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PORTRET

Institutul de cercetare şi producţie a cartofului, împreună cu toţi cola
boratorii săi, aduce un respectuos şi cald omagiu tov. dr. doc. Mat e i
B eri n d ei, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi

Silvice, în care recunoaşte cea mai proeminentă personalitate ştiinţifică in
cultura cartofului din ultimele două decenii. Mintea sa pătrunzătoare,enciclo
pedica sa pregătire profesională în tainele cartofului, inepuizabila putere de
muncă şi optimismul său mereu proaspăt l-au făcut un temeinic cercetător,

un excelent conducător de colectiv şi o fermecătoare personalitate şi prezenţă

umană.

Promotorul, printre alţi cîţiva, a fonnulei: cartoful = a doua pîine,
s-a născut în 1922 în nordul unei provincii a ţării, de unde au venit destoinici
agronomi a vind în frunte pe reputatul savant Gh. Ion e s c uSi s e şti.

Ucenicia în cercetare şi-a făcut-o, după terminarea Facultăţii de agronomie
din Bucureşti, Ia Staţiunea experimentală Cîmpia Turzii (1948-1952) în
probleme de fitotehnia principalelor culturi agricole din zonă. Primele roade
ale cercetării au început să apară după trecerea la laboratorul de tuberculifere
şi rădăcinoase a Institutului de Cercetari Agronomice în 1953, cînd s-a înfi
ripat marea dragoste pentru universul plantei de ccutof.

Din această perioadă efectuată în Centrala Institutului (1953-1962),
alături de rezultatele experimentărilorla sfecla de zahăr, se desprind ca reali
zări originale rezultatele privind caracteristicile ontogenetice şi ecologice
ale cartofului în ţara noastră, agrotehnica diferenţiată şi metodele noi cultu
rale (plantarea de vară, preîncolţirea, mulcirea) destinate culturii cartofului.
Teza de doctorat ("Influenţ? condiţiilor climatice şi a unor măsuri fitotehnice





Lucr. şt. (Anale) I.c.p.e. Braşov, 1984, voI. XIV
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CERCETĂRI PRIVIND VARIABILITATEA PENTRU CARACTERUL
DE DINAMICA FORMĂRII PRODUCŢIEI LA POPULAŢII HIBRIDE

DE CARTOF DE MATURITATE TIMPURIE

N. GRĂDINARU* şi GH. PAMFIL

În anii 1977- 1978 la Staţiunea de cercetări agricole Suceava au
fost studiate 27 populaţii hibride timpurii de cartof privind dinamica
producţiei, maturitatea şi calitatea culinară în trei epoci de recoltare.
Populaţiiles~au încadrat în cinci tipuri: 1 foarte timpuriu X semitimpuriu
(Ft X St), II timpuriu X timpuriu (t X t), III timpuriu X semitimpuriu
(t X st), IV semitimpuril} X semitimpuriu (st X st) şi V semitimpuriu X
X semitîrziu (st X sT). In amelioararea pentru timpurietate, contribuţia

genotipului în prţma epocă (corespunzătoarefenofazei înfloririi) se bazează

pe numărul de tuberculi, iar în următoarele epoci (înfloritul maxim şi

maturitatea fiziologică) pe producţia totală sau comercială. Micşorarea

perioadei de vegetaţie are ereditate de natură probabil oligogenic rece
sivă, fiind greu de controlat şi studiile efectuate nu oferă deocamdată o
cale de amel!orare în acest sens. În extragerea de clone valoroase cultural
se va ţine seama că selecţia trebuie repetată, deoarece aspectul fizic al tu
berculilor variază ca expresie fenotipică ca urmare a interacţiunii genoti
pului cu mediul.

în condiţiile ţării noastre, soiurile selnitîrzii şi tîrzii, la fel ca şi cele
timpurii au şanse sporite de producţie, cînd au dinamică rapidă de acumu
lare a producţiei.

Cat e Il y şi colab. (1972) definesc timpurietatea. la cartof, ca
o îmbinare între maturitatea fiziologică scurtă şi ritm rapid de acumulare
a producţiei. O importanţă deosebită se acordă diagnozei timpurii a formelor
precoce, pentru selecţia maturităţii timpurii, folosind diferite criterii de
identificare: lungimea stolonilor sau înălţimea semincerilor (E n gel şi

M o Il e r, 1959; Z adi n a, 1965; Mar i s, 1964), structura tufei
(A 1 s m i k, 1979), internodii (M e h r a şi M i s r a, 1967), momentul
echilibrului dintre masa vegetativă şi tuberculi (C orb a ten c o, 1968),
răsărire timpurie (Maris, 1962), dinamică timpurie (Grădinaru,

1976) .

* S.C.A. Suceava
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Studii genetice în vederea stabilirii metodei de selecţie pentru carac
terul de dinamică a formării producţiei au mai fost publicate într-o lucrare
mai veche (Grădinaru şi colab. 1978). în lucrarea prezentată

s-au analizat variabilitatea genetică a unui stoc mai mare de populaţii

hibride timpurii, privind caracterul de dinamică în context cu maturitatea
şi unele aspecte ale calităţii culinare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Au fost studiate 27 de populaţii hibride vegetative timp de doi ani.
Din fiecare genotip s-au reţinut trei tuberculi, care s-au înmulţit.anual
într-o experienţă, în care recoltarea s-a f~cut în trei epoci: la începutul
înfloritului, la înfloritul maxim şi la maturitatea planteloL

Caracterele studiate s-au referit la producţia şi numărul total al tu
berculilor nesortaţi şi a ceh)r comerciali, greutatea şi numărul vrejilor,
maturitatea, aspecţul comercial al tuberculilor la cuib, forma tuberculilor,
adîncimea ochilor, gradul de înnegrire a pulpei tuberculilor cruzi şi fierţi,

rezistenţa la fierbere şi conţinutul de amidon fizic. Datele experimentale
au fost valorificate prin efectuarea analizei varianţei, calculîndu-se valorile
indicilor respectivi (x-media, sx ~ eroarea mediei aritmetice, sOlo - coefi
cientul de variaţie), prin calcularea coeficientului de corelaţie (r) şi a eri
tabilităţii caracterelor studiate determinatăprin regresia părinte-mediu
descendenţi (Il).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Populaţiileau fost grupate în următoarel,etimpuri: 1. Ft. X St., II. t X t,
III. txSt,IV. StxSt şi V. STxSt*). Capacitatea de producţie totală este
foarte mare în gama populaţiilor încercate. În epocile 1 şia II-a în general
în combinaţiilede tipurile 1 şi II, ereditatea caracterului a fost cantitativ
intermediară între cei doi părinţi (fig. 1). În celelalte tipuri de combinaţii,

în majoritatea cazurilor, media populaţiilor a depăşit cel mai ·bun părinte

în epoca 1. Dar această manifestare de heterozis nu s-a menţinut în epoca
a II-a, cînd multe populaţii s-au plasat între valorile celor doi părinţi.

Cea mai. bună combinaţie a fost Konst 65-471 X Alcmaria (KOAL),
de tipul t X St. Acest rezultat remarcabil de timpurietate este În concordanţă

cu rezultatele lui B ud in (1964), 1 asi n a şi colab. (1968) care sugerează

combinaţiile de acest tip în dauna celor· t X t.
În anul 1978, populaţiile au produs, în general sub valoarea părinţilor,

fapt evident mai ales în epoca 1. Fenomenul se datorează presiunii
obişnuite de infecţie virotică, la care aU fost supuse populaţiile în cîmpul
de ameliorare.

*) Ft. = foarte timpuriu; t = timpuriu; St = semitimpuriu; ST= semitîrziu; T =
== tîrziu.
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Fig. 1. Variabilitatea producţiei totale de tuberculi în primele două epoci de recoltare la
populaţiile hibride şi părinţii acestora (Variability of the total yield of tubers at two early

harvests in hybrid populations and their parents)

La recoItarea de la maturitate se înregistrează o diversitate de com
portament (fig. 2). Populaţiile de tipurile 1 şi II se menţin} ca o ilustrare a
unei eredităţi cantitative intermediare} în schimb între celelalte populaţii

se observă toate cele trei situaţii: inferior alnbilor părinţi, intermediar sau
superior celui mai bun părinte. Se menţine aceeaşi combinaţie Kănst

65-471 XAlcmaria (KOAL) ca fiind cea mai bună.

În populaţia de tip ST X St} în mod firesc se obţin producţii mai lnari
şi cu manifestare chiar de transgresiune.

Fenomene asemănătoare se observă si în ceea ce priveste variabilitatea
car8.cterului de producţie comercială} cax~cter dat de o grdutate mare a tu
berculilor (fig. 3).

În general se întîlnesc toate situaţiile de ereditate cantitativă} dar în
epoca 1, caracteristic probabil doar populaţiilor timpurii şi semitimpurii}
sînt destul de frecvente cazurile detransgresiune} cînd media descendenţilor

depăşeşte cel mai bun părinte: K6nst 65-471 XAlcmaria} Urgenta X Rosalie}
Ostara XK6nst 65-471, Sirtema XRosalie} Ostara XK6nst 65-471} Sir
temaXRosalie şi CadoraXJaerla (KOAL, URAL} OSKO} SIRO} CDJA).
Explicaţia constă în faptul că un rol important îl joacă aici terminarea
tuberizării şi începerea cît mai, grabnică a acumulării.
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1978
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Fig. 2. Variabilitatea producţiei totale de tuberculi la maturitate, la populaţiile hibride
şi pruinţii acestora (Variability of the total yield of tubers at the maturity time in hybrid

populations and their parents)

În epoca a II-a, la majoritatea populaţiilor,media lor este internlediară
Între părinţi (fig. 4), pentru ca apoi la maturitate, această situaţie să devină

generală (fig. 5).
Variabilitatea caracterului de maturitate fiziologidl, reprezentînd lun

gimea perioadei de vegetaţie în zile, este dată, în gama combinaţiilor încăr

cate, de efectul capacitrlţii specifice de combinare. Astfel în combinaţii de
tipul txt (3. Ostara >< Alcmaria = OSAL) , txSt (7. Jaerla><Carina = JACR,
22. SirtemaXRosalie = SIRO) sau StxSt (11. RosalieXJaerla = ROJA,
19. Jaerla X Rosalie - JARO) pot rezulta populaţii, care să fie mai timpurii
decît ambii părinţi (fig. 6).

Rezultatele din anul 1977 se repetă în general şi în al doilea an,
1978, cînd din nou se relnarcă populaţia OstaraXAlcmaria (3. OSAL).

De remarcat este faptul că datorită variaţiilorcomplexede la an la
an a factorilor care favorizeazămaturitatea, prinderea exactă a mOlnentului
terminării vegetaţiei este foarte dificilă. Din această cauză în seria de po
pulaţii care s-au plasat intermediar dar mai aproape de cel nlai timpuriu
părinte în anul 1977 (exemplu populaţiile 14. Alcanlaria X Rosalie = ALRO
şi 9. Cadora XJaerla = CAJA) în anul următor au depăşit ca timpurietate
ambii părinţi.
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Constanţa fenotipică în cursul perioadei de vegetaţie, sondată în cele
trei epoci de recoltare, este destul de mare pentru producţia totală şi numărul

de tuberculi, nedepăşind totuşi ca valoare r = 0,500 (tabelul 1). De ase
menea greutatea tufei este destul de asemănător exprilnată Între prinlele
două epoci şi corespunzînd începutului şi sfîrşitului Înfloritului.

Producţia totală de tuberculi a populaţiilor timpurii se corelează foarte
strîns cu elementele ei componente, mai mult însă cu mărimea tuberculilor,
reprezentatăprin producţia comercială decît prin numărul total de tuberculi
(tabelul 2).

Tabelul 1

Constanţa fenotipică a caracterelor de-a lungul a trei epoci de determinare în populaţii hibride
(Phenotypical coristancy of the characters along the three harvest times in hybrid populations)

Suceava, 1977-1978

Coeficienţii corelaţie

Caracterul (Character)
(Correlation cocfficicnts)

X-II I II-III
----

Producţia totală de tuberculi (PT) 0,450* ** 0,429***

Producţia .comerciabilă (PC) 0,397* ** 0,380***

Numărul total de tuberculi (NT) 0,460* ** 0,435***

Numărul de tuberculi comerciabili (NTC) 0,336*** 0,415***

Greutatea tufei (GT) 0,443***

Numărul de vreji (NV) 0,292***

Tabelul 2

Corelaţii strînse între caracterele de producţie în populaţii hibride (The most closed correlations
between the yield traits and the haulm ones in hybrid populations al different har vest times)

r> 0,500

a) Producţia totală de tuberculi (Total yield of tubers) PT

I Productia comercială Număr total de tuberculi Greutatea tufei

I
(Ware yield) PC (Tuber number) NT (Haulm weight) GT

I I II _ I III I _ I II III I II

\ 0,867'"1 0,912" -, 0,961'"/ 0,737'"1 0,722'" 0,682'" 10,648'"1 0-,5-9-7-*",-, -1

b) Producţia comercială de tuberculi (Yield of ware tubers) PC

Greutatea tufei (Haulm weight) GT
-------------

II

0,583*** 0,587***

c) Numărul total de tuberculi (Total number of tubers) NT

Greutatea tufei (Haulm weight) GT Numărul de vreji (Number of stems) NV
----

II

0,518*** 0,593* ** 0,572***
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Producţia totală ca şi producţia comercială depind mult de greutatea
tufei, în schimb numărul de tuberculi depinde firesc doar de greutatea tufei
de la începutul Înfloritului. Corelaţie destul de bună este şi între numărul

total de tuberculi şi numărul de vreji.
Deşi corelaţiile privind maturitatea, aspectul comercial şi calitatea

culinară a tuberculilor sînt puţin strînse, totuşi au fost selectate cele mai
interesante dintre ele (tabelul 3). Astfel pentru populaţiile studiate, care
au provenit după cum s-a arătat din părinţi în special timpurii şi semitim
purii, forma tuberculilor este într-o măsură oarecare dependentă de matu
ritatea fiziologică (r = 0,311). La fel sfărîmarea la fierbere şi conţinutul

de amidon, depind de asemenea de maturitate, deşi coeficienţii de corelaţie

între aceste caractere sînt ma) mici (r = 0,236 şi 0,395).
Aspectul comercial al tuberculilor se corelează negativ cu conţinutul

de amidon (r = -0,277), dar coeficientul de corelaţie mic, pentru popu
laţiile cu părinţi timpurii permite totuşi o selecţie pentru genotipurile care
să întrunească pozitiv ambele caractere.

Sfărîmarea la fierbere în populaţiile cu părinţi timpurii nu este core
lată foarte strîns cu conţinutul de amidon (1' = 0,229 şi 0,361).

Eritabilitatea caracterelor a fost calculată prin regresia dintre părintele

mediu şi descendenţi (tabelul 4).
Pentru producţia totală, coeficientul de eritabilitate este foarte scăzut

în primele două epoci (0,084-0,176 şi O,058-0,002). Valorile diferă de la
un an la altul datorită Încărcăturii de eroare provocate de interacţiunea

dintre genotip şi mediu. Coeficientul de eritabilitate creşte, cînd populaţiile

Tabelul 3

Corelaţii selective*) între caracterele de maturitate fiziologică, aspectul comercial şi calitatea
culinară a tuberculilor în populaţii hibride (Same interesting correlations between the vegeta
tive period length, marketable aspect and cooking quality of tubers in hybrid populations)

Suceava, 1977-1978

Nr. populaţii (Number of populations) = 27

Caracterul (Character) **) I AC I FT I AO

I
IPC I IPF I SF I CA

Maturitatea fiziologică MF 0,311 0,182 0,213 0,137 0,236 0,395

Aspect comercial AC 0,084 0,135 -0,277

Forma tuberculilor FT 0,018 0,171

Adîncimea ochilor AO

Înnegrirea pulpei crude IPC

Înnegrirea pulpei fier te IPF 0,127 0,361
Sfărîmarea la fierbere SF 0,229
Conţinut de amidon CA

*)Probabilitatea coeficientului de corelaţie (Significance of coneI. coeff.) P < 0,01%
* o(: )MF = physiological maturity; AC = marketable aspect; FT = tuber shape; AO = eye depth; IPC =

= raw flesh discolouration; IPF = boiled flesh discolouration; SF = after-cooking breaking; CA =
= starch content
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Tabelul 4.

Eritabilitatea populaţiilor pentru o serie de caractere calculată prinregresia părinte mediu
descendenţi(Heritability ofpopulations, by mean parent-offspring regression computed) Suceava,

1977-1978

I
Eritabilitatea (Heritability)* )

Epoca

Caracterul (Character)
determ.

I I
(Harvest

Urne) general (general) t X st" * st xst**

Producţia totală (PT) I 0,084-0,176 0,154-0,532 0,179-0,071
II 0,058-0,002 0,155-0,148 0,524-0,161

III 0,220-0,009 0,070-0,112 0,270-0,545

Producţia comercială (PC) I 0,014-0,384 % 0,002-0,384 0,148-0,111
II 0,006-0,110 0,560-0,670 0,308-0,029

III 0,062-0,099 0,283 - 0,263 0,199-0,626

Numărul de tuberculi (NT) 1 0,480 - 0,415 0,550 - 0,266 0,313-0,108
II 0,018-0,368 0,138-0,039 0,237-0,219

III 0,178-0,194 0,333-0,133 0,353-1,136

Maturitatea fiziologică (MF) III 0,063-0,145 0,106-0,115 0,055-0,011

Aspectul comercial al tubercu- III 0,107-0,409 0, 110- 0,421 0,308-0,027
lilor (AC)

*) Număr părinţi (Number of parents) = 14; număr populaţii (number of populations) = 27
**) txst = timpuriu X semitimpuriu (early X medium early),. ::tXst= semitimpuriu X semitimpuriu

(medium early X medium early).

se grupează pe tipuri de combinaţii, cum este cazul tipurilor St St sau
stXst, ajungînd pînă la 0,532 şi 0,545.

Eritabilitatea producţiei comerciale este în general de aserrlenea foarte
scăzută, dar în cazul unor anumite tipuri, cum ar fi t XSt, poate creşte con
siderabil (0,560-0,670).

În ceea ce priveşte numărul de tuberculi, spre deosebire de ereditatea
pentru capacitatea de producţie totală sau comercială la care pot intra prac
tic în consideraţie doar epocile tîrzii,cea mai mare valoare se înregistrează

în prima epocă această epocă ilustrînd efectul tuberizării (0,480; 0,550 şi

0,313 în anul 1977).
Durata perioadei de vegetaţie, exprimată în maturitatea fiziologică,

este în cazul genotipurilor timpurii şi semitimpurii aproape total sub in
fluenta mediului.

'Ereditatea caracterelor privind aspectul tuberculilor este mult influ
enţată de interacţiunea genotip-mediu, ceea ce face ca diferenţa dintre ani
să fie considerabilă.

CONCLUZII

(1) în ameliorarea pentru timpurietate, se poate conta pe contribuţia ge
notipului în ceeace priv;~ştedinamica formării producţieişi anume: pe număr
de tuberculi în prima epocă (corespunzător începutului fenofazei înfloririi)
şi pe producţia totală sau comercială în următoarele două epoci (corespun-
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zătoare acumulării în tuberculi). (2) Pentru al doilea element al timpuri
etăţii şi anume scurtimea perioadei de vegetaţie, cercetările făcute nu în-"
dreptăţesc deocamdată Întrezărirea vreunei căi precise de ameliorare, acest
element fiind slab controlabil, datorită eredităţii de natură probabil oli
gogenică recesivă. (3) Pentru extragerea de done valoroase cultural se va
ţine seama de faptul că selecţia trebuie repetată deoarece aspectul fizic
(comercial) al tuberculilor variază ca expresie fenotipică datorită interacţi

unii genotipului cu mediul.
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VARIABILITY OF YIELD DYNAMICS CHARACTER IN HYBRID
POPULATIONS OF EARLY MATURITY

Summary

26 hybrid populations were studied in 1977-1978 at the Agricultural Experiment
Station in Suceava, for their yield dynamics, maturity and cooking quality in 3 harvest sta
ges. The populations have revealed 5 types of crosses: 1 very early X medium early (FTx St),
II early X early (txt) , III early X medium early (tXst), IV medium early X mediu mearly
(st X st) and V medium early X medium late (st X sT). In breeding for earliness, the contribution
of the genotype in the first stage (at flowering) is based on the tubel' number, but in the two
later stages (maxim.um flowel'ing or the physiological maturity, respectively) on the total or
the ware yield. The shortness of the growth period is probably oligogenic recessive and very
difficult to conduct; the results do not offer yet a good way of bl'eeding in this direction. When
the breeder is selecting the best clones gu ided by his eye and the weight scales, he must repeat
his selection because the physical aspect for the tubers is highly varying as phenotycal
expression because of the interaction of the genotype with the environment.
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UNTERSUCHUNGEN BETREFFS DER VARIABILITÂT DER
ERTRAGSBILDUNGSDYNA~IIKBEI HYBRIDEN

FRUHREIFIGEN KARTOFFELPOPULATIONEN

Z usammenfassMng

In den Jahren 1977-l97b wurden bei der Versuchsstation Sucea'la, 27 hybride irLlhrei
fige Kartoffelpopulationen bezuglich ihrer Produktionsdynamik, ihrer Reife und ihrer kuli
narischen Eigenschaften, an drei verschiedenen Erntezeitpunktelil studiert. Betreffs ihrer
Reife kănte man die Populationen in fLlnf Typen einstufen: 1 sehr frilhreifig X mittelfruhreifig
(Ft X st), II friihreifig X friihreifig (t X t), III friihreifig X mittefruhreifig (t X st), IV
mittelfriihreifig X mittelfriihreifig (st X st), und V mittelfriihreifig X mittelspătreifig

(st X sT). In der Zuchtung fiir Friihreife, beruht die E:ontribution des Genotypus, in dem
ersten Zeitabschnitt (entsprechend der Bliite) auf die Anzahl der Knollen und im năchsten

Zeitabschnitt (maximale Bliite und physiologische Reife) auf die gesamte oder kommerziălle

Produktion. Die Erblichkeit der Friihreife ist wahrscheinlich oligogen rezessiv und schwer zu
kontrollieren. Die bis jetzt durchgefLlhrtell Studienanbieten einstweilen keir.. Zuchtungsweg in
dieser Hinscht. Fiir die Erlangung von wert'lollen Klonen muss man eine wiederholte Auslese
berucksichtigen, weil das physische Aussehen derKnollen mit dem phenotypischen Ausdruck
variiertals Folge der gegenseitigen vVirkung zwischen Genotypund Umwelt.

MCCJIELLOBAHME 113ME H4l1BOCTl1 XAPA KTEPA LLI1HAMM KI1
05PA30BAI1H5I YPO/KA5I Y fI15PI1LLH0I1 flOf1YJI5ILI.I1I1 [PAHHEC

ITEJIOfO KAPTO~EJI5I

Pe310Me

B 1977 -1978 IT B HaytIHO-HCCJIe)];OBaTeJIbCKOH CeJIbCKOX03HHcTBeHHOH cTaHUHH CytIHBa
113ytIamlCb 27 paHHHx nrCpH)];HbIX nonYJI5IUHH KapToq)eJIH OTHOCTHTeJIbHO )];HHaMHKH ypo)Ka5I
c03peBaHHH H KyJIHHapHOro KatIeCTBa B Tpex nepHo)];aX y60pKH. OonYJI5IUHH OTHOCHJIHCb K
n5ITH nmaM: I otIeHb paHHeCneJIbIe X' Cpe)];HeCneJIbIe (Opc X Cc), II paHHHe X' paHHHe (p ~

X, p), III paHHHe X, Cpe)];HepaHHHe (c X, cp), IV Cpe)];HepaHHHe X' Cpe)];HepaHHHe (cp X, cp),
V Cpe)];HepaHHHe X, Cpe)];Hen03)];HHe (cp X cn). OPH CeJIeKUHH Ha paHHeCneJIOCTb BKJIa)]; reHO
THna B nepBbIt'I nepHO)]; (cooTBeTCTBYIOllI,HH ~eHo~a3e UBeTeHH5I) OCHOEbIBaeTC5I Ha liHCJIe KJIy6
HeH a B CJIe)];yrolll,HX nepHO)];aX (nOJIHOe UBeTeHHe H ~H3HOJIOfHtIeCKa5I CneJIOCTb) Ha 06ll1,YIO
ypOJKaHHHOCTb HJIH Ha TOBapHyro ypO)KaHHHOCTb. YKopOtIeHHe BereTaUHOHHoro nepHO)];a 5IB
JI5IeTC5I OJIHrOreHHoro peueCHBHoro xapaKTepa HaCJIe)];OBaHHH KOTopoe OlieHb Tpy)];HO KOHTpO
JIHpOBaTb, a npOBe)];eHHbIe HCCJIe)];OBaHH5I He npe)];OCTaBJI5IroT nOKa tITO nyTb CeJIeKUHH B 3TOM
HanpaBJIeHHH. flPH OT60pe UeHHbIX KJIOH, 6y)];eT HMeTC5I B BH)];y tITO OT60p HY)KHO nOBTopHTb
TaK KaK ~H3HqeCKHH acneKT KJIy6HeH BapbHpyeT B ~eHOTHnHtIeCKHM BbIpa)KeHHeM B CJIe)];CTBHp
B3aHMO)];eHCTBHH reHOTHoa C Cpe)];OH.



Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 198'1-, val. XIV

CONTRIBUŢII PRIVIND APORTUL CARACTERELOR MORFOLOGICE
LA FORMAREA PRODUCŢIEI 'DE CARTOF

T. BIANU

Prin studiul în dinamică a unui număr de 16 genotipuri cultivate,
lucrarea de faţă abordează aspecte ale influenţei structurii modologice
asupra producţiei, precum şi relaţiileexistente dintre diferitele componente
morfologice şi producţia de tuberculi. S-au obţinut curbele de creştere ale
celor trei componente principale ale biomasei frunze-tulpini-tuberculi ca
funcţii polinomiale de gradul 3. Valoarea medie a ritmuri lor de creştere.

zilnică a producţiei de tuberculi, pe întreaga perioadă de vegetaţie este
de 400- 500 kg/ha/zi, dar uneori, pe perioade mici, ritmul depăşeşte la
unele soiuri chiar 1000 kg/ha/zi. Genotipurile studiate se împart în două

grupe de simi laritate caracterizate astfel: grupa 1 - genotipuri cu talie,
producţie de frunze şi tulpini mică însă cu producţie timpurie şi mode
rată de tuberculi; grupa 2 - genotipuri cu talie, producţie de frunze şi

tulpini mare şi în acelaşi timp cu producţie tîrzie şi ridicată de tuberculi.

în activitatea de selecţie, amelioratorul mallifestă preferinţe pentru
un· anumit tip de plantă ca structură morfologică sau arhitectură aeriană

şi subterană (W a Il, 1978; B u r ton, 1966), iar literatura de specialitate
este bogată în informaţii privind influenţa condiţiilor de mediu asupra ma
nifestării fenotipice a caracterelor la cartof (C a tel 1 y şi colab.,
1,972; Ca e sar şi colab., 1981; F o dor, 1972; F o dor şi colab.,
1977; Mar i s, 1962; Uma e ru s, 1970). Mult mai puţin studiat este
efectul tipului arhitectural al plantei asupra producţiei (B o uma, 1975)
şi mult mai puţin inclus în mod explicit în programele de ameliorare.

Aşa cum preconizează Său les c u (1980), prin organizarea unui
proces de ameliorare convergentă, avînd ca părţi componente programe
pentru ameliorarea principalelor procese fiziologice şi prin slăbirea principa
lelor relaţii contraproductive, în care sînt implicate adesea caracterele mor
fologice, ~e poate accelera progresul în privinţa capacităţii de producţie.

Lucrarea de faţă abordează aspecte ale influenţei structurii morfolo
gice a plantei asupra producţiei, relaţiile existente între diferitele componente
morfologice şi producţiei în scopul îmbunătăţirii structurii de producţie la
cartof.
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Aspectele studiate în această lucrare fac parte dintr~un program ini
tiat 'În cadrul Institutului de Cercetare si Productie a Cartofului - Brasov
intitulat nElaborarea bazelor morfofizi~logice pe~tru îmbunătăţirea str~c
turii de producţie şi elaborarea de noi idiotipuri la cartoL" Acest program
urmează a rezolva următorul obiectiv nCrearea proiectului morfo-fiziologic
şi agroproductiv al unui nou tip de soi la cartof" caracterizat prin: potenţial

de producţie foarte mare; producţia comerciabilă un procent mai nlare din
producţia totală; rezistenţă mai bună la boli şi dăunători; raport frunze
-tulpini-tuberculi mai favorabil producţiei de tuberculi; utilizarea în grad
mai î~alt a energiei solare şi tehnologice; randament economic mai bun.

In vederea realizării primilor paşi în direcţiile expuse mai sus, labo
ratorul de anleliorare din institutul nostru a întreprins un studiu amănunţit,

in dinamică, al caracterelor morfologice în raport cu formarea producţiei

de tuberculi la o gamă variată de genotipuri.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au studiat prin recoltări în dinamică, din două în două săptămîni,

începînd cu a treia săptămînă ,de la răsărire, un nurnăr de 16 genotipuri
cultivate, diferite ca perioadă de vegetaţie (5 semitimpurii, 5 semitîrzii
şi 6 tîrzii), ca talie (între 40 cm şi 90 cm înălţime a vrejului principal), ca
potenţial mediu de producţie (între 36 tjha şi 51,5 tjha): Ostara, Jaerla,
Muncel, Semenic, Adretta, Super, Desiree, Colina, Măgura, Firn1ula, Ma
nuela, Ora, Eba, :Merkur, Procura şi Prosna.

Experienţa a fost executat~. în blocuri randomizate cu patru repetiţii,

randomizarea rămînînd constantă la toate epocile de recoltare. Fiecare par
celă, avînd un nUlnăr de 15 plante recoltabile din care 3 plante reprezenta
tive soiului, au fost studiate individual.

Determinărileefectuate individual pe plantă: lungimea vrejului prin
cipal; numărul de vreji; numărul de frunze; lungimea frunzei lnediane;
greutate verde frunze; greutate verde tulpini ; greutate tuberculi; numărul

de tuberculi.
Rezultatele obţinute au fost calculate şi interpretate prin metodele

regresii polinomiale, corelaţie simplă şi analiza cluster.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Lucrarea de fată prezintă rezultatele si discutiile preliminarii ale anu-
lui 1979 de experi~entare. "

Cele două procese în cazul cartofului, cel de acumulare a biomasei
compusă din frunze şi tulpini şi de acumulare a biomasei de tuberculi, se
interferează într-o fază timpurie (fază de creştere intensă a foliajului). în
continuare aceste procese cumulative sînt interdependente şi concurente
pentru procentul asimilatelor totale repartizate fiecărui component.

S-au determinat curbele de creştere a celor trei componente ale bio
masei (frunze, tulpini, tuberculi) utilizînd metoda regresiilor polinomiale
dintre valorile de biomasă obţinute în cîmp la fiecare epocă de recoltare şi

durata acumulării, luînd ca bază data răsăritului. Cele mai apropiate aproxi-
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mări ale valorilor iniţiale au fost obţinute cu ajutorul ecuaţiilor polinomi
ale de gradele 3 şi 4.

Valorile determinaţieimultiple ale ecuaţiei de gradul 3 cuprinse între
0,999 la soiul Ostara şi 0,933 la soiul Super pentru producţia de tuberculi
ne arată fidelitatea acestei exprimări, fapt dovedit statistic după efectu
area testului "F" (fig. 1).

La soiurile semitimpurii, producţia de frunze a fost constal1t nlai ri
dicată decît producţia de tulpini. La soiurile semitîrzii în prima parte a
perioad~i de vegetaţie producţia de frunze a fost :rvai ridicată decît producţia
de tulpini, gal' în a doua parte raportul s-a inversat. La soiurile tîr~i,i? pro
ducţi~ de frunze a fost mai scăzută decît producţia de tulpini. .

Inprinlele faze de creştere, soiurile selnitimpurii au avut un ritm rapid
de acumulare a producţiei de frunze, tulpini, tuberculi, iar soiurile tîrzii un
ritm rapid de acunlulare a producţiei de frunze şi tulpini, dar un ritm lent de
acumulare a producţiei de tuberculi. Astfel, la epoca a II-a de recoltare,
soiul Ostara din grupa semitimpurie a produs 8,62 t/ha, soiul Super din
grupa semitîrzie 4,62 t/ha, iar soiul Manuela, din grupa tîrzie 2,5 t/ha.

Curbele de creştere a producţiei componentelor: frunze, tulpini şi tu
berculi sînt asemănătoare cu cele obţinute de SIBMA (1977), cu ritmuri de
acumulare zilnică a producţiei de tuberculi de 400-600 kg/ha/zi, iar uneori
chiar de peste 1 200 kg/ha/zi (tabelul 1).

Tabelul 1

Ritmul de creştere zilnic al producţiei de tuberculi în kgfhafzi
(Rhythm of daily of the growth of the tuber yield, in kgfhafday) 1979

Epoca (Time of harvest)

Soiul

I
l\Iedia

(Variety)
II I III 11V Ivi VI VII I Vlll IlX (Mean)

22 VI 03 VII 17 vn 31 VII 17 VIII 28 VIII 11 IX 26 IX

1

I
Ostara 677 780 607 429 235 80 - - 468

}aerla 778 909 714 536 359 270 - - 594

:Muncel 510 736 673 521 376 240 - - 509

Semenic 450 1209 867 557 318 200 - - 600

Adretta 575 882 650 429 223 90 - - 475

Super 429 1 182 843 400 329 270 223 - 525 IDesiree 600 882 657 343 282 210 154 - 447

Colina 517 818 800 643 529 340 46 - 527

Măgura 455 582 586 550 453 I 370 192 - 455

Firmula 310 1072 886 550 453 270 54 - 514

Manuela 500 400 814 1014 835 130 623 - 617

Ora 435 709 736 743 612 500 261 - 571

Eba 418 700 793 829 682 500 169 - 584

Merkur 492 436 557 707 582 470 292 - 505

Procura 354 800 714 557 459 340 161 - 484

Prosna 420
I

509 486 550 453 490 431
1

407 468



Fig. 1. Dinamica de acumulare a producţiei de tuberculi, frunze şi tulpini (Dynamics of accumulation of the tuber,
stern and leaf weight) - 1979.
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o echilibrare a producţiilor de tuberculi la soiurile din grupe diferite
de precocitate s-a produs la aproximativ 50-70 zile de la răsărire, după care
ritmul de acumulare a producţiei de tuberculi la soiurile tîrzii s-a intensificat
depăşind mult ritmul. de acumulare al soiurilor semitimpurii care a rămas

constant sau a cunoscut un usor declin.
Acest lucru este foarte i~portant pentru ameliorator: printr-o recoltare

la luai puţinde 50 de zile de la răsărire într-o populaţiehibridă el va avea posi
bilitatea selecţiei de soiuri timpurii şi semitimpurii cu producţie de tuberculi
ridicată, iar printr-o recoltar~ după mai mult de 70 de zile de la răsărire,

el va putea selecta soiuri semitîrzii şi tîrzii cu producţieridicată de tuberculi.
Corelaţiile între producţia de tuberculi şi producţia de frunze şi tulpini

(fig. 2), cu o valoare semnificativă a coeficientului de corelaţie r 0,5 în
deosebi în epocile a IV-a şi a V-a, corespunzînd la 50 şi respectiv 76 zile
de la răsărire, confirmă cele afirmate mai sus. Totodată se observă reactii
diferite de la soi la soi: corelaţii pozitive de la epocă la epocă în proaspăt'şi
uscat la soiurile Super, Colina şi Eba, iar corelaţiinegative semnificative sau
pozitive dar nesemnificative la soiurile Semenic şi Manuela, ceea ce înseamnă

că aceste din urmă au avut în general în primele epoci un foliaj mult prea
bogat pentru producţia luică de tuberculi realizată la acea dată.

Mărimea şi forma foliajului, precunl şi raportul existent între frunze şi

tulpini sînt de mare importanţă pentru fiecare soi. Astfel, producţia de tul
pini a fost î~ corelaţie pozitivă cu producţia de tuberculi la toate genotipu
riIe (fig. 3). In ceea ce priveşte producţia de frunze la soiurile semitimpurii,
soiuri cu foliaj nlai puţin bogat, cu cît producţia de frunze a fost mai mare
şi producţia de tuberculi a fost mai mare, în timp ce la soiurile tîrzii, soiuri
cu un foliaj mai bogat, o producţie de frunze mai mare a fost în detrimentul
producţiei de tuberculi (fig. 4).

Producţia de tuberculi este determinată de numărul de tuberculi şi

mărimea acestora, corelaţia~dintre numărul de tuberculi şi producţie con
firmînd acest lucru (fig. 5). In primele faze de creşterea tuberculilor, mări

mea producţiei a fost determinată de numărul de tuberculi; la maturitate,
la soiurile cu număr mic de tuberculi, producţia a depins mai mult de mări

mea tuberculilor, faţă de soiurile cu un număr mare de tuberculi, unde pro
ducţia a depins mai n1ult de numărul de tubercu1Î .

.Nu este de neglijat modul de repartizare a asimilatelor totale obţinute

în procesul de fotosinteză în. procente pe cele trei elemente ale biomasei
(fig. 6). Şi sub acest aspect se observă exprimări diferite în funcţie de geno
tip: genotipuri care alocă din totalul asirnilat un procent luai ridicat frun-
zelor ca Muncel, Semenic şi Colina, genotipuri care alocă un procent mai
ridicat tulpinilor ca Adretta, genotipuri care alocă procente egale dezvol-
tării tulpinilor şi frunzelor ca Eba şi Ora. .

Deci, există suficientă variabilitate pentru elementele de producţIe

studiate spre a putea selecta tipul dorit, tipul cu un bun randament economic
Cunoscînd dinanlica de acun1ulare specifică pentru soi precunl şi pen

tru elementele biOlnasei totale, legăturile reciproce dintre elementele şi

variaţia modului de repartizare a asimilate10r totale s-a trecut la determina
rea tipurilor de crestere si definirea elementelor caracteristice unui tip sau
altul de soi. ' ,

Utilizînd rnetoda analizei cluster (R a e u b e r şi calab., 197.3), în
toate epocile de recoltare, soiurile s-au grupat în două grupe (fig. 7), care se
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H3Y4EHHE BnH~HH~ MOp~OnOrH4ECKHX XAPAKTEPOB HA
OBPA30BAHHE YPO)KA~ KAPTO<pEn~

PeSfOMe

I1SYQaH B ;n;HHaMHKe 16 reHOTHnOB KapToepeJI5I, B ;n;aHHoH pa60Te saTparHBaIOTC5I acneKTbI
BJIHHHH5I MopepOJIOrnqeCHX xapaKTepoB Ha yp0)KaHHOCTb a TaK)Ke H cyw.eCTByIOllJ,He CooTHOllleHH5I

Me)K;n;y pa3HbIMH MopepOJIOnJ.lleCKHMH KOMrrOHeHTaMH H ypO}I{aeM K.TJy6HeH. 5bIJIH rrOJIyqeHbI KpHBbIe

pOCTa rJIaBHhIX Tpex I{OMrrOHeHTOB 6HOMaCCbI JIHCTHeB-CTe6JIe}I-KJIy6HeH KaK rrOJIHHOMHaJIbPble

cj:>YHKUHH TpeTeH CTerreHH. Cpe;n;H5I5I BeJIHtIHHa ;n;HeBHoro pHTMa pOCTa ypO)Ka5I KJIy6HeH 3a BeCb

BereTaUHoHHbIH rrepHO;n; 6bIJIa B 400-500 Krjraj;n;eHb, a HHor;n;a, B KopoTKHe CpOKH, pHTM rrpe
BbIlllaJI y HeKoTophIX COpTOB ;n;a)Ke 1000 Krjra/lJ,eHb. 113yqaeMhle reHOTHrrbI ;n;eJI5ITC5I Ha ;n;Be

rpyrrrrbI CXO;n;HOCTH, xapaI{TepH3yeMble no CJIe;n;yIOIILeMy: rrepBaR rpyrrrra reHOTHrrbI HH3KOpOC

JIble C He60JIblllOH rrpO;n;YKUHeli JIHCTbB HO C paHHeli rrpO;n;YKUHeli KJIy6Heli cpe;n;Heli rro BeJIll

I.JHHe; BTOpa5I rpyrrrra BKJIIOlIaeT reHOTHrrbI BbICOKOpOCJIhIe, C BblCOKHMH cTe6JIHMH, C 60JIblllHM

KOJIHtIeCTOM JIHCTbeB H B TO }I{e BpeMH C rr03,JJ;Heli HO BblCOKOH rrpO;n;YKUHeH KJIy6HeH.
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Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 1984, voI. XIV

BONITAREA COMPLETĂ A NOILOR LINII DE CARTOF
CREATE LA 1.C.P.C. BRAŞOV ..

1. FODOR

Se prezintă o nouă metodă de bonitare aplicabilă în culturi compa
rative de orientare. Valoarea de ansamblu a cultivarului este stabilită

prin suma Gi Xi Ei, unde i sînt caracterele analizate, G este contribuţia

genetică determinatăprin analiza varianţei (anterior la 3- 6 soiuri martor
în 2- 3 ani în q localităţi sau direct în experienţa respectivă), X este va
loarea Ni (notă 1- 9) ponderată prin economicitate şi E este valoarea cul
turală sau economicitatea caracterului (în note 1- 4). Foarte importantă

este aici stabilirea corectă a limitelor inferioare şi superioare de selecţie

(corespunzătorextremelor 1 sau 9) şi a economicităţii culturale a caracte
relor. Partea a doua a metodei cuprinde caracterizarea stabilităţii expresiei
fiecărui caracter, pe baza ecovalenţei adaptate după vVricke. Cele
trei linii semitîrzii şi cinci tirzii create la Braşov au fost testate în cinci
localităţi, la irigat sau neirigat, alături de soiuri1e'martor Ostara, Super,
Desiree şi Eba. S-a detaşat linia semitîrzie Bv. 71-753- 1 prin 'raloarea
generală (contribuţia însemnată a a'fut precocitatea) şi prin constanţa

producţiei şi comportării la 'firoze gra'fe. De asemenea liniile tîrzii Hr.
77-1121-49, Hr.77-1121-50, Hr.1121-11O şi B·r.77-1121-173 ca valoare
generală (datorită producţiei şi precocităţii) şi prin constanţa comportării

la Se constată că metoda aduce informaţii suplimentare celor obţi-

nute 'fechiul sistem, eliminînd în mare măsură aprecierile subiecti-re.

Nevoia unei bonitări obiective care, pe lîngă aprecierea obişnuită a
capacităţii de producţie, să oglindească cu o cît mai mare siguranţă sta
tistică şi celelalte caractere importante pentru destinaţia culturii, devine
tot mai acută pe măsura creşterii numărului de obiective de ameliorare
(Vogel şicolab., 1966;vVerner, 1978; Pamfil şi colab. 1981).

Procedeele statistice bazate pe calculul stabilităţii genetice au fost
utilizate sau gîndite la cartof de P 1 a i s t e d (1960) şi Tai (1971). O me
todologie complexă, incluzînd elemente de ecovalenţă determinate conform
sugestiilor lui T i fi ari u (1975) şi R a eu b e r (nepublicat), a fost ulte
rior dezvoltată la Le.p.C. Braşov (P am fiI, şi colab., 1981).
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respectiv, l indicele pentru localităţi, x valoarea brută a caracterului,
x media generală a experienţei În anul dat.

Sen1nificatia este conferită de testul F calculat care trebuie să depă

şească valoarea' testului F tabe1ar. Valoarea lui F calculat:

condiţie F Ic > 1F Ic = V,c1VEM

-FIc = VEJIf/VIc

Valoarea testului F tabelar pentru P 50
/ 0 se află din tabel cu GL!

la numărător şi GL z = P . q - 1 la numitor.
De exelnplu pentru producţiade tuberculi la soiul Ostara

s-a calculat :

=q-

(tabelul 1)

41,4 + '" + 48,86 = 599,97 = 49 99
12 12'

41,4 + ... + 39,55 = 290,65 = 41 52
7 7 J

X k =
q

~=
p

X 41,40 + ... + 30,53 = 3877 ,24 = 46 39
12.7 84'

Vlc = 12 [(41,4 - 41,52 - 49,99 46,39)2 + 0.0 + (39,55-
- 41,52 - 49,99 46,39)2J/(12 - 1)(7 - 1) = 25,24

Tabelul 1

Producţia totală de tubercuIi (Total tuber yield)

1984

Producţia totală (Total yield) t/ha

Linia, soiul neirigat (not irrigated)

I
irigat (irrigated)

(Line, variety)

Braşov I Tg.
1 Suceava I Secuieni Secuieni I Tg. Jiu I MîrşaniSecuiesc

Ostara 41,40° 61,05 32,15° 40,02 42,31 34,17° 39,55°

Bv 78-1144-23 46,66 54,65 40,41 33,06° 39,23° 47,62 40,11°

Bv 77-1102-50 47,20 64,26 41,37 46,74 49,55 51,35 38,87°

Bv 71-753-1 53,47 62,95 38,91 40,38 45,37 45,39 38,21°

Super 48,33 63,13 42,84 40,46 44,99 56,57* 39,89°

Desiree (lUt.) 50,53 61,47 46,02 43,32 45,82 48,95 42,72

Bv.78-1144-39 53,40 63,76* 43,86 46,51 48,74 42,79 32,06

Bv 77-1121-110 48,46 60,21 41;82 47,04 52,36 41,97 32,42

Bv 77-1121-50 54,80 60,40 38,21 43,58 49,08 41,52 37,52*

Bv 77-1121-173 54,00 66,82* 42,42 49,62 53,21 41,08 38,66*

Bv 77-1121-49 52,86 64,91* 40,26 43,96 49,22 41,01 32,31

Eba (Mt.) 48,86 53,11 39,23 45,22 52,33 4"1;46 30,53

DL (SLD) 5% I 6,30 I 7,40 9,30 4,51 5,37 5,32 2,25
1
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Deoarece suma tuturor celor 12 variante de ecovalentă a fost 25,24
+ + 25,19 = 191,98 s-a putut ajunge la: '

45

v , = 191, 98 = 15 99
E,~l 12 '

F = 25,24 = + 1,58
15,99

F t (7 - 1; 83 - 1) = 2,21

F nesemnificativ

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din punct de vedere al producţiei totale, liniile s-au diferenţiat ne
semnificativ, în general, faţă de cele două soiuri martor (tabelul 1). Totuşi

situaţia de la Tg. Secuiesc (neirigat) şi Mîrşani (irigat) a evidenţiat liniile
tîrzii. Bv. 77-1121-173, Bv. 77-1121-49, Bv. 77-1121-50 şi BV.78-1144-39.
Diferenţele dintre localităţi au fost mai mari decît între cultivari.

Producţia de tuberculi mari a fost în general mai scăzută la Braşov

şi Suceava, unde chiar soiul Ostara cu dominanţă genetică pentru tuberculi
mari a prezentat producţii reduse (tabelul 2). Din nou se evidenţiază li
niile tîrzii,' superioare martorului Eba.

Productia de tuberculi mici, de dorit cît nlai scăzută, a depăsit uneori
100/0' variind foarte mult în cadrul aceluiaşi cultivar (tabelur 3). Totuşi
chiar în aceste condiţii, s-au detaşat liniile tîrzii.

Tabelul 2

Producţia procentuală de tuberculi mari
(Percentage yield of ware tubers)

1984

Producţia de tuberculi mari (Ware tuber yield) %
CultivatoruI neirigat (not irrigated)

I
irigat (irrigated)

(Cultivar)

Braşov I Tg. I Suceava I Secuieni Secuieni I Tg. Jiu I MîrşaniSecuiesc

,Ostara 18,75 36,55 24,34 76,86 83,49 47,36 77,.05

Bv 78-1144-23 34,43 43,08 31,51 64,27 78,56 42,66 69,30

Bv 77-1102-50 35,58 43,59 27,76 80,37 84,33 32,80 62,97

Bv 71-753-1 34,87 29,96 37,33 69,45 75,78 34,26 69,60

Super 19,94 36,12 33,33 77,67 80,60 53,08 70,52

Desiree 46,80 38,86 41,91 75,18 83,73 45,39 V3,69

Bv 78-1144-39 32,33 33,32 31,59 75,08 81,48 40,95 62,57

Bv 77-1121-110 39,34 45,26 43,49 84,81 82,16 52,95 76,91

Bv 77~ 1121-50 34,38 41,04 31,78 80,90 78,40 29,05 69,54

Bv 77-1121-173 23,87 39,79 40,90 82,31 88,79 44,20 77,96

Bv 77-1121-49 44,06 69,04 41,01 83,39 87,58 65,01 71,51

Eba 22,05 32,34 34,06 81,94 '79,37 30,42 53,11



Perioada de vegetaţie (Growth period)
Tabelul 6

H;o.
ce

Perioada de vegetaţie (Growth period) zile şi % martor (days Z % check)

Cultivarul irigat (irrigated) neirigat (non irrigated)

(Cultivar)
Braşov

I
Suceava

I
Secuieni Secuieni

I
Tg. Jiu

I
Mîrşani

Z' I % Mt. Z I % Mt. Z I % Mt. Z \ % Mt. Z I % Mt. Z / % Mt.M

Ostara 82 83,7 96 81,3 93 80,2 93 80,2 95 79,2 78 70,3

Bv 77-1144-23 103 105,1 116 98,3 118 101,7 117 100,9 124 103,3 89 80,2

Bv 77-1102-50 96 97,9 113 95,8 115 99,1 117 100,9 95 79,2 94 84,7

Bv 71-753-1 89 90,8 110 93,2 124 106,9 112 96,5 107 89,2 84 75,7

Super 94 95,9 110 93,2 109 93,9 109 93,9 115 95,8 91 81,9
I

Desiree (Mt.) 98 100,0 118 100,0 116 100,0 116 100,0 120 100,0 111 100,0

-- --
Bv 78-1144-39 107 108,1 120 93,0 112 94,1 124 101,6 99 83,9 106 86,2

Bv 77-1121-110 102 103,0 114 88,4 118 99,1 123 100,8 98 83,0 106 86,2

Bv 77-1121-50 100 101,0 111 86,0 118 99,1 122 100,0 101 85,6 103 83,7

Bv 77-1121-173 105 106,1 110 85,3 119 100,0 124 101,6 116 98,3 111 90,2

Bv 77-1121-49 105 106,1 113 87,6 117 98,3 123 100,8 116 98,3 103 83,7

Eba (Mt.) 99 100,0 129 100,0 119 100,0 122 100,0 118 100,0 123 100,0

t""
I-.tj
O
tJ
O
.:t.l
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Tabelul 7

Limitele admise de variaţie, cOl1tribuţia genetică şi ponderea culturală a caracterelor analizate
(Desired range limits, genetical contribution and crop value of tIle < analysed characters)

I Limitele ele variaţie

IInel.
Caracterul (Character)

D.M. (Range limits)
G*) E** )(Ind.) (M.D.)

1 I 9 I
PT Producţia totală

(Tuber yield) tJha 30 60 0,038 4

PtM Producţia tuberculilor
mari
(Ware yield) % 20 80 0,040 3

Ptm Producţia tuberculilor
mici
(Chat yield) % 20 3 0,091 3

VG Infecţie viroze gr.
(Severe virus dis.) % 14 1 0,780 1

U Uniformitatea răsăririi

(Emerg. uniform.) note 5 9 0,011 1

D Dezvoltarea vegetaţiei

(Plant. developm.) note 5 9 0,065 2

PR Precocitatea
(~~~cocity) %Mt.***) 110 70 6,315 2

*)G contribuţia genetică (genetical contribution)
* *)E ponderea culturală sau economicitatea caracterului (crop value or economicity of the character)

***)% Mt. proporţia din perioada de vegetaţie a martorului (percentage from the number of vegetation
days of the check variety) -

Tabelul 8

Notă generală de bonitare a cultivareloranalizate

(General note of assessment of the analysed. cultivars) GiXiEi

Cultivarul INO" pa'li,l< d, bonil",. (p"li'l note oh"",m,nl) DomoEol
z ~ Z D.X.E.

(Culti\'ar)
PT I PtM I Ptm I VC I D I D I PR ~ ~ Z

Ostara 0,43 0,44 1,46 4,87 0,03 0,54 3,14 10,91

Bv 77-1144-23 0,47 0,44 1,48 3,85 0,03 0,52 1,46 8,25

Bv 77-1102-50 0,62 0,45 1,13 3,76 0,03 0,50 1,93 8,42

Bv 71-753-1 0,57 0,42 1,28 4,62 0,03 0,43 2,01 9,36

Super 0,61 0,45 1,51 4,87 0,03 0,55 1,97 9,99

Desiree (Mt.) 0,62 0,51 1,48 4,79 0,03 0,52 1,31 9,26
--- --- --- --- --- --- ---

Bv 78-1144-39 0,59 0,43 1,52 3,36 0,03 0,55 1,79 8,29

Bv 77-1121-110 0,56 0,54 1,41 3,79 0,03 0,53 1,89 8,75

Bv 77-1121-50 0,57 0,44 1,34 4,36 0,03 0,53 1.96 9,23

Bv 77-1121-173 0,65 0,49 1,33 4,87 0,04 0,61 1,58 9,57

Bv 77-1121-49 0,56 0,60 1,57 4,41 0,03 0,59 1,68 9,44

Eba (Mt.) 0,52 0,39 1,02 4,8~ 0,02 0,57 1,31 8,70
___ o



Constanţa cultivarelor analizate pentru cele şapte caractere
(Constancy of the analysed cultivars for 7 characters)

Tabelul 9

01
O

Cultivarul \ PT

I
FtM

I
Ftm

I
VC

1'-9 IU F 1'-91 F I
PR

(Cultivar)
t/hal F % I F % \ F % I F % mt. I F

Ostara 41,25 1,58 52,Q6 1,49 5,79 - 6,45° I 0,39 -2,62° 6,35 -1,31 7,50 -1,49 79,15 -287°
, '

Bv 78-1144-23 43,10 2,03 51,97 -1,33 5,61 - 4,06° 4,07 -1,20 6,46 -3,94° 7,43 1,44 98,25 1,22

Bv 77-1102-50 48,48 -1,82 52,48 -1,11 9,46 - 11,99° 4,32 1,14 6,38 -3,94° 7,30 1,85 92,93 1,34

Bv 71-753-1 46,38 -2,58° 50,18 -0,93 7,79 - 6,49° 1,74 -2,59° 6,53 -1,07 6,86 1,44 92,05 1,92

Super 48,03 1,78 53,04 1,12 5,26 - 3,21° 1,00 -7,86° 6,53 -1,48 7,56 -1,94 92,43 -1,92

Desiree 48,40 1,56 57,94 1,13 5,56 -11,43° 1,24 -2,99° 6,28 -3,38° 7,38 -1,62 100,00 1,21

---- --------- ------ --
Bv 78-1144-39 47,44 -1,35 51,04 -4,53° 9,60 2,38* 5,54 3,58* 6,68 3,63* 7,67 1,39 94,48 1,19

Bv 77-1121-110 46,28 -1,30 60,70 -3,83° 6,37 1,09 4,27 2,88° 6,47 -2,63° 7,46 1,08 93,42 -1,27

Bv 77-1121-50 46,44 -2,07 52,15 -1,14 7,13 1,46 2,55 1,17 6,54 -1,97 7,43 -1,94 92,57 -1,98

Bv 77-1121-173 49,40 -1,24 56,71 -1,19 7,30 2,08 0,74 -2,71° 7,06 -1,24 7,87 -1,08 92,92 -1,03

Bv 77-1121-49 46,30 -1,51 65,94 2,47* 4,61 - 1,46 2,38 -2,27° 6,64 1,98 7,81 -1,08 95,80 -1,30

Eba 44,85 1,57 47,61 1,36 10,73 3,27* 0,51 -2,77° 6,13 1,52 7,68 -1,62 100,00 1,21

- FO foarte constant (very constant), +F * foarte ineonstant (very inconstant),_ ±F relativ inconstant (fair inconstal1t)

!"'"
l1j
O
Ij
O
:;1:l
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ca fiind mai reprezentativă. Pentru calcularea coeficientului G la producţia

de tuberculi mari deoarece variaţia procentajelor a fost foarte largă, s-a re
curs la transfonnarea în valori arc sin V-- procent; acest artificiu nu a fost
necesar la productia de tuberculi mici şi la precocitate unde valorile s-au
plasat doar la un ~apăt al domeniului posibil de variaţie.

Conform valorii generale de bonltare se evidenţiază foarte clar liniile
Bv. 77-1121-50, Bv. 77-1121-173 şi Bv. 77-1121-49, superioare martorului
Eba (tabelul 8). După cum se observă departajarea (lnai puţin evidentă

după tabelele parţiale) se realizează prin producţia totală, producţia ~e
tuberculi mari şi precocitate, la care se adaugă pregnant comportarea la VI

roze grave.
Din punct de vedere al constanţei expresiei caracterelor se observă

marea stabilitate pentru producţia totală. a liniei Bv. 71-753-1, pentru pro
ductia de consum a liniei Bv. 77-1121-49, pentru producţia de tuberculi
mici a liniilor semitîrzii, pentru comportarea la viroze a liniilor Bv. 77-753-1,
Bv. 77-1121-173 şi Bv. 77-1121-49, pentru uniformitate a liniilor Bv. 1144-23
şi Bv. 77-1102-50 (tabelul 9).

CONCLUZII

1). Metoda propusă oferă pe lîngă criteriile clasice (depăşirea sen1ni
ficativă cu 10-150/0 a martorului ca producţie şi descrierea celorlalte carac
tere) încă două criterii de bonitare, care se caracterizează prin obiectivitate
şi garanţie statistică: nota generală şi stabilitatea expresiei fiecărui caracter
în parte. 2). Ca valoare generală soiul martor Desin§e nu a fost depăşit, în
afara soiurilor Ostara şi Super decît eţe linia semitîrzie Bv. 71-753-1 (datorită

precocităţii). Deoarece această linie egalează statistic martorul ca producţie

totală, are o apreciabilă si semnificativăconstantă în productie si încompor
tare la viroze grave (ulti~ele două caracteristici devenind evide~te prin apli
carea noii n1etode), ea poate fi promovată. 3). Ca valoare generală liniile
tîrzii Bv. 77-1121-110, Bv. 77-1121-50, Bv. 77-1121-173 şi Bv. 77-1121-49
depăşesc martorul Eba, datorită producţiei şi precocităţii.Faptul că în unele
localităţi depăşesc martorul semnificativ şi că în celelalte sînt practic egale
martorului susţine promovarea acestor linii, dintre care trei s-au manifestat
constant la comportarea la viroze şi una la producţia de consum. O menţi

une specială trebuie făcută pentru linia Bv. 77-1121-49, căreia prin agrofond
intensiv i se poate compensa Înstabilitatea pentru producţia de tuberculi
mari. 4). O deosebită atenţie trebuie acordată ponderii (economicităţii)

caracterelor şi lim.itelor de selecţie, care trebuie stabilite de un' colectiv
cuprinzînd amelioratori, tehnologi, economişti (producători şi beneficiari).
Limitele vor fi mai apropiate şi mai ridicate în reţeaua de ameliorare şi mai
depărtate, dar mai coborîte în reţeaua de omologare C.S.1.O.S. 5). Cu cît
concură mai multe caractere, descrise cantitativ, la conturarea valorii soiu
lui, cu atît nota generală, adecvată scopului culturii stabilit pentru un anu
mit cincinal, va fi mai expresivă.
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COlVIPLETE ASSESSlVIENT OF SOME NE\iV BREEDING LINES
OBTAINED IN BRAŞOV

SU1mnary

A new method of assessment for comparative trials with cultÎ'J"ars is presented, The
general value of the cultivar isestablished by the sum GiXiEi , where iare the analysed (pre
viously at 3-6 check varieties in 2-3 years in q localities ar directiy in the even experiment),
X is the value Ni (note 1-9) ponderated by economicity and E is the crap value or the econo
micity of the character (notes 1- 4). Very inportant is here the corect definition of the inferior
and superior limits of selection (according to the extremes 1 or 9) and of the crop economicity
of the charaters. The second part of the method is showing the stability of the expression of
each character, based on the eco'ralence adopted irom \VRICKE's system. The 3 medium late
lines and 5 late lines obtained in Braşov were tested in 5 localities under irrigation and under
DO irrigation, besides the checle varieties Ostara, Super, Desiree and Eba. Very good was the me
dium late line Bv. 71- 753-1 for its general value (an important contribution had the earliness)
and for its constancy of the yield and the beha-riour to se-rere -rirus diseases. The late lines
Bv. 77-1121-49, B-T. 77-1121-50, B-r. 1121-110 and B-r. 77.1121-173 \vere very good
as general value (because the yie1d and earliness) and as constancy of the behaviour to virus
diseases. A "conclusion is e'Tident: the method is bringing additional information to that got

the old systel11, eliminating the subjecti'Te assessment.

DIE KOlVIPLETE BONITIERUNG NEUER, VOM LC.P.C. BRAŞOV

ERZEUGTEN, KARTOFFELLINIEN

7 usammenfassung

Eine neue Bonitierungsl11ethodL~, fur vergleichende Kulturen in Versuchsparzelen,
wird vorgelegt. Der Gesal11twert der Sorte wird mittels der Summe G i Xi Ei festgesetzt, worin
i= die geprufte Charaktere, G = der genetische Beitrag - bestimmt an Hand der Varianz-
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analyse - x = der N~ - vVert (Noten 'Ion 1 bi5 9) und E = der Anbauwert oder die Wirt
schafftlichkeit des Charakters (Noten 'Ion 1 bis 9). Sehr wichtig ist hiel' die feh1erfreie Fest
setzung der unteren und oberen Ausleseschwellen (entsprechend der Noten 1 oder 9) und der
Anbauwirtschaft1ichkeit der Charakteren. Der zweite Tei1 der Methode, umfast die Charakteri
sierung der Stabilitat des Ausdruckes jeden Charakters, auf Grund der Okova1enz adaptiert
nach vVRICKE. Die drei mitte1spate und die iunf spate, in Braşo'T erzeugten Linien, wurden
in funf Ortschaften - in bewasserten Bedingungen - neben den Standal'dsorten Ostara,
Super, Desiree und Eba, getestet. Durch Gesamtwert, Produktionsbestandigkeit und Virus
Resistenz, auszeichnete sich die mitte1spate Linie Bv. 71-753-1. Ebenfalls dank ihl'er Pro
duktionen, Friihreiie und konstante Virus-Resistenz, auszeichneten sich die Linien B-r. 77
-1121-49, Bv. 77-1121-50, Bv. 77-1121-110 und B'r. 77-1121-173. Es wurde fest
gestellt dass die neue Methode zusatzliche Informationen, verg1eichsweise mit der alte Methodc,
anbringt und dass sie in hocher Masse clic subjektive Wertschătzung ausschliesst.

nOJ1bHA5I EOHI1TYIPOBKA HOBbIX JlI1HHI1 KAPTO<PEJ15I
BbIBE,UEHHOI/I B HJ1.I1.K. 5PAlllOB

Pe31O;J,[e

TIpe;n;CTaBJl51eTC51 HOBblH MeTO;n; 60HHTHpOBKH np11I11eH51eMbIl1 B npe;n;BaplITeJlbHblX cop
TOHcnbITaHIi51X. 06IIl,a51 ueHHOCTb copTa yCTaHaB.JIHBaeTC51 'Iepe3 cyMNJy Gi H i Ki' H ooo3Ha
qaeT aHaJlH3HpOBaHHbIH xapaKTep, G KOHTPH6YUIUI reHeTHKll onpeAeJIcHHa51 AHcnepcHoHHblM
aHaJlH30M (paHbIIIe y 3 -6 COpTOB cTaH;n;apT, B TeqeHl1e 2 -3 JleT B 9 MeCTHOCTb51X JlH60 np51MO
B AaHHOM onbITe), X 51BJl51eTC51 BeJlHtIHHO}1 Ni (6aJlJll-9) YllpaBHoBellleHHoll 3KOHOMH4HOCTblO
a E 51BJI51eTC51 KYJIbTypaJIbHOH BeJlHtIHHOH HJlH 3KOHOMHtIHOCTh xapaKTepa (B 6aJIJlax
OtIeHh Ba:tKHO TOtIHO onpeAeJlHTb HH3IIIHe H BbICIIIHe npe;n;eJIbI cCJleKUHH (cooTBeTcTBeHHo
HOCTh51M 1 HJIH 9) H KYJ1TypaJlbHOH 3KOHOMH4HOCTH xapaKTepa. BTOpa51 l:JaCTb MeTO;n;a CO;n;eplKHT
xapaKTepH30BaHHc cTa6HJIbHOCTH Eblpa:tKcHH5l KalK;n;oro xapaKTepa, Ha oCHOBaHl1H 3KoBa.TJcl1T
HOCTH aAanTHpOBaHHoi:I no 'VRICKE. TPH cpe;J;Heno3AHHe JlHHHH H n5JTbno3AHHx npOBep5!J1HCb
B n51TH MeCTHOCT5lx Ha corape H npH oporueHlUI, JIHHHH CbUIH B DparuoBe, npOBcpKa
npOBO)J)iJIaCb no cpaBHcm,no C copTaMH CTaH;n;apT OCTapa, Cynep. H 96a. BbIAe.TJHJlaCb
cpe;n;Hen03AH5l51 JIHHH5I DB. 1-753-1 O.'Iaro,I:l,apn OOm,el1 IJ,eHHOCTH (3Hat.II1TeJIbHYlO pOJIb HMCJla
paHPeCneJIOCTb) a TalOKe OJlarOAap5I CTaOHJIbHOCTH ypo:tKa51 H xoporueMy nOBe,I:l,CHHlO no OTHO
IIIeHHlO K HDKeJIblM BHpycaM. TaK:tKc n03,I:l,HHe JlllHHH bB. 77-1121-19, DB. 77-1121-50, DB.
1121-110 II DB. 77-1121-173 c xopoIIIeH OlIIl,eH ueHHOCTblO (CJlaro,I:l,ap51 ypO:tKaHHOCTH H paHHc
CneJIOCTH) H CTaOHJIbHblM nOBC;n;CHIieM K BHpycHbIM 3aoo.'IeBaHH 51M. J{oHcTaTHpyeTC51 cITO MeTO~~

p;aeT p;OnOJIHHTeJIbHhle HEcj:JOPMallJIH no OTHOllleHHlO J{ cTapoţl CHCTeMC, HCKJllOt.Ia5l B 6OJI bIIIotl
Mepe cy6HeKTHBHble ouemm.
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INFLUENTA EPOCII DE îNTRERUPERE A VEGETATIEI
ASUPRA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE, CALITĂŢII FITOSANITARE

SI BIOLOGICE A CARTOFULUI PENTRU sĂMîNTĂ
, J

C. DRAICA şi S. MAN

În perioada 1977-1980 s-a cercetat la LC.P.C. Braşov, influenţa.
epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra producţiei şi infecţiei cu viroze
graye la soiurile Ostara, Desiree şi Eba. Rezultatele obţinute în primul
ciclu experimental (1977 - 1979), cînd s-afăcut întreruperea vegetaţiei la
şase epoci diferite, au demonstrat că producţia totală a crescut de la 20,1
t/ha la prima epocă de întrerupere a vegetaţiei (45 zile de la răsărire) la
39,5 t/ha la maturitatea pianteior (93 zile) la soiul Ostara, de la 22,1 t/ha
(54 zile) la 42,2 t/ha (114 zile) la s?iul Desiree şi de Ia 26,0 t/ha (57 zile)
la 45,8 t/ha (125 zile) la soiul Eba. In acelaşi timp, infecţia cuvirozegrave
(VYC şi VRFC) a crescut de la 0,34% la 6,08% în cazul soiului Ostara,
de la 1,33% la 10,13% în cazul soiului Desiree şi de la 1,02% la 8,29%
în cazul soiului Eba. De aceea, limitarea creşterii infecţiei cu viroze pînă

la 2% (specific categoriei biologice elită) şi prevenirea dec1asăriiculturilor
de cartof pentru sămînţă impune întreruperea vegetaţiei la 66- 68 zile
de la răsărire, cînd se poate obţine o producţie totală de peste 30 t/ha şi

o producţie de sămînţă STAS (30-55 mm) de cca 20 t/ha la soiurile Ostara
şi Desiree şi de peste 27 t/ha la soiul Eba. Rezultatele obţinute în al doilea
ciclu (1978- 1980), privind influenţa epocilor de întrerupere a vegetaţiei

asupra capacităţii de producţie în postcultură, au demonstrat că materia
lul de plantat provenit de la prima şi ultima epocă au determinat datorită

degenerării fiziologice, reducerea semnificativă a producţiei totale atît
în cazul recoltării timpurii (după 15 zile de la întreruperea vegetaţiei la.
avertizare) cît şi în cazul recoltării la maturitate. Păstrarea cartofului
pentru sămînţă în depozit frigorific determină prevenirea fenomenului
de degenerare fiziologică, îndeosebi la soiurile timpurii şi semitimpurii
şi obţinerea. unei producţii de sămînţă STAS de 25-27 t/ha la soiurile
Ostara şi Desiree şi de peste 30 t/ha la soiul Eba în cazul recoltării timpurii,
respectiv o producţie de sămînţă STAS de peste 20 t/ha la soiul Ostara,
de peste 25 t/ha la soiul Desiree şi de peste 30 t/ha la soiul Eba în cazul
recoltării la maturitate.

Este cunoscut că infecţia tuberculilor cu viroze este cu atît mai mare
cu cît perioada de la realizarea infecţiilor, de către afide sau prin contact,
pînă la intreruperea vegetaţiei este mai mare (A ren z şi H u n n i u s,
1964; Berces, 1973; Bode, 1976; Man şi Draica 1979). De
aceea, întreruperea vegetaţiei la cartoful pentru sămînţă este considerată,

alături de plantarea timpurie, combaterea afidelor şi eliminarea plantelor.
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infectate cu viroze, una din măsurile cele mai eficace pentru prevenirea
transmiterii virusurilor din aparatul foliar la tuberculi (C o joc a ruşi
P o p, 1966; M a n şi D rai c a, 1979). De asemenea, întreruperea vege
tatiei asigură limitarea cresterii tuberculilor si obtinerea unui procent
ridicat de tuberculi pentru' sămînţă (B r o a d'b e n' t şi colab., 1957;
H u n n i u s, 1974; O'B r i e n şi A Il e n, 1975), maturarea uniformă

a tuberculilor şi creşterea productivităţii la recoltare.
Pe de altă parte, calitatea biologică a materialului de plantat este

afectată de îmbătrînirea fiziologică a tuberculilor (vîrsta fiziologică), care
la rîndul său este influenţată de vîrsta cronologică a tuberculilor (perioada
de vegetaţie) şi de condiţiile necorespunzătoare în perioada de vegetaţie sau
înti;Q1pul păstrării, îndeosebi de temperaturile ridicate (B o d lea n d e r,
1972; Bus şi Schepers, 1978; Crosnier, 1976; Iritani,
1968 şi 1977; K a w a k am ,1, 1975; M ade c şi Pere n n e c, 1975;
Mer}et şi Remuzat, 1976).

