7 20 O()51 29 GOSI .319,5

2592 1 176 2Cd,3

7 798

9 15~ I
Il 826 151,7

~ 157 11 70(î 1'13,5

11 125 11 07G I 11 760 10.5,7
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Analizînd influenţa suprafeţei cultivate şi a recoltei medii la unitatea
de suprafaţrt asupra creşterii producţiei totale de cartof, în judeţul Constanţa,

ponderea primului factor a fost de 40,7 % iar a celui de-al doilea de 59,3 %,

Cu toată dinamica pozitivă a producţiei medii la ha, aceasta rămîne

la un nivel sC~tzut ca de altfel în toată zona de sud-est a ţării, cu o singură

excepţie - aceea a judeţului Tulcea, care în anul 1980 realizează 17 494
kgjha (tabelul 2).

Tabelul 2

Produeţia medie de cartofi realizată în judeţele din sud-est comparativ Cu media pe ţară

(Mean yield of potatoes obtained. by the South-east districts comparatively with the country

average) 1976-1970*)

Producţia (Yield) kg/ha

Judeţul (District)
1976 1977 1978 1979 1980

!
media (mean)
1976-1980

I

Brrlila 14 420 12 910 13 470 10 920 12 634 12 998

Constanţa 11 810 12 210 12 900 9 870 14 411 12 391

Ialomiţa 7 700 8 610 10 360 58 30 12 371 10 464

Tulcea

I
9 350 12 860 9 820 6 960 17 494 11 927

~~edia judeţelor din
sud-est (Mean) 11 684 12 566 12 311 8 968 13 605 11 938

Media pe tară 16 593 14 272 15 233 15 537 14 067 15 140
(Count;y ~yerage)

*l Sursa: Anuarul statistic a RS.R. 1977-1980 (Source: Statistical al1uary of R.S. Romania)

Revenind la producţia 11ledie, al cărui nivel este încă foarte scăzut,

s-a efectuat o analiză a acestui indicator în functie de mai multi factori pre
cum: amplasarea teritorială a culturii de carto( tipul de culh~ră, gradul de
concentrare.

1.1. Producţia nledie pe zone judeţene. În cadrul judeţului Constanţa,
amplasarea teritorială a culturilor de cartof a fost îmbunătăţită în mod suc
cesiv, mai ales sub aspectul concentr~trii pe zone (bazine), ţinîndu-se seama
atît de conditiile naturale cît si de cele economico-sociale. Astfel în ultimii
ani catroful a' fost amplasat în patru zone (bazine) principalele zone reprezen
tînd împreună aproape 3/4 din suprafaţa cultivată în unităţile de stat şi coo
peratiste.

Productiile cele nlai mari s-au obtinut în zona litoralului si în sud
estul judeţul~i pe soIuri cernoziomice, î~ special pe cernoziomul ~iocolatiu
în diferite stadii de levigare.

Pe Valea Carasu, cultura de cartof a fost alnplasată în general pe cer
noziom castaniu, ca si în zona preorăsăneasc~t a orasului Constanta. În zona
de nord-est a judeţul~i, cartoful a fost' amplasat pe t~renuri relati~ 111ai uşoa-
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re (cernoziom castaniu şi castaniu carbonatat). Rezultatele obţinute cUCI

il-au fost însă dintre cele mai bune, aşa după cum se vede din datele prezen
tate în tabelul 3.

Tabelul 3

Producţii medii de cartofi obţinute în diferite zone ale judeţului Constanta
(Mean yields of potatoes obtained in various ZOl1es of Constanţa district) 1976"':""1980

Producţia (Yield) kg/ha

I
1976 1977 1978 1979 1980 ImOdk I""on)

1976-1980

I-Zona preorăşenească

IConstanţa 12 926 12 347 13 543 9 406 10 945 11 759

II-Zona litoral sud-centru- I
-sud 17 054 12 540 13 195

I
10 418 10 773 12 486

III-Zona Valea Carasu 11 750 11067 12 222 7 705 9 347 10 302

IV-Zona litoral nord-est 11 709 10 172 5 693 9 277

1.2 Producţia medie în funcţie de scopul culturii. Pentru perioada 1976
-1980 a fost calculată producţia medie la unităţile cultivatoare separat la
cartoful pentru consum tinlpuriu şi de vară şi, separat, pentru consum de
toamnă-iarnă (tabelul 4). Aşa după cum rezultă din datele prezentate în ta
bel, producţiilemedii sînt foarte puţin diferite pe cele două tipuri de cultură.

Tabelul 4

Producţia medie de cartofi timpurii + vară şi la cartofii de toamnă în judeţul Constanţa

(Mean yield of potato for early and summer consumption and for autumn consumption in
Constanţa district) 1976-1980

Producţia (Yield) kg/ha

Anii
(Years) cartofi timpurii +- vară

(early and summer cOl1sum.ption)
cartofi toamnă

(autumn cOIlsumption)

1976 9 888 12 968

1977 11 068 12 417

1978 9 757 13 986

1979 9 378 9 146

1980 8 348 13 274

Median (Mean) 9 706 12 333
1976 -1980
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Evident, în cazul obţinerii unor recolte suficient de tiInpurii pentru a pute a
fi valorificate în Inod corespunzător, recoltele de 10-12 t/ha ar putea fi con~

v enabile. În cazul în care preţurile medii de valorificare sînt practic identice,
nivelul producţiei la ha trebuie considerat necorespunzător.

1.3 Producţia medie şi gradul de concentrare al suprafeţelor cultivate.
Mentinîndu-ne în continuare la aprecierea că productiile obtinute sînt încă

nesatisfăcătoare,mai ales tinînd seama că în ultimii'ani cartoful a fost am
plasat numai în teren aln~najat pentru irigat, constatălll ca pozitiv rolul
concentrării în creşterea producţiei medii (tabelul 5).

Tabelul 5

Producţia medie de cartofi realizatăîn funcţiede gradul de concentrare a suprafeţelor în ju
detul Constanta

(Mean yield of potato in Constanţa district; depending'on farm surfaces covered by potato crop)

1976-1980

Producţia medie eMean yield) kg/ha

cultivată

pro;juciitoare (Patato
unităti

in ~ farm) cartofi total
(total) I

cartofi timpurii I cartofi de
+- vară (for early toamnă (for

I t~~!Ue~c::~n~.) autumn cous.)

<25 ha

26-50 ha

51-100 ha

> 100 ha

9 983

10 215

11 271

11 610

10 232

9 942

7 854

12 100

11 079

11 718

12 458

12 572

Cele mai n1ari productii s-au obtinut în unitătile care au cultivat su
prafeţe mari, fapt care le-a 'permis (sa~ le-a obligat)' să acorde o atenţie mai
mare modului de aplicare a tehnologiilor recomandate.

Grupînd unităţile cultivatoare după nivelul producţiilor medii, s-au
obtinut următoarele rezultate:

, - sub 8 000 kg/ha: 26 unităţi (44,80/0) pentru cartoful timpuriu şi 8
unităţi (15,4 %) pentru cartoful de toamnă;

- 8 000-10 000 kg/ha: 8 unităţi (13,8 O~) pentru cartoful timpuriu
ŞI 18 unităţi (15,4 %) pentru cartoful de toamnă;

- 10 000-12 000 kg/ha: 13 unităţi (22,4 %) pentru cartoful tiInpuriu
ŞI 15 unităţi (28,8 O~) pentru cartoful de toamnă;

- peste 12 000 kg/ha: 11 unităţi (19,00/0) pentru cartoful timpuriu
şi 21 llnităţi (40,4%) pentru cartoful de toamnă.

In ceea ce priveşte structura producţiilor totale realizate, 55 % din
cadoful timpuriu s-a produs în unităţi cu peste 10 000 kg/ha şi 60 % din car
toiul de toamnă în unităţi cu producţii ll1_edii de peste 12 000 kg/ha.

1.4. Dinalnica şi tendinţa de creştere a producţiei lnedii. Analizînd
evoluţia producţiilorrealizate pe o perioadă mai lungă de timp (1966-1979)
în judeţul Constanţa, comparativ cu media pe ţară şi producţia unui grup
de judeţe mari cultivatoare de cartof*) pot fi trase următoarele concluzii
(figurile 1 şi 2) :

,,) Braşov, Covasna, Harghita, Suceava
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a) Retribuirea muncii reprezintă aproape l/S din totalul cheltuielilor,
ceea ce înseamnă o pondere mare pentru tehnologii care, cel puţin la nivel
de plan, se considerrt a fi mecanizate.

~ În anul 1980, spre exelnplu, s-au plantat mecanizat în cooperativele
agricole 2 103 din totalul de 2 106 ha cultivate cu cartof. De asenlenea, recol
tatul s-a făcut în cea n1ai 111are parte mecanizat şi semimecanizat.

Este adevărat că, în ultin1ii 10 ani (1970-1979), numărul de nonue
convenţionale la un hectar cultivat cu cartof s-a redus de la 121 NC/ha la
78 Ne/ha. Dar chiar astfel, în condiţii de mecanizare, acest volum de norme
convenţionale este încă exagerat de mare. El se datoreazrl în cea mai mare
parte manipulărilor şi sortrlrilor repetate a luaterialului de sămînţă preculll
si efectuării l11anuale a unor lucrări planificate initial a se face nlecanizat
dar apoi neexecutate sau executate inconlplet şi d~ calitate nccorespunzrl
toare. Se au în vedere, în special, operaţiile de recoltare şi sortare.

b) :Materialul de plantat reprezintă, de asemenea, cea 1/3 din volumul
de cheltuieli, în special datorită pierderilor înregistrate la păstrare.

c) Irigaţiile sînt fie subevaluate fie, în măsura în care datele sînt rea le,
efectul lor reflectă o preocupare nesatisfăcătoare pentru aplicarea udăriloL

el) Cheltuieli indirecte, rezultate din activităţi comune şi generale ne
ef iciente, încarcă, de asemenea, în Inod semnificativ partida costurilor de
producţie a culturii.

3. PROBLEME TEHNOLOGICE ALE CULTURII CARTOFULUI
ÎN UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE

Analiza rezultatelor economice obţinute la cultu;,a cartofului în jude
ţul C<;mstanţa a scos în evidenţrl dependenţa foarte strînsă a acestora de nive
lul producţiei medii realizate. Nivelul scăzut al recoltelor, însoţit de un
volnnl relativ mare ele cheltuieli, a condus la obtinerea unor rezultate eco-
nomice însă nesatisfăcătoare. '

Cauzele care au generat această situaţie sînt nlultiple. Unele din acestea
sînt mai mult sau mai puţin obiective, nunleroase din ele avînd însă caracter
subiectiv. Ele pot fi enumerate, dar este dificil de a analiza şi măsura contri
buţia separatrl a fiecăreia, la diminuarea producţiei la hectar.

Considerînd recolta ca rezultat al interacţiuniiunui complex de factori,
al C:lrOI" nivel optim de asigurare ar da un coeficient de trecere egal cu 1, a
fost evaluat gradul de asigurare al celor luai importanţi dintre aceştia după

metodologia lui Soc o 1 (1975).
Pornind de la un potenţial, considerat nornlaI pentru judeţul Con~

tanţa, de 55 000 kg/ha s-au calculat pierderile de recoltăcumulate datorate
influenţei negative a factorilor luaţi în considerare. Datele sînt prezentate
în tabelul 7.

Evident suma acestor pierderi este egală cu diferenţa dintre producţia

potenţială în ipoteza coeficientului 1 pentru toţi factorii (coeficient general
- 1) şi producţia rezultată prin aplicarea unui coeficient de trecere obţinut

ca proAdus al tuturor coeficienţilor parţiali.

In cazul nostru acest coeficient de 0,274 (- 0,93.0,90.0,94.0,88.0,85 .
.0,62.0,94.0,80) este foarte mic dar el explică nivelul producţiilor medii
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Tabelul 7

El emente de corecţie a aportului principalilor factori tehnologiei la producţia d.e cartof în
, conditiile iudetului Constanta
Correction elements for the contribution 'of the mah~ technological factors ta the potato

yield performed in Constanţa district)

c,;)rectatit
(corectecl)

55 000 51 150

51 150 -:16 035

46 035 43 273

43 273 38 080

38 080 ~') 368J~

32 368 20 068

20 068 18 864

18 364 15 091

trecere
(Correctiun

H.

