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Lucrări ştiinţifice (Anale) LC.P.C. Braşov, 1986, voI. XV

GENETICĂ, AMELIORARE, PRODUCERE DE SAMINŢĂ

COREIAŢIA DINTRE STERILITATEA POLINICĂ ŞI REZISTENŢA

LA VIRUSUL Y LA LINIILE DE AMELIORARE LA CARTOF

LUCREŢIA POP, T. CATELLY

Corelat ia s-a stabilit pe baza analizei de viabilitate a Dolenului
b material ~ndrosteril si andmfertil. Metoda cu trifenil tet;azolium
clorid (1' Te) s-a găsit ~ă exprimă cel mai bine funcţiile vitale ale celu
lei. Folosind această metodă s-a constatat o variaţie a fertilităţii pole
nului În funcţie de soi şi de condiţiilede mediu din perioada infloritului.
Analizind viabilitatea genitorilor cu rezistenţă extremă la "lirusul Y
al cartofului (V Y C ) care posedă gena R y (de tip Solanum stolonijerttm)
s-a constatat că din 23 genitori, 16 sint 100% andmsterili. Procentul
de prindere obţinut prin po]enizarea formelor androsterile este compa
rabil cu c.:~l obţinut la mamele androfertile, ceea ce sprijină ideea folosirii
lor in programul ele ameliorare.

Rezistenţa extremă, monogenică sau oligogenică la virusul Y a fost
depistată în speciile de Solanum stoloniferum, S. and?:genum, S. hOltgasii.

Spre deosebire de cea existentă în S. andigenum, care nu conferă re
zistenţă şi la tulpina din grupa C a virusului Y (YC) şi care nu afectează

fertilitatea polinică, sursa de rezistenţă din Solanum stolonijent1n acoperă

toate tulpinilc, dar (~ste însoţită de o pronunţată androsterilitate.
Deşi gena de rezistenţă extremă R y din S. stoloni.ferum a fost studiată

de Ros s îndt din 1958, în afară de Z adi n a (1978), Sar var y şi

S w i c z y n ski (comunicări C.A.E.R.) care au semnalat în treacăt adro
sterilitatea hibrizilor purtători ai acestei gene, nu au fost efectuate analize
sistematice carc să pernlită elaborarea unei tactici specifice în ameliorare.

La speciile de Solanum. androsterilitatea este destul de frecventă şi

se manifestă diferit (prin indehiscenţa anterelor, dcgenerarea polenului sau
aglutinarc) .

Cauzele androstcrilităţii sînt multiple. O prim~t cauz~l., distribuirea
neregulaEl. a cromozOlTIilor şi acţiunea unor gene specifice de sterilitate,
cuplată cu existenţa unor anumite condiţii de mediu (J o h n s o n, citat
de NI: u r e Ş an, 1967).



12 LUCREŢIA POP.T, CA'rELLY

Analiza efectuatrl în 1984 pentru caracterizarea genitorilor androfertili
şi androsterili, utilizaţi frecvent în programul de hibridare de la Braşov,

a evidenţiat o serie de aspecte cu implicaţii speciale în practica ameliorato
rilor, aspecte pe care le.sem,nalăm în ~?lllunicarea .de faţă.

Eficienţa hibridării e~te condiţionată de viabilitatea polenului, de
capacitatea lui de a germina pe stigmat şi de a participa la fecundare.

Determinarea viabilităţii constituie o problemă foarte importantă,

de aceea s-a considerat utilă evidentierea celei mai bune metode de colorare
a polenului care poate fi folosită îrt testarea acestui caracter.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru alegerea celei mai adecvate şi practice lnetode de determinare
a viabilităţii polenului s-au Încercat trei metode, folosind polen de la trei
soiuri - Prosna, Super, Desiree - cu fertilitate diferită:

1) colorarea Într-o soluţie de aceto-cannin 2% (R a i c u, 1962) ;
2) colorarea după metoda Sardakov (P o p o v a, 1954);
3) colorarea cu tryphenil - tetrazolium-clorid (T T C) 1% (D i a 

con u, 1962).
Verificarea s-a făcut prin germinaren în soluţie de zaharoză 200/0 +

+ 1% agar-agar + 5 mg acid boric + 5 n1g hidroxid de calciu (M o r t e 11

s e n şi colab., 1964, citat de J a n s s en, 1976 Euphytica 25).
Polenul recoltat proaspăt s"'a colorat cu cele trei soluţii apoi s-a ana

lizat la microscop în cinci repetiţii, calculîndu-se în procente viabilitatea
polenului.

Germinarea pe mediu solid s-a efectuat în termostat la temperatura
de 24-26°C, iar numărarea tuburilor germinaţi s-a făcut după 17 ore.

Genitorii androsterili au fost analizaţi prin metoda de colorare T.T.C.,
dublată de germinarea pe mediu.

Analizele în meioză s-au efectuat la boboci tineri, prin colorare cu
orcein~l propionidl 2%.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Rezultatele obţinute privind viabilitatea polenului determinat pnn
cele trei metode sînt prezentate în tabelul 1.

Aceto-carminul coloreaz~l în roşu grăunciorii cu citoplasmă, iar gr~lun

ciorii sterili rămîn necolorati.
Metoda prezintă o variaţie mică exprimată prin coeficientul de variaţie

la gr~LUnciorii coloraţi în roşu, ceea ce necesit~t întotdeauna numărarea aces
lora în probă şi nu acelor necoloraţi.

Metoda Sardakov se bazează pe determinarea activităţii peroxidazei,
enzimă ce se găseşte în grăunciorii viabili. Grăunciorii se diferenţiază în
4 clase: roşu şi roz reprezintă grăunciorii viabili, galben sau necoloraţi,

grăunciori neviabili.
Metoda prezintă o variaţie mică sau mijlocie la grăunciorii coloraţi

în roşu sau roz ceea ce face ca aceştia să constituie ponderea în aprecierea
fertilităţii.
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Metoda cu dorură de triphenyl-tetrazol dorid (T T C) are la bază

reducerea de către dehidrazide din grăunciorii vii a sării de tetrazolia 1a
l@l'rtfaz'ap.',de Clpoare· roşiG.

. 1 " , ',', \. ..., .,<. '"

Grăunciorii se diferenţiază în· trei dase: 'roşu,
1 galben şi' necoloraţi.

Această metodă prezintă o variaţie mică şi nlijlocie la grăunciorii

coloraţi în roşu, deci de aceştia se va ţine seama în primul rînd în aprecierea
fertilităţii polinice.

Din punct de vedere al germinării pe mediu, precizia este redusă la
metoda cu aceto-carmin ceea ce a dus la eliminarea ei, deşi diferenţiază cel
mai bine soiurile şi prezintă cea mai mare omogenitate a probei (tabelul 1).

Dintre metodele studiate, metoda T T C prezintă o serie de avantaje?
priIl:tre.. care der~marcat faptul că foloseşte reactivi cu timp de stocare mai
îndelungat şi exprimămai bine funcţiilevitale ale oelulei .. Din,această cauza
s-a adoptat ca metodă de caracterizare a fertilităţii genitorilor folosiţi în
ameliorare fiind dublaUi de metoda mai laborioasă dar mai precisă a ger
minarii pe mediu.

Tabelul 2

Verificarea rezultatelor metodei de colorare T T C prin germinarea

polenului pe mediu

I
Grăunciori coloraţi, %

I
Grăunciori germinaţi, %

Cultivarul

I Iroşii galbeni total, tub] normali

Manuela 73,3 0,0 63,0 100,0

Vally 71,0 12,0 63,8 100,0

M.P.I. 70.90.11 70,6 8,6 60,0 100,0

Erna 60,9 39,0 51,0 100,0

Weima 60,2 7,4 60,2 100,0

Adretta 59,2 22,3 52,2 100,0

Super 57,7 22,1 52,5 100,0

Saphir 55,4 12,5 59,4 100,0

Darada 65 55,3 17,0 46,3 100,0

Prasna 53,5 18,5 48,2 100,0

Fresia 44,3 13,2 38,2 100,0

Bv.X.72 .600 .22 1,5 65,9 28,0 26,2

Bv.X.72.600.6 1,5 41,2 19,5 25,0

Anda 0,0 57,5 33,0 27,2

Bv.XX.72.598.13 0,0 55,7 30,0 26,7

Bv.X.75.1.6 0,0 35,1 7,6 0,0

Bv.X.75.1.9 I 0,0 31,0 6,0 0,0

Y = 4,2041 +0,7558 X t + O,3392X2

Y = Procent de grăunciori germinaţi

Xl = Procent de grăunciori roşii

X 2 = Procent degrăunciorigalbeni

Y (5%) = 9,2921

X t =0,0
X 2 = 15,0
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Din rezultatele prezentate în tabelul 2 se constată că normalitatea
tuburilor polinice este bine expl'w.atl".de'1l'rQPorţia.grăl1ndorilor roşii (ţpţi

cultivarii cu 100% normalităţi au un număr lnaredeg,~~Jlp,:t;ioriIoşH.,peste
44%).

Existenţa în proporţie de sub 2% grăunciod' r0Şii, dar în proporţii

relativ mari (peste 40%) grăunciori galbeni poate duce la un număr însemnat
de grăunciori germinaţi, doar de normalitate uneori redusă (25,0; 27,2).

Cînd procentul de grăunciori galbeni a scăzut sub 40%, în condiţiile

absenţei grăunciorilor roşii, germinaţia s-a micşorat substanţial (7,6; 6,0).
iar normalitatea a dispărut (0,0), figura 1 şi 2.

Fig. 1 - Grăunciori de.polen germinaţicu tuburi polinice normale

Fig. 2 - Grăunciori de polen germinaţicu tuburi polinice anormale
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r·COri.siderînd că metoda folosită' colorează toţi, grăuncioriiJ?otenţiali
viabilicarereuşesc diferit să germinezeşisă străbată'stilj).lîn funcţie de
'tificienţa echipamentului enzimatic ~i de condiţiile de mediu existente s-Cl;u
stabilit ca variabile independente (Xl şi X 2) proporţiile de colorare şi ca
:variabii~ dependente (Y) proporţia de genninâre: ,',

>Potentînd ecuatia de regresie calculată s-a obtinut pentru o sigurantă

deS% grău~cidri ger~inaţi, un minim de 15% grău~ciori coloraţi îngalb~n
în situaţia în care marcarea roşie lipseşte total. .

Fertilitatea polenului, exprimată prin metoda decolorare cu T T C
a variat foarte mult în functie de conditiile de mediu din ziua recoltării

probelor (tabelul 3). ' ,
Tabelul 3

Variaţia fertilităţii polinice determinată prin metoda de colorare T T C, in funcţie

de condiţiile recoltării in cimp

Ca lorare TTC Condiţiife recoUării pa lenului

Cultivarul Igalben, % I
tempera- I"mi~itat~aInebulozitate

roşu, % data tura, °e relativă. m (0-10)
. aer, ~-S

50,0 10,0 9.06.83 13,6 63,5 0,6

Adretta 40,0 6,0 17.06.83 13,7 97,5 10,0

41,4 16,5 23.06.83 13,8 59,0 1,6

59,2 22,3 28.06.83 17,0 79,7 4,6

48,4 0,0 25.06.83 14,1 63,5 0,6

Super
57,7 22,1 28.06.83 17,0 79,7 4,6

57,5 18,3 2.07.83 16,8 83,5 7,3

61,7 38,2 5.07.83 19,0 83,2 7,0

Ema
60,9 0,0 1.07.83 16,8 76,5 5,6

46,1 0,0 8.07.83 20,2 75,7 2,3

48,7 20,3 1.07.83 16,8 76,5 5,6
Bv.X.72.600.7 64,1 1,9 2.07.83 16,8 83,5 7,3

41,6 0,0 8.07.83 20,2 75,7 2,3

61,0 25,0 1,07.83 16,8 76,5 5,6
Bv.Ph.67.8147.82 67,0 0,0 2.08.83 16,8 83,5 7,3

82,0 0,0 8.08.83 20,2 75,7 2,3

Bv.X.72.600.4 56,1 23,8 1.07.83 16,8 76,5 5,6

66,1 0,0 8.07.83 20,2 75,7 2,3

Bv.X.72.600.6 0,0 33,3 7.07.84 11,2 80,0 1,7

41,2 1,5 12.07.84 21,1 69,0 0,3

YR = 3,8315 Xl + 2,0115 X2 + 5,7890 X3 - 182,0331
YG = -1,5102 Xl + 9,1734 X2 + 1,0220 X3 - 670,3300
20'C - 80%-10 Căldura umedă 2,6R:l,0 G
20'C - 60%-1 Arşiţa, soare 21,OR : 0,0 G
14'C-80%-10 Frig umed 1,7 R : 1,0 G
14'C-60%-lFrig uscat 0,0 R :0,0 G
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Astfel, la soiul Adretta s-a constatat o reacţie de la 40% grăunciori

roşii şi 60/0 grăunciori galbeni la 59,2% grăunciori roşii şi 22,3% grăunciori

galbeni.
Variaţii mari au fest de asemenea la soiul Super, la liniile cu rezis-

tenţă la virusul X, Bv-72-600-7 şi Bv-72-600-6. .
Se observă că, în general, pentru totalul de grăunciori coloraţi în care

ponderea principală o au cei roşii, o temperatură de cea 17°C, o umiditate
relativ{l a aerului de 77 - 79~~ şi un cer parţial noros, adidl note de nebulo
zitate de 4-7 sînt favorizante.

O primă aproximare, neţinînd seama de specificitatea soiului şi de
vîrsta ontogeneticăa plantei, o poate da, pentru orientarea necesară îmbună

tătirii luetodei, calcularea regresiei simple fără interactiuni si actiuni de
gT~d superior. ' , ,

Tabelul 4

Fertilitatea polinică a genitorilor cu rezistenţă extremă la virusul Y (VYC)

Cultivarul
______":-C_o..,..,lo_ra-re-pr-il1--T-.T_.c_·;-- I· '

roşu, % gllben, % neco\or .. ~.~

Procent de
germinare

lvI.P.I. 55.957.35

M.P.I. 59.704.168

Bv.y 75.7.57

Bv.y 75.7.27

Bv.y 75.7.93

BOBR

PG.285

PG.286

PG.429

lvI.P.I. 54.4129-288

M.P.I. 61.516-20

M.P.I. 63.614- 186

lvI.P.I. 66.1168-28

. M.P.I. 69.1409-36

Bv.y 73.800-68

Bv.x.y. 75-1162.344

Esta

Fana!

Buzura

Brda

Pilica

San

lvIagyar Rozsa

2 -... c. 261

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

51,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

49,0

96,0

99,0

99,0

~9,0

9'9,0

100,0

100,0

100,0

:tOO ,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

tOO,O

100,0

100,0

IOO,a

roo,o
too,o
lOO,O

23,6

59,0

4,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Variabile independente sînt cei trei factori climatici (temperatura,
umiditatea aerului şi nebulozitatea), iar variabile dependente alcătuiesc

proporţiile de grăunciori roşii şi galbeni (YR şi YG)'

Analizînd condiţiile extreme cele mai frecvente se constată că în con
diţii de căldură umedă şi de frig umed raportul este în favoarea grăunciorilor

roşii (2,6 R : 1,0 G), la arşiţă şi soare nu se mai formează grăunciorigalbeni,
iar la frig uscat fertilitatea scade complet.