In prezent este acceptată ideea că, atît din punct de vedere biologic
cît şi fitosanitar, materialul de plantat produs În zone cu climă temperată

este superior celui produs în zone cu temperaturi ridicate, unde apare feno
menul de degenerare fiziologică, manifestat prin încolţire filoasă a tubercu
lilor (B u r ton, 1974; Van de r Z a a g, 1976). Totuşi şi În aceste
zone, cînd există condiţii de climă nefavorabilă în perioada de vegetaţie

(precipitaţii reduse însoţite de temperaturi ridicate ce depăşesc limitele
biologice ale cartofului), au loc anumite fenomene fiziologice care determină

stagnarea creşterii tuberculilor, Întreruperea repausului germinal, formarea
tuberculilor secundari, fenomene ce depreciază calitatea biologică şi deter
mină reducerea capacităţii de producţie (B u r ton, 1974; V a il d e r
Z a a g şi B u r ton, 1976).

De aceea, cercetările efectuate la Braşov, În perioada 1977-1980 au
avut scopul de a stabili influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra
producţiei şi infecţiei cu viroze În primul an de cultură (ciclul 1 - 1977
1979), precum şi influenţa perioadei de vegetaţie asupra capacităţiide pro
ducţie în postcultută (ciclul al II-lea - 1978-1980).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost efectuate la LC.P.e. Braşov. În primul ciclu
(1977-1979) s-a plantat categoria biologică superelită (SE) din soiurile
Ostara, Desiree şi Eba, soiuri carac(ţristicegrupelor de precocitate semitim
purie, semitîrzie şi respeetiv tîrzie. Intreruperea vegetaţiei s-a făcut diferen
ţiat în funcţie de soi şian (tabelul 1). Astfel, prima epocă de Întrerupere a
vegetaţiei s-a realizat la soiul Ostara Între 2 şi 8 iulie, ceea ce corespunde
unei perioade de vegetaţie de 45 zile, la soiul Desiree Între 12 şi 18 iulie
(54 zile de vegetaţie) şi la Eba Între 15 şi 25 iulie (57 zile de vegetaţie).

Următoarele epoci s-au realizat la intervale de 5 zile la soiul Ostara, 7 zile
la soiul Desiree şi 10 zile la soiul Eba. Ultima epocă (a VI-a) corespunde
maturităţii fiziologice, ceea ce reprezintă o perioadă medie de vegetaţie de
93 zile la soiul Ostara, 114 zile la soiul Desiree si 125 zile la soiul Eba. în
timpul vegetaţiei s-a făcut combaterea afidelor şi eliminarea plantelor in
fectate cu viroze. Recoltarea s-a făcut la 15-18 zile după Întreruperea vege
taţiei.
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Tabelul

'Epocile de întrerupere a vegetaţiei în funcţie de an şi soi Braşov, 1977-1979 (Time of haulm killing, depending on year and variety)

Epoca 1977 \ 1978 1979
Perioada

de întreru medie de
Soiul pere a ve data zile de data data zile de data data zile de vegetaţie

(Variety) getaţiei data răsă întreruperii vegetaţie răsăririi întreruperii vegetaţie răsăririi
întreruperii vegetaţie (Mean of

(Time of ririi (Emer vegetaţiei (Growth (Elnergence vegetaţiei (Growth (Emergence vegetaţiei (Growth growth
haulm gence date) (Haulm killing days) date) (Haulm killing days) datc) (Haulm killing days) per iod)
killing) date) date) clate)

I
I 18 mai 8 iulie 47 22 mai 5 iulie 44 17 mai 2 iulie 46 45

II 18 mai 13 iulie 52 22 mai 10 iulie 49 17 mai 7 iulie 51 50

Ostara III 18 mai 18 iulie 57 22 mai 15 iulie 54 17 mai 12 iulie 56 55

IV 18 mai 23 iulie 62 22 mai 20 iulie 59 17 mai 17 iulie 61 60

V 18 mai 28 iulie 67 22 mai 25 iulie 64 17 mai 23 iulie 67 66

VI 18 mai 27 august 97 22 mai 25 august 95 17 mai 17 august 92 93

I 19 mai 18 iulie 55 23 mai 15 iulie 54 19 mai 12 iulie 54 54

II 19 mai 25 iulie 62 23 mai 22 iulie 61 19 mai 19 iulie 61 61
)11 III 19 mai 1 august 69 23 mai 29 iulie 68 19 mai 26 iulie 68 68Desiree

IV 19 mai 8 august 76 23 mai 7 august 75 19 mai 2 august 75 75

V 19 mai 15 august 83 23 mai 13 august 82 ,19 mai 10 august 83 83

VI 19 mai 13 septemb. 112 23 mai 16 septemb. 117 19 mai 16 septemb. 120 114

-----

I 20 mai 25 iulie 56 24 mai 15 iulie 52 20 mai 21 iulie 62 57

II 20 mai "1 august 66 24 mai 25 iulie 62 20 mai 31 iulie 72 67

III 20 mai 15 august 76 24 mai 5 august 73 20 mai 10 august 82 78
Eba

IV 20 mai 25 august 86 24 mai 15 august 83 20 mai 20 august 92 88

V 20 mai 5 septemb. 96 24 mai 25 august 93 20 mai 30 august 102 98

VI 20 mai 30 septemb. 122 24 mai 28 septemb. 126 20 mai 20 septemb. 123 125
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Tabelul 3 1C':l
O

Influenţa epocii de întreruper~ a vegetaţiei asupra producţiei (Effect of haulm killing date on yield and virus infection) Braşov, 1977-1979

Producţia totală (Total yield) Producţia de sămînţă (Seed yield)

pe calib. (size) % greuta-
Perioada pe destinaţie tea Infecţie

Epoca de vegetaţie, (purpose) % medic cu viroze,
(Time) zile (Growth

tJha %
dif. semn.

t/ha %
dif. semn. a tuber- % (Virus

period days) (diff. ) (sign) (diff. ) (sign.) 30-40 40-50 50-55 culilor infect ion)""'*1 con'um
mm lUUl lunI (tub.

(seed) (ware) nlean
weight)

a) Soiuri semitimpurii şi timpudi (Ostara)

I 45 20,1 56 -16,1 000 83 15 16,9 88 -2,3 00 14 54 32 54 0,34
II 50 24,7 68 -11,4 000 72 26 18,1 94 -1,1 - 13 51 36 56 0,64
III 55 28,3 78 - 7,8 000 67 30 19,4 101 0,2 - 12 46 42 59 0,93
IV 60 32,8 91 - 3,3 00 58 40 19,2 100 - - 10 47 43 61 1,23
V 66 '36,1 100 - Mt. 53 4S 19,2 100 - Mt. 10 46 44 62 1,51

--- ---
VI 93 39,5 109 3,4 *** 47 52 18,0 91 10 45 45 63 6,08*

DL 5%-1% şi 0,1%: 2,2-3,1-4,1 1,3-1,8-2,4 --
b) Soiuri semitîrzii (Desiree)

I 54 22,1 73 8,2 000 84 12 19,0 I 92 -0,3 - 19 54 27 51 1,33
II 61 28,6 94 -1,7 ° 74 24 21,4 103 0,7 - 13 52 35 57 1,71
III 68 30,3 100 - Mt. 68 31 20,7 100 - Mt. 13 53 34 58 1,94

IV 75 34,1 112 3,8 *** 61 38 21,9 106 1,2 *** 11 49 40 * 61 4,10*
V 83 35,1 117 5,3 *** 56 43 19,9 96 -0,8 00 10 49 41 63 7,16*
VI 114 42,2 139 8,1 *** 44 55 18,9 91 -1,9 000 11 49 40 62 10,13**

DL 5%-1% şi 0,1%: 1,0-1,4-1,8 0,6-0,8-1,1

c) Soiuri tîrzii (Eba)

I 57 26,0 82 -5,7 000 93 ~1 22,9 82 -4,6 000 22 59 19 47 1,02
II 67 31,7 100 - Mt. 88 8 27,8 100 - Mt. 23 58 19 57 1,76

III 78 35,6 112 3,9 *** 85 12 30,2 109 2,4 ** 20 55 25 62 4,93*
IV 88 39,4 124 7,6 *** 77 21 30,4 109 2,6 *** 16 49 35 68 5,31*
V 98 43,1 136 11,4 *** 73 26 31,6 114 3,8 *** 13 46 41 71 5,77*
VI 125 45,8 144 14,1 *** 67 32 32,7 110 2,9 *** 16 50 34 66 8,29*

DL 5%-1% şi 0,1%: 1,8-2,5-3,3 1,4-1,9-2,6

P
t1

~n
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*) - declasat la categoria biolo€iică Ii> **) - declasat la categoria biologică I ş



Evoluţia populaţiei de afide în funcţie de condiţiile c1irnatice şi epoca de întrerupere a vegetaţiei

(Dynarnics of aphid populations depending on clirnatical conditions and© haulrn ldlling tirne) Braşov, 1977-1979

Tabelul 4

I
1977 1978 1979

Soiul Epoca

I
I Total I(Variety) (Time) I total I el.c. total I d.c. d.c.

I
perioada (Perioel) afide M.P.* perioada (Period) afide M.P.* ,perioada (Period) afide I M.P.*

(Aphids) (Aphids) (Aphids)

1 18 V - 8 VII 314 61 22 V- 5 VII 1475 67 17 V - 2 VII 2629 207

II 18 V - 13 VII 335 69 22 V-lO VII 1 515 78' 17 V- 7 VII 2848 230

Ostara III 18 V -18 VII 588 196 22 V-15 VII 1903 172 17 V -12 VII 3 185 276

IV 18 V -23 VII 1 154 448 22 V -20 VII 1 985 184 17 V-17 VII 3684 301

V 18 V-28 VII 1520 660 22 V -25 VII 2043 212 17 V -23 VII 4 397 465

VI 18 V -27 VIII 2531 1021 22 V-25 VIII 2241 297 17 V-17 VIII 4 963 632
---

I 19 V -18 VII 588 196 23 V-15 VII 1903 172 19 V-12 VII 3 185 276

II 19 V -25 VII 1 316 541 23 V-22 VII 2024 202 19 V - 19 VII 3989 367

Desiree
III 19 V 1 VIII 1808 861 23 V -29 VII 2 113 235 19 V -26 VII 4429 475

IV 19 V - 8 VIII 2288 1 007 23 V- 7 VIII 2206 278 19 V- 2 VIII 4692 561

V 19 V -- 1.'5 VIII 2480 1020 23 V-13 VIII 2210 280 19 V - ţO VIII 4902 617

VI 19 V -13 IX 2492 1067 23 V-16 IX 2247 299 19 V-16 IX 5079 674
----

I 20 V -25 VII 1 316 541 24 V-15 VII 1894 168 20 V-21 VII 4322 424

II 20 V - 4 VIII 1977 937 24 V-26 VII 2034 209 20 1 VII 4545 513

Eba III 20 V -15 VIII 2480 1 135 24 V- 5 VIII 2 178 263 20 V-lO VIII 4902 617

IV 20 V -25 VIII 2522 1 136 24 V -15 VIII 2208 280 20 V -20 VIII 5029 637

V 20 V- 5 IX 2569 1 147 24 V-25 VIII 2232 294 20 V -30 VIII 5074 672

VI 20 V-30 IX 2574 1 150 24 V-28 IX 2247 299 20 V-20 IX 5079 675

*:'.L P. - Al yzus persicae.
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Producţiade sămînţă STAS a fost mai puţin influenţată de epocile de
întrerupere a vegetaţiei. Totuşi, prima şi ultima epocă de recoltare au influen
ţat reducerea semnificativă a producţiei cu 4% şi, respectiv 6% , la soiul
Ostara şi cu 3% , respectiv 13 %

, la soiul Desin§e ca urmare a îmbătrînirii

fiziologice datorită temperaturilor ridicate, fenomen relatat de B o dIa 
e n d e r (1972), B u s şi S c h e per s (1978), C ros n i e rşi Gri s 
son (1976), Merlet şi Remuzat (1976). Acest fenomen nu s-a
nlanifestat la soiul Eba.

La epocile considerate martor s-a obţinut o producţie de sămînţă STAS
de 21,~ t/ha la soiul Ostara, 24,0 t/ha la soiul Desiree şi 29,,2 t/ha la soiul Eba.

In ceea ce priveşte influenţa epocilor de întrerupere a vegetaţiei în
funcţie de mărimea tuberculilor plantaţi, din datele prezentate în tabelul 7

Tabelul 7

Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra producţiei şi destinaţiei producţiei, în funcţie

de mărimea tuberculi10r plantaţi şi condiţiile de păstrare la soiul Ostara, cu întreru!lerea
vegetaţiei la avertizare

(Effect of haulm ldlling date on yield and its structure, depending on planted seedtuber size
and storage conditions, for the variety Ostara harvested at seed technology time)

(Brasov 1978- 1980)

Producţia totală (Total yield) Producţia de sămînţă (Seed yield)*)

l\lărimea
pe destinaţie pe calibre %tuberculilor Epoca

(Tuber (time) (purpose) (size) *)

sîze)* ) t/ha dif. SCllln. t/ha dif. semn.
sămînţăI consum mic I lnare

(seed) ( \Yarc) (small) (big)

1 30;8 0,9 - 57 I
42 17,5 -1,6 - 22 78

30-40 II 30,9 1,0 - 60 39 18,6 -0,5 - 23 77
DVM**) III 30,1 1,1 -- 63 36 19,0 -0,1 - 22 78

IV 29,5 -0,4 - 67 32 19,9 0,8 - 24 76
V 29,9 - Mt. 64 35 19,1 - Mt. 25 75
VI 29,0 -0,9 - 60 38 17,4 -1,7 - 26 74

--- --- --- --- --- ---24---
40-50 1 34,4 3,5 *** 61 38 20,9 -2,3 O 76
DVM II 33,5 2,6 *** 69 30 23,0 -0,2 - 25 75

III 34,0 3,1 *** 67 32 22,5 -0,8 21 79
IV 32,0 1,1 - 73 26 23,171' 1,5 - 27 73
V 30,9 - Mt. 70 30 21,7 Mt. 28 72
VI 31,1 -0,2 - 68 31 21,1 -0,6 - 26 74
--- --- --- ------ ---

40-50 1 32,4 1,7 * 81 18 26,2 1,9 * 34 66
DF***) II 33,1 2,4 ** 81 18 26,9 2,6 ** 28 72

III 32,2 1,5 * 80 19 26,8 2,5 ** 28 72
IV 31,8 1,1 - 85 13 27,1 2,8 ** 32 68
V 30,7 - Mt. 79 20 24,3 - Mt. 30 70
VI 29,8 -0,9 - 79 20 23,5 -0,8 - 32 68--- --- --- ---------

50-55 1 34,6 -0,3 - 58 42 19,9 -2,9 00 24 76
DVM II 36,6 -1,7 O 63 36 23,1 0,4 - 25 75

III 34,5 -0,4 - 65 34 22,4 -0,3 - 22 78
IV 35,6 0,7 - 64 35 22,7

I
- - 25 75

V 34,9 - Mt. 65 34 22,7 - Mt. 25 75
VI 34,2 -0,7 - 68 31 23,2 0,5 - 27 73

DL 5 % 1.4 1,8
DL 1 %1 1,9 2,4
DL 0,1 % 2,2 3,1

*) STAS 160ÎjÎS, tubcrculii cuprinşi între 35 şi 55 mm, calibrul mic (30 şi 45 mm), calibru mare (45 şi

55 mm)
Depozit ventilat mecanic (mechanically ventilated storage housc)
Depozit frigcrific (refrigirated storage te mse)
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a reiesit că la soiul Ostara nu s-au înregistrat diferente semnificative între
epoci !a plantarea tuberculilor de calibrul mic (30-40'mm) şi mare (50-55
mn1). In schimb, la tuberculii de calibrul mijlociu s-au obţinut sporuri sem
nificative la plantarea tuberculilor proveniţide la primele trei epoci de Între
rupere a vegetaţiei, păstraţi În depozit frigorific şi sporuri foarte semnifica
tive la tuberculii păstraţi în depozit cu ventilaţie mecanică. Producţia de
sămînţă STAS a fost influenţată negativ la plantarea tuberculilor de
calibrul mijlociu şi mare, obţinuţi de la prima epocă, păstraţi în depozit
cu ventilatie mecanică si s-au obtinut sporuri semnificative de productie
la 'plantar~a tuberculil~r proveniţi de la primele patru epoci, păstr~ţi
în depozit frigorific.

La soiul Desin§e (tabelul 8), tuberculii proveniţi de la primele epoci
au determinat diminuarea semnificativă a producţiei totale şi de sămînţă,

Tabelul 8
Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra producţiei şi destinaţiei producţiei, în funcţie

de mărimea tuberculilor plantaţi şi condiţiile de păstrare la soiul Desiree cu întreruperea ve
getaţiei la avertizare

(Effect of haulrn killing date on yield its structure depending on planted seed tuber size and
storage conditions for the variety Desiree harvested at seed tehnology tirne)

Producţia totală (Total yield) Producţia de sămînţă STAS (seed yield)

Mărimea
pe destinaţie% pe calibretuberculilor Epoca

(Tuber (time) (purpose)
t/ha

(size)
size) t/ha dif. semn.

sămînţă Iconsum
dif. semn.

mic I mare
(seed) (ware) (small) (big)

1 27,7 ,-0,2 - 69 30 19,2 -0,3 - 28 72
30-40 II 27,8 -0,1 - 72 27 19,9 0,4 - 31 69
mm III 27,9 - Mt. 70 29 19,5 - Mt. 29 71
DVM IV 27,2 -0,5 - 66 33 17,9 -1,6 O 30 70

V 27,0 -0,9 - 70 29 18,9 -0,6 - 31 69
VI 26,8 1,1 O 66 33 17,7 -1,8 O 30 70

------- -----
1 29,4 -1,5 00 79 20 23,2 -0,4 - 31 69

40-50 II 29,3 -1,6 00 79 20 23,1 -0,5 - 35 65
mm III 30,9 - Mt. 76 23 23,6 - Mt. 32 68
DVM IV 30,5 -0,4 - 79 19 24,2 0,6 - 32 68

V 30,7 -0,2 - 76 22 23,4 -0,2 - 34 66
VI 29,4 -1,5 00 70 29 20,6 -3,0 000 34 66-- --- ---- -------
1 28,9 -1,3 O 90 8 26,0 -1,1 - 44 56

40-50 II 28,9 -1,3 O 91 7 26,2 -0,9 - 47 53
mrn III 30,2 - Mt. 90 9 27,1 - Mt. 44 56
DF IV 28,9 -1,3 O 89 9 25,6 -1,5 O 41 59

V 30,3 0,1 - 89 10 26,9 -0,2 - 40 60
VI 29,3 0,9 - 83 15 24,6 -2,1 00 35 65------- ----- ----------
1 31,8 -1,0 - 76 23 24,2 -1,5 O 33 67

50-55 II 30,9 -1,9 000 80 17 25,0~ -0,7 - 34 66
mm III 32,8 - Mt. 78 20 25,7

'" Mt. 32 68
DVM IV 32,0 -0,8 - 75 24 24,0 -1,7 O 33 67

V 32,5 -0,3 - 75 24 24,4 -1,3 - 31 69
VI 30,5 -2,3 000 67 31 20,6 5,1 000 31 69

DL 5 % 1,1 1,4
DL 1 % 1,5 1,9
DL 0,1 % 1,9 2,4
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indiferent de Inărimea tuberculilor şi modul de plantare, exceptînd tuber
culii lnici proveniţi de la primele epoci.
=---La soiul Eba (tabelul 9) nu s-au manifestat diferenţe semnificative între
epocile de întrerupere a vegetaţiei, atît asupra producţiei totale, cît şi de
sănlînţă STAS, indiferent de mărimea tuberculilor şi modul de păstrare, cu
unele excepţii şi anume: tuberculii de la calibrul mijlociu proveniţi de la
ultima epocă, păstraţi în depozit frigorific au determinat creşterea semnifi
cativă a producţiei totale cu 2,7 t/ha, iar cei de calibrul mare, proveniţi de
la epocile a IV-a şi a V-a au determinat creşterea semnificativăa producţiei

cu 1,7 - 1,8 t/ha. Tuberculii de calibrul nlic, proveniţi de la prima epocă

de întrerupere a vegetaţiei au influenţat reducerea semnificativăa producţiei

de sămînţă cu 2,3 t/ha.
=~~~ Păstrarea tuberculilor în depozit frigorific a determinat reducerea pro
ducţiei totale, indiferent de epoca de întrerupere a vegetaţiei şi soi, exceptînd
tuberculii proveniţi de la ultima epocă la soiul Eba care au influenţat creş

terea semnificativăa producţiei cu 1,9 t/ha (tabelul 10) şi respectiv tuberculii
proveniţi de la epoca 1 la soiul Ostara şi Eba, cît şi cei de la epoca a IV-a
la soiul Desiree Acare au determinat reducerea semnificativă a producţiei cu
1,5 - 2,0 t/ha. In schimb, producţia de sărnînţă STAS a crescut foarte selll
nificativ, indiferent de epocile de întrerupere a vegetaţiei, la soiul Ostara
cu 2,4 - 5,3 t/ha, la soiul Desiree cu 1,4 - 4,0 t/ha şi la soiul Eba cu 1,8 
2,4 t/ha, exceptînd prima, a III-a şi a IV-a epocă. Influenţa pozitivă este
determinată de nlenţinerea tuberculilor fiziologic tineri, întreruperea dOlni
nanţei apicale şi creşterea numărului de colţi şi tulpini principale, favori
zînd creşterea numărului de tuben~uli/cuib (B u s şi S c h e per s, 1978;
Iri t ani, 1968 şi 1977; K a w a k ani, 1975). De asemenea a crescut
ponderea tuberculilor de calibrul mic, ceea ce influenţează reducerea normei
de plantare.

3. Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra c~pacităţii de
producţie în postculturăcu recoltarea Ia maturitatea fiziologică. In condiţiile

recoltării la maturitatea fiziologică a plantelor, la variantele martor s-a ob
ţinut o producţie totală de 42,1 tJha la soiul Ostara, 43,3 t/ha la soiul Desiree
şi 45,0 t/ha la soiul Eba (tabelul 11). Epocile de întrerupere a vegetaţiei au
influenţat diferit producţia totală. Astfel, materialul de plantare provenit
de la primele epoci a influenţat semnificativ creşterea producţiei cu 1,4
4,0 t/ha la soiul Ostara, diminuarea semnificativăa producţiei cu 1,3 - 1,6
ţiha la soiul Desin§e şi nu s-au manifestat diferenţe semnificative la soiul
Eba. Materialul de plantat provenit de la ultima epocă de întrerupere a
vegetaţiei nu a determinat diferenţe semnificative la soiul Ostara, a influen
ţat reducerea foarte semnificativă a producţiei totale cu 1,6 t/ha la soiul
Desiree şi respectiv creşterea semnificativă a producţiei totale cu 2,1 tJha
la soiul Eba. Producţia de sămînţă s-a redus semnificativ cu 1,3 t/ha la soiul
Ostara şi 2,8 t/ha la soiul Eba în cazul materialului de plantat provenit de la
prima epocă de întrerupere a vegetaţiei şi cu 2,6 t/ha la soiul Desiree în cazul
materialului de plantat provenit de la ultima epocă de recoltare.

Rezultatele obţinute demonstreazăcă în cazul recoltării la maturitate
se pot obţine producţii de sămînţă de peste 20 t/ha la soiul Ostarka, 22 t/ha
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Tabelul 9-

Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra producţiei şi destinaţiei producţiei, în funcţie

de mărimea tuberculilor plantaţi şi condiţiilede păstrare la soiul Eba, cu întreruperea vegetaţiei

la avertizare

(Effect of haulm killing date on yield, its structure depending on planted tuber size and the sto
rage conditions of the variety Eba, harvested at seed technology time) (Braşov 1978-1980)

Producţia totală (Total yield) I Producţia de sămînţă STAS (Seed yield) i

Mărimea Epoca de destinaţie pe calibre, %
tuberculilor (Time) (purpose) (size)
(Tuber size) t/ha dif. semn. t/ha diC semn.

sămînţăI consum mic I mare
(seed) (ware) (small) (big)

1 31,3 -0,8 - 76 23 24,0 -2,3 00 29 71

30·40 mm II 32,1 - Mt. 82 17 26,3 - Mt. 32 68
I

DVM III 32,9 0,8 81 18 26,9 0,6 31- - 69

IV 31,6 -0,5 - 80 18 25,4 -0,9 - 33 67

V 31,5 -0,6 - 78 21 24,5 -1,8 O 32 68

VI 32,3 0,2 - 84 15 27,0 0,7 - 35 65--- ------ --- ------ ---
1 35,2 1,3 - 84 15 29,6 1,1 - 34 66

40·50 mm
DVM II 33,9 - Mt. 84 15 28,5 - Mt. 32 68

III 33,4 -0,5 - 84 15 28,2 -0,3 - 36 64

IV 35,1 1,2 - 85 14 29,9 1,4 - 36 64

V 35,6 1,5 - 84 15 29,9 1,4 - 37 63

VI 34,9 0,5 - 84 15 29,3 0,8 - 36 64--------- --- ------ --- --- ------
I 33,7 -0,4 - 92 7 31,0 -0,1 - 43 57

40·50 mm
DF II 34,1 - Mt. 91 7 31,1 - Mt. 47 53

III 33,6 -0,5 - 89 10 30,0 -1,1 - 42 58

IV 34,5 0,4 - 89 10 30,6 -0,5 - 40 60

V 35,1 1,0 - 88 11 30,9 -0,2 - 39 61

VI 36,8 2,7 *** 86 13 31,7 0,6 - 36 64--- --- --- ------ --- ---
I 37,5 1,1 - 80 17 30,2 -0,6 - 35 6550·55 mm

DVM II 36,4 - Mt. 85 14 30,8 - Mt. 38 62

III 37,3 0,9 - 82 17 30,6 -0,2 - 36 64

IV 38,1 1,7 * 85 14 32,3 1,5 - 36 64 I

V 38,2 1,8 * 83 16 31,7 0,9 - 35 65
I

VI 37,7 1,3 - 84 15 31,7 0,9 - 38 62

DL 5% 1,3 1,7
DL 1 % 2,0 2,2
DL 0,1 % 2,6 2,9
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Tabelul 10

Influenţa condiţiilor de păstrare asupra capacităţii de producţie în funcţie de epoca de
întrerupere a vegetaţiei şi soi, cu întreruperea vegetaţiei la a ve~t:izare

(Effect of storage conditions on yield ability depending on haulm killing date and variety)
Braşov, 1978- 1980

Producţia totală (Tot al yield) Producţia de sămînţă '(seed yield)

Modul de destinaţie

Epoca păstrare (propose) % calibre (size) %
(Time) (storage

t/ha dif. sernn. t/ha c1if. semn. ~ ~ 1" :gconc1it.) *) sămînţăI consum
('j 1 .... '-oM I El

(seed) (ware) .~ ~ gs a:; tr) G--" .--~

a) - la soiul Ostara

I DVM 34,4 - Mt. 61 38 20,9 - Mt. 24 76
DF 32,4 -2,0 00 81 18 26,2 5,3 *** 34 66

II DVM 33,5 - Mt. 67 30 23,0 - Mt. 25 75
DF 33,1 -0,4 - 81 18 26,9 3,9 *** 28 72

III DVM 34,0 - Mt. 67 32 22,8 - Mt. 21 79
DF 32,2 -1,8 - 80 19 25,8 3,0 *** 28 72

IV DVM 32,0 - Mt. 73 26 23,2 - Mt. 27 73
DF 31,8 -0,2 - 85 13 27,1 3,9 *** 32 68

V DVM 31,9 - Mt. 68 30 21,7 - Mt. 28 72
DF 30,7 -1,2 - 79 20 24,3 2,6 ** 30 70

VI DVM 31,1 - Mt. 68 31 21,1 - Mt. 27 73
DF 29,8 -1,3 - 79 20 23,5 2,4 ** 32 68

DL 5%, 1% şi 0,1%: 1,4-1,9-2,5 1,8-2,4-3,1

b) - la soiul Desiree

1 DVM 29,4 - Mt. 79 20 212 - Mt. 31 69
DF 28,9 -0,5 - 90 8 26,0 2,8 *** 44 56

II DVM 29,3 - Mt. 79 20 23,1 - Mt. 35 65
DF 28,9 -0,4 - 91 7 26,2 3,1 *** 47 53

III DVM 30,9 - Mt. 76 23 23,6 - Mt. 32 68
DF 30,2 -0,7 - 90 9 27,1 3,5 *** 44 56

IV DVM 30,5 - Mt. 79 19 24,2 - Mt. 32 68
DF 28,9 -1,6 00 89 9 25,6 1,4 * 41 59

V DVM

I

30,7

-o.41~
I

76 22 23,4 - Mt. 34 66
DF 30,3 89 10 26,9 3,5 *** 40 60

VI DVM 29,4 - Mt. 70 29 20,6 - Mt. 34 66
DF 29,3 -0,1 - 83 15 24,6 4,0 *** 35 65

DL 5%, 1% şi 0,1%: 1,1-1,5-1.9 1.4-1.9-2,4

e) - la soiul Eba

1 DVM 35,2 - Mt. 84 15 29,6 - Mt. 34 66
DF 33,7 -1,5 o 92 7 31,0 1,4 - 43 57

II DVM 33,9 - Mt. 84 15 28,5 - Mt. 32 68
DF 34,1 0,2 - 91 7 31,1 2,6 ** 47 53

III DVM 33,4 - Mt. 84 15 28,2 - Mt. 36 64
DF 33,6 0,2 - 89 10 30,0 1,8 * 42 58

IV DVM 35,1 - Mt. 85 14 29,9 - Mt. 36 64
DF 34,5 -0,6 - 89 10 30,6 0,5 - 40 60

V DVM 35,6 - Mt. 84 15 29,9 - Mt. 37 63
DF 35,1 -0,5 - 88 11 30,9 1,0 - 39 61

VI DVM 34,9 - Mt. 84 15 29,3 - Mt. 36 64
DF 36,8 1,9 * 86 13 31,7 2,4 ** 36 64

DL 5%,1% şi 0,1%: 1,5-2,0-2,6 1,7-2,2-2,9

*) DV~ - în c1epnit cu ventilaţie m~canică (st:lrage h:luse mechanically ventilatec1)
DF - în depozit frigorific (refrigirated storage house)



Influenţa epocii de intrerupere a vegetaţiei asupra capacităţii de producţie în funcţie de soi cu reeoItarea la maturitate
(Effect of haulm Idllil1g date on yield ability depending on the variety at maturity Urne)

Tabelul 11

Producţia totală (Total yield) Producţia de săminţă STAS (Seed yield)*)

Epoca Perioada de vegetaţie, I pe destinaţie (pmpose) pe calibru (size)

(Time) zile

I I I
(Growth pcriocl) tjha 0/ dif. t/ha % dif.10 semn. consum semn. mic lnare

(warc) (slllall) (big)

a) Soiuri sernitirnpurii şi timpurii (Ostara)

I 45 46,1 109 4,0 *** 40 59 18,7 93 --1,3 o 20 80
II .50 44,1 105 2,1 *** 45 54 20,2 101 0,2 - 22 78
III 55 43,7 104 1,6 ** 47 52 20,7 103 0,5 - 22 78
IV 60 42,1 100 - 49 .50 20,6 103 1,6 - 25 75
V 66 42,1 100 - Mt. 47 52 20,0 100 - Mt. 24 76
VI 93 42,2 100 0,1 - 47 52 20,1 100 O, 1 - 23 77

DL5%, 1% ~iO,I% 1,0-1,3-1,7 1,1-1,5-1,9

b) Soiuri semitirzii (Desirec)

I 54 41,7 96 1,6 000 53 46 22,3 99 -0,2 - 29 71
II 61 42,0 97 -1,3 00 52 47 22,1 98 -0,4 - 29 71
III 68 43,3 100 - Mt. 52 47 22,5 100 - Mt. 28 72
IV 75 42,8 99 -0,5 - 49 50 21,3 95 -1,2 o 29 71
V 83 43,5 100 0,2 53 46 23,0 102 0,5 29 71
VI 114 41,7 96 -1,6 000 48 51 19,9 88 -2,6 000 28 72

DL 5%, 1% ~i 0,1% 0,9-1,2-1,5 1,0-1,4-1,8

e) Soiuri tîrzii (Eba)

1 57 44,8 99 -0,2 - 60 39 26,9 90 -2,8 000 27 73
II 67 45,0 100 - Mt. 66 33 29,7 100 - Mt. 28 72
III 78 44,9 100 -0,1 - 66 33 29,7 100 - - 28 72
IV 88 45,7 101 0,7 - 64 35 29,1 98 -0,6 - 28 72
V 98 45,8 101 0,8 63 36 29,0 98 -0,7 - 27 73
VI 125 47,1 105 2,1 *** 63 36 29,7 100 - - 28 72

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

*) STAS 1607/78 - tuccrculi cuprin~i intre 30 ~i 55 IllIll, calibrul mic (30 şi 45 mm), calibrul mare (:~O şi 55 mm)
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Tabelul 12
Influenţa condiţiilor de păstrare asupra capacităţiide producţie in funcţie de epoca de întrerupere

â vegetaţiei şi soi, cu r:ecoltarea la maturitate
{Effect of storage conditions on yield ability depending on haulm kilHng dateand, variety harves

ted at maturity tirne) Braşov, 1978- 1980

Producţia totală (Total yield) Producţia de sămînţă (Seed yield)

Modul de destinatia calibre (size) %Epoca păstrare (propose) '%
, (Time) (Storage

tjha dif. semn, tjha dif. semn,

I
condit.) *) sămînţă Iconsum mie I mare

(seed) (ware) (small) (big)

a) Soiuri timpurii şi semitimpudi (Ostara)

1

I
DVM 47,1

I
Mt. 41 58 19,6 Mt. 18 82- -

DF 44,8 -2,3 - 49 50 22,1 2,5 * 22 78
i II DVM 44,3 Mt. 46 53 20,3 Mt. 20 80- -

DF 43,1 -1,2 - 55 44 23,7 3,4 ** 28 72
III DVM 43,7 - Mt. 48 51 21,1 - Mt. 21 479

DF 42,5 -1,2 - 52 47 22,3 1,2 - 24 76
IV DVM 41,9 - Mt. 49 50 20,4 - Mt. 23 77

DF 40,6 -1,3 - 56 43 22,8 2,4 * 28 72
V DVM 41,6 - Mt. 48 51 20,2 - Mt. 22 78

DF 40,8 -0,81 - 53 46 21,7 1,5 - 25 75
VI DVM 41,6 - Mt. 48 51 20,1 - Mt. 22 78

DF 40,1 1,5 - 53 46 21,5 1,4 - 27 73

DL 5%, 1% şi 0,1% ; 2,9-3,9-5,1 2,3-3,1-4,0

b) Soiuri semitÎrzii (Desiree)

1 DVM 41,1 - I :Mt. 52 47 21,4 - Mt. 26 74
DF 41,1 0,1 - 65 34 26,6 5,2 *** 35 65

II DVM 42,4 - Mt. 51 48 21,7 - Mt. 26 74
DF 40,5 -1,9 o 60 39 24,4 2,7 * 34 66

III DVM 43,9 - Mt. 52 47 22,9 - Mt. 24 74
DF 42,3 -1,6 - 62 36 26,4 3,5 ** 35 65

IV DVM 42,8 - Mt. 48 51 20,8 - Mt. 28 72
DF 42,8 - - 60 39 25,5 4,7 *** 34 66

V DVM 44,5 - Mt. 54 45 24,2 - Mt. 28 72
DF 42,9 1- 16 - 61 38 26,1

I
1,9 - 33 67

VI DVM 41,1
1,0 I

Mt. 51 48 21,1 - Mt. 26 74
I DF 40,0 - 55 44 22,1 1,0 - 30 70

DL 5%,1% şi 0,1%: 1,8-2,4-3,1 2,1-2,8-3,5

e) Soiuri tîrzii (Eba)

I DVM 46,8 - Mt. 58 41 27,5 - Mt. 25 75
DF 43,1 -3,7 000 69 30 30,3 2,8 ** 31 69

II DVM 45,0 - Mt. 65 34 29,5 - Mt. 27 73
DF 44,5 -0,5 - 72 27 31,9 2,4 ** 31 69

III DVM 46,2 - Mt. 64 35 29,6 - Mt. 27 73
DF 44,0 -2,2 o 73 26 32,0 2,4 ** 31 69

IV DVM 47,0 - Mt. 63 36 29,6 - Mt. 27 73
DF 45,3 -1,7 - 67 32 30,5 1,7 - 28 72

V DVM 46,9 - Mt. 62 37 29,2 - Mt. 27 73
DF 45,9 -1,0 - 67 32 30,7 1,5 - 27 73

VI DVM 48,1 - Mt. 63 36 30,3 - Mt. 29 71
DF 47,6 -0,5 - 65 34 31,2 0,9 - 27 73

DL 5%, 1% şi 0,1%; 2,1-2,8-3,6 2,1-2,7-3,5

*) DVM - depozit cu ventilaţie mecanică (storage house mechanica!ly vent ilatcd)
DF - depozit frigorific (refrigirated storage house)



EPOCA DE INTRERUPERE A VEGETAŢIEI 71

la soiul Desin§e şi 29 t/ha la soiul Eba, ceea ce reprezintă un procent de 45
490/0 din producţia totală la soiul Ostara, 49-520/0 la soiul Desiree şi 63
66% la soiul Eba.

Analizînd modul cum influenţeazăcondiţiile de păstrare a materialului
de plantat asupra capacităţii de producţie în funcţie de epocile de întreru
pere a vegetaţiei şi soi, din datele prezentate în tabelul 12 reiese că păstra

rea materialului de plantat în depozit frigorific a determinat reducerea
producţiei totale la cele trei soiuri, însă reducerea semnificativăs-a remarc,?-t
în puţine cazuri îndeosebi la primele epoci de întrerupere a vegetaţiei. In
schimb, producţia de sămînţă a crescut serl1nificativ cu 2,4-3,4 t/ha la soiul
Ostara, cu 2,7-5,2 t/ha la soiul Desiree şi cu 2,4-2,8 t/ha la materialul de
plantat provenit de la primele 3-4 epoci de întrerupere a vegeta-ţiei, ceea ce
scoate în evidenţă că şi în cazul recoltării la maturitate, specific categoriei
biologice I 2 , pentru menţinerea unei vîrste fiziologice optime este justificată

păstrarea cartofului de sămînţă în depozit frigorific, îndeosebi la soiurile
timpurii si semitîrzii, care se recoltează mai devreme, obtinîndu-se în acest
fel producţii de sămînţă de peste 22 t/ha la soiurile timpu;ii şi semitimpurii,
de peste 26 t/ha la soiurile semitîrzii şi de peste 30 t/ha la soiurile tîrzii.

Rezultatele obţinute, atît în cazul întreruperii vegetaţiei la avertizare
cît şi în cazul recoltării la lnaturitate, demonstrează importanţa deosebită

a păstrării cartofului pentru sămînţă în depozite frigorifice pentru menţine

rea calităţii biologice îndeosebi la soiurile timpurii, semitimpurii şi semitîr
zii care se recoltează mai devreme, confirmînd comunicările anterioare
(Bodlaender, 1972; Burton, 1974; Chase, 1974; Iritani,
1977; Kawakani, 1975;O'Brien şi }.lllen, 1975).

CONCLUZII

1. Producţia totală a crescut pe măsura întîrzierii vegetaţiei, de la
20,1 t/ha la prima epocă (45 zile de la răsărire) la 39,5 t/ha la maturitate
(93 zile) în cazul soiului Ostara, de la 22,1 t/ha (54 zile) la 42,2 t/ha (114
zile) în cazul soiului :qesin§e şi de la 26,0 t/ha (57 zile) la 45, 8 t/ha (125 zile)
în cazul soiului Eba. In acelaşi timp a crescut infecţia cu viroze de la 0,34%
la 6,08 % în cazul soiului Ostara, de la 1,33% la 10,13% în cazul soiului
Desiree şi de la 1,02% la 8,29% în cazul soiului Eba. 2. Limitarea creşterii

infecţiei cu viroze grave (VYC şi VRFC) peste 2% (specific categoriei biolo
gice elită) şi prevenirea declasării culturilor de cartof pentru sămînţă impune
întreruperea vegetaţiei la 66-68 zile de la răsărire, cînd se poate obţine o
producţie totală de peste 30 t/ha şi o producţ}e de sămînţă STAS de 19,2
t/ha la Ostara, 20,7 t/ha la Desiree şi 27,8 t/ha la Eba. 3. Influenţa întreru
perii vegetaţiei asupra capacităţii de producţie în postcultură, în condiţiile

întreruperii vegetaţiei la avertizare, a fost diferită în funcţie de soi. Astfel,
comparativ cu epocile de întrerupere a vegetaţiei considerate martor, la care
infecţia cu viroze nu a depăşit 2% şi s-a obţinut o producţie de sămînţă STAS
de 21,9 t/ha la Ostara, 24,0 t/ha la Desiree şi 29,2 t/ha la soiul Eba, prima
şi ultima epocă au influenţat reducerea semnificativă a producţiei la soiul
Ostara şi Desiree, ca unnare a degen~rării fiziologice, neînregistrîndu-se
diferente semnificative la soiul Eba. 4. In conditiile rer:oltării la maturitate,
specifi~ă categoriei biologice 12 , comparativ c~ varj'lntele martor la care
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s-a obţinut o producţie de sămînţă STAS de 20,0 tjha la Ostara, 22,5 tjha
la Desiree şi 29,7,tjha la Eba, tuberculii proveniţi de la prilua epocă de între
rupere a vegetaţiei la soiurile Ostara şi Eba şi ultima epocă la Desiree au
determinat reducerea semnificativăa producţiei ca urmare a degenerării fizio
logice (juvenile şi respectiv senile). 5. Păstrarea cartofului în depozit frigo
rific determină creşterea semnificativă a producţiei de sămînţă STAS cu
2,4-5,3 tjha la Ostara, cu 1,4-3,5 t/ha la Desiree şi cu 2,4-2,6 t/ha la
Eba în condiţiile întreruperii vegetaţiei la averizare şi cu 2,4-3,4 i/ha la
Ostara, cu 2,7-5,2 t/ha la Desiree şi cu 2,4-2,8 t/ha la Eba în condiţiile

recoltării la maturitate, sporul de producţie fiind mai luare la primele epoci
de întrerupere a vegetaţiei ca urmare a menţinerii tuberculilor Într-o stare
fiziologică tînără. 6. Cheltuielile suplimentare determinate de păstrarea

cartofului în depozit frigorific sînt acoperite de reducerea pierderilor în timpul
păstrării şi creşterea producţiei de sămînţă STAS.
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EFFECT OF TIME OF HAULM KILLING ON YIELD ABILITY,
SANITARY AND ECOLOGICAL QUALITY OF SEED POTATOES

Sununary

The eifect of the haulm kiIling time \v,as iU'Jcstigated in 1977 - 1980 at the Institute in
Brasov, at the varieties OstaI'a, Desirce and Eba. The results obtained in the first experimental
cyel~ (1977 - 1979), \vhen the killing was done at six different stages, showed that the yield
increased irom 20. 1 t/ha at the first stnge ("15 days aHer emergence) ta 39.5 tiha at maturity

days) for Ostara, from 26.0 t/ha (57 days) ta 48:5 t/ha (125 days) for Eba. In the same time
infection \vith severe viruses (PVY and PVLI{) increased from 0.34% to 6.08 % for

Ostara, from 1.33% ta 10.13% for Desin':e and irom 1.02% ta 8,29% for Eba. Thereiore in
order ta limit the 'lirus infection ti11 2% (the limit admitted for elite) and ta avoicl the
elecrease of the biol(Jgical value a haulm kil1ing at 66-68 elays is requirecl, when a yield
of O'IE:!" 30 t/ha is possib1c (as total) and a seed yield (30- 55 mm size) of 20 t/ha at
Ostara and Desirce, respeetively of 27 t/ha at Eba become normal. The results obtained in
the second cyele (1978 - 1980), rcgarding the eHeet of the haulm killing time an the yielding
ability in the next year, showed that the seed material goi iram the variant killed in the first
ar in the last stage was the cause of a signifieant deercase of the total yielel hancstccl carIy
(15 days after haulm killing) OI' at maturity, in the next year. The storage of the seeel potatoes
in refrigerated keeping house is avoiding the physiological clegeneration; sa yields of 25-27
t/ha at Ostm'a and Desirce and of over 30 t/ha at Eba were ob:ained, as seed yielcl, when
harvested early ar over 20 tiha at Ostara, over 25 t/ha at Desiree and O'ler 30 t/h;:t, ar Eba
(as seed yield) when harvested at maturity.

DER EINFLUSS DES ZEITABSCHNITTES DER VEGETATIONSUN
TERBRECHUNG AUF DIE PRODUKTIONSKAPAZITAT UND AUF

DIE PHYTOSANITARE UND BIOLOGISCHE QUALITĂT

DER PFLANZGUTKARTOFFELN

Zusamrncnfassung

Zwischen 1977 - 1980 wurcle beim Institut fUr Kartofferlforschung unclprocluktion
Braşov, cler Einfluss cles Zeitabschnittes cler Vegetationsunterbrechung auf clie Procluktion
und clie schwere Virus-Infektion bei der }<CaI'tofieLsorten Ostara, Desiree und Eba, untersucht.
Die im erstem Zyklus (1977 - 1979) erlaugtcn Ergebnisse haben gezeigt dass
die 20,1 T/Ha fur clic Sorte Ostara bei dem ersten Zeitabschnitt cler

Tage nach clem Spriessen} zu 39,5 T/Ha bei cler Pflanzenreife
clic Sarte Desiree (54 Tage) zu 42,2 T/Ra (114 Tage) und 'Ion

(57 Tage) zu 45,8 T/Ha (125 Tage) steigerte. Gleichzeitig ist clic
schwere Virus-Infektiol1 (mit KVY und KBF.V), 'Ion 0,34% bis 6,08% bei cler Sorte Ostara,
van 1,33% bis 10,13% bei der Sorte Desirce uncl 'lan 1,02% bis 8,29% bei der Sorte Eba ges
tiegen.

So\vohl die Einschrănkung cler 'liralen Infektionszunahme bei nul' 2 % (clie verlangte
Schwelle fih clie biologische Kategorie Elite) als auch clie Vorbeugung der Deklassierung cler
Planzkartoffelkulturen nbtigen eine Vegetationsunterbreehung nach 66 bis 68 Tagen nach
elem Spriessen.

In diesem Moment der Vegetationspcriocle kann man eine Gesamtprocluktion "Ion
iiber 30 T/Ha uncl cine Pilanzgutkartoffelprocluktiol1 (30-35 mm) van ungefiihr 20 TIRa bei
elen Sorten Ostara unel Desiree uncl "Ion uber 27 T/Ha. bei cler Sorte Eba erhalten.

Die im zweiten experimentcllen Zyklus (1978- 1980) erlangten Ergebnisse haben gezeigt
dass clas 'Ion elem ersten und zweiten Zeitabschnit stammencle PHanzgutmaterial, eine kenn
zeiclmcnclc Senkung cler Gesamtprocluktibn-als FoIge cler physiologischcI1 Verkummerung-
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verursacht. Die Produktionssenkung erscheillt sowohi im FalI der fruhen Ernte (15 Tage nach
der Vegetationsunterbrechungals Folge der vVarnung) ais auch im Fall des Ernten bei der
Reiie. Die Aufbewahnmgdes Pflal1zgutmaterials ~n A ~kuhlungiager vorbeugt die physologische
Verkummerung, insbesondere bei den fruhen und mitteJfriihen Sorten und sichert eine
Pflanzgutkartoffeiproduktion von uber 20 T/Ha bei der Sortc Ostara, von liber 25 T/Ha bei
der Sorte Desiree nnd "Ion iiber 30 T/Ha bei der Sorte Eba, im Fall des Ernten bei der Reife.

BJlH5IHHE l\10lvlEHTA flPEPbIBAHI151 EEfETAQI1H HA flPOJlYK
THBHYIO CI10COEHOCTb, cDHTOCAHHTAPHOE H 5110JlOfvll-IEC

KOE KA4ECTBO CE.N1EHHOfO KAPTOeDEJl5I

B nepHo,IJ; 1977 - 1980 rr B Hay4I-IO-HCCJle,IJ;oBaTeJlbCKoi\I HHCT!1TyTe l(apToepeJleBOi~CTBa

EpailloB H3yIJ:amI BJIH51HHe I1IOMeHTa npepbIEaHH51 EereTaUHi1 Ea YPO)KaIIHocTb H 3apa)KeHHe
T51:>KeJlbIMH BllpycalVlH 'y COpTOB OCTapa, lle3Hpe II 9(a. Pe3YJlbTaTbl nOJly4eHHble B nepBOI\l
UHKJle OnbITOB (1977 - 1979 rr). Kor,D,a npepblBaHHe BcreTaUHOHHoro nepHo,D,a' npoBo,D,HJIH B
weCTb pa3Hblx CpOKOB, nOKa3.amI 4TO oCI.UHfI ypO)KaH nOBbICHJlC51 OT 20,1 TIra npH nepBolVI cpoKe
npepbIEaHl-I51 (45 ,D,HefI noc,TIe BCXO,IJ;OB) ;n;o 39,5 T/ra npH c03peBamIii pacTeHH (93 ,D,H51) Y copTa
OeTapa; 01' 22,1 T/ra (54 ,1.I,I:ei1) ,1.1,042,2 T/ra (114 ,D,HeI1) y copIa lle3Hpe II OT 26,0 T/ra (57 gHeM
gO 45,8 T/ra (125 ,D,Bdi) Y copTa 9(a. B TO:>Ke Bpe:\l51 3apa>KeHHe 15DKE'JIbIlVIH E!ipyca:vm: (VYC,
VRFC) nOEbICHJIOCb OT 0,3"1 % ,D,O 6,08% y copTa OCTapa; OT 1,33% r~o 10,12 % y copTa.lJ.e3IIpc H OT
1,02% ,D,O 8,29% B CJly4ae COpT 3ca. Do 3TOlVly CIJ:HTaeM '-ITO orpaiiH4CHHe nOBb[llJeHH51 BHpyc-

Horo 3apa:>KeHH51 ,D,O 2 % (npe)J;BH;rJ;eHHoe ,1.1,.151 3miTHOM KaTeropIlH) H npe,J;OTBpall.I.eHlle geKJIac
CHpOBaHH5I ceMeHHoro KapToepeJl51 00513bIEaeT npOBOgHTb npepbIBaHl1e BcreTaUHII KyJIbTypbI
nOCJ1e 66 -68 gHe}I 01' BCXO,1.l,OB, Kor,1.l,a B03IvIO)KHO nOJly'-IHTb OGIl.I.HH ypO:>KaH CBblwe 30 T/ra H
cTaH,1.I,apTEbIl1 ypO)KaH KJlYCHeH (30-55 1"11\1) OKO.l"[O 20 T/ra y COpTOB OCTapa H lle3Hpe li CEblwe
27 T/ra y copTa 3{a. Pe3Y.llbTaIbl nOJlyIJ:eHHbIC BO BTOpOM UI1EJle onbITOB (1978-1980 rr), Ka
ca51Cb BJll151HII5I CpoKOB npepbIBaHH51 BereTaUIIH Ha npO,Il,yKTHBHyIO cnocoCIICCTb nOc.TIe,J,YIOmei:'j
Ky.1bTypbI nOKa3anii 410 ceMeHHOH i\laTepHaJI nOJIY'-IeHHbIH OT nepBcro Il nOCJle;:UIero cpOKa )J;aml
,1.I,OCTOBepHO nOHIDKeHHhIe ypO)KalI 113 3a <ţJ1l3HOJIOflFleCI<oroBblpO>K;l;emUI npII paHHei1 y60pKc
(nOCJle 15 ,J;Hell OT npCpbIP<1l-IH5I BereTaUHH nocne npc,rr;ynpe)K;rJ;eI-Bl51), a TaK"I<e II npE n03;J,HeH
y6opKe. CoxpaHe~lIleCCMCHHoro KapTO<ţJeJI5I Ha cneUlIa.lbHbIX CKJlagax B yc,nOBH5IX nOlllUKel-lHOll
TeMnepaTypbl npe)J;OTBpall.I.aeT epH3IIOJlOrIIIJ:eCKOe EblpO)KiJ;eI-me B OCOGCHHOCTII Y pamiHx 11 cpe
gHepaHHIIX COpTOB 11 n03BOJUICT nOJlYQeH11e 'ypO)KaeB CTaH,rr;apTHoro ce~,ICHHoro KapTcepeJI5I Ha
ypoBHc 25 -27 T-ra y COpTOB OCTapa II lle3Hpe H CEbIllle 30 T/ra y COpTa 3ca B CJIyLJae paHHcii
y60pKH II ypO:>Kal] B 20 T/ra y copTa Ocrapa CEbJwe 25 T/ra y copTa lle3Hpe H CBblllre 30 T/ra
y copTa 3(a B CJJy'-Iae YCopKH npII C03pCBaHlIH.
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CONTRIBUŢII PRIVIND REDUCEREA NORMEI DE PLANTARE
LA CARTOFUL PENTRU CONSUM

c. DRAICA, LL~CIA DRAGOMIR*, 1. MAzAREANlJ**, D. NAsTASE***

şi 1. NEGurrI****

Cercetările efectuate în anii 1977 şi 1978, în cinci localităţi, au
demonstrat că se poate reduce norma de plantare la cartoful pentru consum
de la 3700 legjha la 1800-2700 kg/ha (deci cu 27-52%) prin folosirea
tuberculilor de calihru mic 30- 40 mm, sectionarea tuberculilor de 40
- 50 mm in jumăUlţi sau secţionarea celor de 50- 60 mm în sferturi. În
aceeaşi proporţie se reduc costurile aferente condiţionării, păstrării, ma
nipulării şi transportului, implicit se reduce consumul de energie pentru
efectuarea acestor lucrări. Desimea de plantare se stabileşte în funcţie

ele mărimea tuberculilor plantaţi, fiind cuprinsă între 60 şi 80 mii cuiburij
/ha. Deoarece nu există diferenţe semnificative între secţionarea longitu
elinaEl şi transversală a tuberculilor, acc2,stă operaţie poate fi efeetuaU
cu maşinile ele secţionat, C2.re realizeaz[l concomitent şi tratarea cu fun·
gicide.

Deşi producţia la cartof este corelată cu lnărimea tuberculilor plantaţi

{Bates, 1935;Berindei şicolab., 1972şi 1978; Ceauşescu,I. şi

colab., 1978; Crosnier, 1973; Gustafson, 1968; Hagman,
1973), totuşi cheltuielile aferente lnaterialului de phntat, inclusiv cele pentru
păstrare, manipulare şi transport care se ridică la peste 1/3 din cheltuielile
de producţie, au impus şi impun reducerea normei de plantare în toate ţările

(Crosnier, 1973; Eddowes, 1972 şi 1978; Grison şi colab.,
1975; H li n n i u s , 1974; 1 rit ani şi colab., 1972; V a 11 d e r Z a a g,
1972) .

De aceea, o prinlrt cale pentru reducerea normei de plantare o constituie
folosirea tuberculilor de dimensiuni nlici. Astfel, plantarea tuberculilor
întregi, calibraţi, este generalizată în principalele ţări cultivatoare de cartof,
existînd tendinta de limitare a dÎInensiunii maxime la 50 mm, ceea ce
pern1ite reduce~ea normei de plantare la 2 500-2 800 kg/ha (A 1 1 e 11 şi
\V u r r , 1972; S v C 11 S S o n , 1973; S v e n s s o 11 si Car 1 s s o Il, 1972;
Tholnpson şi Taylor, 1974; Van cler Z'aag, 1972 şi 1976).
În acest sens există preţuri diferenţiate în funcţie de mărimea tuberculilor.

* - S.C.P.v. Ştefrll1eşti-Argeş; ** - S.C.z. Secuieni-Roman; *,"* - S.C.C.A.S.S
Brăila; **** - S.C.C.l. "Dobrogea" - Valu lui Traian



76 C. DRAICA şi colab.

o a doua cale pentru reducerea nonIlei de plantare o constituie secţio

narea tuberculilor de 40-70 min 0 în 2-12 bucăţi, de cîte 30-40 g. Me
toda este folosită în Anglia, în Statele din vestul S.U.A., în Canada şi în
alte Firi; ea a permis reducerea nornlei de plantare la 1 800-2 500 kg/ha
(Frcnch, 1957; N elson, 1970; Vogi şi colab., 1973; vVade,
1970) .

În ţara noastră se folosesc la plantare tuberculi întregi, cuprinşi Între
30 şi 60 mm, necalibrati sau calibrati în dou~t fractii de mărinli, norma de
plantare depăşind 3 500 kg/ha.' ,

MATERIALUL ŞI :METODA DE CERCETARE

În scopul reducerii normei de plantare şi a costurilor aferente Inateria
lului de plantat s-au cercetat în anii 1977-1978 pentru soiurile Ostara şi

Desiree următorij factori: factorul 1 - anul (A): al - 1977, az - 1978;
11 - Braşov; factorul 2 -localitatea (L) : 12 - Brăila (Insula :Mare a Br~lilei),

1s -Ştefăneşti (Argeş), 14-Secuieni (Roman) şi !5-Valu lui Traian; factorul
3 - desimea de plantare (D): dl - 40 000; dz - 60 000 şi ds - 80 000 cui
buri/ha; factorul 4: mărimea şi lnodul de secţionare a tuberculilor (M) : 11'l1

tuberculi de 30-40 mnl, întregi; 1'1Z2 - de 40-50 mm, întregi; 'in3 - de
40-50 mm secţionaţi în jumătăţi, longitudinal; 11Z 4 - de 40-50 mm, sec
ţionaţi în jumătăţi, transversal; m 5 - de 50-60 mnl, secţonaţi în jmnătăţi,

longitudinal; lrl 6 - de 50-60 Iurn, secţionaţi în jmnătăţi, longitudinal şi

transversal; 11'l7 - de 60-70 mnl, secţionaţi în jumătăţi, longitudinal; 17ls
de 60-70 mm, secţionaţi în jUlnătăţi, longitudinal şi transversal, m 9 - de
60-70 mm, secţionaţi în sferturi, longitudinal, 11'l1O - de 60-70 rO.In, sec
ţionaţi în sferturi, longitudinal şi transversal, 17111 - de peste 70 mm, sec
ţionaţi longitudinal ş,i transversal în 6 bucăţi şi m 12 - de peste 70 mm, sec
ţionaţi longitudinal şi transversal în 12 bucăţi.

1'I1aterialul de plantat s-a păstrat la Braşov în depozit cu ventilaţie

mecanică şi s-a livrat primăvara tuturor unităţilor.

Tuberculii au fost secţionaţi cu 3-5 zile înainte de plantere şi păstraţi

în spaţii umbri te, interval necesar pentru suberificare. La Braşov s-a făcut

tratarea tuberculilor cu Tecto 2 kg/t.
S-a aplicat tehnologia specifică producerii cartofului pentru consum.

Variaţia aprovizionăriisolului cu elelnente nutritive a determinat utilizarea
unor cantitătidiferite de îngrăsămintespecifice zonelor de cultivare si anume
NlOOPsoKso la Braşov, N150P:GOKSO la Brăila, N250P150K150 la Şt'efăneşti,
N 22fiP160 R Iso la Secuieni şi N200PlsoKI30 la Valu lui Traian.

Cu excepţia Braşovului, experienţele au fost aluplasate în condiţii

de irigare şi s-au aplicat cîte 3-4 udări X 550 Ins/ha la Secuieni, 3-7 udări

X 500 mS/ha la Stefănesti, 8 udări X 500 m.3Jha la Valu lui Traian si res
pectiv cîte 10 udări la Brăila, unde normele de udare au fost diferenţi~te pe
faze dc vegetaţic (3 udări X 400 m 3) + (4 ud~tri X 600 111S) (3 udări X
X 800 fi3). .

Conditiile dc clim~"t au fost apropiate de lnedia multianuală, exceptînd
anul 1977la'Braşovcînd s-au înregistrat un deficit de precipitaţiiîn luna iulie,
precum şi temperaturi ce au depăşit pragul biologic de creştere a tubercuhlor
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Experienţele au fost amplasate pe următoarele tipuri de soIuri: sol
humico-semigleic la Braşov; sol aluvial, puternic gleizat mediu hUlnifer,
carbonatic la Brăila; aluviune luto-nisipoasă la Stefănesti; vertisoluri car
bonatice, moderat gleizate la Secuieni şi cerno~iorn c~staniu, carbonatat
la Valu lui Traian.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Datele prezentate în tabelul varianţei (tabelul 1) au demonstrat influ
enta directă, foarte semnificativă a factorilor cercetati, atît la soiul Ostara
cît' si la soiul Desiree. De asen'lenea, s-a remarcat influenta foarte semnifi
cati~ă a interacţiunii Între localităţi şi ani, precum şi influenţa distinct
semnificativă a interactiunii desimii X 10calităti. Influente semnificative
au reiesit Între interac'tiunea desimi X ani si desimi X ~ni X localităti.

în' ceea ce priveşt~ influenţa mărimii t~berculilor şi modului de s~c
tionare în interactiune cu ceilalti factori s-a remarcat cu influentă semnifi-
~ativă numai int~racţiunea M~ XL (mărimi X localităţi). '

Tabelul 1
Tabelul varianţei pentru influenţa factorilor

(Variance analysis of the multifactorial experiment)

Cau," vada~ I Ostara

I S,mn~ I Desiree
bilităţii (Varia.

I I F (FP 5%) I S2 I I Semn.bility source) GL S2 GL F (FP 5%)

A=2 ani
(years) 1 1208 911 66,2 (4,5) *** 1 115 535 7,4 (4,5) **

L=5 locali-
tăţi (locali-
ties) 4 4 177 600 188,4 (3,3) *** 4 6427 112 348,2 (3,3) ***

D=3 desimi
(densities) 2 300 193 61,0 (3,2) *** 2 434034 81,1 (3,2) ***

M= 13 mărimi

(tuber sizes) 12 306 161 194,0 (1,7) *** 12 298 181 154,4 (1,75) ***

LxA 4 758007 41,5 (3,3) *** 4 312 854 19,9 (3,3) ***

DXA 2 21 199 4,4 (3,7) * 2 4 391 0,8 (3,7) -
DxL 8 41035 8,5 (2,8) ** 8 42 337 8,3 (2,9) **

DxAxL 8 23519 4,9 (2,9) * 8 23 811 4,7 (2,9) *

MxA 12 125 349 3,4 (2,5) - 12 5 145 2,7 (2,5) -
MxL 48 14 297 9,1(2,4) * 48 12370 6,4 (2,4) *

MxD 24 2872 1,8 (1,7) - 24 4 080 2,1 (1,7) -
MxLxA 48 7 331 4,6 (2,5) - 48 6530 3,4 (2,5) -
MxDxA 24 2 105 1,3 (2,4) - 24 3 161 1,6 (2,4) -

MxDxL 96 1599 1,0 (2,4) - 96 2757 1,4 (2,4) -
MxDxLxA 96 976 0,6 (2,4) - 96 3083 1,6 (2,4) -



78 C. DRAICA şi colab.

Conditiile clilnatice ale anilor în care s-au făcut cercetărileau influen
tat diferit ~supra producţiei la cele două soiuri (tabelul 2). Astfel, dacă în
~nu11977 s-a obţinut o producţie nledie de 45,4 t/ha la soiul Ostara şi 53 1 1
t/ha la soiul Desin§e, condiţiile climatice din anul 1978 au influenţat foarte

Tabelul 2

Influenţa condiţiilor c1imatice ale anilor de cultură (A) asupra producţiei (tjha) şi repartiţiei

pe destinaţii (%) în funcţie de soi exprimată prin media L X D X M
(L X D X M average describing the effect of years A on the yield and its components)

Producţia (Yield) Pc destinaţii (Yield

Anul
components) %

Soiul (Variety) (Yearj

I I
sub I consum (ware)*) ,

tjha % dif. I semn. STAS I(diff.) (signif.) (small) 1 II

Ostara 1977 I 45,4

I
100

I
- IMt

I
2

I
86

I
12

1978 I 50,9 112 5,5 *** 3 80 17

DL 0,1 % 2,8

Desiree 1977/53.1

I
100 I - IMt I

3

I
84

I
13

1978 51,4 97 -1,7 - 7 71 22

DL 0,1 % 2,6

*) Calitatea 1 - peste 40 mm, calitatea a II-a 30-40 mm (ware lst category: over 40 mm diameter, ware
2 nd category: 30-40 mm).

semnificativ creşterea producţiei cu 5,5 t/ha (120/0) la soiul Ostara şi redu
cerea semnificativă a producţiei cu 1,7 t/ha (30/0) la soiul Desin~e, ca urmare
a efectului negativ a temperaturilor ridicate asupra creşterii tuberculilor,
fapt evidenţiat şi de reducerea procentului de tuberculi de calitatea 1 de la
86 la 800/0 la soiul Ostara şi respectiv de la 84 la 71 % al soiul Desiree.

Rezultatele obţinute în cele 5 localităţi au scos în evidenţă influenţa

condiţiilor de lnediu (tabelul 3). Astfel, comparativ cu producţia medie de
35,1 t/ha la soiul Ostara şi 39,4 t/ha la soiul Desiree obţinută la Braşov,

într-o zonă considerată foarte favorabilă cartofului, producţia obţinută

în zone mai puţin favorabile climatic, dar în condiţii de irigare, a fost mai
mare cu 7,7 pînă la 31,2 t/ha (22-88%) la soiul Ostara şi cu 2,1 pînă la 36,1
t/ha (5-92%) la soiul Desiree, demonstrînd că în condiţii de irigare se pot
obţine producţiimedii de 51,4 t/ha la soiul Ostara şi 55,5 t/ha la soiul Desiree
deci cu cca 16 t/ha (41-460/0) mai mult decît în zona favorabilă cartofului.
De asemenea, calitatea producţiei a fost mult îmbunătăţită, ponderea pro
ducţiei de calitatea 1 crescînd de la 56 la 86% la, soiul Ostara şi de la 600/0'
la 80% la soiul Desin§e, în detrimentul tuberculilor de calitatea a II-a.

Influenţa condiţiilor de mediu, determinate de condiţiile clilnatice
ale anilor de cultură şi ale localităţilor, este redată în figura 1. Din aceste
rezultate s-a constatat că anul 1978 a oferit conditii mai favorabile realizării

un or producţiimari la soiul Ostara în toate localităţile, în timp ce la Desiree
cu excepţia Braşovului, anul 1977 a oferit condiţii mai favorabile.
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Tabelul 3

Influenţa condiţiilor de mediu ale localităţilor (L) asupra producţiei totale (tjha) şi repartiţiei

pe destinaţii (%) în funcţie de soi exprimat prin media A x D x 1\1
(A x D x M average describing the effect of localities L on total yield and its components)

Producţia (Yield) Pe destinatii
(Yield componei-tts) %

Soiul Localitatea
(Variety) (Locality)

I
,ub I consum (ware)I dit I"mnt/ha % (diff.) (signiL) STAS

(sInaI!) 1 I II

I

Ostara Brasov 35,1 100 - Mt. 2 56 42
Brăila 66,3 188 31,2 *** 1 94 5
Stefănesti 50,1 143 15,0 *** 3 90 7
Secuieni' 46,4 132 11,3 ***

3 I 79
18

Valu lui Traian 42,8 122 7,7 *** 5 83 12----
Media irigat 51,4 146 16,3 *** 4 86 10

DL 0,1 % 5,1

Desiree Brasov 39,4 100 - Mt. 2 60 38
Brăila 75,5 192 36,1 **,* 2 88 10
Stefănesti 51,7 131 12,3 *** 6 85 9
Secuieni 53,3 135 13,9 *** 5 74 21
Valu lui Traian 41,5 105 2,1 *** 13 71 I 16

~I~
---- -;-IMMedia irigat 55,5 *** 6

DL 0,1 % 4,7

Este deosebit de important, că în condiţiile din Insula Mare a Brăilei

nu s-au obţinut diferenţe între cei doi ani; producţia medie fiind de 75 t/ha
la Desin§e, în timp ce la Ostara, diferenţa a fost de cea 5 t/ha, ceea ce sugerea
ză ideea necesităţii diferenţierii regimului de irigare în funcţie de soi.

Aceste rezultate au scos în evidenţă posibilitatea realizării unor pro
ducţii mari şi relativ constante la cartoful pentru consum în zonele de
stepă şi colinară în condiţii de irigare şi confirmă rezultatele obţinute de
B eri n d ei şi colab. (1973), Ion e s c u - Sis e şti şi colab. (1977),
N eg u ţ i (1975), S i P o Ş şi P ă.l tin e a n u (1976).

Creşterea desimii de plantare la 60 n'lii/ha a determinat creşterea foarte
semnificativăa producţiei cu 2,6 t/h't la Ostara şi cu 4,0 tjha la Desiree, iar
la desimea de 80 mii/ha sporul de producţie a fost de asemenea foarte semni
ficativ, fiind de 4,6 tina la Ostara şi ;;,6 t/ha la Desiree, comparativ cu desi
mea de 40 mii/ha (tabelul 4), în condiţiile creşterii normei de plantare cu
50 şi respectiv 1000;0. Totuşi, creşterea desimii de plantare a determinat re
ducerea procentului de tuberculi de calitatea I şi creşterea pr?centului de
tuberculi de calita;-tea a II-a şi chiar sub STAS, ca urmare a reducerii spaţiu

lui de nutriţie.

Datele prezentate în figura 2 demonstrează că nu este justificată creş

terea desimii de plantare peste 60 mii/ha (nici chiar în condiţii de irigare) şi <II

că desimea de plantare trebuie corelată cu mărimea tuberculilor plantaţi

(C ros n i e r, 1973; D rai ca, 1980; E d d o w e s , 1978; Gri s s o n
şi colab., 1975; S ve n s s o n şi Car 1 s s o n, 1972).
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Tabelul 4

Influenţa desimii de plantare (D) asupra producţiei şi repartiţiei pe destinaţii (%) în funcţie de
soi exprimată prin media A X L >( 1\1

(A X L X M average describind the effect of crop density ai planting Urne on yield and its
components)

Producţia (Yield) Pc destinatii
(Yield components) %

Soiul Desimea
(Variety) (Dcnsity) mii/ha

I I
(Thousandsjha)

dif. I"ro" "b I consum (ware)
tita % (diff.) (signif.) STAS

(small) 1 I II

Ostara 40 45,5 100 - Mt. 2 86 12
60 48,1 106 2,6 *** 2 83 15
80 50,1 110 4,6 *** 2 79 18

DL 0,1% 1,5

Desiree 40
1

49
•
1

I
100

I
-

I
Mt.

I
4

I
81

I
15

60 53,1 108 4,0 *** 5 77 18
80 54,7 111 5,6 *** 6 75 19

DL 0,1% 1,5
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Rezultatele prezentate in tabelul 5 au scos în evidenţă că există posi
bilitatea obţinerii unei producţii medii de peste 48 tJha la soiul Ostara şi

de peste 52 t/ha la soiul Desiree, chiar în condiţiile reducerii normei de plan
tare la 1 800-2 000 kgJha, folosind tuberculi întregi de calibru mic (30-40
mm) sau secţionarea tuberculilor în junlătăţi sau sferturi la o desinle medie
de 60 nliiJha, confirmînd rezultatele obţinute de C ros n i e r (1973),
French (1957), Nelson (1970),Vogt şi colab. (1973).