H 5 = 0,85

Ee = 0,62

R 7 =--= 0,94

H 8 0,80

R 1 = 0,93

R 3 = 0,90

R 3 = 0,94

R 4 =

de
Tcc;hn~)loglcal hctors*)

Păstrarea materialului de plantat

Amplasarea şi pregătirea terenului

Epoca de plantat

Densitatea şi calitatea plantatului

Asigurarea ingrăşămintelor

lrigarea culturii

Între'finerea culturii

ReeoItarea

*) planting, fertilization, irrigat 1011,-

atîns în prezent şi anUll1e, de 12 000-15 000 kg/ha. Menţionăn1 că aceşti

coeficienţi nu au fost obţinuţi în 1110d experim.ental ci doar evaluaţi, ţinînd

seama atît de rezultatele experimentale agrofitotehnice obtinute în Statiunea
ExperimentalăValu lui Traian, cît si de\latele si inform~tiile din unitătile
producătoare. "',

Pentru confirnlarea existenţei unor deficienţe în aplicarea tehnologiei
de producere a cartofilor în această zonă a ţării dăm. ca exemplu modul de
aplicare al udărilor în anul 1980 în sistelnele de irigaţii cu mari suprafeţe

de cartofi (tabelul 8).
Tabel uZ 8

Modul de aplicare al udărilor în zonele producătoare de cartofi din judeţul Constan'ţa

(hrigation performanees in four big irrigation systems in poiato zones from Constanţa

district) - 1980

M. Kogălniceanu

Basarabi

23 August

Comana

în zik first fOl:r
\

Numărul

mediu de
I udări (MeanI number of

Il III IV sprayings)

35 35 35 35 5,29

35 42 28 42 5,03

21 23 21 35 5,38

14 21 28 21 6,37

") Lim.itele ud[,riJor :"e
mJre or less n'OF'rhnTli,,,,,

în cadrul sistemuhii (the limits of the spraylEgs are
sarne big systen1)
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Remarcăm în primul rînd durata foarte lnare în care se execut2l o udare;
În afara micilor excepţii din sistcn1ul C01nana, durata unei udări este cuprinsă

Între 28-42 de zile iată de 8-10 zile cît este recomandat conform datelor
obţinute experiInentat'

În al doilea rînd se constaEi dl s-a aplicat un numrn- redus de ud2iri,
practic mai puţin de jUffi3.tate faţă de necesarul rezultat din date
experimentale publicate de Neg u ţ i (1975).

În aceste conditii consider~nn dl în aceastrl zon~t a Un-ii productia de
cartofi poate fi ,?in1in~atrl chiar cu peste 50 ~~ În cazul că irigarea nu se ~plică
în 1110d corect. In ordine, considertull dl pierderile la recoltare contribuie de
aselnenea Într-o foarte mare In~lsur~l la c1inlÎnuarea productiei. lJn grad mare
de tasarc al terenului, o ni'velare şi bilonare necorespunz{lt~aresau defecţiuni
ale agregatelor de recoltat concufz\ la pierderea unei bune părţi

din producţie.

Lipsa acută de forţă de nlunC2l în aceastrt -zonă nu efectuarea
de recuperrlri, astfel că pierderile sînt mari.

Realizarea unei densit~l.ţi necorespunz~ltoareşi folosÎn'a unui material
de plantat de calitate slab;'i ~ nlai ales din calEa condiţiilor de p~lstrare .~
- contribuie de asen1enea în l11are l11ăsur~\ la diminuarea recoltei potenţiale.

4. CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA PRODUCTIEI
DE CARTOF ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA, îN CONTEXTUL ZONĂRH

ACESTEI CULTURI LA NIVEL DE ŢARA

Asigurarea necesarului de cartofi în judeţul Constanţa, ca ŞI In alte
judeţe din partea de snd-est (l ţării, este pe deplin posibil{t la nivelul
lelor exigenţe. Existenţa unor întinse perimetre irigate pern1ite - condi
ţiile aplicării unor tehnologii corespunzătoare - obţinerea unor producţii

TIlari şi de calitate. Rezultatele cercetărilorefectuate în zo?ă ca şi experienţa

U110r unităţi de producţie confirn1ă aceste posibilităţi. In aceste zone, cu
suprafeţe reprezentînd 0,8-1 ~'~ elin arabil, poate fi asigurat consmnul pro·
priu chiar la actualele producţii Inedii. In mod teoretic suprafaţa poate fi
extinsă pînă la obţinereaproducţieinecesare şi apoi redus~tpe 111ăsura creşterii

producţiei medii. .
Evaluînd îns~l situatia la nivel de tară. in contextul valorificării lna

xin1e a condiţiilor pedoclinlatice existel{te, care constituie de fapt resurse
naturale gratuite, pot fi luate în considerare 11lai 11lulte variante de asigurare
a necesarului de cartofi.

În această idee an1 cOlnparat rezultatele ce se obţin în prezent la cartof
preCU111 si cele posibile de obtinut, cu cele de la Dorumb, cultură concurentă

cartoful{li în zonele irigate eli'n sudul si estul tării si la care, în zonele consa
crate pentru cartof, producţiilelnedii ~a şi l-ez{lltat~leeconolllice sînt modeste
(tabelul 9).

Întrucît cele două produse nu sînt cornparabile în unităţi fizice au fost
transforn1ate în unit{lti conventionale si anmne: UNP (unităti nutritive
proteice) şi în uniatţi ~nergetice 'k\Vh. Si'nt prezentate valorile m'edii de pro
ducţie planificate şi potenţialeavînd ca bază de comparaţieproducţiile:medii
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Tabelul 9

Variaţia producţiei de unităţi nutritive proteice (UNP) şi unităţi energetice (k\Vh) la ponunb şi

cartof în functie de recolta luedie ]a hectar
.(Variation of yield "lalues, in proteic n~tritive linUs UNP aud energy units k'Wh, for maizc

and potato croP, depending on mean yield on a hectare)

(Eqt'iv.dents)

Judeţe culti'/atoarc ele cartdi
1976-1979 Cartdi

{Faur (li.~tricts fa,'IGUraL1c ta pc,tata
crop) :Porumb

17 545

2 45(;

2 632

2 50'j
-125

15 089

11 208
-3 881

25 800

13 7GO

10 104

17 957
+7 853

27 3GO
+ 13 (lOl)

4;W
-+- lU 680

4 17
+2 255

2. 400

120

+ 3720

4 500000

oco

(3

938

16

11

I
Cartdi

IPommu

I
Cartdi

I Pon"n!>

I----------1 ~_,~,tdi

I

.J udeţul
{Constanţa

plan 1981

Jucleţul
;(Constanţa

1976-1970

.'realizate la cele 2 culturi în perioada 1976-1979 într-un grup de "1 judeţe

luari cultivatoare de cartof (Brasov, Covasna, Hanzhita si Suceava) ŞI în
judeţul Constanţa. ' L),

H.ezult~l că, în zonele consacrate pentru cultura cartofului la
se obtine o productie cu 125 UNP/ha si cu 3881 k\'Vh l11ai nlidt la car
tof. Î~l acelaşi timp, ln judeţul Co'nsta'nţa la porumb se obţin cu 2 255 l..IN?
si 7 953 k\Vh mai mult decît la cartof. Aceasta înseamn{l. că Dentru Dcrioada
~nalizat~l, la fiecare hectar de cartof transferat din zona fa~Torabill acestei

. culturi în judeţul Constanţa şi apoi înlocuit cu ponu11b s-au pierdut Z 380
UNP şi 11 734 k\Vh (unităţi energetice).

Cînd pentru judetul Constanta au fost calculati aceeasi indicatori,
avînd ca 1;ază producţi~ medie de 1;]an precum şi pot(~nţialuj illediu '.... '."'ntr11

suprafeţele amenajate pentru irigat, in ambele cazuri la porumb s-a
rezultate superioare (3720 UNP şi, respectiv 3 360 U.:.TP, mai mult porunlb
decît la cartof). De asemenea, la cultura porulllbului producţia secundară

aduce un plus de cca 1/3, atît ca UNP cît şi ca unit~lţi energetice.
În aceste condiţii considerănl d'l, cel puţin o parte din necesarul de

,cartofi al judeţelor su',:Jice pentru consu1l1ul de toamn::.-iarnrt, ar putea fi pro··
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dus~t în zonele de 111aximă favorabilitate natural~L Aceasta cu atît mai mult
cu cît la porunlb producţiile sint lTIUlt mai -mici in zonele consacrate culturii
cartofului.

Eficienţa econonlică a culturii cartofului în perilTIetrele irigate din.
zonele de cîm.pie din sudul şi estul Fuii este hotărîEt practic, în exclusivitate,
de 111ărimea producţiei ce se realizeaz{l la hectar. Spre exem_plu, la producţii

echivalente de 6 000 kg/ha porumb şi 16 000 cartof venitul net la hec
tar este de cca 2 000 lc~i/ha la poru111b şi de peste 4 000 lei/ha la cartof. La
producţii ma.i luari cartofuI se detaşeaz{l, astfel dl la 8 000 kg/ha porumb
şi 30 000 kg/ha cartof se obţine un venit net de cca 3 000 lei/ha la porUlTIb şi

de peste 11 000 lei/ha la cartof.

CONCLUZII (1) Paralel cu extindeea irigaţiilor, suprafeţele cultivate
cu cartofi în judeţul Constanţa au fost în continuă creştere ajungînd la 4 073
ha în perioada 1976-1980, faFl de numai 2 628 ha, lnedia anilor 1966-1970
(155 %) (2). Producţia ll1edic a înregistrat în această perioadă o creştere de la
7 798 kg/ha la 11 826 kg/ha (151,7~%) iar producţia totală de la 20 492 tone la..
48 171 tone adică peste 2,3 ori (3). In structura cheltuielilor de producţie pon
deri foarte mari deţin în special retribuirea ll1uncii şi materialul de plantat (4).
Unele deficienţe tehnologice ca: pregătirea necorespunzătoare a terenului
si neasigurarea densitătii optime, aplicarea defectuoasă a udărilor si pierde
~ile la recoltare au con'stituit principalele cauze ale nivelului scăz~t âl pro
ducţiei ll1edii. (5) Dezvoltarea producţiei de cartof în zonele de şes din sudul
si estul tării, trebuie să tină 5ealna atît de nevoia de autoaprovizionare cît si
~le folosi~ea ratională, cu'maximum de eficientă a resurselor naturale la niv~l
de ţar{l. ' ,
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POTATO YIELD AND ECONOMICAL rMPORTANCE OF IRRIGATION

Summary

The enlargement in the last 10 years of the irrigated area in Constanţadistrict al1oY,ed
the potato crap extension and a doubled level of the potato yield. How ever the yield can be
higher ii better irrigation technologies are uscd on a large scale. Among the causes of the uu
satisfactory results of the irrigation are a low density of the crap, anat reasonable spraying
perfonnance, losses at harvest etc. The extension of the potato crap in South-East depends
on the yield levels and the technology particular ta the ecological conditions of this part of
the cauntry.
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DER KARTOFFELERTRAG UND DIE \;VIRTSCHAFTLICHKEIT
DES KARTOFFELBAUES IN BE\VASSERUNGSBEDINGUNGEN
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Die Vergrasserung der fUr Bcwăsserung eingerichteten FIăchen, erlaubte die Anvven
dung des Kartoffelbaues und die Vercloppelung der Kartoffelertrăge wăhrend der letzten 10
Jahre il11 Kreis Konstanza. Trotzclel11 die Kartoffel innerhalb der Be\văsserungsystemean
gebaut wird, sind nach niedrige Mittelertrăge 2U verzeichnen, die eine ungenl'tgende Kenntnis
und Beherrschung der Anbautechnologien bei Bewăsserungund auf grossen FIăchen beweisen.
lJnter den Faktoren die zu unentsprechenden Ertrăgen gefiihrt haben, sind zu nennen: unge
niigende PHanzendichte, unentsprechende Bewăsserung, zu grosse Ernteverluste etc. Die Ver
breitung des Kartoffelbaues in die siid-ostlichen Zonel1 des Landes ist l11og1ich in del11 Nlasse
in den entsprechende Mittelertdige gesichert \verden und soweit damit in Landesl11asstab die
oekologischen Resoursen am optimalsten ausgenutzt werden.

npOH3BOllCTBO KAPTOCI>EJUI 11 3KOH01VH14ECKA5i 3cvepE KTYIB
HOCTb 3TOH KYJIbTYPbI B YCJ10BI15IX OPOllIEHI15I

PeSfOJlte

B03paCTalHle ooopy)lOBaHHblx rro)J. opowe;me rrJl0ma)J.erI rr03BOJIIIJIO 3a rrOCJle)J.HHe 10 .n:eT
paculHpHTb KyJIbTypy KapToepeJ):51 B KOHCTaHIJ,CKOM ye3)le H y,Ll,BOIITb ero rrpOH3BO)lCTBO. X0T51

KyJIbTypbl KapToepeJ15i H pa3MelIJ,eHbI B 06opy)J.oBaHHoM rro)J. opowemle nepIIMeTpe, Cpe)lHlle ypo

)KaH OCTalOTC51 Bce )Ke eme HII3KHMH, '1TO YI\:a3bIBaeT Ha He,UOCTaTOtIHOe 3HaKOMCTBO B TeXHOJIOrHea

ero BblpalIJ,HB3HlUJ: B KpyrrHO'vI MacwTa6e B opOIllaervlblX yCJlOBH5IX. 113 epar<TOpOB, rrpHBO)J.51lIJ,HX K

110JlytIeHHlO HeAOCTaTOtIHbIX ypolK3eB, CJ1cAyeT OTlVIeTHTb: Hco6ecrreQeHHe H3)J.JlelKalIJ,eţl rycToTbI

rroca)J.Kll, HerrpaBIWbHoe rrpHMeHeHHe rrOm1BOB, rrOTepH ypolKa51 rrpH y60pKe 11 T.)J.. Pa3BlITHe B03

)J.e.JlbIBaHH5I KapTocjJe.l5I B lOfO-BOCTOlJHbIX 30Hax CTpaHbl 51BJl5IeTC51 B03MO)KHbIM rrpII yCJ10BHH 06ec

rreqeHH5I H3)J,Jle)KamHX cpe,UIIIIX ypolIz3eB, c yqeTmvI B TO )Ke Bpe:vr5I Heo6xo}J.HMOCTH OrITHMa.JIbHOrO

HCrrOJIb30B3HII51 9KOHOMHtIeCKIIX pecypcoB Ha ypoBHe CTpaH~.
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Lucr. şt. (Anale) J.C.P.C. Braşov, 1982, vaL xnI

OPTIMIZAREA lVIĂRIMII PARClTLUI DE",MAŞINI

ŞI TRACT'OAREPENTRlT C.U.A.S.C. MAHlVIUDIA,
JUDEŢUL TULCEA

1. MEZABROVSZI':Y

Scopul cercetărilor de optimizare a 111ărimii şi structurii echipa
mentului tehnic la nivelul unui consiliu unic în condiţii de irigare este
acela de a stabili necesal"ul de utilaje pentru executarea tuturor lucrări

lor agricole în perioada optimXt. Rezolvările urmărite se referă în primul
rînd la perioadele cheie, aclic~i acele perioade care au cea mai mare in
fluenţă asupra economicităţii rezultatelor finale. Ţinînd cont de caracte
risticile, climatice specifice ale zonei, de modul de folosinţă al tere
nului şi de planul de cultură al consiliului, s-a stabilit necesarul de utila
je şi valoarea investiţiei suplimentare cerută de dotarea în plus. Această

dotare s-a analizat sub aspect energo-economic, cu posibilităţi de re
cuperare a ilrrestiţiei pentru o producţie suplimentară ca urmare a exe
cntruii lucrărilor agricole i'n perioa.,ela optimă. hrrestiţia suplimentară

cerutii de dotarea în plus este posibil de recuperat într-o periodă de 5,8
sau 3 ani (la un grad de folosinţăa timpului de 80% sau 90%) la o du
rată zilnică de lucru de 8 ore şi de numai un an (pentru un grad ele fo-

fL timpului de 80%) la o durat~i z11111C;"t de lucru de 12 ore.