în tabelul 4 este prezentată fertilitatea polinică a genitorilor cu re
zistenţă extremă la virusul Y al cartofului (V Y C), care posedă genfl. R y de
tip Solanum stoloniferum. Se observă că .. din cei 23 de cultivari utilizaţi,

cinci au fertilitate cuprinsă între 1 şi 4%, evidenţiată prin colorarea cu
T.T.C. şi 16 sînt complet androsterili.

Analizînd cîte 500 celule mamă în diviziunea 1 şi a II-a la fiecare din
soiurile SAN, PILICA, BOBR, BUZURA şi BRDA s-au observat numeroase
aberaţii cromozomiale: număr mare de univalenţi pe celulă, disjuncţii

inegale, punţi, triade, pentade, celule cu micronuclei (figurile 3, 4, 5, 6, 7).
La toate soiurile androsterile polenul a rămas grupat în tetrade sau

grupe mai mari fără plasmă, necolorat (figurile 8 şi 9).
Procentul de prinderi obţinute prin polenizarea formelor androsterile

100%, cu rezistenţă extremă la virusul Y, a variat în funcţie de specifici
tatea combinaţiei (47,9 la P.G. 287 şi 3,1 la Magyar Rozsa cînd polenizator
a fost Desiree) - (tabelul 5).

De remarcat numărulmare de polenizări utilepentru ameliorare (85,8%
la soiul SAN unde se combină rezistenţa extremă la virusul Y cu marea re
zistenţă la mană a liniei Bv.Ph.78.6869-7. Acelaşi soi combinat cu Super
rezistent la degenerare a avut un procent de prindere de 80,1; 47,9% care
combină imunitatea la Y a lui P.G. 287 cu mărimea si culoarea rosie a lui
Desiree; 46,1% care imprimă forma rotundă a lui CoÎina unui soi ~u .mult
sălbatic, dar imun la Y, BOBR.

Fig.} 3 ~ Soiul anclrosteril SAN (11 = 24), l11etafaza 1 Cu cromo
]Ql11.i. retarclatari
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Fig. 4 - Soiul andro
steril SAN (n = 24),
telofaza 1 cu punte

meiotică

Fig. 5 - Soiul audro
steril SAN (u = 24),
metafaza II cu cromo-

zomi rretardatari

Fig•. 6 --c'Şo-iul andro
steril SAN (lţ "7.24),
telofaza II cu cromo-

zomi retardatari
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Fig. 7 - Soiul andro
steril SAN (n = 24).

triada

Fig. 8 - Polen andro
steril (soiul SAN)

Fig. 9 - Palen andra
stedl (soiul BOBR)
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Tabelul 5

Procentul de prinded obţinute prin polenizarea liniilor androsterile cu rezistenţa extremă la
virusul Y, cu polen viabil de Ia' alţi parteneri

~ X 3 I Procent de l:ace

PG.287 X Desiree 47,9

PG.287 X Super 35,6

PG.287 X Bv.Ph.78.6854-13 22,8

PG.287 X M.P.I.61.303-34 21,6

PG.287 X Bv.X.75-1-37 15,2

PG. 287 X Cati 10,0

PG.287 X Manuela 4,5

N= 1150

San X Bv.Ph.78.6869.7 85,8

Sau X Super 80,1

San X Colina -33,6

N = 2069

Magyar rozsa X Colina 23,7

Magyar fozsa X Duet 12,4

Magyar rozsa X Manuela 4,4

Magyar rozsa X Desiree 3,1

N = 843

Bobr X Colina 46,1

Bohr 'x Bv.Ph.78.6869.7 39,4

Bobr X Super 39,2

N <= Numărul -de flori polenizate

Din tabelul 6 se poate vedea că procentul de prinderi obţinute la ma
mele androsterile este comparabil cu cele obţinute la mamele androfertile:r
în unele cazuri chiar mai mare (P. G.287 Desiree sau SAN X SUPER, SAN X
Bv.Ph.78.6869-7), ceea ce sprij ină ideea folosirii ca parteneri ai liniilor
androfertile, cu şanse egale de reuşită în programul de hibridare.

în această situaţie avantajul practic al lipsei necesităţii castrării

florilor apare cu atît mai evident. De asemenea se poate vedea că din punct
de vedere economic, la economia de forţă de muncă necesară la castrare
(10475 hibridări la soiul P.G.287, MagyarRozsa, San, Bobr: 200 castrări,

}Z.O. X 58,85 lei/Z.O = .3 082,56 lei economisiţi) se adaugă şi o economie
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Tabelul 6

Situaţia comparativă a prinderilor la hibridare la partenerii materni sterili sau fertili polinic

Procentul de baee la hibridul eu
partenerul patern

Partenerul DlJ. tcr:l Comportarea la V'{C

Db," IM'''Uc1,1 Sup,,' I . \ev< Ph7. Calma 78.6869..

PG. 287 ~ 4,5 35,6 - ------
Magyar rotsa Rezistenţă extremă 3,1 4,4 - - ----------
Sau - - 80,1 33,6 85,8

,

I
--------

-j Tollocan 5,2 4,5 20,9 17,2 ------------
i Super Sensibilitate sau 7,6 30,2 - - -----------

Colina
rezistenţă de cîmp 6,9 59,6 - --

I~
------ --

Bv.Ph.78.6854-13 16,7 28,9 -

mai importantă de 5 zile (10 475 hibridări: 200 castrări/Z.O X 10 oameni =
= 5 zile economisite) care permite o mai bună eşalonare cronologică a hi
bridării în intervalul înfloririi.

Scurtarea timpului permite repetarea polenizării în acelaşi interval
de timp planificat iniţial, ceea ce sporeşte considerabil numărul de prinderi.

CONCLUZII

(1) Seriile de infecţii severe prin altoire ale căror rezultate definitive
se vor încheia în curînd, vor certifica gradul absolut de rezistentă extremă

la virusul Y al genitorilor androsterili. în urma acestor certitudi~i, testarea
prin colorare cu T T C a fertilităţii polenului constituie un test indirect,
dar rapid, al imunităţii clonelor în prima generaţie vegetativă. (2) Cercetă

rile trebuie continuate hibridologic pentru verificarea naturii androsterili
tăţii, exclusiv nucleare sau nucleo-citoplasmatice. (3) Cunoaşterea capaci
tăţii specifice de combinare (existenţa materialului nuclear de origină S.
stoloniferum implică neomologii cromozomiale) poate eficientiza utilizarea
acestui tip de genitori. (4) Parcelele de hibridare în cîmp trebuie să fie cît
mai aproape de forma pătrată pentru a avea cît mai scurte laturi expuse
bondarilor sau să fie mărginite de benzi protectoare cu material androsteril.
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CORRELATION BET\VEEN THE POLLEN STERILITY AND THE
RESISTANCE Ta Y VIRUS IN THE AMELIORATIVE LINES AT

,POTATO

S,UMMARY

The correlation was established on the analyse of pollen viability at androsterile and
androfertile matter. The method with triphenyl tetrazolium-chlorid (T.T.C.) expresses the
better the vital functions of the cell. By using this method the pollen fertility varied in func
tion of the variety and of medium conditions during floweringperiod. At the analyse of geni
tors viability with a very high resistance to Y virus at pototo (V.Y.C.) that had Ry gene (50.
lanum stoloniferum type) itwas observed that from 2.3 genitors, 16 of them are 100% andro
steriles. Viability percentage obtained by pollination of androsterile formsis comparable to
that obtained at androfertile mothers, that favorize their use in the amelioration programme.

FABLES

Table 1 - Comparison of colouring methods in order to test pollen viability
Table 2 - Results of colouring method' T.T.C. by germinating the pollen on medium
Table 3 - Variation of pollen fertility determined by colouring method T.T.C., in function

of the field harvest conditions
Table 4 - Pollen fertility of henitors with high resistance to Y virus (VYC)
Table 5 - Percentage viabilities by pollination of androsterile lines with very high resis

tance to Y virus, with viable pollen to other partners
Table 6 - Comparison of viabilities at cross breeding at mother partners with sterile 01'

fertile pollen

FIGURES

Fig. 1 - Grain of pollen germinated with normal pollen tules
Fig. 2 - Grain' of pollen. germillated ·with abllormal tules
Fig. 3 - Androsterile variety SAN (n = 24), I metaphase with retardative chromosomes
Fig. 4 - Androsterile variety SAN (n = 24); II telophase with meiotic bridge
Fig. 5 - Alldrosterile variety SAN (n, = 24); II metaphase with retardative chromosomes
Fig. 6 - Androsterile variety SAN (n F 24), II telophase with retardative chromosomes
Fig. 7 - Alldrosterile variety SAN (n = 24) triad
Fig. 8 - Alldrosterile pollell (SAN variety)
Fig. 9 - Androsterile pollen (BOBR ,variety)
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DIE KORRELATION ZWISCHEN nER POLLENSTERILITÂT UND
DER Y-VIRUSRESISTENZ BEIZUCHTSTÂMMEN DER KARTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

Die Korrelation wurde an Hand der Lebensfăhigkeitsanalysedes Pollens bei mănnlich
sterilem und mănlich fertilem Material bestimmt. Es wurde gefunden, dass die Methode mit
Triphenyltetrazoliumchlorid (T.T.C.) am besten die Lebensfunktionen der Zelle ăussert.

Mit Hilfe dieser Methode wurde eine Variation der Pollenfertilităt festgestellt, die abhăngig

von Sorte und den Umweltbedingungen zur Zeit der Biute ist. Bei de Analyse der Leben
sfăhigkeit der Genitoren mit extremer Y-Virusrcsistenz derKartoffel (V.Y.C.), die das Gen
Ry besitzen (von Type Solanum stoloniferum), wurde festgestellt; dass von 23 Genitoren 16
100% mănnlich steril sind.

Der Prozent des Ansatzes durch Bestăubung der mănnlich sterilen Formen ist ăhnlich

dem, der bei mănnlich fertilen Muttern erhalten wurde, dies untermauert den Gedanken der
Verwendung dieserFormen im Zuchtprogramm.
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Tab. 1.
Tab. 2.

Tab. 3.

Tab. 4.
Tab. 5.

Tab. 6.

Vergleich der Anfărbungsmethoden zur Prufung rder Pollenlebensfăhigkeit.

Prlifung der Ergebnisse der Anfărbungsmethode mit T.T.C. durch Keimung des
Pollens auf einem ,Medium.

Verănderung der Pollenfertilităt,be;;timmtd~rch •.\nfărbungsmethode mit T.T.C.,
in Funktion van denErntebedingungen aui dem. Feld.
Die Pollenfertilităt der Genitoren mit extremer Y-Virusresistenz (VYC).
Der Prozentsatz der Ansătze die durch Bestăubung mănnlich steriler Y-virusresis
tenter Stamme mit lebensfăhigen Pollen von andern Partnern erzielt ·wurde.
Vergleich der Ansătze bei Hybridierung pollensteriler oder pollenfertiler Mutter
partner.
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Abb. 1. Gekeimte Pollenkorner mit norma-Item. PollenschIă,uchen.
Abb. 2. GekeimtePollenkorner mit anormalen Follenschlauchen.
Abb. 3. Mănnli~hsterileSode SAN (n = 24), Metaphase 1 init; Retardatiollschromosomen.
Abb. 4. Mănnlich sterile Sorte SAN (n = 24), TelophaseÎ mit meiotischer Brucke.
Abb. 5. Mănnlich sterile Sode SAN (n = 24), Metaphase II' mit Retardationschromosomen.
Abb. 6. Mănnlich sterile Sorte SAN (n = 24), Telophase II ruit Retardationschromosomen.
Abb. 7. Mănnlich sterile Sorte SAN (n =24), Triade.
A bb. 8. Mănnlich steriler Pollen (Sorte SAN).
Abb. 9. Mănnlich steriler ponen (Sorte BOBR).

KOPPEJ1)IIl.!4)I MEjKIlY CTEPI1J1bHOCThlO TIbIJ1bIJ,bI
11 YCTOVI4I1BOCTblO K BHPYCY Y CEJ1E KUI10HHbIX J1HHHVI

KAPTO<1>EJ1)I

PE3lOME

KOppeJUIUH51 6bIJIa yCTaHOBJIeHa Ha OCHOBe aHaJIH3a >KH3HeCnoco6HOCTH nhWbUhI KaK
My>KCCKHCTepHJIbHOrO, TaK H My>KCCKH epepTHJIbHOrO MaTepHaJlâ. BblJIO yCTaHOBJIeHO, tITO Me
TOA C TpHepeHHJI TeTpa30IIJ..HYM XJIOpHAOM (T.T .C.) JIytIII.ie Bcero BblpamaeT >KH3H.eHHble epYHK
II.HHKJIeTKH. DOJIb3Y5ICb 9THM MeTOAoM 6bIJlO yCTaHOBJIeHO KOJIe031me epepTHJIbHOCTH nblJIbUb1
B saBHCHMOCTH OT copTa H OT YCJIOBHH cpeAbI B TetIeHHe nepHOn;a UBeTeHH5I. B pe3YJIbTaTe aHa
JIH33 >KH3HeCnOCOOHOCTH pOAOHaqaJIbHHKOB C 9KCTpeMaJIbHOH YCT01P:lHBOCThlO K BHpyCy Y Kap
ToepeJI5I (V"Y .C.,) KOTopbIe OOJIap;aIOT reHOM Ry. (tip Solanum stoloniferum), OblJIO ycraHo
BJIeHO, tITO HS 23 pOp;OHaqaJIhHHKOB 16 5IBJI5IIOTC5I Ha 100% CTe pHJIhHbIMH. DpOll,eHT SaB.H-
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3blBamUJ: nOJIyQCHHbIH npH OTIbIJleHHH My}KCCKHCTepIIJIbHbIX cţ'OpM cxogeH C MY}KCCKHepep-

TIWbHbIIIIH MaIvlaMH, 410 yKpenJIReT lI,IJ,elO EC3MOfKEOCTH HX HCnOJlb30SaEHH B CeJIeKIl.ROHHOii

n pOrpaMrvle.