Creşterea foarte semnificativă a producţiei s-a reluarcat la variantele
la care s-a plantat o cantitate de sămînţă luai mare, indiferent de soi, însă

sporul de producţie a fost de numai 4-110/0' in timp ce norma de plantare
a crescut cu 50-140~~. Nu s-au obţinut diferenţe semnificative de producţie

la norme de plantare apropiate, indiferent de modul de secţionare a tubercu
lilor, cu excepţia tuberculilor secţionaţi în 6-12 bucăţi, unde diminuarea
producţiei a fost cu 4,6-4,8 t/ha şi respectiv 13,8 t/ha.

Din rezultatele privind interacţiunea Între mărimea tuberculilor plan
tati si 10calităti a reiesit că cea lnai mare productie s-a realizat la plantarea
tube~-culilorde' 40-50 'mm şi o desime de 60 mii/ha, folosind norme de plan
tare cuprinse între 3 600 şi 4 000 kg/ha, dovedind corelaţia pozitivă Între
cantitatea tuberculilor plantaţi şi producţie, relatată de E d d o w e s (1972
şi 1978), S v e n s s o n şi Car l s s o n (1972), Van el e r Z a a g (1972).
Deoarece norma la plantare este foarte mare, din datele privind interacţiu

nea factorilor NI >< D X L (mărimea X desime X localitate) s-au extras
variantele care au asigurat, la o normă de plantare de 1 800-2 700 kg/ha,
producţii apropiate de cele obţinute la plantarea unei cantităţi de 3 600
-4 000 kg/ha.

În tabelul 6 sînt prezentate diferite variante care oferă posibilitatea
reducerii normei de plantare la soiul Ostara in funcţie de localitate. Astfel,
în conditii de ne irigare la Brasov se poate obtine o productie asemănătoare

martoruiui, plantînd tuberculi' de calibru mi~ (30-40 mn;) la o normă de
plantare de 2 100 kg/ha, deci cu o reducere de 450/0.De asemenea, se poate
reduce norma de plantare cu 33 pînă la 640/0 folosind tuberculi secţionaţi

în jum~tt~tţi sau sferturi, însă în acest caz producţia totală scade semnificativ
cu 1C-1 20/0 '

În conditii de irigare, la Brăila, Stefănesti si Valu lui Traian, sînt pre
zentate varian'tele care asigură reducer~a nor~ei 'de plantare fără ca produc
ţiile să difere semnificativ faţă de martor. Astfel, la Brăila s-au obţinut pro
ducţii cuprinse între 6R, 1 şi 70,9 t/ha în condiţiile reducerii normei de planta
re cu 29 pînă la 350/0' La Ştefăneşti s-au obţinut producţii cuprinse între
53,4 şi 55,5 t/ha în condiţiile reducerii normei de plantare cu 31 pînă la 51 %.

La Valu lui Traian s-au obţinut producţii cuprinse între 46,1 şi 50,0 t/ha,
chiar superioare martorului cu 2 pînă la 8% , în condiţiile reducerii normei
de plantare cu 30 pîn~i la 51 0

/ 0 . La Secuieni, producţiileobţinute la variantele
care oferă posibilitatea reducerii normei de plantare cu 42 pînă la 530/0 au
fost semnificativ inferioare martorului cu 8 pînă la 10%'

Din cele prezentate rezultă că la soiul Ostara se pot obţine producţii

de peste 35 t/ha în condiţii de neirigare şi între 46 şi 70 t/ha în condiţii de
irigare, cu norme de plantare cuprinse între 1800 şi 2700 kgjha, folosind
tuberculi întregi de 30-40 lnm sau secţionarea tuberculilor în jumătăţi sau
sferturi, în funcţie de mărime.
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Tabelul 5

Influenţa mărimii şi modului de secţionare a tuberculilor asupra producţiei (t/ha) şi repartiţiei

pe destinaţii în funcţie de soi exprimat prin media L X A X D

(L X A X D average describing the effect of tuber seed size on yield and its components)

:Mărimea Norma de
Producţia (Yield)

Pe dest inaţii
tuberculilor *) plantare (Seed (Yield componcnts)

Soiul Var. (mm) şi modul amount at !

(VarL (Vari- de secţionare planting)

I
ety) ant) (Tuber size and I dif I"mn "b I'OD'TIm (w'''1

cutting method)
kg/ha I t/ha % (cliff. ) (signiL) STAS

% (small) 1 I II

1 30-40 1 12004 100 48,1 100 - J\it. 3 84 13

2 40-50 1 3828 191 52,7 110 4,6 *** 3 80 17

3 40-50 1/2 L 1920 96 47,8 99 -0,3 - 3 83 14

4 40-50 1/2 T 1 920 96 48,9 102 0,8 - 2 84 14

5 50-60 1/2 L 3000 149 50,1 104 2,0 *** 2 83 15

6 50-60 1/2 T 3000 149 50,8 106 2,7 *** 2 81 17

Osta- 7 60-70 1/2 L 4 500 225 52,1 108 4,0 *** 2 80 17
ra

8 60-70 1/2 T 4500 225 52,8 110 4,7 *** 3 79 19

9 60-70 1/4 L 2208 110 47,3 98 -0,8 - 2 85 13

10 60-70 1/4 T 2208 110 46,0 96 -2,1 000 2 85 13

11 peste 70 1/6 2 388 119 43,3 90 -4,8 000 2 85 13

12 peste 70 1/12 1212 60 34,3 71 -13,8 000 2 90 8

DL 5 - 1 şi o? 1 % 1,0 - 1,3 - 1,7

1 30-40 1 1896 100 I 52,9 100 - Mt. 5 78 17

2 40-50 1 3 756 198 58,9 111 6,0 *** 7 74 19

3 40-50 1/2 L 1884 99 52,6 99 -0,3 - 5 78 17

4 40-50 1/2 T 1 884 99 52,5 99 -0,4 - 6 75 19

5 50-60 1/2 L 3012 159 55,1 104 2,2 *** 6 76 18

6 50-60 1/2 T 3012 159 53,9 102 1,0 - 5 75 20

Desi- 7 60-70 1/2 L 4596 242 56,4 107 3,5 *** 5 75 20
ree

8 60-70 1/2 T 4596 242 54,9 104 2,0 *** 6 73 21

9 60-70 1/4 L 2532 134 51,3 97 -1,6 000 5 81 14

10 60-70 1/4 T 2532 134 49,2 93 -3,7 000 4 82 14

11 peste 70 1/6 2336 123 47,3 89 -4,6 000 4 83 13

12 peste 70 1/12 1 116 59 39,1 74 -13,8 000 3 87 10

DL 5 - 1 şi 0,1 % 1,1 1,5 - 1,9

*) 1 = Tuberculi întregi; L =secţionare longitudinală; (1 = entire tubers; L = tubers longitudinally cutted);

T = secţionare transversală (tubers cross cutted).
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Tabelul 6

Variante posibile pentru reducerea normei de plantare în funcţie de localitate, la soiul Ostara

(Possible soluHons to reduce the seed amount for Ostara variety)

Mărimea tuber_ Norma de
Producţia (Yield)

culilor (mm) şi
Desimea plantare

Loca] itat ea modul de sec_ mii/ha (Seed amount
totală (total) Cal. 1 din

(Locality) ţionare*) (Tuber (Density at planting)

I I
producţia totală

size and cutting thous_
dil. I"ron.

(1 ware)

method) ands/ha)

I
tJha % (diff.) (signif.)

Ikg/ha % % t/ha

13840
I

Braşov 40-50 1 60 100 40,7 100 - Mt. 57 21,9

30-40 1 60 2 100 55 39,4 97 -1,3 - 73 28,8

40-50 1 40 2560 67 36,7 90 -4,0 o 68 25,0

40-50 1/2 T 60 1920 50 36,0 90 -4,7 o 58 20,9

30-40 1 40 1400 36 35,9 88 -4,8 o 84 30,2

60-70 1/4 L 60 2220 58 35,9 88 -4,8 o 64 23,0

50-60 1/4 L 40 2000 52 35,8 88 -4,9 o 64 22,9------ ------ ------ ------
Brăila 40-50 1 60 3720 100 71,7 100 - Mt. 92 66,0

40-50 1/2 T 80 2480 65 70,9 99 -0,8 - 92 65,2

30-40 1 80 2640 71 68,9 96 -2,8 - 90 62,0

60-70 1/4 T 60 2 100 56 68,4 95 3,5 - 95 65,0

40-50 1/2 L 80 2480 67 68,3 95 -3,4 - 93 63,5

40-50 1 40 2480 67 68,1 95 -3,8 - 92 62,7------ ------ --- ------

Ştefăneşti 40-50 1 60 3 960 100 56,7 100 - Mt. 88 49,9

50-60 1/2 L 40 1960 49 55,5 98 -1,2 - 93 51,6

40-50 1 40 2640 67 55,5 98 -1,2 - 91 50,5

50-60 1/2 T 40 1960 49 33,7 95 -3,0 - 92 49,4

40-50 1/2 T 80 2640 67 53,5 94 -3,2 - 89 47,6

30-40 1 80 2720 69 53,4 94 -3,3 - 88 47,0--- ------ --- --- --- --- ---

Secuieni 40-50 1 60 3840 100 53,0 100 - Mt. 74 39,2

40-50 1 40 2560 58 49,0 92 -4,0 o 82 40,2

40-50 1/2 T 60 1980 45 48,6 92 -4,4 o 82 39,9 I
60-70 1/4 L 60 2280 52 47,8 90 -5,2 00 84 40,2

I
50-60 1/2 L 40 2080 47 47,6 90 -5,4 00 81 38,7

--- --- --- --- ------ --- ---
Valu lui 40-50 1 60 3780 100 46,5 100 - Mt. 78 36,3
Traian 30-40 1 80 2640 70 50,0 108 3,5 - 84 42,0

40-50 1/2 L 80 2480 66 48,2 104 I 1,7
- 84

I
40,5

40-50 1/2 T 80

1

2480 66 47,3 102 0,8 - 84 39,7

40-50 1/2 T 60 1860 49 46,1 99 -0,4 - 90 41,5

DL s- 1 ~iO,l % 3,9 - 5,1 - 6,6

*) 1 = întregi; T = secţionare transversală; L = secţionare longitudinală.

(1 = entire tubers; T = cross cutted tubers; L = longitudinaJly clltted tubers).
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Tabelul 7

Variante posibile pentru reducerea normei de plantare funcţie de localitate, la soiul Desiree

(Possible solutions to reduce the. seed amount of Desiree variety)

l'Jorrna de
plantare

at
plantiIlg)

I

l\Iărimea tuber_ Desi.
culilor (mm) mea,
si modul de mii/ha
'secţionare"') (Density

(Tuber size and thousan.
cutting method) dslha) -k-.g-Ih-a--'-l-~-.~-I

Producţia (Yield)

total (total) ICalltatca 1 dm

I
dif. I semn. totală

0/

10 (eliU.) (SigIlIf.)I ~o I tha

60 1 860 50

60 1 920 52

60 2280 61

80 2 560 69

80 2480 67

25,8

27, i

22,6

22,5

2i,l

21,6

27,5

53

60

52

61

67

51

54

NIt.

-2,6

-0,2

-1,7

-1,4

-1,9

-0,1

100

100

41,8 98

41,1 97

40,6 96

39,9 94

42,3 100

1
42

,5

42,467

1003720

2480

60

80

40-50 1/2 T

40-50 1

60-70 1/4 L

40-50 1/2 L

30-40 1

40-50 1/2 T

30-40 1

Braşov

40-50 1 40 2 480 67 39,6 93 -2,9 - 64 25,31------1-------------- --- --- -----_

3 780 100Brăila 40-50 1

40-50 1/2 L

40-50 1/2 T

60

80

80

2560

2560

68

68

86,7

82,6

80,0

100

95

92

-4,1

-6,7

NIt.

00

87

90

86

75,4

74,3

68,8

40-50 1/2 L 60 1 920 51 78,5 91 -8,2 000 90 70,7
1------1-·-----:..--1--- --- --- --- --- _

Ştefăneşti 40-50 1

30-40 1

40-50 1

60

80

40

3 780 100

2 480 66

2 520 67

59,8

56,7

56,1

100

95 -3,1

-3,7

Mt. 83

83

86

49,6

46,7

48,2

30-40 1 60 1 860 49 55,0 92 -4,0 - 88 48,4------1------1--- ------------ _

Secuieni 40-50 1 60 3 660 100 62,8 100 Mt. 68 42,7

40-50 1

30-40 1

40

60

2440

1800

67

49

60,6

59,7

96

95

-2,2

-3,1

77

78

46,7

46,6

40-50 1/2 T 80 2 480 68 56,0 89 -6,8 00 70 39,2--- ------ --- ------

67

100Valu lui
Traian

40-50 1

30-40 1

40-50 1/2 L

60

80

80

3 840

1

2 560

2 560 I 67

48,7

47,1

45,5

100

97

93

-1,6

-3,2

Mt. 57

58

71

27,8

27,3

32,3

DL 5 - 1 şi 0,1 % 4,3 - 5,7 - 7,3

*) 1 = întregi; T = secţionare transversală; L = secţionare longitudinală

(1 = entire; T = cross cutted tubers; L = longitudinally cutted tubers).
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De asemenea, s-au găsit variante care oferă posibilitatea reducerii
normei de plantare şi la soiul Desiree (tabelul 7). La Braşov s-au obţinut

producţii cuprinse Între 39,9 şi 42,4 t/ha, folosind norm.e de plantare mai
reduse cu 31 pînă la 50<j~. La Ştefăneşti s-au obţinut producţii cuprinse între
55 şi 56,7 tjha şi la Secuieni Între 56 şi 60,6 t/ha în condiţiile reducerii nor
mei de plantare cu 33 pînă la 51 0/0. La Valu lui Traian s-au obţinut produc
tii cuprinse între 45,5 si 47,1 tlha, folosind o normă de plantare mai redusă
~u 33c;~. ,!

La Brăila, spre deosebire de soiul Ostara, prin reducerea normei de
plantare s-a redus semnificativ producţia cu5 pînă la 90/0. Totuşi şi aici s-au
obţinut producţii cuprinse între 78,5 şi 82,6 t/ha, în condiţiile reducerii
norn1ci de· plantare cu 32 pînă la 49 %

•

Trebuie menţionat că nu s-au î"nregistrat diferenţe privind modul de
seetionare a tuberculilor la nici unul din soiurile cercetate.

, H.ezultatele prezentate denlonstreazăcă se poate reduce nonua de plan
tare folosind tuberculi de calibru mic (30-40 lum), confirmînd rezultatele
obţinute de B eri n d e i şi colab. (1972), E d d o w e s (1972 şi 1978),
Grisson şi colab. (1975), Gustafsson (1968), Iritani şi

colab. (1972), lVI li n zer şi H u n n i u s (1979), S v e n s s o n şi Car 1 s
s o TI (1972) sau folosind tuberculi secţionaţi în jUll1ătăţi şi sferturi (F ren c
1957; N e l s s o n, 1970; V o g t şi solab., 1973 şi\V ade, 1970).

Secţionarea tuberculilor luari, de peste 60 lum, în 6:-12 bucăţi nu a
dat rezultate corespunzătoare, aşa cum s-a relatat de N el s o n (1970),
V o g t şi colab. (1973) şi \\1 ade (1970), deoarece netratarea tuberculilor
a condus la deshidratarea rapidrl. a bucăţilor de tuberculi, luai ales în condi
ţiile cînd acest material secţionat a fost expus razelor solare. Este relatat
că expunerea tubcrculilor secţionaţi la razele soarelui determină creşterea

infecţiilor cu boli de putrezire şi implicit a golurilor în cultură. Intensitatea
infecţiilor este corelată direct cu durata expunerii la razele solare şi cu te111
peratura.

Este de aşteptat reducerea golurilor în cultură prin tratarea tuberculi
lor secţionaţi (V o g t şi colab., 1973; \IV ade, 1970).

Reducerea norn1ei de plantare prin folosirea tuberculilor de calibru
mic deterrnină reducerea costurilor aferente materialului de plantat, inclu
siv costurile aferente condiţionrlrii, păstrării, lnanipulării şi transportului
în aceeaşi proporţie. Astfel, reducerea normei de plantare de la 3 700 la
2 700 kg/ha determină reducerea costurilor amintite şi a consumului de ener
gie cu 270/0 (D l'a i ca, 1980).

Stimularea unităţilor producătoare de cartof pentru sămînţă pentru
a produce tuberculi de calibru luic se impune olbligatoriu prin diferenţierea

preţului în funcţie de mărimea tuberculilor, astfel ca preţul tuberculilor de
calibru luic să fie cu cel puţin 27% lnai mare decît cel pentru calibru luare.

CONCLUZII

1. în condiţii de irigare se pot obţine, în zonele de stepă şi colinarăp
producţii medii de 51,4 tjha la Ostal-a şi 55,5 t/ha la Desiree, cu cea 16 t/ha
mai mult decît la Braşov, zona foarte favorabilă. 2 Producţia maximă,

cuprinsă Între 40,7 tjha la Braşov şi 71,7 tjha la Brăila, la soiul Ostara şi
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,respectiv între 42,5 tjha la Braşov şi 86,7 tjha la Brăila în cazul soiului De
siree s-a realizat folosind tuberculi întregi de 40-50 mm la desimea de 60000/
jha, ceea ce reprezintă o normă de plantare cuprinsă între 3 700 şi 4 000 kg/
jha. 3. Folosirea tuberculilor de calibru mic întregi, a tuberculilor de 40
-50 mm secţionaţiîn jumătăţi şi a celor de 50-60 mm secţionaţi în sferturi,
oferă posibilitatea reducerii normei de plantare la 1 800-2 700 kg/ha fără

ca producţia să scadă semnificativ sau diferenţa de producţie să fie~sub 10~/o,

în timp ce nornla de plantare se poate reduce cu 27 pînă la 520/0' In aceeaşi

proporţie se reduc costurile aferente condiţionării, păstrării, manipulării şi

transportului lnateriaJului de plantat, se reduc consumul de energie şi spa
ţiul de depozitare. 4. Stimularea unităţilor producătoare de cartof pentru
sămînţă în vederea livrării tuberculilor de calibru mic impune diferenţierea

preţului pe calibre, favorizînd calibrul mic cu cel puţin 270/0'
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A REDUCED AMOUNT OF SEED AT PLANTING FOR TABLE
POTATO CROP

Summary

The research \vork developed in 1977 and 1978 in 5 localities revealed that the seed
amount for potato destined to table consumption can be reduced from 3700 kg/ha to 1800
-2700 kg/ha (with 27-52%) by using the small sized tubers (30-40 mm diameter), halves
of 40-50 mm tubers or quarts of 50-60 mm tubers. The costs for conditioning, storage,
manipulation and transport are also reduced (naturally, the energy consumption too). The
density of crop at planting is depending on the size of the planted tubers (between 60 and
80 thousands hills/ha). Because there are no diferences between the longitudinal and transver
sal cuttings in the experiment, this work can be done by the cutting machines which are in the
same time treating the tubers with fungicides.

UNTERSUCHUNGEN BETREFFS DER REDUZIERUNG DER
PFLANZUNGSNORM BEI SPEISEKARTOFFELN

Z usarmnenfassung

Die zwischen 1977 und 1978 in funf Ortschaften durchgefiihrten Forschungen, haben
gezeigt dass die Pflanzungsnorm bei Speisekartoffeln von 3700 Kg/Ha bis 1800-2700 Kg/Ha
(also mit 27 -52%) reduziert werden kann durch Benutzung von kleinen Knollen (30-40 mm),
durch Halbierung der mittelgrossen Knollen (40 - 50 mm) oder durch Zerstuckelung der gros
sen Knollen (50-60 mm). Die Methode veranlasst ebenfalls eine Veringerung, in derselben
Proportion der Kosten fur Reinigung, Lagerung, Handhabung und Beforderung, sowie die
Reduzierung des fur diese Arbeiten benotigten Energieverbrauchs.

Die Pflanzungsdichte wird abhăngig von der Grosse der gepflanzten Knollen festge
stellt und schwankt in der Regel zwischen 60000 und 80000 Nester pro Ha.

Es wurden keine signifikante Differenzen zwischen dem longitudinalen und transver
salen Schnitt der Knollen festgestellt und deshalb kann man diese Operation mit den Schnitt
maschinen durchfiihren. Diese Maschienen ausfuhren gleichzeitig auch die Behandlung mit
Fungizieden.
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I1CCJIE,UOBAHH5I OTHOCHTEJIbHO YMEHbIlIEHH5I HOPMbI
IlOCAJlKH IlPOJlOBOJIbCTBEHHOrO KAPTOcI>EJI5I

Pe310Me

HCCJle;U;OBaHH5I npOBO;U;HJlH B 1977 H 1978 rr B rr5ITH MeCTHOCTb51X, rrOJlyqeHHbIe pesyJlb

TaTbI yKasaJlH qTO MO:tKHO yrvIeHbWHTb HopMy rroca;U;KH npO;U;OBOJlbCTBeHI-Ioro KapTo<iJeJ15I C 3700
Krjra ;U;O 1800 -2700 Krjra (To-eCTb Ha 27 -.52%) HCnOJlbSOBaHHe.M KJly6HeH MeHbwero KaJlH6pa

B 30-40 MM, paCCeqeHHeM Ha nOJlOBHHy KJly6HeH B 40-50 MM H Ha qeTBepTH KJly6HeH B .50
-60 MM. B TaKol1 :tKe nponopUHH yMeHbllJafOTC5I H pacxo;U;bI CB51S3HHble C KOH;U;HUHoHHpoBalmeM,

orrxaHeHHeM, MaHHnyJl5IUHeH H TpaHcnopToM, TaK:tKe yMeHbwaeTC5I H pacxo;LJ; sHeprHH ;LJ;Jl5I
rrpoBe;LJ;eHH5I STHX pa6oT. fycToTa CT05IHH5I yCTaHaBJ1HBaeTC5I B saBHCHMOCTH OT BeJlllqHHbI KJly6H5I

HCnOJlbsyeMoro ;LJ;Jl51 noca;LJ;KH H KOJle6JleTC51 B npe;LJ;eJle 60-80 Tblc.jra. TaK KaK He cyllJ,eCTByeT

;LJ;ocToBepHoH paSHHIJ,bI Me:tK;n;y KJly6H5IMH paCCeqeHbIMH B;JJ;OJlb HJlH rronepeK, sTa onepaIJ,H5I

MO:tKeT 6bITb np9HSBe;n;eI-Ia lVIallJ}IHaMH ;U;Jl5I CeqeI-IH5I li O;n;HOBpeMeHHO npOBO;n;HTb H npOTpaBJIH
Barme.
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TEHNOLOGIA CULTIVĂRII, MECANIZARE,PĂSTRARE

REZULTATE DE CERCETARE PRIVIND MAXIMIZAREA
DIRIJATĂ ŞI CONTROLATĂ A PRODUCŢIEI

DE CARTOF (Comunicarea II)

H. BREDT

După prima comunicare cu prezentarea unor rezultate de cercetare
privind efectul cumulat a 8 factori tehnologiei de intensivizare a produc
ţiei şi reacţia cartofului la acţiuneacumulată a factorilor studiaţi (BREDT
şi PAMFIL, 1982), în acest referat se prezintă rezultate pentru aportul
separat, individual al factorilor obţinute din analiza sistemului polifac
torial cercetat în experienţe de cîmp pentru maximizarea producţiei la
un num~tr de 15 soiuri şi linii de cartof. B.ezultatele au scos în evidenţă

mecanismul de realizare a sporului total de producţie (32,6 tjha) prin
efecte pozitive şi negative parţiale şi prin aceasta direcţiile de acţiune

pentru maximizarea sporului de producţie. Doi indici calculaţi pe baza
rezultatelor au permis aprecierea şi a siguranţei şi constanţei în producţie

a soiuri lor şi liniilor de cartof experimentate. Prin calcule de regresie,
s-a putut cuantifica aportul principalelor elemente de realizare a produc
ţiei, cu o determinaţie totală de 95,7%.Sînt posibile încă alte numeroase
interpretări şi valorificări a rezultatelor din asemenea cercetări, în spe
cial pentru cunoaştereacaracteristicilor individuale ale soiurilor şi liniilor
de cartof.

Cercetărilede tehnologie la Institutul de cercetare şi producţie a carto
fului Braşov, urmăresc prioritar intensivizarea multilaterală şi maximizarea
producţiei de cartof. Resursele în acest domeniu sînt încă deosebit de mari,
atît în direcţia ridicării nivelului cantitativ şi calitativ al producţiilor (B e 
r i il d e i şi colab., 1981; B eri n d ei, 1983; Bre d t şi P a fi fiI ,
1982), cît şi în direcţia îmbunătăţirii pronunţate a raportului efort: efect
în producţia cartofului (B eri n d ei, 1981; Soc oI, 1977; Bre d t şi

colab., 1976).
Alături de aspecte practice numeroase pentru intensivizarea produc

ţiei de cartof, unele cercetări speciale de tehnologie urmăresc fundalnentarea
din punct de vedere ştiinţific a acestui proces complex şi foarte eficient de
intensivizare şi maximizare a producţiei de cartof, prin a răspunde la între
bările: a) Care sînt direcţiile şi factorii prin care se poate acţiona cel mai
eficace? b) Care este reacţia cartofului la intensivizarea producţiei? c) Cum
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trebuie dirijaţi factorii de intensivizare pentru a obţine concomitent produc
ţii mari, de calitate şi cît mai economice?

În prima cOlTIunicare (B r e d t şi P am fiI, 1982) s-au prezentat
;rezultate parţiale ale acestor cercetări, privrind efectul cumulat al unor fac
tori de intensivizare si reactia cartofului la actiunea cumulată a factorilor
studiaţi. În această c~munic~re se prezintă rezultate pentru aportul separat,
individual al factorilor, obţinute din analiza sistelTIului polifactorial care a
stat la baza acestor cercetări.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au executat cercetări riguroase de cîmp asupra a 8 factori tehnologici
rezultaţi, mai importanţi din cercetările anterioare. Metoda de cercetare a
fost prezentată detaliat anterior (B re d t, 1981). Esenţa el (tabelul 1),

Tabelul 1

Schema de realizare a variantelor Într-o experienţă cu 8 factori
(Scheme of variants in an experiment with 8 factors)

Factorii (Factors)* )

Îngrăşăminte chimice

Gunoi de grajd

Arătură de bază

Metode de plantare

Densitatea culturii

Întreţinerea culturii

Îngrăşare foliară

lrigaţia

Graduărilefactorilor şi treptele de acţiune

(Rates of fac tors and levels of act ion)

1 222 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 334 4 4 444 4 4

1122222222333333334444444

1112222222233333333444444

1 1 1 122 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 444 4

111 1 122 2 2 2 2 223 3 3 3 3 3 3 3 4 444

1 1 111 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 334 4 4

1 1 1 1 1 1 122 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 344

1 1 1 1 1 1 1 122 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 334

Variantele (Variants) 123456789. 25

*) Chemical fertilizers, farmyard manure, autumn ploughing. planting method, crop density, tillage and
Cultivat ion, foliar fertilizers, irrigation.

constă în posibilitatea analizei acţiunii concomitente a celor 8 factori cu cîte
4 graduăride intensitate crescîndă (1-4), astfel încît se ajunge, sub aspectul
acţiunii factorilor studiaţi, de la un pol "extensiv({ (11111111) la unul
"intensiv({ (44444444) prin 25 variante experilTIentale (1-25). Întregul sis
tem este dirijat şi controlat cu ajutorul celor 8 X 3 - 24 intervenţii sau
,,impulsuri ({ tehnologice care se realizează în cadrul variantelor 1-25,
cîte unul în fiecare variantă.
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Importantă În aceste cercetări este intensitatea crescîndă a celor 4
graduări ale factorilor, precum este exemplificat mai jos prin structura celor
mai recente experienţe:

1. îngrăşăminte cu azot (N) :
Ni - 100 kg/ha S.a.
N2 - 200 kg/ha
N 3 - 300 kg/ha
Nt, - 400 kg/ha

5. Lucrările de bază ale solului (1) :

Il - Arat 30 cm
12 - Arat cu subsolaj 30+15 icm
13 - Arat 30 cm + afînare

adîncă 60 cm
1" - Idem 13 + biloane din

toamnă

2. iÎngrăşăminte cu fosfor (P) :
Pi - O kg/ha s.a.
P 2 _. ,100 kg(ha
P3 - 200 kg/ha
P4 - 300 kg/ha

6. Pregătirea materialului de
plantat (p) :
Pi - Fracţia 1
P2 - Fracţia 2
P3 - Fracţia 2 stimulat
'Pl, - Fracţia 2 încolţit

la lumină

7. îngrăşăminte foliare (F) :
fi - O
f 2 - 2 X 4 lIha
f 3 - 4 X 4 l/ha
f l, - 6 X 4 l/ha

3. îngrăşăminte cu potasiu (K) :

Ki - O kg/ha s.a.
K2 - 100 kg/ha
K3 - 200 kg/ha
Kt, - 300 kg/ha

4. Gunoi de grajd (g)
gi - O t/ha
g2 - 20 t/ha
g3 - 40 t/ha
gt, - 60 t/ha

8. Lucrări de întreţinere şi

irigat (1) :
ii - !!ntreţinut normal
i2 - Idem ii + afînat o dată

pe intervale
i3 - Idem ii + afînnt 2 ori

pe intervale
il, - Idem i3 + irigat (2-6

udări)

Experienţele au fost executate la Braşov, cu condiţii în general favo
rabile cartofului şi cu 4-15 soiuri de cartof, realizÎndu-se pe această cale
foarte eficace, atît testarea potenţialului biologic de producţie al fiecărui

soi, cît şi diferenţierea factorilor tehnologiei studiaţi în raport cu cerinţele

diferite ale soiurilor cuprinse în experienţe. S-a lucrat mecanizat, apropiat
de condiţiile din producţie, cele 4 graduări ale fiecărui factor reprezentînd
parcele mari de 1 000-2 500 m 2 •

Pentru analiza individuală a variantelor 1-25, în vederea aprecierii
separate a fiecărei intervenţii sau a fiecărui impuls tehnologic (pe factori,
soiuri, grupe de soiuri şi interacţiunile acestoraetc.), s-a folosit metoda de
calcul prin analiza varianţei pentru experienţe cu aşezare în parcele subdi
vizate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Experienţele din care provin majoritatea rezultatelor au cuprins tema
tica reclată mai sus (8 factori cu cîte 4 graduări) şi au fost executate cu 15
soiuri şi linii de cartof, aparţinînd la 3 grupe diferite de soiuri: semitimpurii,
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Tabelul 2

Analiza varianţei pentru testarea acţiunilorşi interacţiunilorîn realizarea producţieide tuberculi
şi de vreji

(Variance analysis of testing actions and interactions met in the process of hilding the
tuner and haulm yield)

Producţia de tubercuJi lnăltimea vrejilor
Cauza variabiJităţii GL (Tuber yield) (Haulm height)

(Variabilitity source)") (F.D)

F I F,P 5%) 1
s F I (F,P 5%) I s,

G= 3 grupe de soiuri 2 2,7 (19,0) - 1 812,7 ( 19,0) ***
S=5 soiuri 4 10,0 (3,3) ** 132,9 (3,3) ***
F=8 factori 7 8,6 (2,1) ** 10,3 (2,2) **
T = 3 trepte de acţiune 2 923,9 (3,0) *** 897,7 (3,0) ***
E=2 variante-efect 1 11,8 (3,8) ** 4,4 (3,8) *

~ ---- --
SxG 8 9,0 (2,8) ++ 219,3 (2,8) +++

-- --
FxG 14 1,5 (1,8) - 8,4 (1,7) ++
FxS 28 1,5 (1,6) ± 1,0 (1,6) -
FxSxG 56 1,1 (1,4) - 1,7 (1,4) I

--
TxG 4 9,6 (2,4) ++ 122,5 (2,4) +++
TxS 8 4,5 (1,9) 1 10,4 (1,9) ++T

TxF 14 55,9 ( 1,6) +++ 75,9 ( 1,6) +++
TxGxS 16 5,6 (1,6) ++ 18,1 (1,6) +++
TxFxG 28 1,1 (1,4) - 8,6 (1,4) ++
TxFxS 56 0,9 (1,3) - 2,4 (1,3) +
TxFxSxG 112 1,0 (1,2) - 1,6 ( 1,2) 1"

-- --

ExG 2 0,3 (3,0) - 1,0 (3,0) -
ExS 4 0,1 (2,4) - 0,1 (2,4) -
ExF 7 3,8 (2,0) + 5,6 (2,0) +
ExT 2 18,3 (3,0) +++ 15,4 (3,0) +++
ExGxS 8 0,1 (1,9) - 0,4 (1,9) -
ExFxG 14 1,4 (1,6) - 3,6 ( 1,6) +
ExFxS 28 1,9 (1,5) + 1,5 (1,5) +
ExTxG 4 1,3 (2,4) - 0,8 (2,4) -
ExTxS 8 0,2 (1,9) - 0,9 ~ 1,9) -
ExTxF 14 5,9 (1,6) ++ 16,2 (1,6) +++
ExFxGxS 56 1,1 (1,3) - 1,9 ( 1,3) +
ExTxGxS 16 0,3 (1,6) - 0,5 ( 1,6) -
ExTxFxG 28 1,6 (1,5) + 4,2 ( 1,5) +
ExTxFxS 56 1,0 (1,3) - 1,8 ( 1,3) +
ExTxFxGxS 112 0,9 (1,0) - 2,0 (l,a) +

*) Tipul experienţei (Experiment type) : 2 X 3 X 8 X 5 X 3 = 720 variante (variants) (G = 3 grollp of varieties,
S = 5 varieties, F = 8 factors, T = 3 levels of action, t = 2 effects as variants).
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semitîrzii şi tlrzii. În tabelul 2 este prezentată analiza varianţei pentru una
din experienţe cuprinzînd ca factori de calcul: (E) efectul intervenţiilorsau
impulsurilor tehnologice realizate în experienţă de la o variantă la alta,
prilna lnartor şi a doua cu efectul înregistrat. Este factorul cel D1ai mult
interpretat în această comunicare, în interacţiune cu următorii factori din
calcul: (1') treptele de acţiune 2/1, 3/2 şi 4/3, conform schiţei din tabelul 1 ;
(F) factorii propriu-zişi ai experienţei, 1-8; (G) cele 3 grupe de soiuri şi

(S) reprezentînd 5 soiuri de cartof în fiecare grupă. S-au interpretat două

efecte finale principale: producţia de tuberculi şi înălţilTIea medie a vrej ilor
(exprimînd indirect masa de vreji). Volumul foarte mare de date din această

experienţă se ridică la 720 "variante.
De la început atrage atenţia, în tabelul 2, variabilitatea mult mai pro

nunţată (valori F şi semnificaţii mai mari şi lnai frecvente) sub influenţa

diferiţilor factori, la în~dţimea sau masa vrejilor, comparativ cu producţia

de tuberculi. Determinanţi pentru această creştere foarte diferită a vrejilor
sînt însă numai factorii soi (proba F = 132,9/3,3) şi îndeosebi grupa de soiuri
(proba F = 1813/19,0), ceilalţi factori din calcul influenţînd egal sau lnai
puternic producţia de tuberculi. La producţia de tuberculi mai trebuie evi
den"ţiate două aspecte importante pentru intensivizarea şi maximizarea pro
ducţiei: a) Variaţii mult lnai n1ari de producţie decît cei 8 factori tehnolo
gici diferiţi, au imprimat cele 3 trepte de acţiune privind graduarea factorilor
(proba F = 923,9/8,6), deci investiţiile cantitative pentru producţii n1ari
de cartof. b) A rezultat de asemenea o variaţie mai mare în cadrul soiurilor
de cartof decît între grupele de soiuri în realizarea producţiei de tuberculi
(proba F = 10,0/2,7), confirmîndu-se de aiei necesitatea diferenţierii tehno
logiilor de producere a cartofului nu pe grupe de soiuri, ci la nivelul fiecărui

soi în parte (Bredt, 1982; Berindei, 1981). O diferenţă foarte
mare de efect, atît ca actiune cît si la interactiuni, Se constatrl între varian
tele - efect sau - inlpu'ls tehnol~gic (E) şi h:eptele de acţiune (T), ultimele
reprezentînd de fapt salturi dupzl acumularea a 7 efecte parţiale (E).

Rezultatele obţinute pentru soiurile de cartof şi grupele de soiuri sînt
prezentate în tabelul 3. La producţia de tuberculi: egalitate între grupele de
soiuri, dar variaţii mari în cadrul grupelor, evidenţiindu-se soiurile Super,
Măgura, Colina, Ora, Adretta. La masa de vreji: amplitudini mult mai mari
de variaţie, îndeosebi funsţie de lungimea perioadei de vegetaţie la grupele
de soiuri, dar si la soiurile testate fată de rnartori.

În tabel~l 4 se analizează, pen'tru producţia de tuberculi, amplitudi
nea sau sporul total dintre extremele extensivă şi intensivă (respectiv 30,3 şi

62,9 t/ha), în valoare de 32,6 t/ha, pe cei 8 factori tehnologiei studiaţi

(E><F*) şi pe treptele de acţiune 2/1, 3/2 şi 4/3 (EX T***). Acest spor total
reprezintă suma diferenţelorde producţie cauzate de cele 8 X 3 = 24 impul
suri tehnologice sau măsuri de intensivizare experilnentate în cele 25 variante
ale experienţei, diferenţe care sînt redate în aliniatul 2 al tabelului 4. Se
poate observa de ~ici că acest spor total de producţie reprezintă de fapt o
sUInă algebrică a unor diferenţe plus şi minus de producţie, funcJie de efec
tul plus sau minus al impulsului de intensivizare experimentat. In cazul de
faFl, l11ajoritatea diferenţelor minus sînt grupate în latura intensivă a sis
temului (treaptă de acţiune 4/3), din cauza condiţiilor deosebi te din anul
1980, în care unele măsuri tehnologice de intensivizare nu au dat rezultate
bune, cum au fost în special încolţirea lTIaterialului de plantat (prim~l\'ara
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Tabelul 3

Influenţa grupelor de soiuri şi soiurilor de cartof experimentate

(Effect of groups of varieties and of varieties on tuber yic1d and haulm height)

I1'<od'''I'a d, ,""'''u'' (VI,'d)

I
înălţimea vrejilar (Height)

Specificare (Items)
t/ha I clif. I % I s I I Icm dif. % S

Soiuri semitimpurii
(Medium early varieties) 48,3 O 100 Mt. 42,0 O 100 Mt.

Soiuri semitîrzii
(Medium late varieties) 52,6 4,3 108 - 53,3 11,3 127 ++

Soiuri tîrzii (Late varieties) 52,1 3,8 107 - 59,7 17,1 142 +++
DL (SLD) 5% 4,5 t sau (ar) 9% 2,3 efi sau (ar) 5%

"SxG" ** ***

44,6 O I 100 Mt. 33,3
I

O 100 Mt.Ostara (Mt. chech.)

Muncel 49,6 5,0 112 - 45,6 12,3 137 +++
Adretta 50,3 5,7 113 + 49,3 16,0 148 +++
Semenic 37,8 -6,8 84 o 38,0 4,7 114 ++
Super 59,2 14,6 134 +++ 43,7 10,4 131 +++

-- -- '------ ----
Desiree (Mt. chech.) 47,2 O 100 Mt. 47,2 O 100 Mt.

Măgura 62,1 14,9 132 ++ 62,2 15,0 132 +'-LTI

Colina 58,5 11,3 124 ,+++ 60,3 13,1 128 +++
Bv 70-417-249 46,0 -1,2 97 - 51,0 3,8 108 +
Bv 71-346-1 49,3 2,1 104 - 45,7 -1,5 97 -

-- -------- ----- --
Eba (Mt. chech) 48,6 ° 100 lVIt. 64,3 O 100 Mt.

Ora 63,8 15,2 131 +++ 70,1 5,8 109 ++
Procura 48,9 0,3 101 - 51,7 -12,6 80 +++
Bv 73-1093-3 46,8 ,-1,8 96 - 53,5 -10 ,8 83 000

DL (SLD) 5% 5,5 t sau (or) 11-12% 3,6 cm sau (or) 6-11%

rece şi ull1edă) şi modelarea terenului din toalnnă (lucrare executată necores
PUl1Z~Ltor în toamnă şi compactarea excesivă a solului prin1~lvara). Cunoscînd
factorii tehnologiei experimentaţi şi gracluările lor, care au fost prezentate
lnai sus, aceste diferenţe caracterizează cuantificat efectul fiecărui impuls
tehnologic sau fiecărei măsuri de intensivizare experimentate, ca de exemplu:

300/200 kg îngrăşăn1înt cu azot: +3,5 t/ha***;
100/0 kg îngrăşămînt cu fosfor: 1,5 t/ha * ;
60/40 tone gunoi la hectar: -1,9 t/hao;
.Afînat solul la 60 cm/subsolaj : 4,8 t/ha etc.
Aceste interpretări parţiale sîni însă puţin concludente, deoarece, cmTI

s-a confirmat chiar şi din aceste rezultate, producţia de tuberculi este tot
deauna efectul sintetic al unui complex de factori, cu acţiuni şi interacţiuni



Tabelul 4

Analiza amplitudinii totale pentru producţia de tuberculi, pe factori şi trepte de acţiune

(Analysis of total amplitude of tuber yield, depcnding on faetors and levels of actiol1)

Ex Tx F*

1 30,3 36,5 38,0 39,4 39,7 40,2 42,1 46,6 39,1
2 36,5 38,0 39,4 39,7 41,1 42,1 46,7 46,1 41,2
2 46,1 49,6 51,0 51,5 51,4 56,2 60,1 58,9 * 53,1
3 49,6 51,0 51,5 51,4 56,2 60,1 58,9 62,9 55,3
3 62,9 62,0 62,0 62,4 60,8 51,7 49,4 46,4 57,4
4 60,8 62,0 62,4 60,5 51,7 49,4 46,4 52,9 55,9

Difercnţele (Difcrences)

2fl I 6,2>++ I 1,5+

I
1,4 I 0,3

1,4 1,9+ /' ,6+++ -o 5 1168 51 I 2,1+++
3/2 3,5+++ 1,4 0,5 0,1 4,8++ t 3,9+++ - 1,2 5:2+++ 18:2 56 2,3+++
4/3 -2,100 ° 0,4 -1,90 (9,1) -2,300 _3,0000 6,5+++ -2,4 -7 -0,9

ExF*

Factorii (Factors namccl in table)
Treapta de

actiune
(Acti~n levcl)

T

2

3

1
2
3

Varianta efect.
ele comparat

E NI
2

P I

:l I 4 1 5gUlloi de lucrările

K grajd solului

Producţia (Yield) t/ha

E xT***

I
6

pregătirea. 7 8 suma (Sum)
materialului 11llgră~.ăll1intel î~lt.re.tinereal I ,media

plantat folJare ŞI Ingarea t/ha % (average)
~
:t>
~

~
N
:t>
::a
l;tj

:t>
tl
~
~
c.;
:t>
1-3
ţi><

:t>
"'d
::a
O
tl
c:
()

-1-3

~

Suma (Sum) t/ha 7,6 2,9 2,3 -1,5 6,2 3,5 0,4 11,2 I 32,6 I 1,3++
% 23 9 7 - 5 19 11 1 35 100

Clasarea 2 5 6 8 3 4 7 1
(Lader)

DL (LSD)5... 1..,0,1% = 1,5... 2,0... 2,6 tone ((Ol1eS)

<:O
~1



96 H. BREDT

pozi tive şi negative care se însumează algebric. Sporurile selnnif icative de
producţie din această experienţă au rezultat în condiţiile ineficienţei altor
factori sau graduări, ele sînt prin urmare un rezultat al situaţiei sau stării

existente în întregul sistem. Scopul urmărit chiar şi aceste cercetări este
optinlizarea în sistem a factorilor tehnologici, în direcţia eliIninării efecte
lor negati\'e şi măririi continue a celor pozitive, care hotărăsc m{lrimea spo
rului total de producţie.

Prin Însull1area algebrică a diferenţelor parţiale în tabelul 4, s-a putut
cuantifica contribuţia celor 8 factori tehnologici studiaţi şi a treptelor de
acţiune la realizarea sporului total de 32,6 tone tuberculi la hectar 100%).
Cei Inai eficienţi factori (E X F*) au fost lucrările de întreţinere şi irigare
(35 <Jo), Îngrăşămintele cu azot (23<Jo) şi lucrările solului (19°/~). Gunoiul
de grajd şi îngrăşămintele foliare nu au influenţat producţia în condiţiile

date: sol bogat în humus şi argilă, timp umed şi rece în prin1a parte a pe
rioadei de vegetaţie, deficit de precipitaţii În lunile iunie şi iulie etc.

Mult mai spectaculoase sînt Însă sporurile medii înregistrate pe cele 3
trepte de acţiune (ExT***): 2/1 = ]6,8 t/ha sau 51<Jo, 3/2 = 18,2 t/ha sau
56~~, iar la' 4/3, din cauza condiţiilor vitrege, graduările 111axilne ale unor
factori neputîndu-se manifesta în 'anul 1980, producţia scade din nou: -2,4
t/ha în lnedie sau -7%

, Semnificativ pentru acest nl0d de optimizare în
complex al factorilor pentru producţii mari, este totuşi faptul că sporul
cel 11lai lllare s-a realizat la a doua treaptă de acţiune {J/2 = 18,2 t/ha) şi

nu în latura extensivă a sistenlului (2/1 = 16,8 t/ha). In figura 1 sînt re
date rezultate din alte cxperienţe, în condiţiipedoclimatice favorabile,
pentru aceea repartizarea sporurilor de producţie obţinute Între variantele
extreme 1 şi 25 (22,5 şi 25,0 t/ha) , pe cele 3 trepte de acţiune 2/1, 3/2 şi

413. Cota parte cea mai mare din aceste sporuri a rezultat la soiul Desin§e
între graduările 2 şi 3 (trapta de acţiune 3/2, 39%), iar la soiul Eba chiar
la treapta de acţiune 4/3 (36%). Aceste curbe care exprim3- cel mai bine po
tenţialul tehnologic de producţie în condiţiile date, s-au putut menţine deci
în creştere pînă la nivele superioare de intensivizare tocmai prin adoptarea
şi respectarea acestui principiu de optimizare sau m'lxilnizare a producţiei

"în sistem multifaetorial complex((, care stă la baza acestor cercetări.

Datele din tabelul 4 au fost calculate în medie pe 14 soiuri şi linii de
cartof experimentate. Este în curs acum interpretarea tuturor rezultatelor
pe 2-3 ani de experimentare separat pe soiuri, obţinîndu-se un lnaterial
preţios pentru diferenţierea tehnologiilor sub aspectul factorilor studiaţi,

la nivelul fiecărui soi.
I{ezultatele obţinute în aceste experienţe au pern1is unele aprecieri

asupra constanţei în producţie a soiurilor şi grupelor de soiuri experimen
tate (tabelul 5), folosind ca bază de analiz~l abaterile plus şi minus cauzate
de impulsurile sau măsurile de intensivizare în cadrul variantelor 1-25.
Pentru realizarea la soiul Ostara, de exemplu, a sporului de 20,7 tjha, au
fost înregistrate efecte pozitive individuale în sumă de 70,5 t/ha, din care
s-au anulat 49,8 t/ha reprczentînd suma efectelor negative din unele variante
de intcnsi"vizare. Din aceste cifre s-au calculat doi indici care pot exprillla
constanţa în producţie şi anUHle: (1). Raportul dintre suma aritnletică a
abaterilor plus sau minus şi sporul de producţie între yariantele extreme şi

(2). Abaterile minus exprimate în procent faţă de total abateri. Cu cît aceşti
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Fig. 1. Repartizarea sporurilor de producţie pe treptele de acţiune ale factorilor
(Yield increase on every action level of the factors)

indici sînt mai .mici (= abateri minus mai reduse), cu atît materialul anali.
zat a manifestat o constanţă mai mare în producţie şi invers. Pe această

cale s-au confirmat mai constante în producţie, grupele de soiuri în raport cu
lungimea perioadei de vegetaţie (tîrzii, semitîrzii, semitimpurii), iar dintre
soiuri şi linii indiferent de grupa din care fac parte: Eba, Ora, Bv. 73-1093-3,
Bv. 71-346-1, Adretta, Desiree, Procura, Ostara, Super şi Măgura.

Unele rezultate privind contribuţia principalelor elemente ale recoltei
la realizarea producţiei de tuberculi în aceste experienţe, calculată cu aju
torul regresiei multiple cu eliminarea succesivă a variabilelor independente
(L e n g a u e r, 1965) sînt redate în tabelul 6. Cele 10 elemente ale produc
ţiei analizate, au determinat producţia sau explică realizarea producţiei în
proporţie de 95,70/0. Pe primele două locuri s-au clasat greutatea medie a
tuberculilor şi numărul de tuberculi la hectar (17,9 + 15,2% în medie).
Urmează cu importanţă egală numărul de cuiburi şi de tulpini la hectar
(cîte 11 0/0) şi pe locurile 5 şi 7, elelnentele care caracterizează masa de
vreji în legătură cu realizarea producţiei de tuberculi (înălţimea şi diametrul
tulpinilor, în medie 10,5 şi 7,4%). Şi pentru aceste elemente ale recoltei, se
observă o diferentiere a efectului, functie de soiurile diferite cu care s-a
lucrat. Astfel soiu'rile mai timpurii Osta~a şi Muncel au reacţionat mai pu
ternic la numărul de cuiburi la hectar, comparativ cu soiurile mai tardive
pentru care a influenţat mai puternic numărul de tulpini la hectar. Soiul



Calculul constanţei în producţie a soiurilor şi grupelor de soiuri

(Constancy of yield at varieties and groups of varieties)

1:0
Tabelul 5 1ce

I Indici (Indices)
Sporul de

Suma abaterilor pînă la.realizarea sporului în tone
(Sum of deviations in tones)

Grupa Soiul producţie 1. total abateri Clasarea
(Group) Linia realizat (yield

I
din care (from which) . la spor 2. abaterile (Order)

(Cultivar) increase) t/ha (total deviatiolls în %
(a-b) total

I per increasc) (% deviations)
+ a - b

Ostara 20,7 120,3 70,5 49,8 5,8 41 8

Semitimpurii
Muncel 20,6 144,0 82,3 61,7 7,0 43 13

(medium early) Adretta 24,9 126,7 75,8 50,9 5,1 40 5
-

Semenic 10,0 91,0 50,5 40,5 9,1 45 14

Super 25,8 161,1 93,4 67,6 6,2 42 9

Media grupa 1 (Mean) 20,4 128,4 74,4 54,0 6,3 42 3

Desiree 19,2 101,0 60,1 40,9 5,3 40 6-
Măgura 22,4 147,6 85,0 62,6 6,6 43 10

Semitîrzii
Colina 15,4 107,8 61,6 46,2 7,0 43 12(Medium late)
Bv 70-417-249 17,8 120,6 69,2 51,4 6,8 43 11

Bv 71-346-1 21,4 102,6 62,0 40,6 4,8 39 4

Media grupa 2 (Mean) 19,2 116,0 67,6 48,4 6,0 42 2

Eba 28,3 91,3 59,8 31,5 3,2 35 1-
Tîrzii Ora 38,5 137,3 88,0 49,3 3,6 36 2

(Late) -- -
Procura 15,9 84,5 50,2 34,3 5,3 41 7

-
Bv 73-1093-3 30,0 132,8 81,4 51,4 4,4 39 3

Media grupa 3 (Mean) 28,1 111,5 69,8 41,7 4,0 37 1

ţi:

III::o
t'1
t;
l-3



Contribuţia principalelor elemente ale recoltei la realizareţl producţiei de tuberculi
(Contribution of main elements of plant to t\lber yield)

Regresii multiple cu eliminarea succesivă a variabilelor independente: n = 25; Determinaţia totală (Dt = 95,7%)
(Multiple regressions by discarding succesively the independent variables n = 25, total determination Dt = 95,7%

Ta,betul 6

Influenţa în % (Effect)

Variantele independente* Limitele extreme Clasarea
pe soiuri (for varieties)

(Independent variables) (Limits of variation) Dt - Dr (Order) media

O;t." 1Mun,,' IDe;l<"'1 Colina I I ~.soiurilor
(mean) Eba

Greutatea medie a tuberculilor 46-96 g 1,730 1 17,9 12 17 14 19 16 20
- - - - - -

Nr. mediu de tuberculi/cuib 4,6-14,8 buc 0,359 9 3,7 1 4 6 3 3 4

Nr. de tulpini principale/cuib 2,3-7,7 buc 0,865 6 9,0 .5 6 4 13 16 6- -
Înălţimea medie a tulpini10r 30-88 cm 1,002 5 10,5 15 15 8 9 -4 5

- -
Diametru mediu al tulpini10r 8,1-12,2 mm 0,707 7 7,4 6 5 11 8 7 3

-

Interfaza plantat - înflorit 65-84 zile 0,317 10 3,3 2 5 3 3 1 4

Interfaza Înflorit-maturitate 50-68 zile 0,601 8 6,3 6 6 3 9 2 8

Nr. de cuiburi la hectar 30-60 mii 1,055 3-4 11,0 14 12 11 8 7 8
- -

Nr. de tulpini la hectar 116-308 mii 1,066 3-4 11,1 10 9 12 11 10 9
- - - -

Nr. de tuberculi la hectar 184-592 mii 1,466 2 15,2 19 11 14 11 16 12
- - - - - -

--- --- ------ ---
Total (DT) 95,7 90 90 87 93 83 80

tii Mean weight of tuber; 2. Mean number of tubers in a hill; 3. Mean number of stems in a hill; 4. Mean height~
Mean diameter of stems; 6. Interphase planting - flowering; 7. Interphase flowerlng ripening; 8. Number of hills/h ai
Numper of stel~s/ha; 10, NU~Qer of tubers(ha , . -' .
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Desin§e a realizat producţii mai mari prin creşterea diametrului mediu al
tulpinilor, spre deosebire de soiurile Ostara şi Muncel pentru care a fost
determinată înălţimea medie a tulpinilor sau de soiurile Colina şi Eba care
au realizat producţiilemari încondi ţiile date printr-un număr mai mare de
tulpini principale la cuib.
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În f.igurile 2....,-,-4 sînt prezentate cîteva exemple pentru efectul luare a:l
modului de dirijare a .factorilor tehnologici),în complex" sau în sistem multi
factorial, trecî'nd la nivelul următor' al unui factor numai după ce toţi cei
lalţi factori au ajuns la nivelul respectIv (în conformitate cu tabelul 1), de~i
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după pregătirea corespunzătoare a fiecărei intervenţii noi. Astfel, nunlai
prin crearea celor mai bU.ne condiţii de valorificare a îngrăşămintelor

chîmice,'prin Tidicarea corespunzătoare a celorlalţi şapte factori din
experienţă (figura 2), s-au putut obţine încă 6,Stspor cu 350Î200kg
îngrăşăminte NPK şi încă 4,3 t· spor cu 500/350'lcg'·îngrăşămînt NPK la
hectar - şi toate acestea cu coeficienţi ridicaţi ·dei'valorificare :45 şi respec-
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Fig. 4. Diferenţele de producţie determinate prin suplimentarea factorului iri
&;aţie la diferite nivele de intensi'vizare (Differel1ces of yield obtained by addi-

b tional irrigation at different intensivization levels)
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tiv 29 kg tuberculijkg NPK. Reacţia la creşterea dozelor de îngrăşăminte

NPK a fost puternic crescîndă spre soiurile mai tardive de cartof.
Pentru gunoiul de grajd (figura 3), care pe solul humico-semigleicde

la Braşov aduce de regulă sporuri mici de producţie, s-au înregistrat sporuri
de 7,8 şi 3,9 tjha cu coeficienţimari de v~dorificare (390 şi 195 kg tuberculij
tona de gunoi), cînd au fost adaptaţi concomitent şi ceilalţi şapte factori
din sistemul experimentat, creîndu-se astfel toate condiţiile pentru eficienţa

maximă a gunoiului.
Pentru factorul irigare la cartof (figura 4), s-:au înregistrat diminuări

mari de producţie, în medie -4,1 tjha şi mai mult la soiurile mai tardive,
cînd irigarea a fost insuficientă (numai 2 udări) şi aplicată pe graduările

extensive ale celorlalţi 7 factori şi sporuri de 2-5 tjha, chiar şi la Braşov

într-un climatic normal, cînd s-au creat toate condiţiile de intensivizare şi

luaximizare a producţiei de cartof.

CONCLUZII

1). Factorii soi şi grupa de soiuri au determinat o variabilitate mai
luare pentru luasa de vreji, comparativ cu factorii tehnologici (îngrăşăminte,

lucr{trile solului, pregătirea materialului de plantat, întreţinerea şi irigarea
cartofului) şi luai ales cu graduările cantitative ale acestor factori, care au
influenţat egal sau mai pronunţat producţia de tuberculi. 2). Variabilitatea
producţiei sub influenţa factorilor studiaţi a fost mai mare între soiurile de
cartof din fiecare grupă, decît între grupele diferite de soiuri, confirmînd nece
sitatea diferenţierii tehnologiilor la nivelul soiului. 3). Analiza sporului total
de producţie (+ 32 ,6 t/ha) pe măsurile care l-au determinat (24 impulsuri
tehnologice), a scos în evidenţă efecte pozitive şi negative parţiale, mecanis
mul de realizare a sporului şi prin aceasta direcţiile de acţiune pentru maxi
mizarea sporului de producţie. 4). Dirijarea concomitentă în sistem a 8
factori tehnologici pentru maximizarea producţiei de cartof, a determinat
realizarea de sporuri parţiale mari de producţie pînă la nivelele cele mai
înalte de intensivizare experimentate (3/2 şi chiar 4/3). 5). Doi indici cal
culaţi pe baza rezultatelor cercetărilor de cîmp, au permis aprecierea sigu
ranţei şi constanţei în producţie a soiurilor şi liniilor de cartof, evidenţiin

du-se sub acest aspect : Eba, Ora, Bv. 73-1093-3, Bv. 71-346-1,Adretta, Desin§e,
Super şi J\t1ăgura. 6). Pentru zece elemente ale producţiei de cartof, deter
minaţia totală a fost de 95, 7Cj!0' rezultînd ordinea: greutatea medie a tuber
culilor (17,9%), numărul de tuberculi la hectar (15,2.Cj!0), numărul de cuiburi
şi tulpini la hectar (cîte 11%), înălţimea şi diametrul tulpinilor (10,5 şi

7, 4Cj!o), cu variaţii pronunţate însă funcţie de soi. 7). Volumul mare de date
din asemenea cercetări pern1ite în continuare şi alte numeroase interpretări

şi valorificări, în special pentru cunoaşterea caracteristicilor individuale
ale soiuriloL
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EXPERIMENTAL RESULTS IN CONDUCTING YIELD POTATO
MAXIMIZATION (II COMM.)

Summary

In addition to the first comlTlUnication about the results obtained by the cumulated
eHect of 8 technological factors for intensifying the production (BREDT and PA:rvIFIL, 1982),
the separate contribution 01 each factor is now analysed with the aid of the calculation
of the polifactorial· system tested underfield conditions for maximiz ing the yield of 15 va
rieties and lines. The resultsshowed the way of getting the total increase of yield (+32.6 ti
ha), by positive and negative partial effects, based on which one can guess the best direc
tion of· acting to a maximum increase of yield. Two indices calculated from these results
allowed the assessment of the exact size and constancy of the yield of the cultivars expe
rimented. By regression the contribution of the main elements of building the yield was
found. The total determination was 95.7 %. Other many aspectsof interpretat ion of the data
are possible if such a system is used, especially in the case of the potato varieties and lines.

VERSUCHSERGEBNISSE BETREFFS DER GELENKTEN UND
UBER\VACHTEN MAXIMISIERUNG DER KARTOFFELPRODUKTION

(II - te MITTEILUNG)

Zusammenjassung

In eine vorige Mitteilung wurden einige Versuchsergebnisse betreffs der kumulierten
W irkung 'Ion 8 technologischen Faktoren der Produktionsintensivierung und der Kartoffel
reaktion an der kumulierten Wirkung der studierten Faktoren prasentiert (BREDT und
PAMFIL 19&2). In diese Mitteilung werden jetzt Ergebnisse liber dem individuelIen, getrennten
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Beitrag derselben Faktoren geschildert, Ergebnisse die aus der Analyse eines polyfaktorielen
Systems hervorgegangen sind. Das polyfaktoriele System wurde in Feldversuche betreffs der
Maximisierung der Produktion bei 15 Sorten urid Linien untersucht. Die Ergebnisse haben
den Realisierungsmechanismus des gesamten Produktionszuwachses (+ 32,6 T/Ha) und inbe
griffen die Aktionsrichtungen fUr die Maximisierung des Produktionszuwachses herausgehoben.
Zwei auf Grund der Ergebnisse berechnete \:Vertmessziffern haben die \:Vertschă.tzungder Pro
duktionsgevvissheit und der Produktionsbestă.ndigkeitder geprhften Linien und Sorten ermo
glicht.

Durch Regresionsrechnungen konnte man den Beitrag der wichtigsten Ertragakompo
nenten, mit einer gesamten Bestimmung von 95,7 %, quantif izieren. \Veitere zahlreiche Inter
pretationen und Verwertungen der Ergebnisse solcher Vntersuchungen sind noch meiglich,
insbesondere fiir die Erkenntnis der individuellen Charakteristiken der Kartoffelsorten-und
Linien.

PE3YflbTATbIMCCflEnOBAHHH OTHOCHTEflbHO HADPABflEHOH
11 KOHTPOflMPYEMOll MAKClll\r\113AUHH YPO)lZAl1HOCTl1

KAPTOcI>Efl5I (BTOPOE COOEIll.EHHE)

Pe31O/,te

DocJIe nepBoro co06memuI c npe~CTaBJIeHHeM HeKoTopbIX pe3y.TIbTaTOB HCCu'1e;r:(OBaHH51
OTHOCHTeJIbHO COBMeCTHTeJIbHOrO .:4J<!JeKTa 8 TeXHO.nofHLICCKHX <!JaruopoB HHTCHCHBH3HpOBam151
npOHSBO~HTeJIbHOCTH H peaKUHH KapTo<ţJeJI51 Ha ~eiicTBHe COBMecTHMoe 11sylJaeMbIX <ţJaKTopOB

(I3PEJlT 11 TIAM<t>HJl, 1982 r), Tenepb npe~CTaBJ15IIOTC51 pesYJIbTaTbI OT~eJIbHOrO ;n;elrcTB11H
KaJK~OrO H3 <ţJaI{TOpOB nOJIytIeHHbre np11 aHaJI113e HCCJIe~yeMoI1 nOJIH<ţJaI\.TOpHoli CHCTeMbl B
nOJIeBblX onbITax no MaKCHMHsaUIHl. npo11sBO~11TeJIbHOCTH 15 COpTOB H JIHHHH KapTo<ţJeJI51. Pe
3y.lIbTaTbl BbI51BHJI11 MexaHH3M nOJIyQeHH51 o6llJ,eii npH6aBKH (+32,6 Tira) nOJIOJKHTeJlbHblMH
~ei'lcTBH51MH II LIaCTlItIHO OTpHuaTeJIbHblMlI II STHM II HanpaBJIeHH51 ;n;JI51 MaKCHMHsarum npH6aBKH
ypOJKa51. ,UBa nOKasaTcml BbI1lHCJI51JIeMble Ha OCHOBe pe3YJIbTaTOB nOSBOJIlIJIH oueHHTb ~OCTOBep

HOCTb H cTa6H.JlbHOCTb B npOHSBO~CTBe HCnbITbIBaCMblx COpTOB H JIHHHH. BhI1JBCJIermeM perpec
CHIl B03;\WlliHO GhlJIO I{BaHTHcjJHllHpOBaTb ;n;eHCTBHc r.'1aBHhIX 9JIeMeHTOB B peaJIH3aUHVI ypO)I{a51,
C 06mlUvi onpe;r:(eJleHHeM B 95,7 %. B03MOlliHbl eme H MHOfI1e )J,pyme TOJIKOEaHHR li HcnO.'1b30
BaHH51 pesyJIbTaTOB HS TaI<HX HCCJIe;:I;OBaHHH, B oco6eH}[OCTll ~JI51 TI03HaHlUI lIHi~HBH;;J.yaJIbl-lhJX

xapaJ{TepHCTHK COpTOB II JIHHHH KapToepeJI51.
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'LUCi. şt." (Anale) I.C.P.C.Braşov,,19M, voI. XIV

PRODUCŢII DE CARTOF DE 100 TONE/HA

M. BERINDEI*, D. NAsTASE'~*, A. CHIRIAC şi A. CANARACHE***

În R.S. România, cu ocazia cercetărilor pentru testarea capacităţii
de producţie a soiurilor de cartof, în unul din cîmpurile experimentale
s-au obţinut producţii deosebit de mari (de peste 100 tone/ha) la unele
soiuri, în anumiţi ani (tabelul 3). În lucrare se prezinEt cauzele care au
dus la accasat detaşare a producţiei de cartof. Examinarea datelor privind
starea fizică a solului şi însuşirile chimice (tabelul 2), distribuţia după

mărime a porilor (fig. 1), curba umiditate-sucţiune (fig. 2) şi curba con
ductivităţii hidraulice (fig, 3) a arătat di solul gleic tipic din acest teri
toriu, deşi mai argilos, este extrem de afinat, are o porozitate totală şi o
aeraţie foarte ridicată, un conţinut ridicat de humus şi un raport CfN
normal. Coexistenţa unei capacităţi ridicate de reţinere a apei, a unei
porozităţi mari, a unei aeraţii suficiente şi a unei permeabilităţi aprecia
bile precum şi a unor însuşiri chimice favorabile, coexistenţ~t rar întîlnită

la unul şi acelaşi sol, constituie explicaţia capacităţii lui ridicate ele pro
ducţie. În acelaşi timp şi condiţiile climatice sînt favorabile intensificării
asimilaţiei producti'Jc. Se apreciază că aceste condiţii pot fi folosite pen
tru testarea capacită-ţiide producţie a soim-ilor ele cartof, însuşire deosebit
de importantăpentru creatorii de soiuri din Rom{wia şi chiar din alte ţări.

De luai multi ani, dar în mod deosebit înceDînd cu cel de-al VIII-lea
deceniu al secolul~i nostru, două obiective au căpătat prioritate în activita
tea de cercetare şi de producţie pentru cartof, din lUlllea întreagă: - depă

şirea în cîmpurile experimentale a producţiei de 100 tone/ha şi - reducerea
decalajului între producţiile realizate în cîmpurile experimentale şi recoltele
obţinute în fermele de producţie.

Ambele obiective, de o importanţă covîrşitoare în creşterea eficienţei

economice a cartofului, constituie obiective ale cercet{uii în etapa actuală şi

în tara noastră. Pentru elucidarea acestor aSDecte Institutul de cercetare si
producţie a cartofului împreunrl cu Institutul de cercetare pentru pedologie şi
agrochimie au organizat cercetări speciale privind: testarea capacităţii de
producţie a soiurilor din sortimentul admis pentru producerea cartofului de

* A.S.A.S. Bucureşti

** S.C.C.A.S.S. Brăila

LC.P.A. Bucureşti
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sămînţă în ţara noastră şi dezvoltarea metodelor de cercetare pentru identi
ficarea unor noi rezerve biologice pentru sporirea producţiei de cartof.

Ne propunem discutarea rezultatelor experienţelorde testare a capaci
tăţii de producţie a soiurilor de cartof efectuate în mai multe cîmpuri expe
rimentale. O atentie deosebită merită rezultatele de la S.C.C.A.S.S. Brăila

unde în anii 1977-'-1980 s-au realizat producţiideosebit de mari. Să analiză~
rezultatele obţinute în acest cîmp, comparativ cu cele realizate în condiţii

asemănătoaredin punct de vedere climatic, dar diferite din punct de vedere
al solului si cu cele obtinute într-o zonă ecologică cu veche traditie în cul
tura cartotului. În tab~lul 1 se prezintă condiţiile climatice din' zonele în
care au fost amplasate experienţele.

Cîmpul experimental Braşov este situat în zona climatică tradiţională

în ţara noastră pentru cultura cartofului,caracterizat prin precipitaţii cu
puţin superioare evapotranspiraţiei potenţiale şi cu temperaturi moderate
apropiate de cele considerate ca optime pentru cartof. Dimpotrivă, cîmpurile
experimentale de la Brăila şi Valu lui Traian sînt amplasate în zona de stepă

cu un deficit de umiditate foarte ridicat. Aici, cartoful nu s-a cultivat îna
inte de anul 1970, din cauza deficitului de unliditate şi a temperaturilor
ridicate. După ce s-au executat anlenajări ample pentru irigaţie, în scopul
compensării lipsei de precipitaţii, s-a scontat punerea în valoare a resurselor
ternlice superioare ale zonei ~espeetive prin experimentarea a o serie de
culturi printre care şi cartoful. In aceste condiţii au fost alnplasate două cîlll
puri experimentale, aselllănătoare din punct de vedere climatic, dar mult
diferenţiate ca sol: unul pe un s?l tipic de luncă (Insula Mare a Brăilei)

şi unul pe un cernoziOlll vermic. In tabelul 2 se prezintă unele însuşiri ale
solurilor pe care s-au efectuat experienţele privind capacitatea de producţie

a soiurilor de cartof.
Pentru a se stabili potenţialulproductiv al soiurilor, s-a avut în vedere

ca tehnologiile de cultură să se aplice la nivelul optim. La alcătuirea siste
mului de fertilizare s-a folosit modelul matematic COF-l elaborat de Institu
tul de cercetare şi producţie a cartofului Braşov, pentru realizarea unor pro
ducţii maxime. La Brăila şi la Valu lui Traian experienţele au fost urmărite

în condiţii de irigaţie, umiditatea menţinîndu-se în permanenţă la jumătatea

intervalului activ al unlidităţii solului.

Tabelul 1

Condiţiile c1imatice din cîmpurile experimentale cercetate
(Climatical environment for testing varieties)

Factorii climatici
(Climatic fact ors)

l.C.P.C.
Braşov

S.C.C.A 'S'S'I S.C.C.l.
Brăila Valu lui Traian

Temperatura (DC)
(Temperature)

Prccipitaţiile (mm)
(Rainfalls)

Evapotranspiraţia potenţială (mm)
(Potential evapo-traIlspiration)

7,8

747

601

11,1

440

723

10,8

378

705
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Tabelul 2

Însuşiri fizice şi chimice ale solurilor pe care s-a experimentat (valori medii pe adîncimea de
0-50 em)

(Physical and ehemical eharacteristies of the experiment soils; a verage on 0- 50 em depth)

Cîmpul experi-
Cîmpul experi·

Cimpul experi-
mental Brasov. mental Valu lui

însuşirile determinate Sol cernoziomo. mental Brăila. Traian, eernoziom
(Characteristics) *) id, eambic tipic Sol gleic tipic vermic (Vermic

(Cambic eherno- (Gley soi! at ehernozem at
zem at Braşov) Brăila) Valu lui Traian

Argilă (%) 28,6 56,4 32,6

Praf (%) 36,0 27,8 28,6

Nisip fin (%) 28,9 18,9 38,8

Nisip grosier (%) 5,9 0,0 0,1

Densitate aparentă 1,34 1,07 1,29

Porozitate totală (%) 50,0 60 52
i Porozitate de aeraţie (%) 13 19 18

Grad de tasare -2 -13 -4

Capacitate de cîmp (d) 25,8 39,6 26,1

Capacitate de apă utilă (%) 10,9 20,6 16,0

Conductivitate hidraulică saturată (mm/oră) 10,5 22,5 11,2

Adîncimea apei freatice (m) cca 5,0 1-1,5 10,0

Humus (%) 6,92 5,20 2,67

C/N 19 11 11

pH20 6,6 8,3 7,8

CaCOa (%) - 7,7 3,5

KAL (ppm) 67 167 160

Mg schimbabil (me/lOO g sol) 1,06 8-10 4,84
\

*) Clay; dust; fine sand; rough sand; visible density; total porosity; aeration' porosity; subsidence degree;
field water capacity; available water capacity i saturated hydraulic conductivity; depth of the undcr·
ground water i humus j. C/N; pH; CaCOa ; KAL; changcble Mg.