Scopul unn5rit prin cercetările ele optin1.izare a m~irin1ii şi structurii
bazei: tehnico-n1ateriale pentru un teritoriu dat se constituie din definirea
acelui cuantum de dort Inaterial care reuseste să rninimizeze consumul de
factori pe unitatea de produs utiL Desigur 'că. asigurarea acestui }}optiIn(( nu
determjn[t în Iuod obligatoriu şi atingerea obiectivului, el formează însă con
diţia de bază, indispensabilă:realizării lui., Optimizarea bazei tehnico-ma
teriale actualizeaz[l tehnologii de producţie, tratîndu-Ie ca părţi ale unui
întreg forn1at din activitatea de producţie agricolrt de pe un anumit teritoriu
delimitat. De aici obligativitatea corelării rnărhnii şi conţinutului bazei
tehnico-'matedalecu caracteristicile principalului luijloc de. producţie - pă

lnÎntul - (t,er,enul agricol) la nivdul unei (grupe de) unităţi agricole.
trat~rea proceselor ele producţie agricolă ca o succesiune de reacţii

ale unui sisten1, optimizarea face abstracţie de existenţa unor interese, în
Elare contradic:torii,: între unităţile care participă la obţinerea producţiilor.

Scopul urn1~irit este fixat la nivelul consiliului unic, iar armonizarea intere
selor este lrtsat{l. unei etape ulterioare. Optimizarea s-a calculat la nivelul
unui C.H.A.S.C., dc6arcceînetapa actuală consiliile reprezintă o formă su-
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perioară de organizare a producţiei, dotarea cu utilaje precum şi mişcarea

acestora se face la nivel de consiliu; de asemenea, s-a căutat să se evite dez
avantajarea unor culturi de către altele.

l'IATERIAL ŞI METODĂ. Structura culturilor pe terenul arabil, aflat
în condiţiide irigare, este cea efectiv repartizatăpentru C.U .A.S.C. Mahmudia
în anul 1980 (împreună cu producţiile planificate); aceastrt structură s-a con
siderat a fi valabilă şi pentru anul 1981. Interpretarea a permis şi impus opţi

uni pentru ammlite succesiuni ale culturilor în spaţiu, în funcţie de reco
n1andăriiedin literatura de specialitate, făcîndu-se abstracţiede repartizarea
sarcinilor. pe unităţi. Pentru fiecare cultură s-au stabilit perioade de execuţie

a lucrărilor (10-15 zile pentru o lucrare), ţinîndu-se seamrt de caracteristÎ
,cHe clinlatice şi de specificul ce caracterizeazăculturile irigate în acest con
siliu.

S-au luat în considerare ca probabilităţide timp bun de lucru o propor
ţie de 90-80-70 ~~ din totalul tilnpului calendaristic, iar pe această bază

s-au aflat vitezele tehnologice şi l1umztrul de agregate necesare; astfel, pe
rioadele de 10-15 zile, deja stabilite, s-au redus corespunzător. Transportu
rile s-au calculat pentru o distanţă medie de 3 km (drum categoria "L",
conforn1 normativelorM.A.I.A. din 1977). S-a considerat că mijloacele de
transport ale unităţilor agricole satisfac problenlele de aprovizionare cu n1a
teriale. La baza stabilirii tehnologiilor de producţie ale culturilor de pe raza
consiliului au stat anexele 1 şi 2 ale Ordinului ministrului nr. 109/1980.
Pentru cunoasterea perioadei în care trebuie executată o lucrare si a terme
nului exec~ţie, ne-au stat la dispoziţie o serie de rezultate exp~rimentale.
Perioada astfel determinată a fost corelată cu perioada prevrl.zută de Decre-
tul Consiliului de Stat nI. 1980 privind aprobarea nonnelor pentru exe-
cutarea lucrărilor agricole de La stabilirea numărului de udări şi a
normelor de udare s-a ţinut cont de recomandările Staţiunii de cercetări

(Valu lui Traian, şi de Ordinul Ministrului din 28.01.1980.
Optimizarea dotării vizează toate de producţie agricolă,

o atenţie specială fiind acordatrl. în lucrarea de culturilor de cîn1p. Pen-
tru celelalte activit~lţi (pomicultură, zootehnie etc.) se oferă

rezolvări globale cu nl0tivări convenţionale.

Pentru optimizarea mărimii parcului de lnaşini şi tractoare, s-a folosi t
ll1etoda balanţei şi a resurselor, apelîndu-se la graficul desfă-

surător al activitătilor graficul de tip Gantt (G î 1 c ă si 1 o 11. i t ă,

'1976). Costurile d~ au fost calculate pe b~za preţuriior actuale' în
vigoare, iar consun1urile au fost pe blZ3. metodologie i
existente.

REZULTATE ŞI L'3.b3.za opthnizării dotării cu echipament
tehni.c a stat modul de folosinţă a terenului agricol din C.U .A.S.C. Mahmu
dia şi structura principalelor culturi de cîmp în arabil, dUprl cum urmează:

1. teren agricol total 15 150 ha din care la irigat 11 301 ha
din care arabil = 13 847 ha din care la irigat 11 163 ha

2. Structura principalelor culturi
- cereale păioase = 3 785 ha din care la irigat 2 600 ha
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- porumb boabe 4 953 ha din care la irigat 4: 238 ha
- SOla 1 180 ha din care la irigat 1 180 ha
- cartof 700 ha din care la irigat 700 ha
- plante de furaj 1 190 ha din care la irigat 1 190 ha
- culturi duble 3 400 ha din care la irigat 3 400 ha

Avînd aceastrl structură obligatorie, s-a stabilit succesiunea cea ulai
favorabilă a plantelor, tinîndu-se cont de recomandările stiintifice, de po
sibilitatea executării lu~rărilor în perioadele optime, de ~xist~nţa unor te
renuri libere pentru însămînţările de toanln~l. Realizarea acestor succesiuni
oblig~l la ritmuri deosebit de severe, astfel încît orice întîrziere a unei lucrări

determină întîrzierea celor următoare, cu consecinţe asupra nivelului recol
tei viitoare. La plasarea fiecărei h.1cr~lri agrofitotehnice în decada cea mai
corespunzătoare s-a ţinut cont şi de frecvenţa cantităţilor lunare de preci
pitC?-ţii, de frecvenţa temperaturilor medii lunare şi de evapotranspiraţia

potenţială şi reală medie lunar~ pentru a putea stabili momentul optinl de
executare a irigării cartofului. In general, rezultă un grad de folosire a tim
pului de 80 %, respectiv din 10 zile se pot lucra 8 zile.

Repartizarea întregului volum de lucrări necesitat' de toate .culturile,
inclusiv lucrările ce unnează el.. se executa nlecanizat pe păşuni, a condus
la o serie de vîrfuri de solicitare a echipamentului tehnic în consiliul unic
(fig. 1). Vîrful de solicitare maximă este în perioada 10 septembrie - 30
octo111brie, vîrf rezultat din lucrările ce trebuie executate în această peri
oadă şi'care solicită o serie de utilaje, după cunl urmează:

- transport tehnologic - 42 390 t/decadă - cu viif de lucrări în de·-
cada 15 - 25 septembrie: . ... .

- semănat cereale - 2 560 ha/decadă - cu vîrf de lucditi în decada
25 septembrie - 5 octomb~ie:

- recoltat porumb - 34 990 t/decadă - cu vîrf de lucrări în decada
20 - 30 octombrie.

Instalaţiile de irigat au vîrf de lucrări în prinla decadă a lunii august,
cînd este necesar a se uda o suprafaţă de 9 490 ha/decadă. Pentru tractoare
se constată următoarele două vîrfuri de lucrări: în octombrie 1 - 10 la trac
toarele de 65 CP şi în mai 10·- 20 la tractoarele de 40 CP.

În perioadele de redusă solicitare, respectiv 20 aprilie - 20 iunie şi

10 iulie - 10 septelnbrie, se lucrează la transportul îngrăşămintelor natu
rale la cîmp, cu amenajarea lor în platformă, aceasta pentru a aplatiza vîr
ful de lucrări din toamnă. Analiza satisfacerii acestor solicitări, cu dotarea
existentă la S."NI.A. a impus gruparea pe lucrări şi mijloace, deoarece una şi

aceeaşi lucrare este posibil de realizat cu două sau trei maşini. Faptul că aces
tea din urmă au randamente diferite nu poate constitui un impedinlent nici,
în vii tor, deoarece în permanenţă se vor afla în dotare tipuri diferite de ma
şini ca efect al progresului tehnic .

. . Realizarea vîrfului de lucrări reclamă un annlllit nUln3.f de utilaje şi

agregate. Pentru fiecare lucrare s-a calculat necesarul de utilaje pentru pe
rioada maximă, deci decada cu vîrf de lucrări. Acest număr s:"a calculat pen
tru toate cele trei variante de folosire a timpului, respectiv 70 - 800/0- Com-
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de risc si incertitudine; conservarea si sporirea fertilitătii solurilor si a cali
tătii prbduselor; reducerea fluctuati~i recoltelor medii ~i a costului lucrărÎ-
lo~. "

Renunţarea la procurarea deficitului de utilaje semnalat presupune
apelarea la următoareledouă alternative: lucrări în două schimburi sau schim
buri prelungite şi compensarea pierderilor prin sporirea cantităţilorde îngră

şăminte. Teoretic, recurgerea la prima alternativă reprezintă o soluţie mai
atrăgătoare decît aceea a creşterii numărului de agregate, dar soluţia aduce
şi o serie de inconveniente, printre care amintim: ea nu este valabilă pentru
toate lucrările; scăderea calităţii ar putea avea aceleaşi efecte negative; nu
creează posibilităţide a rezolva cazurile limită; necesarul de mecanizatori
creşte considerabil; tehnicitatea medie a mecanizatorilor, inclusiv lucrul
de noapte, poate dăuna calităţii; irigatul de noapte nu se poate efectua din
cauza riscului de inundare a culturilor de cartof.

Cea de-a doua alternativă este oferită de creşterea nivelului de, fertili
zare, pe această cale obţinîndu-se sporuri compensînd nivelul pierderilor
ocazionate de neîncadrarea în termene. Avantajul nlajor al unei asemenea
soluţii constă în menţinerea unei rotaţii a lnij loacelor financiare la durata
de sub un an, în timp ce sumele investite în echipament tehnic au o durată

de 6-16 ani. Rămîne de văzut dacă şi în ce măsură nivelul costurilor pentru
aceleaşi cantităţi de produse sînt acceptabile din punct de vedere economic.
In tabelul 3 sînt redate costurile suplimentare pentru sporirea producţiei
prin fertilizare cu cantităţile care compensează ca efect neîncadrarea în ter
men a lucrărilor tehnologice.

Tabelul 3

Costuri suplimentare pentru sporirea producţiei prin fertilizare cu aceleaşi cantităţi cu care
scade, prin neîncadrarea în termen a lucrărilor teh'nologice .