OBb51CHEHl1E PHc~rHKOB

PUG. 1 - fIpopocwHe nblJlbIl.eBble 3epHa C I-IOpMBu'IbllbIl\!H nbIJIbll,eBbIMH TpyoKaMR

PUG. 2 - IlpopocllIlie nblJIbIl.eEble 3epHa C EeHOpMaJlbHbIMlI nbIJIbll,eEblMH Tpy6KaMH

PUG. 3 - MY)l~CCKHCTepl1u'IbHbIH COpT SAN (n = 2-4) MeTaepa3a I C OTCTaBlliHMR XpoMocoMaMHI

PUG. 4. - My)l{CCKHCTepI-WbHblH COpT SAN (n = 24) TeJIeqJ33a I C MeH03HbIM MOCTOM

PUG. 5 - My)l{CCKHCTepHJlbHblH COpT SAN (n = 24) MeTaepa3a II C OTCT3BWHMH XpOMOCO

M3MH

PUG. 6 - MY}KCCKHCTepHllbHbIH COpT SAN (n 24) TeJIoepa3a II C OTCTaEWHMH XpOMOCO--

MaMH

PUG. 7 - My)l{CCKRCTepHJIbHblti COpT SAN (n = 24), TpHa;n;a

Puc. 8 - MY}KCCKHCTepHJIbHaH nbIJlbIl.a COpT Sl",N
PUG. 9 - MYfKccKHCTepHJIbHaH nblJIbIl.a COpT BOBR

TA13JH1IJ, bI

Ta6/l1Ulţ3 1 - CpaBHeHHe MeTO;n;OB OKpaCI<H ;U;JI51 TecTHpOBaHH5I }KH3HeCnoc06HoCTH nbIJIbUbI.

Ta6/l11tta 2 - IlpoBepKa pe3YJIbTaTOB oKpacKlI TTX nyTeM npoparu.HBaHHH nbIJIbIl.bl Ha cpe;n;e

Ta6.w4a 3 - KOJIe6aHHe epepTHJIbHOCTH nblJIbIl.bl onpe;u;eJIReMOH MeTO;n;OM oKpacKH TTX
B 3aBHCHMOCTH OT YCJIOBHH YLOPKH B nOJIe

Ta6/lu4a 4. - <I>epTRJIbHOCTb nblJIbIl.bl pO;n;OI-IaLlaJIbHHKOB C 3KCTpeMaJIbHOli YCTOHlIHBOCTblO

K BHpyCy Y (VYC)
Ta6/l1W,a 5 - DpOIl.eHT npH)l{HBaeMOcTH nOJIyl.leHHble nplI OTIbIJIelmH My)l{CCKHH CTepHJIbHbIX

JIHHHH C 5lKCTpeMaJIbHOH yCTOHtIHBOCTblO K BHPYCy Y )l{H3HeCTIoc06HOH nbIJIbIl.OH

OT p;pyrnx napTeHepOB

Ta6/luLja 6 - CpaBHHTeJIbHOe COCTOHHHe nH)l{HB3eMOCTH npH fH6pH;n;H33Il.HH MarepHHcKHK

napTeHepOB ca CTepHJIbHOH HJIH epepTHJIbHOH TIbIJIbIl.OH.
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CONTRIBUŢIILA lVnCROPROPAGAREA VEGETATIVĂ

PRIN CULTURA "IN VITRo." .A CARTOFULUI

MAGDALENA BÂRĂ*

în experienţeleefectuate s-au testat diferite medii nutritive pentru
a obţine o propagare rapidă "in vitro" a tuberculilor p1ante1or de cartof.
Cele mai bune medii au fost Gamborg-B S, Margara-N 30S, cu modifi
cările originale şi compoziţia noastră C 12.

Folosind minibutaşii nodali a noilor plăntuţe formate din meris
teme s-au obţinut un numărmare de plante viguroase. Viabilitatea noilor
p1ăntuţe înrădăcinate, transferate în seră a fost fGarte bună.

Culturile de ţesuturi "în vitro((, ca instrument de multiplicare vege
tativă în condiţii aseptice a exemplarelor selecţionate, cîştigă din ce în ce
mai mult teren datorită multiplelor avantaje aduse, în diferite domenii
(horticultură, pomicultură, agricultură, silvicultură ş.a.), fiind tot mai
mult implicate în programele de ameliorare a plantelor.

Literatura de specialitate consultată relevă interesul crescînd suscitat
de acest mod de multiplicare asexuată la cartof.

Importanţa culturii cartofului, numeroasele studiî privind devizio
narea acestuia, cercetări de mai bine de 20 de ani privind tehnicile culturilor
"ih vitro(( la această plantă, au atras atenţia pe plan mondial în obţinerea

şi regenerarea de material sănătos. Şansele (ca şi dificultăţile, de alt fel) în
Qbţinerea unui astfel de material prin culturi de meristeme, de multiplicare
a acestuia în timp scurt într-un număr mare de copii genetic identice şi de
păstrare clonală a germoplasmei, au făcut să se aprofundeze şi să se diver
sifice studiile asupra acestor aspecte şi să se dea o mare atenţie culturilor
"in vitro((.

Preocupările specialiştilor din ţara noastră pentru obţinerea multi
plicărilor clonale a unor soiuri valoroase de cartof, libere de viroze, studiile
prezentate la al 2-lea "Simpozion naţional de culturi de ţesuturi vegetale
(1983)", ilustrînd aceste preocupări reclamate de necesităţi economice şi de
producţie, ne-au sugerat cercetările experimentale efectuate de noi de la
începutul acestui an, ale căror date le prezentăm în lucrarea de faţă.

* Institutul de Cercetări şi AmenJ.jări Si1vice, Braşov.
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În experinlentele efectuate s-a studiat o cale de micropropagare rapidă
"in vitro" a plantelor de cartof, în dorinţa de a aduce o contribuţie teoretică

şi practică în acest sens, utilă specialiştilor din domeniu.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material vegetal (primit de la I.C.P .C. Braşov) s-au folosit la În
ceput fraglllente nodale din lăstari sterili obţinuţi în condiţii aseptice din
meristeme, iniţiate de T. C o m a n (Mădlcineni) şi stocarea în frigider
(decembrie 1983). Scopul primelor noastre încercări a fost de a realiza o
proliferare cît mai eficientă a acestui material initial si de a obtine plante
întregi. " ,

Ulterior (illartie 1984) în paralel, din dorinţa de a parcurge întreaga
filieră a schemei de cultură cu solutiile noastre, de la inocularea tesutului
meristematic pînă la obţinerea de plante autotrofe transferate în ~eră, s-a
utilizat ca material donator, colt detasat de la tuberculii din soiul lVluresan
(acelaşi cu cel folosit la LC.P'.P. Mărăcineni). '

Dezinfecţia acestui material vegetal s-a efectuat în mai multe variante
dintre care prezentăm pe cea nlai bună (reuşită 980/0): cufundare 1 minut
în alcool 70°, urmată de îmbăieri succesive în: soluţie de Zineb 0,40/0 5 mi
nute, hipodorit de Na 50/0 cu Tween 80-4 minute, dorură mercurică 1ey()
în (alcoo1500) 1 minut şi în final 2 minute în apă oxigenată 50/0' după care
mai multe spăIări cu apă sterilă. Din acest material dezinfectant s-au pre
levat fragmente de 0,3... 1 mm conţinînd meristeme, care apoi au fost puse
în cultură în eprubete (<2> 25 mmJh 160 mm) sau vase conice de 25 şi 50 mL

lVIediile de cultură au fost diferenţiate, după faza culturii (iniţiere

multiplicare şi alungire-înrădăcinare) şi materialul folosit (meristem din
colţ sau segmente nodale din meristeme iniţiate).

în acest sens s-a utilizat o ganlă luai largă de nledii cu diferite balanţe
hormonale (cu BA, ANA, AIA, AlB).

Dintre acestea cităm cele mai reuşite lnedii şi anume: mediul G a m 
b o r g (1975) şi:M ar g a r a (1982)-N30Kmodificate de noi şi o combi
naţie originală, notată C 12.1 - aceasta dînd cele mai bune rezultate.

Pentru faza de iniţiere a meristemelor şi multiplicarea lor (din colţ

de tubercul sau meristem axilar şi aplica! din fragmente tulpinale) s-a adă

ugat citokinină (benzilaminopurin~l-BA).

Pentru această faza, mediul C 12.1 s-acompus din (în nlgJc): KH2P04 

160; MgS0 4 • 7H20-300; NH 4N03-800; N03K-450; KCI-130; Ca(N03)z
-600; NaH2P0 4-120; microelemente 1Ylurashige-Skoog (MS) diluate la
o treime şi 5 mlJ1 soluţie chelat. La acestea s-au adăugat: vitamina B 1
6 ppm, vitalnina B 6 1,5 ppm, vit. C 2 ppm, mesoynositol-180, glicină

3, L-cystein 0,5, adenin sulfat-20, hidrolizat decaseină 30 mg, acid nico
t inic-l ,5, pantotenat de calciu-l, tyrosină-5, uree 40, acid citric 40 t

BA 1,3, IPA (acid indolyl propionic) 0,2 ppm, zaharoză 15 gJI şi dextroză

15 gJl. Pentru solidificare s-a utilizat Difco-agar şi Sobigel (6,5 gJI) pH-uI
mediului s-a stabilit la 5,6-5,7. Autodavarea s-a efectuat 20 minute.

Meristemele iniţiate la Mărăcineni, ca şi cele inoculate de noi s-au
transferat segnlentate fie pe mediu şi remultiplicare (C 12.1) fie pe alte va
riante pentru alungire, înrădăcinare şi dezvoltare a segmentelor. în acest
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caz cele mai bune rezultate s-au obţinut cu varianta C 12.2 compusă din:
'microelementele lnediului C 12 diluate la jumătate, chelat 2,5 mIII şi micro
elemente MS la un sfert din concentraţie. La aceast~l compoziţie s-au mai
adăugat (ppm) : vit. B l -6; vit B s-2,5; mesoynositol 100; vit. C-5; casein
hidrolizat 40; glicină-2; tyrosină 10; acid nicotinic, calciu pantotenat,
uree şi acid citric - ca la C 12.1 ; acid indolil acetic (AIA) -0,5 mg/l şi acid
giberelic (AG3) 2 . 10 6 M. Pentru această fază s-a mai experimentat, cu re
zultate mulţumitoare, şi un m.ediu format din luacroelemente după Ris ser
si W hit e -1964, modificate de S om m e r s.a.-1975, microelementele
~olutiei H e Il e r 1953, cu adaosul mentionat mai sus la C 12.2. S-a testat,
de a~emenea acţiunea procainei, cu medi~l Gamborg B 5 modificat în varian
tele: cu şi fără procaină (5 111g/l), precunl şi influenţa carbonului activ (10/0
în mediile de alungire).

Multiplicarea "in vitro({ a constat atît prin provocarea de noi lăstari

multipli (prin prezenţa balanţei hormonale) cît şi prin resegmentarea plăn

tuţelor nou-formate, sterile, in fragnlente nodale subcultivate pe medii, în
variantele descrise mai sus.

Flacoanele de cultură au fost ţinute la o fotoperioadă de 16 ore lumină

cu tuburi fluorescente de 3 000 Ix şi o temperatură de 22-24°C în camera
de vegetaţie, cu 8 ore obscuritate la 18-20°C.

Plantele întregi obţinut~e în eprubete au fost fie transferate în seră,

fie remultiplicate "in vitro({. In primul caz, plantele au fost puse în ghivece
-de pămînt cu un substrat optiIn nutritiv constituit din mraniţă: nisip:
perlită (1 :1 :1) şi acoperite cu folie de plastic două săptămîni. După o pe
rioadă de acomodare si dezvoltare "in vitro({ s-au practicat si butăsiri clasice,
în ghivece, din exemplarele multiplicate "in vitror(. în seră: condiţiilemicro
-elimatice au fost asigurate cu: lumină naturală suplimentată cu tuburi
fluorescente în zilele noroase, ulniditate 80 % , temperatură 22°C ziua, 18°C
noaptea, ventilaţie. Ghivecele, puse pe pat de pietriş, sterilizat, au fost
udate. cu apă de la robinet, după necesităţi.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În faza de iniţiere s-a observat apariţia primelor tulpiniţe, după 5-6
zile de la punerea în cultură a meristemelor inoculate de pe mediile 1'Iargara
NsOK modificat şi C 12.1. Pe acesta din urmă, tulpiniţele au fost deosebit
de viguroase cu diametru mare şi cu formare rapidă de frunzuliţe de un verde
intens. S-a constatat de aselnenea fie apariţia unui calus organogen fie o
diferenţiere a meristemului inoculat, în 1 sau 3-4 lăstari în rozetă.

Citokinina, în această. fază de iniţiere este importantă.

Segmentele din tulpiniţele formate (din meristemele inoculate de noi
cît şi din cele de la Mărăcineni) transferate pe mediu fără citokinină, cu di
ferite concentraţii de auxine şi acid giberelic au dat din axilă noi lăstari

ce s-au alungit. Din nlediile şi balanţele hormonale testate, rezultatele cele
mai bune le-am obţinut cu mediul C 12.2. în formula prezentată. Carbonul
activa provocat o alungire mai rapidă, dînd posibilitatea scurtării~timpului
de alungire şi efectuării mai repede a resegmentării tulpiniţelor. In acelaşi

timp se observă şi formare de frunze mai ro.ari.
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Fig. 1-2 - Dezvoltarea de noi tulpini'~e din segmente nodale de plăntuţe sterile, pe mediul
B 5 (Gamborg) modificat, cu procaină

Fig. 3-4 - Tulpiniţe de cartof diili~ghi~ntenodaJe;pe mediulB5(Gimbol'g)in6difica't
fără prbeairi1i ti" '
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Încercarea efectuată de noi privind alt mediu, cît şi efectul procainei
este ilustrat în fotografiile-anexă. Se observă că pe mediul Gamborg B5
modificat nu sînt diferenţe semnificative între culturile cu şi fără procaină

(figurile 1-4) în schimb între aceste culturi şi cele de pe mediul C 12.2
(fig. 5-7), de aceeaşi vîrstă, sînt diferenţe evidente sub toate aspectele.

S-a constatat o înrădăcinare uşoară şi rapidă în paralel cu alungirea
Iăstarilor nou-formaţi (în 10-12 zile).

A În aproximativ 15 zile de lasubcultură s-a obţinut planta întreagă.
In figurile 8, 9, 10 sînt înfăţişate cîteva exemplare (primele) în ghivece de
plastic, provenite din subcultura şi multiplicarea meristemelor iniţiate la
Mărăcineni, la o săptămînă după înlăturarea pungii de material plastic.

Plăntuţele transferate în ghivece de pămînt au arătat o creştere ŞI

vigoare mai mari (figura 12).
În paralel cu dezvoltarea noilor plante în seră s-a practicat butăşirea

clasică cu rezultate foarte bune. În 3-4 zile de la butăşire, planta-mamă
dezvoltă noi lăstari axilari (copili) ce cresc rapid.

La 2-3 săptămîni de cultură în ghivece, noile plante au format tu
berculi (ca şi butaşii lor) de 4-5 mm diametru.

Făcînd o con1par<.\ţie, la cultura "in vitro", între tulpiniţele obţinute

din meristemele initiate laMărăcineni si cele initiate la Brasov în martie
aprilie 1984 pe mediul C-12.1 se con~tată o vigoare mai ~are a acestora
exprimată pentru grosimea tulpiniţei, mărimea frunzelor, culoarea lor"
robusteţe, fapt ce ne face să credem că mediu C 12.1 este favorabil culturii
şi ne îndreptăţeşte să-I recomandăm (figura 11). Desigur problema rămîne

deschisă, soluţiile fiind permanent perfectabile. Menţionăm că nu s-au în
registrat pierderi de nici un fel atît la cultura "in vitro ii cît şi la plantele
transferate în condiţii de vegetaţie "in vivd i

• Rata de multiplicare obţinută

de noi a fost următoarea: din explante iniţiale s-au realizat în 4 luni 120
exemplare autotrofe în ghivece apte de a fi transferate în teren şi 130 eprubete
în lucru pentru remultiplicare.