în tabelul 3, se prezinUl rezultatele medii pe cei trei ani de experimen
tare şi limitele de variaţie ale producţiei de tuberculi pe soiuri, în cele trei
,cîmpuri experimentale.

Din aceste rezultate se constată că, în medie pe trei ani, producţiile

realizate în cîmpul experimental de la Braşov cu condiţii climatice foarte
favorabile pentru cartof, în condiţii de neirigare J sînt comparabile cu cele
obţinute în condiţii de irigare în cîmpul experinlental de la Valu lui Traian,
situat în stepă. în schimb, în cîmpul experimental de la Brăila, tot În condi
ţii de stepă şi la irigat, s-au obţinut producţii mult luai mari, chiar faţă de
cele obţinute la Braşov în condiţii de irigat. Producţii de 10 1,2 t/ha la soiul
Super, de 102,1 t/ha la soiul Ebaşi de 95,3 t/ha la soiul Procura sînt neîntîl
nite încă în literatura noastră de specialitate.



Tabelul 3

Producţia medie de tuberculi (1977-1979-1980) şi limitele producţiilor soiurilor (Mean yie1d of tubers and their variation limits)
I.CoP oCo Braşov, Valu lui Traian, SoC.C.A.S.S. Brăila, 1977 -1979-1980

LC.P .C. Braşov* *)
S. C. C. A. S. S. Brăila luncă S.C.C.I. Valu lui Traian

Grupa de precocitate
irigat (irrigated meadow) irigat (irrigatecJ)

Soiul (Variety) (Precocity)* ) ne irigat (not limite de vari· irigat
irrigated) t/ha aţie (Variat ion (Irrigated) t/ha media (mean) Ilimite <le vad· media (mean) Ilimite d, vad

limits) t/ha t/ha aţie (variation t/ha aţie (variatioll
limits) t/ha limits) t/ha

Ostara timpuriu 46,1 43,5-48,4 52,7 70,7 66,4-77,0 43,8 42,6-45,7

laerla semitimpuriu 50,5 45,5-56,6 - 82,8 81,2-83,9 46,0 44,6-47,6

Semenic semitimpuriu 48,9 47,2-50,7 50,9 75,8 69,3-81,0 42,2 40,6-50,2

Super semitîrziu 51,6 49,5-58,7 74,9 94,6 90,1- 102,1 51,4 47,0-55,9

Desiree semitîrziu 50,3 46,3-55,3 67,2 87,5 83,6-90,5 46,9 44,0-51,4

Măgura semitîrziu 43,9 41,4-47,0 - 76,5 69,2-83,0 42,4 37,3-46,5

Colina semitîrziu 44,5 42,3-46,8 - 80,5 71,0-87,7 48,6 47,3-50,8

Eba tîrziu 50,6 48,5-53,6 66,4 96,3 90,3-102,1 49,5 47,3-52,3

Procura tîrziu 48,1 45,6-51,0 57,7 85,8 71,1-95,3 51,5 44,7-52,7

DL 5% 41,0 74,0 36,0 25,0

"') early, medium early, medium late, late
"'*) neirigat (not irrigated) 1977-1979; irigat (irrigated) 1980.
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Analizînd cauzele care au dus la aceste diferente se constată unnătoa

rele: dacă din punct de vedere clinlatic există destulă 'asenl{tnare între cîmpu
rile de la Valu lui Traian şi cel de la Brăila, sub aspect pedologic situaţia

este nluIt diferită. Extinderea culturii cartofului în conditiile celor întîlnite
la Brăila şi Valu lui Traian a presupus acceptarea unor însuşiri ale solului
lnai puţin favorabile, caracteristice de altfel celor mai multe soIuri irigate
din această parte a ţării (tabelul 2). Astfel, în comparaţie cu solul cernozio
moid cambic tipic de la Braşov, solul gleic tipic de la Brăila are textura apre
ciabil mai fină, conţinutulde argilă depăşind cu mult pe cel considerat optim
pentru cartof, în timp ce cernoziOlnul vermic de la Valu lui Traian are un
conţinut de humus sensibil mai scăzut; în ambele cazuri pH-ul este lnai ridi
cat decît cel considerat optim pentru cartof şi este asociat cu prezenţa carbo
natului de calciu.

Trebuie lnenţionat că solul gleic tipic de la Brăila este de vîrstă extrem
de recentă, aflîndu-se pînă În 1963 în stare submersă, acoperit de luciu de
apă practic permanent şi de vegetaţie hidrofilă. Începînd cu data arătată
s-au executat în zonă alnple lucrări de îndiguire, desecareşi luare în cultură,

în urma dtrora nivelul apei freatice s-a coborît la 1-1,5 m adîncime. Cele
lalte două soIuri sînt de vîrstă cuaternară şi au nivelul apei freatice la peste
5 In adîncime.

Experienţa acumulată în perioada care a trecut de la introducerea car
tofului în cultură în zonele Brăila şi Valu lui Traian a confirmat premisele
amintite anterior în legătură cu posibilitatea suplinirii prin irigaţie a defi
citului de umiditate şi cu rolul pozitiv al resursei termice superioare, iar în
parte, pentru cernoziOlnul vermic din cîmpul experimental Valul lui Traian,
efect 1 negativ al unor condiţii de sol. În ceea ce priveşte însă solul gleic
tipic din chnpul experimental Brăila, s-au obţinut producţii neaşteptat de
ridicate, a căror explicare necesită o analiză mai atentă a condiţiilor pedo
clÎ1natice.

Examinarea datelor privind starea fizică a solului si însusirile hidro
fizice (tabelul 2), distribuţia după mărime a porilor (figu;a 1), c~rba umidi~
tate-sucţiune (figura 2) şi curba conductivităţii hidraulice (figura 3) con
duce la următoarele constatări:

- Solul gleic de la Brăila este extrem de afînat, avînd o porozitate
totală foarte ridicată. Ca atare, cu toată textura lui sensibilnlai fină, poro
zitatea de aeraţie este ridicată, gradul de tasare este mai redus decît în cazul
solului cernoziomoid cambic de la Braşov şi al cernoziomului de la Valu
lui Traian, iar curba de distribuţie a porilor indică o proporţie ridicată a
porilor de dimensiuni mari, adică a acelora ce permit drenajul şi aeraţia.

Rezultă de aici conditii bune de aeratie, chiar atunci cînd solul este umed
precum şi rezistenţă ~eca:nică redusă 'la. pătrunderea şi dezvoltarea în sol a
sistemului radicular şi, mai ales, a tuberculiloL

- Ca urmare a celor arătate, permeabilitatea pentru apă a solului
gleic de la Brăila, deşi mai argilos, este mai ridicată decît a celorlalte două

soIuri, asigurînd astfel fără dificultăţi scurgerea în adîncime a profilului
de sol a excesului de apă din precipitaţii sau irigaţii.
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Fig. 1. Distribuţia după mărime a porilor în soIurile considerate
(valori medii pe adîncimea 0- 50 cm) (Distribution of the pore

in the experiment soils; average on 0-50 cm depth)

pF 7

5

3

o

Umiditate J el.. Volum

j Sot cernoziomoid cornbi" tipiC
.. Sol· gleictipic

lui Traian -C~rnoziom v.ermic

A •••• '. Bra~v

B_Brăila

C ...... - -Vatui

Fig. 2. Curba caracteristică a umidităţii (probe cu aşezare nemodificată) în soIurile consi
dE-rate (valori medii pe adîncimea 0- 50 cm) (Characteristical Curve of the moisture in
the experiment soils; average of the not modified samples arranged on the 0-50 cm depth)
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Fig. 3. Variaţia conducti'rităţiihiclraulice în funcţie de valorile pl<' (probe cu aşezare

nemodificată) în soIurile considerate (valori medii pe adîncimea 0- 50 cm) (Variation
of the hydraulic conducti'rity clepending an the pl<' values in the experiment soils;

average of thc not modified samples arranged an 0-50 cm depth)

ÎnsuşirIle analizate anterior prezintă în cazul solului gleic de la
Brăila o slabă variaţie pe adîncimea de circa 50 cm analizată (figura 4).
Dimpotrivă, solul cernoziomoid cambic de la Braşov şi în mai mică măsură

cernoziomul de la Valu lui Traian arată o micşorare a porozităţii şi a permea
bilităţii în unele porţiuni ale profilului, denotînd o tasare sub influenţa lu
crărilor mecanice şi circulaţiei tractoarelor şi maşinilor agricole.
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Fig. 40 Variaţia de profil a unor însuşiri fizice ale solurilor considerate (Variation cf some
physical features of the experiment soil along the soi! profile)

Intervalul muidităţii uşor accesibile plantelor este nlai lnare în
solul gleic de la Brăila decît în celelalte două soIuri. Aceasta asigură condiţii

mai bune de înmagazinare în sol a apei utile şi, deci, de aprovizionare a cul
turii cu apă în perioadele dintre ploi sau dintre udări, factor la care se adaugă

aportul freatic permanent din pînza de apă subterană situată la lnică adîn
cime.

În rezumat, reiese că solul gleic de la Brăila, datorită stării sale de
extremă afînare, nu prezintă însuşirile negative specifice texturilor fine.

Coexistenţa unei capacităţi ridicate de reţinere a apei cu o porozitate
apreciabilă, coexistenţă întîlnită de regulă la soIurile foarte submerse şi

recent luate în cultură dar puţin frecvente la alte tipuri d1 sol, precum şi

prezenţa la mică adîncilue a apei freatice în condiţii în care aeraţia este bine
asigurată, constituie o primă explicaţie importantă a capacităţii ridicate
de producţie a cîmpului de la Brăila.

Din punct de vedere chimic cele 3 soIuri se diferenţiază de aselnenea
apreciabil, ceea ce contribuie la explicarea potenţialului lor diferit de ferti
litate, evidenţiindu-se superioritatea solului de la Brăila. Astfel deşi solul
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cernoziomoid cambic de la Brasov are un continut ceva mai mare de hU111US

decît solul gleic de la Brăila, caiitatea acestui~ este sensibil inferioară, cores
punzătoare condiţiilor hidrotermice în care a evoluat. Faptul este evidenţiat

de valoarea mai ridicată a raportului C/N la solul cernoziomoid cambic de
la Braşov faţă cea de la solul gleic de la Brăila, raportul CIN al ultimului
sol fiind identic cu cel al cernoziomului de la Valu lui Traian, care conţine

însă mult mai puţin humus (tabelul 1).
Nivelul ridicat de fertilitate al solului gleic de la Brăila în comparaţie

cu al celorlalte soIuri şi, în special, cu al solului cernoziomoid cambic de la
Braşov, se datoreşte şi rezervelor mari şi echilibrate de elemente de nutriţie,

determinate de conţinutul ridicat de argilă şi, îndeosebi, de natura argilei,
respectiv de preponderenţamontmorillonitului alături de illit, în cOlnparaţie

cu solul cernoziOlnoid cambic de la Braşov unde doritul intră în alcătuirea

argilei Într-o proporţie mai importantă. Aceasta se reflectă în capacitatea
de tanlponare cu elementele de nutriţie existente într-o stare puţin conve
nabilă ca de exemplu: sărăcia în K accesibil, conţinutul redus de Mg schim
babil insuficient pentru exigenţele plantei de cartof, sporite prin aplicarea
dozelor lnari de K, raportul este Jnare Între Ca şi Mg (>20) din compo
nenţa complexului adsorbtiv etc.

Accesibilitatea elementelor de nutriţie nu apare afectată în condiţiile

solului gleic de la Brăila de pH-ul alcalin sau de prezenţa carbonaţilor. Re
feritor la acest aspect cercetările recente evidenţiază eficacitatea sistemului
radicular al cartofului în absorbţia elementelor de nutriţie din forme nlai
greu accesibile.

Conlplexul de însuşiri fizice şi chimice favorabile prezentat se datorează

solului îndeosebi, perioadei scurte care a trecut de la punerea în valoare a
terenului.

Condiţiile climatice din anii de experimentare la Brăila prezintă de
asemenea inlportanţă în explicarea performanţelor de producţie obţinute

(tabelul 4). Astfel, cu toate că durata de strălucire a soarelui şi temperatura
maxim{t din perioada cercetată au fost mari, ulTIiditatea relativă a aerului
s-a apropiat de cea normală, ca urnlare a irigării şi a fonnei insulare a tere
nului (înconjurat de apa Dunării). De asemenea temperatura la suprafaţa

solului în lanul cu cartofi a fost sensibil scăzută faţă de cea maximă. Sînt
create deci si conditii cliJnatice favorabile intensificării asilnilatiei produc
tive, un alt' factor ~ecesar pentru producţii mari de cartof. În pl;"'s, se cons
tată un fenomen deosebit: dacă în condiţiile obişnuite de stepă, chiar la
irigat, perioada de vegetaţie a cartofului se reduce cu 12-15 zile faţă de
cea realizată în zona umedă şi răcoroasă din depresiunea Braşovului, în con
di ţiile din Insula 1\fare a Brăilei perioada de vegetaţie este ceva mai lungă.

Toate aceste condiţii ecologice deosebit de favorabile pentru planta
de cartof, întrunite de cîmpurile experimentale din Lunca Dunării ale Sta
ţiunii centrale de cercetări pentru ameliorarea sărăturilor de la Brăila sînt
folosite de genetisti si de creatorii de soiuri de la Institutul de cercetare si
producţie a cartoful~i, Braşov pentru testarea capacităţii de producţie 'a
materialului de ameliorare şi pentru alte cercetări. Probabil s-ar putea orga-



Elemente climatice pe faze de vegetaţie

(Climatic elements at different phenophases) Brăila, 1977-1979

Tabelul 4.

..........
Ci)

Perioada de vege- El Temperatura Durata de Evapotrans -
taţic (Vegetation :::: El Umiditatea

aerului (Air
Suma gra- Tempera- strălucire a piraţia

Nivelul

Grupa de so- Faza de vege- period)
F~ relativă

Nebulozi- temperature)
delor de tura la sol soarelui (Evapo - freatic

iuri (Group taţie (Phenopha. .~ ro ta tea (Clou- ( Undergro'
0..- (Relative tempo (Sum. (Soil ternpe- (Sunshine transpira -

of varieties) ses)* ) interval In' ,il, 'u .S moisture) % diness) med'e jm"''''' of 0c) raturc 0c) lcngth tion) und water
<:,; ro (mean) (max i dcpth) cm

(date) (days) '"'IZ hours/day) mm
0.._ mum)

I I
Tim- Plantat- 2.IV. 34 38,3 64,0 4,9 12,4 19,7 370,3 14,1 7,3 63,Z, 137

purii răsărit IO.V.
(Early)

Răsărit- l1.V. 34 75,5 64,9 5,7 17,8 24,1 574,5 20,7 7,6 108,8 130

înflorit 20.VI.

Înflorit- 21.VI. 68 118,6 66,0 4,1 18,1 27,7 1 432,6 24,9 9,3 321,2 131

maturitate 24.VIII.

Semi- Plantat- 2.IV. 34 38,3 64,0 4,9 12,4 19,7 370,3 14,1 7,3 63,2 137

tîrzii răsărit IO.V.
(Me-

Răsărit- l1.V. 35 75,5 63,9 5,3 17,5 24,2 594,8 20,6 7,6 109,5 130
dium
late)

înflorit 20.VI.

Înflorit- 21.VI. 97 159,5 67,3 4,6 19,3 26,8 1 931,3 22,6 8,1 394,3 137

maturitate 27.IX.
---

Tîrzii Plantat- 2.IV. 35 38,3 70,6 5,3 12,4 20,6 392,1 14,5 7,3 64,6 137

(Late) răsărit IO.V.

Răsărit- 11.V. 37 80,1 69,9 6,3 18,6 22,9 646,4 21,8 8,1 118,7 120

înflorit 24.VI.

Înflorit- 25.VI. 121 169,2 71,1 4,7 17,8 23,6 2297,2 18,1

I
8,0 406,0 140

maturitate 25.X. I
*) Plantat-răsărit (planting-emergence), răsărit-Înflorit (emergence-flo\vering), înflorit-maturitate (flowering-maturity).
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niza suplimentar un cîn1p, de uzanţă n1ai largă, pentru testarea capacităţii

de producţie a soiurilor de cartof şi din alte ţări, pe ,bază de convenţii de co
laborare, ceea ce pe lîngă alte avantaje, ar contribui la o şi mai bună activi
tate a colectivului nostru de creatori de soiuri.

Predat comitetului de redactare
'la 20 iunie 1984

Referent: dr. ing. S. Ianoşi

POTATO YIELDS OF 100 TONES/HA

Summary

By the opportunity of the experiments testing the yield capacity of the varieties and
the new lines a field particular was found in Romania: yields of over 100 t/ha at some
varieties in some years (table 3). The paper is discussing the causes of this striking situation.
The analysis of the data regarding the physical state and the chemical characteristics of the
soil (table 2), the distribution of porc frequency for their size (fig. 1), the humidity-sucking
curve (fig. 2) and the h:ydraulical conductivity curve (fig. 3) showed that the tipical gley
soil from this locality, in spite of the fact that is more clay, is very porous and aerated,
has a high content of humus and a normal C/N ratio. Becaus':O hcre are meeting a high
ability of water retention, a high porousity, a l<1rge amount of air in the soil, a good
permeability and several favourable chemical features (an outstanding, extremely rare, mee
ting in the same soil) such large yields become possible. The clim,atical conditions arc also
favourable to the intensification of the assimilation. This locality can be choosed for testing
the maximum yield ability (the genetical yield ability) of every potato variety, a charactcr
very interesting for the breeders iram Romania and evcn othcr countries.

KARTOFFELPRODUI(TION VON 100 T/HA

Zusalnmcnjassung

In S. R. Rum~inien wurden in einer der Vcrsuchsfelder, in bestimmten Jahren, bei
einigen Sortcn, bcsonder grasse Produktionen, 'Ion 'Liber 100 T/Ha, erhalten (Tabelle 3). In
diese Mitteilung werden die Ursachen dieser Produktionssteigerung untersucht. Die Prtifung
der Angaben betreffs der physischen und chemischen Eigenschaften des Bodens (Tabele 2)
hinsichtlich der Zuteilung der Bodenporen nach ihrer Grăsse (Abbildung 1) sowie das Studieren
der Feuchtigkeits-und Saugungskurve (Abbildung 2) und der Hydraulischenleitfăhigkeits

kurve (Abbildung 3) haben gezeigt dass der respektive typische Gleyboden, obwohl mehr
tonhaltig, ist jedoch sehr locker und besitzt eine hohe Bodenporosităt-undDurchluftung, ein
sehr hohen Humusgehalt, sehr gunstige chemische Eigenschaften und eine normale Beziehung
C/N. Eine solche, selten bei demselben Boden getroffene Koexistenz, so vieler gunstiger Eigen
schaften erklărt die hohe Produktionskapazitătdieses Bodens.

Gleichzeitig sind auch die klimatische Bedingungen sehr gunstig fUr die Intensivierung
der produktiver Assimilation. Es wird geschătzt dass die gegebenen Konditionen fur die Pru
fung der Produktionskapazitătder Kartoffelsorten benutzt sein kănnen, eine sehr wichtige
Eigenschaft fur die Sortenzuchter aus Rumănien und anderen Lăndern.
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YPO>I\AI1 KAPTO<I>EJl5f' B 100 T/fA

Pe310Me

B c. P. PyMbIHHH, no CJIyIJaIO npOBepKH IlpO,lJ;YKTlIBHOH CIloco6HOCTH COpTOB KapTO

q>eJIH, B HCCJIe,lJ;OBaHHHx IlpOBe,lJ;eHHbIX a OP;HOM H3 OIlblTHbIX IlOJIeH 6bIJIH IlOJIyIJeHHblOco6eHHO

BbICOKHe ypO}KaH (cBbIllle 100 Tira) y HeKOTopbIM copTaM B HeKOTOpbIe rop;a (Ta6JIHua 3). B
pa60Te npep;CTaBJIHIOTCH npHIJHHbI KOTopble Il03BOJIHJIH nOJIyIJHTb TaKHe ypO}KaH. PaccMaTplI

BaH p;aHHble OTHOCHTeJIbHO q>H3HIJeCKOrO COCTOHHHH IlOIJBbI H XHMHqeCKHe CBOHCTBa (Ta6JIHua 2),
paCIlpep;eJIeHlIe IlO BeJIHIJHHe nopa (pHC. 1), KpHBaH HaTH}KeHHH BJIam (plIC. 2) H KpMBaH fHP;

paBJIHIJeCKOH IlpOBOP;MMOCTH (pHC. 3) nOKa3aJIH LITO TMIlHLIHO ,lJ;epHO-rJIeeBaH IlOIJBa M3 3TOH

TeppHTopHH, He CMOTpH Ha TO IJTO 60JIee rJIMHMCTaH, OLIeHb pbIXJlaH, HMeeT 01IeHb IlOBblllleHHyIO

06111YIO IlOp03HOCTb H ra3006MeH C BblCOKHM COp;ep}KaHHeM ryMyca M HOpMaJIbHbIM COOTHOllleHHeM

yrJIepop;a K a30Ty. COCYlUeCTBOBaHHe nOBbIllleHHOH CIloco6HOCTM yp;ep}KaHMH BJIarM C 60.TIblllOH

nop03HOCTblO, p;OCTaTOIJHOrO ra3006MeHa H xopOllleH pbIXJIOCTM a TaK}Ke H HeKOTopblX 6JIaro

npHTHbIX XMMHIJeCKHX CBOHCTB, COCYlUeCTBOBaHHe OIJeHb pep;KO BCTpeIJaeMOe B TOH }Ke IlOIJBe,

5IBJI5IeTCH 06'b5ICHeHHeM nOBbIllleHHOH Ilpop;yKTHBHOH CIloc06HCTH. B TO}Ke BpeMH H KJIHMaTH

IJeCKHe yCJIOBMH 6bIJIH 6JIarOIlpHHTHbIMM P;JIH HHTeHCHq>MUMpOBaHHH npop;yKTMBHOH aCCMMM

JI5IUHH. YtIHTbIBaeTC5I tITO TaKHe yCJIOBHH lVrofYT 6bITb HCIlOJIb30BaHHhI ,lJ;JI5I npOBepKM Ilpop;yK

THBHOH CIloco6HOCTM COpTOB KapToq>eJIH, xapaKTep oco6eHHO Ba}t(HbIH P;JI5I CeJIeKUMOHepOB

KapToQ:leml M3 PyMbIHHH H p;a}Ke H3 p;pyrHx CTpaH.
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REACŢIA SOIURILOR ZONATE DE CARTOF LA IRIGARE îN ZONA
DE STEPĂ

A. TODEA*, S. IANOŞI, ANA CRAcIUN**

În perioada 1978- 1981, în zona de stepă uscată din judeţul Tulcea
(localităţile: Iazurile, Sarinasuf şi Mihail Kogălniceanu) s-a executat o
experienţă care urmărea potenţialulde producţie al celor 12 soiuri zonate:
Ostara, jaerla, Muncel, Semenic (din grupa soiurilor timpurii); Super.
Desiree, Măgura, Colina (din grupa soiurilor semitimpurii şi semitîrzii) ;
Eba, Merkur, Ora, Procura (din grupa soiurilor tîrzii). Toate cele 12 soiuri
au fost cultivate pe două agrofonduri N125PIOoKI00 + 40 t/ha gunoi de
grajd şi N250P2ooK200 + 40 t/ha gunoi de grajd. Irigarea s-a făcut în funcţie

de condiţiile anului, la un plafon minim de 60-70% din i.u.a. (intervalul
umidităţiiactive) pe adîncimea de 50 cm, rezultînd în fiecare an un număr

variabil de udări (3-10) cu norme de udare de 400-550 m3/ha. Recoltarea,
pentru a determina momentul realizării producţiei maxime la fiecare soi,
s-a făcut în două etape, în cursul lunii septembrie şi în octombrie. Experien
ţa a avut ca scop: stabilirea potenţialuluide producţie al soiurilor zonate
în condiţii de stepă la irigat; care dintre aceste soiuri reacţioneazăcel mai
bine la irigare şi fertilizare în asemenea condiţii, respectiv care dintre ele
pot fi cultivate cu cele mai bune rezultate în zona de stepă; stabilirea efi
cienţei irigaţiei şi randamentul valorificării apei la soiurile respective şi,

în final, care dintre soiuri are cea mai mare constanţă de producţie. S-au
evidenţiat soiurile Muncel, Super şi Eba, atît ca nivel de producţie şi nu
măr mediu de tuberculi la cuib, cît şi ca eficienţă de valorificare a apei.

Cercetările făcute în ţară privind potenţialul de producţie al soiurilor
zonate de cartof au demonstrat că acesta poate atinge, în medie, valori de
38-51,5 tjha (T ode a şi colab., 1982), iar în condiţii de irigare, dacă se
asigură un regim raţional de irigaţie se pot obţine, în general, producţii

medii cu peste 11 tjha mai mari decît la neirigat. Sporurile de producţie au
o tendinţă de creştere, odată cu accentuarea caracterului de ariditate a zonei
şi corectitudine a irigaţiei (1 a n o şi, 1978). După Ion e s cu Sis e şti
(1977), succesul culturii cartofului în zona de stepă şi silvostepă depinde de
menţinereaunei umidităţi permanente şi moderate în sol, pe lîngă un regim

* D.G.A.I.A. Cluj-Napoca
** S.C.P.C. Tulcea
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favorabil de aer, ceea ce poate atenua efectul negativ al telnperaturilor ridi
cate din sol şi atmosferă pe durata perioadei de vegetaţie.

În condiţii foarte aride şi cu tenlperaturi ridicate, cartoful se cultivă
cu mult succes si în alte tări din lume. Astfel, în Israel, în zona desertului
Neghev, în condiţii de ten'J.peraturi de 30-32°C se realizează producţii 1l1.edii
de 40 t/ha la soiurile timpurii şi de 50 t/ha la soiurile tîrzii (5 u s il o S c h i,
1978). B u r ton (1981) arată că soiurile europene, adaptate la tenlpeiaturi
mai ridicate, în condiţii de bună aprovizionare cu apă, cu elemente nutritive
şi de integritate a suprafeţei foliare - în funcţie de soi şi de numărul de tu
berculi iniţiali - pot realiza sporuri medii zilnice de cca 600 kg/ha, respec
tiv producţii de 30-50 t/ha.

Rezultatele unor serii de experienţe efectuate de B eri n d e i şi

colab. (1976) au evidenţiat că, în condiţiide irigare în zona de stepă şi silvo
stepă din ţara noastră, s-au obţinut producţii de cartof cel puţin la fel de
mari ca şi în zona umedă de munte, dar cu o constanţă de producţiemult mai
mare. Tot B eri n d e i şi colab. (1973) arată că producţiile medii obţinute

în zona de silvostepă au fost de 35,3 t/ha la Oradea, 33,9 t/ha la Şimnic,

43,7 t/ha la 5ecuieni, iar în zona de stepă de 37,8 t/ha la! Valu lui Traian şi

43,7 t/ha la J\;Iărculeşti. 5 i P o Ş şi PăI tin e a nu, (1976) obţin în
Cîmpia Română, în medie pe 6 ani, la soiul Ostara, o producţie de 47,9 t/ha,
iar la soiul Desin~e de 49,8 t/ha.

Lucrarea de faţă are ca scop de a stabili: 1) care dintre soiurile zonate
din ţara noastră reacţionează cel mai bine la irigare şi fertilizare în condi
ţii aride de cultură din stepă, respectiv care dintre ele pot fi cultivate cu mai
bune rezultate în aceste condiţii; 2) dacă în stepă trebuie să cultivăm soiuri
cu perioada de vegetaţie mai lungă sau mai scurtă; 3) eficienţa irigaţiei;

4) randamentul diferitelor soiuri de irigare; 5) care dintre aceste soiuri are
o constanţă mai mare a producţiei în asemenea condiţii.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările au fost organizate în judeţul Tulcea, cea mai tipică zonă

de stepă din ţară în localităţile 5arinasuf, Iazurile şi Mihail Kogălniceanu,

în perioada 1978-1981.
Condiţiile de lumină şi fotosinteză din zona de stepă de la Tulcea sînt

favorabile culturii de cartof. Astfel, în perioada de vegetaţie (mai-septem-
.brie), se realizează un număr total de 1 150-1 250 ore de strălucire a soare
lui, cu o medie zilnică de 9,3-11,2 ore. În schimb, regimul tennic este mai
puţin favorabil, deoarece se înregistrează temperaturi mai mari de 20°C
începînd din decada a doua a lunii iunie şi pînă la începutul lunii septem
brie. LUI~a cea mai caldă este iulie, cînd are loc şi creşterea intensă a pro
ducţiei. In această lună, temperaturile medii variază între 22,4° şi 23°C.

Temperatura medie a solului în perioada de formare şi creştere a tuber
culilor nu depăşeşte 29°C, iar temperatura medie a aerului variază între 17
şi 23,4°C. Totuşi în perioada aprilie-septembrie apar cu o frecvenţă mai
mare în lunile iunie-august, 7,4 zile cu temperaturi medii între 2SO şi 30°C,
79,6 zile cu temperaturi maxime peste 2SOC şi 16,3 zile cu peste 30°C.
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Regimul hidric natural este însă mult lnai deficitar şi necorespunzător

culturii cartofului. Din 100 de ani, 89 sînt secetosi, 6 normali si numai 5
ploioşi. În perioada de vegetaţie cad numai cca 2. 300 m 3 de p~'ecipitaţii,
realizîndu-se în cultura cartofului un deficit de cca 4 500-5 500 m3/ha, ce
trebuie acoperit prin irigaţii.

Condiţiile de sol au fost favorabile. Experienţele s-au montat pe soIuri
uşoare şi nlijlocii cu textura luto-nisipoasă, cu Gv (densitatea aparentă) de
1,2-1,5 pe stratul de 0-50 Cfi şi cu un conţinut de humus 1,5-30/0' deci
cu o fertilitate naturală bună.

Experienţa a fost polifaetorială, de tipul 12 soiuri X 2 agrofonduri X
2 epoci de recoltare X 6 ani. S-au studiat 12 soiuri (cîte 4 din fiecare grupă

de precocitate, pe 2 agrofonduri (N125PlooKlOO şi N250P2ooK200 cu cîte 40 t/ha
gunoi de grajd); 2 epoci de recoltare (septembrie şi octombrie la maturitatea
soiurilor semitîrzii si tîrzii), iar cele 3 localităti si 3 ani experimentali avînd, , ,
regimuri termice şi hidrice diferite, s-au considerat variante diferite (tabe-
lul 1).

Prin regimul de irigaţie, ce urmărea ca umiditatea solului să nu scadă

sub plafonul rninim de 60-700/0 din i.u.a. a fost asigurat anual un număr

diferit de udări şi normă de irigaţie, funcţie de regimul natural al precipi
taţiilor din zonă şi momentul recoltării (tabelul 1).
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Fig. 1. Consumurile lunare de apă din perioada de vegetaţie la soiurile Ostara, Desiree şi Eba
în zona de stepă (Water consumption for every month during the vegetative period of the

varieties.Ostara, Desiree and Eba under steppe conditions)



Cantitatea de apă şi sursele de asigurare
(Water amount and ressources) Tulcea, 1978-1981

Tabelul 1

f-'.
t-..:I
t-..:I

Recoltat 5-20.IX. (Harvested) Sursa şi Recoltat 20. IX. -20. X. (Harvested)
cantitatea de apă asigurată Sursa şi cantitatea de apă asigurată

(Water resource and amount) (vVater amount and resource)

Producţia

Localitate, an (Locality, year)
nr. udări medie nr. udări

din preci- (nr. sprays) total apă (Mean yield din preei- (nr. sprays) total apă producţia

pitaţii
din irigare asigurată t/ha) pitaţii

din irigare asigurată medie
(rainfalls) (irrigation) (total water) (rainfalls) (irrigation) (total water) (mean

mS/ha mS/ha norma de mS/ha mS/ha mS/ha norma de mS/ha yield)*) t/ha
udare (rate) udare (rate)

mS/ha mS/ha

Sarinasuf,
3 3

1978 4720 1200 --- 5920 42,4 4880 1200 --- 6080 45,8
400 400

3
Iazurile, 1978 - - - - - 4880 1200 --- 6080 45,7400

7 7
Sarinasuf, 1979 3540 2800 --- 6 340 46,0 3600 2800 --- 6400 52,4

400 400

8 10
M. Kogălniceanu, 1979 1660 4400 --- 6060 47,8 1960 5200 7 160 51,9

550 550+400

7 7
M. Kogălniceanu, 1980 1800 3 150 --- 4950 49,6 1950 3 150 --- 5 100 49,4

450 450

7 7
M. Kogălniceanu, 1981 1660 3 150 --- 4810 54,0 1850 3 150 --- 5000 53,5

450 450

"') medie pe 12 soiuri (average on 12 varieţieS)

?>
t-3
O
tJ
t'l
>
.~.
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O
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Cantitatea totală de apă asigurată culturii, atunci cînd recoltarea s-a
făcut pînă la 20.IX, a variat între 4 810 şi 6 340 m 3/ha, din care 1 660
-4 720 m 3/ha s-au asigurat din precipitaţii şi 1 200-4 400 m 3/ha din iri
gaţii (aplicate cu norme de 400--;550 m 3/ha în 3-8 udări). Cînd recoItarea
s-a făcut mai tîrziu, pînă la 20.X, cantitatea totală de apă asigurată culturii
a ajuns la valori de 5 000-7 160 m 3/ha, din care 1 850-4 880 m 3/ha din
precipitaţiişi 1 200-5 200 m3/ha din irigaţii (aplicată tot cu norme de 400-
-550 m 3/ha într-un număr de 3-13 udări). .

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Productiile medii ale celor 12 soiuri, obtinute în functie de an, locali
tate, epocă d~ recoltare şi regimul de apă asigu'rat, au prezentat variaţiifoarte
mari: între 42,4 şi 54,0 t/ha în prima epocă şi 45,7-53,5 t/ha în cea de-a
doua epocă de recoltare (tabelul 1). Această mare variaţie a producţiei se
explică în special prin efectul variaţiei regimului de apă asigurat ceea ce
duce la ideea că soiurile reacţioneazăputernic şi specific la variaţia regilllu
lui hidric sau a conditiilor de cultură din ani sau zone diferite.

Analizînd în pa~te producţia medie şi principalele elemente ale pro
ducţiei la soiurile studiate în toată perioada experimentată, în funcţie de
epoca de recoltare şi agrofond se evidenţiază, detaşîndu-se net de celelalte,
soiurile Muncel, Super şi Eba (tabelul 2). Aceste soiuri dau producţii şi un
număr de tuberculi la cuib semnificativ mai mari decît celelalte soiuri din
grupa respectivă.

Din grupa soiurilor tilnpurii, soiul Muncel, pînă în luna septembrie,
realizează o producţie de 56,7 t/ha (cu 11 t/ha mai mult decît soiul Ostara)
şi un număr mediu de 11,6 tuberculi la cuib, pe agrofondul N125PlooKlOO şi

respectiv 56,3 t/ha (cu 9,8 tjha mai mult decît Ostara) şi un număr mediu
de 11,2 tuberculi la cuib, pe agrofondul N250P2ooK200' Pe acest din urmă agro
fond, soiul se detaşează net de toate celelalte din aceeaşi grupă, procentul de
tuberculi comerciabili fiind însă mai mic.

Această grupă se caracterizează printr-o uşoară creştere a producţiei

chiar şi în cursul lunii septembrie pe agrofondul redus (N125P looK100)' dar
printr-o scădere tot mai uşoară şi nesemnificativă în această perioadă, pe
.agrofondul ridicat, ca producţie şi ca procent de tuberculi comerciabili.
Din această grupă se mai evidenţiază şi soiul Jaerla.

Din cea de::-a doua grupă a soiurilor semitimpurii şi semitîrzii se eviden
ţiază soiul Super, care atinge producţia de 59,7 t/ha. Acest soi pe primul
agrofond are o producţie semificativ mai mare numai faţă de soiul Colina,
dacă se recoltează tîrziu; astfel, nu se detaşează semnificativ de restul soiu
rilor din grupă. Soiul are un număr mare de tuberculi şi este foarte apropiat
.soiului Desiree. Pe nivelul dublu de fertilizare, producţia soiului Super
creşte semnificativ faţă de primul nivel cu 9,2, respectiv 5,7 t/ha, mărindu-se
şi numărul de tuberculi la cuib.

în ceea ce priveşte soiul Desiree, acesta reacţioneazămai puţin la fer
tilizare.

Grupa soiurilor semitimpurii şi semitîrzii, în general, ca valoare
medie a producţiei nu diferă semnificativ de grupa soiurilor timpurii, ex-



Tabelul 2

Principalele elemente de producţie ale soiurilor zonate de cartof cultivate la irigat în stepa judeţului Tulcea în funcţie

agrofond şi epoca de recoltare 1978- 1981
(Main elements of yield of the varieties grown under irrigation in the steppe of Tulcea district depending on fertilization aud harvest data)

N126P10oK100 + 40 t gunoi (NIZSPlooK100 + 40 t manure) NZ50PzooKzoo + 40 t gunoi (N250I'zooKzoo + 40 t manure)

recoltat 4-20.09

I
recoltat 20.09-20.10 recoltat 4-20.09 recoltat 20'09-20.10

(harvested) (harvested) (harvested) (harvested)
Soiul

(Variety)
nr. mediu nr. mediu nr. mediu nr. mediu

producţia producţia producţia producţia

medie de tuberculi producţia medie de tuberculi productia medie de tuberculi producţia medic de tuberculi producţia

(yield) la cuib comerc iabilă (yield) la cuib comerciabilă (yield) la cuib comerciabilă (yield) la cuib comerciabilă

t/ha (mean nr. (ware) % t/ha (mean nr. (warc) % tha (mean nr. (warc) % I t/ha (mean nr. (ware)%
tubers/hill) tubers/hill) tubers/hill) tubcrs/hill)

Ostara 45,7 8,4 90,3 46,2 8,6 89,9 46,5 8,8 91,7 43,1 8,5 89,7
laerla 47,8 7,7 91,3 50,3 9,1 89,4 51,5 8,7 91,7 47,5 8,3 87,6
Muncel 56,7 11,6 85,8 56,0 12,5 84,8 56,3 11,2 86,9 54,0 12,0 86,8
Semenic 44,4 10,7 88,2 . 44,7 10,3 87,1 46,6 11,1 87,8 43,4 10,0 86,4
Media pe
grupă 48,7 9,6 88,9 49,3 10,1 87,8 50,2 10,0 89,5 47,0 9,7 87,6
(Mean)

Super 49,8 11,0 85,9 54,0 12,4 82,6 59,0 13,6 87,3 59,7 13,4 82,5
Desiree 49,7 10,9 87,2 51,6 10,8 87,2 48,4 11,4 86,8 51,6 10,9 83,6
Măgura 48,6 11,1 86,7 52,1 11,4 87,0 46,1 11,1 88,3 47,2 10,8 86,8
Colina 46,7 11,9 83,8 49,2 12,9 83,5 48,0 12,9 84,6 47,1 13,2 83,4

Media pe
grupă 48,7 11,2 85,9 51,7 11,9 85,1 50,4 12,3 86,8 51,4 12,1 84,1
(Mean)

Eba 49,2 14,5 80,3 54,7 15,9 75,8 47,4 14,5 80,0 56,7 15,6 79,2
Merkur 43,8 14,1 79,9 50,1 14,9 77,8 45,4 15,6 75,1 46,8 14,5 72,2
Ora 43,0 12,1 81,4 50,9 13,7 75,1 41,7 12,9 82,8 49,5 14,1 76,7
Procura 43,4 11,0 80,0 44,3 11,7 77,9 45,2 12,7 79,9 34,1 11,8 79,6

Media pe
grupă 44,9 12,9 80,4 50,0 14,1 76,7 44,9 13,9 79,5 49,3 14,0 76,9
(Mean)
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Interacţiunea soi la agrofond (Interaction variety X fertilization)

DL 5%
1%

9,1%

4,1
5,4
6,9

1 4
l;S
2,3

3,5
4,6
5,9

4,3
5,7
7,3

1,3
1,7
2,1

4,4
5,8
7,4

4,3
5,7
7,3

],4
1,8
23

Interacţiunea agrofond la SOI

(Interaetion variety X fertilization)

3,9 4.7 1,4 4,4
5,2 6,3 1,8 5,8
6,S S,l 2.3 7,5
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cepţie făcînd numai soiul Super, care pe un agrofond mai bogat, se detaşează

net de Muncel, care însă este superior pe primul agrofond.
În cea de-a treia grupă, a soiurilor tîrzii, se evidenţiaza foarte puternic

soiul Eba, ce atinge producţia de 56,7 t/ha, cu un număr mare de tuberculi
la cuib (14,5-15,9), în schin1b cu un procent ~semnificativ mai lnic de tu
berculi cOlnerciabili decît J11uncel şi S1tper. In cadrul grupei, soiul Eba
se detaşează net de restul soiurilor.

Producţiasoiului Eba creşte semnificativ o dată cu prelungirea perioadei
de vegetaţie, de asemenea şi numărul de tuberculi, dar soiul nu valorifică

suficient nivelul ridicat de fertilizare.
Această grupă se poate caracteriza în general printr-o producţie şi un

procent de tuberculi comerciabili mai redus decît soiurile precedente, dar
prezintă un numărmai mare de tuberculi la cuib. Soiurile tîrzii nu valorifică

nivelul mai bogat de agrofond, în schimb producţia lor creşte semnificativ
pe seama prelungirii perioadei de vegetaţie.

Pentru a analiza sensibilitatea soiurilor la variaţia regimului de iri
gaţie şi a condiţiilor clilnatice din stepă, în tabelul 3 se prezintă coeficienţii

Tabelul 3

Coeficientul de variaţie a producţiei (valoarea globală pe soiuri, în condiţii de irigare din stepă)

(Variation coefficient of yield under irrigation in steppe) Tulcea '(1978- 1981)

Coeficientul mediu de variaţie
Coeficient de(lVIean coefficient of variation)

% variatic a Producţia

Soiul produ~ţiei medie
(Variety)

recoltat

I
recoltat

(General mean (Mean yield)
coeff icient of t/ha

(harvested) (harvested) variat ion)
4.09-20.09 20.09-20.10

Ostara 17,7 16,3 16,7 45,3

laeda 18,0 10,9 14,3 49,2

Muncel 19,6 15,7 17,2 55,7

Semenic 12,8 16,9 14,9 44,7

Media pe grupă - - 15,8 48,7
(Mean)

Super 17,4 8,3 12,9 55,7

Desiree 14,4 14,3 14,2 50,5

Măgura 13,7 12,5 12,9 48,6

Colina 16,2 13,6 14,4 47,8

Media pe grupă - - 13,6 50,7
(Mean)

Eba 13,7 11,8 14,3 52,3

Merkur 12,7 13,3 13,5 46,7

Ora 12,2 11,2 13,7 46,2

Procura 15,6 11,9 13,4 44,2

Media pe grupă - - 13,7 47,4
(Mean)
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de variaţie a producţiei în diferiţi ani. Din comparaţia grupelor rezultă că

soiurile timpurii ~înt mult mai sensibile la irigaţie (coeficientul de variaţie

general 15,80/0). In al doilea rînd, toate soiurile au o variaţie mai mare a
producţiei, dacă ele se recoltează luai devreme. Din prima grupă variaţia

cea mai intensă o are soiul Muncel (19,6%), variaţie care o dată cu prelungi
rea perioadei de vegetaţie se atenuează (15,7%

). Variaţia soiului Ostara
este mult mai echilibrată. Dintre toate soiurile, Muncel este cellnai sensibil
la variaţia condiţiilor.

Din grupa a doua, soiul Super are cel mai mare coeficient de variaţie,

dacă se recoltează mai devreme şi cel mai redus la o recoltare mai tîrzie,
ceea c~ înseamn~l. că este mai puţin sensibil la variaţia condiţiilorde asigurare
a apel.

Sensibilitatea soiurilor la efectul conlbinat al regimului de apă şi fer
tilizare se evidentiaz~l în tabelele -4 si 5., ,

Tabelul 4

Limitele de variaţie şi coeficientul de variaţie a producţiei de cartof recoltate pînă la 20.IX. la
diferite soiuri şi agrofonduri 1978-1981

(Variation limits and variation coefficient of potato yield tiU 20.09. depending on variety
and fertilization

1
N125PlooKlOO + 40 t gunoi l'250P200K200 + 40 t gunoi

(N125PlooK100 + 40 t manure) (N250P2ooK200 + 40 t manurc)

Soiul
coeficient limitele de coeficient(Variety) limitele ele amplitudinea

variatie amplitudinea de variatie variatie a variatiei de variatie
(variation iimits (amplitudc) (variati~n producţiei (amplitude) (variati~n

of yield) t/ha t/ha coeff. ) \(Variation limits t/ha coef.)
OI. of yield) t/ha %,o

Ostara '29,5-54,4 24,9*** 21,1 35,3-52,7 17,4*** 16,2
]aerla 28,5-59,1 30,6* * * 24,4 42,5-57,3 14,8* * 11,6
Muncel 41,3-68,0 26,7** * 19,6 35,6-66,4 30,8* ** 22,0
Semenic 37,8-54,6 16,8*** 14,2 43,1-55,2 12,1* 12,6

Media pe
grupă 34,3-59,0 24,7 19,8 39,1-57,9 18,8 15,6

(Mean)

Super 32,6-59,4 26,8*** 22,5 55,5-67,2 11,7* 8,1
Desiree 38,8-59,8 21,0*** 17,9 41,4-55,8 14,4** 11,8
Măgura 42,5-53,7 11,2* 9,0 33,5-55,0 21,5*** 18,3
Colina 39,4-53,9 14,5* * 13,0 33,9-59,1 25,2*** 20,2

Media pe
grupă 38,3 -56,7 18,4 13,1 41,1-59,3 18,2 14,6

(Mean)

Eba 41,5-56,6 15,1* * 12,3 37,4-56,4 19,0*** 16,4
Me~kur 39,3-49,7 10,4* 9,9 33,8-53,2 19,4*** 15,9
Ora 34,1-50,8 16,7** * 15,2 38,7-47,9 9,2 9,7
Procura 33,9-49,5 15,6* * 15,7 37,6-55,9 18,3* ** 17,0

I
Media pe

Igrupă 37,2-51,7 14,5** 13,3 36,9-53,4 16,5 14,8
(Mean)

DL (t/ha) 5% = 9,7 1% = 12,9 0,1% = 16,7
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Tabelul 5

Limitele de variaţie şi coeficientul de variaţie a producţiei de cartof recoltate pînă la 20.X la
diferite soiuri şi agrofonduri, 1978- 1981

(Variation limits and variation coefficient of potato yield harvested till 20.10 depending on
variety and fertilization)

I
N2S0P2ooK200 + 40 t gunoiN12SPl0oKlOO + 40 t gunoi

(N12SPlooKlOO + 40 t manure) (NnoP2ooK200 + 40 t manure)

Soiul
limitele de coeficient limitele de coeficient(Variety) amplitudinea
variaţie amplitudinea de variaţie variaţie a variatiei de variatie

(variat ion (amplitude) (variat ion producţiei (amplitude) (variati~n
limits) t/ha coeff. ) (variat ion limits t/ha coeff. )
t/ha % of yield) t/ha O/

/0

Ostara 30,8-54,4 23,6*** 18,9 33,7-49,9 16,2* * 13,7
laeda 42,8-54,9 12,1* 8,8 37,3-52,8 15,5** 13,1
Muncel 44,1-67,1 23,0*** 14,8 35,5-61,6 26,1*** 17,9
Semenic 40,7-55,5 14,8* 16,2 31,7-56,7 25,0* ** 19,1

Media pe
grupă 39,6-58,0 18,4 14,7 34,6-55,3 20,7 16,0

(Mean)

Super 47,5-56,5 9,0 6,1 52,5-65,2 12,7* 4,9
Desiree 40,4-64,4 24,0* ** 18,0 40,9-56,7 15,8** 11,2
Măgura 48,4-56,2 7,8 6,5c 33,1-54,6 21,5*** 16,2
Colina 35,3-58,4 23,1*** 15,8 39,6-52,7 13,1* 7,9

Media pe
grupă 42,9-58,9 16,0* 11,6 41,5-57,3 15,8 10,1

(Mean)

Eba 41,4-64,7 23,3*** 14,1 46,8-64,0 17,2** 6,9
Merkur 44,5-54,3 9,8 8,8 34,7-55,2 20,5* ** 17,4
Ora 43,9-55,5 11,6* 8,0 40,5-52,2 11,7* 14,0
Procura 35,5-50,0 14,5* 12,2 37,2-50,9 13,7* 12,8

I
Media pe

Igrupă 41,3-56,1 14,8 10,8 39,8-55,6 15,8 12,8
(Mean)

DL (tjha) 5% = 11,2 1% = 14,9 0,1% = 19,3

În tabelul 4, se prezintă liluitele de variaţie pentru priIua epocă de
recoltare, din care rezultă că producţiile soiurilor tilupurii pe prirnul
agrofond au limite largi de variaţie (între 34,3 şi 59,0 t/ha), comparativ cu
alte grupe de soiuri, variaţie mare exprimată şi prin coeficientul general
de variaţie a producţiei, de 19,80/0'

Pe agrofondul II, amplitudinea de variaţie a producţiei se reduce
însă mult, fapt exprimat şi de valoarea coeficientului de variaţie (15,60/0),
ceea ce Înseam.nă că producţiile pe acest agrofond sînt luai echilibrate de la
an la an. La soiul Jl1uncel, fertilizarea mai bogată nu duce la creştereasemni
ficativă a producţiei, în schimb intensifică reacţia soiului faţă de condiţiile

de climă şi apă, imprimîndu-i o amplitudine şi, prin aceasta, un coeficient
de variaţie mare sub influenţa regilnului de apă.

La cea de-a doua şi a treia grupă de soiuri, amplitudinea de variaţie

a producţiei este nlai nlică pe ambele agrofonduri ca şi coeficienţii de varia
ţie. Din cea de-a II-a grupă se evidenţiază, de aselnenea, soiul Super, care,
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pe agrofondul redus J prezintă o sensibilitate ulai mare la variaţia condiţiilor

de apă şi climăJ efect care se diminuează considerabil pe un agrofond mai
bogat. Coeficientul de variaţie a producţiei scade astfel de la 22 J 5% la 8,1 %.
Soiul Desiree se manifestă asel11ănător J dar cu valori mai reduse.

Acest fenomen se explică prin reacţia bună a acestor soiuri la fertili
zare J ceea ce poate compensa şi anula 1n mare măsură deficienţele climatice
şi de irigare.

Din cea de-a treia grupăJ producţiile soiului Eba prezintă variaţii

l11ai reduse pe primul agrofond J dar acestea se all1plifică prin administrarea
unor doze mai mari de îngrăşăminte. În cadrul grupei J faţă de restul soiurilor J

soiul Eba ocupă un loc intermediar.
La epoca tîrzie de recoltare (tabelul 5) J soiulMuncel prezintăJ în general

o variabilitate lnai redusăJ care se amplificăJ de asemenea J prin fertilizare
mai abundentă (cu creştere de la 14 J 8% la 17 J 9%

). Soiul Super şi în acest
caz are un coeficient de variaţie 111ai redus J cu amplitudine a producţiilor

o q rte restrînsă.

Soiul Eba la epoca a II-a de recoltare arc o variaţie nlai mare la doza
rcdus~l de fertilizare J variaţie care J prin creşterea dozei J se moderează. Coefi
cientul de variaţie în general este mai redus (numai 11 J8;0/0 faţă de 13 J7%

),

Pentru a urmări randamentul cu care este valorificată apa de către

soiuri
J

în tabelul 6 s-au calculat coeficienţii de valorificare a apei J adică

producţia realizat~l de fiecare m 3 de apă consumată de cultură. Din aceste

Tabelul 6

u oeficientul de valorificare a apei în kgJtuberculiJm3 apă în funcţie de agrofond şi soi

Coefficient of \Vater utilization, expressed in kg tubers/cubic meters, water depending an ferti
lization and variety)

N125Pl0oKll0 + 40 t G N250P2ooK200 + 40 t G

Soiul recoltat pînă recoltat pînă recoltat pînă recoltat pînă

(Variety) la 20.IX. la 20.X. la 20.IX. la 20.X.
{harvested {harveste-l

I
{harvested (harvested

till 20. IX.) till 20.X.) tiU 20.IX.) till 20.X.)

Ostara I 8,3 7,9 8,5 7,4
]aerla 8 J 6 8,6 9,3 8,1
Muncel 10,2 9,5 10,1 9,2
Semenic 8,1 7,6 8,5 7,5

Media pe grupă 8,8 8,4 9,1 8,0
(Mean)

Super 9,1 9,2 10,7 10,2
Desiree 9,1 8,8 8,8 8,8
Măgura 8,8 8,9 8,4 8,1
Colina 8,5 8,4 8,7 8,1

Media pe grupă 8,9 8,8 9,1 8,8
(Mean)

Eba 8,9 9,4 8,7 9,7
Merkur 7,9 8,6 8,3 8,0
Ora 7,9 8,7 7,6 8,4
Procura 7,8 7,5 8,2 7,5

-
Media pe grupă 8,1 8,5 8,2 8,4

(Mean)
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date, se remarcă că, pe grupe de soiuri, toate au în medie acelaşi coeIicient
de vC;llorificare a apei (c.v.a.).

Din prima grupă de soiuri se evidenţiază soiul Muncel, dar rezultă că,

prin prelungirea vegetaţiei c.v .a., scade. De Aaltfel în general la soiurile din
grupa 1 c.v.a., scade prin reccHtarea tîrzie. In cea de-a doua grupă, c.v.a.,
este ,mai omogen în general şi nu var.iază între epoci. Cel mai mare c.v.a,
îl are soiul S~iper, care nu diferă între epoci, deci se poate recolta oricînd.
Soiurile din grupa a treia au c.v.a, mai redus decît cele din grupele 1 şi

a II-a. Se evidenţiază.şi aici soiul Eba, la care se observă o creştere a c.v.a.,
cu pn;}ungirea epocii de recoltare, diferenţiat în funcţie de agrofond.

In urma acestor analize, s-au conturat foarte clar trei soiuri, şi anume:
J1Juncel, Super şi Eba, distingîndu-se în primul rînd prin capacitatea lor de
producţie. Pe baza elementelor studiate, ţinîndu-se cont de producţia medie
realizată în toţi anii experimentali pe cele 2 agrofonduri, în tabelul 7 se
prezintă o clasificare a soiurilor în funcţie de epocile de recoltare.

Tabelul 7

Clasificareasoiurilor zonate de cartof după potenţialul lor de producţie în condiţii de irigare
în stepă, funcţie de epoca de recoltare
(Yield of varieties at tuo harvest times)

Producţii recoltate pînă la 15 septembrie Producţii recoltate pînă la 15 octombrie
(Harvested till 15.09) (Harvested till 15.10.)

producţia nr. mediu producţia
producţia nr. mediu producţia

soiul medie tlJberculi comercia- soiul medie de tubercuH comercia-
(Variety) realizată la cuib bilă (Variety) realizată la cuib bilă

(Mean yield) (Nr~ tubers (Ware) % (Mean yield) (Nr. tubers (Ware) %
tjha per hill) tjha per hill)

Muncel 56,5 (A) 11,4 86,3 Super 56,9 (A) 12,8 82,5

Super 54,5 (A) 12,1 86,6 Eba 55,7 (A) 15,7 77,5

Muncel 55,0 (A) 12,2 85,8
Jaerla 49,7 (B) 8,2 91,5

Desiree 49,0 (B) 11,1 87,0 Desiree 51,6 (B) 10,8 85,4

Eba 48,3 (B) 14,5 81,0
13,9 75,9Ora 50,2 (B)

Măgura 47,4 (B) 11,1 87,5
Măgura 49,7 (B) 11,2 86,9

Colina 47,3 (B) 12,4 84,2
Jaerla 48,9 (B) 8,7 88,5

Ostara 46,1 (C) 8,6 91,0 Merkur 48,4 (B) 14,7 75,0

Colina 48,1 (BC) 13,1 83,5
Semenic 45,5 (D) 10,9 88,0

Merkur 44,6 (D) 14,8 77,,5 Ostara 44,6 (CD) 8,6 89,8

Procura 44,3 (D) 11,8 79,9 Procura 44,2 (D) 11,8 78,8

Ora 42,4 (D) 12,5 82,1
Semenic 44,1 (D) 10,1 86,8
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În prima categorie, cînd recoltarea se face pînă la jumătatea lunii
septembrie, pe primul loc se situează soiul lvluncel şi Super cu o producţie

medie de 56,5 t/ha respectiv 54,5 t/ha, diferenţa nefiind semnificativă.

Aceste soiuri realizează si un număr mare de tuberculi la cuib (11-12), în
schimb proporţia produ~ţiei comerciabile este de _numai 86<j1o. În cea de-a
doua categorie (tot fără diferenţe semnificative între ele) se încadrează

soiurile Jaerla, Desiree, Eba, Măgura şi Colina. Soiul Ostara ocupă numai
locul trei ca producţie, în schimb are cel mai mic număr de tuberculi şi

proporţia de producţie comerciabilă de 91 <jIo.
Atunci cînd recoltarea se face tîrziu, la sfîrşitul lunii septembrie sau

octombrie, în prima categorie intră soiurile Super, Eba şi .Llluncel, cu pro
ducţii de 55-57 tjha, cu nUlnăr mare de tuberculi (12-15), dar cu procent
de producţie comerciabilă redusă (77,5-86 %

), Din categoria următoare,

fac parte soiurile DesinJe, Ora,Măgura, ] aerla, Eba, Cohna şi din ultinla
categorie, ca producţie, soiurile Ostara, Procura şi Sel1lenic.

Deoarece fiecare grupă este reprezentată prin mai multe soiuri ale
căror producţii nu diferă semnificativ, în schimb numărul detuberculi la
cuib şi procentul de tuberculi comerciabili variază foarte senmificativ, cul
tivatorii pot alege cel mai convenabil soi pe baza acestor din urmă criterii.

Cunoaşterea cerinţelor faţă de apă specifice soiului constituie o proble
mă foarte importantă, atît pentru diferenţierea regimului de irigaţie, cît
'şi pentru unele calcule de eficienţă a, irigaţiei. În acest scop, Clj fost urmărit

în paralel consumul de apă al soiurilbr Ostara, Desireeşi Eba, caracteristice
pentru cele trei categorii de soiuri. Rezultatele se prezintă în tabelul 1 pentru
,condiţiilede irigare şi neirigare. Datele arată că Ostara în perioada IV-VIII
realizează în conditii de irigare un consum total de 5 580 n13/ha,' cu 3 200 m 3 /

lha (134%) mai lnultdecît la neiriga( soiul Desiree -'5 880 m4/ha, cu 3 670
mai mult decît Ia neirigat, iar Eba -'- 6 350 rri3/ha, cu 3 980 m 3/ha mai mult
C9- la neirigat. De asemenea, soiurile cu perioadă de vegetaţie mai lungă şi

capacitate de producţie mai lnare consumă încă multă apă şi anume: Desiree
'cu 300 m3 iarElJ~cu 770 m 3 mai mult decît la Ostara, ceea ce înseamnă că

aceste soiuri necesită 1-3 udări în plus şi o cq.mpanie de irigaţie prelungită.

Aceste consumuri suplimentare de apă aduc spor de producţie foarte
mare în primul rînd, şi anume: la Ostara J 6,6 t (68%), la Desiree de 16,7 t
(55,7%), iar la E ba de 20,3 t (67,7<j1o). Astfel, la soiul Ostara fiecare In3 de
apă dată suplimentar prin irigare aduce un spor de 5,2 kg, la Desiree de 4,6
kg, iar la Eba de 5,1 kg tuberculi (tabelul 8).

Trebuie remarcat faptul că C.v.a., la cultura neirigată este mare (de
10-14 kg/m3

), dar numai în condiţii agrotehnice superioare, cînd se reali
zează, la neirigat, producţii de 25-30 t/ha. În condiţii de irigare, C.v.a.,
este mai redus de numai 7-8 kg/m3 (ca şi în experienţa cu soiuri, din care
apa de irigare are un randament şi mai redus, de numai 4,6-5,2 kg/m3).

Totuşi, aceste sporuri sînt economice, acoperind cheltuielile de irigare.
Datele prezentate duc la concluzia finală că cele 3 categorii de soiuri se pot
cultiva în condiţii de irigare, cu acelaşi randament de eficienţă.
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Eficienţa irigaţiei in stepă la principalele soiuri de cartof
(Efficiency of irrigation in steppe)

131

Tabelui 8

Neirigat (Not irrigated) Irigat (Irrigated) Diferenţa (Difference)

Soiul
(Variety)

Ostara

Desiree

Eba

2380

2210

2370

24,5

30,0

30,0

10,3

13,6

12,7

5580

5880

6 350

41,1

46,7

50,3

7,4

7,9

7,9

3200

3670

3 980

16,6

16,7

20,3

5,2

4,6

5, 1

CONCLUZII

În urma studierii reactiei celor J 2 soiuri de cartof în conditiile de cul-
tură irigată din stepă, s-a~ desprins următoarele concluzii:' .
1) În grupa soiurilor timpurii: a) S-a evidenţiat ca net superior soiul Mun
cel prin nivelul de producţie şi numărulmediu de tuberculi la cuib. b) Soiu
rile timpurii, prin prelungirea perioadei ele vegetaţie. respectiva momentului
de recoltare continuă să acumuleze producţia pe u~ agrofond mai redus,
în timp ce pe un agrofond bogat, producţia scade. c) In general, ele reacţio~

nează mai slab la fertilizarea cu doze mari. d) La dozele mari de îngrăşă

minte nu creste semnificativ nunlărul de tuberculi la cuib si nici procentul
de tuberculi' comerciabili la nici un soi. e) După soiul Muncel, ca nivel
de producţie s:"a comportat cel lnai bine soiul laerla şi respectiv Ostara şi

Semenic, ultimele două fiind foarte apropiate. f) In ceea ce priveşte constanţa

producţiei aceasta este mai redusrt la soiul Muncel, el fiind mai sensibil la
variaţia aprovizionăriicu apă; în schimb soiul prezintă cel mai mare randa'
ment la irigare; cu fiecare In3 de apă el realizează o producţie medie de peste
10 kg tuberculi. g) Cel mai constant soi ca producţie este Semenic, dar acesta
are un randament mai redus la valorificarea apei, de numai 7,5-8,5 kg.
2) În grupa soiurilor semitîrzii: a) Se remarcă, ca nivel de producţie, soiul
Super, mai ales pe un agrofond ridicat. Acest soi, pe un agrofond normal,
nu dă producţii selnnificativ mai mari decît soiurile Desiree, :Măgura sau
Colina, dar pe un agrofond ridicat s.e detaşează de ele foarte semnificativ,
realizînd şi un număr mai mare de tuberculi la cuib. b) Soiul Super reacţio

nează foarte puternic la fertilizare, valorificînd superior dozele mari de În
grăşăminte. c) Soiul Super valorifică foarte bine şi apa de irigaţie, realizînd
un spor de producţie de 9,1-9,2 kg tuberculi la fiecare m 3 de apă consumată

pe agrofondul de N125PlOOKIOO şi de 10,2-10,7 kg tuberculifm3 de apă la
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(M3~pynnbt'paHfix'COpTOB); Cynep, . Jle3Mpe ,M3rypa;'~IxOJnma {113'rpym1hIcpe)l;wepaUHHx M

cpe)J;Hen03}.J;HHx COpTOB); 36a, MepKYP, Opa, npoKypa (H3 rpynnbI n03}.J;HHx COpTOB).

Bce 12 COpTOB B03}.J;eJlbIBaJlHCb Ha }.J;ByX arpoq>OH)J;ax N125PIOoKIOO + 40 TIra HaB03a H

N200P200K200 + TIra HaB03a. OpOUIeHHe npOBO}.J;HJlH B 3aBHCHMOCTH OT yCJlOBHH rO}.J;a,
nO}.J;)J;ep}KHBa5I MHHHMyM 60 -70%)J;ocTynHoH E;JlarOCMKOCTH Ha rJIy6HHe 50 CM, l.J\1CJlO

nOJIHBOB ebIJIO pa3JlHqHO no rO}.J;aM (3 ~ lO), .. HopMa n();J1uEa400-:-550 KMtra • .L1JlROnpv.u;eJ1eHH5I

Ma.KcHMaJlbHOH peaJlH30BaHHoH npoJ];yKu.HH,y60pKy npoBo,!:t;HJlHB )J;Ba 3Tana no Ka}K}.J;oMy

copTy, B ceI1T5I6pe H OKT5I6pe MecHu.ax. OnbIT HMeJI xaK U;C'JIb :'onpep;eJIeHHe npo,lJ;yKTHBHoro

nOTeHu.HaJla paHoHHpoBaHHblx COpIORB' yClIOBH5IX 'c-r,eUHnpl1 \OpOme.HHI1 ; 'KOTOPblH 113 COpTOB

JlyqUIe peafHpyeT Ha OpOUIeHl1e H y}.J;06pe~IHe BTaKHx'yCJIORl'I"Hx;COOTBeTCBeHlW KOTOPbIH H3

COpTOB MOlKeT B03,lJ;eJIblBaTC5I C caMblMH XOpOUIHMH pe3yJlbTaTaMHB CTenH; onp~)J;eJleHHe 34>
~eKTHBHOCTH opOUIeHH5I HcnOJlb30BaHHe BO}.J;bI ,lJ;aHHblMH copTaMH H B KOHeqHOM HTore KOTOPblti

H3 COpTOB HMeeT caMbIH nocToHHHblH ypO}KaH. BbI}.J;eJIHJlMCb copTa MY/:iqeJI, Cynep M 36a no

ypoBHIO ypolKaHHHocTH, no cpe,lJ;HeMy qHCJIy I(JIy6HeH B rHe31le H no 3qxpeKTHBHOCTH Hcnollb30

BaHHH BO,!:t;bI.



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

CERCETĂRI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APLICĂRII LA CARTOF
A îNGRĂSĂMINTELOR CU AZOT SI A ERBICIDELOR FAZIAL,- . ,

PE VEGETAŢIE ODATĂ CU APA DE IRIGARE

1. NEGUŢI*, A. MIHAI*

Î TI lucrare se prezintă rezultatele unor cercetări cu privire la posi
bilitatea aplicării la cartof, fazial pe vegetaţie a îngrăşămintelor şi erbi
cidelor. Prm aplicarea suplimentară doara 50 kg N s.a./ha s-a realizat
un spor de producţ'e de 2,5~ 3,2 t/ha cartof, concomitent cu creşterea pro
centului de tuberculi comerciabili, a greutăţii tuberculilor la cuib şi a
greutăţii medii a unui tubercul, prelungindu-se perioada de vegetaţie cu
7 - 10 zile. Pentru combaterea buruienilorcu apariţie tîrzie după căderea

culturii s-au aplicat cu apa de irigare produsele Sencor în doză de 0,8
- 1,5 kg/ha şi Eradicane 6 E în doză de 6 l/ha, care nu au manifestat nici
un efect fitotoxic asupra culturii şi a producţiei de cartofi realizînd o bună

combatere a buruienilor.
Metoda apl:cării îngrăşămintelor şi erbicidelor fazial pe vegetaţie

cu apa de irigare are un înalt grad de eficienţă economicăşi multiple avan
taje tehnice în sensul că se reduc cheltuielile suplimentare pentru realiza
rea acestor lucrări cu mecanizarea şi se reduce tasarea solului, creîndu-se
condiţiile necesare recoltării în flux industrial cu combina.

Obţinerea de producţii din ce în ce mai mari şi cu costuri cît mai
reduse este condiţionată de aplicarea unor tehnologii de lucru moderne.
Un loc de importanţă deosebită în aceste tehnologii îl ocupă aplicarea în
grăşămintelor chimice şi combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor.
Pe lîngă metodele clasice de aplicare a îngrăşămintelor şi erbicidelor cu
lTIaşini specializate sau cu maşini complexe care execută aceste operaţii

SilTIultan cu alte lucrări, a început să capete răspîndire metoda de aplicare
a îngrăşămintelor şi erbicidelor o dată cu apa de udare. Folosirea acestei
metode în general şi la cartof în special, prezintă importanţă deosebită prin
~aptul că se reduce consumul de carburanţi (energie), se evită tasarea solului
şi respectiv se diminuează mult gradul de îmburuienare tîrzie (după căderea

vrejilor) a culturilor de cartof, favorizîndu-se în acest fel recoltarea meca
nizată cu combina. Injectarea soluţiei de erbicid (sau de îngrăşămînt) în
instalaţiile de irigare sub presiune se poate face cu ajutorul unor pompe
speciale (hidraulice) sau cu ajutorul ejectoarelor.

* S.C.C.l. Dobrogea - Valu lui Traian
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prezentate în tabelul 1, din care reiese că debitul realizat de pompă pentru
presiunea de 3,5 atmosfere a variat între 20 şi 164 l/ha în funcţie de durata
de injecţie şi numărul de pulsaţii (tabelul 1).

Tabelu,l

Indicii de lucru ai pompei de injectat erbicide şi îngrăşăminte în apa de udare

(Work indices of the pump for injecting'herbicides and fertilizers in the irrigation water)

Presiunea din conductă
Număr de pulsaţii Debitul de soluţie injectat

Durata injecţiei pe minut în instalatia de udare
(Pressure in pipe) (Injection time) (Number of pulsations (Solution flow injected in

atm. in a minute) spray equipment) l/ha

3,5 30 10 20

3,5 15 20 40

3,5 10 30 59

3,5 8 40 78

3,5 6 50 98

3,5 5 60 117

3,5 4 70 146

3,5 4
1

80 164

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Influenţa îngrăşămintelor cu azot aplicate faziaI pe vegetaţie cu apa
de irigare asupra producţiei de cartof

Cultivat în condiţii de irigare în Dobrogea, cartoful s-a dovedit a
fi cultura care valorifică foarte bine îngrăşămintele, îndeosebi cele cu azot
aplicate fazial, realizînd sporuri de producţie substanţiale în condiţii de
eficienţă economică ridicată (tabelul 2).