(Suplemmentary costs for increasing yield by fertilization in the same amount as the yield is
decreased by not in Urne technological 'work)

Parametri (Parameters)

Specificaţii (Elements) U.M.
IIMmnb (""'''1

Total (total)
grîu (wheat)

Suprafaţa ha 2 835 4 953 7 788

Spor urmărit kg/ha 639 807 X

Mărimea efortului lei/ha 780 860 X

Total efort pentru fertilizare lei \2 211 3001 14 259 580\ 16 470 880\

Cost amortizare lei/ha 346,1 346,1 X

Amortisment total lei 1 980 910 1 \ 1 713 7301 12 694 648\
~

Astfel amplificînd mărimea efortului la suprafaţa cultivată cu grîu
rezultă că sînt necesare pentru fertilizare 2 211 mii lei, în timp ce pentru asi
gurarea echipamentului tehnic sînt necesare 918 mii lei. La porumb, renunţa
rea la echipament tehnic solicităun efort de 860 lei/ha, care raportat la supra
faţa cultivată reprezintă 4 260 mii lei, în timp ce pentru echipament tehnic
sînt necesare numai 1 714 lnii lei, deci de 2,5 ori mai puţin. în orice altă
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analiză economică prospectivă sau nu, asemenea calcule nu ar trebui să se
facă. Analizele, necesare şi suficiente, ar trebui să elucideze simplu căile de
creştere a eficienţei şi nu să le c01nplice.

În actuala criză energetică se impun măsuri severe pentru economi
sirea oricăror forme de energii. Consumul de carburanţi pentru executarea
unei lucrări pe 100 ha este acelaşi - dacă lucrează un tractor 10 zile sau lu
crează 10 tractoare Într-o zi. Ceea ce variază este consumul de energie Încor
porat în ţractoarele şi maşinile agricole mobilizate la efectuarea lucrării,

exact ca în calculul amortizării.Folosirea unui agregat un număr mai mare
de zile reduce necesarul de energie pasivă pe unitatea de lucru, dar efectul
lucrării asupra nivelului recoltei este mai puţin satisfăcător pe suprafeţele

lucrate mai tîrziu.
Astfel, analiza efectelor deficitului de utilaje sub aspect energetic re

levă o dublare a consumului de energie faţă de consumul normat, la 668,5
k\Vh/ha (prin ordinul nr. 131 al Ministrului, energia normată pentru defici
tul de utilaje este de 342,6 k\tVh/ha). Această dublare se datorează în general
energiei încorporate În tractoare, instalaţii de irigat şi combinele de recoltat.
Dacă analizăm consumurile energetice suplimentare pentru sporirea produc
ţiei de cartof prin fertilizarea cu aceleaşi cantităţi cu care se poate compensa
efectul negativ al neîncadrării în termen a lucrărilor tehnologice, rezultă

un efort în plus pentru cultura cartofuluide 1 970 kWh/ha faţă de 669 kWh/
/ha cît reprezintă efortul energetic pentru dotare. La suprafaţa cultivată

cu cartof, în consiliu, de 700 ha se face deci o economie de energie de 910 700
kWh ca urmare a apelării la echipament tehnic.

Mecanizarea lucrărilor agricole urmăreşte, în special, creşterea produc
tivităţiimuncii prin înlocuirea muncii vii cu muncă trecută. Dotarea în plus
înseamnă o scădere a suprafeţei de teren arabil ce revine la un tractor fizic.
A stfel, faţă de dotarea actuală de 62,3 ha/tractor fizic, a rezultat din calcule
o dotare de 29,3. ha/tractor fizic la un grad de folosire a timpului de 80 %>
şi de 34,6 ha/tractor fizic la un grad de folosire a timpului de 90 0/0. ~

Această situaţie apare cînd ziua de lucru se socoteşte la 8 ore. Intrucît
însă vîrful de lucrări corespunde campaniei agricole de toamnă, cînd de re
gulă se IUC1~ează o durată nlai mare de timp (10-12-14 ore/zi), iar unele
lucrări se pot executa în 2 schimburi (aratul şi pregătirea terenului) s-a tre
cut la o a doua etapă de optimizare. In această etaprl s-au analizat în mod
obiectiv, bineînţeles împreună cu factorii de conducere de la nivelul CVASG
Mahmudia, toate lucrările pentru care exista un deficit de utilaje, şi deci~

care necesitau o investiţie suplimentară în plus .
........,.,= Rezultatul acestei analize a condus la situatia din tabelul 4, unde se
redă valoarea deficitului de utilaje şi încărcătur~ de energie pasivă la un
grad de folosinţă a timpului de 800/0' dar la o durată zilnică de lucru de 12
sau 14 ore.

Situatia deficitară în tractoare din tabelul 4 arată astfel desfăsurată

pe tipuri de tractoare: '

Tractorul la 12 ore la 14 ore

U-650
U-400
S-650

51
35
12

21
27
10



Tabelul ':1

Valoarea deficitului de utilaje şi energia rezultată (pasivă) pentru o durată zilnică de lucru de 12-14 ore la un grad de folosinţă a
timpului de 80%

(Deficit of machines aud pasive energy resulted in a 12-24 hDurs day, when 80% Urne is used)

I\.?
K).
C~

Denumirea utilajului
(Tr~etor ar machine )

Tractoare (grupa 65 CP,
40 CP şi pe şenile)

Instalaţii irigat (IAT-300)

Utilaje fertilizat organic
(încărcător+maşină)

Utilaje combatere

Combine porumb

Remorci

Utilaje sortat (KSP-156)

Total: din care
revine la 1 ha

De~icit uti1:lje I Valoarea deficitului de utilaje în mii lei (Deficit in thousands lei)
Energie rezul.ată în mii kWll

12 ore (honrs) 14 ore (honrs) (Energy in th. kWh)

lJ ore (ho'..:::s) 14 ore (homs) I do
d.c.

12 me (h""1 114 m, (ho>'''1
valoarea totală amortismentul volo"M total' I amortisment

(total valne) anual (anual (total value) anual (anual

_._.-~-=~----_. amortization) amortizatiDn)

98 58 7 397,9 616,4 4 303,5 358,5 2 151,1 1 847,5

18 18 1 440,0 144,0 1 440,0 144,0 36,0 36,0

31 25 1 049,2 104,9 853,8 85,4 536,3 469,9

4 4 168,0 168,0 12,9 12,9 2,2 2,2

7 - 501,9 31,4 - - 743,8 -
37 22 1 154,0 192,3 686,2 114,4 667,3 571,4

2 1 8,7 0,8 4,4 0,4 20,4 16,3

X X 11 719,7 1 102,7 7 455,6 715,6 4,111,0 2 943,3
X X 846,4 79,6 538,4 51) 296,9 212,5

~

~.J
,"l
t'j
N
;p

~
O
<:
tfl
N
~
t<
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Astfel, dacă analizăm numai tractoarele de 65 CP rezultă că, fată de
o Încărcătură normală de 1 417 ore/tractor/an, Încărcătura se poate r~duce
la 1 262,3 ore/tractor anual la o funcţionare de 12 ore şi la 1 453,5 ore/trac
tor anual pentru o durată de lucru zilnică de 14 ore.

Din cele prezentate rezultă superioritatea trecerii la dotarea cu echi
pament tehnic, aceasta fiind şi în concordanţă cu creşterea eficienţei energo
economice. Pe baza analizei efectuate, creşterea dotării cu echipament teh
nic (tractoare şi maşini agricole) la nivelul arzdat se impune drept şi cea mai
ieftină soluţie, atît sub aspect economic cît şi energetic.

CONCLUZII. (1) Dimensionarea parcului de maşini şi tractoare pentru
un consiliu agroindustrial reclamă analiza detaliată a planului de cultură şi

a caracteristicilor climatice existente. (2) Rezolvările urmărite se aplică în
primul rînd la perioadele cheie, adică acele perioade care au cea mai mare
influenţă asupra econonlicităţiirezultatelor finale. (3) Soluţiile de nivele de
dotare se stabilesc ca variante alternative de acţiune în funcţie de regimul
pluviometric previzibil şi de gradul de asigurare posibil de acceptat. (4) Nive
lele de dotare calculate ar putea să ducă la supradotare în perioadele în care
regimul pluviometric este mai favorabil decît cel avut în vedere şi la subdo
tare în condiţii mai puţin favorabile. (5) Deficitul de dotare reclamă fonduri
suplimentare în valoare de 57 812 mii lei la un grad de folosire a timpului
de 80 %, posibil de recuperat printr-o producţie suplimentară Într-o perioadă

de circa 5,8 ani şi de 31 144 mii lei la un grad de folosire a timpului de 9ooh'
cu posibilitate de recuperare în 3 ani, la o durată de lucru de 8 ore/zi. (6) Prin
trecerea la cea de-a doua etapă de optimizare, investiţia suplimentară este
de numai 11 720 lnii lei (pentru 12 ore zilnic), respectiv de 7 450 mii lei
(la 14 ore lucrate/zi)posibil de recuperat în aproximativ 0,7-1 ani. În aceste
condiţii încărcătura rezultată pe un tractor de 65 CP reprezintă 89-102 %

din încărcătura normată (se consideră 1 417 ore/tractor/an 100 %).
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OPTI:M:IZING THE STOCK OF THE TRACTORS AND MACHINES
IN THE FARM ASSOCIATION MAHMUDIA-TULCEA

SUlnmary

The aim of the rescareh for an optimum size of the mcehanieal stoek for potato eropping
under irrigation is to pro'lide the necessary for performing the required \York exactly in the
optimUln time. The solutions are eoneerning especially the due moments of the teehnolQgy.
Taking in aeeount the elimate of the zone, the field utilization and the agrieulture plan of
the eo-operating farm association the neeessary of traetors and maehines and a1so the va1ue
of the supplementary ilrlestition for thc additional machines was calcu1ated. This new stoek
was analysed as el1ergy and efficiency involVed, the possibility to compensate the additiona1
expenses' by a supp1cmentary yield as a result of ,vorking on1y at the optimum moment, be
ing estimated too. Sa the adclitional investition asked by the en1argement of the mechanical
stoek is compensated aHer 5.801' 3 years (when the time is 80%, respeetive1y 90% used and
the \York takes 8 hoursin a day) Or on1y 1 ycar (when the time is 80% used but the \York ta
kes 12 hours dai1y).

DIE OPTIlVIIERUNG DES MASCHINEN - UND TRAKTORENPARKES
FUR DEN EINHEITLICHEN AGI~O-INDUSTRIELLEN RAT (EAIR)

MAHMUDIA, KREIS TULCEA

Zusammenfassung

Der Z\veek cler Optimienmg der Grosse uncl cler Struktur des teehnisehen Ausrustung
a uf den N iveau eines agro-inclustriellen Rates in Bewăsserungsbeclingungenist, die nătigen

Mitle1 zur Durehfuhnmg aller landwirtschaftliehe Arbeiten in der optima1en Zeitspanne, zu
bestimmen. Die verfo1gten Lăsungen beziehen sich in erster Reihe auf die Sch1usse1perioden,
also auf die Zeitspannen mit dem grăssten Einfluss auf die 'iVirtschaftlichkeit der Endresul
tate. In Beachtung der speziefischen klimatischen Characteristiken der Zone, der Bodennut
zung und des anbaup1anes des Rates, wurden die notwendige Ausrustung und der fUr zusăt

zliche Ausstattung notwendige \Vert der Investitionen bestimmt. Diese Austattung ,vurde
clann aus energo-oekonomischen Gesichtspunkt ana1ysiert, ulit der Măg1ichkeit der Reku
perierung cler hnestitionen fur einen zusătzlichen Mehrertrag a1s Fo1ge der DurchHihrung
der landwirtschaftlichen Arbeiten innerhalb der optima1en Zeitspanne. Die van der zl1sătz

lichen Ausstatung verlangten zusătzlichen Investitionen kănnen rekuperiert werden in einer
Periode van 5,8 ader 3 Jahren (je nach Zeitnutzung von 80% oder 90%) bei einer tăglichen

Arbeitszeitdauer van 8 Studen, und in nur einem Jahr (mit Zeitnutzung 80%) bei einer tăgli

chen Arbeitszcitdauer van 12 Stunden.