Mentionăm că examenul de testare a stării de sănătate a materialului
obţinut şi'ţinut în seră a dat un rezultat favorabil: 100% plante devirozate,
sănătoase.

CONCLUZII

Pe baza rezultatelor obţinute putem formula cîteva observaţii şi con
cluzii referitoare la experimentele efectuate de noi şi anume: (1) Iniţierea

meristemelor din colţi este condiţionată de prezenţa citokininei şi variabilă

(ca număr de lăstari şi vigoare) cu compoziţiamediului de cultură. Se con
stată o diferenţiere şi proliferare a Ineristemelor pe n1edii Margara (NsOK.)
modificat, dar mai cu seamă pe compoziţia proprie C 12.1 (2) O multipli
care clonală rapidă se obţine prin microbutăşirea "in vitro" a tulpiniţelor

sterile (micropropagarea segmentelor nodale). Din variantele de mediu uti
lizate, cea mai bună pentru dezvoltarea de noi plăntuţe complete din seg
mente nodale a fost C12.2. cu AIA şi AGs. Prezenţa procainei în mediile
de cultur~l nu s-a manifestat prin rezultate (sau aspecte) convingătoare.

(3) Carbanul activ 1% în. mediile de alungire are o acţiune favorabilă.
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Fig. 11 - Plantă obţinută "in vitro" elin meristem cultivat pe mediul
C. 11 şi transferată in seră (exemplarul are 3 luni)

Fig. 12 - Aspect general al plantelor produse "in vitro" în perioa.da
ianuarie-mai 1984 transferate în seră
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(4) Substratul optim nutritiv în condiţii de vegetaţie "in vivo" este compus
din mraniţă: nisip: perlit (1:1:1) .. (5) Butăşirea clasică aplicată la plan
tele transferate în ghivece, măreşte posibilitatea multiplicării, comple
tînd-o, fără pierderi. Procedeele şi mediile utilizate în experienţele noastre
dau rezultate reproduct ibile, cu o bună eficienţă.
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CONTRIBUTIONS AN VEGETATIVE MICROPROPAGATION
BY ,,IN VITRO" CULTURE OF POTATO

S,UMMARY

In our experiments we tested several nutritive media in order to obtain a rapid micro
propagation by "in vitro" tissue culture, of potato plants. The best culture media were: Gam
borg-B5, Margara N30N with original modifications and our compositi'On C 12. By using nodal
minicutings of neoformed plantlets originated from meristem culture, agreat number of
vigorous regenerated plants was achieved. The viability of these neoformed rooted plantets
transfered "in vivo" in the green - house was very good.

FlGURES

Fig. 1-2. Neoformed stems Irom nodal cuttings of sterile plantlets on B 5 medium culture
(Gamborg) modified with procaine

Fig. 3-4. Neoformed stems Irom nodal cuttings on B 5 medium culture (Gamborg) modi
fical without procaine

Fig. 5-7 - Neoformed poantlets on nodal cuttings (auxiliary meristems) with thrck rooted,
on C 12.2 medium culture (the same age than in fig. 1-4)

Fig. 8-10 - Autotroph plants, with rootd transfered in the green house "in vivo" on a layer
with sand/manure/residues (1: 1: 1); in fig. 10: mother plant and its cutting

Fig. 11 - Plant obtained "in vitro'" from meristem cultivated on C 12 medium and trans
fered in the green-house (aged of 3 months)

Fig. 12 - Plants obtained "in vitro" during January-May 1984 transfered in the green-house
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BEITRAGE ZUR VEGETATIVEN .MIKROVERMEHRUNG DURCH
},IN VITRO n

~ ANZUCHT DER KARTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

In unseren Versuchen wurden verschiedene Năhrmedien gepruft, um eine schnelle "in
vitro" - Vermehtung der KartoIfelknollen zu gewăhrleisten. Die besten Medien waren Gam
borg-B5, Margara-N30K mit originellen Verănderungenund unserer Zusammensetzung C.12.

Durch Verwendung van Ministecklingen der neuen Pflănzchen aus Meristemkultur
wurde eine grosse Anzahl von krăftigen PIlanzen erhalten. Die Lebensfăhigkeit der neuen
bewurzelten pnănzchen war bei der Uberfuhrung ins Gewăchshaus sehr gut.

LISTE DER ABBILDUNGEN

A bb. 1-2 Entwicklung von neuen Triebenaus Stengelknotensegmenten von sterilen Pflănz

chen auf verăndertemMediumB5 (Gamborg), mit Pracain.
Abb. 3-4 Kartoffeltriebe aus Stengelknotensegmenten auf verăndertem Medium B5 (Gam

borg) , ohne Procain.
Abb. 5-7 Neue pnănzchen gebildet aus Stengelknotensegmenten (Achselmeristeme) mit

guter Bewurzelung auf Medium C-12.2. (das gleiche Alter mit denen aus
Abb. 1-4).

Abb. 8-10 Autotrophe Pflanzen mit Wurzeln, ubertragen ins Glashaus in Topfe mit Perlitf
Sand{Komposterde (1: 1: 1); In Abb. 10 sieht man die Mutterpf1anze und ihren
Steckling.

Abb. 11 "In vitro" erhaltene Pf1anze aus Meristem auf Medium C.12 und ubertragen ins
Glashaus (3 Monate alt).

Abb. 12 Allgemeiner Aspekt der "in vitro" erhaltenen Pflanzen in der Periode }anuar-Mai
1984 uberfuhrt ins Glashaus.

K BEfETATI1BHOMY /V1I1KPOPA3MHO/KEHI1lO KAPTOcI>EJl51
11 IN VITR0((

PE3IOME

B IIpOBOAliBIIlHXC5I OII bITaX HCIIblTbIBaJIliCb pa3JIli4Hble IIliTaTeJIbHble cpeAbI AJI5I ObICTporo
pa3MHO>KeHH5I "in vi tro" KJIy6HefI paCTeHHH KapTo4JeJI5I. HaliJIY411IHMH cpeAaMli OKa3a
JIHCb cpeAbl Gamborg - B 5, Margara N 30 K 0plirliHaJIbHbIMH H3MeHeHH5IMH li Hallia
KOMII03HUH5I C.12. TIpHMeH5I5I MHKp04epeHKH OT Y3JIOB HOBbIX pacTeHHU o6pa30BaHHblx H3
MepHCTeM, OblJIO nOJIy4ellO 60JIbllIOe KOJIH4eCTBO CHJIbHblX pacTeHHH. MH3Hecnoc06HoCTb
HOBbIX YKopeHeHHblx pacTeHHU nepeCa>KeHHbIX B TenJIHUY BblJIa BeCbMa BbICOKOH.

OBb5ICHEHI1E PI1C'YHl\.OB

PUC. 1- 2-Pa3BHTHe HOBbIX cTe6JIeH H3 oTpe3KoB Y3JIOB CTepHJIbHbIX paCTeHHU Ha'
H3MeHeHHOH cpep;e B 5 (Gamb~rg) C npoKaliHoM

Puc. 3 - 4-CTe6JIH KapTo4JeJI5I H3 oTpe3KoB Y3JIOB Ha H3MeHHOH cpeAe B 5 (Gamborg)
6e3 npoKaHHa

Puc. 5 - 7-HOBble pacTeHHua 06pa30BaHHble Ha OTpe3Kax Y3JIOB{BTOpHT.JHble MepHCTeMbI)
C OOHJIbHbIM yKopeHeHHeM Ha cpeAe C. 12.2 (TaKoro >Ke 603pacTa KaK H Ha pHC.
1-4)

Puc. 8-10-IJ,eJIbHoe aBToTpo4JHoe paCTeHH5I BMeCTe C KOpH5IMH nepeCaLKeHHble B ropIllKH B
TeIIJIHUY Ha CYOCTpaT H3 rrepJIHTa, rrecKy H rrepemo5I (1; 1; 1). Ha pHC. 10 BHABO
MaTepHI-:ICKOe paCTeHYle H ee T.JepeHOK

Puc. 11 PacTeHHe rrOJIyqeHHOe "in vitro" H3 MepHcTeMbI BblpaBIIJ,HBaBIlleHC5I Ha cpeAe
C.12 H rrepeCa>KelIHOe B TerrmIUY (9K3eMIlJI5Ip B 3-XMeC5IT.JHOM B03pacTe)

Puc. 12 06IIJ,HH BHP; pacTeHHfI nOJIyl.leHHbIX "in vitro" B TeT-JeHHe nepHoAa 5IHBapb-Mail
1984 r H BbICa>KeHHbIX B TenJIHUy.



Lucrări ştiinţif:iJce (Anale) LC.P.C. Braşov, 1936, voI. XV

PROCEDEE DE MULTIPLICARE A CARTOFULUI PE MEDII
ASEPTICE PRIN TEHNICI DE lVHCROPROPAGARE

DOHINA CACHIŢĂ-COSMA* FLOAREA ACHIM* S. MUREŞAN**

VICTORIA CRISTEA *

Sînt descrise procedee de m.ultiplicare a cartofului pe medii asep
tice prin diverse tehnici de micropropagare pentrl1 obţinerea unui mate
rial de plantat sănătos liber de boli virotice.

Astfel, din plante, lăstarii sau tuberculii generaţi "în vitro" prin
operaţii de înmulţire vegetativă - minibutaşi şi marcotaj, executate
pe mediu aseptic sau septic, se poate realiza o micromultiplicare rapidă,

clonală a plantelor de cartof devirozate, rezultate din culturi de meri
steme. Eficienţa şi coeficientul de n1.ultiplicare depind de tipul materia
lului biologic, de natura substanţelor rizogene şi de condiţiile în care
sînt cultivaţi minibutaşii.

În anul 1954 Nor ris ŞI m 1955 ]\il ore 1 şi Mar tin au utilizat?
cu succes, cultura de meristeme în scopul obţinerii de plante de cartof devi
rozate, pornind de la o cultură infectată. Cu toate acestea, H out e n şi

colab. (1968) afinuă că multe din virozele cartofului sînt greu de eliminat.
De aceea, o serie de autori (M ore 1 şi colab., 1968; Sta c e - Sfii t h şi

M e Il o r , 1968; P e n Il azi o, 1971; Q u a k , 1972; S i p, 1972; Mac
D o n a 1 d, 1973 şi alţii) (vezi C a ehi ţ ă şi colab., 1983), au trecut la
combinarea tehnicii de cultivare "in vitro" a meristemelor, cu termoterapia.

După realizarea unei culturi aseptice devirozate, se urmăreşte obţi

nerea, dintr-un unic meristelu inoculat, a cît luai lTIulte plante (M a r ani
şi P isi, 1977). Multiplicarea "in vitro" se poate face prin intermediul
următoarelor tehnici: - cultură de calus, obţinut din diferite tipuri de ex
plante (nod, rahis frunză, meristen"l, antere, tuberculi etc.) - cultură de
celule;- cultură de merîste11~e; -minîbutaşi dimensionaţi din Utstăraşii

sau din tuberculii generaţi "in vitro" (schema 1). Întrucît c'elulele calusului
pot suferi poliploidizări,pe această cale nu avem certitudinea realizării unei
înmulţiri clonale.

* Centrul de Cercetări Biologice, Cluj-Napoca
** I.c.P.C. Braşov
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Schema 1 - Căile de multiplicare "in vitro" la cartof

Reuşita regenerării de plante din inoculi, precum şi eliberarea mate
rialului de atac viral depinde de următorii factori luai importanţi: - pro
venienţa (cultivarul şi locul de origine) şi mărimea explantului, sezonul de
prelevare şi momentul inoculării, compoziţiamediului de cultură, condiţiile

de cultură etc.
Literatura de specialitate nu prezintă detalii tehnice referitoare la

metodele de înmulţire rapidă, clonală, pe medii aseptice, a exemplarelor
deja devirozate, obţinute "in vitro((. Marea majoritate a lucrărilor expun
şi analizează procedeele de limitare a propagării infecţiilor virale la nivelul
meristemelor caulinare (prin termoterapie), modalităţile de prelevare a
meristen1elor, condiţiile de cultivare a acestora (vezi lucrările celui de-al
2-lea Simpozion de Culturi de Ţesuturi Vegetale, Mărăcineni-Piteşti, de
cembrie 1983) etc.

Referirile privitoare la procedeele de acomodare a plantelor, neofor
mate, la viaţa în condiţiile naturale sînt încă foarte puţine.
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în scopul micropropagării cartofului, în condiţii aseptice, Mar ani
şi P isi (1977) au utilizat tulpiniţele (lăstăraşii) generate "in vitro" cu o
lungime de cca 0,7 -10 mm, reînlocuindu-le pe nlediu de bază, cu adaos
de auxină, 1 ppm AIA (acid 3 indolilacetic) ori AlB (acid 3 indolilbutilic) ;
în acest mod, c:a 50 noi tulpiniţe au putut fi regenerate printr-un mic inocul
meristematic. In aproximativ două săptămîni tulpiniţcle înrădăcinează şi

cresc, atingînd talia de cca 2 cm înălţime. Tulpiniţele generate "in vitro"
(ori segmente nodale de 0,5-10 mm lungime) sau rondele confecţionate din
micii tuberculi neoformaţi pe tulpiniţe în condiţiile cultivărilor pe medii
aseptice, pot fi subcultivate pe mediu cu următoarea balanţă hormonală:

1 ppm BA (benziladenină) şi 1 ppm GA3 (acid giberelic). În general, după

cca o lună, la nivelul disculeţelor se diferenţiază cîte 4-5 lăstăraşiJinocul.

Se menţionează însă că, adeseori, în disculeţe se formează şi o bogată masă

de calus. Segmentele constînd din fragmente nodale dau naştere la 2-3
lăstăraşi (pe un mediu cu 1 ppm BA), fără să diferenţieze rădăcini; pe un
acelaşimediu, dar conţinînd 1 ppm BA şi 1 ppm GA3 , - în cca 2 săptămîni

- din inoculii nodali se formează un mic calus verde. După cca o lună, din
celus sau uneori chiar şi numai la nivelul nodurilor, se remarcă neoformarea
a cca 10 muguraşi.

Tulpiniţele neoformate "in vitro" pot fi transferate pe substrat de
înrădăcinare sau pot fi din nou utilizate pentru micropropagare "in vitro"
(după M e Il o r şi Sta c e - S mit h, 1977). Prin această metodă se apre
ciază că aproximativ 500 plante de cartof pot fi produse în cca 6 luni, por
nind de la un singur meristem.