Tabelul 2

Influenţa îngrăşămintelor cu azot aplicate fazial pe vegetaţie cu apa de irigare asupra
producţiei de cartofi

(Effect of Nitrogen fertilizers applied in the irrigation water during the growth period on yie1d)

I
Producţia de tubercuJi I IPwd"c1;,Varianta (Tuber y'eld) Diferenta comercială

(Variant)
t/ha I %

(Differen~e) (War;;;"ield)

Neîngrăşat (Not fertilized) 24,0 49,5 -24,5 54
N160P130KIOO aplicat tradiţional (Cefore vegeta-

tion) - Mt. 48,5 100 - 90

N100P130KIOO aplicat tradiţional (before vegeta-
tion) + N 50 aplicat fazialcu apa de irigare (in
vegetation by irrigation) 51,7 106,6 3,2 93

N160P130KIOO aplicat tradiţional (before vegeta-
tion) + N 50 aplicat fazial cu apa de irigare (in

105,1vegetation by irrigation) 51,0 2,5 95
:
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Din datele de prodtlcţie prezentate în .tabelul 2 rezultă că prin apli
carea suplimentară pe vegetaţie cu apa de irigare doar a 50 kg N s.a./ha s-a
obţinut un spor de producţie de 2}5-3,2 t/ha (5,1-6}6 %

) concomitent cu
creştereaproporţieidetuberculicomerciabili, de la 90% la varianta ferti
lizată tradiţional la 93% şi respectiv 950/0 la variantele la care s-a aplicat
suplimentar 50 N s.a./ha.

În vederea stabilirii modului în care azotul aplicat fazial pe vegetaţie
cu apa de irigare influenţează asupra elementelor de productivitate s-au
făcut determinările prezentate în tabelul 3, din care rezultă că prin apli
carea a 50 kg N/ha a determinat creşterea greutăţii tuberculilor la cuib
de la 970 g la varianta fertilizată tradiţional (N160P130KlooL la 1 170 g la
varianta fertilizată tradiţional şi la care s-au mai aplicat suplimentar cu apa
de irigare 50 kgN/ha cît şi a greutăţii medii a unui tubercul care a crescut
de la 82,2 g la 96}7 g (tabelul 3).

Tabelul 3

Influenţa fertilizării faziale cu azot asupra unor elemente de productivitate şi a perioadei de
vegetaţie

(Effect of Nitrogen fertilization applied by irrigation during the growth period on some yield
elements)

Soiul (Variety) Dcsiree

I
Număr de I

Productia de tuberculi Greutatea Perioada
Varianta tube~culi la cuib medie a unui de vegetaţie

(Variant)* ) la cuib (Number tubercul (Days of
(Yield pro hill) of tubers (:Vlean weight vegetation)

g pro hill) of tubers} zile

I

NeÎl1grăşat 460 12,0 38,3 117

NIOOP130KIOO - aplicat tradiţional 970 11,8 82,2 119

NIOOP130KIOO - aplicat tradiţional

+ N 50 aplicat fazial cu apa de
irigare 1 130 12,3 91,9 126

N160P130KIOO - aplicat tradiţional

+ N 50 aplicat fazial cu apa de
irigare 1 170 12,1 96,7 128

*) sec translations tab.2

Acun1ularea producţiei suplimentare de tuberculi, creşterea greutăţii

tuberculilor la cuib şi a greutăţii lor 11ledii se datoresc fără îndoială celor
50 kg N/ha aplicat suplimentar cu apa de irigare care a contribuit la prelun
girea perioadei de vegetaţie cu 7-10 zile, perioadă în care s-au acumulat
cele 2,5-3,2 tone cartof la hectar.

2. Influenţa unor erbicide aplicate pe vegetaţie cu apa de irigare asupra
producţiei de tuberculi la cartoful pentru consumul de toamnă irigat

În scopul combaterii îmburuienării tîrzii, la culturile de cartof s-au
aplicat pe vegetaţie cu apa de irigare, în epoci diferite, erbicidele Sencor,
în doză de 0,8-1,0 şi 1,5 kg/ha şi Eradicane 6 E în doză de 61/ha. Variantele
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Tabelul 6

Eficienţa economică a diferitelor variante de administrare a îngrăşămintelor chimice la cartoful
irigat

(Economic efficiency of fertilization variants)

Spor de
Cheltuieliproducţie Valoarea cu fertilizarea(V ield increase) sporului (Fertilization Venit net

Varianta de producţie ex penses) suplimentar
(Variant) pe 1 l;g (Money (Net income) 1

total, s.a. yield

I
lei/ha

t/ha îngră- increase) lei/t
şăminte lei/ha lei/ha spor

1

Neîngrăşat - - - - - -

N160P130KIOO aplicat tradiţional 24,5 62,8 29400 1686 68,8 27 714

N100 P130KlOO aplicat tradiţional ++ N 50 aplicat fazial cu apa de irigare 27,7 72,9 33240 1643 59,3 31597

NHOP130K IOO aplicat tradiţional + N 50

Iaplicat fazial cu apa de irigare 27,0 61,4 32400 1902 70,4 30498

* sec translations tab.2

Tabelul 7

Eficienţa economică a diferitelor variante de erhicidare la cultura cartofului irigat
(Economical efficiency of different variants of herhicidation)

.
Cheltuieli

:

Valoarea cu lucrările

Spor de sporului de erbicidare Venit net

Varianta producţie de producţie (Erbicid suplimentar

(Variant)* (Yield (Economic expenses) (Net
increase) vield

I

imcome)
tlha in"crease) lei/t Ici/ha

lei/ha lei/ha spor

Martor 1 lucrat

I
26,4 31680 1554 58,8 30 126

Martor II nelucrat - - - -

Sencor 1,5 kgjha aplicat preemergent cu
MET 1200 24,0 28800 1223 51,0 27 577

Sencor 1,0 kgjha aplicat pe vegetaţie cu
apa de irigare 23,5 28200 839 35,7 27 361

Sencor 1,5 kgjha aplicat pe vegetaţie cu
apa de irigare 24,6 29520 1 183 48,1 28337

Eradicane 6 E 6 ljha aplicate pe vegetaţie
23763cu apa de irigare 20,2 24240 477 23,6

Sencor 1,5 kgjha aplicat preemergent cu
MET 1200 + Eradicane 6 E 6ljha a-
plicat pe vegetaţie cu apa de irigare 25,6 30720 548 60,5 29 172

Sencor 1,5 kgjha aplicat preemergent cu
MET 1200 + Sencor 0,8 kgjha aplicat

65,4 30748pe vegetaţie cu apa de irigare 27,1 32520 1 772

*) see translation tabA.
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Avantajele tehnice şi economice faţă de soluţiile existente în ţară

la ora actuală, constau în faptul că prin aplicarea îngrăşămintelor şi erbi
cidelor cu apa de irigare se pot realiza importante economii de combustibil
(deoarece această instalaţie funcţionează cu ajutorul presiunii apei din sis
temul de irigare), se reduc cheltuielile suplimentare pentru realizarea acestor
lucrări cu lllecanizarea; se reduce fenonlenul de tasare a solului, creîndu-se
condiţiile necesare în vederea recoltării în flux industrial cu combina.

CONCLUZII

(1) În cazul fertilizării pe vegetaţie, aplicînd suplim.entar 50 kg N
s.a./ha, s-a obţinut un spor de producţie de 2,5-3,2 t/ha, concomitent cu
creşterea procentului de tuberculi comerciali, a greutăţii tuberculilor la
cuib şi a greutăţii medii a unui tubercul. (2) Azotul suplinlentar aplicat
pe vegetaţie a contribuit la prelungirea perioadei de vegetaţie cu 7-10 zile,
perioadă în care s-a realizat un spor de producţie de 2,5-3,2 t/lla. (3) Atunci
cînd cu apa de irigare s-au aplicat şi erbicidele, rezultatele obţinute au fost
de asemenea foarte bune. Pentru combaterea buruienilor cu apariţie fîrzie
(după căderea culturii) s-au ~;plicat cu apa de irigare produsele Sencor
în doz{l de 0,8; 1,0 şi 1,5 kg/ha şi Eradicane 6 E în doză de 6 l/ha în două

epoci cînd plantele erau în faza de înlbobocit şi sfîrşit înflorit. (4) Erbicidele
folosite, deşi au fost aplicate pe vegetaţie, nu au manifestat efect fitotoxic
si au realizat o bună combatere a buruienilor, evidentiindu-se varianta 8
~are a fost erbicidată tradiţional cu Sencor 1,5 kg/ha ş'i cu încă 0,8 kg/ha
Sencor aplicat fazial pe vegetaţie cu apa de irigare la 21 iulie. (5) Metoda
aplicării îngrăşămintelor şi erbicidelor fazial pe vegetaţie cu apa de irigare
are un înalt grad de eficienţ{l economică şi avantaje tehnice în sensul că se
realizează importante economii de combustibil, se reduc cheltuielile su
plimentare pentru realizarea acestor lucrări cu mecanizarea şi se reduce
fenomenul de tasare a solului, creîndu-se conditiile necesare recoltării în
flux industrial cu combina. '

Predat comitetului de redactare:
la 26 septembrie 1983

Referent: dr. ing. S. Ianoşi

POSSIBILITIES OF NITROGEN~FERTILIZATION AND
HERBICIDATION BY SPRINKLER IRRIGATION WATER IN POTATO

FIELDS DURING VEGETATION

Sv.n,mary

The results regarding the fertilization and herbicidation spread during the vegetation
period are discussed. By applying additionally only50 kg a.s./ha a yield increase of 2.5-
- 3.2 t/ha was obtained (the increase 01 the percentage of ware tubers, and of the tuber
weight and of the growth period with 7 - 10 days too). For controlling the weeds appeared
late after dropping the stems Sencor (0.8- 1.5 kg/ha) and Eradicane 6 E (6 l/ha) were applied
without any phytotoxic effect on the potato plants. This method of spraying fertilizers or
herbicides together with the sprinkler iririgation water has high level of economic efficiency
(the mechanical work with tractor is saved) and avoid the soil compactness (a necessary
condition for combine harvest).



144 I. NEGUŢI şi A. MIHAI

UNTERSUCHUNGEN BETREFFS DER MOGLICHKEIT DER
PHASIALEN ANWENDUNG, WĂHREND DER VEGETATION,

VON STICKSTOFFDUNGEMITTEL UND HERBIZIDE, SAMT DER
BEWASSERUNGSWASSER, IN DEN KARTOFFELKULTUREN

Zusammenfassung

Es werden die Ergebnise einiger Untersuchungcn betreffs der phasialen Anvvendung
wahrend der Vegetation, von Dungemittel und Herbizide geschieldert. Dank der zusatzlichen
Anwendung von nur 50 KgiHa aktiv· Substanz, wurde ein Produktionszuwachs von
2,5-3,2 TiHa Kartoffeln und eine gleichzeitigtf'Zunahme des Prozentes der Handelskpollen,
des Gewichtes der von eine Staude erzeugten Knollen und des Mittelgwichtes einer Knolle,
realisiert. Die Vegetationsperiode verlangerte sich aber mit 7 - 10 Tagen.

Zwacks der Bekampfung der spaterscheinenden Unkrauter wurden zusammen mit dem
Bewasserungswasser die Produkte Sencor (Dose 0,8-1,5 KgiHa) und Eradicane6E (Dose
6 LiRa) angebracht. BeideHerbizide haben keiI1e phytotoxische 'Virkung aui der Kultur
und der Knollenproduktion geaussert und haben eine gutte Bekampfung der Unkrauter rea-
lisiert. •

Die neue Anwendungsmethode besitzt eine hohe okonomische Effizienz und vielfache
technische Vorteile wie zum Beispiel: Reduzierung der zusatzlichen Kosten fur die Mecha
nisierung der Arbeiten, Verminderung der Bodensta111J?fung und Schsffung der notigen Kon-
ditionen fur das Ernten mit der Kombine. .

I1CCJIEnOBAHl15I B03MO)KHOCTI1 OPI1MEHEHI15I A30THbIX
ynOI3PEHI1YI l1 fEPI3I1IJ,l1nOB epA3l1AJIbHO BO BPEM5l

BEfETAIJ,I1YI OnHOBPEMEHHO C OPOlllEHI1EM

PeSIOMe

Bpa60Te npell;CTaBJIeHbl peSyJIbTaTbl HccJIell;oBaHHH OTHOCHTeJIbHO BOSMO}KHOCTH npH
MeHeHH5I yll;06peHHH H rep6HUHll;oB no BereTaUHoHbIM <pasaM KapTo<PeJI5I. llPH ll;OnOJIHHTeJIbHOM
npHMeHeHHH 50 fK/ra aSOTa ll;.B. 6blJIa nOJIytIeHa npH6aBKa ypo}Ka5I B 2,5-3,2 T/ra, COBMeCTHO
c nOBbIIlleHlieM npoueHTa TOBapHoro KapTo<peJI5I, Beca KJIy6HeH B rfleSll;e H cpell;Hero Beca Oll;Horo
KJIy6H5I, BereTaUHoHHbIH nepHoll; ObIJI Ha 7 - 10 ll;HeH ll;JIHHee • .uJI5I oopb6bl C COpH5IKaMH
nOSll;Hero n05IBJIeHH51 nocJIe nOJIeraHH5I KyJlbTYPbI, npHMeH5IJIH cOBMecTHO c nOJIHBOM npenapaT
CeHKOp B ll;ose 0,8-1,5 Kr/ra H -Epall;HKaHe 6 E B ll;oSe 6 JI/ra, He 6bIJIO SaMetIeHO HHKaKoro
<pHTOTOKCHtIeCKOrO 3q}(peKTa, rep6HUHll;hI He BJIH5IJIH Ha ypO}KaH KapTO<peJI5I H OhIJIa peaJIHSO
BaHHa XOpOIlla5I 60pb6a C COpH5IKaMH. MeTOll; npHMeHeHH5I yP;06peHHH H rep6HUHll;OB no <pasaM
BereTaUHH 5IBJI5IeTC5I BbICOKO 3<p<peKTliBHbIM C 3KOHOMHtIeCKOH TOtIKH SpeHH5I H npep;CTaBJI5IeT
MHoroQHCJIeHHble TeXHHtIeCKHe npeHMYI1l,eCTBa B CMhICJIe Toro tITO· yMeHbIllaIOTC5I p;OnOJIHHTeJIh
Hble pacxoll;bI ll;JI5I npoBell;eHH5I 3THX pa60T MexaHHtIeCKH, Hs6eraeTC5I ynJIOTeHHe. nOtIBbI li COS-o
,JJ;alOTC5I 6JIarOnpH5ITHhle yCJIOBH5I P;JI5I y60pKH KOM6aHHOM B npOMbIIllJIeHOM nOTOKe.
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ZONAREA TERENURILOR DUPĂ PRETABILITATEA
PENTRU RECOLTAREA CARTOFULUf CU COMBINA

A. CANARACHE*, M. BERINDEI**, ST. VERENCIUC*, G. ALEXANDRESCU*,

H. ASVADUROV*, L. RADU***

S-a elaborat o schemă de clasificare a terenurilor după pretabilita
tea la recoltare a cartofului cu combina şi s-au precizat criteriile de înca
drare a terenurilor În Clasele şi subclasele respective (tabelul 1). Pe baza
acestor criterii şi folosind Informaţia pedologică stocată pe calculator
din fişierul resurselor de sol, s-au obţinut suprafeţele de terenuri din dife
ritele clase şi subclase, din cuprinsul zonei de cultură a cartofului şi din
afara acesteia (tabelul 2). Suprafaţa de terenuri din claşele 1- III de pre
tabilitate, terenuri de la foarte favorabile pînă la moderat favorabile,
este pe ţară de 397 mii ha, reprezentînd 4,0% din suprafaţa arabilă totală.

Repartiţia 'Pe judeţe a terenurilor din aceste clase de pretabilitate (tabelul
3, figura 1) arată că pentru utilizarea lor la maximum este necesară o re
amplasare de amploare a actualei zone de cultură a cartofului, cu transfe
rul unor suprafeţe Însemnate din judeţele tradiţional cultivatoare din sud
estul Transilvaniei şi din Bucovina spre zonele irigate din sudul ţării.

Una din premisele intensivizării în etapa actuală a culturii cartofului
în ţara noastră este mecanizarea totală a operaţiei de recoltare prin intro
ducerea şi utilizarea combineloL Aceasta ar duce (B eri n d e i, 1969)
la reducerea fortei de muncă, la eliberarea în termen foarte scurt a terenului
şi la reducerea inanipulărilor care generează vătămări, iar în final la redu
cerea preţului de cost.

Combinele existente lucrează în condiţii corespunzătoare numai. pe
soIurile uşoare, în timp ce pe soIurile mijlocii şi grele bulgării forrp.aţi la
recoltare nu se separă de tuberculii de cartof, impurifică astfel produsul
recoltat şi provoacă vătămarea tuberculil<?L În ţările în care s-a dezvoltat
recoltarea cartofului cu combina, cum este Germania, ponderea ridicată a
solurilo:r usoare face ca această deficientă să nu aibă consecinte deosebite,
dar în ţar~ n~astră' problema este capit~lă. Alături de preocupările pentru
perfecţionareacombinei de recoltat cartof, în sensul creării unor posibilităţi

de sortare a bulgărilor, şi alături de preocupările pentru perfecţionarea

* Institutul de cercetări pentru pedologie şi agrochimie
** A.S.A.S. Bucureşti

*** Centrul Informaţional şi de Calcul - M.A.I.A~
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tehnologiei de cultură, astfel Încît cantitatea de bulgări formati să fie cît
nlai redusă, o cale posibilă de rezolvare a problemei o reprezi~tă amplasa
rea culturii pe soIuri care nu formează bulgări.

D a Il e i n n e (1968) a studiat ~auzele formării bulgărilor sub cul
tura de cartof şi locul unde sînt amplasaţi aceştia pe secţiunea bilonului
în legătură cu operaţiile din tehnologia culturii. B eri n d e i si colab.
(1969) au găsit că principalul mecanism în acest sens este acţiun~a de ta
sare exercitată lateral de roţi la lucrările de întreţinere, direct asupra bi
lonului.

Cercetări ample în problema relaţiilor dintre fortrarea bulgărilor
şi recoltarea cartofului a executat în Scoţia Cam p beII (1978), a jun
gînd la următoarele concluzii principale:

- Problema bulgărilor este unul din factorii care determină în :Marea
Britanie diminuarea suprafeţelor cultivate cu cartof în zonele cu soIuri
grele.

- Conţinutul de bulgări a variat în cele 36 de parcele studiate de autor
în sud-estul Scoţiei între 1 şi 115 t/ha, conţinutul mediu fiind de 45 t/ha.

- Formarea bulgărilor este satisfăcător corelată cu unele însusiri
ale solului şi anume în special cu indicele de plasticitate. Valoarea 60/0
a acestuia este limita deasupra căreia apar probleme privind recoltarea
cartofului cu combina, iar valoarea 100/0' limite deasupra cărora apar pro
bleme serioase în acest sens.

Menţionăm că indicele de plasticitate este strîns corelat cu textura
solului şi că, pentru soIurile din România, se poate aprecia că celor dOU~l

limite propuse de Cam p"b elI îi corespund conţinuturi de argilă de 100/0'
respectiv de 20-220/0.

- Bulgării se formează în special în două momente tehnologice şi

anume la lucrarea de bază a solului si la traficul cauzat de lucrările de în
treţinere. Celelalte lUcrări, cum ar fi pregătirea patului germinativ şi re
coItarea au un rol cu totul redus.

- Variaţiile condiţiilor meteorologice, respectiv alternanţele de în
gheţ în timpul iernii şi alternanţele de umezire şi uscare în timpul verii,
au o oarecare influenţă, dar aceasta nu este prea mare.

Trebuie precizat că cercetările lu Cam p beII se referă la soIuri
mai puţin grele decît cele pe care se cultivă cartoful în ţara noastră (conţi

nutul maxim de argilă indicată de autorul britanic este de 23%) şi la con
diţii de climă mai umedă, mai rece şi cu mai puţine variaţii decît în cele
mai multe zone de cultură a cartofului din România.

T r i m bac i u (1980), aJ?-alizîna posibilităţile de amplasare a car
tofului în judeţul Suceava, a utilizat două criterii complimentare: nota de
bonitare, acceptînd ca limită minimă 30 de puncte şi pretabilitatea pentru
recoltarea cu combina apreciatăpe baza conţinutuluide argilă, limita maximă
a acestuia fiind luată 30%.

Obiectivul lucrării de faţă îl reprezintă identificarea p~ ţară a tere
nurilor care pot fi avute în vedere pentru cultura cartofului în condiţiile

recoltării cu combina. Pe această bază se supun discuţiei unele implicaţii

pentru ampW~sarea şi intensivizarea culturii.
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Clasa a V-a

Clasa a IV-a

Clasa a II-a
Clasa a III-a

Indicaţiile din literatura de specialitate privind factorii de sol şi

teren de care depinde proporţia bulgărilor formaţi au fost asimilate şi adap
tate la specificul solurilor din ţară şi al tehnologiei utilizate în etapa ac
tuaHL în acest scop au fost efectuate unele observaţii în condiţii de produ,cţie
pe diferite soIuri, în perioada recoltării cartofului, precum şi în condiţii

de cercetare, pe parcele experimentale cu dit~rite tehnologii. Au fost de
asemenea efectuate unele încercări de laborator privind simularea formării

bulgărilor . o

Clasificarea terenurilor după pretabilitatea la recoltarea cartofului cu
combina a fost efectuată conform unui sistem care în prezent se generali
zează în cele mai nlulte studii pedologice aplicative. Ace.?t sistem de cla
sificare separă 6 clase de terenuri şi mai multe subclase. In cazul de faţă,

cele 6 clase de terenuri s-au definit astfel:
Clasa I terenuri foarte favorabile pentru recoltarea cu

cOlnbina
terenuri favorabile pentru recoltarea cu combina
terenuri lnoderat favorahile pentru recoltarea
cu combina
terenuri puţin favorabile pentru recoltarea cu
combina
teI:enuri nefavorabile pentru recoltarea cu con1i
bina

Clasa a VI-a - terenuri nefavorabile pentru cultura cartofului
Subclasele de terenuri, care subîmpart clasele (cu excepţia claselor 1

şi a IV-a), se definesc prin natura factorilor restrictivi care limitează uti
lizarea combinei de recoltat cartofi. Aceste restricţii se referă, pentru cla
sele II-V, la:

- textura solului (subclasă notată cu g) ;
- adîncimea apeifreatice şi/sau gleizarea solului (subclasă notată

cu q);
- excesul de umiditate la suprafaţă (subclasă notată cu w) ;
- panta terenului (subclasă notată cu p);
- prezenţa scheletului în stratul arat al solului (subclasă notată cu x) ;
- situarea în zona de cultură a cartofului extratimpuriu, tip de cul-

tură care nu se pretează în prezent la recoltarea cu combina (subclasă no-
tată cu e); ,

- apartenenţa terenului la alţi posesori decît unităţi I.A.S. sau coo
perative agricole de producţie (subclasă notată cu a).

Restricţiile amintite pot fi întîlnite mai multe împreună pe acelaşi

teren, în care caz se folosesc notaţii combinate.
Exeluple de notaţii: 1, IIq, IIIg, IVgw, Vp, Ve, VI.
Unele dintre restricţiile amintite nu au ca.racter permanent, ele putînd

fi elinlinate prin lucrăride ameliorare a solului (de/exemplu drenaj) sau prin
modificăriîn ceeace priveşte zonareatipurilor de cultură a cartofului sau
formele de proprietate . .Alte restricţii, cum sînt textura, panta sau conţi-
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TIutui de schelet, pot fi total sau parţial eliminate în cazul creării unor
tipuri noi de combine de recoltat cartofi.

Criteriile care conduc la încadrarea unui teren dat în una din cele
6 clase şi în subclasele menţionate sînt prezentate în tabelul!.

Tabelul

Criterii de separare a claselor şi subclaselor depretabiHtate a terenului pentru recoItarea
cu combina

(Criteria for classes and subclasses of suitability to harvest by potato combine)

12,0

I

II q

IIIg

gq

gw

IV g

gq

~

V g

-p-

x

e

a

;?;41 ~21

12,1
25,0

25,1
32,0

;?-32, 1

absent-
moderat >1 absent alte

puternic-
excesiv ~1

absent- ~ 12,0 ~5 I.A.S.
moderat >1 C.A.P.

puternic-
excesiv ~1

absent-
moderat sI. -exc.

puternic
excesiv absent

absent
moderat s1.~exc.

~ 12,1

~ 12,0 ;?;6

~5 CE*)--------- ---
alţii

VI ~40 ~20

*) CE = zona de cultură a cartofului extratimpuriu (Zone for first early potato)

După cum reiese din acest tabel, în clasele 1-V se încadrează terenurile
care au cel puţin 40 de puncte de bonitare în regim neirigat şi 20 puncte de
bonitare în regim irigat, adică terenurile care pot asigura în condiţii de
tehnologie medie o producţie de cartof de minimum 15-16 t/ha. Această

limită este mai severă decît cea de 30 de puncte adoptată de T r i m bac i u
(1980).
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ÎN ceea ce priveşte subdaseleg, textura· nisipoasă sau nisipo-lutoasă

(conţinut de argilă sub 120/0) încadrează un teren la clasa 1 sau a II-a (te
renuri foarte favorabile sau favorabile), textura luto:-nisipoasă şi parţial

cea lutoasă (conţinut de argilă 12-250/0) încadrează terenul în clasa a III-a
(terenuri moderat favorabile), celelalte soIuri lutoase (conţinut de argilă

25-320/0) se încadrează în clasa a IV-a (terenuri puţin favorabile), iar tex
tura luto-argiloasă sau argilo-lutoasă (conţinut de argilă peste 320/0)înca
drează terenul la. clasa a V-a (terenuri nefavorabile).

Limitele adoptate sînt mai severe decît cea de 300/0 argilă folosită de
T r i m bac i u (1980), dar mult luai puţin restrictive decît cele ale lui
Cam p beII (1978), care echivalează cu 10% argilă pentru terenurile:
favorabile şi 200/0 argilă pentru cele moderat favorabile.

Cu privire la ceilalţi factori limitativi, se încadrează în subclasele
q terenurile cu soIuri moderat pînă la excesiv gleizate sau care prezintă

apa freatică la adîncime meri mică de. 1 m. În subclasele w, cu exces de umi
ditate de suprafaţă, se înca?rează soIurile pseudogleizate, indiferent de
intensitatea acestui proces. In subclasele Vp şi Vx, nefavorabile pentru
recoltarea cartofului cu combina, se încadrează terenurile cu pantă mai
mare de 12% , respectiv cu conţinut de schelet mai mare de 50/0.

Subclasele Ve şi Va s-au separat pe criteriile de zonare a tipurilor de
cultură şi respectiv de apartenenţă a terenurilor menţionate anterior.

Trebuie precizat că sistemul de grupare a terenurilor şi criteriile fo
losi te se referă la conditiile medii aleclimei din zonele respective, ca si
la condiţii obişnuite de tehnologie. În anii favorabili sau respectiv nefav~
rabili, precum şi în condiţii de tehnologie superioară, respectiv nesatisfă

toare, recoltarea cu co~bina se poate desfăşura în condiţii mai bune, res
pectiv mai proaste, decît indică clasa de pretabilitate.

Informaţiapedologicăpe baza căreia s-a realizat încadrarea terenu
rilor pe baza criteriilor arătate este cea cuprinsă în fişierul resurselor de sol.
realizat la I.C.P.A. (1975) şi stocat pe calculator.

Pe baza criteriilor din tabelul 1 s-a elaborat un algoritm de calcul
şi un program pe calculator care a fost rulat pentru prelucrarea informaţiei

existente. Prelucrarea automată a datelor s-a executat pe un calculator
Felix-256, programele fiind scrise în limbajul COBOL. S-au extras din ben
zile de arhivă informaţiile corespunzătoare criteriilor amintite referitoare la
fondul funciar şi la caracteristicile pedologice.

Prelucrarea s-a făcut în două etape.

În prima etapă, unităţile de teritorii ecologic omogene (TEO) au fost
încadrate într-o categorie de cod care reprezintă pretabilitatea pentru re
coltarea cartofului cu combina, fiecărui TEO fiindu-i ataşată astfel o va
loare de cod.

În etapa a doua, prin parcurgerea secvenţială a fişierului de fond
funciar, s-a obţinut o situaţie pe comune, iar în cadrul comunelor pe posesori.
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În final, suprafeţele fiecărui TEO - s-au încadrat la codul de preta
bilitate calculat anterior şi s-au obţinut pentru fiecare posesor, respectiv
comună, şi Însumat pe judeţe totalurile suprafeţelor pe fiecare valoare de
cod. În cadrul fiecărui judeţ s-au obţinut separat suprafeţele din zona de
cultură a cartofului (B eri n d e i, 1977). '

Datele din imprimantele obţinute prin rularea prograulului au fost
analizate, verificate şi supuse unor operaţii de regrupare şi subdivizare în
unele cazuri în care informaţia stocată nu era pe deplin corespunzătoare

criteriilor utilizate în cazul de faţă.

Rezultatele obţinute au fost analizate şi în comparaţie cu suprafeţele

cultivate în 1980 cu cartof, obţinute din Anuarul Statistic (L981).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Evaluarea pe ţară a suprafeţelor de terenuri pretabile pentru recol
tarea cartofului cu combina este prezentată în tabelul 2.

Din aceste date reiese că în zona de cultură a cartofului terenurile cu
pretabilitate foarte bună (clasa 1 de pretabilitate) ocupă llUlllai 30 mii ha,

Tabelul 2

Repartiţia suprafeţelor arabile pe ţară, pe clase şi subc1ase de pretabilifate pentru reeoItarea
cartofului cu combina

(Surface in Romania, dividedon c1asses of suitability)

Total (total) Din care tn zona de cultură
a cartofului. (for potato) .

Clasa şi subclasa de pretabilitate
(Class and subclass)

mii Ha I mii ha 1%din mn, 1% din lobi(thousands '. % I(tho~~rdS '(in zone) (from total)
ha)

I - foarte favorabil (1) 60 0,6 30 0,7 O,}

II - favorabil (IIq) 21 0,2 14 eO,3 0,1

III - moderat favorabil din 316 3,2 191 4,2 1,9
care: IIIg (256) (2,6) ( 165) (3,6} (1,7)

III gq (55) (0,5) (24) (0,5) (0,2)
III gw (5) (0,1) (2) (0,1) (-)

IV - puţin favorabil din 3085 31,5 1406 34,0 14,5
care: IV g (2650) (27,0) (1202) (29,1) (12,2)

IV gq (212) (2,2) (114) (2,7) ( 1,2)
IV gw (223) (2,3) (90) (2,2) (0,9)

V - nefavorabil din care: 2255 22;9 969 23,3 9,8
Vg (1541) (15,6) (569) (13,6) (5,8)
Vp (23) (0,3) (9) (0,3) (0,1)
V,x (79) (0,8) (45) . (1,1) (0,5)
Ve (43) (0,4) (43) ( 1,0) (0;4)
Va (569) (5,8) (303) P,3) (J,O)

VI - necultivabil (VI) 4097 41,6 1566 37,5 15,9

Total 9834 100,0 4 176 10Q,0 42,5
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cele din clasa a II-a de pretabilitate (bună dar necesitînd lucrări de drenaj)
alte 14 mii ha, iar terenurile cuprţtabilitatemoderată(clasa a III-a de pre
tabilitate) reprezintă 191 mii ha. Terenurile din aceste trei clase ocupă

235 mii hectare (5,2% din suprafaţa zonei de cultură, respectiv 2,30/0 din
suprafaţa,arabilă totală). Pe ansamblu, deci în zona şi în afara zonei de
cultură a cartofului, terenurile din aceste trei clase de pretabilitate însumate
reprezintă 397 mii hectare, adică 4,0% din suprafaţa arabilă a ţării.

Faţă de suprafaţa cultivată în prezent cu cartof în unităţile I.A.S.
şi în cooperativele agricole de producţie, de 124 mii ha, reiese ea posibilă

amplasarea integrală a culturii pe terenurile din clasele I-III, în cadrul
,şi în af~ra zonei de cultură, dacă se acceptă o rotaţie de 3 ani.

Este însă probabil că în fapt va ,fi dificil, dacă nu imposibil, să se rea
lizeze în unităţile de producţie cu o proporţie ridicată de soIuri pretabili
o structură d'e culturi cu o pondere de cartof ridicată. Ca urmare, pentru ase
gurarea suprafeţei necesare pe ţară va fi necesar să se amplaseze culturi de
·cartof şi pe terenuri din clasa a IV-a de pretabilitate pentru reeoItarea cu
combina, adică pe terenuri pe care în majoritatea anilor se vor întîmpina
dificultăţimari cauzate de formarea bulgărilor. Este de dorit să se folosească

'În acest scop terenuri din zona irigată, în care există posibilităţi de utili
zare a unei tehnologii de cultură specială care se diminueze procentul de
bulgări la recoltare. De asemenea, prin perfecţionarea constructivă a com
binelor este posibil ca o parte din terenurile clasei a IV-a să permită recol
tarea integral mecanizată. Terenurile din clasa a IV-a ocupă 3,1 milioane
hectare (31,50/0 din suprafaţa arabilă), dintre care peste 1,4 milioane hectare
în zona de cultură a cartofului, reprezentînd 34,00/0 din suprafaţa acesteia
şi 14,5% din suprafaţa arabilă şi peste 800 mii ha în zona irigată> astfel
încît aeoperă cu prisosinţă necesarul.

În ceea ce priveşte terenurile din clasa a V-a de pretabilitate pentru
recoItarea ~~ combina, cele nefavorabile pentru acest scop, ele reprezintă

peste 2,2 milioane l;ecţare pe ţară, adică 22,9% din suprafaţa arabilă, res
pectiv 969 mii hectare în ZOIlh. de cultură a cartofului (23,3% din suprafaţa

acesteia sau 9,8% din suprafaţa arabil~ totală). Terenurile în genere nefa
vorabile pentru cultura cartofului (clasa a VI-;i în clasificarea utilizată în
lucrarea de faţă), se găsesc pe 4,1 milioane ha la nivelul întregii ţări

(41,60/0 din suprafaţa arabiIă)..
Principala cauză a pretabilităţii reduse a terenurilor pentru recoItarea

cartofului cu combina, pe terenurile cultivabile cu această plantă, este tex
tura solului. Numai 81 mii hectare (0,80/0 din suprafaţa arabilă)din terenu
rile considerate au textură nisipoasă sau nisipo-lutoasă, şi numai alte 316
mii hectare (3,2% din suprafaţa arabilă) au textură luto-nisipoasăpîn~ la.
lutoasă (conţinut de argilă sub 25 %

), Pe de altă parte, din terenurile con
.siderate 3,1 lnilioane hectare (31,70/0 din suprafaţa arabilă) au textură lu
toasă, puţin favorabilă recoltării cartofului cu combina şi 1,5 milioane
hectare (15,6% din suprafaţa arabilă) au textură luto-argiloasă, total ne
favorabilă acestui scop.

Adîncimea redusă a apei freatice (şi/sau gleizarea) intervine ca factor
limitativ pentru recoItarea cartofului cu combina pe 288 mii hectare (2,90/0
din suprafaţa arabilă), iar excesul de umiditate de suprafaţă pe alte 228 mii
hectare (2,40/0 din suprafaţa arabilă). Aceste categorii de terenuri ar putea
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Totodată reiese, că principalele judeţe tradiţional cultivatoare de
cartof nu prezintă terenuri pretabile pentru recoltarea cu combina în supra....,
faţă suficientă faţă de actuala pondere a acestei culturi. Într-adevăr, cultu
ra cartofului s-a dezvoltat în judeţeledin sud-estul Transilvaniei şi din Buco
vina într-o perioadă în care nu se punea problema recoltării mecanizate,
'şi ea nu s-a putut dezvolfa înainte de introducerea irigaţiei în judeţele

din sudul tării., ,

Apare astfel necesară, dacă se are în vedere mecanizarea integrală a
lucrărilor de recoltare, o reamplasare de mare amploare a zonei de cultură.

Chiar dacă se efectuează o astfel de reamplasare va trebui să se recurgă în
unele judeţe şi la terenuri din clasa a IV-a de pretabilitate pentru recoltarea
cu combina, deci la terenuri puţin favorabile acestui scop. În acest sens este
util să se continue eforturile pentru perfecţionarea tehnologiei de cultură

pentru ca, pe astfel de soIuri, să se minimizeze formarea bulgărilor.

Reamplasarea zonei de cultură a cartofului luînd ca bază criteriul pre
tabilitătii terenurilor pentru recoItarea cu combina este o operaţie dificlă

"şi complexă. Pelî~:-l1 a. nu se obţine efecte negative este utilă o verificare
suplimentară a criteriilOl" :.:tilizate în lucrarea de faţă, în special în zonele
în care pînă în prezent nu s-a culti,,-,::t cartof şi în care ar urma să se transfere
suprafeţe mari cu această cultură. De as2:21enea, operaţia de reamplasare
a zonei de cuItură ar trebui realizată treptat, în~:--O perioadă relativ înde
lungată.

Soluţii alternative la reamplasarea propusă a ZOn ei de c;;!tură a car
tofului sînt fi(~ crearea de noi combine de recoltat cartof şi perfecţiolî;rea

tehnologiei' de cultură, fie renunţarea la mecanizare integrală a lucrărilor

'~e recoltare şi menţinerea unui anumit grad de recoltare semimecanizată.

În orice Caz, avînd în vedere caracterul puţin omogen al învelişului

·de soIuri în multe părţi ale ţării, apare necesar ca amplasarea concretă a
culturii de cartof în fiecare judeţ şi i'n fiecare unitate de producţie să se facă

pe baza unor studii pedologice detaliate care să concretizeze la nivel de par
'celă principiile şi criteriile prezentate în lucrarea de faţă.

CONCLUZII

1. S-a elaborat o schemă de clasificare a terenurilor după pretabili
tate la recoltarea cartofului cu combina şi s-au precizat criteriile de înca
drare a terenurilor în clasele şi subclasele respective. 2. Suprafaţa terenurilor
din clasele I-III de pretabilitate pentru recoltarea cartofului cu combina
(terenuri de la foarte favorabile pînă la moderat favorabile, acestea din urmă

în unii ani şi în unele cond.iţii tehnologice nepermiţînd recoItarea cu combi
na) este pe ţară de 397 mii hectare, insuficientă în practică pentru amplasarea
întregii suprafeţe cultivate. 3. Utilizarea la maximum pentru cultura car
tofului a terenurilor din clasele I~III de pretabilitate la recoltarea cu combina
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face necesară o reamplasal'C de alnploare a actualei zone de cultură, cu trans
ferul unor suprafeţe ilnportante din judeţele tradiţional cultivatoare din
sud-estul Transilvaniei şi din Bucovina spre zonele irigate din sudul ţării.

Alternativăla această reamplasare este o eventuală perfecţionare a combinelor
existente şi/sau a tehnologiilor de cultură. 4. Este necesară continuarea
'cercetărilorpentru a obţine o verificare mai certc1 a pretabilităţii terenurilor
din zona în care urnnează să se reamplaseze cultura cartofului în sistemele
de irigaţie din sudul ţării, mai ales în cazul celor din clasa a II!-a care pre
zintă condiţii de pretabilitate la lin1ită. S. Amplasarea concretă a c~Jturii

cartofului în cadrul judeţelor şi al unităţilor de producţie agricolă este ne
cesar să se facă pe bază de studii pedologice detaliate, la nivel de parcelă,

realizate pe baza metodologiei din lucrarea de faţă.
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ZONING FIELDSFOR THEIR SUITABILITY TO HARVEST BY
POTATO COMBINE

Sumrnary

A scheme of field classification iram the point of view of the suitability to practice
a harvest by combine is proposed and the criteria of ordering the fields in classes and sub
classes are emphasized (table 1). Based an these criteria and on the informat ion , stored by
computer, regarding the soil resources the needed surfaces belonging ta the proposed classes
are indicated for the nowadays zone of potato growing and for the extra-tones (table 2).
The surface in the I-III classes (very favourable to moderate favourable) summed an the
whole country is 397 thousands hectares, representing 4.0% irom the total arable area.The
situation in the districts (table 3, figure 1) leads ta the conclusion that a maximum utili
zation of the potential of every district is requiring a large rearrangement of the present
zo nes. Sa, large areas must be moved in the traditional potato zones in South-East Transilvania
ta the zones of irrigation in SOllth of the cOllntry.
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DIE ZONIERIJNG DER BODEN NACH IHRER GUNSTIGKEIT FUR
DAS ERNTEN DER KARTOFFELN MIT DER KOMBINE

Xusammenjassung

Es wurde ein Klassifizierungsschema der Boden nach ihrer Gunstigkeit fur das Ernten
der Kartoftdn mit der Kombine ausgearbeitet und die Kriterien fur die Einordung der Băden
in die 'Oetreffenden Klassen und Unterklassen prăzisiert, (tabelle 1). Auf Grund dieser Kri
Jcerien und der in der Rechenanlage gestapelte pedologische Information, wurden nacher
die Bodenflăchen der verschiedenen Klassen und Unterklassen, innerhalb und ausserhalb der
Kartoffelkulturzone berechr;tet. (tabelle 2). Die Bodenflăche der Gunstigkeitsklassen I-III
(sehr gfmstige bis mittelgiinstige Băden) betrăgt 397 000 Ha also 40% der ,totalen Bestel
barenf1ăche.

Die Kreisezuteilung, der FIăchen 'dieser Giinstigkeitsklassen (Tabelle 3, Abbildung '1)
zeigt dass ihre maximale Benutzung, eine neue sehr umfangreiche Standortsverteilung der
aktuellen Kulturzone der Kartoffel benotigt. Diese neue Standortsverteilung impliziert die
Versetzung bedeutenden Kulturf1achen aus' Siebenbiirgen und Buchenland nach den siidlichen
bewăsserten Zonen.

PAI10Hl1POBAHl1E TIAXOTHbIX yro,Ul1l1 TIO rO,UHOCTYI K
KOM5AI1HOB0I1 Y50PKE KAPTO~En~

Bblpa60TaJIaCb cxeMa KJIaccH<jJl1KaUHJ1 naXOTHblX yro;n,HH no ro;n,HOCTH K KOMOaJmOBOll
y60pKe KapToepeJI5I H yToIIHHJIHCb KpHTepHH no BKJIIOlIeHHIO HaXOTHblX yro;n,HH B KJIaCCbI H no;n,
KJIaCCbI (Ta6JJHua~!!l). Ha OCHOBaHHH 3THX KpHTepHeB H HCnOJIb3y5I ne;n,OJIOmlIecKyIO HHepOP
MaUHIO 3anHcaHHyIO Ha BbIlIHCJIHTeJIbHbIX MaIllHHax HS KapTOTeKH nOlIBeHHbIX pecypcoB, 6bIJIH
nOJIylIeHHbI nJIOlua;n,H naxOTHbIX yro;n,HH HS paSHbIx KJIaCCOB H no;n,KJIaCCOB HS npOCTpaHCTBa
SOHbI SOBţI.eJIbIBaHH5I KapToepeJI5I H BHesoHbI (Ta6JIHUa. N!! 2). TIJIOIUa;n,H naXOTHbIX yroţI.HH H3
KJIaCCOB 1 -III no ro;n,HocTH, nJIOIUa;n,H OT OlIeHb no;n,xoţI.5IIUHX ;n,o cpeţI.HenoţI.xoţI.5IIUHX no Bcei:1
cTpaHe ţI.OXOţI.5IT ;n,o 398 TbIC. ra, lITO npeţI.cTaBJI5IeT 4,0% HS o6IUeH nJIOIUa;n,H HaXOTHOJI SeMJIH·
PacnpeţI.eJIeHHe no yes;n,aM nJIOIUa;n;eH rraXOTHblX yroAHH HS 3THX KJIaCCOB rOţI.HOCTH (Ta6JIHua 3,.
pHcyHoK 1), nOKa3bIBaeT lITO ţI.JI5I HX MaKCHMaJIbHOrO HCrrOJIbSOBaHH5I Ha;n,o npoHsBecTH OOIllHpHoe
nepepasMeIUeHHe aKTyaJIbHOH SOHbI Bos;n,eJIblBaHH5I KapToepeJI5I, C rrepeBo;n,OM SHalIHTeJIhHbIX
rrJIOIUaţI.eH HS yeSţI.OB TpaţI.HUHoHHoro rrpOHSBo;n,CTBa HS IOrO-BOqCToKa TpaHCHJIbBaHHH H ny
KOBHHbI B opOIllaeMbIe SOHbI HS IOra ,CTpaHbl.
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REZULTATELE îNCERCĂRII MAŞINII DE PLANTAT CARTOFI
6 SAD-75 îN CONDIŢIILE Ro So ROMÂNIA

A. POPESCU, N. BRIA*, 1. CÎNDEA**, 1. MAN, A. LAYRIC***, D. HAGIANU****,

M. ELEKES, A. USZOGES, V. MARC*****

Maşina cehoslovacă de plantat cartofi 6 SAD-75 a fost în
cercată în condiţiile R.S. România. Ea poate lucra în agregat cu
traotorul românesc U-800 DT pe terenuri plane, pe un sol
bine mărunţit şi de umiditate optimă, cu un randament de
9,4 ha/schimb şi un consum de 8,75 Uha. Tractorul U-800 DT
va fi lestat pe faţă cu greutăţi de 300 kg şi va avea anvelope 'de
18,40-30" la roţile motrice din spate. Viteza optimă de lucru
,este de 5,5 km/oră, cînd forţa de tracţiune este folosită 94-960/0
ia~/>precizia de plantare la densitatea de 56000 tuberculijha
este de 70%.

Cu O astfel de maşină, importată din R.S. Cehoslovacă s-au făcut

încercări şi adaptări care să pennită utilizarea ei cu unul din tractoarele
existente în unităţile noastre de producţie. Rezultatele încercărilor

fiind pozitive, s-:a avizat importul acestei maşini, ia! cercetările au fost
continuate cu optimizarea tehnologiei de plantare. In baza rezultatelor
obţinute la încercările efectuate în judeţele Braşov, Harghita şi Suceava se
apreciază că tractorul recomandat pentru a lucra în agregat cu acest
tip de maşină, este tractorul U-800 DT. Indicii calitativi de lucru cores
punzători, sînt asiguraţi la viteza de cca 5,5 km/h, pentru distanţa între
tuberculi pe rînd de 2\-23 cm.

Încercarea maşinii de plantat cartofi 6 SAD 75 a avut drept scop
stabilirea unui tip corespunzător de maşină de plantat, pentru baza ener
getică existentă în R.S.R., precum şi creştereacapacităţiide lucru pe schimb,
concomitent cu reducerea consumului de combustibil pe unitatea de su
prafaţă.

*1.C.P.1.T.M.U.A. Bucureşti

** Universitatea din Braşov

*** S.C.A. Suceava
**** SEMLAP Cluj

***** Trustul S.M.A. Harghita
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CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINII DE PLANTAT
CARTOFI 6 SAD- 75

1. Descrierea maşinii de plantat cartofi 6 SAD-75. Maşina de plantat
cartofi 6 SAD-75 (figura 1), este destinată plantării mecanizate a carto
filor neîncolţiţi pe 6 rînduri, la distanţa între rînduri de 75 cm. Principa
lele caracteristici tehnico-funcţionale ale maşinii sînt prezentate în ta
belul 1.

Ansamblele principale componente ale maşini 6 SAD-75 sînt urmă

toarele:
a) Cadrul, confecţionat din profile sudate, este dispus pe un tren

de rulare şi permite fixarea secţiilor de plantare, a buncărelor şi a celorlalte
părţi componente.

b) 1\11ecanismul de plantare, este format din trei secţii a cîte două

rînduri fiecare, asamblate. Aparatul de distribuţie este de tipul disc ver
tical cu degete de prindere (figura 2). Spre deosebire de tipurile de maşini

fabricate de aceeaşi întreprindere, aparatul de distribuţie de pe această

n1aşină est;e îmbunătăţit, avînd o camă care poate să ocupe poziţii dife
rite în spaţiu, în funcţie de calibrul materialului de plantat. Astfel,
poziţia "A" de lucru a camei corespunde lucrului cu tuberculi mai
mici, iar poziţia "B" se foloseşte în cazul utilizării tuberculilor mari.

Aparatul de distribuţie primeşte n1işcarea de la roata din dreapta
a maşinii (fig'ura 3), prin intermediul unor transmisii cu lanţ şi a unei
cutii de viteze d.e tip Norton, care permit realizarea a diferite distanţe

între tuberculi pe rînd (21 ; 23; 25; 27; 30; 33; 36 şi 40 cm). Dirijarea tu
berculilor spre camera de alimentare este uşurată de un mecanism de pen
dulare a fundului mobil, iar secţiunea de trecere ester:eglabilă.

c) Buncărele, se găsesc deasupra fiecărei secţii de plantat, iar um
plerea şi completarea lor în timpul lucrului se face de către un buncăr

basculant, de mare capacitate care poate fi coborît pînă la sol şi care preia
astfel materialul de plantat direct din lnijloacele de transport (prin bas
cularea acestora).

Ridicarea şi coborîrea buncărului se fac cu ajutorul a doi cilindri
hidraulici telescopici (figura 4), iar asigurarea împortiva căderii acestuia
se face cu ajutorul a două tije telescopice cu degajări de siguranţă. Acestea
se folosesc în timpul reglării organelor de acoperire a tuberculilor sau a
diferitelor interventii de scurtă durată.

d) Brăzdarele, ' în număr de 6, sînt prevăzute cu cîte o patină de
copiere a ţerenului care are în acelaşi timp şi rolul de limitare a adîncimii
de lucru. In poziţia de transport a n1aşinii, aceste patine se rabat în sus
(figura 5).

e) Organele de acoperire sînt de tip, "discuri sferice", cîte o pereche
pentru fiecare rînd şi se montează articulat la cadrul maşinii. Prin reglarea
poziţiei discurilor se reglează forma şi mărilne,?- biloanelor.

f) Sistemul de rulare şi cuplare la tractor. In poziţia de lucru, maşina

se sprijină pe două roţi cu pneuri, dar sistemul de rulare este prevăzut şi

cu o a treia roată, cu pneuri, care serveşte numai pentru transport.
:Manevrele de coborîre şi ridicare a acestei roţi, precum şi orientarea

roţii din stînga se fac prin comandă hidraulică cu ajutorul unui sistem
de pîrghii.
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Tabelul

Caracteristici tehnico-funcţionale ale maşinii de plantat cartofi 6 SAD-75
(Caracteristics of the potato seed planter 6 SAD-75)

mm 3800

mm 7000

(cu marcator 12750)

mIU 3 100

mm 7 570

mm 2755

Inm 3765

kg 3300

IU 19,3

m 20,0

mm 6000

cm 4-12

cm. 21-40

kg cca 5000.
970nlm

I UlM I
Valoarea indicilor obţinută

la încercări (Proved value)

- traCtată

cm 75

m 4,5

- tractor de 73,5 k W

kmjh 4-5,5

kmjh 15-20

Denumirea indicilor
(Indices)

înălţimea

- în poziţie de transport:

lungimea

lăţimea

înălţimea

Masa maşinii

Raza de întoarcere a agregatului

- după urma roţii interioare

- după purtctul exterior cel mai îndepărtat

Ecartamentul în lucru al maşinii

Adîncimea de lucru

Distanţa între tuberculi pe rînd

Capacitatea buncărelor de cartof

Înălţimea de încărcare

Tipul maşinii

Distanţa între rînduri

Lăţimea de lucru a maşinii

Sursa energetică necesară

Viteza de lucru

Viteza de transport

Dimensiuni de gabarit ale maşinii

- în poziţie de lucru:

lungimea

lăţimea

Tipul aparatului de distribuţie disc vertical cu degete de prindere

Acţionareaaparatelorde distribuţie roata de transport dreapta

Tipul brăzdarelQr combinat, format dintr-un cuţit să

geată, o patină şi Emitatoare de a
dîncime

Roţile de sprijin şi rulare

2 buc

1 buc

12,5- 18 ZSj 10

10,0- 15 ZSjPR

Tipul organelor de acoperire a tuberculilor discuri 0 420 mm
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a

b

Fig. 1. Maşina de plantat cartofi 6 SAD-75 a) vedere din faţă, b) vedere din spate
IFotato seed planter 6 SAD-7."': _font and back'Iiew)
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Fig. 4. Sistemul de ridicare şi coborîre a buncărului: 1 - cilindru hidraulic
telescopic; 2 tijă telescopică cu degajări de siguranţă (System cI 'moving up
and down of hopper: 1. telescopic hydraulic cylinder, 2. telescopic rod)

Fig. 5. Brăzdarul şi patina:
a) poziţie ridicată; b) poziţie

de lucru (Furrow and baat:
~J up state; b) work state);
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Tractarea maşinii în timpul lucrului se face cu ajutorul Aunui proţap,

care se rabate în poziţie verticală, în timpul transportului. In transport,
se foloseşte un proţap care este plasat în partea dreaptă a maşinii şi care
se rabate şi 'se asigură în·· timpul lucrului.

g) M arcatoarele, sînt în număr de trei (2 scurte pe alnbele părţi şi

unul lung în partea stîngă) şi servesc pentru trasarea urmei pe care se de
plasează agregatul la trec"erile următoare. Marcatorul lung este manevrat
hidraulic, iar la ridicare se pliază.

h) Instalaţia hidYaulîca, este cuplat~l. la instalaţia hidraulică a trac
torului prin intermediul conductelor cu elemente de cuplare rapidă (fig. 6
poz. 2). Astfel prin intermediul distribuitorului hidraulj a furtunurilor
şi cilindrilor hidraulici se asigură ridicarea şi coborîrea maşinii (cilindri
hidraulici 4), a buncărului de recepţie (cilindri hidraulici 3), manevrarea
marcatorului de urmă (cilindrul hidraulic 6 precmnşi trecerea maşinii

în poziţie de lucru şi invers (cilindrul hidraulic 5).
i) 1nstalaţîa electrica are ToIul de a asigura semnalizarea în timpul

transportului, precum şi semnalizarea calităţii lucrului, deci practic se
compune din două echipamente. Pentru transport se folosesc semnaliza
toare, lunlini de poziţie şi o doză cu 7 poli pentru legătură.

Echipamentul pentru semnalizarea calităţii lucrării este alcătuit din
casetele de semnalizare (cîte una pentru fJecare secţie) care au cîte 3 becuri
de control şi se fixează pe tractor. Reamintim faptul că becurile de culoare
verde (cîte unul pentru fiecare secţie), indică dacă transmisia funcţionează

normal atunci cînd se aprind şi se sting alternativ. Becurile roţii, la
aprindere, indică defecţiuni la aparatul de distribuţie (ruperea resortului
de la degete, curgerea neuniformă a tuberculilor în camerele de alimentare,.
liţsa tuberculilor din aparatele de distribuţie).

2. Procesul de lucru al agrcg2.tului de plantat. Agregatul fornlat din
tractorul U-800 DT şi maşina de plantat 6 SAD-75 se deplasează în poziţie

de transport la parcela la care urn1ează 51ă se facă plantarea, după ce în
preCllabil s-au efectuat lucrările de întreţinere tehnică la tractor şi maşină.

Parcela de lucru trebuie pregătită în prealabil stabilindu-se zonele
. de Întoarcere la capete şi jalonîndu-se primul parcurs.

La capătul parcelei, se execută trecerea în pozi ţie de lucru a maşinii

de plantat şi apoi se face alifuentarea direct din mijloacele de transport.
Presupunînd că maşina a fcst reglată corespunzător se procedează

la definitivarea reglajelor privind adîncimea de lucru, forma şi mărimea

biloanelor, s'ectiunea de trecerea tubercl1lilor în camera de alimentare.
Procesul tehnologic de plantare propriu-zis al maşinii este acelaşi ca

şi la maşinile de tip SaBP cu deosebire că existenţa buncărului de transfer
de la maşina 6 SAD-75 conduce la nişte manevre suplimentare în scopul
asigurAării cu lnaterial de plantat al buncărelor fiecărei secţii de plantare.

In cazul acestui agregat, alimentarea se va face la unul (la nevoie
la ambele) din cele două capete fără a se depozita tuberculi pe sol.

întrucît maşinile de acest tip necesită tractoare cu puteri de minimum
100 CP (73,5 Kv), viteza de lucru a agregatului este limitată, precum şi

adîncimea de lucru şi mărimea biloanelor. De regulă, se caută să se facă

o corelare a cantităţii de tuberculi ce se încarcă în buncăr cu lungimea par
celei astfel încît buncărul să nu se încarce prea tare şi să se poată l~cra într-un
regim de lucru coresvunzător cu tractoarele de care dispunem.
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Fig. 6. Schema instalaţieihidraulice a maşinii de plantat cartofi 6 SAD-75
1 - distribuitor; 2 - cuplaje rapide; 3 - cilindru hidraulic telescopic
de acţionare a buncărului; 4 - cilindru hidraulic de acţionare a cadrului;
5 - cilindru hidraulic de actionare a rotii; 6 - cilindru hidraulic de
acţionare a marcatorului; 7 - 'schimbător de sens; 8 - supapă de blocare;
9 - supapă de trecere (Scheme of hydraulic part of the planter: 1. dis
tri~~tor, 2. fast clutch couplings, 3. telescopic hydraulic cylinder for the
hopper, 4. hydraulic cylinder for the frame, 5. hydraulic cylinder for
the wheel, 6. hydraulic cylinder for marker, 7. for chOanging the sense,

8. blocking valve, 9. valve for passing)
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Încercarea maşinii de plantat cartofi 6 'SAD-75 s-a făcut în trei etape
şi anume:

- stabilirea unui tractor de fabricaţie indigenă care să permită lu
crul în agregat cu această maşină;

- încercările de laborator-Cîmp în vederea detef.minării indicilor ca
litativi de lucru corespunzători şi a ilidicilor energetici;

- încercările de exploatare în vederea .determinării indicilor carac
teristici agregatuJui de plantat.

Condiţia alegerii tractorului corespunzător, a fost stabilită ca fiind
tractarea masinii de plantat în lucru cu buncărul alimentat normal si fără

depăşirea patinării admisibile. '
La "Încercările efectuate pe un sol mijlociu aparţinîndC.A.P. Stupini

s-au folosit tract<;!arele U-800, U-651 şi U-650 echipate cu pneuri duble la
roţile din spate. In continuarea încercărilor s-a folosit îndeosebi tractorul
V-800 DT prevăzut cu contragreutăţipe puntea din faţă, care a răspuns mai
bine condiţiilor de lucru ilnpuse de maşina 6 SAD-75.

La încercările de laborator-cîmp s-au determinat precizia de plantare
şi uniformitatea adîncinlii de plantare, precum şi viteza de lucru, patinarea
roţilor motoare, consumul orar de combustibil, capacitatea de lucru efectivă

si rezistenta la tractiune., , ,
Încercările de exploataxe efectuate au avut drept scop determinarea

capacităţii de lucru pe schimb, a consumului de combustibil pe unitatea
de suprafaţă şi a coeficienţilor de utilizare a timpului.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Încercări de laborator-cîmp. Încercările experimentale ale agrega
tului de plantat cartofi V-800 DT + 6 SAD-75 s-au efectuat în judeţele

Braşov, Suceava şi Harghita pe parcele avînd caraderisticile prezentate
în tabelul 2.

Tuberculii utilizaţi ca material de plantat au fost calibraţi în prealabil
la fracţia 30-45 mm, iar în prima etapă s-au efectuat determinări pentru
stabilirea limitei maxime a vitezei de lucru a agregatului pînă la care pre
cizia de plantare este corespunzătoare.

R.ezultatele acestor determinări sînt cuprinse în tabelul 3 iar analiza
lor ne conduce Ia următoarele observaţii:

- Viteza de lucru este limitată de distanţa între tuberculi pe rînd.
Pentru distanţe mi.ţZi este necesar să se reducă şi viteza de lucru a agregatu
lui pentru asigurarea unei precizii de plantare corespunzătoare. Astfel,
viteza optimă a agregatului pentru distanţele de 21 şi 23 cm este de cca
5,4 km/h; ceea ce corespunde treptei a Il-:-a înceată "T" de viteză a tracto
rului (6,10 km/h).

-Pentru distanţe mai mari între tuberculi pe rînd (25, 27,30 cm),
viteza de lucru poate creşte dar nu mai mult de 6,9 kmJh, adică treapta
a III-a înceată "T" de viteză a fractorului (7,81 kmjh).
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Tabelul 2

Condiţiile de lucru la plantarea cartofului cu agregatul U-800 DT + 6 SAD-75
(Work conditions at potato planting by U-800 DT + 6 SAD-75

agricolă C. A. P. Codlea C.A.P. Siminicea C. A. P. Cosmeni
(Farm) jud. Brasov jud. Suceava jud. Harghita

Caracteristica
(Characteristics)

. . . I

- Tipul solului cernoziom cernoziom cernoziom
---

- Umiditatea solului pe adîncimea 5-10 cm,
% j 18,0 22,5 20,5

-
- Solul de cartof Desiree Desiree Ostara

- Distanţa între rînduri, cm 75,0 75,0 75,0
-

- Distanţa reglată între tuberculi pe rînd, cm 21,0 21,0 21,0

- Adîncimea de plantare, cm 7,0 7,0 7,0

- Soiul de cartof influenţează în mică lnăsură precIzIa de plantare.
Rezultatele determinărilor efectuate în punctele de lucru amintite,

privind indicii calitativi de lucru sînt prezentaţi în tabelul 3.
Se confirmă observaţiile făcute anterior cu privire la linlitarea vi

tezei de lucru la 5,5 km/h.
În privinţa adîncimii de plantare se poate aprecia că la viteza de lucru

de 5,5 km/h, abaterile de 0,5-1,0 cm se încadrează în cerinţele agrotehnice.
Odată cu creşterea vitezei cresc şi abaterile (1,8 cm pentru cca 6 km/h) ,
nerespectîndu-se cerinţele impuse.

Observaţiile sînt valabile şi în privinţa asigurării normei de tuberculi
plantaţi la hectar, normă care se consideră acceptabilă la viteza de 5,5 km/h,
cînd distanţa reglată între tuberculi pe rînd este de 21 sau 23 cm.

În cadrul încercărilor la laborator-cîmp au fost determinaţi şi indi
cii energetici ai agregatului V-800 DT + 6 SAD-75, valorile obţinute fiind
prezentate în tabelul 4.

Analizînd datele cuprinse în tabel se constată că puterea nlaximă pentru
agregat, este de cca 50 CP la vi teza de cca 5,5 km/h cînd motorul este Încăr

cat în proporţie de 73-76%.
De asemenea s-a stabilit faptul că forţa de rezistenţă la tracţiune a

maşinii de plantat cartofi 6 SAD-75, la cele trei viteze de lucru este apro
piată şi anume: 1075-1125 daN (pentru aceeaşi adîncime de lucru), ceea
ce reprezintă O utilizare de 93-970/0 a forţei de tracţiune disponibile.

Valoarea de 5,5 km/h a vitezei de lucru poate fi considerată ca optimă

şi în baza unei analize comparative a datelor privind indicii calitativi de
lucru şi a celor privind indicii energetici, deoarece indicii calitativi de lucru
la această viteză sînt practic aceiaşi cu cei realizaţi la treapta de viteză

IrT, respectiv 4,4km/h, care se utilizează frecvent. Din punct de vedere
energetic Însă, este raţională folosirea treptei de viteZ~t II, îT.



lndici calitativi de lucru obţinuţi cu agregatul U-800 DT + 6 SAD-75
(Quality indices of work by U-800 DT + 6 SAD-75

Tabelul 3

Precizia de plantare pe rînd Uniformitatea adîncimii de plalltare
(accurate place on row) (Plallting depth uniformity)

1 i p S 11 r i

Locul Viteza tuberc~lli (Lacked plants)
număr de

Treapta de lucru distanta ampl. abaterea deplasarea
experimen- medie între tuberculi

viteză efectivă normal plante duble faţă de coamei
tării

(Speed) (Effective tuberculi (Tubers <O,Sao simple duble triple adîncimea adîncimea bilonului la hectar
(Localit)')

speed kmJh) (cm) weJl placed} (doubled (single) (double) (triple) medie (cm)
reglată (ridge (tubersJba)

(between O,Sao -1 ,Sao plants) 1,Sao-2,Sao 2,Sao -'3,Sao > 3,5a o (mean depth) (depth deviation)
tubers) (%) (%) (%) (%) deviation) (cm)

° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C.A.P. III-îA 4,37 22,5 73,3 18,0 5,6 2,0, 1,0 7,5 +0,5 1,5 59200
Codlea

54500Judeţul II-îT 5,50 24,4 64,4 17,5 7,8 4,7 5,6 6,5 -0,5 2,0-----
Braşov III-rA 5,75 26,5 57,5 16,7 12,3 9,4 4,1 6,0 -1,0 2,5 50000

C.A.P. I-rT 3,92 22,0 70,3 18,6 8, 1 3,0 - 8,5 + 1,5 ° 60.300
Siminicea -
Judeţul II-îT 5,35 23,6 62,2 17,5 16,6 5,5 0,2 6,0 -1,0 1,5 56500
Suceava II-rA 5,70 25,0 54,1 15,0 lŞ,2 10,1 2,6 5,5 -1,5 2,0 53200

C.A.P. I-rT 4,44 21,5 75,0 20,0 4,0 - 1,0 8,5 + 1,5 0,5 62000
Cozmeni ~

Judeţul II-îT 5,54 25,0 61,5 16,5 15,0 5,0 2,0 7,0 ° 1,5 53200
Harghita III-ÎT 5,92 25,1 47,6 .12,3 27,0 9,0 4,3 5,2 -1,8 3,0 47 300
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Indici energetici ai agregatului de plantat cartof (pe teren plan) U-800 DT + 6 SAD-75
(Energetical indices of planter traeted on fIat land by U-800 DT)

Tabelul 4

,....
O':l
ce

Vb_1 .. I Capacitatea' IConsum specific'
Rezistenţa la

încărcareaTreapta de Patinarca Consum or~r, Puterea y efecbva încărcarea ' de lucru tracţiune a
Locul de lucru roţilor motrice de combust~bll necesara ~entru motorului efectivă de combustibil masinii tractorului

exper imentăr ii viteză (Real (Sliding) (Hourly OII agregat (motor charge) (Effective (Specific oil (Resistance la tracţiune i

(LocaIity) (Speed) speed.) I (% ) consumption) (N eeded power) (%) capacity) consumpt ion) of machine (Tractor charge)

(km/h) . I kg/h I (kW) (km/h) (l/ha) to tracting) (%)

I
(da N)

Judeţul III-ÎA 4,37 12,0 11,30 34,5 65,2 1,96 6,70 1 125 0,97
Braşov

---
C.A.P. II-îT 3,50 12,5 12,43 37,2 70,8 2,48 5,85 1 110 0,96

Codlea III-RA 5,75 12,0 12,73 38,6 73,0 2,59 5,72 1 100 0,95

Judeţul I-îT 3,92 9,5 11,15 33,1 62,5 1,76 7,36 1 130 0,98
Suceava

13,2 12,30 37,1 70,1 2,40C.A.P. II-îT 5,35 5,96 1 110 0,96

Siminicea
---
III-RA 5,70 10,7 12,85 39,7 75,0 2,56 5,82 1085 0,94

Judeţul I-RT 4,44 10,0 11,35 34,8 65,6 2,00 6,61 1 100 0,95
Harghita ------
C.A.P. II-îT 5,54 8,5 12,45 37,5 70,8 2,50 5,82 1090 0,94
Cosmeni III-îT 5,92 8,4 13,40 39,8 75,3 2,67 5,81 1075 0,93
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ac N w N Volumul de lucru, ha
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ac ...... O ......:J

......:J N· t-.:l N Consumul de com-w ..t>- 0\ N
I 0\ ~O ~......:J ~ac bustibil,

""o-. CoN Vl Vl (OiI consumption)

N 0\ ac 0\ Timpul efectiv de

I O N O
~

lucru (Il) minute
..t>- Vl ..t>- (Efective time for work)'Vl

~ ...... ...... ...... Timpul schimbului (T97)

I w ..t>- 0\ W minute
..t>- O;; O ...... (Time of team)w ac ......:J

I
Coeficientul de folosire

o O .0 o a timpului schimbului
:.,.. I :.,.. Vl ~..t>- (K07 )

......:J

I
..t>- O ......:J {Time utilization

N coefficient of a team)

~N N ~N ~N
Capacitatea de lucru

Vl I ""o-. w 0\
efectivă (Wof), ha{h
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O;; I ......
~

N Orară (W07 ;' ha/h
0\ N (Hourly work capacity)
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\O \O \O ~\O schimb de 8 ore (Wse")'
~..t>- I ~N ~N ......:J hal seh...... O ac 0\

(DaiIy work capacity)

Consumul de combustibil
ac ~oo 00 00 pe unitatea de suprafaţă

~~ . I 00 ""o-. ""o-. (Q),l/ha
00 Vl O (Oi! consumption on

surface, oiI)
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2. încercări de exploatare. încercările de exploatare au permis deter
minarea principalilor indici şi anume: capacitatea de lucru;, în ha/sch.;
consumul de combustibil în l/ha şi coeficienţiide utilizare a timpului schim
bului.

Lucrările s-au efectuat pe terenurile unităţilor amintite,intocmindu-se
fişele de cronometrare în lucru a agregatului U-800 DT 6 SAD-75, acesta
deplasîndu-se în treapta de viteză a II-a îTla turaţia arborelui motor de
cca 2 200 rot/min (tabelul 5). Valorile medii calculate sînt prezentate în
tabelul 6.6.

Deplasarea agregatului s-a făcut în nsuveică", o iar marcarea terenului
pentru trecerea următoare s-a efectuat cu ajutorul marcatorului de urmă

lung din partea stîngă.

Plantarea tuberculilor s-a făcut la adîncimea de 6,5-7,0 cm măsu

rată de la vîrful bilonului la partea superioară a tubercului folosind ca
material de săn1înţă tuberculi din soiurile Desin~e şi Ostara de calibrul
30-45 n1m.

Analizînd datele obţinute, în privinţa capacităţii de lucru şi a consu
n1ului de combustibil, se constată, comparativ cu agregatul U-650

6 SaBP-70 (normele prevăzute în normativ), o creştere de cca 400/0 a
capacităţii de lucru şi o reducere de cca 10% a consumului de combustibil.

Tabelul 6

Variaţia preciziei de plantare în funcţie de viteza de lucru şi distanţa dintre tuberculi

(Planting accuracy v~riation depending an work speed and distance between tubers).
Distanţa reglată Viteza de lucru efectivă, km/h (Effective Work speed)

Soiul (Reglected

I I I I I(Variety) distance) 3,13 4,01 4,65 5,37 5,94 . 6,88
(cm)
(Ao) Tuberculi amplasa! i normali, % (0,5Ao-1,5 Ao) Tubers nonnally placed

Ostara 21 73,2 73,1 I 72,6 69,4 58,2 57,4

23 74,3 71,4 71,5 70;1 63,1 56,7

25 72,3 71,6 70,2 69,6 68,3 64,1

27 71,8 70,9 71,3 68,4 66,5 63,2

30 73,4 72,3 71,8 70,4 70,1 69,2

Dcsirce 21 72,5 71,2 68,7 67,2 66,4 57,1

23 70,3 66,8 65,6 68,4 53,6 49,4

25 69,2 67,0' 64,3 61,3 69,2 56,6

27 71,5 70,8 70,2 69,1 68,1 60,3

30 72,4 70,9 ·70,1 68,8 67,3 65,3

CONCLUZII

În urma experimentăriimaşinii de plantC\t cartofi 6 SAD-75, în agre
gat cu tractorul U-800 DT, au rezultat următoarele: (1) Maşina 6 SAD-75
formează un agregat de hJ,crucorespunzător cu tractorul U-800 DT, lestat
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pe faţă cu greutăţi de cca 300 kg şi prevăzut cu anvelope de 18,4C-30"
pe roţile motrice din spate; (2) La distanţe mici între tuberculi pe rînd (21,
23 em) cînd se asigură o densime de cca 56 000 tuberculi la hectar, precizia
de plantare este de cca 70% pentru tuberculi de calibrul 30-45 mm la vi
teza de lucru ce nu depăşeşte 5,5 km/h. (3) Viteza optimă de lucru pînă la
·care se realizează indici calitativi de lucru corespunzătorieste de cca 5,5 km/h,
.corespunzător treptei de viteză a II-a î.T. La această viteză de lucru, în
cărcarea motorului este de 70,1-70,8%, iar gradul de utilizare a forţei

.de tracţiune (la patinarea roţilor motoare de 8,,?-13,2<yo) este de 0,94
0,96, tractorul fiind astfel încărcat raţional. (4) In cazul folosirii unui ma
terial bine calibrat şi a unui regim de lucru ee corespunzător, precum şi în
condiţiile unei alimentări ritmice cu material de plantat, agregatul U-800
DT + 6 SAD-75 poate realiza o capacitate de lucru de cca 9,4 ha/sch cu
un consum de motorinăde cca 8,75 l/ha. (5) Maşina de plantat cartofi 6 SAD-75
prin performanţele realizate, reprezintă un progres cert faţă de maşinile

existente în dotare şi poate lucra în agregat cu tractorul de fabricaţie ro
lnânească U-800 DT, pe terenuri plane, nivelate, cu o mărunţire corespun
zătoare a solu.ui şi în condiţiile unei umidităţi optime, care să permită

·evitarea compactării solului şi depăşirii patinării admisibile.