ODTHl'vlH3AUH5I BEJU14l1HbI MAlllHHHO-IPA KTOPHOrO DA P KA
E,IlHHOrO rOCYJlAPCT13EHHOrO 11 KOODEPATI1BHOrO CEJlbC

KOX03/II1CTBEHHOrO COBETA N1AXMY,IlI15i, YE3,IlA IYJlT..IA

Pe310Me

Ue.TIbl:O llCCv'Je)l.OBaHHi'1 no onTHMl13aIJ,HIl BeJ1IrcmHbI Il CTpyKTypbl TeXHHt-IeCIW[O ocnameHH5i

Ha ypoBHe O)l.HOrO EfKc-xC B yCJIOBH51X opOWeHH51 5IBJl5IeTC5I yCTaHOBJlelUle nOTpe6HocTH B

TeXHIF-IeCKOM o6oPYAOB3HHIl AJI5! BbIrrOJ1HeHH5I Bcex CeJIbCKOX035IHCTBeHHblx pa60T B onTHMa.'1b-
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Hhre CpOKIJ.,3TO KaCaeTC51 B nepBylO Ol.JepeAb l{J1rol.JeBb1X CpOEOB, 1'0 eCTh Tex CpOKOB, KOTopble

CHJJbHee Bcero BJ1H51lOT Ha 3KOHOM1-I'-leHOCTb AOCT11)KeHH51 OIWHllaTeJIbHbrX pe3yJIbTaTOB. C ylleToM

cneUHCţml.JeCKHX K.'1l1i1I3THlleCKHX oc06eHHOCTeH 30Hbl, c11oc06a HCnOJIh30BaHH51 3eMJ1H H npOH3

Bo,rr,CTBeHHoro rrJ1aHa COBeTa, 6b1J1a yCTaHOBJIeH3 rroTpe6HOCTb B 060py)].OBaHHH H BeJIHl.JHHa )].0110

JIHlne.'1bHbIX Ka11HTaJIOBJ10)l(eHlH1, Tpe6yeMblx AJI51 )].o6aB04Horo OCHameHH51. 3TO OCHameHlre

aHaJHI3HpOBaJ10Cb C 3HeprO-3KOHOMHlleCKOl1 TOl.JKH 3peHH51 B uTHOllleHHH B03MomHOCTH rrOKpbl

nUl B,no)l(eHH11 3a Cl.JeT ;U,06aBollHolI rrpoAyKuHH, IWTOpa51 6YAeT rroJ1ylleHa B pe3yJIbTaTe BblITOJ1

HeH1UI ce.il bCKOX035IHCTBeHHblx pa60T B OrrTHM3JIbHbIe CpOKII. Tpe6yeMb1e Ao6aBoIIHb1M OCHa

meHHeM AonO.1HHTeJIbHhle BJJQ)KeHH51 MoryT 6blTb rroKpblTbI B Te4eHHe 5,8 HJIH 3 JIeT (B 3aBHCH

MOCTH OT HCnOJlb30BaHH51 80 HJIH 90 % BpeMeHH), rrpH 8-lJaCOBOM pa60l.JeM AHe H y)Ke lJepes rOA

(npH 80% HcnO.'lb30EaHHH BpeMeHlI) - rrpH 12-l.JacoBoM pa60LJeM AHe.
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Lucr. şt. (Anale) Le.p.e. Braşov, 1982, val. XIIr

COSTURILE ŞI CONSUl\'IURILE ENERGETICE
LA TRANSPORTUL CARTOFULUI INDUSTRIAL

DIN BAZINUL FĂGĂRAŞ ÎN FUNCŢIE

DE MIJLOACELE FOLOSITE

ALEXANDRINA PACIOGLU

În urma studiului făcut pentru cinci unităţi de producţie din ba
zinul Făgăraş, care prezintă situaţii tipice în privinţa posibilităţilor de
transport a cartofului la fabrica de fulgi, s-a constatat că ele mai mici
cheltuieli aferente se înregistrează la transportul cu tractoare cu două

remorci, iar cele mai scăzute consumuri energetice la transportul cn
autocamioane. Pentru unităţile producătoare de cartof indnstrial care au
posibilitatea de transport feroviar se recomandă a se folosi cu precădere

această posibilitate datorită consumului energetic mic şi a se căuta ca
printr-o organizare bună să se reducă pe cît posibil cheltuielile cu mani
pulările şi transportul pînă la rampa C.F.R., cheltuieli care încarcă

adevăratul cost. Alegerea uneia sau alteia dintre variantele analizate
pentru unităţile producătoare de cartof din bazinul Făgăraş depinde de
obiectivul considerat prioritar: reducerea costurilor sau a consumului
de energic.

Creşterea producţiilor de cartof realizate în unităţile agricole, relaţiile

de cooperare existente Între diferitele categorii de unităţi agricole producă

toare şi cele de industrializarea produselor agricole, precum şi penuria de
energie impun cu tot mai multă acuitate organizarea optimă a activităţii

de transport şi folosirea raţională a resurselor acesteia (JYl ă nes c li, F r ă

ţilăşiLagadin,1980).

Cerinţele economice ale optimizării transportului sînt definite prin:
evitarea pierderilor cantitative, preîntîmpinarea deprecierii calitative a pro
dusului agricol, creşterea productivităţii muncii în lucrările de transport,
reducerea cheltuielilor şi a consumurilor energetice la transportarea produsu
lui agricol.

Necesitatea cunoasterii mărimii si multilnii efectelor favorabile deter
minate de optimizare a impus studiere~ acţiu~ii de transport într-un caz con
cret în zona de afluire a cartofului pentru fabrica de fulgi din Făgăraş. Exem
plul rezolvărilor oferite de acest caz face posibilă formularea de soluţii şi

pentru alte centre de preluare.
MATERIAL ŞI METODĂ. Elementele primare de calcul s-au constituit

pe baza următoarelor acte normative: tariful unic pentru transporturile de
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mărfuri şi m-ijloace auto (stabilit pe baza decretului Nr.523/1979), tariful
pentru transporturi de mărfuri şi produse cu remorci tractate de tractoare
agricole (aprobat prin HCM nr.273/1974 şi ordinul nr.1217/1974) şi tariful
local de mărfuri C.F.R. partea a III-a (barem tarifar nr. 4/1974).
L-=~tons~'iîîur'iiedEten'ergieluate în calcul sînt cele impuse în actele nonna
tive pentru fiecare mijloc de transport în parte. Transformarea mărimii consu
murilor în unităţi convenţionalek\rVh s-a operat prin folosirea coeficienţilor

stabiliţi de LE.A. Bucureşti. Consumul de energie la varianta de transport cu
autocanlioanele s-a calculat pornind de la mărimea consumurilor de benzină

pentru tr'}nsport şi basculare la care s-a aplicat coeficientul de transformare
în kvVh. In ceea ce priveşte folosirea pentru transport a tractoarelor cu 2 re
morci, stabilirea necesarului de motorină s-a f,?cut prin aplicarea unei lnajo
rări de 25 % la consumul prevăzut de normativele în vigoare, majorarea re
zultînd ca fiind ~lecesară datorită încărcării capacităţii de transport într-o
cursă (10 tone). In cazul transportului feroviar, consumurile energetice au
fost stabilite în funcţie de consumul specific la 100 t bruto/km, la care s-au
adăugat consumurile energetice înregistrate la transportul cartofilor pînă la
rampa C.F.R. şi la manipularea acestora.

În analiza variantelor luate în studiu s-au folosit illetoda cercetăriiope
raţionale şi metoda normativ constructivă,apelînd la calcule tehnico-econ01ni
ce în vederea stabilirii unor indicatori economici si energetici de eficientă.

Bazinul Făgăraş (tabelul 1) producător de ca;tof industrial, aliment~a
ză fabrica de fulgi prin 18 unităţi agricole dintre care au fost luate în studiu
doar cinci care însă reprezintă situaţii tipice în privinţa posibilităţilor de
transport: (1) C.A.P. Ileni - cu posibilitate de transport exclusiv rutier ~

Tabelul 1

Variantele de transport a cartofului de Ia unităţile de producţie la fabrica de fulgi din Făgăraş.

(Variants of poiato transport from farms to the Potato Flakes Factory in Făgăraş)

Distanţa

Unitatea de producţie de transport
Mijloc de transport (Transport mean)(Farms) (Distance)

1,m

C.A.P. Ilieni 8 Transport integral rutier Autocamion

Tractor+ 2 remorci

C.A.P. Recea 18 Transport integral rutier Autocamion

Tractor+ 2 remorci

C.A.P. Lisa 28 Transport integral rutier Autocamion

Tractor+ 2 remorci

C.A.P. V iştea de Sus 30 Transport integral rutier Autocamion

Tractor+ 2 remorci
Transport rutier+C.F.R. -

C.A.P. Ucea de Sus 37 Transport. integral rutier Autocamion

Tractor+ 2 remorci
Transport rutier+ C.F. R. -
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situat la o distanţă mică de 1.P .1.e. Făgăraş (variantă reprezentativăşi pen
tru alte unităţi cum ar fi C.A.P. Beclean şi C.A.P. Mîndra), (2) e.A.p.
Recea - unitate cu posibilitate de transport rutier situată la 18 km de 1.
P .Le. Făgăraş (variantă reprezentativă şi pentru unităţile C.A.P. Hîrşeni

sau e.A.p. Berivoi), (3) C.A.P. Lisa - unitate cu posibilităţi de transport
numai pe şosea situată la o distanţă mai mare decît precedenta (situaţie ti
pică şi pentru alte unităţi cum ar fi e.A.p. Sîmbăta de Jos), (4) şi (5) e.A.p
Vistea de Sus si C.A.P. Ucea de Sus - unităti reprezentative pentru e.A.p ..
urile situate l~ distanţe mari de 1.P.Le. Făg:ăraş, care sînt nevoite să trans
porte cartoful sau şi rutier şi prin C.F.R. sau numai rutier, CUln sînt C.A.P.
Drăguş, C.A.P. Veneţia de Jos şi C.A.P. Veneţia de Sus.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. În condiţiile actuale de penurie de energie,
problema alegerii itinerarului optim de deplasare a mijloacelor de transport
de la unităţile de produţie la fabrică, care să asigure un minin1 de costuri şi

ele consum energetic, caprttă o semnificaţie deosebită.

Creşterea eficienţei transporturilor şi reducerea cheltuielilor aferente
sînt dependente de distanţă, de categoria mijloacelor folosite, de durata u
nui ciclu de transport ca şi de nUlnărul de curse efectuate într-o zi .

• .. Orice modificare a randamentului lnij locului de transport este o conse-
cinţă a schimbării structurii timpului de lucru (tabelul 2). .

Tabelul 2

Caracteristici ale folosirii timpului la transportul rutier al cartofului
·(Time required· by road transport)

: '. Unitat.ca (Fann)

CA.P. Ileni

C. A. P .H.ecea

C.A.P. Lisa

C.kP. Viştea de SUS

c'A.P. Ucea de Sus

D,:rata
(Time of a

tractor

autocarnion autocamiorr
(tractor + 2(motor lorry) (motor lorry)
self-unloading

trailers) trailers)

8 67 119 9 5

18 94 172 6 3

28 121 226 5 2

30 126 237 5 2

37 145 275 4 2

. Prin creşterea distanţei creşte durata ciclului de transport şi se micşo

rează numărul de curse pe zi cu influenţă directă asupra cantităţii de cartof
tran,sportate de fiecare mijloc.

Influenţa distanţei de transport asupra cheltuielilor se evidenţiază prin
,evolutia indicatorilor economici rezultatiln urnla calculării costului pentru
timp~l tarifabil şi pentru parcursul reali~at în timpul de utilizare (tabelul 3) .

În general, cheltuielile de transport ce revin la o tonă de produs sau la
o tonrl/km sînt mai mari în cazul folosirii autocamioanelor decît în cel al
folosirii unui tractor cu două renlorci. Această diferenţă de cost este consecin-
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Tabelul 3

Elementele de bază pentru calculul unor indicatori economiei la variantele de tJr~'.ns!Jort

rutier anaHzate (Calculation figmes for some economkal factors)

(RO;ld mean)

t1l7t()camion
rCl'Ilorei {tractor -+-2

""~if.,,n lr'M1ing traiJers)

Costul
trans

portului

Distanta de trans- I I I I
~p_o_rt_'~(k_n1"':') 'I__,_8_,~~ _.__~ __8_ ~I~.~,--I!-

Cantitatea trans-

portată de un I I
mijloc de trans-

_p::-,o_r_t_(_t_/z_,i.;,..) 1-_4_5 :t_,0__2_5 2_5 2_0__5_0__3_0__2_0__2_0_, _2_0_

Costul pentru tiPul
de utilizare ta~ri.
fahil (lei/mijloc
de transport) 300 300 300 300 300 280 280 I 280 280 280

c-os-t-u-I-p-e"'-n-tr-u-pa-'-r-.- I--- --------- ---J--,. ---1-- ---1---

cursul realizat în I
tjmpulde utilizare I
tarifabil (lei/mij-
locul de hansport) I 202 297 378 105 ":l05 HH 140 116 156 192------..::--,\---- --- '-_. --- -----, '---1------'- --_.

Total cost (lei/mij- I I
locul de trans-
port) 502 597 . 678 705 705 384 4.20 I 426 436 472

11ei/t ~ 119,90 ~7, 10 28,20 .15,25 7,70--;';- 21,30 21,80 2;1,6li

I-le-i/-t-/k-n-'l-I~I~ ~96 0,94 0,95 0,96' 0,77 0,76' 0,72
1

0,63

ta difl::rentei dintre mărimea tariiului stabilit pentru autocamioane si aceea.
~ tarifului pentru tractoare. '

O imagine Ulai clară a situaţiei prezentate l11.aÎ sus ne oferă figura 1 in
care pentru cele două lnoduri de transport rutier s-a calculat funcţia de pro
ducţie care exprin1ă relaţia dintre distanţă lllijloace şi costuri.

Două din unităţile agricole, luate ca variante, au posibilitatea de a tran
sporta cartoful şi prin C.F.R. Pentru aceste unităţi, reprezentative pentru
toate unităţile din bazinul Făgăraş cu posibilităţide transport feroviar, s--au
calculat costurile totale şi parţiale (tabelul 4) ocazionate de transportul
C.F .R. Se constatrt că aceste costuri sînt nlai mari decît cele rezultate din
transportul rutier. Acest fapt a f{tcut necesar{l şi analiza ponderii pe care o
detin costurile parţiale din total costuri (fig. 2); ca unnare se poate constata
că 'transportul efectiv prin C.F.R. reprezintă doar 26-30%) din totalul chel
tuielilor, ponderea cea Ulai illare deţinînd-o costul lucrărilor de Încărcat

şi descărcat fiind unnată de costul cu transportul pînă la rampa de încărcare

în vagoane. Variaţia procentuală prezentată indică direcţia în c(~··" trebuie
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Fig. 1 - Dependenţa costurilor h-ansporturilor Cu

mijloace rutiere de distanţa pînă la Fabrica de fulgi
din Făgăraş (Dependence of costs of the wad tran

sport on the distance to Potato Flakes Factorv in
~ Făgă.ra~) .