W an g (1977) a practicat o propagare "in vitro" a cartofuluiprin
subcultivări repetate ale tulpiniţelor generate pe medii aseptice. Mediul
de cultură a avut o compoziţie specială (mediul fiind comercializat de firma
Hyponex), cu adaos de 30 gll zaharoză şi 0,01 ppm ANA (acid 1 naftilacetic
lnoculii au fost amplasaţi pe mediul de cultură, în poziţie orizontală. Din
mugurii axilari ai tulpiniţelors-au dezvoltat lăstăraşii. Prin această practică

o plantă a putut fi multiplicată în 217 _317 exemplare[an.
T a o şi colab. 1978 (1979) aduc unele precizări privind posibilităţile

de înmulţire rapidă "in vitro" a cultivarilor de cartof. În producerea carto
fului de sămînţă, devirozat coeficientul de multiplicare se estimează a fi
de 101 (una ,două sau maxim. 3 generaţii, pot fi obţinute Într-un an, prin
cultura clasică de meristeme şi prin recoltarea tuberculilor rezultaţi din
aceste plante). Metoda propusă de autorii menţionaţi ridică coeficientul de
multiplicare la 107 -108 exemplare de plante devirozatelan, prin segmenta
rea plantelor neoformate "in vitro", din meristeme, în fragmente deţinînd

cîte o frunzuliţă; aceste fragmente se recomandă a fi plantate pe un mediu
de cultură lipsit de auxină. După 1-2 zile din nod se vor dezvolta rădăci:

niţe, iar din muguraşul de la axila frunzuliţei cîte un lăstăraş. După cca
două săptămîni plantele neoformate vor prezenta 3-5 frunzuliţe. Mediul
de cultură utilizat a constat dintr-o reţetă originală, avînd o concentraţie

ridicată în potasiu şi În săruri de amoniu (modificare operată la mediu de tip
:M ura s h i g e - S k o o g, 1962), deţinînd doar 4-4,5 gJl agar, fiind
lipsit de substanţe organice. Deoarece plantele de cartof neoformate "in
vitro" sînt firave, lungi si subtiri, cu rădăcini slab dezvoltate si cu frunzu
1iţe mici şi palide, T a o' şi colab., recomandă două metode de'fortificare a
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acestora, fie prin menţinerea lor la reginl de 16 ore lumină/zi şi la o inten
sitate luminoasămare (peste 3 000 lucşi), cu temperatură sub 20°C, fie prin
aplicarea unor tratamente cu alar, în concentraţic deS-IO ppm. Concluzia
autorilor constă în faptul că tratamentele cu alaI' sînt eficiente şi simple,
supravieţuirea plantelor fiind de 1000/0' Plantele generate "in vitro" se
transplantează în mediul septic şi timp de o lună sînt menţinute sub un
acoperălnînt din material plastic pentru a se păstra o ulniditate ridicată şi

o temperatură optimă. Plantele generate pe această cale s-au dovedit a fi
mult mai viguroase decît cele din lotul martor, ele fiind mai închise la cu
loare, cu tulpini }nalte, cu frunze cărnoase, prezintă mai multe flori şi mai
mulţi tuberculi. In plus, calitatea tuberculilor devirozaţi rezultaţi este su
perioară, în raport cu degenerările marcante prezente în tuberculii infectaţi

cu viroze.
O problemă care ne-a preocupat a fost aceea a înmulţirii pe medii

aseptice a plantelor de cartof, neoformate "in vitro", cu cît mai ridicat coefi
cient de multiplicare. Pentru aceasta, s-a aplicat metoda Ininibutăşirii,

după procedeul descris de R ude Il e la garoafe, şi utilizată de noi la,
garoafe şi crizanteme.

Apoi, întrucît într-un experiment anterior (C a c h i ţ ă şi colab.,
1983), precum şi din literatura de specialitate consultată (T a o şi colab.,
1978; R u bie s, 1983) a reieşit că plantele generate "in vitro" sînt firave
şi prezintă un scăzut procent de supravieţuire duprl transferarea lor în sol,
s-a pus problema realizării unei fortificări a plantelor înaintea operării

transferului din mediul aseptic, în condiţiile mediului septic.
O a treia problemă a fost aceea privitoare la aclimatizarea plantelor

generate }Jin vitro", la condiţiile lnediului septic.
Aceste cercetări s-au efectuat utilizînd plante, lăstari şi tuberculi

de cartof, generaţi "in vitro" din meristelne (fig. 1 a şi b şi fig. 2);
prelevarea meristemelor s-a făcut din linia de cartof A2 "i7 2046 (vezi C a
ehi ţ ă şi colab., 1983).

După cum s-a schiţat în schema 2 din figura 3 neoplantele diferenţiate

din meristeme sau din lăstăraşii generaţi la nivelul minibutaşilor, diferiţi

ca provenienţă (segmente de tulpiniţe) deţinÎnd un nod şi frunzuliţa înso
ţitoare - fig. 3, poziţia a şi b; lăstar întreg - a 2-4 cm - ori fragmentat
în două segmente, de 1,5-3 CITI, respectiv extrenlitatca aplicată şi polul
bazal al lăstarului prezentînd 2-3 noduri-figura 3, poziţia c; minibutaşi

constînd din rondelc de tuberculi: apcx, mijloc şi bază - figura 3 poziţia d,
au servit ca text în exanlinarea reactiei minibutasilor la medii de cultură,

cu balantă hormonal~l variată.' ,
Mediul de bază a constat din: macroelemcntc, microelemente şi Fe

EDTA, după indicaţiile lui M ura s h i g e - S k o o g (1962), tiamina
0,4 ppm, piridoxină şi acid nicotinic cîte 0,2 ppm, glicinrl 0,8 ppm, mezo
inozitol 100 ppm, zaharoză 30 g/l, Difco Bacto-agar 6 g/l, pH S,6. Condiţiile

din camera de vegetaţie au corespuns unui regim de 16 ore lumină/24 ore,
cu o intensitate luminoasă de 2 400 lucşi şi o tenlperatură de 25°C.

Într-o bună serie experiITIcntam minibutasii au fost alnplasati fie pe
mediu de bază cu adaus de 0,5 ppnl AIA, fie pe mediu de bază, ~xclusiv
cu 2,5 ppm BA. Din aceste cercetări a rezultat că cea mai bună dezvoltare
a .~inibutaşilor, fie ei tulpiniţe sau roudele de tuberculi, s-a obţinut pe lne
<iule de cultură cu BA.
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Fig. 1 - Plante de cartof diferentiate din meristeme (1' = rădă

ciniţă; t = tubercul)

l<"g. 2 - Plante de cartof diferenţi:tte din mero
stern lateral (eprubeta stîngă) ori din nod (epru

beta dreaptă)

41
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Fig. 3 - Schemă reprezentind tipuri de minibutaşi de cartof şi poziţia de
inoculare a acestora "in vitro"

a =' minibutaş nod, inoculat pe poziţia verticală;

b = minibutaş nod, inoculat în poziţie orizontală;

c = minibutaş format din trei noduri, inoculat in poziţie verticală;

t = tubercul secţionat in rondele~minibutaşi;

a', b'. c', d' = diferenţierea de neoplantule din minibutaşiide tip a -:- d;
c" =. minibutaş constituit din trei noduri şi inconlat în poziţie orizontală;
c' " = diferenţierea delăstăraşi verticali pe minibutasi inoculat în Poziţie orizJnt ală)

De aceea, într-o a doua serie de experienţe s-au adoptat următoarele

'condiţii de reglatori de creştere:

Vo - mediu de bază complet lipsit de reglatori de creştere;

VI - mediu de bază plus Procaină 1 ppm;
V2 - mediu de bază plus Alar 2,5 ppm;
V3 - mediu de bază plus BA 2 ppm;
V4 - mediu de bază plus BA 2 ppm + Procaină l ppm;
V5 - mediu de bază plus BA 2 ppm + Procaină 10 PPl11;
Va - mediu de bază plus BA 2 ppm + AlaI' 2,5 ppm.
Mediile de cultură au fost sterilizate prinautoc1avare.

în urma acestui experiment s-a ajuns la următoarele concluzii:
1 - minibutaşii constînd din segmente a un nod (fig. 3) amplasate în

poziţie verticală (a-a') sau orizontală (b-b'), au regenerat, de regulă,

cîte un lăstăraş; deseori, însă, inocolul s-a necrozat, capacitatea regenera
tivă a acestui tip de minibutaş fiind scăzută;
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2 - minibutaşii constînd din tulpinite sau lăstăraşi neoformaţi "in
vitro", prezentînd mai multe etaje foliare (fig. 3, c-c'), amplasaţi pe mediu
în poziţie verticală, au crescut ln lungime, au format rădăciniţe, dar mai rar
au Iăstărit; procentul de supravieţuire a fost foarte ridicat. Minibutaşii de
acest tip, amplasaţi 'în poziţie orizontală ("plagitropă") (fig. 3, c" -c" '),
au generat mai mulţi Iăstăraşi, ţare au crescut vertical, perpendicular pe
minibutaşul ce le-a dat naştere. În acest caz, excelente rezultate, în ceea
ce priveşte numărul de lăstăraşi neoformaţi per un minibutaş, s-au obţinut

la varianta cu 2 ppm BA + 2,5 ppm AlaI';
3 - minibutaşii constînd din disculeţc, confecţionate din tuberculz',

au diferenţiat nenumăraţilăstăraşi,ceau prezentat o foarte bunrt creştere

pe mediile cu BA, cu sau fără AlaI' ori Procaină (fig. 4);
4 - comparînd capacitatea regen~rativă a minibutaşilor dimensionaţi

din materialul generat. "in vitro", diferit ca şi provenienţă - tulpiniţe,

Iăstăraşi ori tuberculi -, se poate aprecia că minibutaşii constînd din frag
mente de tuberculi (rondele cu grosimea de cca 1 mm, confecţionate prin
secţionarea transversală a tuberculilor), prezintă cea mai ridicată capacitate
regenerativă, din aceştia diferenţiindu-se, în scurt timp (în decurs de cîteva
zile), un număr mare de muguraşi şi Iăstăraşi. Un fenomen asemănător,

ca si amploare, se remarcă si în cazul minibutasilor de cca 1-1,S cm confec
ţio~aţi din apexul tulpiniţeior sau a lăsEtraşilo'r formaţi "in vitro" (fig. 5);

S - după recoltarea tulpiniţelor în vederea confecţionării de mini
butaşi, rădăcinile şi coletul rămase au fost transferate pe un mediu cu 2 ppm
BA. Din acest rest de plantrl, în cea două săptămîni, s-a diferenţiat o "tufă"

de tulpiniţe (cca 10-25 buc.), care au prezentat o creştere evident mai
robustă decît a celorlalte tipuri de inoculi, probabil datorită prezenţei în
mediu de cultură a unui bogat sistem radicular, care a asigurat o foarte bună

alimentare a ţesuturilor;

Fig. 1 - Lăstari neofor
mati din minibutasii con
stî~d din rondele d~ tuber
cuii generaţi "in vitro", la
nivelul plantelor formate

din meristeme
(vezi fig. l a şi b)
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Fig. 5 - Tufă de tulpiniţe din apex de pbntulă, diferenţiată

"in 'litro" sau din apex de tubercul, după cea 7 săptămîni de la
inoculare

6- privitor la eficienţa rr:ediului de cultură, în raport cu numărul

lăstarilor diferenţiaţi la nivelul unui minibutaş şi cu vigoarea acestora,
se poate afirma că cele mai bune rezultate s-au înregistrat la mediile cu
2 ppm BA, îndeosebi cu adaos de Alar 2,5 ppm; rezultate apropiate ca va
loare s-au obţinut şi la varianta cu BA + Procaină 1 ppm; prezenţa pro
cainei sau a alarului, în rr:ediul de bază lipsit de BA (V1 şi V2)' a condus la
rezultate inferioare celor obtinute în conditiile administrării tratamentului
combinat cu BA: concentraţia de 10 ppm 'procaină a provocat o îngroşare
evidentă a minibutaşilor caulinari, după, care frecvent, treptat, aceştia

s-au brunificat uşor, iar capacitatea regenerativ{l a fost mediocră. Menţionăm
că şi pe mediul de bază, lipsit de aport hormonal, ITI illibutaşiicaulinari au di
ferenţiat în jur de 1-4 Iăstăraşi;

7- în general pe tulpiniţe şi Iăstăraşi se formeazrl, cu uşurinţă, ră

dăciniţe adventice, aeriene (fig. 1 şi fig. 2), însrl în prima săptămînă de la
inocularea minibuta~iror;

8- se constată o mare variabilitate în ceea ce prive)te capacitatea.
regenerativă,. chiar şi la ITI inibutaşi recoltaţi din acelaşi recipient de cul
tură, crescuti pe acelasi mediu si în conditii identice: variabilitatea depinde,
în primul ~înd, de ~onformaţia minibu'taşului (robusteţea lui, mărimea,
poziţia ocupată de segmentul inoculat pe tulpiniţrl sau lăstar) şi abia în al
doilea rînd de natura reglatorilor de creştere, prezenţi în substratul de
cultură.

Pentru acomodarea plantelor de cartof generate "inyitro" (cu talie
de 3-6 cm), la viaţa în condiţiile naturale s-a procedat la transformarea
acestora în perlit, umectat cu soluţie minerală nutritivă, constînd din sub
stanţele anorganice (M ura s h i g e - S k o o g, 1962). Timp de cinci
săptămîni plantele au fost protejate prin acoperire cu capace transparente,
din material plastic. Pentru a optimiza dezvoltarea sistemului radicula:r
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Fig. 6 - Schemă reprezentînd căile de înmulţire vegetativă la cartoful generat "in vitro"

şi multiplicat în condiţii septice, prin minimarcotaj ori minibutaşi

plantele neoformate "in vitro" au fost menţinute cu partea bazală, timp de
o oră, în soluţie de auxină 1 ppm, fie AlB, fie ANA. Rizogeneza şi procentul
de supravieţuire a fost net în favoarea tratamentelor efectuate cu AlB.
în cazul Iăstăraşilor desprinşi din "tufele" de tulpiniţe, generate la nivelul
inoculilor, s-a impus necesitatea tratării acestora cu AlB, pentru stimularea
formării rădăcinilor. Întrucît, la tratamentele cu AlB s-a constatat că for
marea rădăcinilor a fost mai bună, iar plantele au rezistat mai bine şocului

de transfer; ulterior, s-a procedat la operarea a două metode de multiplicare
vegetativăclasică şi anume: prin minimarcotaj şi minibutăşire, în condiţii

septice (fig. 6). Planta de cartof, cu talia de 6-7 cm, cu un sistem radicu
Iar deja format (fig. 7), aclimatizată şi cultivată în perlit, a fost curbată,

iar apexul a fost susţinut pe un suport; în zona de curbură s-a aplicat perlit,
umectat - timp de 3-4 zile - cu soluţie de auxină 1 ppm (AlB sau ANA).
După aproximativ o săptămînă, la nivelul zonei acoperite cu perlit s-au for
mat mai multe rădăcini lungi, moment în care s-a procedat la separarea celor
două porţiuni, după îmbăiere în auxină, timp de o oră (a zonei proaspăt

lnrădăcinate), s-a trecut la plantarea Iăstarului în perlit. Întrucît această
operatie s-a dovedit eficientă, s-a trecut la confectionarea de minibutasi
din piantele deja crescute (de cea 12 cm), ce au fost îr{rădăcinaţi în condiţiiie
mediului septic (după recomandările lui D e b e r g şi Ma e ne, 1982).
Aceasta s-a făcut prin scufundarea zonei bazale (minibutaşul fiind de cea
3-5 cm, cu cîteva etaje foliare), timp de o oră, în soluţie de 1 ppm AlB.
După tratament, minibutaşul a fost plantat în perlit, acoperit fiind cu un
pahar Berzelius.
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Fig. 7 - Operaţiunea de
minimarcotaj în condiţiile

mediului septic (r = neo
formarea de rădăcinite în
porţiunea de plantă' tra-

tată cu auxină)

Pentru a fortifica plantele crescute în perlit s-a procedat la stropirea si
udarea acestora cu soluţie 2,5 ppm alar şi 1 ppm procaină. Plantele tratate
au devenit mai viguroase, cu frunzuliţe mai cărnoase şi de o culoare verde
închis.