RESULTS RECORDED BY TESTING THE CZECHOSLOVAKIAN
POTATO PLANTER 6 SAD-75 UNDER ROMANIAN CONDITIONS

Swnmary

The Czechos10-rakian potato p1anter 6 SAD-75 can work in Romania \vith the tractor
U-800 DT (made in Romania), on ilat fie1ds, an a 'well broken up soi1 of optimum moisture,
ior 9.4 ha in a day, by consuming 8.75 1/ha diese1 oiI. The tractor V-800 DT must be fron
tally ballasted with 300 kg and provided with whee1 tyres of 18.40- 30" at the back whee1s.
The optimum speed is 5.5 km/hour when the tracting power is 94-96% used and the pre
..cision of tuber p1anting is 70% for a density of 56 000 hills/ha.

DIE ERGEBNISSE DER PRUFUNG DER
KARTOFFELPFLANZMASCHINE 6 SAD-75 IN S.R. RU1VIĂNIEN

Z usammenfassung

Die tschechos10wakische Kartoffe1pflanzmaschine 6 SAD-7 5, wurde in den Bedin
gungen Rumăniens gepriift. Die Maschine kann in Aggregat mit dem rumănischen Sch1ep
per V-800 DT arbeiten. Auf flachem Ge1ănde und auf gut bearbeiteten Boden mit optima1er
Feuchtigkeit, betrug die Leistung 9,4 Ha pro Schicht und der Konsum 8,75 L/Ha. Der
Sch1epper U-800 DT wird vome mit 300 Kg beschwert unddie Hinterrăder werden mit
18,40-30" Reifen ausgertistet. Die optimale Arbeitsgeschwindigkeit ist 5,5 Km/St. Bei dieser
Geschwindigkeit wird die Zugkraft 94-96% benutzt und die Pflanzgenauigkeit erreicht 70~~

bei einer Pflanzungsdichte \Fon ."in non Knollen pro Ha.
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PE3YJIbTATbI HCf1bITAHH5I MAIllI1HbI ,UJI5I nOCA,UKI1
KAPTO<PEJI5I 6 CA,U-75 B YCJIOBI15IX C. P. PYMbIHl111

Pe31O.Me

4eXOCJIOBalI,Ka5I MaWHHa ~JI5I TIOCa~KH KaproepeJI5I 6 CA,I:(-75 6hIJIaHCnblraHa B yCJIOBH5IX
C. P. PYMhIHHH. OHa MOiKer pa60rarb B arperaTe C pyMhIHCKHM TpaKTopOM Y -800 ,I:(T Ha pOBHbIX
IlJIOIlI,a~JI5IX, C XopOWO HSMeJIbtIeHHOH IlOtIBOH H C OIlTHMaJIbHOH BJIaiKHOCTblO, Bblpa60TKa sa
cMeHy 9,4 ra, pacxo~ roplOtIero8,75i JI/ra. TpaKTOp Y.;800,I:(T ~OJIiKeH 6bITb sarPYiKeH CIlepe~H

T5IiKeCT5IMH B 300 Kr C IlOKpbIWKal'vU-I B 18,40 -30 Ha sa~HHX ~BHraTeJIbHhIXKOJIeCax. OIlTHMa
JIbHa5I CKOpOCTb 5,5 KM/tIaC, T5IrOBa5I CHJIa HCnoJIb30BaHa Ha 94-96% a TOtIHOCTb Iloca~KH npIi
rycroTe B 56 TbIC. KJIy6HeH 70%.

Predat comitetului de 1'edactare

la 20 decembrie 1984
Referent: dr. ing. S. 1 anoşi



Lucr. şt. (Anale) LC.P.C. Braşov, 198'1, voI. XIV

ORIENTAREA RĂSPUNSULUI PLANTEI DE CARTOF ŞI AL CIUPERCII
RHIZOCTONIA SOLANI KOHN. SUB INFLUENŢA TEMPERATURII

ŞI A ALTOR FACTORI DE MEDIU

B. PLĂMĂDEALĂ

Pe baza răspunsului plantei de cartof şi al c1upercii R. solani la
variaţia unor factori de mediu se ajunge la concluzia că ambii parteneri
sînt influenţaţi în acelaşi sens dar în măsură diferită,. Intensitatea diferită

a răspundului duce la diferenţele constatate în frecvenţa şi intensitatea
atacului.

Este cunoscută-variatia frecventei si intensitătii atacului agentilor
patogeni de plantele de cult~ră de la u~ an' la altul şi ~hiar de la o localitate
la alta, variaţie ce este explicată în bună măsură prin influenţa condiţiilor

tie mediu. Cercetările efectuate în scopul Iămuririi acestei legături au dus
]a realizarea conceptului de triunghi al bolii constituit din planta gazdă,

agentul patogen şi condiţiile de mediu, boala fiind considerată rezultatul
interacţiunii celor trei elemente.

Dintre factorii. de mediu, efectul temperaturii a fost cel ll1ai frecvent
urmărit, constatîndu-se modificarea sau chiar alterarea reacţiilor de apărare

ale gazdei cînd temperatura a depăşit o anumită valoare (C h 'a m b erI ain
şi Gerdemann, 1966; Chamberlain, 1970; C·urrier şi

K u c, 1975; S a n d e n şi M o ore, 1978).
Se presupune că în zonele de cultură a plantelor la care se referă autorii

tie mai sus (soia, tutun şi cartof) se înregistrează temperaturi la care are
loc alternarea reversibilă si chiar ireversibilă a rezistentei la diferite specii
de Phytophthora, dar c~ toate acestea nu s-a s~mnalat niciodată
declanşarea unei epidemii în asemenea condiţii. Considerăm că explicaţia

constă în faptul că temperaturile ridicate au efe~te.negative şi asupra pa
raziţilor.

în cele ce urm~ză ne propunem să urmărim influenţa variaţiilor de
temperatură şi a altor factori de mediu asupra plantei gazdă şi a paraziţilor

săi, luînd ca exemplu planta de cartof şi ciuperca Rihzoctonia solani Kiihn.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În scopul stabilirii efectului temperaturii asupra vitezei de creştere
a celor doi parteneri, colţii tuberculilor de cartof (pe care se manifestă cel
mai intens atacul) şi ciuperca Rhizoctonia solani, s-a urmărit rata creşterii

colţilor la 8 soiuri de cartof şi la 8 izolate ale ciupercii la temperatura de
5-7° şi 15-17°C. Tuberculii de cartof (20/soi) s-au pus în cutii de plastic
căptuşite cu hîrtie de filtru umectată cu apă de robinet, iar izolatele ciu
percii au fost repicate pe mediu CGA şi incubate la temperaturile de mai
sus. Viteza de creştere a colţilor de cartof şi a izolatelor s-a exprimat în
mm/oră.

Deoarece rezultatele înregistrate nu evidenţiau clar efectul factorului
studiat, s-a făcut raportul dintre viteza de creştere la cele două temperaturi
pentru fiecare soi ~ i izolat.

Aprecierea influenţei întregului complex al factorilor de mediu in
clusiv al temperaturii asupra celor doi parteneri, s-a făcut indirect, în expe
rienţe de cîmp. Acest lucrlJ. s-a realizat urmărind răspîndirea ciup~rcii în
diferite zone climatice ale ţării şi pierderile de producţie produse culturilor
de cartof în ani diferi ţi.

În ceea ce priveşte răspîndirea ciupercii, cea mai luare atenţie s-a
acordat zonelor închise pentru producerea cartofului de sămînţă. Desigur,
odată cu materialul de plantat s-a vehiculat şi ciuperca dar, acest lucru
nu dă certitudinea că ea supravieţuieşte în toate zonele în care se cultivă
cartoful, aşa că s-au plantat tuberculi neinfectaţi şi cu 10-15 şi respectiv
25-300/0 din suprafaţă acoperită cu scleroţi la Valu lui Traian (jud. Cons
tanţa) şi la r.C.P.P. Bucureşti. Experienţa s-a efectuat în anii 1974 şi 1975,
urmărindu-se la recoltare frecventa tuberculilor infestati.

În scopul evidenţierii val;rii pierderilor de pr~ducţic cauzate de
R. solani în funcţie de favoribilitatea anului respectiv pentru cultura car
tofului, favorabilitatea apreciată prin producţiileobţinute, în perioaeţa 1974
1976 s-au plantat A tuberculi din soiul Resy, neinfestaţi şi infestaţi cu scle
roţi de R. solani. In timpul vegetaţiei s-a notat frecvenţa plantelor bolnave,
iar la recoltare s-au cîntărit producţiile realizate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Prima concluzie ce reiese din datele tabelului 1 este că viteza de creş

tere a coltilor de cartof si a ciupercii variază cu soiul si izolatul. În acelaşi
timp se p6ate constata ~ă ciuperca creşte mai repede decît colţii de cartof.
Informaţii mai interesante obţinem din raportul dintre rata de creştere la
cele două temperaturi, raport ce indică de cîte ori este mai mare viteza de
crestere la 15-17°C decît la 5-7°C. Diferentele cele mai mari se înregis
tre~ză ·la soiul Bintje. Creşterea vitezei odată cu creşterea temperaturii se
înregistrează si la alte soiuri dar în măsură mai mică. Si în cazul izolatelor
ciupercii se ~onstată acelasi sens al fenomenului, dif~rente mari existînd
numai la izolatul 2. Variatia ratei de crestere de la un izol~t la altul odată
cu variaţiile temperaturii pot explica co~statările uIter autori (UI citat de
Par m e t e r şi \V hit e n e y, 1970) referitoare la alternanţa predo
minării în sol a izolatelor de R. solani în funcţie de anotimp.
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Tabelul 1

Viteza de creştere a unor izolate de R. solanişi a colţilor tuberculilor cîtorva soiuri de cartof la
două intervale de temperaturi

(Growth speed of some isolates of R. solani and of the tuber sprouts of some potato varieties,
under two different temperature intervals)

V iteza de creştere, mmJoră
Raportul dintre viteza de laSpecificare (Growth speed mm/h)

(?vlaterial) 15-17 ee ~i cea de la 5-7 ee

I
(Speed ratio)

15-17 ee 5-7 ee

Soiuri de cartof I
(Varieties)

IOstara . 0,0635 0,0094 6,755 11

Bintje 0,0727 0,0069 10,536

:Muncel 0,0402 0,0111 3,621

Desiree 0,0707 0,0155 4,561

Procura 0,0372 0,0117 3,179

Eba 0,0490 0,0126 3,888

Ora 0,0419 0,0072 5,819

Merkur 0,0726 0,0120 6,050

V iteza medie
(Mean speed) 0,0559 0,0108 5,175

-
Izolate R. solani

(R. solani isolates)

1 0,363 2,121 3,01

2 0,364 0,027 13,48

8 0,486 0,104 4,67

12 0,364 0052 7,00

15 0,364 0,087 4,18

19 0,364 0,090 4,04

20 0,364 0,090 4,04

21 0,452 0,104 4,34

Viteza medie

I(Mean speed) 0,390 0,084 4,642

Analizînd aceste date sau numai viteza medie de creştere se constată

că temperatura influenţează în acelaşi sens ambii parteneri, dar efectele
sînt maireduse la cartof. Putem deci considera că sub influenţa temperaturii,
reacţia partenerilor este orientată în acelaşi sens, dar valoarea răspunsului

este diferită. Diferenţa de răspuns a celor doi parteneri la factorul de mediu
duce la diferentele constatate în manifestarea bolii.

Asa cum ~m arătat, la demonstrarea orientării în acelasi sens a reac
ţiilor piantei de cartof şi a ciupercii R. solani, am folosit şi datele privind
răspîndirea ciupercii precum şi variaţia pierderilor cauzate de acest parazit
culturii cartofului în ani diferiţi.
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Prezenţa ciupercii în toate localităţiledin judeţele cu tradiţie în cultura
cartofului este confirmată de P u Ş c aş u (1977) şi o considerăm normală.

Mai interesante sînt însă rezuHatele care indică prezenţa ciupercii chiar
pe tuberculii proveniţi din material neinfestat, în zonele în care cartoful
a fost recent introdus (tabelul 2). Datele din acest tabel, cefe referitoare la
arealul de :răspîndire (ciuperca a fost găsită pe plante şi tuberculi de cartof
din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Sălaj,

Vîlcea), ca şi rezultatele lui P u Ş c a Ş u (1977) ne conduc la concluzia că

ciuperca R. solani este prezentă în toate zonele unde se cultivă cartoful,
că arealul ei de răspjndire se suprapune peste cel al gazdei şi, acolo unde
planta gazdă poate (reste si ciuperca supravietuieste desfăsurînd o activi-
tate pa~azitară mai m~lt ~au mai puţin inten'să. ' I

Concluzia este normală, dacă avem în vedere că raporturile parazi
tare dintre cei doi parteneri au o istorie îndelungată, timp în care au tra
versat împreună condiţii variabile de mediu. Acest lucru a fost posibil şi

a determinat totodată ca cerinţele partenerilor pentru temperatură şi alţi

factori de mediu să fie de valori apropiate, explicînd într-o măsură orientarea
în acelaşi sens a răspunsului partenerilor la variaţiilemediului înconjurător.

Datele privind variaţia pierderilor de producţie cauzate de R. solani
în funcţie de favorabilitatea anului pentru cartof, exprimată prin producţi

ile obţinute, susţin cele de mai sus. Astfel, din datele tabelului 3 se poate
constata că atunci cînd producţiile au fost cele mai mari, deci au existat
condiţii bune pentru dezvoltarea plantelor şi acurri~larea producţiei şi efecr
tele negative ale ciupercii au fost mai evidente. In anul 1974, cînd s-au
obţinut cele mai ridicate producţii din cei trei ani de experimentare, efec-:..,
tele atacului au fost semnificative pentru toate elem~ntele urmărite, pro
ducţia scăzînd cu 15%, ca în anii următori, pierderile să fie de
10, respectiv 1%.

Pe baza datelor prezentate se poate afirma că sub acţiunea factorilor
de mediu, răspunsul gazdei şi al pa~azitului este orientat în acelaşi sens,
existînd totuşi diferenţe cantitative. In plus se poate presupune că răspunsul

variază Între limite mai strînse, cu cît acţiunea factorilor este mai înde-

Tabelul 2

Frecvenţa procentuală a tuberculilor de sămînţă cu sc1eroţi în două localităţi din sud-estul ţării

în funcţie de gradul de in(estare a cartofului plantat
(Percentage of seed tubers covered by sc1erotia in South East of the country depending on infes

tation level of plantedtubers)

Valului Traian
LC.P.P. BucureştiVarianta jud. Constanţa

(Yariant) *)

1974 I 1975 1974 I 1975

Tuberculi ~neinfectaţi 29,57 19,05 16,70 18,20

Tuberculi cu 10-15% din suprafaţa acoperit? 42,50 38,27 41,67 27,38

Tuberculi cu 25-30% din suprafaţa acoperită 53,16 49,61 31,42 54,01

*) Not infected tubers; tubers 10-15% covered; tubers 25-30% covered by fungi.
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Tabelul 3

Varianta Plante bolnave *)
%

Producţia

(Variant) (D.iseased (Yield} %
plants) % tJha

Tuberculi neinfestaţi

I
9,625 b 100 38,831 a 100

(Not infected tubers)

1974 Tuberculi infestati 47,625 a 494 33,243 b 85,60
(Infected tuber~)

DS 5% 3,278 - 0,848 -

Tuberculi neinfestati 6,497 b 100 22,025 a 100
(Not infected tubers)

1975 Tuberculi infestati 17,500 a 269,35 19,740 a 89,62

I (Infected tuber~)

DS 5% 2,122 - , 7,989 -

Tuberculi neinfestati 10,000 a 1 22,156 a 100
(Not infected tubers)

1976 Tuberculi infestaţi 31,141 a 311,41 21,947 a 99,05
(Infected tubers)

5% 6,177 -

*) Test Duncan 5 %0

lungată în timp şi mai uniformă în spaţiu, ŞI Invers, introducerea unui
factor nou va face limitele de variaţie a răspunsului să fie mult mai largi.

Concluzia privind orientarea reacţiei plantei de cartof şi a ciupercii
R. solani în acelaşi sens poate fi valabilă şi pentru, alte cupluri gazdă-pa

razit. Dacă acest lucru se va confirma, odată cu asigurarea condiţiiloroptime
pentru obţinerea unor producţii ridicate se impune şi protejarea corespunză

toare a culturilor.
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ORIENTED RESPONSE OF THE POTATO PLANT AND RHIZOCTONIA
SOLANI FUNGUS TO THE ACTION OF TEMPERATURE ANp OTHER

ENVIRONMENTAL FACTORS

Summary

Both partners (plant and fungus) are influenced in the same direction by the -rariatioll
of temperature and other environmental factors, but with different extent consisting in the
different value of attack frequency and intensity. \Ve suppose that the host and parasite res
pOllse to the action of the enviromnental factor are varying within the same limits which are
the c10ser as the actioll is longerin time and more uniform in space. Conversely, by the inter
fe;ence of a new factor in the pathosystem, the response of the partners will vary in larger
l imits.

DIE RUC,KWI~KUNGDER KARTOFFELPFLANZE UND DE~ PILZES
RHIZOCTONIA SOLAI'!! KUHN AN DEM EINFLUSS DER

TEMPERATUR UND ANDERER UMWELTFAKTOREN

Zusammenjassung

Auf Grund der Antwort der Kartoffelpflanze und des Pilzes R. Solanii an der Yariation
einiger Umweltfaktoren, wird, die Schlussfolge./i.ung gezogen dass beide Partner im gleichem
Sinn, aber, in verschiedenem Mass beeinflusst sind. Die verschiedene Intensităt der Ruckwir
kung verursacht die beobachtete Differenzen betreffs der Hăufigkeit und der Intensităt des
Angriffes.

OPHEHTAUH~ OTBETA PACTEHH~ KAPTO~Efl~ H rPH5A
RHIZOCTONIA SOLANI KUHN flOn BJ1H~HHEM TEMflEPATYPbI

H npyrHX~AKTOPOB CPEnbI

PeSfO.He

Ha oCHOBaHHifI.:I OTBeTa paCTeHH51 KapToepeJl51 H rpH6a R. solani Ha H3MeHeHH51
HeKOTophIX epaKTopoB cpep;bI npHXOp;HTC51 K 3aKJllOlJeHHlO lJTO o6a napTHepa HaXOp;51TC51 no;n;
B03p;eHCTBHeM B TOM IlIe HanpaBJleHHH, HO B pa3JlHlJHOH Mepe. Pa3JlHlJHa51 HHTeHcHBHoCTh OTBeTa
BeAeT K KOHCTaTHpoBaHHhIM pa3HHlI,aM B lJaCTOTe H HHTeHcHBHOCTH Hanap;eHH51.



Lucr. şt.. (Anale) I.C.P.C. Braşov, 1984, val. XIV

CîTEVA ASPECTE ALE INTEGRĂRII MĂSURILOR

DE PROTECŢIE A PLANTELOR

B. PLĂMĂDEALĂ

Făcînd o· paralelă Între evoluţia pierderilor de producţie produse
ele boli şi dăunători şi a consumului de pesticide În ultimele decenii,
se ajunge la concluzia că pierderile nu au scăzut Cu toate că cantităţile

de pesticide consumate au crescut vertiginos. Analiza cauzelor duce la
necesitatea realizării unor programe integrate de control. Pe lîngă ele
mentele folosite curent În programele integrate de control, se subliniază

În mod deosebit importanţa diversităţii genetice a plantelor de cultură,

elemente ce trebuie să suplin'ească diversitatea spaţială din agricultura
tradiţională.

o cercetare atentă a evoluţiei pierderilor de producţie cauzate de bolile
şi dăunătorii plantelor de cultură, în ultimele 4-5 decenii, în condiţiile

creşterii spectaculoase a cantităţilor de pesticide folosite, indică la prima
vedere o situaţie cel puţin paradoxală. Astfel, A n d o w (1983) recenzînd
rezultatele obtinute în controlul insectelor dă:unătoare citează afirmatia lui
P i m e n tel şi colab., că din anul 1940 pînă în prezent, respecti~ anul
1978, cantităţile de insecticide folosite au crescut de 10 ori, în timp ce pier
derile de producţie s-au dublat. Situaţia privind evoluţia consumului de
fungicide şi a pierderilor de producţie cauzate de paraziţii vegetali consi
derăm că este asemănătoare. Nu dispunem de date exacte pentru a susţine

această afirmaţie, dar luînd ca exemplu faptul că primele tratamente cu
zeamă bordeleză pentru limitarea pierderilor produse de ciuperca Phyto
phthora infcstans la cartof se recomandau la noi după 1945 (C o n sta n
tin e s c u, 1946) -mai insistent după epidemia din 1949 (S ă v u 1 e s c li

şi colab., 1950), se poate afirma că pînă în prezent s-a înregistrat o creştere

de ordinul zecîlor a cantităţii de fungicide folosite în tinlp ce pierderile au
cresc~lt şi ele.

Dacă în perioada 1928-1950, importanţa economică a manei carto
tofului a avut un curs ascendent, fără a cauza pagube foarte mari
(S ă v u 1 e s cuşi colab., 1928-1950), după 1960 iInportanţa bolii a
crescut vertiginos, devenind un factor limitativ al producţiei de cartof.

Presupunem că evoluţii aselnănătoares-au înregistrat şi la alte culturi
(cupluri gazdă-parazit) din moment ce pesticidele sînt elemente prezente
în tehnologiile tuturor plantelor cultivate.
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Repetam, situaţia pare inexplicabilă din lnOlllent ce s-au creat soiuri
de· plante mai rezistente la.atacul bolilor şi daunatorilor, dar în acelaşi

tilnp producţia şi folosirea pesticidelor s-a diversificat şi dezvoltat extra
ordinar, iar pierderea de producţie nu a scazut.

a serie de autori (R obi n s o n, 1976, 1983, 1983 a); S w ami n a
t han, 1983; P 1 a m ă dea l a, 1984), dau explicaţii asupra acestui
fenomen, explicaţii ce pot fi grupate astfel:

- renunţarea la unele tehnici "ale agriculturii tradiţionale şi practi
carea printre altele a monoculturii în spaţiu şi timp ceea ce duce la crearea
uniformitaţii spaţio-temporale, uneori şi genetice, la creşterea canti ta ţii

de inocul din" sol, la eliminarea efectelor allelopatiei;
- falsa impresie ce s-a creat prin accentuarea" limitelor,. a graniţelor

dintre disciplinele tradiţionale (agrotehnica, fiziolo'gie, fitopatologie etc.),
ca fiecare din ele constituie un domeniu separat, ca există tehnologii de
cultură şi tehnologii de combatere a bolilor şi dăunătorilor, că pesticidele
constituie elementul principal, dacă nu chiar singurul demn de încredere,
fiind uneori considerat- ca un panaceu. Terminologia folosită a creat impresia
ca pesticidele singure pot rezolva orice situaţie făr{t a ţine cont de fertili
zare, de tipul de sol, de soi, de epoca de plantare etc., chiar însănătoşirea

unor culturi bolnave. Nu este acceptată expresia "fungicidul X combate
boala ,yU?

- creşterea cantitaţilor de p.esticide folosite prin marirea numărului

"de tratamente şi chiar a dozelor cu scopul menţinerii efectului iniţial în
locul folosirii alternative a mai multor pesticide din grupa chimice diferite,
al "susţineriiU efectului lor prin alte măsuri. Principalul efect al acestui
mod de acţiune este crearea unei presiuni de selecţie dirijate şi avantajarea
indivizilor rezistenti, distrugerea inalnicilor lor naturali, a faunei si florei
utile, deci la dez~chilibru ecologic; ,

- neglijarea faptului că factorii care favorizează creşterea plantelor,
favoriz'cază şi multiplicarea paraziţilor, că sub influenţa factorilor de mediu
răspunsulgazdei şi al parazitului este orientat în aceeaşi direcţie, că odată

cu asigurarea condiţiilorpentru realizarea unor producţii ridicate se impune
şi protejarea corespunzătoare a culturilor;

- aplicarea unor tehnologii de mare productivitate fără a ţine cont
de principiile care guverneaza ecosistemele naturale, de a artificializa prea
mult un proces natural;

- crearea de soiuri de mare productivitate, dar cu un singur tip de
rezistenţă, urmărindu-se în special rezistenţa diferenţială, verticală, .ceea
ce a dus nu de puţine ori la erodarea nivelului de rezistenţă orizontale,
nediferenţiale, la aşa-zisul efect "vertifoliau

;

Pesticidele, diversificarea lor extraordinară ca bază chimică S\0; mod
de acţiune, sînt o mare realizare a chimiei moderne fără de care nu' se-p&t
obţine producţiile actuale, aşa că nu numai că am greşi, dar ar fi total
infinnată de practică ideia că se va putea renunţa la ele în viitorul previzibil,
că nu-şi justifică prezenţa în tehnologiile actuale. Ceea ce se urmăreşte tot
mai asiduu este reducerea cantităţilor folosite pe baza creşterii eficienţei

lor, a evidenţierii tuturor elementelor susceptibile de a contribui la protecţia

culturilor.
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Din necesitatea reducerii pierderilor de producţie cauzate de boli şi

dăunători, concomitent cu limitarea folosirii pesticidelor şi a efectelor lor
negative, s-a născut ideea realizării unor programe integrate pentru protecţia

plantelor. Preocupările în această direcţie nu sînt noi, R ă d u les c li

şi colab. (1966), analizînd unele aspecte negative din practica protecţiei

plantelor, jalonează principalele direcţii de cercetare în scopul re.ducerii
consumului de pesticide, a consecinţelor negative asupra sănătăţii omului,
a biosferei şi pun bazele cercetărilorprivind lupta integrată în ţara noastră.

Mai recent, R ă d li les c u (1970), A n a Cod r e s c u (1'973), Ba ic li

şi S ă v e s c u (1978), au contribuit la dezvoltarea conceptului de luptă

integrată, propunînd astfel de programe pentru o serie ,de plante.
În. cele ce urmează dorim totuşi să supl+nem discuţiei cîteva noţiuni

importante pentru realizarea integrării şi să evidenţiem rolul unor elemente
care pot contribui la creşterea eficienţei programelor integrate, dar cărora

nu li se acordă atenţia meritată.

Realizarea unor astfel de programe nu este un scop în sine, este o ne
cesitate şi aşa cum trebuie să înţelegem prin termenul de integrare, se urmă

reşte înglobarea, încorporarea şi' armonizarea întregului complex de luăsuri

chimice, culturale, biologice şi mecanice existente într-un program unitar,
cu scopul maximalizării efectului lor, a asigurării unei protecţii constante
în spaţiu şi timp cel puţin la nivelul actual pentru început, contribuind
totodată la reducerea consumului de pesticide şi la protecţia mediului.

Pînă la descifrarea şi înţelegerea relaţiilor dintre elementele ce vor
fi înglobate, pînă la realizarea integrării este necesar să identificăm ele
men tele, să le cunoaştem efectul, să stabilirrl premisele şi implicaţiile in
troducerii acestui co ncept în protecţia plantelor.

Pe lîngă faptul că programele de luptă integrată au un oarecare ca
racter de specificitate, ele se pot realiza doar la capătul unor studii şi cer
cetări, de aceea ne propunem să discutăm premisele şi implicaţiile acestui
IllOd de abordare care, nu numai că au un caracter general, dar este bine să

fie cunoscute de la început.
După opinia noastră, principala premisă, punctul de plecare pentru

integrarea măsurilor de protecţie, constă în modificarea modului de gîndire
şi de lucru, în desfiinţarea "graniţelor" dintre disciplinele tradiţionale şi

adoptarea unui limbaj comun.
Modificarea raportului actuaJ dintre investiţia materială şi cea inte

lectuală în favoarea acesteia din urmă atît în n1unca de cercetare cît si în
productie, este' atît o condi ţie, cît şi o consecinţă esenţială a integ~ării.
Înglob~rea tuturor mijloacelor de protecţie într-o unitate funcţională, spo
rirea numărului de elemente care contribuie la realizarea unei protecţii

cQnstante, va contribui şi la constanţa producţiei agricole, la diversificarea
raportului agriculturii cu alte ramuri economice şi discipline ştiinţifice,

asigurîndu-se. în acelaşi timp mai multă stabilitate. Creşterea investiţiei

de inteligenţă va avea efecte pozitive şi asupra modului de valorificare a
produselor agricole, eliminînd total "deşeurile" prin încorporarea lor în
circuite stabile. .

Ca oricare formă nouă de abordare, interpretare şi utilizare a datelor
şi rezultatelor existente, sistemul de luptă integrată, realizarea şi aplicarea
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lui, presupun folosirea unor concepte noi, lărgirea sensului altora, crearea
unui limbaj mai mult sau mai puţin specific.

Dintre noţiunile utilizate în contextul integrării mijloacelor de pro
tecţie, pragul de dăunare (PD) şi pragul economic de dăunare (PED) sînt
întîlnite îl} special cînd urmărim justificarea economică a aplicării Inăsurilor

specifice. In cele ce urmează încercăm definirea lor cu intenţia de a constitui
cel puţin o bază de discuţie.

Pragul ,de dăunare reprezintă nivelul acţiunii distructive sau al con
curenţei factorilor biotici sau abiotici peste care se înregistrează o pierdere
cantitativă şi/sau calitativă de producţie ce poate fi evidenţiată prin analiza
varianţei. PD presupune deci o constatare nu o predicţie.

Pragul economic de dăunare reprezintă nivelul pierderii cantitative
şi/sau calitative de producţie ceva mai mică sau egală cu costul măsurilor

de protecţie. PED poate fi prognozat pe baza nlărimii populaţiilor parazi
ţilor şi al speciilor concurente dintr-un anumit llloment, al evoluţiei lor
şi al factorilor de mediu, al calităţii materialului de semănat şi plantat
(în cazul plantelor anuale). PED reprezintă deci limita peste care pierderile
nu .mai pot fi tolerate, cînd aplicarea măsurilor de protecţie este nu numai
justificatădar şi necesară din punct de vedere economic pe cînd PD evidenţi

ază doar dacă un anumit factor biotic sau abiotic are sau nu efect negativ
asupra producţiei. Aplicabilitatea acestor concepte diferă de la o specie
la alta în funcţie de unele caracteristici biologice ale acestora.

De exemplu, în cazul speciilor carantinate (-viruşi, bacterii, ciuperci,
buruieni, insecte) PD. şi PED nu au nici o aplicabilitate. în acest caz tre
buie acţionat foarte energic, deoarece prezenţa.unei singure plante atacate
de o specie carantinată atrage restricţii pentru întreaga unitate adminis
tt:a:tivă.Aceleaşi măsuri sînt impuse şi de prezenţa singulară a celorlalte
specii carantinate.

în cazul bolilor produse de ciuperci ca Phytophthora infestans, Plas
mopora viticola etc. (compuond interest disease) PED este de asemenea neo
perabil, deoarece spre deosebire de insecte, cînd atacul este vizibiJ şi poate
fi clfantificat, este prea tîrziu ca efectul fungicidelor să fie maxim datorită

capacităţii extraordinare de multiplicare şi răspîndire al acestor ciuperci.
În acest caz prognozarea exactă a apariţiei primelor simptome de atac şi

aplicarea imediată a tratamentelor chimice au rolul principal în limitarea
pierderilor, ceea ce este susţinut şi de F r y şi F o h ner (1983) care con
sideră prognoza apariţie(bolilor din această categorie ca echivalent al PED
folosit în entomologie. In sprijinul acestei afirmaţii amintim că B o y d
(1972) arată că în cazul frecvenţei, atacului ciupercii Ph. infestans pe
plantele de cartof mai mari de sWo nu s-a înregistrat o creştere·semnificativă

a producţiei tuberculilor sănătoşi la soiurile sensibile ca Ring Edward.
Această limită pare destul de mică, dar după cum se vede nu poate fi consi
derată PED, nejustificînd un consum suplimentar de fungicide, ci se impun
măsuri energice pentru.oprirea migrării ciupercii la tuberculi.

Pentru speciile cu multiplicare şi/sau răspîndirea limitată în spaţiu

(simple interest diseases) J stabilirea PED are marea importanţă indicînd
exact momentul interventiei. În calcularea PED se are în vedere valoarea
culturii (sămînţă sau cons~m) preţul fungicidelor şi al aplicării tratamentelor
cu toate componentele etc.
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Pentru rizoctonioza cartofului produsă de ciuperca Rhizoctonia solani
boală ce se încadrează în cea de-a doua categorie (simple interest disease),
s-a constatat că pentru fiecare procent de acoperire a tuberculilor de să

mînţă cu scleroţii ciupercii se poate înregistra o pierdere de producţie de
0,470/0 (P l ă m ă dea l ă, 1981). Folosind acest element împreună cu
frecvenţa şi intensitatea infestării cu scleroţi pe de o parte şi costul fungi-'
cidului si al tratamentului sau a altor măsuri cum este sortarea în acest
caz, pe de altă parte, se poate calcula uşor PED, acţionîndu-se în consecinţă.

La începutul acestei lucrări, subliniem creşterea consumului de pesti
cide fără reducerea corespunzătoare a pierderilor de producţie, din contră

se constată chiar o crestere a nivelului acestora.
, În bună măsură, ~spectele discutate explică această situaţie, ele fiind
cunoscute şi corectate într-o măsură mai mare sau mai mică. Desigur toate
,elementele merită atenţie şi trebuie să-şi găsească rezolvarea, dar după opinia
noastră, unul dintre cele mai importante elemente în explicarea şi corectarea
situaţiei actuale din protecţia plantelor, este reducerea la minimum a uni
formităţii spaţio-temporale şi genetice a plantei gazdă, realizarea diversi
tăţii în spaţiu şi timp q, celei genetice.

Pentru ilustrarea importanţei acestui aspect vom folosi cuplul 50
lanum tuberosttm- Phytophthora infestans şi datele consemnate de T. S ă

v u les c>u şi colab. în "Starea fitosanitară" din perioada 1928-1950,
precum şi rezultatele' mai recente';

Urmărind aprecierile referitoare la frecvenţa şi intensitatea atacului
acestei ciuperci, în p~rioada 1928-1950 se constată creşterea importanţei

economice odată cu trecerea anilor, dar fără a produce daune importante,
ajungînd ca în perioada actuală mana cartofului să fie unul din factorii
limitat ivi ai producţiei (C u p Ş a, 1979). Desigur, pentru analiza cauzelor
trebuie să avem în vedere soiurile cultivate, rezistenţa lor la boli, disRunerea
.suprafeţelor cultivate, fertilizarea şi alte elemente ale tehnologiei. În plus
trebuie subliniată creşterea spectaculoasă a consumul\li de pesticide odată

cu trecerea timpului, tendinţă ce nu .pare a regresa.
Referitor la rezistenţa soiurilor de cartof la atacul ciupercii Ph. in-

festans cultivate în perioada 1928-1950 nu avem date dar, prin faptul că

nu există o presiune de selectie, că nu se lucra în directia creării de soiuri
rezistente, putem afirma că s~iurile actuale sînt cel puţi~ la fel de rezistente,
dacă nu chiar mai rezistente.

Fertilizarea era predominant organică şi poate în doze mai moderate,
dar numai prin doze şi natura îngrăşămintelor nu se poate explica evoluţia

atq,cului acestei ciuperci, a pagubelor. produse.
Eliminînd aceste elemente ca posibile cauze, considerăm ca cel mai

important element, în explicarea importanţei economice limitate a manei
în prima perioadă îl constituie neuniformitatea spaţiall care compensa în
bună măsură uniformitatea genetică a soiurilor cultivate şi chiar slaba lor
rezistenţă la atacul ciupercii Ph. infestans. Cultivarea cartofului pe suprafeţe

mici, intercalate cu alte culturi reducea mult posibilitatea "găsirii" gazdei
de către sporii ciupercii. Că soiurile erau sensibile este demonstrat de iz
bucnirea unor epid~mii dar, apariţia lor doar la sfîrşitul perioadei de ve
getaţie se explică tocmai prin suprafaţa mică a "ţintelor" deci prin şansele

reduse de a fi "găsite".
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Agricultura modernă, necesităţile sporite de hrană au determinat con
centrarea suprafeţelorcultivate cu cartof şi alte plante, ceea ce a dus Ia spe'
cializarea unitătilor cultivataare, la facilitarea mecanizării si chimizării.

Rezultatul a fost cel scontat, creşterea spectaculoasă a producţ'iilor, dar nu
.numai acesta, ci şi creşterea pierderilor de producţie produse de boli şi dă

unători.

Concentrarea suprafeţelor cultivate cu cartof şi alte plante, uniformi
tatea genetică şi spaţială, este primul şi cel mai clar artefact al agriculturii
luoderne după Rob ins o n (1983) care face o comparaţie între patosis
temele naturale şi cele ale plantelor cultivate. Prin cultivarea plantelor
pe suprafeţe mari s-au desfiinţat barierele naturale existente în cazul neuni
formităţii spaţiale facilitînd apariţia timpurie a epideIlJ-iilor. Acest deza
vantaj al concentrării, fenomen comun pentru toate plantele cultivate şi

pentru toate ţările, p<?,ate şi trebuie să fie corectat prin diversitatea genetică

a soiurilar cultivate. In plus, trebuie arătat în acest context, că sînt reluate
cercetările privind culturile intercalate, precum şi densităţile plantei ca
factori importanţi ai patosistemelor plantelor cultivate (B u r d o n şi

Chilvers, 1982). în cazul dăunătorilor Andow (1983) în recenzia
sa arată că Van E m d e n şi W i Il i a fi s au ajuns la concluzia că

alegerea unei diversităţi corecte de plante constituie baza abordăriimoderne
a controlului dăunătorilor, recomandînd crearea unei diversităţi structu
rale şi spaţiale adecvate.

Făcînd o serie de analogii (planta este comparată cu o insulă, genele
de rezistenţă ale gazdei cu un lacăt, iar genele de virulenţă ale parazitului
cu o cheie) Rob ins o n (1983) demonstrează sugestiv marele dezavantaj
adus protecţiei plantelor de uniformitatea genetică a acestora.

Desigur, cultivarea unor suprafeţe întinse cu o singură specie, mai
mult chiar, cu un singur soi (monocultura spaţială) creează o serie de avan
taje incontestabile datorită uniformităţii dezvoltării lor dar, apariţia tim
purie şi aproape instantaneu a bolilor'epidemice pune, din ce în ce luai mult,
problema găsirii echilibrului între avantajele uniformităţii şi dezavantajele
diversităţii.

Este greu de precizat cum se poate realiza acest echilibru, dar este
evident că în cazul cartofului situaţia este necorespunzătoare unde, din
20 soiuri admise în producţie în 1983, trei (Desin~e, Ostara şi Eba) ocupă

peste 90JYo din suprafaţa cultivată în ţara noastră.

Schimbarea structurii soiurilor ulfei plante sau numai a procentului de
participare la realizarea suprafeţelor, este o problemă care necesită ani pentru
rezolvare. Totuşi, ~ în contextul actual, al creşterii continue a cantităţilor

de pesticide folosi t~ fără o reducere corespunzătoarea pierderilor de producţie,

a creşterii accentuate a costului energiei implicit a pesticidelor, diversi
tatea genetică trebuie privită ca un element foarte important în cadrul
programelor de luptă integrată.
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SOME ASPECTS OF INTEGRATION OF
PLANT PROTECTION MEANS

Summary

A comparison between the evolution of the yield losse~ due to the diseases and pests
and the evolution of the pesticide and fungicide consumption in the last decades leads to the
conclusion that the losses did not decreased proportionally with the increase of the amounts
of pesticides and fungicides used; so the analysis of the causes is revealing the necesity of an
integrated program of controli. Besides the frequent elements of such programs the genetica1
diversity of the crops is playing an important role in substituting the spatial diversity from
the traditional agriculture; .
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EINIGE ASPEKTE DER INTEGRIERUNG DER
PFLANZENSCHUTZMASSNAHJVIEN

Z1tsammenfassung

Macht man eine Parallele.zwischen der Evolution der durch Krankheiten und Schădlinge

'rerursachten Produktionsverluste und dem Verbraueh von Pestiziden, inden letzten ]ahrzenten,
so kommt man zu der Schlussfolgerung dass die Verluste nicht zurti.ckgegangen sind, obwohl
clic verbrauchten Pestizidmengen ubermăssing gesteigt haben. Eine Analyse der Ursachen
deutet die N ohvendigkeit der ·Verwirklichung einiger integrierterUberprti.fungsprogramme.
N eben den Elementen die ti.blich in solchen integrierten Programmen verwendet sind, ist im
besonderem uJlterstrichen die Bedeutung der genetischen Verschiedenheit der Kulturpflanzen.
Diese Elementen mti.ssen die răumliche Verschiedenheit der herkămmlichen Agrikultur er
setzen.

HECKOJIbKO ACI1E KTOB I1HTEfPI1POBAHHbIX MEP
~AUIJ1TbI PACTEHI1I1

Pe310Me

TIPOBO):J;H IIapaJIJle.TIb Me}l{):J;Y 3BOJUOlI,HeH IIoTepb ypolKa5I B CJIe):J;cTBHH 60JIe3HeH H Bpe
):J;HTeJIell H pacxoJ};oM IIecTHlI,H):J;OB sa IIOCJ1c):J;HHe ):J;eC5ITHJIeTH5I, MOLKHO IIpHHTH K BhIBO):J;y qTO
rroTepH He yMeHblIIHJIHCb HeCMOTp5I Ha 1'0 qTO KOJIHqeCTBa yIIoTpe6JIe5IeMbIX IIecTHtiH):J;OB CHJIbHO
B03paCJIH. AHaJIH3 IIPHqHH Be):J;eT K Ha):J;06HOCTH rrpOBe)];eHH5I rrporpaMMhI HHTerpHpOBaHHoro
KOHTpOJI5I. KpOMe Mep TeKYIlI,e HCrrOJIb30BaHHhlx B rrporpaMMax' HHTerpHpOBaHHorOKOHTpOJI5I,
rrO):J;qepKHBaeTC5I B OC06eijOCTH 3HaqeHHe reHerTHqeCKOrO pa3Ho06pa3H5I B03):J;eJIhIBaeMblx paCTe
HHH, 3JIeMeHTbI KOTophle ):J;OJILKHhI rrOrrOJIHHTb npOCTpaHCTBeHHoe pa3Ho06pa3He B Tpa):J;HlI,HOHa
JIbHOM CeJIhCKOM x03HHCTBe.
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CERCETĂRI PRIVIND EFECTUL SĂRII DE SODIU
A HIDRAZIDEI MALEICE (NaHM) ASUPRA CREŞTERII COLŢILOR

ŞI A REDUCERII PIERDERILOR PRIN PĂSTRARE LA CARTOF

S. MUREŞAN, V. DONESCU, TEODORA PANEA *

Se prezintă rezultatele obţinute la LC.P.C. Braşov privind apli
carea pe vegetaţie a sării de sodiu a hidrazidei maleice, în scopul inhibării

creşterii colţilor la cartofi în timpul păstrării. S-a utilizat sarea de sodiu
a hidrazidei maleice (NaHM), preparată la Institutul de Chimie Cluj
Napoca, sub formă de produs condiţionat cu 88,44% s.a., aplicată sub
formă de soluţie apoasă prin pulverizare cu pompă manuală, în concen
traţie de 0,10,0,25 şi 0,40%, în două epoci (la înflorire şi cu două săptă

mîni înainte de maturizarea lanului), la trei soiuri (Ostara, Desiree şi

Eba). Materialul recoltat pe variante a fost depozitat în săculeţi, plasă

de 10 kg, în cîte 4 repetiţii în depozitul LC.P.C. Braşov, dotat cu ventila
ţie mecanică, în condiţii obişnuite de păstrare. Din analizele efectuate
la sfîrşitul perioadei de păstrare s-a constatat. efectul de inhibare asupra
încolţirii şi creşterii colţilor, care a fost cel mai mare la concentraţia so
luţiei de 0,25 şi 0,40% NaHM, aplicată la epoca 1, imediat după încheie
rea înfloritului. S-a obţinut reducerea încolţirii cu pînă la 70-80%,
în funcţie de soi. S-au efectuat analize culinare la tuberculii de cartof
proveniţi din culturi tratate cu NaHM, urmărindu-se calitatea cartofi lor
fierţi şi comportarea la prelucrarea industrială sub formă de cips. Nu
s-au înregistrat alterări ale gustului sau mirosului în cartofii fierţi, iar
în cazul cipsului s-a constatat chiar o îmbunătăţire a calităţii (culoarea
mai deschisă, în comparaţie cu martorul netratat1.

Paralel cu intensivizarea producţiei de cartof prin concentrare, meca
nizare, chimizare şi irigare, care asigură obţinerea unor producţii cantitativ
şi calitativ superioare, prevenirea pierderilor prin păstrare constituie o verigă

importantă în tehnologia cartofului.
Odată producţia de cartof obţinută, se pune problema păstrării ei, în

aşa fel încît pierderile, atît cantitative cît şi calitative, să fie cît mai mici.
Problema păstrării cartofului este foarte complexă, trebuind să se asigure
depozitarea unor cantităţi mari pe o perioadă destul de lungă (6-7 luni),
în condiţii climatice diferite, cu diferenţe mari de temperatură Între
toamnă, iarnă şi primăvară.

* Institutul de Chimie Cluj-N~poca.
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Tuberculul de cartof supus păstrării este un organism viu, care continuă

să trăiască şi după recoltare. Deşi mult încetinite, datorită existenţei peri
oadei de repaus şi a condiţiilor în care se păstrează tuberculii, procesele me
tabolice au totuşi loc, ducînd în final la consumul unei părţi din substanţele

de rezervă acumulate, precum şi pierderea unei cantităţi de apă: Acestea
constituie pierderile în greutate, pe care le suferă cartoful depozitat. Ele
pot fi micşorate, pînă la o anumită limită, prin dirijare;:t optimă a factorilor
de păstrare (temperatură, umiditate).

În afară de pierderile în greutate, cartofii supuşi păstrării mai pot fi
afectaţi de pierderi prin încolţire şi prin boli. o sortare corespunzătoare a
materialului înainte de depozitare poate reduce în mare măsură pierderile
datorită bolilor.

Pentru prevenirea încolţirii pot fi aplicate următoarelemetode: men
ţinerea în spaţiul de păstrare a unei temperaturi scăzute (2-4°C) şi utilizarea
metodelor fizice şi chimice de inhibare.

Variaţiile mari ale temperaturii exterioare, pe durata a 6-7 luni de
păstrare şi consumul mare de energie pentru ventilaţie sau răcire face ca
menţinerea unei temperaturi de 2-'-4°C să se realizeze cu greutate. În aceste
condiţii se declanşează încolţirea. Prin încolţire se consumă apă şi substanţe

de rezervă, apar probleme la scoaterea cartofilor din depozit, aspectul co
mercial se depreciază etc.

Tratarea cu substanţe chimice de inhibare a creşterii se aplică la cartof
de mai multă vreme. Astfel, încă din 1939 G u t h r i e reuşeşte să prelun
gească repausul germinal la cartof cu ajutorul eterului metilic al acidului
naftil-acetic. Bollmann şiRamson (1962),Nylund şiAyres

(1964) şi H rus k a (1965) au publicat rezultate asemănătoare. Mai nou,
în Italia, s-a încercat produsul olandez Luxan Antisprout ;;C, un amestec de
30/0 I.P.C. şi 270/; C.I.P.C. Rezultatele au fost pozitive, Aîncolţirea fiind
inhibată pe o perioadă de 230 zile, la temperatura de 8°C. In S.U .A. se fo
loseşte produsul Sprout-NIP, aplicat prin pulverizare (emulsie 1%) sau prill
imersarea tuberculilor. La noi, P rod a n şi D u mit r e s c u (1956)
citîndu-l pe R a k iti n recomandau folosirea eterilor etilici şi izopropilici
ai acidului fenil-car"bonic şi eterul metilic al acidului -naftilacetic şi alfa
naftildimetilic; se mai indicau substanţe ca: geraniol, citrol, alcool etilic
si aldehidă acetică. Efectul acestor substante se explică prin aceea că reduc
~etabolismul tuberculilor în timpul depo~itării. '

Folosirea substanţelorde inhibare a creşterii de poate face şi prin apli
carea directă, pe vegetaţie, sup:cimîndu-se astfel tratarea ulterioară, după

recoltare, a tuberculilor, aceştia fiind introduşi uscaţi în depozit. Substanţa
cel mai mult întrebuinţatăca inhibitor al încolţirii, cu aplicare pe vegetaţie,

este hidrazida maleică. Rezultate pozitive consemnează E miI s s o il

(1955), Pat z o l d(1955), E v ere. t t şi colab. (1964), A: e şi ~ s 1 e i b
(1965). La noi în ţară M u r e Ş a n ŞI colab. (1.968) recomanda ~olos\rea ac.e~~
tei subs~anţe aplicate prin stropiri pe vegetaţIe pentru prevenIrea Incolprll
în timpul păstrării cartofului. Bidrazida maleică ~ste recomandată.de catre
numeroase publicaţii străine ca inhibiţor cu aplIcare pe vegetaţIe.
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Datorită soh}bilităţii reduse a hidrazidei maleice pure A (se dizolvă

numai în apă caldă), nu s-a extins aplicarea acestei substanţe. In urma ob
ţinerii de către In~titutul de Chimie din Cluj-Napoca, în colaborare cu Fa
brica de medicamente Terapia Cluj, a sării de sodiu a hidrazi,dei maleice
(NaHM), cu solubilitate mult mărită (se dizolvă uşor în apă rece) am con
siderat necesară reluarea cercetărilor în această direcţie.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a efectuat în cîmpul şi depozitul LC.P.C. Braşov, în
anii 1978 şi 1979. Pentru experimentare s-au luat trei soiuri: Ostara, Desiree
şi Eba, cu perioade de vegetaţie diferite şi deci cu o capacitate de răspuns

diferită la acţiunea hidrazidei maleice.
Produsul condiţionat a fost obţinut de la Institutul de Chimie Cluj

Napoca, avînd un cohţinut de 88,110/0 s.a. sub formă de sare de sodiu a hidra
zidei maleice (1, 2-hidro-3, 6-piridazin-diona). Substanţa se prezintă sub
formă de cristale albe, mici, solubile în apă rece. S-a aplicat în vegetaţie

sub formă de stropiri foliare, încercîndu-se eficacitatea la două epoci (la în
florire şi la maturitatea plantelQr).

În timpul vegetaţiei s-au mai aplicat tratamente contra manei şi a
gîndacului din Colorado (două tratamente) . Recoltarea parcelelor experimen-

~

tale s-a făcut la maturitatea fiecărui soi. După cîntărirea producţiei s-au
luat probe, care s-au introdus în containere mici. Condiţiile de păstrare

(temperaturi medii) sînt redate în figura 1. Umiditatea relativă a aerului
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Fig. 1. Graficul evoluţiei temper~urilor medii lunare în depozitul Le.p.C.
Braşov în anii 1978- 1980 (Mean month temperaturc during storage)

pe întreaga perioadă de păstrare (7 luni) a oscilat între 91,7 şi 95,50/0' Tem
peraturile au oscilat între O,5°C în luna ianuarie şi 10°C în luna mai. O parte
din tuberculi a fost păstrată în primul an de experimentare,şi în luna iunie
cînd temperatura a fost de 16-17°C la 21 iunie.
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În primăvară, după 7 luni de păstrare, probele au. fost scoase din de
pozit şi s-a trecut la efectuarea analizelor. S-au urmărit pierderile în greu
tate, încolţirea (lungimea şi greutatea colţilor) precum şi unele aspecte pri
vind calitatea cuIinară a cartofilor (colorare crudă, colorare fiartă, compor
tarea la prelucrarea industrială sub formă de cips).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analizînd lungimea colţilor la tuberculii păstraţi timp de 7 luni,
se constată că există diferente atît între soiurile luate în studiu cît si între
variante (tabelul 1). Astfel, l~ soiul Ostara, lungimea medie a colţilor a'fost de
111,3 mm la martorul stropit cu apă, faţă de 77,2 mm la varianta cu 0,40%
NaHJ\!f. Diferenţele sînt asigurate statistic. La epoca a II-a de aplicare a
tratamentului (10 zile înainte de maturitatea fiziologică), efectul a fost în
general mai redus la soiul Ostara.

Soiul Desiree a prezentat cea mai mare creştere a colţilor (tabelul 1).
La variantele tratate cu NaHM, pe măsura creşterii dozei, se observă o re
ducere a lungimii colţilor, de la 145,8 mm la martor, la 30,0 mm la doza de
0,40 NaH1f administrat la înflorire. Şi la acest soi, epoca a II-a de aplicare a
tratamentului a avut un efect mai redus, înregistrîndu-se diferenţe nesemni
ficative.

Soiul Eba (tabelul 1) s-a comportat asemănător şi în acest caz, epoca
a II-a de aplicare a tratamentului fiind nefavorabilă.De aici se poate observa
că aplicarea tratamentului ilnediat după înflorire dă cele mai bune rezultate.

Examinînd variaţia greutăţii colţilor (tabelul 2), se constată şi aici
diferenţe semnificative între soiuri. Cele mai mici valori le-a înregistrat
soiul Ostara. De asemenea, şi sub acest aspect, cea mai bună s-a dovedit a fi
epoca 1 de aplicare a tratamentului, la fel şi dozele de 0,25 şi 0,400/0 NaHM.

În tabelul 3 sînt redate interacţiunile factorilor soi, epocă de aplicare
şi doza folositătw/asuprapierderilor prin încolţire. Se observă că cele mai mici
pierderi prin încolţire s-au obţinut, la toate soiurile la epoca 1, cu dozele de
0,25 şi 0,400/0 NaHM.

La tuberculii proveniţi din culturi tratate cu NaHJ\!I se observă că
ochii porniţi în vegetaţie se dezvoltă sub formă de rozetă, colţii rămînînd

mici, de 1-5 Innl chiar după o perioadă îndelungată de păstrare la tempera
turi ridicate (9-12°C). Şi în condiţiile prelungirii păstrării pînă în iunie
creşterea colţilor a fost inhibată.

Tuberculii îşi păstrează turgescenţa mult timp, procesele metabolice
(respiraţie, transpiraţie) fiind reduse, eliminarea apei este şi ea mult dimi
nuată. Se poate păstra astfel aspectul cdPhercial IllUltă vreme.

Influenţa tratamentului cu NaH~f asupra pierderilor totale înregistrate
este sintetizată în tabelul 4. Cele mai mici pierderi, după 7 luni de păstrare

le-a înregistrat soiul Desiree.
La soiul ~stara, tratamentul cu NaHM n-a avut influenţă asupra pier

derilor totale, diferenţele înregistrate nefiind asigurate statistic. La soiurile



Ostara Desiree Eba

Epoca de aplicare Concentra ţ ia lungime diferenţa lungirnc diferenţa lungime diferenta
(Treatmcnt time) produs colti (difference) semnif. colti (difference) semnif. colti (d ifference) semnif.

(Dosis) (leng'th) (signiI. ) (length) (signif.) (length) (signif.)
Innl mnl nlm

nun I % nnn I % mnl I %

Mt. 111,3 O 100 -- 145,8 - 100 - I 66,5 - 100 -

La Înflorire 0,10 77,2 -34,1 69,3 00 139,3 -6,5 95,5 - 79,0 + 12,4 118,7 -
(at flowering) 0,25 38,0 -73,3 34,1 000 72,2 -66,6 49,5 000 29,2 -37,3 43,9 000

0,40 26,4 -84,9 23,7 000 30,0 -115,7 20,5 000 19,5 -47,0 29,3 000

La maturitate 0,10 109,0 - 2,3 97,9 - 162,8 + 17,0 111,6 - 97,4 +30,8 146,4 ***(at maturity) 0,25 83,4 -27,9 74,9 o 121,1 -24,6 83,0 - 89,2 +22,6 134,1 **
0,40 76,6 -34,7 68,8 00 137,1 -8,6 94,0 - 102,8 +36,2 154,5 ***

~<:8

Lungimea colţilor la tl1berculii de cartof după 7 luni de păstrare

(Sprout length of tubers after 7 months of storage, as an effect of NaHM)

DL 5% = 24,15
1% = 33..12

O}%c =" 45,08

DL 5% 28,14
1% = 38,59

0,1% = 52,53

DL 5% 14,51

1% = 19,30
0,1% = 27,08

Tabelul 1
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Greutatea colţilor la tuberculii de cartof după 7 luni de păstrare

(Sprout weight of tubers after 7 months of storage, as an effect of NaHM)

Tabelul 2

f....I.
c.o
~

Ostara Desiree Eba

Epoca de tratare Concentraţia greutate diferenţa diferenta dift\renta I,emn".(Treatrnent produs colţi (clifference) sernnif. greutatt~ (d ifferer{ce) sernnif. greutate (d ifferellce)
tirne) (Doses) (weight) (signiL) colţi (signiL) colţi

r"gnif.1kg (weight) (weight)

kg I % I kg I % kg I %

I I
Mt. 0,718 - 100 - 1,024 - 100 - 0,778 - 100 ----

La Înflorire 0,10 0,578 -0,140 80,5 - 0,955 -O ,069 93,2 - 0,632 -0,146 81,2 -
(at flowe-

0,25 ,0,261 -0,457 36,3 000 0,607 -o ,417 59,2 000 0,300 -0,478 38,5 ooaring)
0,40 0,104 -0,614 14,4 000 0,179 -o ,845 17,4 000 0,233 -0,545 29,9 000

---
La maturitate 0,10 0,750 +0,032 104,4 - 1,282 +0,260 125,2 * 0,829 +0,051 106,5 j'-

(at matu-
0,25 0,627 -0,091 87,3 - 0,870 -0,154 84,9 0,664 -0,114 85,3 -rity)
0,40 0,559 -0,159 77,8 - 0,792 -o ,232 77,3 o 0,796 +0,018 102,3 -

DL 5% = 0,211

1% =0,287
01% = 0,385
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Tabelul 3

Acţiunea factorilor soi, epocă de aplicare şi doză aplicată asupra pierderilor prin încolţire

la tuberculii proveniţi din culturi tratate cu NaHM
(Effect of variety~-time and· doses of NaHM on treatment tuber losses by sprouting)

Factol.': Soi (Variety)

Soiul (Variety)

Ostara

D6siree

Eba

Greutate colti
(Weight of sprouts)

kg

0,540

0,627

0,842

Test
Duncan

a

b

c

Factor: epoca de aplicare (time of treatment)

Epoca de aplicare

I
Greutate, colţi

I
Tesf

(Time of tream.) (Weight of sProuts) Duncan
kg

La înflorire (at flowering) 0,531 a

La maturitare (at maturity) 0,808 b

Factor: doza apiicată (doses)

Doza I Greutate colţi

I(Doses) (Weight of sprouts)
% kg

Mt. 0,840

0,10 0,838

0,25 0,555

0,40 0,444

DL 5% = 0,090
1% = 0,121

0,1% = 0,157

Dif.
(Diff.)

kg

0,002

0,285

0,396

I
Semnif.
(Signif.)

-
-
000

000

Desiree şi Eba, diferenţe semnificative în sensul reducerii pierderilor totale,
s-au înregistrat la epoca 1 de aplicare, la înflorire şi la dozele de 0,25 şi

0,40P!<J NaHM.
Aprecierea calităţii s-a făcut prin notare, astfel: pentru colorarea crudă

şi fiartă, note de la 1 la 10, 1- foarte bun, 10 - foarte rău; pentru aprecie
rea culorii cipsului, scara de la 1 la 9, 1 - foarte bun, 9- foarte rău. Rezul
tatele obţinute în ceea ce priveşte calitatea culinară sînt redate în tabelul 5.

Din analizele efectuate asupra prezenţei reziduurilor în tuberculii pro
veniti din cultură tratată cu NaH\1, s-a constatat un continut de 0,25
0,30' ppm, conţinut mai scăzut decît limita admisă de 0,50' ppm. Nu s-au
observat schimbări ale gustului sau mirosului cartofului fiert, în comparaţie

cu martorul, la nici una din variantele tratate.



Pierderile totale la tubecculii de cartof după 7 luni de păstrare

(Total losses aHer 7 months of tuber storage, as an effect of NaHM)

Tabelul 4

1-1.
<.o
~

OSTARA DESIREE EBA

Epoca de tratare Concentraţia diferenţe diferenţa diferenţa
(Treatment produs pierderi (difference) semnif. pierderi (difference ) semnif. pie~deri (difference) semnif,

time) (Doses) (losses) (signif .) (losses) (signiL) (losses) (signif.)
kg kg kg

kg I % kg 1 % kg I %

Mt. 0,190 - 100 - 0,882 - 100 - 1,280 - 100 -
(Check) --- --- ---

La înflorire 0,10 1,215 +0,025 102,1 - 0,760 -0,122 86,1 o 1,230 -0,050 96,1 -
(at flower·· 0,25 1,212 +0,022 101,8 - 0,755 -0,127 85,6 o 1,110 '. -0,170 86,7 00
ing)

0,40 1,267 +0,077 106,4 - 0,712 -0,170 80,7 00 1,132 -0,148 88,4 00
--- ---

La maturi- 0,10 1,157 -0,033 97,2 - 0,850 -0,032 96,3 - 1,155 -0,125 90,2 o
tate (at-

0,25 1,210 +0,020 10 1,6 - 0,842 -0,040 95,4 - 1,190 -0,090 92,9 -maturity)
0,40 1,215 +0,025 102,1 - 0,750 -0,132 85,0 o 1,052 -0,228 82,1 000

DL 5% = 0,103

1% = 0,145
0,1% = 0,210
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întreg sortimentul de soiuri aflat în cultură. (5) Nu s-a observat nIcIo in
fluenţă asupra calităţilor culinare sau a pretabilităţii la prelucrarea indus
trială a cartofilor proveniţi din culturi tratate cu inhibitor.
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EFFECT OF NATRIUM SALT OF THE MALEIC HYDRAZIDE (NaHM)
ON SPROUT GROWTH AND LOSS DECREASE DURING POTATO

STORAGE

Summary

The results obtained in Braşov regarding the eHect of the treatment with the Natrium
salt of the maleic hydrazide made during the vegetation period on the sprout depression at the
tubers stored by winter time are discussed. The substance synthesized in the Institute for
Chemistry in Cluj-Napoca, with 88.44 % active substance, was spread in the field of the Insti
t,ute for Patata Research in Braşov as a solution of 0.10, 0.25, 0.40% two times (at flowering
and two weeks before the maturityof the plants) at three varieties: Ostara (medium early) ,
Desiree (medium late) and Eba (late). Ţhe tube'rs were harvested from each variant iI). net
bags(four bags of 10 kg for a variant because of 4 rep1ications) and stored in houses ill<:<chanically
ventilated,under normal coriditions. As one could observed at the end of th,e storage period
the highest effect of sprout depression was at the varian-ts of 0.25% and 0.40% NaHM applied
as' soorias the flowering time was at the end: the sprouting was reduced tiU 70 - 80 % depending
on the variety. The cooking quality analysis showed no alteration of the taste or of the smell.
The chips quality analysis revealed a better aualihr fliO"htpr rr..1,..,.,,,·\
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Tabelul 5

Aprecierea calităţii culinare şi a pretabiHtăţii la prelucrarea industrială la tuberculii proveniţi

din culturi tratate
(Cooking and cbipquality of tubers, as effect of NaHM)

Epoca de
Concentraţia

Soiul produs Colorare crudă Colorare fiartă Colorare cips
(Variety) aplicare (Doses) (Raw diseo!.) (Boiled diseol.) (Chip colour)

(Time) %

Mt. 4,0 2,5 i

1 0,10 4,0 2,5 3

Ostara 0,25 3,5 2,5 3

O,iO 4,0 2,5 2

0,10 3,0 2,5 i

II 0,25 3,5 2,5 i

0,10 3,5 2,5 4

Mt. 4,0 2,0 4

IDesiTee

1 0,10 4,5 2,0 4

0,25 4,5 2,0 4

1),.40 5,0 2,0 3

\ 0,10 5,0 2,5 4

II 0,25 4,5 2,5 -4

0,40 5,0 2,0 4

Mt. 4,0 2,5 3

1 0,10 3,0 2,5 3

0,25 3,5 2,0 3

Eba 0,40 3,0 2,5 3

0,10 3,5 2,0 4

II 0,25 3,5 2,0 ":1

0,40 i,O 2,0 "1

CONCLUZII 0ŞI RECOl\fANDĂRI

(1) Produsul (sarea de sodiu a hidrazidei maleice) aplicat prin stropire
pe vegetaţie a avut un bun efect de inhibare a creşterii colţilor în timpul
păstrării, reducînd totodată pierderile prin păstrare. (2) Eficacitatea maximă
s-a obţinut cînd stropirea s-a efectuat după înflorire. (3) Doza de 0,10<yo s-a
dovedit insuficientă, efect bun avînd dozele de 0,25 şi 0,40<yo. Dozele mai
mari (O,6L-l % ), Încercate în anul 1978, nu s-au justificat. (4) Din datele
obţinute se observă că soiurile reacţioneazădiferit la tratamentul cu NaHM,
în funcţie de perioada de vegetaţie. Se impune continuarea cercetărilor cu
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UNTERSUCHUNGEN BETREFFS DEI{ WIRKUNG DES CHEMISCHEN
STOFFES NaHM AUF DEM AUGENWACHSTUM UND DER
REDUZIERUNG DER AUFBEWAHRUNGSVERLUSTE BEI

KARTOFFEL

Z USal1'l1nenjassung

Es werden die beim Institut fUr Kartoffelfosrchung und-produktioH. Bra~ov erzielten
Ergebnisse, betreffs der Anwendung des chemischen Stoffes NaHM, wăhrend der Vegetation
zwecks der Hemmung des Augenwachstums wăhrend der Kartoffen1agerung, prăsentiert.

Das beim Institut fur Chemie C1uj-Napoca, mit 88,44% Aktivsubstanz vorbereitetes NaHM,
wurde als wăsserige Losung mit drei Konzentrationen (0,10-0,25 - und 0,40%) an zwei
Zeitabschnitte (bei derBliHte und zwei "Vochen vor der Reife) bei drei Sorten (Ostara, Desiree
und Eba) durch Pu1verisierung mit eine Handpumpe, angebracht. Das geerntete l\laterial
wurde in Netzbeuteln a 10 kg, in 4 \Veiderho1ungen, in dem mit mechanischer Belilftung
ausgeriisteten Lager des Instituts fur Kartoffelforschung - und produktion Braşov in pro
duktionsăhnliche Bedingungen, untergebracht. Die am Ende der Aufbewahrungsperiode
durchgehlhrten Analysen haben eine Hemmung der Keimung und der \Vachstum der Augen,
angezeigt. Die stărkste Hemmung wurde mit den Konzentrationen 0,25 und 0,40% NaHM
und mit der Applizierung in dem ersten Zeitabschnitt, erzielt.

Sortenbedingt betrug die Hemmung bis 70- 80 %. Es wurde keine Entstellung des
Geschmacks oder des Geruches bei den gekochten Kartoffeln beobachtet und bei den als Chips
bearbeiteten Kartoffeln wurde sogar eine qualitative Verbesserung festgestellt. (hellere Farbe).

I1CCJlE,UOBAHI1E 3<:I><:I>E KTA KAJlHEBOn COJlI1 MAJlEI1HOBOtI
fI1,UPA3M,UbI (NaHM) HA POCT POCTKOB 11 YMEHbllIEHI1E

nOTEPb BO BPEM~ XPAHEHI1~ KAPTO<:I>EJl~

Pe310Me

npe;a:cTaBJIHlOTCH pe3yJIbTaTbI nOJlylJeHHhle B HaylJHO HCCJle;a:OBaTeJlbCKOM HHcTHTyTe
KaproepeJl51 5paWOB I<aca5ICb npHMeHeHHH 130 BpeMH BereTaIl,HH KaJIHeBOH COJlH MaJlefIHOBOH
rH;a:pa3;a:bI C Il,eJlblO TOpMO:tKeHHH pocTa pOCTKOB KapTo<1Jev15I 130 BpeM51 xpaHeHH51. HCnOJlb30BaJlH
KaJlHeBylO COJlb MaJleHHOBOH m;a:pa3H;a:hI (NaHM), H3rOrOBJleHHylO 13 HHcTHTyre Xm,mH KJly:tK
HanoKa, no;a: BH;a:OM npenapaTa KOH;a:HIl,HoHHoro c 88,44% )J;.8, npHMeHHJIH 13 BH;a:e BO;U:HHoro
paCTBopa B KOHIl,eHTpaIl,HH 0,10,0,25 H 0,40% B ;a:Ba MOMeHTa (npH Il,BeTeI-lHH H3a ;U:Be He;a:eJlH ;0:0
C03peBaHH51), onpblcKHBaHe npoBo;a:HJlH B PYlJHylO, 13 OnblTe ylJaCTBOBaJlH TpH copTa Ocrapa,
,lJ,e3Hpe H 36a. M-aTepHaJl y6paHHbIH nOBapHaHTaM CKJla;n;HpOBaJlH 13 CeTlJaThle MeWOlJKH 13 10 Kr
CMKOCTH B 4 nOBTopHOCTH B xpaHHJlHmH HHCTHTYTa EpawoB, oCHameHhIH MeXaI-lHqeCKOH BeHTHJl51
Il,HeH, xpaHeHHe npOBO,IJ)fJlOCh B06hIlJHhIX yCJlOBlUlx. AHaJIH3hI npoBe;a:eHHhle B KOHIl,e TIepo)J;a
xpaHeHHH YKa3aJlH qro caMhIH XOpOWhIH pC3yJlbTar Ha TOpMO:tKeHHe npopaCTaHH51 H pOCT pOCT
K08 6hIJl nOJlylJeH npH HCnOJlh30BaHHH paCTBopa C 0,25 H 0,40 NaHM, npHMeHeHhIH B nepBhlH
MOMeHT, CeHqaC )I{e nOCJlC OKoHqamHI lI,BeTCHHH. TIpopacTaHHc nOHH3HJlOCh ;a:o 70-80 9/ 0 B 3a
BHCHMOCTH 01' copTa. TIpOBO)J;HJlH KYJlHHapHhIH aHaJlH3 KJIy6HeH KapTo<PCJI51 o6pa60TaHHbIx
NaHM, Ha6JIlO,n;a51 KaqeCTBO BapeHHoro KapTo<1Jev15I npH npOMhIWJleHHOH nepcpa60TKH B BH)J;C
lJHnca. Re 6hIJlO 3aperHcTpHpoBaHo H3MeHCHHe BKyca HJIH 3anaxa BapeHHoro KapTo<1JeJI51, a
B CJIylJae lJHnCa 6hIJlO 3aMeQeHHO ;u:a)J{e HeKoTopoe yJlylJWeHHe KalJeCTBa (6oJlee CBCTJlhlfI Il,BeT
B cpaBHeHHH C He06pa60TaHbIM cTaH;a:ap;u:oM).