Tabeh:d 4

CostnIri totale şi parţiale la transportul cartofului de la unită.ţîlc de pmducţie la fa.b1l"ica
de fulgi din Fiigămş în situaţia în care se recurge şi la transport feroviar

(Total ană partial costs of trans.port by road and raihvay)

Costt;ri partiale ale tr;ln,portllhli (Parti<Jl costs of transport) leii!

Unitatea (F"rm)

C.A.P. Viştea de Sus

C.A.P. Ucea de Sus

la C.r.H. I pe cale;} ferată
t11e r __lihvay station) (for transpc-rt)

ding traiJers)

din?, trailels}

11,15 31,95 13,15 3,30 46,4D
7,70 31,95 13,15 3,30 12,95

15 31,95 13,15 3,30 50,25
9,90 31,95 13,13 3,30 45,15
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Fig. 2 - J\loclificarca ponderii costurilor parţiale in varianta de transport rutier -+-C.F.R.
(\~ariation of proportion the partial costs in frame of the variant of road transport -+

railway transport)

acţionat cu predldere pentru scăderea cheltuielilor din cadrul acestei secvenţe
tehnologice, respectiv înlocuirea totală a muncii manuale la lucrările de
lnanipulare a cartofului, folosirea utilajelor 'de :randament' spOrit' şi folosirea'
transporhtlui.·feroviarde către acele unităţi care au terenuri ladistanţă con
venabilă de gară (3-5 km).

Optimizarea transporhl1ui are consecinţe directe asupra consumului de
,energie, element de bază în stabilirea celor mai eficiente posibilităţide trans
port a cartofului în condiţiile actuale de penurie energetică (tabelul 5).

În urma analizării acestui factor de seamă, rezultă că consunlul cel
mai inic energetic se înregistrează la transportul feroviar pentru care situaţia

cea mai avantajoasă energetic o constituie transportul auto. O situaţie mai
concludentă reiese din figura 3, unde pentru variantele de transport rutier
sînt prezentate şi funcţiile de producţie care de această dată sînt liniare. Cînd
distanţa de -transport creşte la 30 km şi 37 km, situaţie întîlnită la C.A.P.
Viştea de Sus şi C.A.P. Ucea de Sus, consumurile energetice datorate bascll
mrii remorcilor se răsfrîng pe un număr luai mare de kilometri parcurşi şi

astfel consumul energetic total scade, iar grafic dreapta tinde spre o curbă

nespecifică volumului real de consum de energie. Acest fenomen nu se Îl1thnplă
la autocaillioane, caz în care consumurile energetice pentru basculare şi dis
tanţa parcul"să sînt mai bine calculate în tarif.
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Tabelul 5

Consumul de energie din resurse fosile în funcţiede mij loacele folosite la transportul
cartofului industrial

(Energy consumption Horn fossil resources dependifig on transport means)

C.A.P. Ucea
d,,· Sus

LLa
total

(total)
total

(total)

Distanţa de transport (km)

Autocanlioane

Tractor -t- 2 remorci

Tractor -1- 2 remorci

65,59

66,12

2,90 35,70

2,90 47,31

Anto.camion C.F.R.

C.F.R .

8 18 28 30

16,82 34,17 52,46 56,11

24,92 42,61 61,71 61,71

28,52

36,62

22 37 25

3,25

3,25

.k':'W/;/.I,'
;,10
70

50

50

I
a

;j

18

,/
.~·--AUIOCAM/OANL,;,CFIf'

, i
28 JO

Fig. 3 ~ Depelldenţa costurilor energetice de distanţa de transport şi utilajele folosite (De
p:endence of energy consumption on distance and transport means)
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CONCLUZII. Prin analiza Dosibilitătilorconcrete de transport a cartofu-
lui industrial din bazinul L fabrica de fulgi se desprind următoarele
concluzii: (1) Cele lllai nlici pentru transportul cartofului de la unită-

ţile producătoare la I.P.I.C. se realizează la folosirea tractoarelor
rutiere echipate cu cîte 2 Din punct de vedere energetic pentru

agricole din bazinul cu posibilitZtţi ele transport exclusiv
rutier, se reconland~t a industrial la fabrica de fulgi cu
autocamioanele ce au un conSUlll energ-etic din resurse fosile mai mic decît
în varianta de transport cu tractoare +2 relnorci. (3) Pentru unităţile pro
ducătoarede cartof industrial din zona Făgăraş cu posibilitatea de a transpor
ta pe calea ferată se recomand~i această varianEt ca fiind cea m;).i econonlică

energetic cu lnenţiunea ca bună organizare să se reducă pe dt posi-
bil cheltuielile cu şi cu transportul pînă la ralllpa C.F .R.
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COSTS AND ENERGETICAL CONSU:NIPTION FOR TRANSPORTING
POTATOES FOR FACTORY IN FAGARAS ZONE; DEPENDING ON

THE TRANSPORT :NIEANS USED

Summary

farms \yas macle. The fanns were typical for the possible
ta tlIe potato flake factory. The lowest expenses ,vere

nceded when traetors two tractor trailers werc used and thc lowest energy
f'rlYl'C1l111rITlr," variant consisted in using lorries. For the farms producing potatoes for factories

near the raihvay station the easicst \Vay of transport is ta include the railway, be
low l:ollsumption of cncrgy ancl of the possibility ta reduce the expenses by weB

mamaglLlg the handling aneI the ta the railway grade (these expenses charge the ac-
The of the reason (cost ar energy) is deciding for the most sui-

to each type.

DIE KOSTEN UND ENERGIEAUF\VĂNDE BEIM TRANSPORT DER
INDUSTRIEKAH.TOFFEL AUS DEJ\1 ANBAUGEBIET FAGARAS, IN
ABHANGIGKEIT VON DEN VER\VÂNDETEN TRANSPORTMITTELN

Zusammenfassung

Untersuchul1gen fur fi'!J1f, it'!r elen Kartoffeltranspo.rt zur Fabrik typi
schen J:-'nxll:lktiOflse:tnh.e1 aus cIem Anbaugebiet F~ig,haş) konnte festgestellt werden, dass
clie niedrigsten Ausgaben beim Transport nlit Traktoren mit z,:vei Transporhvagen registriert
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,-"-n<;;,,nlC; mit Lastkraft-
die fUr Bahntran-

es sich diese ~\Iăglichkeit verzuziehen, wegen dem niedrigen eneI'ge
zu verfolgen dass dureh eine gute Arbeitsorganisation die Ausgaben

und den. Transport bis zur Bahn-Verladestelle minimal gehalten
dena Ausgaben belasten stark die I'eellen TranspoI'tkosten. Die 'iVahl der einen

der untersuchten Varianten fUr die kartoffelbauenden Betriebe aus dem Anbau
hăngt ab van dem priorihir bezeichneten Objektiv: Reduzierung der Kosten

CTOHMOCTb H PACXO,U 3HEPrHH I1PI1 TPAHCf10PTHPOB KE
npO.MblillJIEHHOrO KAPTOeDEJ15I 113 EACCEI/IHA eD3r3PAIll, B
3ABMCHMOCTH OT HCnOJlb3YENlbIX fIEPEB0304HbIX CPELlCTB

Pe31O,lte

HCC"'1eAOB<lHIHi, rrpOBOAHBllIHeC51 B n51TH npOH3BO,D,CTP,eI-HlbIX X0351fiCTBax, paCnOJlOlKeH

HbIX B 63cce~lHe ep3r3p311I, C nmW-IHbiMH AJl5I 31'OrO palloH<l B03MOjKHOCT5IMH TpaI-ICrrOpTFlpOBKH

KapToepe.H5I Ha ep<l6pI-lKy l{apToepeJlbHbIX XJ10nheB, nOKa33JlH, tITO H3HMeHbllIHe TpaHcnopTHble pac

XOAbl Ha6J1lo,II,cllOTC51 rrpH nepeB03Ke Tp<lKTOpm1H c JLByMH npHI_J,enal\-lH, a HaHlvleHbllIHe paCXO,ll.bI

::mepnm npH nepeB03Ke rpy30BHKaMH. ,Il.i'I51 X03fIHCTB npOH3BO,IJ,HTeJlerI npOMbIIllv'IeHHOro KapTO

epeJHI, HMelOllUIX B03MO,KHOCTb nOJlb30BaTbC5I )Ke.TJe3HOJlOp0)J(HbIM TpaHcrropTOM. peKOMeH,ll.yeTC5I

B nepBylO OtIepeAb rrpHoeraTb K rrOMOill,H 31'oro Cpe,ll.C1'Ba rrepeB03KH, BCJle,IJ,C1'BHe HH3KHX paCXOAOB

::mepnm, Ha BMeCTe C TeM peIWiI-1eH,IJ,yeTc5I, nY1'el\-1 Ha,IJ,.le)lZamefI opraHH3aUHH pa60T, CTapaTbC51

no B03MOlliHOCTH CHHS3Tb paCXO,IJ,bI H no ,IJ,OC1'aBKe KapToepeJl5I ,IJ,O norpY30I-JHOfI nJl3TepopMbI,

KOTopbIe 06pe;\ieH51lOT epaKTHtIecKylo ce6eC1'OHMOCTb nepeB03KH. BbI60p o)I.HOro HJlH ,IJ,pyroro H3

aHaJlH3HpaeMblx BapH<lHTOB nepeB03KH X0351HC1'BaMH npOH3BO,IJ,H1'eJl51MH EapTocpe.lJ5I B 6acceHHe

ep3r3paw 3aBHCHT OT npeCJleJl.yel\w1I npH 3TOl\1 ueJ1l-1 - CHllif':eIUHI ce6ecToMocTH HJ1lI CHlI)KeHH5I
p acxoJJ.a 3HeprHH.
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L.uer. şt•. (Anale) Le.p.e. :Braşov, 1982, voI. XIII

CERCETARI PRELIMINARE IN VEDEREA PROGNOZEl
NECESARUL,UI DE CAKTOF PENTRU CONSUM

ALIMENTAR Ş.'I FlJRAJER· IN JUDETUL BRASOV. .
1. NAN

Lucrarea prezint[t rezultatele cercetărilor, folosind selectiv me
toda bugetelorde familie, privitoare la e70luţia asigurării cu cartof şi

utiliz~lrii acestuia în familiile populaţiei în judeţul Braşov, în perioada
1970- 1979. Se constată o creştere a nivelului de asigurare Cu cartof a
familiilor cercetate, acestea fiind, în mare măsur~l dependent de nivelul
producţiilor obţinute. În asigurarea familiilor cu cartofi creşte impor
tanta cOlnertului socialist. Ponderea cea mai mare în structura utilizării

cartofului, ia ni"relul familiei, o are consumul furajer, Cu tendinţă de
creştere în ambele categorii de familii cercetate. Consumul alimentar
de cartof are tendinţă de creştere în familiile de personal muncitor şi de
scădere uşoară în familiile de ţărani.

Utilizarea cu maXilTIUm de eficientă a resurselor m.ateriale ale socie
tăţii constituie un obiectiv nlajor al p~oducţiei şi al cercetării ştiinţifice
actuale. În acest context se înscriu şi cercetările privind consumul alimen
tar al populaţiei,. respectiv cercetările privind consumul de cartof.

Adaptarea productiei de cartof la nevoile de consum presupune cunoas·...
terea în permanenţă a 'cererii cît şi a tendinţelor existente în ţara noast;ă
şi pe plan mondial. Studiul consumului - marketingul - dupăcum afirmă

D r ă g a n (citat de G ă b uri c i şi Neg ură, 1979) "înlocuieşt e
empirismul cu ştiinţa în relaţia dintre producţie şi consum". Fundamenta_
rea ştiinţifică a volumului producţiei de cartof, a volumului investiţiilor

necesare pentru extinderea şi modernizarea producţiei, a păstrării şi valori'..
ficării cartofilor, se poate face numai pe baza cunoaşteriinevoilor de consum.

MATERIAL SI METODĂ. Sursele de informare folosite au fost tabu...·
logramele anuale şi lunare, pe perioada 1970-1979, rezultate din prelucrarea
automată a datel0r din bugetele de familie, din cadrul D.] .S. Braşov.

Eşantionul de 25"8 familii cercetate este alcătuit din 85 °10 familii de
personal muncitor, 9 °10 familii de ţărani şi 6 % familii de pensionari de asi
gurări sociale. Ponderea relativ mare a famiilor de personal muncitor, cu
domiciliul în mediwl' rural, al căror consum este asemănător cu al familiilor
de ţărani', influenţează nivelul consumului; mediu pe o familie de personal
muneitor, cît şi modul de lrtil,izare al caTtofului.
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Tabelul

Structura forrnării şi utilizării resurselor de cartof ia familiile" populaţiei judeţului Braşov*)

(Structure of potato sources aud their uiilization by the families living in Braşov district)

Specificare (Items)

ţarani

Resursele totctle din producţia anului
curent

Structura form~lrii resurselor

1970-1974

409

1979

545

1970-1974

2408

1979

2 599

cumpărări de la unităţile socialiste %
cu:mlp~ă,răI;r1ri de la populaţie

intriiri din gorpodăriapersonală

intrări din C. A.P.

alte resurse

Structura utilizării resurselor

%
%
%
%

14 21 0,3 7

16 10 1 O

46 35 66 54

22 32 32 38

2 2 0,7 1

- vînzări totale (la stat - pnpll1::l,ţip % 4 6 10 28

- consum furajer % 46 58 53 50

- consum Ull1an % 30 23 8 5

- alte consumuri şi pierderi % 20 13 29 17

*) Date rezultate cercetarea a bugetelor de familie.