Prin această metodă s-a reuşit ridicarea, considerabil, a numărului de
exemplare de cartof realizate dintr-un lot de plante, provenite din înmulţi

rea meristematică.

În momentul în care plantele au prezentat o bună dezvoltare, în sub
stratul constînd din perlit (preferabil sterilizat prealabil introducerii în el
a plantelor sau a minibutaşilor), s-a trecut la transferarea acestora în sol.
Primele experienţe cu sol brut, sterilizat prin auroclavare, au fost nereuşite,

deoarece plantele au fost jenate în creştere, de structura compactă a substra
tului de cultură.

Foarte bune rezultate, respectiv o supravieţuire a plantelor în procent
de 100%, s-a înregistrat în condiţiile plantării acestqra în amestec de: o
parte pămînt de ţelină, cernut, cu o partE< nisip şi o parte perEt, prealabil
sterilizate la autoclav.

În concluzie, se poate afirma că din plantele, lăstarii ori tuberculii
generaţi "in vitro", prin operaţii de înmulţire vegetativă - minibutăşire

şi marcotaj - executate pe mediu aseptic sau septic, se poate realiza o micro
multiplicare rapidă, clonală, a plantelor de cartof devirozate din culturi de
meristeme. Eficienţa şi coeficientul de multiplicare depind de tipul materia
lului biologic (pentru înmulţirea vegetativă, în condiţiile mediului septic,
sînt necesari butaşi de dimensiune mai mare), de natură a substanţelor riza
gene şi de condiţiile în care sînt cultivaţi minibutaşii.
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METHODS OF POTATO J\iIULTIPLICATION ON ASEPTIC iVIEDIUM BY
MICROPROPAGATION TECHNICS

SUMMARY

This paper presents the methods oi potato multiplication on aseptic media by micro
prapagation technics in the aim to obtain seeding material without virase diseases. A rapid
clonal micromultiplication of potato plants without viroses, originated iram meristem cul
tures, is achievecl from. plants, tubers generated "in vitra" by vegetative multiplication 
minicuttings and Jayerillgs. The efficiency and the multiplicatioI;l coefficient are depending
an the biological material type, on the nature of rizogene sucstances and an the conditions.
of minicuttings culti-Tation.

FIGURES

Fig. 1 -
Fig. ;::

Fig. 3 -

Fig. 4 

Fig. 5 -

Potato plants differentiated irom meristems (r = root; t = tuber)
Potato plants differentiatecl irom lateral meristem (leit test tube) OI' node (right
test tube)
Scheme representing types of potato minicuttings and their inoculation position

"in vitro"
a = node minicutting, inoculated in vertical position
b = node millicutting, inoculated in horizontal position;
c = nocles minicutting, inoculated in vertical position;
t = tuber in discs section - minicuttings
a',b',c',d' = differentiation of new plantlets irom the minicuttings of a-d type;.
cI' = minicutting of 3 nodes and inoculated in horizontal position:
cI" - differentiation of vertical stems on minicuttings inoculated in horizontal1
position

Stems neoformation fram the minicuttings of sectioned discs of tubers generated
"in vitra" at the level of plants originated from meristems (see fig. la and b)
Stern bush irom plantlet apex, differentiated "in vitro" or irom tuber apex 7 weeks.
aHer inoculation
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Fig. 6 - Scheme representing the ways of 'legetati'le multiplication at the potato generated
"in 'litro" and multiplied under septic conditions, by minilayering 01' mini
cuttings

Fig. 7 - Minilayering under septic conditions (1' = raats neoformation in the plant part
treatei with auxine)

VERFAHREN DER VERVIELFALTIGUNG DER KARTOFFEL AUF
ASEPTISCHEN MEDIEN DURCH DIE TECHNIK DER

MIKROVERMEHRUN G

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden Verfahren der Ver'lielfăltigungder Kartoffel auf aseptischen Medien durch
'lerschiedene Techniken der Mikra'lermehrung beschrieben, um gesundes Pflanzmaterial frei
von Viruakrankheiten zu erhalten.

Aus "in 'litra" erh3,ltcnen Trieben oder Knollen durch 'legetati'le Vermehrung-Mini
stecklinge und Ableger- auf aseptischem und septischem Medium kann eine schnelle klonale
Mikrover'lielfaltigung der 'lirusfreien Pflanzen erreicht werden, die aus Meristemen her'lorge
gangen sind. Die Effizienz und der Vervielfaltigungskoeffizient sind abhăngig von dem Typ
des biologischen Materials, van der Natur der rhizogenen Substanzen und den Bedingungen
der Anzucht der Ministecklinge.

LISTE DER ABB1LDUNGEN

Abb. l-Kartoffelpflanzen aus Meristemen (1' = Wiirzelchen; t = Knolle).
A bb. 2-Kartoffelpflanzen aus seitlichen Meristern (linkes R6hrchen) oder aus Knoten (rechtes

Rohrchen).
Abb. 3-Schema mit den Arten der Ministecklinge von Kartoffeln und die Lage des Ausset

zens dieser "in 'litro".
a = Ministeckling Knoten, angesetzt in senkrechter Lage;
b = Ministeckling Knoten, angesetzt in waagrechter Lage;
c = Ministeckling gebildet aus drei Knoten, angesetzt in senkrechter Lage;
t = in Scheiben geschnittene Knolle-Ministecklinge
a' ,b' ,c' ,d' = Bildung von neuen Pflanzchen aus Ministecklingen vom Typ a-d;
c" = Ministeckling aus drei Knoten und angesetzt in waagrechter Lage;
efi' = Bildung von senkrechten Trieben ouf Ministecklingen die waagereeht

angesetzt wurden
Abb. 4-Neugebildete Triebe aus Ministecklingen "in vitro" angestzte Knollenscheiben (siehe

Abb. 1 a und b).
Abb. 5 -Stengelchen aus Pflănzchenapexgebildet "in vitro" oder aus Knollenapex nach unge

fahr 7 Wochen seit dern Ansetzen.
Abb. 6-Schema der vegetativen Vermehrung bei "in vitra" erhaltenen Kartoffeln und ver'liel

făltigt unter septischen Bedingungen durch Miniableger oder Ministecklinge.
Abb. 7-Erzielung der Miniableger unter septischen Bdingungen (1' = Bildung von Wurzel

chen an der Stene, wo die Pflanzen mit Auxin behandelt wurden).

cnOCOEbI PA3MHO)KEHI151 I\APTOepEJ15I HA ACEllTI1LIECKI1X
CPE.uAX C nOMOmblO TEXHI1KI1 MI1KPOPA3MHO)KEHI15I

PE3IOME

OnHChIBaIOTC5I cnOCOObI pa3MHOlKeHIf5I KapToepeJI5I Ha aCenTHtIeCKHX cpep;ax, C nOMOI.I.J,blO
pa3JIHtIHOH TeXlmKH MHKpopa3MHOlKeHH5I, P;JI5I nOJIytIeHH5I 3p;opOBoro nOCap;OtIHOrO MaTepHaJIa,
cB060p;Horo OT BHpyCHhIX 3a60JIeBaHI,dL TaK, H3 paCTeHHH, n06erOB HJIH KJIy6HeH, nOJIytIeHHhIX
"in vitro" nyTeM BereTanIBHoro pa3MHOlKeHH5I - MHHHtIepeHKOBaHH5I H OTBop;KaMH, npoBo
p;HMoro Ha aCneTHtIeCKOH HJ1H CenTHtIeCI{oH cpep;e, MO)KHO nOJIytIHTn 6hICTpoe KJIOHaJIhHOe
MHKpopa3MHOlKeHIle KapToepeJIbHhIX JIHWeHI-IhIX BHpyCOB paCTel-IHH, no JIytIeHHhIX H3 MepHCTe
MHhIX KyJIhTyp. 9epepeKTHBHOCTb H K03epepHI_U1eHT pa3MEOlKeHII5I 3aBHC5IT 03 THna 6HOJIOmtIeCKOrO
MaTepHaJIa, OT xapaKTepa pH30reHHhIX BeI.I.J,eCTB II OT YCJIOBHH BhlpaI.I.J,lIBaHH5I MHHHtIepeHKOB.
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PUC. 7-

Pu.(.3 -

PUC. 1
Puc.2

KapToepeJlbHblC paC-feHlur nOJlytIeHHble H3 McpHCTeM (tI ~ KopeWOK; T - KJlyoeHb)

P.aCTeHHH KapT<XţeJ1H nOJIytIeHHble H3 60KOBOH MepHCTeMbI (JIeBaH npOOHpKY HJlH H3

Y3Jla - npaBaH np06HpKa)

CxeMa npegcTaB.TIHlOmaH THnbI MHHHtIepeHKOB KapToepeJIH B nOJIOJKeHHH HX HHO

KyJIHIJ.HH "in vitro" / a ~ l\IHHHtIepeHOK y3eJl, HHOKYJlHpOBaHHhIH B BepTH-

KaJlbHOM nOJIOJKeHHH; 6 - MHHHtIepeHOK y3eJl, HHOKYJlHpOBaHHbrţ[ B ropH

30HT8JlbHOM nOJlQ)KeHlUI; C - MHHHtIepeHOK H3 Tpex yCJlOB, HHOKYJlHpOBaHHbIH

B BepnlKalIbHOM I10JIOJKeHHH; T - KJlyceHb nope3aHHbIH JIOMTHKaMH - MHHH

llepeHKH

al, 6
1

, cI, gI - 06pa30BaHHe Ho6bIX paCTeHHIJ. H3 MHHHtIepeHKOB uma a - g

CII - MHHHt:lepeHOK COCTOHmHI{ HX Tpex Y3JIOB H HHOKYJIHpOBaI-lHbIH B ropH30H-

TaJIbHOM nOJIOJKeHHH

c
III

- 06pa30BaHHe BepTHKaJIbHbIX nocerOB Ha MHHHtIepeHKax HHOKyJIHpOBaH

HbIX B ropH30HTaJlbHOM nOJlOJKeHHH

Puc. 4 - HOBoo6pa30BaHHble nooern H3 l\lI1HHbepeI-lKOB COCTOHmHX H3 JIOMTHKOB KJIy6HeH

o6pa30BaBWHXC5I "in vitro" y paCTeI-IHH 06pa30BaBWHXCH 113 MepHCTeM

(CM. pHC. 1 - a H o)

Puc. 5 - KYCTCTeOeJlbKOB Ha BepxyllIKe o6pa30BaBWeHC5I "in vi tro" HJIH }Ke H3 BepxYllIKH

KJly6H5I, llepe3 7 HegeJIb nOCJle HHOKYJIHpOBaHHH

Puc. 6 - CxcMa nOKa3bIBalOma5I nyTH BeTeTaTHBHoro pa3MHOJKeHHH KapToepeJlH BblpameHHoro

"in vitro" H pa3MHolKeHHoro B CenTHlleCKHX yCJIOBHHX nyTeM MHHHOTBOgKoB HJlH

MHHHllepeHKOB

OnepaUHH o6pa30BaHH5I MHHHOTBOgKOB B yCJIOBHHX CemHqeCKOH cpegbI

(Il - Heo6pa30BaHHl1C KopellIKOB Ha o6pa6oTaHHOH ayKcHHoM qaCTH paCTeHHH)

-4 - c. 2161
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SOIUL DE CARTOF "MUREŞAN"

S. MUREŞAN

Soiul de cartof "MUREŞAN" are o perioadă de vegetaţie de
105- 115 zile, capacitate de producţie mare, este rezistent la virozele
Y şi răsucirea frunzelm, mijlociu de rezistent la mană. Tuberculii au
forma oval-lungă,.cu' însuşiri culinare superioare, gust bun, conţinutul

În amidon 16-18%, se pretează pentru consum toamnă-iarnăşi industrie.

Soiul de cartof "Mureşan" , face parte din grupa de precocitate semi
tîrzie. Este rezistent la rîia neagră şi mijlociu de rezistent la mană pe frunze.
Faţă de atacul virozelor se comportă ca rezistent la răsucire şi tolerant la
virusul S. Tubercultil are forma lungă, repaus germinal lung, se păstrează

bine peste iarnă. Are însuşiri culinare superioare, bun pentru consum toamnă

iarnă şi industrie.. ,

~.:' ,... :>. ,'

MATERI1\LUL FOLOSIT ŞI MET0!ţA pE CERCETARE

Soiul de cartof "Mll.teşan((, a fost creat la Institutul de Cercetare şi

ProducţieA a' Cartofului Braşov,il1 cadrul progranlului de ameliorare pentru
calitate. Incrucişările P~Iţ~Ju.icr'earea acestui soi au. fost efectuate în anul
1975.Jn anul. următor s'::au obţinut semincerii, iar în anul 1977, a început
procesulide selecţie dupăo.sch~mă de 9 ani.

:primul partener, soiul Jn~mă, Fir m ula, caracterizat prntr-o re
zistenţăbunăla virusulrăsuciriifrunzelor şi Y, încadrat în grupa a II-a de
rezistenţă.iEste un soi,q;emaI'eprodu~ţiecu un conţinut de amidon de 18
190/0 'i~l'i~oilea partel).et".,soiuljată;,'Bac a , cu 0< producţie foarte mare,
continutfţdus de amidolw}nstlsiricomerciabile. bune,tu~erculi mari, fru
moşi,calit~ţiculinare:rde~s~bit~;.~onSistent,:puţinfăipos, gustul foarte bun,
tolerant.lEliy~roze.. PrÎ11111t:,;parţep~r ·••• f;:l.ce. partedingruJ(ade•.• precocitate semi
tîrzie, iai" al doilea •dil1semit~Pipuri~. Nou1poisreat a~BşteJJ.itdelasoiul
Inalnă.re~i~tentala,.virllsuri1e,.răsl.lci.+'ea•.ffl.ln~e.loF!si .• xr.,ii(l.r.cl~>la· •••·.s.()iul tată
calitateaQulin~r~deosebit de bună.;':(;'enţalog.ia(soi~lui nou'-creat 'seprezintă
în figura 1. ' .
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Mureşan
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Fig. 1 - Genealogia soiului nou-creat

Descrierea plantei: tufa este de mărime mijlocie, foarte bogată în
vrej i, deasă, cu port semierect; tulpini1e viguroase, puternic ramificate;
frunzele: compuse, foliolele ovoidale de mărime mijlocie, concrescenţa ter
minală rar întîlnită; floarea cu pedunculul verde, caliciul mijlociu de mare,
corola mijlocie, de culoare albă; anterele galben-deschis, polell puţin; tubercu
luI avînd următoarele dimensiuni medii: 72,5 mm lungime, 43,3 mm lăţime

şi 36,5 mm grosime.
Ochi superficiali, uşor sprîncenaţi, aşezaţi uniform pe toată suprafaţa

tuberculului. Numărulmediu de ochi pe tubercul este de 15,4. Culoarea cojii
este galbenă, iar miezul galben.