Lu~r. şt. (Anale) I.C.P.C. Braşov, 1984, voI. XIV

INFLUENŢASOlULUI ŞI A METODEI DE DEPOZITARE
ASUPRA PĂSTRĂRII CARTOFULUI

S. MUREŞAN, V. DONESCU

În acest referat se prezintă rezultatele privind capacitatea de păs

trare, la un număr de 14 soiuri de cartof cultivate în R.S.România. Pier
derile prin păstrare sînt determinate în cea mai mare parte de caracterul
specific soiului şi în mai mică măsură de metodele de păstrare. Nerespec
tarea tehnologiei de depozitare a cartofului poate duce la pierderi nedorite,
indiferent de metoda aplicată.

Cercetările efectuate asupra capacităţii de păstrare a soiurilor de
cartof constituie o continuare a experienţelor mai vechi efectuate la noi
(M u r e Ş a n, 1965, 1976) şi sînt impuse de îmbunătăţireasortimentului de
soiuri de cartof cultivate în ţara noastră. Au apărut soiuri noi cu perfor
manţe superioare, alte soiuri mai vechi fiind scoase din cultură. Este necesară

deci şi cunoaşterea c01uportării la păstrare a acestui material biologic,
pentru a se putea lua măsurile cele mai potrivite în condiţiile actuale.

Pierderile la păstrare ale cartofului pot fi clasificate în trei categorii:
pierderi naturale (respiraţie, transpiraţie), pierderi datorită încolţirii şi

pierderi cauzate de atacul bolilor (K u b i c k i şi colab., 1978, citat de
G h i m b ă Ş a n, 1980).

Încolţirea tuberculilor este condiţionată de parcurgerea în prealabil a
unei perioade de repaus germinal (caracter de soi - M u r e Ş a n, 1965) şi

de condiţiile în care sînt păstraţi. Astfel, la temperaturi sub SOC încolţirea

este împiedicată dar se favorizează acumularea de zaharuri solubile (T o m 
k ins, 1966). Cantitatea de oxigen din atmosfera spaţiului de păstrare cînd
scade la 50/0 (în condiţii de ventilaţie redusă), stimulează încolţirea

(B u r ton, 1966). Dacă însă se reduce concomitent şi concentraţiade CO2 ,

la unele soiuri încolţirea este oprită (T o m k ins, 1966). Aceste aspecte
prezintă importanţă cînd este vorba de alegerea metodei de depozitare a
cartofilor şid~ dirijarea factorilor de păstrare în condiţiile date.

În funcţiede metoda de depozitare (depozite ventilate, silozuri în pă
mînt, depozite frigorifice, păstrare în vrac sau în containere) diferitele so
iuri se comportă diferit, atît sub aspectul rezistenţei la păstrare (pierderi în
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greutate) cît şi sub aspectul încolţirii, atacului de boli de depozit, care afec
tează calitatea. Cunoscîndu-se rezistenţa la păstrare, se pot lua măsuri

adecvate, diferenţiat pe soiuri, pentru a înlătura aceste inconveniente, prin
dirijarea corectă a factorilor de păstrare, folosirea unor inhibitori de creştere,

tratamente contra bolilor de depozit, alegerea celei mai bune metode de
depozitare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-a urmărit comportarea laflăstrare a unui număr de 14 soiuri, din
diferite grupe de precocitate, astfel: soiuri semitimpurii (Jaerla, Ostara,
l\funcel, Semenic, Super), soiuri sem.itîrzii (Desiree, Colina, Măgura, Somo
gy, Firmula) şi soiuri tîrzii (Eba, Ora, Nlanuela, Procura). Toate
aceste soiuri au fost depozitate în diferite condiţii, astfel: în depozitl,ll cu
ventilatie mecanică al LC.P.C. Brasov în containere si în saci plasă pe
palete;' în depozitul cu ventilaţie me~anică al C.S.L. Ghimbav în vrac; în
depozitul frigorific al I.L.F. Braşov în containere; în silozuri tip şanţ, la
LC.P.C. Braşov.

Temperaturile din spaţiile de păstrare, în medie pe cei doi ani de expe
rimentare, sînt redate în figura 1. Umiditatea relativă a aerului a fost cu
prinsă Între 85 şi 900/0'
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Fig. 1. Variaţia temperaturilor medii lunare în T'pr'''::l(,::l

in normal storage houses, outside aud in



La sfîrşitul perioadei de păstrare, probele de cartof, în greutate de
10 kg, în 4 repetiţii, au fost analizate urmărindu-seprin cîntărire pierderile
în greutate, pierderile prin ÎncolţirE' (greutatea colţilor), pierderile prin
boli de putrezire, obţinîndu-se apoi prin însumare pierderile totale pe fie
care soi, pentru fiecare din metodele de depozitare folosite. Datele au fost
apoi prelucrate statistic.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din analiza rezultatelor obţinute, se constată că pierderile prin păstrare
prezintă o mare variaţie de la un soi la altul, cu un minim de4,85'Yo (la so
iul Jaeda) şi un maxim de 18,7'Yo (la soiul Colina) după cum se vede în fi
gura 2.
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Fig. 2. Comportarea soiurilor la păstrare (Variety behaviour during storage)
1978 - 1980



Din tabelul 1 se poate constq.ta că, la cele 8 soiuri din 14 luate în
studiu, păstrate în aceleaşi condiţii, pierderile în greutate, datorate evapo
răriiapeişi proceselor fiziologice, sînt diferite. :Mărimea acestor pierderi nu
depinde de grupa de precocitate.

În figura 2 sînt redate pierderile totale la cele 14 soiuri cu evidenţierea
pierderilor datorate atacului de boli de putrezire din timpul păstrării. Se
constată şi în acest caz că sensibilitatea la boli de depozit este de asemenea
funcţie de soi şi nu depinde de grupa de precocitate.

Astfel soiurile Jaeda, Desirce, J\tIăgura, Eba, Procura au avut pierderi
totale sub 50/0' clasificîndu-se în categoria soiurilor foarte rezistente la
păstrare, deşi fac parte din grupe de precocitate diferite. Soiurile Colina,
Somogy, Ostara, Manuela, Ora, au avut pierderi mai mari de 7,5% încadrîn
du-se în grupa celor sensibile la păstrare. In general soiurile care au avut
pierderi fiziologice mari au fost sensibile şi la atacul de boli de depozit
(mană, putregai uscat, putregai umed).

Metoda de depozitare a avut o influenţă mai redusă asupra pierderilor
la. păstrare a soiurilor luate în studiu. Totuşi, au fost soiuri care s-au compor
tat ceva mai bine într-un sistem Sa)l altul de păstrare.

Astfel, soiurile Jaerla şi Ora au avut pierderi ceva mai mici în cazul
păstrării în silozuri tip şanţ, iar soiul Semenic s-a comportat ceva mai bine
în cazul păstrării în saci plasă, pe palete.

Dintre toate sistemele experimentate (tabelul 2), sistemul de păstrare

în containere, în depozit ventilat mecanic, a dus la cele mai mici pierderi,
la maj()ritatea soiuriloL De asemenea pierderile la cele 14 soiuri, în cazul
păstrării în containere, au fost mai uniforme, fără fluctuaţii prea mari.

Pierderi ceva mai mari s-au produsîn cazul păstrării în saci-plasă pa
letizaţi. Comparativ cu păstrarea în containere, acest sistem este dezavanta
jos şi sub aspectul efortului de manipulare, ceva mai mare.

Tabelul 1

Variaţia pierderHor prin păstrare în funcţie de soi (Losses because of the storage
recorded a t different varieties)

Soiul Pierderi în greutate
(Variety) (Weight losses) Test Duncan

kg

Desiree 0,428 A

Eba 0,517 AB

lVIanuela 0,524 B

Procura 0,539 EC

Super 0,581 C

Firmula 0,625 CD

Somogy 0,703 D

Ostara 0,875 E
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Gradul de măruntire cel mai mare se realizează cu freza dar consumul
de motorină ridicat şi faptul că prin lucrarea efectuatăse ajunge la degradarea
structurii solului fac ca această unealtă să fie contraindicată la pregătirea

terenului. Pe soIuri nisipoase şi luto-nisipoase se poate lucra cu oricare din
agregatele prezentate cu menţiuneacăgrapa GCO-3 lucrează solul pînă

la adîncimea de 10-12 cm. Pe soIurile mijlociu şi mijlociu spre grele, cum
sînt majoritatea solurilor pe care se cultivă cartof în ţara noastră, rezul
tatele cele mai bune sub aspectul impurităţilor la recoltare se obţin cu
CPGC-4 sau prin completarea lucrării de cultivaţie cu lucrarea cu grapa cu
colti oscilanti, variantă care însă are un consum ridicat de motorină, ca
urniare a ex~cutării a două lucrări cu unelte diferite (CPGC-4 si GCC-4) si
de aceea este mai puţin preferată în condiţiile penuri~i de energ"ie aetual~.

Factorul limitativ, energia activă din combustibili fosili, a deter
minat si analiza variantelor de recoltare cu diferite masini în conditiile
solurilo'r cu peste 25 % argilă, soIuri pe care se mai cult'ivă încă cart~ful
(tabelul 4). Se constată că procentul de pămînt în cartofii recoltaţi cu
CRC-2 este mai mic decît în cazul recoltării cu E-684, deoarece suprafaţa

de scuturare este mai mare şi se pot separa mai bine impurităţile. Totuşi

şi pe aceste soIuri se indică folosirea maşinii E-684 care conduce la o eco
nomie de motorină cu cca 400/0 pentru lucrarea de recoltare faţă de recoltarea
cu CRC-2, economie care compensează o parte din motorina necesară trans
portului unei cantităţi mai mari de impurităţi rezultate de la recoltarea cu
E-684 (fig. 2).

Tabelul 4:

Consumul de energie activă din combustibili fosili la recoltare şi transport, dependent de
conţinutul de argilă din sol şi maşina de recoltat

(Energy consumption at harvest and transport, depending on clay content of the saH and
the harvested)

Combina (Harbester)

CRC-2 E-684

Continut de
~rgi!ă

consum de consum de(CJay content)
% eartof pămînt energie cartof pămînt energie

(tubers) (soi!) (energy (tubers) (soi!) (energy
% % consumption) % % consumption)

kWh/t kWh/t

26,5 80 20 21,4 79 21 14,8

29,5 72 28 28,2 69 31 16,5

CONCLUZII

1. Transferul de lucrări în toamnă, avînd la bază pregătirea şi rea
lizarea biloanelor în această perioadă pe soIurile mijlocii spre grele, permite
recoltarea mecanizată reducînd substanţial procentul de bulgări în masa
de tuberculi şi consumul de motorină pe tona de cartof. 2. Evitarea com-
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Tabelul 2

Dependenţa producţiei medii, a gradului de impurificare şi a consumurilor energetice la
recoltarea cu E-684, la pregătirea patului germinativ

(Dependance of the mean yield, of the impurity degree and of energy consumption at
harvesting by E-684 on the soH tillage)

Pămînt în
Consum demasa

Producţia recoltată
energie

Variantele (Variants) medie (Mean (SoiI amount (Energy
yield) t/ha harvesting) consump-

t/ha tion) kWh/t

,r Arat toamna, discuit toamna, plantat direct primăvara1
(Autumn ploughing, autumn disk harrow, spring 32 8 22,9
planting)

V Arat toamna, subsolaj, plantat direct primăvara (Au- 29,5 6,8 32,72
tumn ploughing, subsoiling, spring planting).

V Arat toamna, cultivat primăvara, plantat (Autumn3
ploughing, spring cultivation, spring planting) 38 8,4 19,6

Tabelul 3

Consumul de motorină şi impurităţiledin masa recoltată funcţie de textura solului şi a maşini

utilizate la pregătirea patului germinativ

(Crude oii consumption and impurities in tuber bulk harvested depending on soH structure
and the procedure of seed bed preparing)

Textura (SoiI texture)

nisipos luto-nisipos lutos (loamy) luto-argilos
(sandy) (loem-sandy) (loam-clay)

Varianta)
(Variant)* )

impuri- carbu- impuri- carbu- impuri- carbu- impuri- carbu-
tăti rant tăţi rant tăţi rant tăţi rant

(impuri- (crude (impuri- (crude (impuri- (crude (impuri- (crude
ties) oiI) ties) oii) ties) oil) ties) oii)
% I/ha % /ha o' I/ha % I/ha10

GD-4 + GCR-l,7 28 5,2 24 5,7 39 5,7 73 5,7

Freza 16 19,2 19 19,2 25 19,2 40 19,2

GCO-3 22 5,7 22 5,7 29 5,7 70 5,7

CPGC-4 - 5 25 5 28 6 66 6

GD-4 - GCR-l,7 şi GCO-3 26 11,4 22 11,4 29 11,4 69 11,4

CCT-4 şi GCO-3 - 10,7 23 10,7 28 11,7 64 11,7

*) .GD - disk harrow; GCR - teeth haroow; GCO - oscilating teeth harrow ; CCT - cul-
tivator; Freza - rotary tiller; CPGC - cultivator + teeth harrow.
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Fig. 1. Consumul de energie, funcţie de tehnologia aplicată şi scopul culturii
(Energy consumption depending on the technology and aim of cropping)

Din experienţa executată în anul 1982 de 1 a n o Ş i în condiţii sinli
Iare celor din producţie se constată că (tabelul 2) producţia cea mai ridicată,

:realizată cu consum redus de motorină se atinge cînd se execută arătura

din toamnă la momentul optim de umiditate iar în primăvară o cultivaţie

totală care să lase ţerenul bine mărunţit şi nivelat permiţînd plantarea
la momentul optim. In aceste condiţii se pot realiza producţii mari cu bul
gări puţini în bilon şi cu un consum de motorină redus.

în urma analizei cerinţelor tehnologice ce trebuie respectate încă

de la lucrarea de pregătire a patului germinativ, se impune găsirea acelui
utilaj care să lucreze bine solul numai printr-o singură trecere, realizîndu-se
astfel şi consumul cel mai redus de motorină pe unitatea de suprafaţă (ta
belul 3).
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Tabelul 1

Producţia medie din care sămînţa şi cantitatea de pămînt rezultată la recoltarea
cu combina CRC-2

(Mean yield of tubers aud soil amount resulted from CRC-2 combine harvester)

1976-1977 1978

Variantele (Varianb)

10,2 23,5 20,7 47,6

V1 (martor) Discuit primăvara + erbicidat +
+ tratamente terestre + distrus vrej i
(Spring disk harrow + herbicidization +
+ phytosanitary spray by tractor +
+ haulm kiHing) 27,8 25,8

1----------'-------------1--- --- --- --- --- _

V2 Bilon toamna Cu maşina de plantat +
discuit toamna + refăcut bilonul toam

na + erbicidat + tratamente avio + dis
trus vreji (Big ridge in autumn by plan
ter + autumn disk harrow + ridge re
make in autumn + herbicidization +

I__....:+_s..:..p_ra.....:y:.--b.....:y:...-a_i_rp::..-la_n_e_+_h_a_u_l_m_k_i_ll_in.....:g::":) 1_3_O_,_4_ 28,8 ~ 25, 1 ~ 4,8

V3 Idem V2 dar cu tratamente terestre (The
same as V 2 but spray by tractor) 27,4 25,3 9,3 24,8 23,0 26,2

I--------=._---:;--=-----=----~----·I-~----

V4 Idem V2 fără distrus vrej i (The same as
Vz but without haulm killing) 30,9 25,5 5,8 35,2 8,8 7,5

---=-----------_-=.::-------11--- --- ---- ---

V 5 Bilon mic toamna cu maşina de plantat +
+ refăcut biloane primăvara + erbici
dat + tratamente terestre + distrus vreji
(Small ridge in autumn hy planter +
+ spring ridge remake + herbicidiza
tion + spray by tractor + haulm killing)

26,9 ~~ 5,9 24,6 22,7 20,3

Vl Bilon mare toamna cu cultivatorul + re
făcut biloane toamna + erbicidat + tra
tamente terestre + distrus vrej i(Big ridge
in autumn by cultivator + ridge remake in
autumn + herbicidization + spray by
tractor + haulm killing) 25,9* 24,4* 5,4* 27,8 23,6 16,3

* Pr0ducţia anului 1977 (yield în 1977)

cu cultivatorul încă din toamnă (varianta 6 cu tratanlente terestre), variantă

tehnologică care aduce pe lîngă producţii mari şio reducere de motorină

de 0,650 l/tona de cartof sămînţă prin reducerea numărului de treceri faţă

de tehnologia de cultivare obişnuită a cartofului (fig. 1).
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şi colab., 1980). Găsirea acelor variante tehnologice care să ducă la reali
zarea în bilon a unui procent cît mai redus de bulgări şi care sr.. necesite
şi un consum redus· de motorină a făcut necesară analiza energetică a ll1ai
multor variante de tehnologii şi de pregătire a patului germinativ sub
aspectul influenţei acestor verigi tehnologice asupra recoltării, ca operaţie

finală în procesul de producere a cartofului.

MATERIALUL ŞI lVIETODA DE CERCETARE

., S-au luat în studiu mai multe experienţe executate de cc>laboratorii
interni şi externi ai Institutului. de cercetare şi producţie a cartofului şi

anume:
- variantele tehnologice de cultivare a cartofului în vederea recol

tării cu combina - experienţă executată de B u duş a n şi colab. (1980);
---: variantele de pregătire a patului germinativ din punct de vedere

a producţiei de tuberculi şi a procentului de pămînt din masa de tuberculi
recoltaţi cu E-684 - experienţă efectuat~t în condiţii similare celor întîlnite
în producţie de I a n o Ş i, 1982, nepublicat) ; pregătirea patului germinativ
la cultura cartofului în condiţii de intensivizare - experienţă efectuată de
p o p e s cuşi colab. (1982); influenţa conţinutului de argilă din sol asupra
gradului de impurificare la recoltarea cu combina CRC-2 şi'maşina E-684 
~ experienţă efectuată de L a v r i c şi B u r t e a (1979).

La toate variantele din fiecare experienţă s-a calculat consumul de
energie activă din combustibili fosili atît pentru lucrările premergătoare

recoltării, care au influenţat producţia şi procentul de bulgări la recoltare,
cit şi pentru operaţia de recoltare - transport în sine.

. În calculul consumului de energie nu a fost inclus consumul de mo-
torină necesar transportului impurităţilor înapoi la taria.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În zona Brasovului, zonă favorabilă culturii cartofului, au fost urmă

rite în anii 1976~1978 de către B u d li Ş a n şi colah. (1980) nlai multe
variante de tehnologie comparativ cu varianta, de cultivare obişnuită a car
tofului. Pe un teren relativ uscat, în anii 1976;-1977, caracterizaţiprintr-o
cantitate mai redusă de precipitaţii, s-a execuţat un număr mai redus de
lucrări de combatere, comparativ cu anul 1978. In schimb condiţiile anului
1-978 (cu regim pluviometric mai bogat, deci luai apropiat de normală) au
dus la o tasare mai puternică a solului la lucrărilede întreţinereşi conlbatere,
determinînd şi o diferenţiere mai pronunţată a variantelor (tabelul 1). Pro
centul cellnai redus de bulgări s-a realizat în variantele 2. şi 4 la care s-au
simulat tratamentele avio. .

în zona favorabilă şi foarte favorabilă cartofului se poate face un tran
sfer de lucrări în toalnnă avînd la bază pregătirea şi realizârea biloanelor
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IMPLICAŢIILETEHNOLOGIEI DE PRODUCŢIEŞI A CARACTERISTICILOR,
SOLULUI ASUPRA CONSUMURILOR ENERGETICE LA RECOLTARE

TRANSPORT

ALEXANDRINA PAClOGLU, V. BUDUŞAN, S. IANOŞI, A. POPESCU

În urma studiului energetic a mai multor experienţe de pregătire
a patului germinativ şi a diferitelor variante de tehnologie a culturii
cartofului s-a constatat dt, prin transferul de lucrări în toamnă avînd la
bază pregătirea şi executarea biloanelor în această perioadă pe soIurile
mijlociu spre grele, se pot realiza condiţiilenecesare recoltării mecanizate.
reducîndu-se substanţial procentul de bulgări în masa de tuberculi re
coltaţi, cu efect pozitiv şi asupra consumului de motorină pentru tona de
cartof produsă şi transportată la centrul de sortare. Evitarea compactării

solului se poate obţine şi printr-un minim de lucrări de pregătire a patului
gerrilinativ putîndu-se executa o discuire din toamnă sau o cultivaţie

totală în primăvară. Dintre maşinile pentru pregătirea terenului, care
dau rezultate bune (grad de mărunţire mare, adîncime de lucru pînă la
1':1 cm şi un consum de motorină redus), se distinge cultivatorul CPGC-4
care este de preferat in special pentru zonele cu terenuri mijlocii sau mij
locii spre grele, cum sînt majoritatea terenurilor pe care se cultivă cartof
în ţar a noastr[l.

Avantajele rccoltării mecanizate, comparativ cu recoltarea sClnilne
canizată ca: preţ de cost scăzut, forţă de muncă redusă sau scurtarca peri
oadei de recoltare -obligă la asigurarea anumitor cerinţe tehnologice fă:ră

de care nu se poate executa recoltarea mecanizată.

Compactarea solului este la fel de păgubitoare ca şi mana cartofului,
în condiţiilemecaniz.ăriitotale· a culturii, tasarea survine adesea ca o COll

secinţă a lucrării solului în condiţii necorespunzătoare (B u d li Ş a n şi.

colab., 1980) . 1\1ări 111ea influenţei negative a compactăriiasupra producţiei

depinde de tipul textural de sol şi de lTIodul în care s-au realizat lucrăril~

(B eri n,d e i şi colab., 1969, 1972, 1976).
Tasarea solultl,i.de către rotile tractorului duce la formarea în bilon a

bulgărilor care îngreunează mult recoltarea şi provoacă deprecierea calita~
tivă a produsului. Este posibil ca starea de compactare a solului detern1inată

de lucrările de fertilizare şi pregătire a patului germinativ, primăvara pe
solul încă umed sau de lucrările deîntreţinere, să fie evitate (B li duş ari
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tion, similarly growl1 as in the fanns. The complex machine for soil tillage on 4 rows (APS-4),
ommologated in 1982, \vas used. The most efficient results were with NPK 245 or 175 active
substance kg/ha, applied locally on ridge in spring: P spread in the same time with K at
first reridging and N at the second reridging together with herbicidation. Energetically
the variant of 175 NPK was the best: the most favourable energy ratio (EO/EC = 2.09, i.e.
energy obtained/energy consumed) and small need of diesel oiI.

DAS STUDIUM EINIGER MOGLICHf{EITEN DER
KARTOFFELBESTELLUNG MIT REDUZIERTEN ENERGETISCHEN
KOSTEN UND VERRINGERTEM ENERGETISCHEM VERBRAUCH

Z usammenfassung

In den J'ahren 1981-1982 vvurden, an dem Institut fur Kartoffelforschung und-produktion
Braşov, auf einem humosen Gleyboden mittelversorgt mit nahrhaften Elemente, mehrere Va
rianten mit N-P-K-Dosen experimentiert. Die chemischen Dunger wurden, in der Situation
der Herbstdammformung, appliziert. Die Untersuchungen hatten als ZieI die besten Combi
nationen zwischen Dungungsrezepten und Anwendungsmomenten zwecks Erlangung von re-
ativ hohen Kartoffelproduktionen mit reduzierten energetischen Kosten und Verbrauche,
estzustellen.

'Die Versuche wurden mit der Sorte Desiree und mit der komplexen, in 1982 zugelassene,
Hackmaschine APS-4 durchgefUrht. Die eriolgreichsten Varianten waren die Dosen NPK
245 und 175 kg/Ha Aktivsubstanz, wenn sie lokalisiert pro Erddamm, integral im Frtihling
appliziert wurden: P und K gleichzeitig bei der ersten Dammformung und N bei der zweiten
Dammformung, kombiniert mit der Herbizidierung. Die Variante NPK 175 kg/Ha Aktivsub
stanz hat den gtinstigen energetischen Rapport (2,09) realisiert, mit einem relatireduzierten
DieseloIkonsum.

113Y4EHHE HE KOTOPbIX B03MO)KHOCTEI1 B03LlEJ1bIBAHH5I
KAPTO<pEJ15I TIPI1 130JlEE IlOHH)KEHHbIX 3HEPfETH4ECKHX

PACXOLlAX 11 CTOHMOCT5IX

Pe310Ate

B nepHop; 1981-1982 rr HcnbIThlBaJIH n HaytIHo-HCCJIep;OBaTeJIbCKOM HHcTHTyTe KapTo
$eJIeBOp;CTBa 5pallIoB, Ha rYMyco-rJIeeBOH nO"lJBe, cpep;He cHa6meHHoH nHTaTeJIbHhIMH BeIll,eCTBa
MH, BapHaHTbI C npoCThIMH p;osaMH XHMHtIeCKHX yp;o6peHHH N, P, K HpH1vleH5IeMbIe B yCJIOBH5IX
oCYllI;eCTB~eHH5I rpe6HeH. C oceHH. I1cCJIep;OBaHHe lUvIeJIO KaK lI,eJIb onpep;eJIeHHe caMblx .9<MJeK
THBHbIX KOM6HHalI,HH <ţlepTHJIHSalI,HH, cnoc06 1'1 MO~IeHT npl:!MeHeHH5I B BHP;y nOJIytIeHH5I cpaBHH
TeJIbHO BbICOKHX ypomaeB npOp;OBOJIbCTBeHHoro KapTo<ţleJI5I npH Bosp;e.JIbIBaHH Ha 6orape, C
nOHHmeHHoH CTOHMOCThlO H nOHHmeHbIMH pacxop;aMH roprotIero. OnhIThI npOBOp;HJIH C COprOM
,UesHpe, B yCJIOBH5IX CXOA!.ibIX C npOHsBOP;CTBOM, P;JI5I yxop;a sa KYJIbTYPOI1 HCnOJlbSOBaJIH KOM
nJleKcHylO MallIHHy P;JI5I 06pa60TKH nO"lJBbI Ha 4 pHp;ax (APS-4), o<ţlHlI,HaJIbHO npHSHaHHyro B
1982 r. CaMbIe BbICOKHe ypomaH KapTo<ţleJI5I 6bIJIH nOJIytIeHHble B BapHaHTax C p;osaMH NPK
245 H 175 Kr/ra p;.B. pacnpoCTpaHeHHbIe JIOKa,,'IHsapOBaHO Ha rpe6eHb nOJIHOcTbro BeCHOH a
l:!MeHHO:P H K npH nepBOH 06pa6oTKe rpe6HH H N npH BTOpOH nonpaBKe rpe6H5I COBMecTHO
C rep6HlI,Hp;HSalI,HeH. C 3HepremtIecKoH TOtIKH SpeHH5I BapHaHT C P;OSOH NPK 175 KrIra p;.B.
p;aJI caMoe xopollIee 3HepreTHt:leCKOe COOTHOllIeHHe (EO/EC = 2,09) C OTHOCHTeJIbHO nOHHmeHbIM
pacxop;oM roprotIero.
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1. Cele mai mari si mai economice productii de tuberculi s-au obtinut
prin fertilizarea miner~lă, aplicată integral p;imăvara, localizaC p~ bi
Ioane, executate din toamnă, cu doze de 245 şi respectiv 175 kg/ha s.a., asi
gurînd un venit net favorabil. 2. Efectuarea din toamnă a biloanelor, cît si
combinarea unor lucrări mecanice, cu maşina complexă APS-4 (fertilizar~,
întreţinerea solului, erbicidare) determină însemnate .reduceri a cheltuielilor
de producţie şi respectiva consuulului de motorină. 3. Rezultatele. obţi
nute, cu privire la stabilirea dozelor şi momentelor optime de fertilizare
minerală, în scopul reducerii consumurilor energetice, evidenţiază necesi
tatea aprofundării cercetărilor pentru toate zonele de cultură a cartofului,
atît prin efectuarea din toamnă a biloanelor, cît şi în cadrul tehnologiei
tradiţionale.
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Predat comitetului de redactare
la 20 iulie 1984

Referent: ing. 1. Mezabrovszky

POSSIBILITIES OF GRO\iVING POTArO BY SMALLER COSTS AND
ENERGY CONSUMPTION

Summary

Variants of NPK fertilization were observed in experiments of autumn ridge making,
carried on a humic gley soil at Braşo'[ in 1981-1982. The aim of the experiment was to dis
tinguish the best formula of fertilization and the mauner aud time of spreading with a lower
cost aud euergy cousumption. The experiment 'vas carried out with Desiree, under no irriga-
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Tabelul 5

Eficienţa economică a biloanelor executate din toamnă

(Economical efficiency of ridges made in autumn) 1981- 1982

Produc- Diferen- Valoarea Cheltuieli (Expenses)
Venit net (Netproducţiei

Varianta ţia
ţa pro-

(Yield value) Idin "ce
income)

(NPK) kg/has.a. (Yield) ducţii totale pentru
t/ha (Diff. )

I
(total) fert il izare, I 0/tjha lei/ha % lei/ha lei/ha lei/ha 10

205*)
41 03) I(Mt. -check) 30,3 - 100 16672 1 139 24 968 100

245*) 30,2 0,1 41 490 101 16 897 1 321 25204 101

305 30,3 - 40 400 98 17 327 1663 23688 95

390*) 33,7 3,4 43 400 106 18 150 2095 25 924 104

175* *) 32,4 2,1 43 320 106 16640 977 27 320 109

245* *) 35,9 5,6 46 550 113 17460 1 329 29797 119

Gunoi grajd (Far-
myard manure)
40 tjha 26,2 -4,1 37 870 92 17225 1 787 21 184 85

Recalculat la 30% din valoarea energetică a
gunoiului (recomputed for 30% from the
energetic value of manure) 16033 596 22 376 90

*) P şi K aplicat toamna sub arătura adîncă (PK under deep plouphing in autumn)
* *) P şi K aplicat primăvara, la prima rebilonare (PK in spring at the first rcridging); N îu tcate variantele

aplicat separat la a doua rebilonare (N always spread at the second reridging)

Tabelul 6

Eficienţa energetică a biloanelor executate din toamnă

(Energetical efficiency of the method of autumn ridges) 1981 - 1982

Consum moto- Consum de energie (Energy consumption)
~.Su

Produc- rină (Crude oiI
~d)~

tia consumption) c: b.b--
Varianta din care activă "' .... 0

(NPK) kg/ha s.a. (y'ield)

I
total (total) (active) ... gţl

t/ha ~ţl_.

l/ha % I
o.-~

kWh/ha 1 % kWh/ha % ~~e

205 (Mt.) 30,3 149,2 100 15 813 100 15379 100 1,89

245 30,2 149,2 100 18230 115 17 795 101 1,64

305 30,3 149,4 100 19 933 126 19498 127 1,50

390 33,7 154,0 103 23 121 146 22659 147 1,44

175*) 32,2 151,8 102 15 189 96 14 742 96 9

245*} 35,5 156,5 105 18 350 116 17 883 116 ! q

Gunoi (manure)
40 t/ha 26,0 176,6 118 13 363 84 12 843 83 1,93

Recalculat la 30% din valoarea energe-
tică a gunoiului (recomputed for 30% 9349 59 8829 57 2,75
from manure energetic value)

*) îngră)ămintechimice aplicate integral primăvara (NPK applied in spring)
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Tabelul 4

Producţia de tuberculi obţinută prin tehnologia cu biloane executate din toamnă

(Tl1ber yield obtained by autl1mn ridging)

Producţia (Yield)

Variante (Variants) 1981

I
1982

I
media (Mean)

NPK kg/ha s. a.

t/ha I % t/ha I % t/ha I % I di!. 1 semn.I

205 (Mt.) 28,8 100 31,8 100
I

30,3 100 - -

245 25,9 89 34,8 109 30,2 99 0,1 -

305 26,5 92 34,1 107 30,3 100 - -

390 32,0 111 35,4 111 33,7 111 3,4 *
175 31,1 108 33,8 106 32,4 107 2,1 -

245 30,8 107 41,0 129 35,9 118 5,6 ***
Gunoi de grajd (farmyard

manure) 40 tjha 23,5 82 28,8 91 26,2 86 -4,1 00

I

DL 5% = 2,5; 1% = 3,5; 0,1% = 4,6

de K (40-60 kg/ha). la care nu s-au produs pierderi prin levigare, fenomen
frecvent la administrarea acestuia toarnna.

Între dozele NPK 205, 245 şi 305 kg/ha s.a., îngrăşăminte chimice
aplicate (PK toalnna, N primăvara), nu s-au înregistrat diferenţe de pro
ducţie. Numai varianta 4, cu doza de 390 kg/ha s.a., a realizat un spor de
3,4 t/ha faţă de varianta 1.

Varianta cu fertilizare organică a realizat cea mai mică producţie de
tuberculi. Datorită condiţiilor climatice cu perioade mari de secetă, mine
ralizarea intensă a gunoiului de grajd a avut loc într-o fază m.ai avansată

de vegetaţie a cartofului.
Din punct de vedere economic cea mai favorabilă este de asemenea

varianta 6 (tabelul 5) determinată de valoarea producţiei obţinute (46 550
lei/ha), cel ulai redus cost unitar al producţiei (514lei/t) şi respectiv.venitul
net maxim (29 797 lei/ha). Rezultatele economice bune au fost obţinute şi

în varianta 5, ca urmare a unor producţii relativ ridicate (32,4 t/ha) şi a
unor cheltuieli reduse pentru fertilizare (977 lei/ha). Varianta 4 tare presu
pune cele mai mari cheltuieli pentru fertilizare (2 095 lei/ha cu 390 kg/ha
NPK s.a.), a asigurat un spor de numai 3,4 t/ha faţă de varianta 1.

Rezultatele economice cel mai puţin favorabile s-au obţinut în vari
anta 7, ca urmare a unor producţii reduse de tuberculi şi a unor cheltuieli
relativ mari pentru fertilizarea organică.

Sub aspect energetic (tabelul 6), rezultatele cele luai bune s-au ob
ţinut în varianta 5 care realizează cel mai favorabil raport energetic (E.O./
jE.C. = 2,09) şi un consum relativ redus de motorină (151,8 l/ha). Din
acest punct de vedere, rezultate bune s-au obţinut şi în varianta 7, numai
cu fertilizare organică, care realizează un raport energetic de 1,93, dar cu
un consum sporit de motorină (176,6 l/ha).
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Date climatice

(Climatical conditions)*)
1981 - 1982

Tabelul 3

Temperatura medie (Mean temperature) ce P''';pitaţii (Total ,,'nfall;) mm I
1981 1982 1981 1982 '

Perioada Iabateci fa,:, I abat", fat' I abateri fată Iabated fată
pe per. de I1Jrma'l pe per. de normal pe per. de normai pe per. de normal'

I
I I

Octombrie -
martie 0,3 -0,8 -0,5 -1,6 251,0 -26,9 213,8 -10,3

Perioada ele
vegetaţie

Aprilie ~
septembrie 13,9 -0,4 14,3 -0,1 420,8 - 102,3 423,3 -99,8

1 Aprilie 6,5 -0,2 5,9 -2,6 42,1 -16,9 52,5 - 6,5

Mai 12,5 -0,7 14,6 1,4 59,3 -29,1 14,7 -73,8

Iunie 18,2 +2,2 16,2 +0,2 95,4 -29,4 85,6 -39,2

Iulie 16,6 -1,2 16,6 -1,2 147,8 +46,6 124,1 +22,9

II August 13,5 ° 15,2 1,7 60,8 -- 1,9 40,3 -22,4
I

*) - t rn - multianuală pe 59 ani (average an :'09 years) ~~ 7,8 ce
Suma pp - medie multiarwală 59 ani (average an 59 years) = 747,2 lllm.

Precipitaţiile din perioa?a octombrie-martie nu prezintă abateri n1arÎ
faţă de media multianuală. In perioada de vegetaţie aprilie-septembrie a
anilor 1981 şi 1982 s-au înregistrat minusuri de precipitaţii de 100 lllm, res
pectiv 102 nun faţă de lncdie.

H.EZULTATE ŞI DISCUTII

Producţia cea mai ITlare de tuberculi (tabelul 4) s-a obţinut în varianta
6 (35,9 t/ha) cu doza NPK de 245 kg/ha s.a., aplicată integral primăvara,

după plantare, localizat pe biloane. Faţă de varianta 2, Ia care s-a adlni
nistrat aceeaşi doză de îngrăşăminte chimice, diferit ca perioadă şi mod
de aplicare (PK, toamna sub arătură adîncă, iar N primăv:lra la rebilonare)
s-a realizat un spor de producţie de 5,7 t/ha. Sporul de producţie se pare că

s-a datorat accesibilităţii în grad mai mare a sursei de nutriţie pentru plante
prin aplicarea localizată a îngrăşruninteloL Existenţa fosforului în imediata
apropiere a zonei apicale a rădăcinilor cartofului a favorizat absorbţia

maximă a acestuia.
De asemenea se remarcă varianta 5 (32,4 t/ha), cu doza de numai 175

kg/ha s.a.,aplicată prim~tvara în aceleaşi condiţii ca în varianta 6, cu un spor
de producţie de 2,1 t/ha, faţă de cazul în care P şi K au Iost administrate
toamna, sub arătura adîncă (varianta 1). în variantele 5 şi 6 cu fertilizare
integrală primăvara, localizat pe bilon, îngrăşămintele chimice au fost
puse la dispoziţia plantelor în mai mare măsură, inclusiv dozele moderate



COSTURI ŞI CONSUMURI MAI REDUSE 237

În variantele 1-4 fertilizare cu PK s-a făcut toanlna, sub arătura
adîncă, iar în variantele 5-6 primăvara combinat, după plantare, conco
mitent cu prima rebilonare. Fertilizarea cu azot s-a făcut localizat în toate
variantele de asemenea primăvara după plantare, la a doua rebilonare.
Odată cu rebilonarea şi fertilizareas~a executat erbicidarea (respectiv 3 lu
crări la o singură trecere). Pentru executarea acestor lucrări combinate s-a
folosit maşina complexă de prelucrare CI. solului, pe 4 rînduri (APS-4), omolo
gată în 1982, care asigură aplicarea îngrăşrlmintelorchiluice pe bilon şi aco
perirea lor cu rariţa (tabelul 2).

Tabelul 2

Reducerea cheltuielilor şi a consumului de motorină prin combinarea unor lucrări mecanice,
folosind maşina complexă APS-4

(Reduced costs :lnd crude oil consumption by complex work done by APS-4)')

Produclivi- Plăţi S.l\I.A. Consum de motorină

Specificare tat<-a (Costs) (Diesel oii consumplion)
(Wod,) (Produc-

livity

I Iha/shift) _, lei/ha % I/ha %

Lucrări execntate indepcnd:::nt
(L-445)

- rebilonarc şi prăşit 6,8 85 * 4,6 *
- erbicidarc (EE-6000) 6,5 33 * 3,5 *
- fertilizare 22,0 48 * 1,7 *

Total * 166 100 9,8 100

Lucrări executate combinat

- fertilizare + rebilonare

+ erbicidare (U-650) 18,16 85 51 5,8 58

(L-445) * * * 5,2 53

- fertilizat + rebilonat +
+ erbicidare + afînare Între

biloane + mărunţit (U-650) 8,64 85 51 7,57 77

*) omologată în 1982 (omologatcd in 1982)

În paralel cu aceste 6 variante de fertilizare minerală s-a urmărit ŞI
efectul gunoiului de grajd aplicat toamna sub arătura adîncă, fără îngră

şăminte chimice (var. 7).
În general experienţa a fost executată în condiţii asemănătoare celor

din producţie. Plantarea s-a făcut cu maşina 4 Sa-BP-62,5 la o desime de
56-57 mii cuiburi/ha, folosind soiul semitîrziu Desiree, categoria biologică

.elită. S-au aplicat 3 tratamente pentru mană şi 2 tratamente pentru gîn
dacul din Colorado. Un tratament pentru mană şi unul pentru gîndacul din
Colorado s-au făcut combinat. RecoItarea s-a făcut mecanizat, cu c01ubina
CRC-2 la maturitate.

Din punct de vedere al regimului pluviometric (tabelul 3) anii 1981.:..
-1982 se caracterizează ca fiind mai puţin favorabili pentru realizarea
unor producţii mari de cartof.
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(H era şi T r i boi, 1967); se vor folosi doze n10derate ce asigură sporul
cel mai mare pe unitatea de substanţă activă.

Aplicarea integrală a îngrăşămintelor chimice NPK, priluăvara, la
soiurile Ostara şi Desin§e, a realizat sporuri de producţie de 6-10 %, com
parativ cu aplicarea lor integrală toamna (C o p o n y şi colab., 1982); pier
derile prin levigare de potasiu şi mai ales de azot sînt evidente la fertili
zarea din toamnă.

Z a han şi colab. (1975) arată că avantajul aplicării localizate a în
grăşămintelor chimice la cartof faţă de împrăştiere este datorat şi posibi
lităţii de combinare a unor lucrări, reducerea cheltuielilor de producţie

şi a tasării solului.
Solutia tehnică de transfer a lucrărilor de pregătire a terenului şi

efectuare ~ biloanelor în toamnă, ca măsură eficace de prevenire a compac
tării solului în timpul executării lucrărilor primăvara (2 a n aer, 1977)
permite folosirea combinelor de recoltat şi pe terenurile mijlocii spre grele.
În aceste condiţii se reduc substanţial procentul de bulgări în masa recol
tat{t, cît şi vătămările luecanice la tuberculi, avînd influenţe pozitive
asupra producţiei, cu efecte economice semnificativ favorabile (B u duş a n
şi colab., 1980).

Scopul cercetării a fost stabilirea celor mai eficiente combinaţii de fer
tilizare, întretinere, cît si modalităti si momente de executare a acestora,
în vederea rea'lizzirii uno; producţii de ~artof COnSU111, la neirigat, cu costuri
şi consumuri energetice mai reduse.

1\1ATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au experinlentat 6 variante de fertilizare minerală (tabelul 1) cu în
grăşăminte chinlice simple (superfosfat, sare potasică şi azotat de amoniu)
cu doze şi nl0mente diferite de aplicare şi 1 variantă cu fertilizare organică.

Tabelul 1

Variantele studiate în condiţiile executării din toamnă a biloanelor pentru plantarea cartofului
(The variants of the experiment involving the method of autumn ridges), 1981-1982

Cantitatea dc îngrăşăminte chimice Cantitatea de îngrăsăminte chimice

Varianta (NPK)
simple aplicate toamna simple aplicate primăvara

.kg/ha s.a
(F ert il izers in autumn) kg/ha s. a. * (Fertilizers in spring) kgJha s.a.**

N I p I K N I p I K

205 (Mt.) - 80 50 75 - -

245 - 80 60 105 - -

305 - 120 80 105 - -

390 - 145 100 145 - -

175 - - - 75 60 40

245 - - - 105 80 I 60

Gunoi de grajd (manure) aplicat toamna sub. arătura adîncă (in autumn at deep
40 tjha ploughing)

* Aplicat toamna sub arătura adîncă (in autumn ai deep ploughing)
** Aplicat primăvara după plantare pe bilon cu APS·4 şi acoperit prin rcbilonare (in spring spread on ridges

with APS·4 and convcred by reridging).
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STUDIUL UNOR POSIBILITĂŢI DE CULTIVARE A CARTOFULUI
CU COSTURI ŞI CONSUMURI ENERGETICE MAI REDUSE

1. NAN, V. BUDUŞAN, e. SIN, A. DSZOGES

În perioada 1981- 1982 au fost experimentate la Le.p.e. Braşo'[,

pe un sol humico-:".emigleic, mediu aprovizionat cu elemente nutriti'Ie,
variante cu doze de îngrăşăminte chimice simple NPI( aplicate în con
diţiile ejectuel7-ii din toamnă a biloaneler. Cercetarea a avut scopul stabilirii
celor mai eficiente combinaţii de fertilizare, moduri şi momente de apli
care, în vederea realidtrii unor producţii relati"[ ridicate de cartof de con
sum, la neirigat,cu costuri şi consumuri energetice mai reduse. Executa
rea experienţelor s-a făcut cu soiul Desiree în condiţii asemănătoare celor
din producţie, iar pentru lucrările de întreţinere s-a folosit maşina COl11.

plexă de prelucrarea solului pe 4 rinduri (APS-4), omologată în anul 1982.
Cele mai eficiente rezultate de producţie obţinute în variantele cu do
zele NPK 245 şi 175 kg/ha s.a., aplicate localizat pe bilon, integral
primă'Tara şi anume: P şi K aplicat concomitent la prima rebilonare şi

N la a doua rebilonare combinat cu lucrarea ele erbicidare. Sub aspect
energetic varianta cu doza NPK 175 kg/ha s.a., a realizat cel mai favo
rabil raport energetic (EG/Ee = 2.09) cu un consum relati-[ redus de
motorină.

În condiţiile creşteriLrapidea preţurilor materiilor prime îndeosebi
a c01nbustibilului, care afectează costurile de producţie, se impune folosirea
cît mai eficientă a tuturor factorilor ce concură la obtinerea unor rezultate
economice cît lnai favorabile la cultura cartofului. '

Reducerea costurilor şi îndeosebi a consumurilor energetice este posi
bilă prin creşterea continuă a randamentului factorilor utilizaţi, ca urmare
a alocării cantităţilor optilne, cît şi prin folosirea unor mijloace de mundl.
şi tehnologii lnai perfecţionate.

În acest context, în perioada 1981-1982, au fost experimentate la
Le.p.e. - Braşov, pe un sol humico-semigleic, lnediu aprovizionat cu
elen1ente nutritive, variante cu diferite doze de îngrăşăminte şi cu aplicare
localizată, în condiţiile pregătirii terenului şi executării din toamn{l a bi
loanelor.

Dozele optilne de îngrăşăminte, din punct de vedere a economicit{lţii

lor. nu se întîlnesc în punctul în care se înregistreazrl producţia maxilnă
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\Vas recorded by gro\Ving the early and medium early varieties Osta}'a, Oldina aud Muncel
(Romania), the medium late ones Cati (Romania), Super (Romania), Desiree, Colina (Romania)
and the late ones Eba and Procura. By extending the varieties Muncel, Semenic (Romania),
Super, Cati, Eba and Manuela, of lower susceptibility to late blight and Se"Iere 'rirus diseases,
yields are obtainable cheeper. The highest net iilcome on an area unit were enregistered for
Ostara, Cati, Super, Colina, Desiree, Procura, Eba. The idea to extend morethe medium
latc varieties insteacl of la te varieties is ecollomically basecl on better hanest conditions ancl
'on an earEer opportunity to plough and sow the autumn crops.

OKONOlVIISCHE ASPEKTE DES ANBAUDER IN KULTUR
ZUGELASSENEN KARTOFFELSORTEN

Z uSCl1nrnenfassung

Es wurden vom okonomischen Stanclpunkt .angesehen, clic \yichtigsten Charakteristiken
{Produktionspotential, Stanclhaftigkeit cler Procluktion, Resistellz gegell die virale
Degenerierullg und gegen clie I\:raut-ullcl Knollellfiiule, und Stiirkegehalt) von 17 zugela
ssellen Kartoffelsortcl1, auf Grullcl cler Versuchsergebllissc die bei LC.P.C. Braşo'f erhalten
wurclen analysiert. Die Ergebnisse zeigen class cler grăsste PI'oduktionswert clann rcalisiert
wird wenn dic frÎ.lhe Sorten, Ostara, Olclina, Muncel; clic mittelspătcl1 ~:ortcn Cati, Super,
De3iree. Colina und die spate Sorten Eba und Prokura kultiviert werden.

Ebenfalls clie Ausdehnung in der Kultur der Sorten Muncel, Semenic, Super, Cati,
Eba und ~vlanuela, die eine grăssere Rezistenz gegen clie virale Degenerierung uncl die Kraut-und
Enollenfăule besitzen, ermăglicht eine Produktionserlangung mit nicdriegeren l(osten.

D ie grăssten Ge\vinne pro FIăcheeihcitwerclen mit den Sorten OstaI'a, Cati, Super, Colina,
Desiree, Procura und Eba erreicht. Die mittelspăte Sorten erlauben llberdies dăs Ernten i111
optimalen Zeitpunkt und ohne Verluste, so dass gunstige Konditioi1en mI' clas Besiien cler
HeI'bstkrlturen geschaffen sind.

3KOHO.MI14ECKI1E ACnEKTbI B0311EJlbIBAHI15I llOnYI.UEHHbIX
B np0I13BOllCTBO COPTOB KAPTO$EJl~

Pe3fOMe

Ebum aHaJIHSHpOBaHbI C 3KoHOlVIHqeCKOH TOqKH SpeHH5I, caMble Ba}KHble xapaKTepHcTHKH
(npop;yKTHBHbIH nOTeHUHaJI, CTaOHJIbHOCTb ypO}Ka5I, YCTOHqHBOCTb K BlIpycHoMy Bblpollip;eHHIO H K
epHToepTope, cop;eplliaHHe KpaXMaJIa) y 17 COpTOB KapToepeJI5I p;onyw,eHHble B npOHSBoP;CTBO, Ha
oCHOBaHHH peSyJIbTaTOB nO.lJyqeHHbIX B npep;BapHTeJIbHbIX CopTOHCnblTaHH5IX npoBep;eHHbIX B
H .l'I.I1.IC EpawoB. DOJlyqeHHble pesyJIbTaTbI BbI5IBJI5IIOT tITO CaMa5I 60.lJbwa5I ueHHOCTb npOHS
Bop;CTBa peaJIHsyeTC5I npH BOSp;eJIbIBaHI-lH paHI-lHX COpTOB OCTapa, OJIp;HHa, MYHqeJI; cpe)J;Hen03p;
HHX KaTH, Cynep, LLeSHpe, Ko.lJHHa; nosp;HHX 36a H DpoKypa B C.'Iep;CTBHe xopowero nOTeH
UHaJIa npoHSBop;CTBa H p;pyfHX ueHHblx CBOHCTB. TaK}Ke paCWHpeHHeM B npOHSBop;CTBe COpTOB
MYHqe.lJ, CeMeHHK, Cynep, KaTH 36a H MaHyeJla C nOHH>KeHHoH qyBcTBHTeJIbHOCTbIO K <1>HToepTope
II BHpyCHOMy BblpOllip;eHHIO BOSMOlliHO nOJIyqeHHe ypolliaeB npH nOHH>{{eHHblx pacxop;ax.
CaMble 60JIbWHe npHObIJIH Ha ep;HHHUY nJIow,a;:J}I nOJIyqaIOTC5I npH Bosp;eJlbIBaHHH COpTOB Oc
Tapa, KaTH, Cynep; KOJIHHa, LLeSHpe, DpoKypa, 36a. C 3KOHOMHqeCK0I1 TOq{{H SpeHH5I onpaB
p;blBaeTC5I Hp;eH5I paCWHpeHI-:I5I B npoHSBop;CTBe cpep;HenoS)J;HHX COpTOB sa cqe'r nosp;HHx, TaK
J{aK MOIHHO npoBO,IJ;HTb YOOpKy B OnTHMaJIbHble CpOKH H oes nOTepH, nOJIe OCB060}Kp;aTeC5I
paHbwe B BHP;Y nop;fOTOBKH H noceBa OSHMbIX KyJIbTyp.
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o constanţă bună a producţiei. 4. Pentru consumul de toamnă-iarnă, cele
mai mari venituri şi respectiv beneficii, la unitatea de suprafaţă, se pot rea
liza prin cultivarea soi~rilor semitîrzii Cati, Super, Desiree şi Colina şi a
soiului tîrziu Eba. 5. In vederea prelucrării industriale, soiurile Procura
şi Eba pot realiza cea mai mare producţie de amidon, cu costurile cele mai
reduse. De asemenea soiul timpuriu Adretta, cu o producţie relativ bună de
amidon, obţinută la un cost de producţie corespunzător permite declanşarea

campaniei de prelucrare cu cca o lună mai devreme. 6. Rezultatele studiului
economic efectuat evidentiază necesitatea extinderii în cultură a soiurilor
de cartof senlitîrzii, care ~sigură obţinerea unor producţii şi respectiv veni
turi asemănătoarecu soiurile tîrzii, creînd posibilitatea recoltării în condiţii

optime şi cu pierderi minime. 7. Pentru menţinerea În cultură a unor soiuri
timpurii, cu calităţi culinare superioare (Bintje, Oldina etc.), se impune
diferenţierea preţurilor de valorificare atît pentru cartoful de sămînţă, cît
şi pentru cel de consum. 8. Sub aspect economic se justifică menţinerea, la
actualele proporţii de extindere în cultura soiurilor Ostara, Semenic, Desiree
si Eba, care asigură realizarea unor productii si venituri nlari. De asemenea,
~ste necesară grăbirea producerii material~lui de plantare în vederea
extinderii în producţie a soiurilor Super şi Cati.
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ECONOMICAL ASPECTS OF CROPPING THE POTATO VARIETIES
ZONED IN ROMANIA

Summary

The most important characteristics (yield potential yie1d constancy, resistance to
virotical degeneration and to late blight, 5tarch content) of17 varieties were economically
analysed, based on the results of comparati're tria1s in Braşo·r. The highest value of yield
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şi respectiv soiurile semitîrzii şi tîrzii Firmula, Cati, Colina, Eba şi Procura,
cu procent ridicat în amidon (tabelul 12).

Sub aspectul rezultatelor economice, soiurile timpurii Ostara şi Jaerla;
semitîrzii Cati şi Super; tîrzii Eba şi Procura asigură obtinerea celor mai
mari beneficii la unitatea de suprafaţă (tabelul 11). '

Tabelul 12

Diferenţierea rezultatelor economice la soiurile de cartof pentru industrializare (amidon, spirt
semipreparate) şi furaj are a animalelor

(Economical rezults for starch industry and forage)

Valoarea Cheltuieli de
Soiul cultivat Producţia

producţiei
producţie Costul producţiei Beneficiu

(Variety) de amidon
(Yield value) (Production (Cost of stareh) (Net ineome)

(Stareh) t/ha expenses) lei/t amidon mii lei/ha
mii lei/ha mii lei/ha

Adretta 8,1 36,5 20,5 2530 16,0

Desiree 7,4 37,4 21,0 2838 16,4

Super 6,0 38,7 20,4 3400 18,3

Cati 7,9 42,2 21,3 2696 20,9

Colina 7,7 37,6 20,9 2714 16,7

Firmula 8,3 35,8 21,2 3554 14,6

Eba 10,1 40,2 21,0 2079 19,2

Manuela 9,2 38,2 20,7 2250 17,5

Procura 10,3 41,7 21,4 2078 20,3

Comparînd soiurile din ultinlile două grupe de precocitate (semitîrzii
şi tîrzii) sub aspectul caracteristicilor analizate se constată că nu există

diferente mari.
L~ o diferenţă de cca 20/0 cheltuieli de producţie în plus, la unitatea de

suprafaţă pentru soiurile tîrzii, se obţine un spor mediu valoric de producţie

de numai 5°~. Aceasta justifică ideea extinderii în cultură a soiurilor semi
tîrzii, care permit recoltarea în timp optim şi fără pierderi a cartofului,
eliberînd terenul din vreme pentru pregătirea şi însămînţarea culturilor de
toamnă.

CONCLUZII

1. Valoarea economică a soiurilor de cartof se apreciază luînd în con
siderare toate însuşirileacestora, dar ţinînd seama defavorabilitatea ecologică

a zonelor de cultivare, destinaţia producţiei, cît şi nivelul tehnologic.
2. Pentru consumul extratimpuriu, soiul Oldina asigură obţinerea celor
mai favorabile rezultate economice, ca unnare a timpurietăţii, dinamicii
ridicate de formare a tuberculilor şi ponderii reduse a tuberculilor mici.
3. Dintre soiurile pentru consumul timpuriu şi de vară, l\1uncel şi Semenic
realizează producţia de tuberculi cu costurile cele mai reduse, iar Ostara şi

Jaerla asigură obţinerea celor mai favorabile rezultate economice, avînd şi
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Tabelul 11

Diferenţierea rezultatelor economice la cultura eal"tofului, în functie de soiul cultivat şi

destinaţia producţiei .

(Economical rezults depending on variety and purpose) *

Valoarea
Cheltuieli de producţie

Costul
Beneficiuproducţiei producţiei

Pro- (Yield value) (Production expenses) (Production cost) (Net income)

Soiul ducţia
din care:cultivat medie, total

(Varicty) (Yield) mii mii I oomb. I'",Olt", mii
t/ha lei/ha % lei/ha sămînţă mană + cond. leiJt % lei/ha %

(total) (for (for (for
seed) Phyt.) harvest)

Timpurii şi semitimpurii (pentru consum de vară)

Ostara 46,9 65,0 100 21,0 30,0 8,6 30,1 488 100 44,0 100

Oldina 33,4 58,5 90 20,4 31,3 13,4 23,4 599 135 38,1 86

Bintje 35,4 41,3 66 20,8 30,5 13, 1 25,2 588 131 20,5 46

}aerla 45,0 63,3 96 21,2 29,7 10,6 29,0 471 105 42,1 95

Muncel 48,2 58,3 90 20,9 27,0 10,8 31,4 434 97 37,4 85

Semenic 46,2 55,5 85 20,1 28,5 6,8 31,8 435 96 35,4 80

Suceviţa 41,9 50,5 78 20,5 31,1 8,9 28,4 489 109 30,0 68

Adretta 43,4 53,6 82 20,5 27,7 11,1 29,3 472 105 33,1 75

Semitîrzii şi tîrzii (pentru consum de toamnă - iarnă şi industrie)

Desiree 45,7 37,4 100 21,0 27,5 6,5 29,7 460 100 16,4 100

Super 44,6 38,7 104 20,4 25,5 6,7 30,3 457 99 18,3 111

Cati 49,6 43,2 113 21,3 27,0 8,4 28,7 429 94 21,9 133

Colina 46,1 37,6 100 20,9 24,7 8,7 30,2 453 99 16,7 101

Măgura 43,0 36,3 94 20,3 25,6 6,7 29,5 472 101 16,0 97

Firmula 45,2 35,8 96 21,2 24,2 10,6 29,1 469 102 14,6 89

Eba 49,2 40,2 107 21,0 27,5 4,3 31,8 427 93 19,2 117

Manuela 46,4 38,2 102 20,7 28,0 4,4 30,7 446 97 17,5 106

Procura 49,5 41,7 111 21,4 26,8 6,3 31,2 432 94 20,3 123

* Calculat la potenţialul mediu ele producţie a soiurilor (cu recoltare la maturitate fiziologică).

tenţial ridicat de producţie, a cheltuielilor mai reduse pentru materialul
de plantareşi respectiv pentru protecţia fitosanitară. Soiurile Oldil1a ~~

Bintje reclamă cele mai mari costuri la tona de produs, ca urnlare a produc
ţiilor medii relativ scăzute şi a cheltuielilor mari pentru protecţia fito
sanitară.

La soiurile semitîrzii si tîrzii, Cati, Eba si Procura asigură obtinerea
producţiei de tuberculi cu c~stul cel mai redus (325-330 lei/t), ca urinare a
potenţialului ridicat de producţie.

în ce priveşte costurile realizate pe tona de amidon cele mai bune rezul
tate (cele mai mici costuri) se obţin prin cultivarea soiurilor timpurii Adretta
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Tabelul 10

Structura consumului de motorină şi a cheltuielilor de producţie la cultura cartofului pentru
consum - neÎrigat

(Carburant expenses and production expenses for table potato under no irrigation)

Con"m d, moto"n' \
Cheltuieli de producţie (Production expenses)

Secvenţe tehnologice (Carburant) plata

I
total cheltuieli

(Technology items) lucrări Im,.,p'" ImOC"·"!c
l/ha \ %

S.M.A. lei/ha lei/ha
lei/ha I %lei/ha

Soiuri timpurii şi semitimpurii (Early)

Lucrări de bază ale
solului 39,5 22 477 - - 477 c)

Pregătire pentru plan-
tare + plantarea 20,2 11 363 164 5849 6 376 43

Lucrări de întreţinere 11,9 7 203 507 212 922 6

Combatere Colorado 3,4 2 134 20 230 384 2

Combatere mană 9,4 6 232 80 984 1296 9

Fertilizare 42,2 24 382 5 2235 2622 18

Recoltare + condi-
ţionare 49,8 28 2 367 408 - 2775 19

Total 176,4 100 4 158 1 184 9510 14 852 100

Soiuri semitîrzii şi tîrzii. (Late)

Lucrările de bază ale
solului 39,5 20 477 - - 477 3

Pregătire pentru plan-
tare + plantarea 20,2 10 363 164 5 336 5864 37

Lucrări de întreţinere 16,9 9 288 507 212 1007 6

Combatere Colorado 5,1 3 191 30 345 566 4

Combatere mană 7,1 4 174 60 738 972 6

Fertilizare 42,4 22 388 9 2 835 3232 20

Recoltare + condi-
ţionare 63,3 32 3260 599 - 3859 24

'---
Total 194,5 100 5 141 1369 9466 15 977 100

Încercînd o sinteză a rezultatelor economice calculate pe baza datelor
obţinute în culturile comparative a soiurilor raionate de cartof, se constată

următoarele (tabelul 11).
Dacă cheltuielile de producţie la unitatea de suprafaţă variază în

lilnite destul de strînse, în funcţie în prilTIul rînd de niyeţul producţiei ob
ţinute şi de ceilalţi factori amintiţi (rezistenţa la degene;ra"re virotică, rezis
tenţa la nlană etc.), în schimb costul unitar al producţiei are variaţii mai
mari la soiurile cercetate.

La soiurile timpurii şi semitimpurii, cele mai reduse costuri se reali
zează la soiurile Semenic (326 lei/t) şi Muncel (331 lei/O, datorită unui DO-



Diferenţierea cheltuielilor şi a consumului de motorină pentru combaterea manei, in funcţie

de rezistenţa soiurilo:r cultivate
(Expenses and carburant need to control late blight)

Tabelul 9

Rezistenţă Cheltuieli pentru combatere (Expenses for controlling)** Consum de motorină

(Res ist~p.ce) Nr. mediu (Carburant)
Oi? tratam. Soiuri cultivate

I
(Nr.

cholh,;'!; I plăţi total

I
(Varieties)

tr~atments) * Im'"op'" I %caiif. notă materiale S.l\LA. lei/ha I
l/ha

lei/ha lei/ha lei/ha %

Soiuri timpurii şi semitimpurii (Early):

r.R. 7 2 - - -' - - - - -
P.S. 6 3 738 195 90 1032 75 7,05 75 Semenic

S 5 4 984 260 132 1 376 100 9,40 100 Ostara, Suceviţa

S 4 5 1230 325 165 1 720 125 11,75 125 Jaerla, Muncel, Adretta

F.S. 3 6 1476 390 198 2064 150 14,10 150 Oldina, Bintje

Soiuri semitîrzii şi tîrzii (Late):

r.R. 7 2 492 130 6 688 60 4,70 60 Eba, Manuela

P.S. 6 3 738 195 99 1032 75 7,05 75 Desiree, Super, Măgura,

Procura

S 5 4 984 260 132 1376 100 9,40 100 Cati, Colina

S 4 5 1230 390 165 1 720 125 11,75 125 Firmula

F.S. 3 6 - - - - - - - -

* Pentru <J.sigurarea realizării potenţialului mediu de producţie al soiului.
** Luind in considerare produsul Turdacupral, 5 kg/ha~ la un ţratament inclusiv ţransport apă ~i aplicare.
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Dîferenţîerea costurilor la nîvel de judeţ, Cli materialul de plantare, în funcţie de rezistenţa

la degenerare virotică a soiurilorde cartof cultivate
(Costs of seed, depending on Variety resistance to viruS diseases)

Tabelul 8

N
N
00

Modul de asigurare a seminţei (Origin of seed)* Costul mater. de plantat (Seed cost)

I
Nr. de ani de

Clasa reînmulţire pe zone zona 1 zona a II-a zona 1 zona a II-a
de deg. (Multiplicat ion years)

Soiuri cultivate
(Degene- din zona din zona (Varieties)

ration

I'ona a Il-a

închisă elin judeţ închisă din judcţ
class) (irom spe- (local) (from spe- (local) Ici/ha % lei/ha %

zona 1 cialized cializeel
zone) zone)

Timpurii şi semitimpurii (Early):

I

2 2 1 6,25 93,75 25 75 3094 82 3790 74 Adretta

3 1 O 25,00 75,00 100 - 3790 100 5088 100 Ostara, Muncel, Semenic
Suceviţa

4 ° O 100,00 - 100 - 5088 134 5088 100 Oldina, Bintje, ]aerla

SemitÎrzii şi tîrzii (Late) :

2 2 1 6,25 93,75 25 75 2827 182 3 458 75 Super, Cati, Firmula,
Manuela

3 1 O 25,00 75,00 100 ~ 3458 100 4611 100 Desiree, Colina,
Măgura, Eba

4 O ° 100,00 - 100 - 4611 134 4611 100 Procura

* Procent din cantitatea anuală pentru cultivarea întregii suuprafeţe de cartof elin judeţ.

Notă: nu au fost luate în considerare pierderile ocazionate ele transporturi şi manipularea cartofiloL

~
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Tabelul 7

Diferenţierea costurilor in funcţie de modul de asigurare a cartofului de sămînţă.

(Costs depem1ing on seed necessary)

Cheltuieli pentru sămînţă Cheltuieli totale

Provenienta
(Expenses for seed) (Total expenses)

materialuÎui
Grupa de precocitate

(Earliness group)

I I I
10rigin of secd) Transport

12 r1 (Transp.) 12 Il

Din zona I Timpurii şi

închisă semitimpurii 1 700 1825 73* 1 773 1 898

Semitîrzii şi

tîrzii 1475 1 700 73* 1 548 1 773

Prin reÎnmul- Timpurii şi

ţire în judeţ semitimpurii 1 560* ** 1 661* ** 50** 1610 1 711

Semitîrzii şi

tîrzii 1 350** * 1556*** 50** 1400 1606

I
Diferenţe Timpurii şi

semitimpurii 140 164 23 163 187,
Semitîrzii şi

Itîrzii 125 144. 23 148 167

" Transport prin C. F. R

"" Transport cu autccamionul
**" Costul mediu al producţiei de cartof s:unînţă obţinută in judeţ.

.i\stfel, pC măsur{~ ce rezistenta la del!cnerare virotică a soiurilor este
111ai mare, costul materialului de pl~ntare e~te mai redus ca UrInare a posibi
litătilor de rcînmultire a acesicra (tabelul 8)." ,

Cheltuieli lllari se fac, de 8.:::ernenea ţj pentru protecţia fitosanitară a
culturii cartofului, îndeosebi pentru n1J.nă. Ele sînt cuprinse Între 688 si
2 064 lei/ha (tabelul 9), care l~cprezintă 6--90/0 din totalul cheltuielilor de
producţie (tabelul 10).

Soiurile timrrrii Oldine. si Binlje, foade sensibile la mană reclamă

cheltuieli mari pel;tru protecţia'fitosanitară, cu SO~/~ mai mari decît pentru
protecţia soiului Ostara.

Prin cultivarea soiurilor relativ rezistente sau mai puţin sensibile la
mană, cum sînt Sel11enic (timpurii), Desiree, Super, IvIăgura (semitîrzii),
Eba, Manuela (tîrzii), se reduc cheltuielile [entru tratamente fitosanitare
şi consumul de nlotorină, cu 25-40% faţă de soiurile sensibile.

În condiţiile unei agriculturi intensive, o caracteristică importantă

a soiUl"ilor este şi comportarea acestora în cazul aplicării unui volum sporit
de factori de producţie, îndeosebi doze crescînde de îngrăşăminte. La irigat,
în zona Tării Bîrsei (LC.P.C. Braşov), prin creştereadozelor de fertilizare, cel
mai puternic reacţionează soiul Super, care asigură cele mai mari sporuri de
recoltă la ambele rapoarte N P K.
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Tabelul 6

Gruparea soiurilor de cartof în funcţie de coeficientul de variaţie a producţiei medii

(Grouping varieties for their variation coe:fficient of tuber yield)

Grupa de precocitate (Earliness group)

Constanţă

I(Constancy) s%) soiuri timpurii şi semitimpurii
soiuri semitîrzii ~ i tîrzii (latc)(carly)

,

Mare (big) Adrctta ( 2,76%)
1

C.V.:-6% laeda ( 3,50%)

Ostara ( 5,23%)

Bintje ( 5,60%)

Mijlocie (medium) Oldina ( 9,62%) Desiree ( 8,14%)

C.V. :-6-12% Semenic (10,81%) Manuela ( 9,02%)

lVluncel ( 10,97%) Eba ( 9,32%)

Suceviţa (11,45%) Cati ( 11,06%)

Firmula ( 11,40%)

Mică (small) Super ( 14,49%)

C.V. :p.12% Măgura (15,02%)

Procura ( 19,92%)

Colina (20,43%)

locie si redusă. Dintre soiurile semitîrzii si tîrzii cu constanta cea mai bunrl
a productiei se remarcă soiurile Desin§e', JHanuela, Eba, Cati si Firmula.

Efi~ienţa econOlnică a producţiei obţinute este dependent'ă, în mare
măsură si de continutul în an1idon si respectiv în substanta uscată a tuber
cuEloL ;\ceastă c~racteristicăeste d~osebit de importantă Î~ cazul prelucrării
industriale a cartofului. Astfel, la soiurile tin1purii, cea lTIai mare producţie

de amidon se obţine de la Adretta. La soiurile semitîrzii, Firmula, Cati şi

Colina depăşesc soiul Desiree, iar la soiurile tîrzii, Procura depăşeştesoiul
Eba (tabelul 12).

în ce priveşte rezistenţa la degenerare virotid. a soiurilor, aceasta are
influenţă asupra costului materialului de plantat. In actualul sistem de orga
nizare a producţiei de cartof, pe ferme specializate pentru producerea carto
fului pentru sămînţă şi respectiv pentru consum, rezistenţa diferită la dege
nerare virotică a soiurilor se răsfrînge asupra rezultatelor economice la nivel
de judeţ.

Din punct de vedere tehnic şi econOlnic aceasta presupune aducerea
din zonele închise, În fiecare an, a unor cantităţidiferite de sănlÎnţă (I1-12)'
care influenţează asupra costului materialului de plantat.

Cartoful produs prin reînrnulţirc în judeţ poate fi adus în unitatea
cultivatoarecu cheltuieli de transport mai reduse (tabelul 7). De asemenea,
diferenţa între preţul de vînzare (cumpărare) a cartofului de sămînţă produs
în zona închisă (1,47~1,83 lei/kg) şi preţul de cost a celui reînmulţit în judeţ

(1,35-1,66 lei/kg) constituie economie la nivel de judeţ.
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Tabelul 5

Influenţa precocităţii şi a dinamicii de tuberozare asupra valorii producţiei obţinute

(Effect of earliness and tuberisation dynamics on yield value)*)

Soiul I Producţia totală

I
Producţia STAS

I
Valoarea producţiei (Yield value)

(Variety) (Yield) t/ha (Ware) t/ha
lei/ha I %

Perioada recoltării (IIarvest tilue): l-lO.VI.