În structura formării resurselor totale de cartof ale familiilor, creste
Bonderea cumpărărilor de la stat şi a intrărilor dinC.A.P, pentrumun:că
şi ca ajutoare şi scade pondere9- cumpărărilorde la populaţie şi _a intrărilQr
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de
, la

în mare lnăsură

din . Ponderea cea 1113.1 mare o au
cartof din gospodăria a fanliliilor
nivelul anului 1979, 35~54 % din resursele totale ale familiilor.

Gradul de asigurare al familiilor cu· cartof
dent de nivelul producţiilor 1).

Analiza evoluţiei conlcrţului cu cartof, în eşantionul familii cer-
o a volumului acestuia în ambele de

falnilii, îndeosebi a 1). În tinlp ce cumpărrtrile

totale ale fanliliilor de personal muncitor au crescut cu 43 în anul 1979
faţă de media anilor 1970-1974, cUlnpăr~l.rile de la stat au crescut cu 98 %

De aselnenea, a crescut volumul de cartof către familiile
de ţărani, cît şi vînzările acestor familii către stat ŞI 2).

--P;·odoc!J/ medtl ob/;17ulE' In Judet
- - --RE'sul'se loiale meml j}f}/dvnl/;e'

I

1979
I

/978
I

1977

,-- ---
/'

"/..... /'
/... /

;1' .... ' ..... /;1'

I I I I
1975 1974 f915 1976

se/ec~va a buqele/or de /'âmllte

OI
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!
"'140 !

;:1
280-j

260~
I
I
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240~

220~.
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20°1
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1'6U .J

I
f40-1

I
-i
i

lOO-:j
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!
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f910 f91f 1972
-Y Oale din ee/'cela/'ea

Fig. 1 - Dependenţa resurselor totale, medii, de cartof ale familiilor populaţiei judeţului

:şril-şov, de nivelul producţiilor obţinute în perioada 1970-1979 (Dependance of rriean
total sources of potato for families living in Braşov district, an level of yields obtained in

1970~1979)
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Tabelul 2

Nivelul şi di.namica comerţuhIi cu cartof În perioada 1970-1979, in fal:niliile popul:ilţiei

judeţului Eraşov*)

(Lcvel and dynamits of patato market in 1970-1979 for fa~ilies living in Braşov district)

în familiile ele
personal muncitor

(labours)
În familiile ele tzua"i

(farmers) ,

Specificare (IteB}s)

Vinzzlri tot ale

Cunw:).r;;iri totale

din care:

U.M. I I I I19-0 % faţă 1970- •%
1~74 1979 de 1970 1974 I ]979 . ele

-1974 -1914
,..--------------.,.------.,.----.,.-----.,._--:-_-..:-_-

I

I leg 118 1 1691 113 26 180 ~
C_U_l_Tl_p_ă_rr_lf_i_d_e_1a_s_ta_t

1
kg I~ 1LS l~ __9 _~~

I kg ! 15 I 35 I 233 234 721 .3

*) Date din cercetarea seJecii\'ă a bugetdui de familie.

În structura utili~{lrii resurselor de cartof ale faluiliilor ponderea cea
lllai mare o are consumul furajer, care reprezintă 46-58 % din resursele
totale ale familiilor (tabelul 1).

Analiza evoluţiei cOţ1sumului furajer de cartof evidenţiază tendinţa de
crestere a acestuia În familiile de personal muncitor si de scădere usoară

în familiile dc ţărani (fig. 4), cît şi depcndinţa acestui~ de nivelul producţii
lor obţinute (fig. 3) şi de evoluţia efectivelor de animale. Dependinţa con
sUluului furajer dc cartof de producţiile obţinute este mai strînsă în perioada
1970-1976, cînd nivelul acestora este mai scăzut şi luai mică în ultima
perioadrl, cînd producţiile medii au fost mai ridicate.

Nivelul ll1ediu anual al consumului de cartof, folosit ca furaj, este de
cca 300 kg în familiile de personal muncitor şi 1 300-1 500 kg în familiile
de ţărani, în ultimii ani ai perioadei cercetate.

Consumul alimentar de cartof a scăzut ca pondere în structura utili
izării resurselor totale de cartof ale familiilor, în ambele categorii de fa
lllilii cercetate (tabelul 1).

Analiza evoluţiei consuluului alÎ1nentar de cartof în familiile popula
ţiei judeţului Braşov, în perioada 1970-1979, evidenţiază o creştere a
acestuia cu 4 % în luedie pe o fan1ilie de personal muncitor şi o scădere de
23% în familiile de ţărani, În perioada 1975-1979, faţă de media anilor
1970-1974 cu variaţii relativ mari pe perioada cercetată, funcţie de nivelul
de asigurare al familiilor cu cartof (fig. 4).

Consumul alimentar de cartof, în medie pe o persoană, în eşantionul

de fanlilii cercetate, a scăzut în peJfiQacia 1970-1979.
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Fig. 2 - E'Toluţia consumului furajer de cartof în familiile popu
laţiei judeţului Braşov, în perioada 1970-1979 (Evolution of
forage potato consumption at faniilies living in Braşov district,

1970-1979)

Scăderea consulTIului alinlentar de cartof pe o persoană, în ambele
categorii de familii, se datoreşte creşterii numărului nlediu de membri în~

familiile cercetate, cît şi creşterii consumului de alimente de origine ani
mală. Astfel, În perioada 1970 - 1979, a crescut ponderea caloriilor pro
venite din produse de origine animală, În structura raţiei alimentare şi a
scăzut corespunzător ponderea caloriilor de origine vegetală. Ponderea calo
riilor provenite din cartof a scăzut în alubele categorii de familii.

Consumul total de cartof (alimentar + furajer) manifestă o tendinţă

de creştere în familiile de personal muncitor şi de scădere în familiile de
ţărani (fig. 5).

De asemenea, o altă grup~l de factori care influenţează consunlul ali
mentar de cartof ce nu pot fi cuantificaţi, este şi sporirea exigenţelor con
sumatorilor fată de calitatea cartofului, utilizat în alimentatie (soi, insusiri,. ' , ,
fizice etc). cît si a unei mai rationale utilizări a acestora în bucătăriafamiliei.

, , "

CONCLUZII. (1) Resursele totale de cartof ale familiilor manifestă o
tendinţă de creştere, fiind dependente, în mare 111ăsură, de nivelul produc
ţiilor obţinute. (2-) Creşte volumul cumpărărilor de cartof de la unităţile

socialiste, în fQrmarea resurselor totale ale familiilor, fapt ce impune nece-
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Legenda"

-- nvrlioli /7),(Jch obJJÎ7v!e
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Fig. 3 - Depencten'ţa consulnului
de nivelul pn)dllcţlilc)I medii obtinute

Hon at li-Jing in B;aşov district, an

11F1P...,., '" 1 Braşov,

consump
1979)

sitatea ce luai mari din
acest din popula-
ţiei, consumul de carne pe o fa-
milie an de cartof are o linie ascen-
dentă. Consumul de cercetată,

are o de în familiile de muncitor, care au ponderea
cea ulai mare în populaţia judeţului Braşov (75 % anul 1979) şi o scădere

în familiile de ţărani, ca urmare a schinlb~hilor ce au loc în structura alimen
taţiei acestora. (5) Ţinînd cont de creşterea rapidă a populaţiei judeţului

Braşov, se impune o atenţie deosebită creşterii producţiilor de cartof, pe
seama sporirii randanlentelor la hectar, intensificarea acţiunii de achiziţii

la fondul de stat, asigurarea unor spaţii de depozitare, pentru a se asigura
reiervele comerţului socialist şi industrializarea raţională a acestui produs.
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PRELIMINARY ANALYSES FOR PROGNOSING THE POTATO
NECESARY FOR TABLE ANDFORAGE CONSUMPTION IN BRAŞOV

DISTRICŢ

Summary

The method of the family budgets \Vas used in order to know the evolution of sHpplying
w ith potatoes and the potato utilization in the families living in Braşov district, in 1970- 1979.
An increase of the amount of potatoes used by these people could be observed; the amount
depended Iargely an the Ievei of the yields. More and. more important ior suppIying the people
with potatoes is the socialist commerce. The·greatest part irom the potatoes asked by a famiIy
is clestinated ta iorage; the tendency is that this part to increase. The families of workers are
eating more potatoes and the iarmers' families are eating less, in the Iast years.
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EINLEITENDE UNTERSUCHUNGEN HINSICHTLICH DER
PROGNOSE FUR DEN KREIS BRAŞOV NOTvVENDIGEN SPEISE

UND FUTTERKARTOFFELN

Zusamtncnfasslt ng

269

Es werden, anhancl cler Methode cler :Familicnhaushălte erarLcitete L'ntcrsuchung
sergebnisse vorgelegt, liber clie Entwicklullg cler Yersorgung mit Kartoffeln und cler Verwen
dung cler Ka1'toffeln im K1'eis B1'aşo'r, in elen Jah1'en 1970- 1979. Es kann ein Anstieg des
Yersorgungsni'le;ws mit KartoHeln Hir clie untersllchtcn Fam ilien iestgestellt \yereleu, ab
11ăllgig in grossem Masse 'Ion cler Hohe cler eingebrachten Kartoff elernten. Bei eler Ye1'sorgung
cler Familien mit Ka1'toffe1n stcigt clic Becleutnng eles sozialistischen Handels. Den grosseren
Al1teil bei cler Kartoffeberwenc1ung, aui Familienniveau, hat cler Futterkonsum, mit steigen·.
cler Tenclenz in beicl.en cler untersuchten FamilieIl. D",r Speisekartoffelkonslun
weist Steigul1gstenclel1zen Arheitsfami1ien auf u uel einen leichten RLlckgang bei den
Bauernfamilien.

TIPEllBAPHTEJIbHbIE HCCJIELLOBAHHH C UE.T1bIO
npOrH03HPOBAHH~ nOTPEEHOCTH B OPOLLOBOJIbCTBEHHOM

H KOPMOBOM KAPTO~EJIE B EPAlliOBCKOM YE3nE

Pe 31{))'vl e

B paCOTe nplHlOAHTCH pC3yJlbTaTbl IlCC/IC[i,OB3HI1li, C EbitOP04HbiM npl1MeIlellHcM MCTOA3

,ceMdlHblX oIOA)!\eToB, ]{3C3BWHXC51 o(ecnelJe!!H51 K3pTOe{)eJIE'M Il ero HcnOJlb30B3HI151 HaCCJICHllCM

EpallJOBC]{OrO YC3Jl,a 33 nepHoA 1970-1979 rr. bWlO yCT311oBneHo B03pacTaHHe ypOBHH o(ec

rrCLJCHHH K3pTo~eJjcM o6CneJl,OB3HHNX cc~eA, npHLJCM OH B 3HaLJHTc,1bHOll CTcneHH 3aBHcen OT

nOJlyLJCllHblX ypOfK3CB. B occcnc4cHHH ce"'lci'[ K3pTOQ}C.1CM B03paCTaeT pOJlb COUllaJIHCTHLJCClwI-i

ToproBnH. HaHoo:ibUlHH y Jl,eJlbHblll Bec C CTpyKType HcnoJlb30B3H1HI KapToepcnH Ha ypoIlHe

ceMbH HMeeT pacxOA ero Ha KOpl\IOBble uenH, C TCII,LI,CHUHefl B03paCTaHH51 y oGeHx KClTerOpl1H

06CJIe,Il.OB3HHbJX cel\;eC[ - paC04HX II KpeCTbHH. 1l0TpeoJleHHe C npOAOBonbCTBeHHbl;"IH neJlHMH

HMeeT TeHAeHuHIO K B03paCTaHHfO B ceMbHX pa604HX Il TClllJ"C}lLl,H10 K CJla60My CIHI}KelllHO B

J<peCTb5H!CI\l!X CCMUIX.
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LucI'. ŞI. (Anale) Le.p.C. Braşov, 1932, '101. XIII

INTERPRETAREATEHl'JOLOGIILOR DE ClJLTIVARE
A CARTOI?ULUI PRIN fjlEORIA GR1\FELOR

MARIANA ŞERBĂNESCU

pentru 36 de -letriante tehnologice,
a Derrnis realizarea unei selecţii rcono

n,-nrinC'Jrl::1. medie, cheltuielile directe
optimal, cu chel

culti~/are a canofului
Prin reprezcntm:ea

care -rariază s-a
şi '/arianta Cu c~l mai

analize economice
stabili efectul

şi a net,
in cadrul ansamblului tehno-

a unui număr

iiedtrei lucrări

in funcţie lucrările cu
logic.