Ostara ( 9,95) ( 8,89) 23 191 100

01dina (11,36) (10,58) 26757 115

Perioada recoltării (IIarvest time): 11-20.VI.

Ostara (16,97) (16,15) 29328 100

Oldina (17,36) ( 16,70) 30083 103

Perioada recoltării (IIar'"est time): 21-30.VI.

Ostara (24,00) (23,00) 33200 100

Oldina (22,40) (21,60) 31040 93

*) Rezultate medii obţinute în 6 centre C.I.S., în perioada ]973-1975.

(~fean results in 6 centers in 1973-1975).

mijlocii şi unei bune timpurietăţi. Soiul Muncelcu cel mai mare potenţial
de producţie asemănător soiului Ostara, din punctul de vedere al valorii
producţiei se situează sub nivelul acestuia, datorită ponderii relativ mari
a tuberculilor mici şi unei timpurietăţimai reduse.

Cea mai mică valoare a producţiei se realizează la soiul Bintje ca ur
mare a unor producţiimedii mai reduse şi a unui procent ridicat de tuberculi
mici. Productiile medii scăzute pot fi explicate si datorită rezistentei reduse
a soiului la ~ană şi la degenerare virotică. I I

La grupa soiurilor semitîrzii cea mai mare valoare a producţiei se obţine

la soiul Cati (42,2 mii lei/ha), care depăşeşte soiul standard (Desiree) cu 13%
şi Super cu 40/0 I ca urmare a unui potenţial bun de producţie şi a unui
procent redus de tuberculi mici. Soiurile Colina, Măgura şi Firmula, din
acest punct de vedere, se situează aproximativ la nivelul soiului standard.
La soiurile tîrzii cele mai bune rezultate se pot obţine cu soiurile Procura
şi Eba, datorită potenţialului ridicat de producţie al acestora.

Analiza abaterilor standard si a coeficientului de variatie evidentiază

deosebiri însemnate între soiuril~ cercetate. Coeficientul de variati~ are
valori cuprinse între 2,76 şi 20,430/0' '

Grupînd soiurile de cartof cercetate în funcţie de valoarea ,coeficientului
de variaţie a producţiei (tabelul 6) se constată că, cele mai mici valori ale
acestuia s; respectiv constanta cea mai mare o au soiurile timpurii si semitim
purii. Soiurile semitîrzii şi tîrzii au în general o constanţă a producţiei mij-
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Tabelul 4

Diferenţierea valorii producţiei obţinute la soiurile de cartof cultivate , în funcţie de potenţialul

de producţie, de ponderea tuberculilor pe mărimi şi de precocitate

(Yield, growth period and yield value of varieties)

Ponderea tuberculilor pe categorii I Valoarea producţiei
de mărimi (Tuber sizes) (Yield value)

Productia
Soiul medi~ Precoci·

(Variety) (Yield) tatea, zile

t/ha mari mijlocii mici (days)
(ware) (seed) (chats) lei/ha %

% % %

4P

Timpurii şi semitimpurii

Ostara 46,9 41,3 55,0 3,7 75-85 64 980 100

Oldina 33,4 50,7 47,3 2,0 70-77 58450 90

Bintje 35,4 25,1 47,2 27,7 100- 110 41 310 66

Jaerla 45,0 41,3 55,0 3,7 80,95 63320 96

Muncel 48,2 32,7 53,7 13,6 80-100 58 300 90

Semenic 46,2 30,2 53,6 16,2 80-105 55 500 85

Suceviţa 41,9 50,9 34,3 14,8 95-100 50515 78

Adretta 43,5 29,8 65,8 4,4 85-95 53 555 82

Semitîrzii

Desiree 45,7 30,5 59,4 10,1 X 37420 100

Super 44,6 42,3 53,7 4,0 X 38740 104

Cati 49,6 43,1 48,0 8,9 X 42200 113

Colina 46,1 36,6 48,9 14,5 X 37 580 100

Măgura 43,0 46,5 41,0 12,5 X 36280 94

Firmula 45,2 29,6 53,6 16,7 X 35840 96

Tîrzii

Eba 49,2 38,5 46,8 14,7 X 40220 100

Manuela 46,4 46,4 36,4 17,2 X 38220 95

Procura 49,5 46,6 40,7 12,7 X 41 700 104

lnii lei/ha) datoriEi precocităţii ridicate, dinamicii de formare a tuberculilor
şi a unui procent redus de tuberculi mici. Aces"t soi avînd o dinamică bună

de tuberizare, la recoltăriledin prima şi a doua decadă a lunii iunie depă.şeşte

atît fizic cît şi valoric soiul Ostara cu 150/0' respectiv 3% (tabelul 5). Numai
în decada a III-a a lunii iunie soiul Ostara poate depăşi fizic şi valoric soiul
Oldina.

Soiul Jaerla asigură obţinerea unor rezultate apropiate soiului Ostara
(tabelul 4) datorită, de asemenea procentului ridicat de tuberculi mari si
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Tabelul 1

Evoluţia producţiilor medii obţinute în culturile comparative. cu principalele soiuri raionate de
cartof. efectuate la LC.P .C. Braşov, în condiţii de neirigare şi la acelaşi nivel de fertilizare

(Tuber yield at main varieties not irrigated at the same fertilization level)

Producţii obţinute (Yield) tIha
Producţia

Soiul

I I 1978

1 I 1980 I I
Nr. medie (Mean)

(Variety) de ani
1976 1977 1979 1981 1982 (Years)

Itlha %

Timpurii şi semitimpurii

Ostara .50,.5 43,2 47,2 4.5,6 48,2 .5 46,9 100

Oldina 36,2 23,9 39,9 3 33,4 71

Bintje 3.5,7 39,4 - 32,.5 3.5,0 4 3.5,4 7.5

Jaerla 50,2 46,7 44,5 38,7 - 4 4.5,0 96

Muncel .57,6 47,4 43,9 42,6 49,3 5 48,2 103

Semenic 48,9 45,6 49,2 37,7 52,6 5 46,2 98

Suceviţa

I
46,7 38,8 40,0 46,7 37,8 .5 41,9 87

Adretta 45,4 41,7 43,7 43,7 43,0 .5 43,.5 92

Semitîrzii

Desiree 49,1 45,2 51,3 46,5 40,3 44,3 43,3 7 45,7 100

Super 41,1 39,1 .54,6 44,4 37,3 45,9 49,8 7 44,6 98

Cati - - 52,0 53,2 46,7 52,5 43,4 5 49,6 109

Colina 58,2 40,9 , 51,9 41,9 53,4 43,9 32,3 7 46,1 100

Măgura 48,4 37,7 49,2 37,7 51,8 40,6 35,7~ 7 43,0 94

Firmula 42,41 39,1 48,3 - 42,9 44,5 54,2 6 45,2 99

Tîrzii

Eba 51,3 41,4 51,5 45,9 52,3 46,0 55,9 7 49,2 100

Manuela 52,6 38,2 47,5 - 47,4 42,1 50,6 6 46,4 94

Procura - 40,3 46,0 47,4 50,2 42,8 70,4 6 49,5 100

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Valoarea producţiei obţinute, la soiurile cercetate, este dependentă

nu numai de producţia medie obţinută ci şi de ponderea tuberculilor pe
categorii de mărimi, iar la soiurile timpurii şi de timpurietatea acestora
(tabelul 4).

Astfel, la soiurile tilnpurii şi semitimpurii cea mai mare valoare a
producţiei se poate obţine la soiul Ostara (65 mii lei/ha) ca urmare a unui
potenţial relativ ridicat de producţie şi a unui procent mare de tuberculi
111ari şi mijlocii. Toate celelalte soiuri se situează sub nivelul soiului Ostara.
Rezultate bune din acest punct de vedere, se obţin şi la soiul Oldina (58,5
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pe scopuri de folosinţă, care să asigure valorificarea cu maximum de randa
ment a condiţiilor ecologice, cît şi a factorilor de producţie alocaţi.

în acest sens au fost analizate cele mai importante caracteristici ale
principalelor soiuri de cartof raionate sau care urmează a fi extinse în cul
tură, cu implicaţii asupra eficienţei economice ale acestora şi anume:

1 - potenţialul mediu de" producţie;

2 - constanţa producţiei;

3 - rezistenţa la degenerare virotică;

4 - rezistenţa la mană;

5 - conţinutul în amidon.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

A fost luat în studiu un număr de 17 soiuri de cartof: 8 soiuri timpurii
şi semitimpurii, 6 soiuri semitîrzii şi 3 soiuri tîrzii. Analiza potenţialului

mediu de producţie, a constanţei acestora, cît şi a implicaţiilor asupra rezul
tatelor economice s-a făcut pe baza rezultatelor obţinute în culturile compa
rative, cu soiurile raionate de cadof, efectuate la LC.P.C.-Braşov, în peri
oada 1973-1982, în condiţii de l1eirigare şi la acelaşi nivel de fertilizare.
Datorită faptului că nu toate soiurile au fost cultivate în întreaga perioadă

cercetată, stabilirea potenţialului mediu de producţie s-a făcut luînd în
calcul 4-5 ani la soiurile tilnpurii, cu excepţia soiului Oldina, 5-7 ani a
soiurile semitîrzii şi respectiv 6-7 ani la soiurile tîrzii (tabelul 1).

Constanţa producţiei, apreciată prin abaterea standard şi prin coefici
entul de variaţie, s-a calculat pe baza aceloraşi rezultate, grupînd soiurile
şi respectiv rezultatele obţinute pe perioade Olllogene, care să permită COill

parabilitatea acestora (tabelul 2). Legătura între grupele alcătuite s-a rea
lizat prin intermediul soiurilor standard, care au fost cultivate întreaga
perioadă cercetată.

La stabilirea valorii econOlnice a soiurilor s-a luat în considerare pe
lîngă potenţialul mediu de producţie şi conţinutul în amidon al acestora
(tabelul 3), care este diferit în funcţie de soi, dar şi în funcţie de condiţiile

climatice şi tehnologice ale anului de cultivare.
Implicaţiile economice ale rezistenţei la degenerare virotică a soiurilor

au fost stabilite pe baza grupării acestora în clase de degenerare şi a posibi
litătii de reînmultire pe zone de favorabilitate, în conditiile folosirii pentru
pla~tare a catego~iei biologice limită 12 sau 13 , '

Diferenţierea cheltuielilor pentru protecţia fitosanitară a culturii
împotriva manei s-a făcut pe baza rezistenţei specifice a soiurilor la atacul
ciupercii, apreciată prin calificative, note şi respectiv număr mediu de tra
tamente pentru realizarea potenţialului mediu de producţie.

Gradul de intensivitate a unor soiuri de cartof a fost apreciat şi prin
reacţia acestora la diferite nivele de fertilizare, în condiţii de irigare.
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ASPECTE ECONOMICE ALE CULTIVĂRH SOIURI10R
DE CARTOF ADl\'HSE îN CULTURA

1. NAN, M. BERINDEI, T. CATELY, 1. FODOR, S. MUREŞAN, V. BUDUŞAN,

ADRIANA CUPŞA, MARIA IANOŞI, 1. CUPŞA, N. CO]OCARU

Au fost analizate, sub aspect economic, cele mai importante carac
teristici (potenţialul de producţie, constanţa producţiei, rezistenţa la
degenerare virotică şi la mană, conţinutul în amidon) la un număr de 17
soiuri de cartof admise in cultură, pe baza rezultatelor experimentale
obţinute în C.C.O. la I.C.P.C.-Bra:;;ov.Rezultatele obţinute evidenţiază,

că, cea mai mare valoare a producţiei se realizează prin cultivarea soiuri
lor timpurii Ostara, Oldina, Muncel; semitîrzii Cati, Super, Desiree,
Colina; tîrzii Eba şi Procura, ca urmare a unui potenţial bun de producţie

şi a altor însuşiri valoroase. De asemenea, prin extinderea în cultură

a soiuri lor Muncel, Semenic, Super, Cati, Eba şi Manuela, cu sensibilitate
mai redusă la mană şi degenerare virotică, permite obţinerea producţiei

cu costuri mai scăzute. Cele mai mari beneficii la unitatea de suprafaţă

se obţin prin cultivarea soiurilor Ostara, Cati, Super, Colina, Desiree,
Procura, Eba. Sub aspect economic se justifică ideea extinderii în cultură

a soiurilor semitîrzii, în detrimentul celor tîrzii, care permit reeoItarea
eartofului în timp optim şi fără pierderi, eliberînd terenul mai din vreme
pentru pregătirea şi însămînţarea culturilor de toamnă.

Soiul şi sămînţa reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori care,
împreună cu solul pe care este cultivat şi tehnologia aplicată, concură la
obţinerea unor producţii mari, constante şi economice de cartof.

Pe plan mondial îndeosebi, dar şi în ţara noastră se cultivă un sorti
ment relativ bogat de soiuri de cartof, pentru toate scopurile de folosinţă,

diferit ca potenţial de producţie, plasticitate ecologică şi reacţie faţă de con
diţiile naturale şi tehnologice.

Creşterea preţurilor~ tuturor materialelor folosite la cultura cartofului
(îngrăşăminte chimice, pesticide etc.), penuria de combustibil fosil, cît şi

necesitatea sporirii rapide a producţiei de cartof, impun alegerea soiurilor
ce urmează a fi cultivate de către unităţile de producţie, care să asigure cele
mai favorabile rezultate economice.

Ţinînd seama de această situaţie, cercetarea efectuată a avut ca scop
de a evidenţia eficienţa economică a cultivării diferitelor soiuri de cartof,
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H HCnOJIhSOBaHHhI )];0 HaCTOHllI,erO BpeMeHH, B BH)J;y nOJIytIeHHH 60JIhIllOrO OO'beMa npOp;YKTOB C

)];OBOJIhHO BhICOKHM 3!tepreTHtIeCKHM paCXO;l];OM H B MeHhIlleH Mepe nOp;XO)];HJIH 3TH TeXHOJIOrHH

P;JIH 3epepeKTHBHOrO HCnOJIh30BaHH5I 3HepreTHtIeCKHX pecypcOB. OT KYJIbTYPbI KapToepeJIH C nOHH
}KeHHbIM paCXO)];OM rOpIOtIerO P;OlliJIH P;O TaKOrO paSBHTHH npo}l;YKUHH tITO OHa CTaJIa Bce OOJIee

3aBHCHMOU OT pacxo}l;a 3HeprHH. B 3TOM paspese, paOOTa npe)];CTaBJIHeT 3BOJIIOUHIO 3HepreTHtIeC

KHX paCXO}l;OB npH BOSp;eJIbIBaHHH KapToepeJIH sa nOCJIe}l;HHe 30 JIeT a TaK}K H HeKOTopbIe 3Hep

reTHtIeCKHe nOKasaTeJIH. BCJIe)J;cTBHe aHaJIHsa peaJIbHhIX BOSMO}KHOCTeU nOHH}KeHHS1 pacxo}l;a

3HeprHH npe}l;JIaraIOTCH HeKoTophIe BOSMO}KHbIe HanpaBJIeHHH nOHH}KeHHH, KOTopble HBJIHIOTCH

Ha}l;06HhIMH }l;JIH nOu'10}KHTeJIbHOH 3BOJIIOUHH KYJIbTyPbI KapToepemI B 6JIHlliafIIlleM OYAYllI,eM.
CqHTaeM qTO peIlleHHH B 6YAYllI,eM OTHOCHTeJIbHO npoAyKUHH KapToepeJIH 6YP;YT OCHOBhIBaTC5I
He TOJIhKO Ha 3KOHOMHlIecKoM aHaJ1IiSe HO H Ha :meprO-3KOHOMH4eCKOM aHaJ1IiSe, C BK,TIlOtIeHHeM

H 3epepeKTHBHOCTH 3HeprenIt-IcCKHX nOKaSaTeJIeu , TaKHM oopaSOM paCIllHp5IH OCHOBy peIlleHHH

npHCBaHlVlaIO aKTyaJIbHbIM TeXHOJIOrH5IM nporpaMlVlHpOBaHHH npO}l;YKIJ;HH. CtHiTaeM tITO 6y}l;yru;ee

npO}l;yKIJ;HH KapToepeJIH 6yp;eT CBHsaHHa C TeXHHlIeCKOH peBOJIIOIJ;HeH, a HMeHHO tIeM TexHOJ10rHH

6Y,I:J;eT 60JIee 3Hepro HHTeHCHBHaH, TeM MeHbIlle oyp;eT HCnOJIb30BaTC5! 3HeprHH Ha e,I:J;HHHIJ;y

npO,I:J;yKT.a. BeSpaSJIHtIHO OT CHCTeMbI npaKTHKpOBaI-IHOrO CeJIbCKOro X03HHCTBa rrpHMeHeHHe

JIIOOOH HOHOH TeXHOJ10rHH 6Y,I:J;eT 3aBHceTb B nepBYIO OtIepe,I:J;b OT ap;allTHpOBaHHH ee K OO'beKTHB aM
KapToepeJIeBOp;OB, npOHSBO;l];HTb MHoro, nOCTOHrIHO, xopOIllero KaqeCTBa C nOHHlKeHHOH CTOHMOC

THIO H C nOHH}KeHbIM paCXO,I:J;OM rOpIOtIero.
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ASPECTS OF ENERGY CONSUMPTION BY THE POTATO
PRODUCTION

Summary

A potato technology conceived as an industrial wave is involving additional need
of energy. Energetical crisis came partially from the clasical technology utilization wh ich
is requring a high level of energy consumption for a good yield. The paper is presenting the
evolution from the technology of fair small yield obtained by a large amount of hand work
to the nowadays technology 01 good yields obtained totally mechanized. This evolution can
be expressed by energy consumption and some energetic indicators. Some conclusions regarding
the past, the present and the future are suggested.

ASPEKTE DES ENERGETISCHEN VERBRAUCHES IN DER
KARTOFFEljKULTUR

Z usammenfassung

Die Einfuhrung des Kartoffelanbaues im fortlaufender Flut und des mechanisierten
Erntens hat einen zusatzlichen Energieverbrauch verursacht. In dieser Hinsicht prasentiert
die gegenwartige Mitteilung die Evolution des energetichen Verbrauches in dem Kartoffel
anbau. Zwecks Reduzierung des energetischen Verbrauches werden einige măgliche Redu
zierungswege vorgeschlagen die unbedingt năting fur eine positive Evolution des Kartoffel
anbaues in der nahestehenden Zukunft sind. Es wird festgestellt dass die kunftigen Entschei
dungen betreffs der Kartoffelproducktion, mi.issen - neben der ăkonomischen Analyse
auch eine energetische Analyse als Grundlage haben.

Ungeachtet des betreibten landwirtschaftlichen System, die Aneignung jeder neuer
Technologie wird vor allem von ihre Anpassung an dem Objektiv: mehr, standhaft nnd qua
litativ besser, produzieren aber mit reduzierten Kosten und mit vermindertem energetischem
Verbrauch, abhangen.

ACDEKTbI 3HEPfETI14ECKHX PACXOnOB nPH B03nEJlbIBAHHI1
KAPTOcPEJl5I

Pe310Me

nepexo~ K B03)J;eJlbIBaHHIO KaproepeJI51 B npOMbIillJIeHOM norOKe K MexaHH3HpoBaHHoH
y60pKe CB513aH C )J;onOJIHlueJIbHbIM pacxo)J;oM rOpIOQero. 3HepreTHQeCKHH KpHSHC 6bIJI nopolK)J;eH
B OOJIbIllOH Mepe H HS sa HCnOJIbSOBaHH51 KJIaCCHQeCKHX TeXHOJIOrHH, KOTopbIe 6bIJIH npo)J;yMaHbI
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Pentru creşterea productivităţii şi a conservării energiei, viitorul pro
ducţiei de cartof va fi strîns legat de utilizarea şi selecţionarea acelor soiuri
care sînt cele mai eficiente în condiţiile date de producţie precum şi îmbună

tăţirea geometriei plantei, pentru a se realiza o suprafaţă cît mai mare de
contact cu lumina şi în acest fel de a îmbunătăţi capacitatea plantei de a
asimila energia solară. Practic vom asista la o modernizare a tehnologiei
de cultură, la utilizarea unor practici culturale energo-intensive.

O//1LCl!/II VI/TOARE OL ACi/uN[r-- .--- -----
rr--IJ,-'I()'-'L-O--"-u-I-Ct:-- TI:HNOL06/C.c

~
~ekc/;O/7areâ JOIUI/..101 t'/;C1fJ17le
117 ;;C/Jd'ill oale ete prOdut!le
sOiuri cu capac/lalt' sporl!,§Oe

~
ro/7SNVd!C' rf'.FIs/ellit? Id bol; SI
da(ll7â!c,/I, Cvplasl!tlla/t? mj/oJ/d
I'; capaola/e [om/mia dp
/?.rO(/ur:IIC?,
Î/i7DUnala/!jt?d !FOmC'lr/~'1. 119'[7/C'1
PC'/l/I'U a rea/;za o supra ala

, mdre ce colllac! cu Iu. l//la>
~Gt'?volfared cul/um eadofuiui

t
/lM1rU m"7sa vl?gelalci,
adap/area soiut/lo.r la DazcY
malc'l'lala plO9llozala,
l,rlCty'carea SOlurl/o.r rJ U/Jlk;1!
eXjJl'l/mMIa/e si/uale Iii zoile

.
aval7sale ar)punc/ de V80'ere ..
al jJroducllfll CdrlOjU/u;

Fig. 5. Direcţii viitoare de ar:.ţiune (Some future possible directions of action)

Creşterea veniturilor populaţiei va influenţa în luod pozitiv cererea
de cartof, care la rîndul ei se va putea realiza în urma proiectării unor noi
tehnologii eficiente, în domeniul folosirii maşinilor şi în al necesarului de
îngrăşăminte. Nu trebuie însă să uităm că adoptarea oricărei noi tehnologii
depinde în primul rînd de adaptarea ei la obiectivele cultivatorilor de car
tof, respectiv de a produce luai mult, de calitate superioară, cu costuri şi

consumuri energetice cît mai reduse.

CONCLUZII

1. Economisirea energiei trebuie privită ca o măsură generală de redu
cere a costurilor de producţie, în condiţiile unor preţuri pentru materiile
prime şi energetice sporite şi nu ca o măsură de restrîngere economică. 2. De
ciziile de viitor privind producţia de cartof, vor avea alături de analiza lor
economică şi una energo-economică(prin includerea indicatorilor energetici),
aceasta din urmă lărgind baza decizională conferită de tehnicile moderne
de programare a populaţiei. 3. Cu cît tehnologia cartofului este mai energo
intensivă, cu atît se foloseşte mai puţină energie pe unitatea de produs.
4. Viitorul producţieide cartof, sub aspectul consumurilor energetice, va fi
legată de o adevărată revoluţie tehnică, care însă va avea sorţi de izbîndă

dacă va fi făcută încet, corect, cu multă perseverenţă şi realism.
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Fig. 2. Structura consumurilor energetice la tehnologia cartofului pentru anu~.

1982 (Structure of the energy consumption for potato crop)
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Fif! 3. Structura unor indicatori ai eficienţei energetice la cultura cartofului in R.S. România
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De la o tehnologie rudimentară, cu un grad scăzut de mecanizare şi cu
un volum foarte mare de efort manual care însă nu solicită un consum ener
getic ridicat, se va ajunge la o tehnologie industrială, la unele automatizări,

,ceea ce va permite aplicarea tuturor fineţelor tehnologice, recomandate de
Gătre cercetarea ştiinţifică. Toate acestea vor. $olicita consumuri energetice
suplimentare, eforturi continue, dar cu efecte maxime. în oric.e caz, trebuie
~91osită cît mai eficient orice investiţie energetică. Sub acest aspect, ne
propunem să analizăm şi consumurile energetice actuale şi de :viitor la
cartof direcţiile prioritare asupra căror măsuri trebuie de. acţionat pentru
l~educerea acestora şi folosirea lor cît mai ef~cient energo-economic.

Avînd prognoza formulată pentru anul 1985, observăm că în anul
1982 consumurile energetice erau de 33 054 .Mj/ha, revenind 1972,2 Mj/tonă

cartof, iar în anul 1985 consumurile energetice vor creste ca urmare a cresterii
gradului de mecanizare la 850/0 la cultura cartofulu( Raportat însă la' uni
tatea de produs consmllul va trebui să scadă ca urmare a sporirii randamen
telor care se prognozează la cartof. De asemenea peste 70% din consumul
total de energie va fi deţinut de energia adivăindirectă,un rol preponderent
fiind alocat îngrăşămintelorchimice, energo-intensive. Ca urmare a reduce
rii eforturilor energetice la unitatea de produs şi a creşterii randamentelor
va trebui să se îmbunătăţească raportul energetic faţă de 1,80 pentru anul
'1982. Sînt posibile de efectuat unele reduceri de consumuri energetice fără a
avea repercusiuni asupra parametrilor viitori de producţie.

în figura 2 se prezintă structura consumurilor energetice la tehnologia
cartofului pentru anul 1982 care vin să confirme aspectele enunţate anterior,
iar în figura 3 structura unor indicatori ai eficienţei energetice. Astfel,
va trebui să asistăm în viitor la o creştere a energiei nete, la o reducere a
energiei consumate pentru tona de cartof, la o mărire a raportului energetic
şi la o reducere a energiei consumate pentru producerea a 1 000 Mj.

Pentru a se realiza aceste reduceri necesare unei evoluţii pozitive a
culturii cartofului în viitorul apropiat, în urma analizei posibilităţilorreale
de reducere a consumului de energie, propunem următoarele căi posibile
de reducere:

încadrarea lucrărilor în perioada optimă;

- încărcarea ratională a tractorului;
- folosirea tra~ţiunii animale în·· executarea unor lucrări;
- raţionalizări la lucrările de recoltare;
- sistemul de aplicare al lucrărilor mininle;
- măsuri organizatorice şi

- îmbunătăţirea lucrărilor de irigaţie.

Pe lîngă aceste 7 măsuri care se referă la reducerea consmllului de
energie activă directă, menţionăm încă trei măsuri de reducere a consumului
de- energie activă indirectă, respectiv:

- plantarea obligatorie a cartofului pe calibre de mărimi;

- reducerea cantităţii de elelnente fertilizante şi

- folosirea corespunzătoare a pesticidelor.
Prin încadrarea lucrărilor în perioada optimă se creează condiţii bune

desfăşurării tuturor secvenţelor tehnologice, evitarea oricăror pierderi de
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Tabelul 1

Echivalent energetic (Mj) (Energetic coefficient)

Specificare
UlM

\ I
(Energy form) R.S. I RD.România Germană Austria Canada

Energia umană ore-om 0,26 - - 2,27

Energie animală de tracţiune ore-animal 2,65 - - -
Motorină 1 42,28 39,42 42,00 54,31

Azot kg s.a. 92,45 75,00 77,70 90,64

Fosfor kg s.a. 20,32 25,00 14,10 20,27

Potasiu kg s.a. 14,84 10,00 9,60 14,75

Amendamente kg 6,37 - - -
Îngrăşăminte naturale t 392,91 90,00 10 1,80 -
Pesticide kg (t) 107,81 90,00 10 1,80 -
Cartof kg 3,55 3,01 3,18 3,61

Maşini de complexitate medie kg 61,15 - - 66,15

alta, unele diferenţe fiind date de specificul tehnologic de obţinere al fie
cărui produs în parte, caracteristic ţării respective.

Pentru evoluţia producţiei de cartof s-a apelat la Anuarul Statistic
al R.S.R. - 1982, precum şi la darea de seamă centralizatăpentru cultura
cartofului existentă la Ministerul Agriculturii. Ca tehnologie clasică s-a
utilizat tehnologia producerii cartofului pentru consum toamnă-iarnă, ne
irigat, difuzată în unitătile de productie în anii anteriori si 1982. Pentru
analiza consumurilor en~rgetice s-a foiosit un număr de p~tru indicatori
energetici, respectiv: raportul energetic (Re), energia consumatăpentru pro
ducerea a 1 000 Mj, energia netă (EN ) şi rata rentabilităţii energetice (R)
prezentaţi în mod succint în figura 1.

Ca procedee de interpretare energo-economică menţionăm utilizarea
unor lnetode economico-matematice (funcţii de producţie, grafice, analiza
indicatorilor energetici etc.).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Plecînd de la tehnologiile de cultură a cartofului, folosite în anii an
teriori, ne propunem să prezentăln evoluţia unor indicatori economici şi

energetici, mărimea acestora, pentru producţia de cartof în R.S.R. România
(tabelul 2).

S-a analizat o perioadă de 30 de ani, practic de cînd dispunem de date
certe referitoare la tehnologia de producţie a cartofului. în această perioadă,
dacă suprafaţa cultivată s-a menţinut la un nivel constant, producţiamedie
de cartof are o tendinţă continuă de creştere, exceptînd perioada 1951-1955
~i 1Q'),,-l OnO
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Astăzi, mai mult ca oricînd, se pune un deosebit accent pe găsirea tu
turor procedeelor În vederea creşterii .. eficienţei consumurilor energetice, a
reducerii treptate a cantităţii de energie, întrucît În mod practic, nu există

domeniu de activitate în care să nu se poată trece la măsuri ferme de econo
misire. Cultivarea cartofului, prin excelenţă mare consumatoare de energie,
oferă largi posibilităţi, care sînt la Îndemîna oricărui cultivator.

De la o cultură a cartofului (din perioada anilor 1930-1940), în care
întreaga alocare de energie fosilă se limita la unele consumuri foarte scăzute

de carburant (ponderea fiind la maşinile de recoltat cartofcu tracţiune ani
mală) s-a ajuns la o asemenea dezvoLtare a producţiei de cartof, încît aceasta
a devenit tot mai dependentă de energie (P u i a şi colab., 1978).

Trecerea la cultivarea cartofului în flux industrial, la recoltarea me
canizată, la fineţele tehnologice recomandate de către cercetarea ştiinţi

fică - practic la o tehnologie modernă, înseamnă, din ce În ce mai mult,
apelarea la consumuri energetice suplimentare. Ori tocmai aceste consumuri
energetice sînt necesare a fi comensurate şi raţionalizate cu atît mai mult în
condiţiile unei economii planificate care pretinde şi calculul energetic, efi
cienţa acestuia, prin introducerea unor indicatori energetici.

În acest caz, criteriul de decizie energo-economic trebuie să stea la baza
oricărei soluţii tehnologice. Alături de minimizarea costurilor şi optimizarea
producţiei se adaugă drept funcţie scop, producţia optimă de energie, pe
lîngă venitul net este necesar de luat în calcul aportul energetic, iar restric
ţiile biologice să fie completate cu restricţii energo-'economice. Numai acest
criteriu de decizie va putea sta la baza unei corecte analize a consumurilor
energetice.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru a răspunde la tema enunţată au fost stabilite următoarele con
sumuri energetice:

- active directe şi indirecte - respectiv energia care se consumă în
mod direct sau indirect în cadrul procesului de producţie (carburanţi, forţă

de muncă, produsele folosite eto.);
- pasive - respectiv energia necesară fabricării mijloacelor fixe uti

lizate (maşini, tractoare, utilaje etc.).
Ca principiu, produsele care pot dezvolta energie prin ardere s-au cal

culat la potenţialul lor energetic. Celelalte materiale s-au luat cu energia
cheltuită pentru fabricarea în cadrul ramurii respective, iar energia necesară

fabricării maşinilor a fost propusă a fi egală pe kilogram de greutate, în
funcţie de gradul de complexitate al utilajului.

Ca unitate energetică comună s-a folosit megajoule (Mj) care se utili
zează în majoritatea ţărilor lumii. în tabelul 1 sînt prezentate valorile
coeficienţilor de transformare a diferitelor forme de energie (conform meto'
dologiei propuse de T e Ş u şi Bag hin s c h i, 1978), atît pentru ţara

noastră, cît şi pentru R.D. Germană, Austria şi Canada (după C a v eri il g
şi M c. 1 s a a c, 1976; T ode roi u, 1980; D ied r i c h şi colab.,
1982). Se observă valori (lpS1-111 np ~nrf"\ni')t~ ~nhn ~",~+~~~~_.l-~ ..1- L - 1



Lucr. şt. (Anale) l.C.P.C. Braşov, 1984, voI. XIV

ECONOMIE ŞI ORGANIZARE, METODE DE CALCUL

ASPECTE ALE CONSUMURILOR ENERGETICE LA CULTURA
CARTOFULUI

I. MEZABROVSZKY

Trecerea la cultivarea cartofului în flux industrial, la recoltarea
mecanizată înseamnă apelarea la consumuri energetice suplimentare.
Criza energetică a fost generată în mare parte şi de utilizarea tehnologiilor
clasice, care au fost gîndite şi utilizate pînă în prezent, mai mult pentru
satisfacerea unui volum de produse cu un consum energetic destul de ri
dicat şi mai puţin au corespuns aceste tehnologii pentru valorificarea
eficientă a resurselor. De la o cultură a cartofului în care întreaga alocare
de energie fosilă se limita la unele consumuri foarte scăzute de carburant
s-a ajuns la o asemenea dezvoltare a producţiei încît aceasta a devenit tot
mai dependentă de energie. În acest context, lucrarea prezintă evoluţia

consumurilor energetice la cultura cartofului, în decursul a 30 ani precum
şi a unor indicatori energetici. În urma analizei posibilităţilor reale de
reducere a consumului de energie se propun unele direcţii posibile de redu
cere, necesare unei evoluţii pozitive a culturii cartofului în viitorul
apropiat. Se constată că, deciziile de viitor privind producţiade cartof vor
avea drept bază alături de analiza lor economică şi o analiză energo-eco
nomică, prin includerea indicatorilor de eficienţă energetică, aceasta din
urmă Iărgind baza decizională conferită de tehnologiile moderne de pro
gramare a producţiei. Credem că viitorul producţiei de cartof va fi legat
de o adevărată revoluţie tehnică astfel încît, cu cît tehnologia va fi mai
energo-intensivă, cu aît se va folosi mai puţină energie pe unitatea de
produs. Indiferent de sistemul de agricultură practicat, adoptarea oricărei

noi tehnologii va depinde în primul rînd de adoptarea ei la obiectivele
cultivatorilor de cartof, respectiv de a produce mai mult şi constant.
de calitate, cu costuri şi consumuri energetice reduse.

Actuala cnza energetică se manifestă atît prin sporirea preţurilor

surselor de energie fosilă, cît şi prin pericolul pe care îl prezintă penuria
acestor resurse energetice. Cultura cartofului participă, concomitent în dublă

calitate la acest fenomen, atît sub formă de consumatoare de energie, cît şi

ca producătoare posibilă de energie (etanol). Criza energetică a fost generată

în mare parte şi de utilizarea unor tehnologii clasice, care au fost gîndite şi

utilizate, pînă în prezent, mai mult pentru satisfacerea unui volum de pro
duse cu un consum energetic destul de ridicat şi mai puţin au corespuns
aceste tehnologii pentru valorificarea eficientă a resurselor.
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Dpep;CTaBJI5IIOTC51 peSYJIbTaTbI OTHOCI1TeJIbHO crrOC06HOCTH xpaHeHH51 y 14 COpTOB KapTo

4JeJI51 B03p;eJIbIBaeMbIe B C. P. PyMbIHHH. DOTepH rrpH xpaHeHHH SaBHC51T B caMoH 60JIblllOH

Mepe OT crreu.mlmQeCKoro xapaKTepa copTa H B MeHbllleH Mepe OT MeTop;oB xpaHeHH5I. Heco6JIIOp;e

HHe TeXHOJIOrHH cKJIap;HpoBaHH51 KapToepeJI5I MOJKeT rrpHBecTH K He)KeJIaTeJIbHbIM rrOTep51M 6es
paSJIHQHO OT rrpHMeH51eMOrO MeTop;a.
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si conducerea ventilatiei. Soiurile sensibile se vor sorta cu mare atentie si" , ,
se va urmări sistematic păstrarea, reglîndu-se temperatura spre limita in-
ferioară (2°C). Se vor livra primele la consum.

În funcţie de posibilităţi şi condiţiile existente se pot păstra cartofii
în oricare din sistemele prezentate. În cazul păstrării în vrac, se va acorda
atenţie sortării şi eliminării impurităţilor din masa de cartofi. (pămînt,
resturi vegetale), care pot înrăutăţi sensibil ventilaţia.
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EFFECT OF VARIETY AND OF STORAGE METHOD ON POTATO
STORAGE

Surmnary

The results regarding the ability of well keeping tested at 14 potato varieties grown
in l\.omania arE' discussed. The losses by storage are very much influenced by the specificity
of the variety and very Jittle by the storage methods. Nevertheless the negligency in applying
a certain method of keeping involves big losses.

DER EINFLUSS DER SORTE UND DER LAGERUNGSMETHODE AUF
DIE AUFBEWAHRUNG DER KARTOFFELN

Z usammenfassung

Es werden die Ergebnisse betreffs der Aufbewahrungskapazităt von 14 in der
S.R. H.umănien angebauten Kartoffelsorten, prăsentiert. Die Aufbewahrungsverluste sind
grăsstenteils 'Ion dem spezifischen Sortecharakter und weniger von den Lagerungsmethoden
bedingt. Die nicht Einhaltung der Lagerungstechnologie der Kartoffel kann unerwunschte
Verluste verursachen, abgesehen von der angewendete Methode.
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Tabelul 2

Media pierderilor .înregistrate după 150 zile de păstrare în diferite sisteme,de depozitare

(Average of losses recorded after 150 oays of storage in different systems)

I

Pierderi
încolţire

Pierderi totale
Metoda de păstrare în greutate Boli (Total losses)
(Storage method)* ) (Weightlosses) (Sprouting) (Diseased)

% % % I Semn.
% (Signif. )

Contail1ere în depozit
ventilat 3,8 0,4 0,6 4,9 A

Saci plasă paletizaţi În

depozit ventilat 5,3 0,1 0,9 6,3 B

Vrac în depozit ventilat 10,0 - 1,1 11,1 C

Depozit frigorific 4,9 1,1 9,1 9,1 C

"Siloz tip şanţ 8,5 - 4,6 13,1 D

*) Big boxes in air-ventilated storage room; net bags kept on wood frames in air-ventilated storage room;
potato bulk in air-ventilated storage room; refrigerated storage room; silage pit.

În cazul păstrării în vrac, s-au înregistrat pierderi mari în greutate,
explicabile prin faptul că aeraţia este mai neuniformă în acest sistem, tem
peratura vracului fiind nlai ridicată decît în cazul containerelor.

Pierderile mari cauzate de boli de putrezire (3,170) în cazul păstrării

la frigoriiic se datorează faptului că aici aerul este recirculat în cea mai
mare parte peste bateriile de răcire, umiditatea relativă fiind ridicată. Este
favorizată astfel evoluţia microorganismelor, care provoacă bolile de putre
zire în depozit.

Silozurile în pămînt (tip şanţ) se detaşează net d~ cel~lalte sisteme de
păstrare studiate, prin pierderile luari înregistrate (13,1\70)' In acest caz s-au
înregistrat pierderi mari şi în greutate şi datorită bolilor de putrezire.

În acest tip de siloz sînt foarte dificil de dirijat temperatura şi umidi
tatea. Totuşi acest sistem de păstrare este recomandabila se aplica în zonele
reci, cu pericol de îngheţ. Chiar în zilele mai calde din timpul iernii, datorită

stratului gros de pămînt şi izolaţiei bune (paie 40-60 cm), temperatura în
siloz nu se rididt. Un dezavantaj al silozului îngropat este marea dificultate
de intervenţie în cazul în care cartofii sînt atacaţi masiv de putregaiuri şi

se in1pune o sortare. Pentru preîntîmpinarea unor astfel de situaţii, tuber
culii vor fi foarte atent sortaţi înainte de introducerea la păstrare.

CONCLUZII ŞI RECOlvIANDĂRI

Soiurile de cartof aflate în cultură în prezent se comportă diferit în
timpul păstrării peste iarnă. Această comportare nu depinde de grupa de
precocitate a soiurilor şi nici de metoda de păstrare aplicată.

Soiurile rezistente la păstrare se vor putea păstra o perioadă mai lungă

peste iarnă cu respectarea riguroasă a tehnologiilor de sortare, manipulare
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pactăriisolului prin reducerea numărului de treceri necesare pregătirii te
renului pentru plantare prin : executarea arăturii din. toamnă la momentul
optim de umiditate; executarea unei cultivaţii totale în primăvară sau a unei
discuiri încă din toamnă duce la producţii mari, realizate cu consum redus
de energie activă din combustibili fosili. 3. Alegerea diferenţiată a utila
jelor pentru pregătirea patultii germinativ în funcţie de textura solului se
impune ca o necesitate preferîndu-se a:gregatul CPGC-4 care realizează cu
un consum redus de combustibili pe hectar un grad de mărunţire mai mare.
4. Pe soIurile cu un conţinut de argilă mai mare de 20% se evidenţiază

maşina E-684 ca fiind cea care realizează cel lnai scăzut consunl de energie
activă din combustibili fosili pentru operaţia de recoltare.
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IMPLICATION OF PRODUCTION TECHNOLOGY AND SOIL
CHARACTERISTICS ON ENERGY CONSUMPTION DURING HARVEST

AND TRANSPORT

Summary

As a result of the energy ana1ysis, involved by several experiments with variants of
preparing the seed soil bed and of growing the potato crop, the spring work may be partially
substituted by autumn work. So, if the ridges are made on medium 01' medium clay soils in
autumn, very good conditiolls for mechanized harvest are assured by a high decrease of the
clod amount among the har'lested tubers. A positive effect has this work also on the consump
tion of diesel oiI needeel for a potato tone obtained and carried to the sorting station. A similar
prevention of soil compactness is gat by reducing the mechanical work for preparing the seed
soil bed (disk-harrow in autumn and total cultivation in spring). Among the best machines
is recommended the cultivator CPC-4 for its high degree of breaking up the clods, its work
clepth till 14 cm and its reduced need of diesel oiI, especially on medium or medium clay soi1s,
as are almost for potato crop in our country.
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DIE KONSEQUENZEN DER PRO~UKTIONSTECHNOLOGIE UND
DER BODENCHARA)KTERISTIKE~ AUF DEM ENERGETISCHEN

VERBRAUCH BEIM ERNTEN UND TRANSPORT

Zu,sammenfassu,ng

Aui Grund des energetischen Studiums mehrerer Versuche betreffs der Pflanzbettbe
reitung und verschiedener Varianten der Kartoffelanbautechnologie, 'wurde festgestellt dass
durch die Transferierung der Erddammformung, im Herbst, kann man auf mittelschwere
his schwere Bbden die nbtigen Konditionen fUr das mechanische Ernten realisieren. Gleich
zeitig auch der Prozent der in der Masse der geernteten Kartoffeln sich befindenden Klumpen,
wird wesentlich reduziert, was einen positiven Effekt auf den Dieselălkonsum pro erzeugte
und transport ierte Kartoffeltone, hat. Die Vermeidung der Bodenkompaktierung kann auch
durch ein Minimum von Pflanzbettbereitungsarbeiten, realisiert werden.

Zwischen den Bodenbearbeitungsmaschinen die gute Ergebnisse geben (grosser Loc
kerungsgrad, Arbeitstiefe bis 14 cm und beschrăllkter DieselOlkonsum) ausezeichnet sich d~r

Kultivator CPGC-4, illsbesondere ftir die Zonen mit mittleren bis schweren Bbden, SO \VIe
clie meisten Bbden auf welchen der Kartoffel in unserem Land kulti'Tiert wird, sind.

rIOCJIEnCTBI1E TEXHOJIOfl111 TIP0I13BOnCTBA 11
TI1I( fl04BbI HA 3HEPfETI14ECI(I1E 3ATPATbI

-TPAHCrIOPTE
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B CJIep;CTBHe H3yqeHHH :,mepreTHKH B HeCKOJlbKHX orrbITax c rrop;rOTOBKOH rrOqBbI P;JlH rrocap;
.KH H pa3Hblx BapHaHTOB TeXHOJIOrHH KYJlbTypbI KapToepeJlH KOHCTaTHpOBaJIH qTO nepeHeceHHeM
Ha oceHb npoBep;eHHH HeKOTopbIX pa60T a HMeHHo BbIIlOJIHeHHe rpe6HeH Ha cpep;HHX p;o TH}KeJlblx
rrOQBax MoryT C03p;aTb rrop;xop;HIII.He yCJlOBHH P;JlH MexaHH3HpoBaHHoH y60pKH, yMeHbllIaH
3HaqHTeJIbHO rrpoueHT KOMbeB B Macce y6paHHbIX KJly6HCH, c rrOJIO}KHTCJlbHbIM 3qxpeKToM Ha
pacxop; rOpIOqerO Ha TOHHy rrpoH3Bep;eHHoro H TpaHCrrOpTHpOBaHHoro KapToepeJIH Ha COpTHpO
BaqHyIO 6a3Y. I1pcp;oTBpaIII.CHHe ynJlOTHeHHH rroqBbI MO}KHO nOJlyqHTb yMeHbllIeHHeM pa60T no
nop;rOTOBKe nOqBbI B BHP;y rrocap;KH, MO}KHO rrpOBeCTH oceHbIO p;HCKOBaHHe JlH60 CrrJIOllIHyIO
KyJlbTHBaUHIO BeCHoH. 113 OPYP;HH ;n;JlH rrO;n;rOTOBKH nOqBbI, KOTopble p;aIOT xopOlliHe pe3YJlbTaTbI
(xopOlllee H3MeJlbqeHHe rrOqBbI, r Jly611Ha 06pa60TKH P;O 14 CM H rrOHH}KeHHblH pacxop; ropIOqero
Bblp;eJIeHTCH KYJIbTHBaTop CPGC-4 KOTOpbIH JlyqllIe nop;xop;HT P;JlH paHOHOB C cpep;HHMH HJlH
·cpep;HeT5DKeJIbIMH rrOqBaMH, 06blqHO KaK 60JlbllIHHCTBO YQaCTKOB B03p;eJIblBaHHH KapToepeJIH B Ha
meH CTpaHe.
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ASPECTE DE EFICIENŢĂ ENERGO-ECONOMIC Ă LA INDUSTRIALIZAREA
CARTOFULUI

r. MEZABROVSZKY

Cartoful, prin conţinutul său în valoro;lse substanţe n~triti'Fe,

constituie o importantă materie primă pentru' industrializare. In acest
scop, el poate concura cu multe alte produse folosite ca materie primă.

Astfel, dacă sub aspectul randamentelor de prelucrare, al costurilor şi

consumurilor energetice necesare prelucrării porumbul este net superior
cartofului, sub aspectul necesarului de suprafaţă pentru producerea mate
riei prime în vederea obţinerii unei anumite cantităţi~de produse finite,
cultura cartofului devine o valoroasă materie primă. In acest fel, se pot
economisi importante suprafeţe de teren, care se pot cultiva cu alte plante
de cultură necesare economiei naţionale. Prin extinderea culturii cart0

fului în zona de stepă la irigat, practic se pot realiza producţii de 30 tjha
ceea ce asigură o eficienţă energo-economică ridicată a culturii şi se garan
tează o funcţionare continuă (exceptînd remontul) a unităţilor de indus
trializare.

Prin continutul său în valoroase substante nutritive, cartoful constituie
o importantă ~aterie primă pentru industrie.' Folosirea raţională a întregii
producţii de tuberculi, inclusiv a cartofilor sub STAS, constituie garanţia

utilizării eficiente, energo- economic, a cartofului. Pentru condiţiile din
ţara noastră, industriile dezvoltate, respectiv de amidon, fulgi, alcool, dex
troză etc., au fost amplasate în judeţele mari producătoare de cartof, deci
acolo unde este certă realizarea unor producţii sigure de cartof.

întrucît producţiile de cartof r~alizate în ultimul timp au fost destul
de modeste, ceea ce a făcut ca majoritatea unităţilor de industrializare
să lucreze 40-50% din timp cu porumb - problema esenţială care se pune
pentru viitor este următoarea: unde se vor amplasa noile unităţi pentru in
dustrializare şi care va fi materia primă de bază?

Analizînd aceste două aspecte prin prisma costurilor şi consumurilor
energetice efective, a suprafeţelor de teren arabil necesare cultivării cu cartof
sau porumb în vederea prelucrării unei cantităţi date de produs finit, avem
toată certitudinea rezolvării eficiente, energo-economice, a problemelor
enunţate.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru rezolvarea favorabilă a aspectelor enunţate am apelat la rezul
tatele de producţie obţinute în cadrul a două unităţi, respectiv Fabrica
Amidex din Tg. Secuiesc şi Fabrica de spirt din Ozun, ambele unităţi din
judeţul Covasna. Au fost stabilite, în primul rînd, randamentele de prelu
crare a cartofului şi porumbului, în diverse produse finite (tabelul 1). Prin
prelucrarea porumbului, randamentul net este mult mai bun decît la cartof
respectivele 3,80-4,50 mai 11lcue pentru produsul al11idon şi de 3,70-4,64
pentru produsul alcool.

Pe baza acestor randamente s-au calculat cantităţile de produse finite
ce se pot obţine dintr-o tonă ce cartof sau pormnb (tabelul 2). Sînt prezentate
nu numai produsele finite principale cîşi cele secundare în prelucrare, res
pectiv: borhotul, germenii de porumb, hydrolul, extractul de porumb şi

bioxidul de carbon.
Deoarece materia primă care se foloseşte efectiv pentru industrializare

are în general un conţinut în alnidon cu mult mai scăzut decît cel recal
culat (spre exemplu la cartof conţinutul efectiv de alnidon este cuprins
Între 11,8 şi 13,60/0 comparativ cu cel recalculat de 15<;0) a fost necesară

recalcularea cantităţii~de materie primă, funcţie de procentul de amidon
la cartof şi porumb. In acest sens s-a stabilit o serie de coeficienţi, pe
tru cartof şi porumb, prezentaţi în tabelul 3.

Pentru interpretarea rezultatelor s-a apelat la 111etode econolllico-ma
tematice utilizînd calcule tehnico-economice şi energetice de uz curent. Atît
costurile de producţie cît şi consumurile energetice s-au stabilit pe baza
rezultatelor obtinute de către cele două unităti. De asemenea, s-a recurs la
funcţiile econOI'nice de producţie în vederea stu'dierii şi interpretăriimodului
de manifestare a necesarului de suprafaţă cultivată cu cartofi şi porumb,
funcţie de procentul de amidon şi producţia medie.

Tabelul 1

Randamente la obţinerea unor produse finite din cartof şi porumb
(Profitability of processing potatoes ar maize)

Cartof (Potato) Porumb (lIIaize)

Specificare
UjM efectiv

recalcula t la recalculat la
(Product) 15% amidon/l<g efectiv 56% amidon/kg

(real) (recomputed for (real) (recomputed for
kg 15% starchjl\g) kg 56% 5 tarchjkg)

Amidon (Starch) 1 kg 6,7793 6,1465 1,5047 1,6170

Dextroză 1 kg 12,6018 11,4256 2,5633 2,7546
(Dextroze)

Glucoză (Glucose) 1 kg - - 1,5118 1,6197

Alcool (Alcohol) 1 hl 1,310 1,030 282 278



Tabelul 2

Cantitatea de produse finite ce se pot obţine dintr-o tonă de cartof sau porumb
(Finite amount obtainable from a tone of potato ar maize)

C<J.ntit<J.tea de materie finită realizată dintr-o tonă de materie primă

Produsul
amidon

germeni extract
bioxid(Product) dextroză glucoză alcool borhot hydrol porumb porumb

(starch) (dextrose) (glucose) (alcahol) (slop) (hydrol) (maise (maise de carbon
kg J,;g kg I 1 kg embryos) extract) (C02 )

J

Cartof (Potato)
- efectiv (real) 147,51 79,35 - 76,34 1219 26,45 - - 6,97
- recalculat

(recomputed) 162,69 87,52 - 97,09 1 597 29,10 - - 8,86

Porumb (Maize)
.- efectiv (real) 664,58 390,12 661,46 354,61 5 394 189,38 46,55 61,95 30,81
- recalculat

(recomputed) 618,43 363,03 617,40 359,71 5471 176,23 43,32 57,65 31,26
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Tabelul 3

Mărimea coeficienţilor pentru recalcularea cantităţii de materie primă, funcţie de procentul
de amidon la cartof şi porumb

(Coefficients for recomputing the raw material of potato or maize, depending on starch
content)

Cartof (Potato) Porumb (Maize)

amidon (stareh)
%

10
11
12
13

14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

coeficient
(eoeffieient)

1,50
1,36
1,25
1,16
1,07
1,00
0,94
0,88
0,83
0,79
0,75
0,71
0,68
0,65
0,62
0,60

amidon (stareh)
OI
10

45
46
47
18
19
50
51
52
53

51
55

56
57
58
59
60
61
62
63
61
65

coeficient
(eoefficient)

1,18
1,16
1,14

1,11
1,09
1,07
1,05
1,03
1,01
0,99
0,97
0,95
0,91
0,92
0,91
0,89
0,87
0,86
0,85
0,83
0,82

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Pentru început prezentăn1 situaţia industrializării materiei pnme la.
cele două unităţi analizate, respectiv din Ozun şi Tg. Secuiesc, judeţul

Covasna (tabelul 4). Astfel, în anul 1981, procentul de materie primă pen
tru obţinerea alcoolului a fost de 100/0 din cartof, cu un procent de 140/0
an1idon şi un cost unitar de producţie de 1 362 leiJt, cOlnparativ cu porum
bul de numai 650 lei/t. Pentru produsul amidon, procentul de materie primă

din cartof a fost de numai 30/0' cu un procent de 14,50/0 amidon la un cost
unitar de productie de 5 454 lei/t, comparativ cu cel din porumb de numai
3 448 lei/t. Într~cît s-au prelucrat cantităţi foarte mici de cartof, analiza
privind mărinlea costurilor şi consumurilor energetice s-a făcut pentru
anul 1980 - an în care au fost prelucrate cantităţi lnai mari de cartof.
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Tabelul 4

Un exemplu al industrializăriimateriei prime cu costurile de producţie aferente
(Some production costs)

Materie primă

(Raw material)

Produsul finit (Product) UJM

Icartof porumb
(potato) (maize)

Alcool - prelucrare materie primă % 10 90
(Alcohol) - amidon la prelucrare % 14 53

- costul materiei prime leiJt 750 1400
- costul unitar de producţie leiJt 1362 650

Amidon - prelucrare materie primă % 3 97
(Starch) - amidon prelucrare % 14,5 55,76

- costul materiei prime leiJt 544 1401,47
- costul unitar de producţie leiJt 5454 3448

Dextroza - prelucrare materie primă % 8 92
(Dextrose) - amidon prelucrare % 14,5 55,8

- costul materiei prime leiJt 544 1401
- cost unitar de producţie leiJt 9421 5440

Mărimea costurilor de producţie pentru producerea unei tone de amidon
(tabelul 5) se ridică la 7 456 lei, cînd se foloseşte ca materie primă cartoful
şi 3 462 lei porumbul. Procentul de amidon la cartof a fost de 13,60/0 şi

la porumb de 60,20/0' iar costurile materiei prime au fost de 768 lei la
cartof şi de 1 490 lei la porumb. Valoarea producţiei finite se ridică la
6 250 leijt amidon. Se observă că ponderea cea mai nlare o deţin materia
primă şi cheltuielile cu Însilozarea.

Tabelul 5

lVIărimea costurilor şi valoarea producţiei la obţinerea unei tone de amidon din

cartof şi porumb
(Costs and starch yield value from potato and maize) leift

Materie primă

(Raw material)

Specificare (Itcms)

I
cartof porumb

(potatoes) (maize)

- materie primă 4 720,51 2409,33
- forţa de muncă 228,94 221,14
- cost energie pentru prelucrare 619,58 360,02
- amortisment echipament 42,80 41,10
- cheltuieli pentru însilozarea materiei prime şi

transportul 1 843,95 430,12

Total 7 455,78 3461,74

Valoarea producţiei finite
(Finite yield value): 6 250 leiJt
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Pentru o tonă dextroză, manmea costurilor de producţie (tabelul 6)
se ridică la 13 557 lei cînd cartoful se foloseşte canlaterie primă şi la
5 650 lei din porumb; valoarea producţiei finite este 7 980 lei tona de dex
troză; La fel, costurile cu materia primă şi pentru Însilozarea acesteia deţin

o pondere importantă.

La prelucrarea unui hectolitru alcool, mărimea costurilor de producţie

(tabelul 7) se ridică la 1 371 lei la folosirea cartofului ca nlaterie primă şi

la 638 lei cînd se foloseşte porumbul. Valoarea producţiei finite este de
1 110,9 lei/hectolitru alcool. Pe lîngă cheltuielile cu materia primă şi însi
lozarea, o pondere însemnatăo deţin şi costurile cu energia pentru prelucrare.

Tabelul 6
Mărimea costurilor şi valoarea prodtlcţiei la preIucrarea unei tone de dextroză d in cartof şi

porumb_
(Costs and dextrose yield value from potato and maize) leijt

Materie primă

(Raw material)

Specificare (Items)

I
cartof porumb

(potatoes) (maize)

- materie primă 8 774,86 4 104,35
- forţă de muncă 146,79 134,96
- cost energie pentru prelucrare 1 165,09 636,97
- amortisment echipament 42,80 41,10
- cheltuieli pentru Însilozarea materiei prime şi transport 3 427,68 732,72

Total 13 557,22 5 650,10

Valoarea producţiei finite
(finite yield value): 7 980 lei/t

Tabelul 7
Mărimea costurilor şi valoarea producţiei la prelucrarea unui hl alcool. din cartof şi porumb

(Costs and a1cohol yield value from potato and maize) lei/hl

Materie primă

(Raw material)

Specificare (Items)

I
cartof porumb

(potatoes) (maize)

- materie primă 769,36 363,47
- orz ŞI drojdie pentru prelucrare 38,16 36,71
- forţă de muncă 30,00 28,66
- cost energ.ie pentru prelucrare 108,73 66,20
- amortisment echipament 33,90 33,90
- cheltuieli pentru Însilozare materie primă 391,12 84,60
- cheltuieli pentru transport - 24,49

Total 1 371,27 6:38,03

Valoarea producţiei finite
(Finite yield value): 1 110,90 lei/hl
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Analizînd mărimea consumurilor energetice la prelucrarea unei tone
de amidon (tabelul 8) se constată că acestea se ridică la 3 098 kWh la fo
losirea cartofului ca nlaterie primă şi la numai 1 800 kWh cînd se utilizează

porumbul. Procentul de amidon luat în calcul a fost de 150/0 la cartof
şi 560/0 pentru porumb. Ponderea este dată de energia necesară obţinerii

materiei prime (înţelegînd energia activrl directă, indirectă şi pasivă).

Această energie este de 450 k\iVhjt cartof şi de 880 k\Vhjt porumb.
Pentru o tonă dextroză, mărimea consumurilor energetice (tabelul 9)

se ridică la 5825 k\;Vh prin prelucrarea cartofului şi 3 185 ~Wh la folosirea
porumbului ca materie primă, procentul de amidon fiind socotit acelaşi

cu cel prezentat anterior la obţinerea amidonului.

T(J,b~lul 8

Mărimea costurilor energetice la prelucrarea unei tone de amidon din cartof şi porumb
(Energy consumption for a tone of starch) kWhjt

Materie primă

(Raw material)*)

Specificare (Items)

I
cartof porumb

(potatoes) (maize)

- materie primă 2 765,92 1422,96
forţă de muncă

I 1,22 1,22-

- consum de energie pentru prelucrare 281,76 281,76

- energie încorporată în echipament 49,03 49,03

- energie necesară pentru transportul materiei prime - 45,11

Total 3097,93 1800,08

"') materia primă s-a calculat la un procent de amidon (for a starch content of):
- cartof (potato) - 15%
'- porumb (maize) - 56%

Ta.betul 9

Mărimea costurilor energetice la prelucrarea unei tone dextroză din cartof şi porumb
(Energy consumption for a tone of dextrose) kWhjt

Materie primă '"
(Raw material)

Specificare (ltems)

I
cartof porumb

(potato) (maize)

- materie primă 5 141,52 2424,05
- forţă de muncă 1,22 1,22
- consum energie pentru prelucrare 639,66 639,66
- energie încorporată echipament 43,06 43,06
- energie necesară pentru transport - '76,85

Total 5 825,46 3 184,84
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La prelucrarea unui hectolitru de alcool, consumurile energetice sînt
de 544 k\Vh, respectiv 331 kWh, prin folosirea cartofului şi porumbului ca
materie primă (tabelul 10). Şi în acest caz, ponderea o deţine consumul
total de energie pentru materia primă.

în analiza făcută pîil~l în acest monlent, rezultă superioritatea netă,
atît din pune t de vedere econolllic, cît şi energetic a folosirii ca materie
primă a porumbului în vederea industrializării.

Dar, realizarea producţiilor totale de produse finite, la nivel de" ţară

sau judeţ, presupune existenţaunor anumite suprafeţe de teren necesare
cultivării materiilor prillle, suprafeţe care la rîndul lor sînt influenţate, în
directă măsură, de realizarea unor anumite producţii. Plecînd de la aceste
considerente, s-a calculat, pentru exemplificare, necesarul de suprafaţă

pentru obţinereaunei producţiifinite de alcool de 100 mii hectolitri funcţie

de producţia medie şi procentul de amidon, a'vînd ca materie primă car
toful (tabelul 11) şi porumbul (tabelul 12).

Introducînd în calculator au rezultat următoarele două functii liniare
cu două variabile independente: '

- pentru suprafaţa cu cartof: Sc = 18 822 - 377 Q- 357 A
pentru suprafaţa cu porulnb: Sp = 23 965 - 2 115 Q - 141 A
în care: Sc = suprafaţa cu cartof - ha

Sp = suprafaţa cu porumb -:- ha
Q = producţia medie - t/ha
A = procentul de, amidon - 0/0

Astfel, dacă analizăm necesarul de suprafaţă pentru producţia de
cartof şi porumb realizată în anul 1981, respectiv de 14 501kg/ha cartof
şi 3 510 kg/ha porumb, la un conţinut mediu de amidon de 150/0 la cartof
şi de 53,50/0 la porumb, rezultă o suprafaţă de 8 000 ha cu cartof (pentru
producţia de 100 mii hectolitri alcool) şi de 8 997 ha cu porumb pentru
aceeaşi cantitate de produs finit. Astfel, se poate economisi o suprafaţă

Tabelul 10

Mărimea cosumurilor energetice la prelucrarea unui 111 alcool din cartof şi porumb
(Energy consumption for a hl alcohol) kWhjhl

Materie primă

(Raw material)

Specificare (Items)
cartof porumb

(poiato) (maize)

- materie primă 463,50 244,64
- orz şi drojdie pentru prelucrare 43,78 41,88
- forţă de muncă 0,15 0,14
- consum energie pentru prelucrare 31,72 32,25
- energie încorporată echipament 4,52 4,35
- energie necesară pentru transport - 7,75

Total 543,67 331,01
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Tabelul 11

Necesarul de suprafaţă culth~ată cu cartof pentru obţinerea a 100 mii h1 de alcool funcţie
de producţia medie şi procentul de amidon

(Necessary of area covered by potato for 100 thousands hl aleoho1)

Procent Neccsarul de suprafaţă pentru o producţie medie (Area with a mean yield of ha) t/ha
amidon

I I I I I I I I(Starch
content) 10 12 14 16 18 20 22 24 26

% I

10 15450 12875 11 035 9656 8583 7725 7023 6437 5942

12 12 870 10 725 9 193 8044 7 150 6435 5850 5 362 4950

14 10 020 9 183 7 871 6887 6 122 5510 5 009 4592 4238

15 9680 8066 6 914 6050 5377 4 840 4400 4 033 3723

18 8 550 7 125 6 107 5 344 4 750 4275 3 886 3562 3288

20 7720 6433 5 514 4825 4288 3860 3 509 3216 2962

22 7 000 5 833 5000 4 375 3888 3 500 3 182 2 916 2692

24 6 380 5 316 4 557 3987 3 544 3 190 2 900 2658 2454

Funcţia de producţie (Yield regression): Sc 18 822 -377. Q - 357. A
Sc = suprafaţa cu cartof (potato covered area); Q = producţia medie (potato yield mean);
A procentul de amidon (starch content).

Tabelul 12

Necesarul de suprafaţă cultivată cu porumb, pentru obţinerea 100 mii h1 alcool funcţie de
producţia medie şi procentul de amidon

(Necessary of area covered by maize for 100 thousands hl alcohol)

Procent amidon 11'T"""~arul de suprafaţă pentru o producţie medic de porumb (Area with a mean yield of ha) t/ha
(Starch cOlltent)

% 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6

45 16400 13 120 10 933 9 371 8200 7289 6 560 5964 5466

47 15 845 12676 10 563 9054 7 922 7042 6 338 5762 5282

49 15 150 12 120 10 100 8657 7 575 6733 6060 5509 5050

51 14 595 11 676 9730 8 340 7297 6486 5 838 5307 486S

53 14 040 11232 9 360 8023 7020 6240 5616 5 105 4680

S5 13480 10 784 8 986 7703 6740 5 991 5392 4902 4493

57 13 065 10452 8710 7466 6 532 5806 5226 4 751 4355

59 12650 10 120 8433 7228 6 325 5622 5 060 4600 4216

61 12090 9672 8060 6 908 6045 5 373 4 836 4 396 4030

63 11 815

I

9452 7 876 6751 5 907 5251 4726 4296 3 938

6S 11400 9 120 7 600 6 514 5700 5066 4 560 4 145 3800

Ft:ncţia .de Prod;.;cţie (Yield regressioll): Sp = 23965 141 A - 2 115 Q
Sp = suprafaţa cu porumb (Maize covered arca); A = procent amidon (Starch conten!);

Q = poducţia medie (maize yield mean).
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Fig. 4. Venitul net rezultat prin industdalizarea cartofului şi porumbului în
alcool, funcţie de procentul de amidon (Net income resulted from potato and

maizeprocessing for alcohol, depending on starch content) lei/ha

CONCLUZII

1. Economiile de costuri şi consumuri energetice rezultate ca urmare
a folosirii porumbului ca materie pr'imă în industria amidonului, alcoolului,
dextrozeietc., sînt anihilate de economiile ce se pot .realiza la nivelul întregii
ţări prin folosirea cartofului ca materie primă, aceasta ca urmare a reducerii
necesarului de suprafaţă pentru asigurarea materiei prime. 2. Prin extin-
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dere~. culturii cartofului în zona de stepă la irigat, a realizării unor pro
ducţl1 de 30 tjha, se garantează o funcţionare continuă a unităţilor de
industrializare si se contribuie la eliminarea costurilor si a consumurilor
energetice l1eces~re transportului pentru materia primă. '

Predat comitetului de redacta1'e
la 20 noiembrie 1984

Referent: dr. ing. Ir. Socol

ASPECTSOF ENERGO-ECONOMICAL EFFICIENCY IN POTATO
INDUSTRIALIZATION

Summary

The potato tubers, by their cOlitent of high nutritive substances, are a main raw material
for industrial processing. In this aim they can substitute many others as raw material. So,
il hom the point of view of cfficiency, costs and energy required by potato processing this
plant is inferior ta maize, from the point of view of fieId area needed to yield a raw l11Clterial
amount required for obtaining the same amount of finite product potato is superior to maize.
Important field areas may be, as a consequence, destined ta other crops. By extending the
potato crop arca undeI' irrigation in steppe, yields of 30 t/ha become practica lly possible;
th is is getting a very high energo-economical efficiency ta this crop and is allowing a continuous
functionning of thc factories (excepting, of COUl'se, the remont time).

ASPEKTE DER ENERGETISCH-OKONOMISCHEN EFFIZIENZ IN DER
KARTOFFELINDUSTRIALISIERUN G

Z usammenfassung

Die Kartoffel ist, clank seinem Inhalt in wertwollen Nahrungssubstallzen, ein bedeu
tender Hoshtoff fiir clie Industrie. In dieser Hinsicht kann sie mit vielcn ancleren Rohstoffen
konkurieren. Komparativ mit dcm Mais zum Beispiel, ist die KartoHel wcit iiberlegen weil
sie eine kleinere FIăche fur clie Erzeugung des fur clie Produktion einer bestimmten Fertig
fabrikatmenge notwendigcn Rohstoffes, braucht. Auf dieser Art k6nenn grăsse Bodenflăchen

erspart und mit anderen Kulturpflanzen bestellt werden. Durch die Ausweitung des Kartof
felanbaues, in bewăsserten Konditionen, in der Steppe, k6nnen praktisch Produktionen van
uber 30 T/Ha erzielt werden, was eine hohe energetisch-6konomische Effizienz der Kultur
sichert, sowie eine ununterbrochene Funktionierung der industriallen Einheiten sichert.
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ACf1E KTbI 3HEPfO-3KOHOMl'!1-IECKOI::r 3<P<PE KTHBHOCTI1 TIPI1
DPOMbIIllJ1EHHOVI TIEPEPAEOT KE KAPTO<PEJ15i

Pe310Afe

KapToepCJIh, 6JIarOp;ap51 cBoeMy COp;ep)KaHlUO B UeHHhlx nHTaTCJIbHhIX BCmeCTBax, 5lBJI51eTC5'I

CymecTBeHHbIM CblpheM P;JI51 npOMhIllIJIeHHOCTH. C 'lTOH TOtIKH speHH51 OH MO)l{eT KOHKypHpoBaTb

C MHOrHMH p;pyrHMH npop;yKTaMH HCnOJIhsyeMhle KaK ChIPbe. TaK eCJIH C TOtIKH SPCHH51 BblxOp;a

lipH nepepa60TKe, CTOHMOCTH 11 'lHepreTHtIeCKHX paCXOp;OB Hap;06HhIX lVI51 nepepa60TKH KyKy

pY3bI npCBOCXOP;HT I<apTOepeJIh, C TotIIUI SpeHH51 Hap;ooHoli nJIOIlJ,a,LJ;H P;JI51 npOHSBOp;CTBa Cblpb51

B BBp;y nOJIytICHH51 OnpCp;eJICHHOrO I<OJIl-IIIeCTBa nepepa60TatlHOro npO,LJ;yKTa, KyJIbTypa I<ap

TOepeJI51 5IBJI51eTC51 ueHllbIM ChlpheM. TaI<Hl\I 06pasoM BOSMO)l{HO C'lI<OHOMHTb SHatIlITeJIb

Hble nJIOma.)J,H, I<OTOphIC MoryT HCnOJIh30BaTC51 nop; p;pyfHe paCTeHH51 Hap;06HbIe HapO,LJ;HoMy X0351HC

Tny. PaCllIHpelmeM nJIOmap;eH nOA KapToepeJIeM B cTeIlHoi1 SOHe npH opoellIHHH, npaI<TH4eCI<H

MO:tKHO nOJIytIaTb ypO)KaH B 30 Tira 4TO 06eCnetIHT BbICOKyIO 'lHeprO-'lKOHOMHtIecyIO 'lepepeI<THBHOC

fb I<yJIbTyphI H nOCT051HHYIO pacoTy npOMbIIlTJICHI-IbIX npep;npH51TH1I (HCKJIHC4a51 ncpHol~

pCMOHTa).
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