Întocmirea modelului
construit baza teoriei

urm[ltorii
nn,(!,..rr1IP şi venitul net.

drumul critic indiei tehnologia
cu cele mai reduse cheltuieli directe de

~Iariantelor telll1 ()1 O;?Y:e

-lariânta ClI

Interpretarea a rezultatelor privind tehno-
cultivare a cartofului necesită o atît a secventelor

şi Ci ansamblului tehnologic. O astfel analiză se poate realiza cu 'aju-
tanll grafelor. AceasUi teorie, caracterizÎndu-se simplitate şi

efiCacitate precum şi printr-un nUlnăr mare variante pe care le poate
(K au f m el Il n şi D s ba z i Il, 1971), pernlite sele~tia.

a celor ll1ai bune tehnologii dintr~o n1a1'e varietate de variante.

IHETODA DE LUCHU. Prin folosirea teoriei grafului s-a construit
modelul grafic pentru 36 de variante tehnologice. Arcele grafului sînt repre
zentate de lucrările tehnologice, iar fiecare vhf al grafului notat cu dfre

cîte o secvenţă tehnologică.

Cele 36 de variante tehnologice an fost experimentate de "1\1 i t r o il
1980 (nepublicat) la l.C.P.C Braşov. S-au analizat trei grupe de lucrări:

lucrările de 1110bilizare a solului toamna, lucrările de Inobilizare a solului
prim~lvara şi hlCr~trilc de întreţinere. ~ ...

JVIocldul grafic, care au fost trecute cheltuielile pe fiecare arc, a
permis stabiliI~ca variantei tehnologice cu cele 111ai 11liei cheltuieli directe;

:metocla drurnului' critic. Producţia TI1edie la hectar şi venitul riet au
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fost analizate pnn gruparea variantelor în funcţie de factorii studiaţi în
trei grafe.

REZULTATE ŞI DISCUTII. în graful din figura 1 vîrfurile COlllune
ale celor 36 de variante (1, 2, 9, 14 şi 15) sînt legate de următoarele secvenţe

COll1une: fertilizarea plus lucrarea de discuit, pregătirea nlatcrialului de
plantat plus plantatul, combaterea bolilor şi dăun~ltorilor şi recoltarea.
Vîrfurile 2, 3, 4, şi 9 sînt considerate evenirnente decizionale. Din vîrful 2
al grafului se pot lua decizii care conduc la variante unde se execută lucrarea
de 1110bilizare a solului toamna si la variante unde nu se execută aceastrt
lucrare. Din vîrfurile 3 şi 4 porne~c cîte trei variante de mobilizare a solului
primăvara. Lucrările de între'ţinere reprezentante prin arcele care pornesc
din vîrful 9 formează conlbinaţii cu 7 lucr~ui, 5 lucrări şi respectiv 2 lucrări

de întretinere. S-au calculat cheltuielile pentru fiecare lucrare si au fost
trecute î'n dreptul arcului. Rezultatul obţinut prin Însunlarea ac~stor chel
tuieli pe secvenţe s-a trecut în dreptul vîrfului respectiv al grafului; cu
ajutorul metodei drunlului critic s-a determinat dnnnui 1-2-9--12-14-'
-15, care reprezint~l varianta tehnologică cu cele nlai 111ici cheltuieli directe
de producţie.
.,,- Descompunerea acestui graf în trei grafe a cîte 12 variante. reprezen
tante prin secvenţe tehnologice pe care le analizăln, a per111is o selecţie

economică a variantelor privind producţia medie şi venitul net. Graful din
figura 2 cuprinde variantele la care se execută mobilizarea solului în toalnnă

prin arzl.tură la 30 cm. Eveni111entele decizionale din acest graf (vîrfurile
2, 3 şi 4) conduc la trei grupe de tehnologii cu cîte 4 variante. Aceste vari
ante se diferenţiaz~l prin lucrările solului În primăvarzt şi lucrările de Între
ţinere. în dreptul fiecărei variante este trecută producţia medie în t/ha.
Variantămartor a fost consideratăvarianta, determinatădin graful anterior,
care a avut cele mai reduse cheltuieli directe; la aceasEt variantă s-a reali
zat o producţie de 40,6 t/ha şi un venit net de 15,9 mii lei/ha. Pe graf, în
dreptul fiecărei variante, s-a trecut producţia şi venitul net în procente
faţă de varianta lnartoL

Prin selectia variantelor folosind acesti doi indicatori economici re
zultă că la vari~ntele cu numărul cel lnai r'ed1.1s al lucrărilor de întreţinere
(două lucrări de erbicidare cu Gesagard şi Sencor) se obţin producţii mai
mari faFt de lnartor (102,7 - 105,9 %

) cît şi faFt de restul variantelor din
această 'grupă. La varianta reprezentată prin drUlllul 1-2-16 se realizează

cel mai lnare venit net - de 104,9 °/0 faţă de martor şi cea lnai lnare produc
ţie - de 105,9 %,

Graful din figura 3 este reprezentat prin 12 variante tehnologice unde
se execută mobilizarea solului în toam11ă prin arătură la 30 cm plus sl1b
salaj la 50 cm. Această lucrare de mobilizare a solului toamna are un efect
de reducere a producţiei medii şi a venitului net faţă de varianta martor
şi faţă de variantele din graJul anterior, cu excepţia variantelor 1, 2 şi 8.

Graful din figura 4 reprezintă grupa de variante la care nu se execută

mobilizarea adîndl. a solului în toamnă. Prin selectarea variantelor cu aju
torul celor doi indicatori econOlnici s-a determinat varianta reprezentatzt
pe graf prin vîrfurile 1, 3 şi 11 cu cea lnai mare producţie medie faţă de
martor - 106,8 % şi varianta cu vîrfurile 1 şi 15 cu cel mai mare venit net ele
107,570 faFt de martor.
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Fig, 1 - Graful pentru 36 de variante tehnologice (Graph for 36 technological variants)
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Fig. 2 - Graful variantelor la care se execută arătura la 30cm (Graph for variants inclnd
ing 3Q efi - deep plouphinS)

în. graful centralizatQr (fig. 5) unde sînt. prezentate .36 de variante
tehnologice sînt marcate variantele: cu cele mai reduse cheltuieli directe de
productie (drumul 1-'-2----9-12-14-15) , cu cea mai mare productie medie
(drumu'11-2-5-9-13-.-14-ţ5)şi cel ~ai mar~ venit net (drumul 1-2
_9-13--14-15). SelecţIa vanantelor pnn analIza lor pe grupe de factori
rezolvă pro1?lema ~le~erii acelor combinaţii de lucrări care pot optimiza fie
producţia he veuItunle.

Prin determinarea celor trei variante evidenţiate pe graf se pot
cunoaşte pentru fiecare. secvenţ~ tehn~l?gic~ lucrări~e critice precum şi.mar
ginea liberă f~rm~tă dIn lucrân ne~rlh<;e; In funcţIe de. c~.ea ce u~mănm să
optimizăm. DIn vIrful 2 al grafuluI se pot lua două decIzll: o vanantă care
trece prin vîrful .5 t;nd~ arcuri~e 2-5 şi 5-9 reprezintă lucrări critice dacă

optimizăm P!OducţIa ŞI o :ra~Iantă la car~ a!cul 2-9 este reprezentat de
lucrarea critIcă. pentru optimizarea cheltUIelIlor. Arcele 2-3, 3-4,3-6,
2---4 4-8 si 4-7 sînt prezentate prin lucrări necritice în cazul optimizării

tehn~logiei.'Dinvîrfu19 considerat eveniment decizional pornesc arcele
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Fig. 3 -- Graful variantelor la care s€.cxecutăarăturala. 30 cm plus o afînare la.50 cm(Graph
for variants including 30 em -- deep p10uphing suppletnented by a 50 efi - deep subsoiling)

9--10 şi 9----'-11 (corţsiderate activităţi necritice) precum şi arcele 9-12
(considerat critic pentru varianta de optimizare a cheltuielilqr) şi 9-13
(critic pentru varianta de optimizare a producţiei şi a venitului net).

Variantele tehnologice fiind experimentate la I.c.p.e Braşov, rez~l

tatul acestei analize economice este valabil numai pentru această zonă. In
lucrare s-a experimentat modul de aplicare şi de interpretare a teoriei gra
felor.

CONCLUZII. (1) Teoria graielor constituie .0 metodă de selecţie.econo

luică a tehnologiilor, de cultivare acartofului prin analiza unui număr mare
de variante tehnologice. (2) Cu ajutorul teoriei .grafeloT se pot determina
acele lucrări necritice care pot fi excluse din tehnologie, în funcţie de ceea
ce urmărim să optimizăm.



106;3
Fig. 4 - G~ii.ful variante1;l'-Ei' Carq nu se ex:Cicută ar~ltllra (Gra1'h for -rariants withou!:

ploughing)
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C07ilitetului de
Refel'{;11t: ing. 1.

ASSESSMENT OF TEC.HNOLOGIES FOR POTATO CROPPING
BY GRAPH - lVIETHOD

,C;ummary

By buildi'ng a grafic model for 36' tec1111010gical va,riants based on tbe graph-method
a good economical selection could be made according to the fol1owing indicatars: l1lean yield.
direct. expenses for productionand net illcome. The critical Ivay is suggesting thatchain of
variants that is the requirillg the lowest direct Gxpeilses of produetion. By grouping tlIe va
riants the best formula for the maximum yield and also tha!: for tlIe l11.aximum· ncLincome
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conld be dctected. The graph-methocl facilitates the economical analysis of a big l111mber of
variants of technology. Depending on the mechanical works involved, thc cHeet of each tech
lloIogical stage an thc yield ar an tIle Ilet incorne was elearly calculatecl.

DIE AVS\VERTUNG DER KARTOFFELANBAUTECHNOLOGIEN
DURC1I DIE GRAPHEN -- THEORIE

Z usa m meni a S 5 'li n g

Die Zusammcnstellung des grafischen Modells fUr 36 technologische VarÎanten, gesHitzt
auf dic Graphen-Theorie, erlaubte die Healisierung einer oekonomischen Selektion folgende
Indikaioren bctreffcnd; den Mittelertrag, clic clirekten Produktionsausgaben nnd den Reill
ge'.vinn. Ausgehend van einem optimalcn Programm, mit minimalen Ausgaben, zeigt der
kritischc vVeg clic E:artoffelallbautechnologie mit elen niedrigsten d Îrekten Procluktionsaus
gaben an. Durch clie gruppierte Darstellung der technologischen Varianten in Abhăngigkeit

'Ion clen varierenden Faktoren, wurde die Variante mit dem gr6ssten Ertrag und clie Variante
mit elen grăssten Reingewlnn bestimmt. Diese Methode erlaubte die Healisierung cineI' oeko
nomischen Analyse von einer grosscn Anzahl technologischer Varianten. Es kann die \Vir
kung jeeler technologischen Arbeit sowohl auf den Ertrag, als auch auf den Reingewinn bes
timmtwerclen, in Abhiingigkeit von elen Atbeiten mit denen diese im Rahmen des ganzen tech·
nologischen Prozesses kombiniert wird.

}IHTEPf1PETAUH5I TE XHOJIOfHti B03nEJlbIBAH115I
KAPTO(VE.TI)l C nOiVl0Ill.bfO TEOPJ1H fPAcDOB

PeS/Olde

COCTaBJICHHC, Ha OCHOB8EHH TeopHH rpaqJOB, rpa<pHtIecKoli. MO,n.e.nH jl,JI5I 36 TeXHOJ10nItJec

EHX EapH3HToB, 110SBOJIHJlO npOH3BCCTH 3KOHoivllfllecKHH oT60p TIO C..'1C;.l,ylOIlI,HM nOK3saTemiM:

110 CPC)lHCi\lY ypo)l\aro, 110 npmVlbIM npOH3BO):tcTBeHI-IblM pacxo,n;aM H no tJHCTOMy t~OXO,D,y. HCXO;~H

li3 OnTHlI.WJlbHoI:I nporpaMlvlbI, C MHHHMaJlb 11 b11\1 11 paCXOAaMH, KpHTIFIecKHH nOAXO}l; YKa3blBaC T

TeXllOJlOnnO B03AeJJb1BamUI KapTocpeJI5I C HaHMCHblllHMH np5IMbIMH npoHsBo}J,cTBeHIlblMH pacxo

}J,aMH. fIyTeM rpaepl'fT.lecKoro H306pa2KeHH51 reXHOJlOrIFIeCKHX BapHaHToB B saBHCHMOCTH ar
H3l\lCW1l0ll.l.HXC5I epaKTopoB, ObIJI yCTaHOBJleH napHaHT C fIaHOOJIbllIHM yp0}1{aeM II BapU3HT C

H3H(SO:IbLUHM tIHCTbIM ):(OXO)J.Ol\I. 3roT MerOA n03BOJl5IeT )leJl3Tb 9KOHOMUtieClmii 3H2llH3 COJIb

illoro KomrrleCTBa TCXHOJIOrHtIeCI\HX BapH3HT013. l1pC,n;CT3B,TuleTC51 B03IvlO)KHbIM yCT3HOBHTh

BJH!5flUIC K3)K):(oro TCXHo.rrofWlecKoro npHcMa KaK Ha ypO}K3H, Tal{ Il Ha tIHCTblfI ,n:OXO,'l, B 3aBHCH

MOCTH or 13a60T, C KOTOpbIMH OH KOMOHHlIpyeror il pal\1Kax 06w:eH JeXHO..'IOrmr.
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