Fig. 2 - Tuberculi - soiul "Mureşan"
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Producţia de tuberculi a soiului "Mureşan" comparativ cu soiul Desiree
Braşov 1978-1979
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Tabelul 1

I
1978

I
1979

I
l\ledia pe 2 ani

Soiul

I I I I Itlha o' S tlha 0/ S tlha %/0 /0

Mureşan 46,0 110,9 *** 52,2 125,0 *** 49,1 117,9

Desiree 41,5 110 41,8 100 41,6 100

DL 5% = 3,1 tIha = 5,6 tIha
DL 1% = 4,2 tlha = 7,4 tlha
DL 0,1 % = 5,5 tlha = 9,8 tlha

Tabelul 2'

Producţia [de tuberculi la soiul "Mureşan" obţinută în anii 1981 şi 1982 în 13 localităţi*)

Producţia de tuberculi Diferenţa

Localitatea Anul a,rolut' tlh, I I dif. I"mn

limita, tIha
relativă

Mureşanl Desiree % tlha
5% I 1% I 0,5%

Satu-Mare 1981 I 44,8 40,8 110 4,0 3,61 4,84 6,33
1982 35,3 32,1 109 3,2

Dej 1981 26,3 21,8 121 4,5 *** 3,84 5,14 6,67
1982 38,2 32,2 119 6,5

Galda de Jos 1981 40,0 38,0 106 2,0 3,61 4,81 6,27
1982 28,4 31,5 90 3,4

Tg. Secuiesc 1981 37,5 25,3 148 14,8 *** 1,73 2,30 2,99
1982 35,5 30,2 117 5,3 ***

Bacău 1981 32,4 32,3 100 0,1 ** 3,40 4,10 5,30
1982 29,5 25,0 118 4,5

Rădăuţi 1981 29,7 27,2 109 2,5 *** 0,78 1,04 1,36
1982 36,8 30,5 121 6,2

Tîrgovişte 1981 20,2 23,8 85 -3,6 2,61 3,80 4,58
1982 37,5 31,3 120 6,2 ***

Lugoj 1981 22,6 17,0 133 5,6 1,48 1,97 2,57
1982 30,4 31,8 96 -1,4

Sibiu 1982 48,6 52,7 92 -4,0 3,20 5,01 5,90

Dumbrăveni 1982 62,7 42,7 147 20,0 *** 3,1 4,9 6,4

Turda 1982 39,5 38,6 102 0,9 2,30 3,08 4,05

Hărman 1982 51,8 54,9 94 -3,1 4,04 5,38 7,01

Negreşti 1982 38,7 I 29,2 133 9,5 *** 1,16 1,56 2,06

*) Rezultatele Comisieide Stat pentru Incercarea şi Omologarea ~ojnil(T, I\(n(~ti
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CARACTERISTICI

Perioada de vegetaţie. Soiul "Mureşan" se încadrează în grupa de pre
cocitate a soiurilor semitîrzii, asemănător cu Desiree şi Firmula. Are o pe
rioadă de vegetaţie cuprinsă între 105 -110 zile, uneori mai scurtă decît
al soiului Desiree cu 2-3 zile.

Producţia de tuberculi. În condiţiile de la Braşov, producţia de cartofi
a fost superioară soiului Desiree cu 10,9%în anul 1978 şi cu 25,0% în anul
1979. În amîndoi anii, sporurile de producţie au fost foarte semnificative
asigurate statistic (tabelul 1).

Verificările efectuate de către Comisia de Stat pentru Încercarea şi
Omologarea Soiurilor, în anii 1981 şi 1982 (tabelul 2), au scos în evidenţă

posibilităţilede obţinere a unor producţiimari, foarte semnificative, în lunca
rîrurilor Someş şi Tîrnava Mare, respectiv la Dej (38,2 t/ha, cu un spor de
19,00/0 faţă de soiul Desiree şi la Dumbrăveni62,7 t/ha cu un spor de 20,00/0'
Sporuri mari de producţie s-au obţinut şi în zonele premontane, foarte favo
rabile culturii cartofului. În depresiunea Tg. Secuiesc, în anul 1981, s-a
realizat un spor de producţie de 48,00/0 faţă de soiul Desiree, iar la Rădăuţi

în anul 1982, un spor de 21,0% .Rezultă că acest soi poate fi cultivat cu bune
rezultate în zonele foarte favorabile şi favorabile culturii cartofului.

Calitatea. Tuberculul are o coajă netedă \.U ochi sprîncenaţi. În timpul
fierberii, se crapă puţin, dar nu se sfărîmă. In scara de valori de la 1-4
a fost notat cu 1,5-2,5 (tabelul 3). Gustul este foarte bun, se încadrează în
grupa AlB şi B de calitate, pretabil pentru majoritatea preparatelor culinare.

Tabelul 3

Calitatea culinară şi 'tehnologică a tubercuiHor 1981-1982

Calitate culinii:ă Calitate tehnologică

Localitatea gustul

I
sfărîmare

I
clasa; conţinut

I
culoare

(1-4) (1-4,) (A.B.C.D.) amidon, 0/0 cips (1-10)

Satu-Mare 2,2 2,2 B 19,75 -

Dej 2,0 2,5 B 14,75 -
Galda de Jos - - - - -
Sibiu 2,5 2,0 ~AjB 16,90 -

Dumbrăveni - - - - -

Turda 3,0 2,0 B 19,70 -
Hărman 2,5 2,0 AjB 14,20 -
Tg. Secuiesc 2,5 2,0 AjB 15,33 -

Bacău 2,0 2,2 B 16,50 -

Negreşti - ~ - - -

Rădăuţi 2,2 2,2 B 16,50 ""-

Tîrgovişte 2,0 1,5 AlB' 14,50 -

Lugoj - - -- - -

Braşov 2,2 2,2 B 16,91 2,0
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Se comportă bine la prăjire, are o culoare galbenă frumoCţsă, notat cu 2 în
scara de valori de la 1-10. Conţinutul în amidon mijlociu, spre mare (14,200/0
Hărman, 19,75% la Satu-Mare) dă posibilitatea' folosirii acestui soi atît
pentru consum cît şi în îndustria prelucrătoare de preparate culinare chips,
pommes-frites şi chiar industria amidonului.

Rezistenţa Ia boli. Prin cercetările de cîmp şi laborator efectuate la
Centrul pentru rîie neagră de la Pojorîta jud. Suceava. s-a constatat că soiul
Mureşan este rezistent la rîie neagră.

Faţă de atacul virozelor, manei şi rîiei comune, soiul s":a comportat
bine. Rezultatele prezentate în tabelul 4 confirmă acest lucru. Dacă răsuci

rea frunzelor s-a semnalat în localităţile: Satu-Mare, Dej, Galda de Jos,

Tabelul 4

Evoluţia atacurilor de boli în anul 1981-1982 la centrele de încercare a soiurilor

Viroze Mană

Localitatea Anul

I
,toc Iru"',I Rîie comună

răsucire, încreţire, Iv. U'""'. atac (1-9)
01 % ' % (1-9) , tuberculi
/0 (1-9)

Satu-Mare 1981 O O d " 7 O O
1982 2,.5 O O .5 O O

Dej 1981 0,2 O O O O 3
1982 I O O O O O 3

Tg. Secuiesc 1981 O O O 3 O O
1982 O O O 5 O O

Galda de Jos 1981 O O O O O O
1982 1,0 O O 3 O O

Bacău 1981 O O O 3 O O
1982 O 0,5 O 6 O O

Rădăuţi 1981 O 2,5. O 6 O O
1982 O 1,6 O "l O O

Tîrgovişte 1981 O 0,2 O 3 1 O
1982 O O O 3 2 O

Lugoj 1981 O O O O O 2
1982 O O O O O O

Hărman 1982 0,6 O 5,0 2 1 1

Sibiu 1982 4,0 O 6,0 2 O O

Turda 1982 O O O 3 3 O

Dumbrăveni 1982 O O O 2 O O

Negreşti 1982 2,9 O O O O 1

Hărman, Sibiu şi Negreşti, în celelalte localităţi este inexistentă. Destul de
bine s-a comportat la încretirea frunzelor si mozaic. Soiul Muresan este sen
sibil la virusul S., care în~ă nu influenţe~ză în mare măsură s~ăderea pro
ducţiei, deoarece are un grad mare de toleranţă. Astfel, prin colaborare cu
Institutul de Cercetare şi Producţie pentru ~omicultură Mărăcineni-Piteşti

şi Centrul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca~,s-a reuşit, pentru prima dată
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în ţara noastră, ca un soi de cartof complet infecatat de virusul S., să fie
eliberat prin metoda culturilor de ţesuturi din meristeme. Prelevarea meris
temelor s-a făcut la microscop în mediu steril, crescute "in vitro" pe medii
de cultură pînă la formarea rădăciniţielor şi plăntuţelor, după care au fost
trecute "in vivo(( în seră. Cînd plantele au ajuns mari s-au testat serologic.
Plantele sănătoase eliberate de virusul S au fost duse la Centrul de Producere
a Cartofului de Sămînţă de la Lăzarea şi constituie materialul de plecare în
producerea materialului de plantare din acest soi.

Faţă de atacul manei, soiul s-a dovedit mijlociu de rezistent la foliaj
şi rezistent la tubercul.

CONCLUZII

(1) Soiul Mureşan are o mare capacitate de producţie, este rezistent la
virozele grave, Y şi răsucire şi tolerant la virusul S; este mijlociu de rezistent
la mană pe frunze şi rezistent la mană pe tubercul. (2) Soiul are însuşiri

calitative superioare, gust bun, poate fi folosit pentru consum toamnă-iarnă,

industria cipsului, pommes-fritesului şi amidonului. (3) Soiul a fost introdus
în procesul producerii cartofului pentru sămînţă şi se dispune de material
de plantare din categoria biologică - Clone B.

Predat COtnitetului de 'redactare

la 8 iulie 1986

Referent: d/'. ing. T. Gorea-

POTATO VARIETY "MUREŞAN·"

SUMMARY

Potato variety "Mureşan" has a vegetation period of 105- 115 days a high yield capa
city, agreat resistance to Y viruses and leafroll and a medium resistance to mildew. The tu
bers have an oval-1ong shape, with good taste, a starch content of 16- 18% and can be con
sumed during autumn -winter and in industry.

(l'ABLES

Ta.ble 1 - Tubers yielcl at "Mureşan" varity comparecl to the Desiree variety, BraşoV'

1978- 1979
Table 2 - Tubers yield at Mureşan variety obtained during 1981 and 1982 in 13 1ocalities.
Table 3 - Culinary and techno1ogica1 qualities of tubers 1981- 1982
Table 4 - Evolution of the diseases attack in 1981- 1982 at the varieties tria1s centers

FIGURES

Fig. 1 - Genealogy of "Mureşan" variety
Fig. 2 - Tubers of "Mureşan" variety
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DIE KARTOFFELSORTE ,,1VIUREŞAN"

ZUSAMMENFASSUNG
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Die Kartoffelsorte "Mureşan" hat eine Vegetationsperiode von 105- 115 Tagen, eine:
hohe Ertragskapazităt, ist resistent gegen Y-Virus und Blattrollvirus und mittelresistent
gegenuber Kraut - und Knollenfăulf",. Die Knollen sind lănglich-oval, guter Speisequalităt,

gutem Geschmack, Stărkegehaltvon 16- 18% und eignen sich fur Herbstund Winterverbrauch,
und Industrie.

LISTE DER T ABELLEN

Tab. 1- Der Knollencrtrag der Sorte "Mureşan" im Vergleich zur Sorte Desiree, Braşo'f

1978- 1979.
Tab. 2- Der Knollenertrag der Sorte "Mureşan" 1981 und 1982 in 13 Ortschaften.
Tab. 3 - Die Speise- und technologische Qualităt der Knollen 1981- 1982.
Tab. 4-Die Evolution des Krankheitsbefalls in den Jahren 1981-1982 in den Sortenpru

fungsstellen.

LISTE DER ABBILDUNGEN

A bb. 1- Die Genealogie der Sorte "Mureşan."

A bb. 2--Knollen cler Sorte l\tlureşan.

COPT KAPTO<t>EJ151 "MYPEIIlAH"

PE310ME

BereT3T1IBHbIH nepHOp; copTa KapToepeJUI "MypewaH" n POP;OJl }KaeTCH OT 10: p;o 115 p;HeR.
COpT oeJlap;aeT BbICOKOH ypO}KaHHOCTblO, YCTOHlJHB K BHpycaM y H K CKpylJHBaHHIO JlHCTbeB H
cpep;He YCTOHlIHB K <pHToepTope. KJly6mI npOp;OJlrOBaTO-OBaJlbH0I1 <POPMbI 06Jlap;alOr BbICOKHMH
KyJlHHapHbIMH cBoficTBaMH, npHHTHbIM BKyCOM, cOp;ep}KaT 16 -18% KpaxMa.'la 11 rOţJ;HTCH KaK
P;JlH oceHEe-3HMHero nOTpe6.'leHHH, TaK H P;JIH npoMblw.TIeHHOH nepepa60TKH.

TABJlI1UbI

Ta6/ll/t{a 1 - YpOJK3H KJly6Hei1 copTa "MypewaH" no cpaBHeHHH C ypOJKaeM copTa .ll.e3Hpe ...
5pallioB, 1978-1979 rr.

Ta6Auu,a 2 - YpOJKaH KJIy6HeH copTa "MypewaH" nOJ1YlJeHHble B 1981 H 1982 rr. B 13 MeCT-
HOCTHX

Ta6Atlt{a 3 - KYJIHEapHble H TeXHOJIOmlJeCKHe KalJeCTBa KJIy6HeH ypOJKaeB 1981-1982 rr~

Ta6Auu,a 4 PasEHTHe nOpa}KeHHH 60JIeSHHMH B 1981-1982 rr. B COpTHCnbITaTeJlbHbIX u.eHTpax.

OBbjlCHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1 - feHeaJlOrIlH copTa "MypewaH".
Puc. 2 - KJly6HH capTa "MypewaH"
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TEHNOLOGIA CULTIVĂRII, MECANIZARE,
PROTECŢIE, PĂSrrRARE

INFLUENŢA DENSITĂŢII PLANTELOR ASUPRA EFICACITĂŢII

îNGRĂŞĂMINTELORMINERALE LA CARTOF îN SILVOSTEPA
MOLDOVEI

1. MĂZĂREANU*, \V. COPONY**

La Staţiunea de Cercetări Agricole Secuieni, din judeţul Neamţ,

s-a cercetat în perioada 1981- 1983, în condiţii de neirigat influenţa

valorificării îngrăşămintelor minerale în dependenţă cu densitatea, la
soiurile Ostara, Desiree şi Eba. Datele obţi;nute au permis reliefarea unor
relaţii de interacţiunea dozelor de fertilizare a densităţii plantelor asupra
producţiei totale, producţieicomerciabile, greutăţiimedii a unui tubercul,
numărului de vreji la hectar, conţinutului de amidon şi a unor indici
agrochimici al solului. Cu creşterea densităţii de plantare s-au obţinut

următoarele rezultate: producţia totală de tuberculi a crescut în medie
pe cele 3 soiuri pe majoritatea nivelelor de fertilizare pînă la densitatea
de 65 mii pIlha şi numai în puţine cazuri pînă la 80 mii pIlha. Greu
tatea medie a unui tubercul a scăzut pentru toate cele 3 soiuri şi pe toate
nivelele d~ fertilizare de la 92 la 78,5 g. Numărul de vreji a crescut de
la 178 la 265 mii/ha. Conţinutul de amidon la soiul Ostara a crescut de
la 67,7 la 69,3%. Cu aplicarea timp de 3 ani a unor doze mărite de fosfor
conţinutul de fosfor mobil din sol s-a dublat în unele variante.

Una din căile de creştere a eficacităţiiîngrăşămintelor minerale la
cultura cartofului o reprezintă corelarea acestora cu denşitatea plantelor,
care desigur influenţează atît numărul şi mărimea tuberculilor la un cuib,
cît şi indicii de calitate (M ă zăr e a n u şi colah., 1983, M u r e Ş a n şi

colab., 1980).
Dacă studiul dozelor de îngrăşăminteminerale în funcţie de soiul culti

vat a fost elucidat în mare măsură (M ă zăr e an u şi colab., 1980, M ă z ă

rea il u şi colab., 1983), în schimb există puţine date în literatura mondială
de specialitate privind influenţa fertilizării diferenţiatefuncţie de densitatea

* S.C.A. Secuieni
** LC.P.C. Braşov
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plantelor de cartof. De aceea la S.C.A. Secuieni, judeţul Neamţ s-au cercetat
opt doze de fertilizare minerală pe diferite densităţi la soiurile de cartof
standard.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

În perioada 1981-1983 s-au experimentat, în condiţii de neirigat,.
trei factori cu următoarele graduări:

A - Soiul: al - Ostara

az - Desiree

a3 - Eba

B - Densitatea plantelor: b1 - 50 000 plan te /ha;

bz - 65 000 plante/ha;

b 3 - 80 000 plante/ha.

C - Îngrăşăminte minerale (kg :;.a./ha)

C N P20& K 20

1 30 50
2 100

60 100

3 1.'50 45 75
4 90 150

5 220 65 110
6 130 220

7
300 90 150

8 180 300

Variantele experimentale s-au aşezat în cîmp după metoda parcelelor
subdivizate în trei repetiţii, cu suprafaţa recoltabilă a unei parcele de peste
19 m 2 • Distanţa între rînduri fiind de 70 cm, pentru realizarea densităţilor

propuse s-au plantat pe rînd tuberculi la 28, 6 cm (b1), 22,0 cm (b2) şi respec
tiv la 17, 9 cm (bs), folosindu-se mărimea mijlocie a acestora (45-50 mm
diametru). Materialul de plantare s-a asigurat de la I.C.P .C. Braşov, din cate
goria biologică Il.

În timpul perioadei de vegetaţie s-a determinat numărul de tulpini,
iar la recoltare producţia totală, producţia comerciabilă (tuberculi peste
55 grame) şi greutatea medie a un ui tubercul. S-au reţinut probe de tuberculi
pentru determinarea procentului de amidon. De asemenea s-au ridicat probe
de sol în vederea cunoaşterii principalilor indici agrochimici.

Datele au fost calculate prin metoda analiza varianţei şi testul Duncan·
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Condiţiile climatice au influenţat nivelul mediu al recoltei de cartof,
pentru producţia totală şi cea comerciabilă, fiind mai favorabilli anii 1982
şi 1983 (tabelul 1) ..

Tabelul 1

Influenţa condiţiilor c1imatice asupra indicilor de producţie şi productivitate la cartof

Producţia totală Producţia comerciabilă Greutatea medie a Numărul de vreji
unui tubercul

Anul

I I I I
t/ha cl. D* t/ha cl. D* mii/ha cI. D* mii/ha cI. D*

1981 32,1 C 23,4 B 71,3 C 281,3 A

1982 43,6 A 34,7 A 83,6 B 277,8 A

1983 37,9 B 33,3 A 10 1,8 A 220,9 B

* Clasificare DUNCAN

Analizînd graduările densităţii (ca medie a celorlalţi factori cercetaţi

s-a constatat că aceasta a avut influenţă foarte semnificativăasupra greutăţii

medii a unui tubercul şi asupra numărului de vreji (tabelul 2).

Tabelul 2

Modificarea indicilor de productivitate a cartofului sub influenţa densităţii

-,
Greutatea medie a unui tubercul Număru de vreji

Densitate, mii, plante/ha

I Ig/tubercu I clasificarea Duncan mii/ha clasificarea Duncan

b1 - 50 92,1 A 178,3 C

b 2 - 65 86,1 B 236,8 B

b s - 80 78,5 C 264,9 A

în timp ce greutatea medie a unui tubercul a scăzut de la 92,1 g la den
sitatea de 50 mii plante/ha pînă la 78,5 g pentru graduarea 80 mii plante/ha,
numărul de vreji/ha a crescut de la 178 300 pînă la 264 900.

Dozele de fertilizare lninerală au fost valorificate diferit de plantele
de cartof datorită influenţei densităţii. Astfel, producţia totală în medie pe
trei ani (tabelul 3), a oscilat la soiulOstara de la 32,8 t/ha (blc2) pînă la
40,4-42,5 t/ha (b2c6 , b 2c7), la soiul Desin§e de la 36,9 t/ha (blcl) pînă la
40,0 t/ha (bac 7), iar la soiul Eba de la 36,1 tIha (blcl) pînă la 40,3-40,8 t/ha
(bac7 , b ac5). La soiul Ostara s-a constatat, în general, o mai bună folosire a
îngrăşămintelor la densitatea b 2 (65 mii pIlha, iar la celelalte două soiuri
la graduarea maximă (b3). Dintre gradurl.rile factorului c s-a evidenţiat C 7
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Tabelul 3

Interacţiunea doze de fertilizare şi densitatea plante lor asupra recoltei de tuberculi (PT) la
soiurile de cartof

Doze îngrăşă-

minte minerale
al - Ostara a2 - Desiree aa - Eba Media C:

c
N Ip205\ K20

kg s.a.jha b1 .1 I I I I I tjha I clasif.
b2 ba b i b2 b.1 b i b2 ba Dunean

CI 100 30 50 34,7 34,1 35,3 3'(5,9 37,1 37,4 36,1 36,2 37,6 36,2 D

C2 100 60 100 32,8 33,7 35,6 37,6 37,0 37,4 36,5 38,4 38,3 36,4 CD

C3 130 45 75 35,5 37,7 36,1 38,3 31',4 38,2 37,2 36,3 38,4 37,2 C

C4 150 90 150 36,6 39,5 37,8 38,1 38,9 38,4 38,0 39,0 38,4 38,3 B

C5 220 65 110 37,2 38,5 38,5 38,0 38,2 39,2 38,2 39,8 40,8 38,7 AB

C6 220 130 220 37,6 40,4 39,6 37,7 38,1 39,0 38,0 38,2 37,2 38,4 B

C7 300 90 150 37,7 40,5 38,9 38,2 39,4 40,0 39,1 39,3 40,3 39,2 A

Cl< 300 180 300 38,7 38,1 37,8 38,5 39,1 37,5 38,8 37,9 38,9 38,4 B

Media 36,3 37,8 37,4 37,9 38,1 38,4 37,7 38,1 38,7
II

(N300P 90 K 150) şi Cfi (N220P65K110), cu producţiile medii de 39,2 şi respectiv
38,7 t/ha. Din datele tabelului 3 rezult~l că efectul îngrăşămintelor în medie
pe trei ani, pe cele 3 soiuri şi pe cele 3 densităţi prezintă producţii de 36
37 tjha pentru dozele de 100 şi 150 kg/ N/ha. Dublînd doza pe PK pe nivelul
Nuio se realizeaz~i un spor semnificativ de cca o tonă/ha tuberculi. Pentru
creşterea dozei de azot de la 150 (combinată cu 45 kg P205 şi 75 kg K 20)
la 220 kg N ha (combinat cu 65 kg P 20 5 şi 110 kg K 20) se realizează un spor
silnilar de 1,5 t/ha. Peste acest nivel de fertilizare doze suplimentare de
NPK nu au mai realizat sporuri semnificative. Este de remarcat faptul că

cele două combinaţii optime de îngrăşăininteau realizat acelaşi nivel de pro
ducţie. Exemplu variantele c4 : 150 N, 90 P Z0 5 150K20(38,3 t}ha) şi c5: 220 N,
65 P 20 5 , 110 KzO (38,7 t}ha), ambele producţii intrînd în aceeaşi clasă

DUNCAN. Se confirmă şi prin aceste variante teoria izoproducţiilor, adică

posibilitatea substituirii unor îngrăşămint~ prin altele (în anumite limite)
la realizarea aceluiaşi nivel de producţie. In acest caz eficacitatea a 70 kg
N este similară cu 25 kg P Z0 5 + 40 kg K 20.

Ca urmare a creşterii densităţii plantelor, în general la toate soiurile,
producţia c01nerciabilrl a scăzut (tabelul 4), în cazul administrării aceleiaşi

doze de îngrăşăminte.

Astfel, la C 7 recolta c01nerciabiltl a scăzut de la 32,9 tjha la densitatea
b 1, la 31,6 t/ha la b z şi pînă la 31,1 t/ha la densitatea b 3 . Aceasta ca urmare
a tendinţei generale de micşorare a greutăţii unui tubercul concomitent cu
creşterea densităţii plantelor (s.ituaţia evidenţiată şi în datele tabelului 2)~

Îngrăşălnintele şi densitatea plantelor au determinat modificări cali
tative alecornpoziţiei chimic;e ale tuberculilor, exemplificînd oscilaţia cqn
ţinutului în anlidon la soiul Ostara(tabelul .5). S-a evidenţiat în general~
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o creştere a procentului de amidon paralel cu mărirea densităţii plantelor.
Astfel, în medie pe toate dozele de fertilizare, conţinutulde amidon a crescut
de la 67,7 % la b 1 pînă la 69,3 % la b 3 .

Tabelul 4

Modificarea producţieicomerciabile sub in! luenţa densităţiiplantelor şi a dozelor de îngrăşăminte

- Media soiurilor -

îngrăşăminte b l I b 2 I ba

N I P206 I !{20

C
tone/ha

kg s.a./ha

1 100 30 50 28,7 28,8 27,3

2 100 60 100 30,2 28,6 29,1

3 130 45 75 30,8 29,4 28,0

4 150 90 150 31,2 31,4 30,7

5 220 65 110 32,1 31,0 31,2

6 220 130 220 32,0 31,2 29,7

7 300 90 150 32,9 31,6 31,1

8 300 180 300 31,9 32,8 29,7

Tabelul 5

Oscilaţia conţinutului de amidon la soiul Ostara determinat de densitatea şi îngrăşămintele

minerale

b l I b z I b 3 Media

C
% amidJu C

1

I
66,3 69,0 69,7 68,3

2 67,9 69,5 70,3 69,2

3 65,9 68,7 69,6 68,1

4 68,8 69,1 70,0 69,3

.5 69,6 66,3 70,1 68,7

6 67,8 69,5 67,7 68,3

7 67,6 67,9 69,3 68,3

8 68,1 69,8 67,7 68,5

Media B:
1

67,7 68,8 69,3 I *

Dintre indicii agrochimiciai soiului vom analiza numai fosforui mo
bil, determinat anual prin metoda cu Iadat acetat de amoniu odată cu recoI
tarea cartofului.
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între dozele de îngrăşăminte administrate, diferenţele au fost mai
reduse astfel la graduarea b 2 fosforul mobil a depins de dozele de fosfor în
felul următor:

Specificare

I
c,

I
c, , c. I c. I c,

Doze P206 administrate, kg s.a./ba 30 60 90 130 180----------
Fosfor mobil determinat, mg/100g sol 7,1 7,2 9,0 12,9 13,9

Aproximînd aceste rezultate printr-o ecuaţie de regresie liniară se
<constată că (fig. 1), a crescut conţinutul de fosfor mobil din sol în medie
-cu dozele aplicate cu cîte 0,052 mg Pz0 5/100 g sol pentru cîte un kg de îngră

şămînt P 20 5 aplicat. Creşterea fosforului mobil din sol este determinată în
măsură de 92% de dozele de fosfor aplicate.

CONCLUZII

(1) Cu creşterea densităţii de plantare proporţia tuberculilor mari din
recolta totală descreşte în favoarea tuberculilor mijlocii şi mici. În funcţie
de scopul culturii rezultă următoarele recomandări: a) pentru producţia de
cartofi mari (industrializare, eventual consum) se recomandă densitatea de
50-60 mii plante la hectar şi dozele de 180-220 kg N, 60-80 kg Pz05 ,

120-150 kg K 20; b) pentru producţia de cartof de sămînţă se recomandă

densitatea de 80 mii plante/hectar se aplică dozele de: 120-150 kg N;
90-120 kg P 20 5 şi 120-150 kg K 20; c) pentru o producţie totală maximă

se recomandădensitatea de 65 - 70 mii plante/ha şi se aplică dozele de: 220
250 kg N, 80-100 kg P205 şi 110-150 kg KzO/ha. (2) Creşterea densităţii

<le plantare de la 50 la 80 mii plante la hectar a determinat reducerea greută-

II

y ~//j0s
f5 JdiJg SI)/

Y='J,91+O,052 X

1l~492

•

x

Fig. 1 - Creşterea fosfo
iu1ui asimi1abi1 din sol
în urma aplicării îngrăşă-

mintelor fosfatice.
Efect mediu pe 3 ani
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ţii medii a unui tubercul de la 92 g pînă la 78,5 g şi o creştere a numărului

de vreji de la 178 la 265 mii la hectar. (3) La soiul Ostara s-a evidenţiat o
mai bună valorificare a îngrăşămintelor minerale la densitatea de 65 mii
plante/ha, iar h. soiul Desin§e şi Eba la densitatea de 65 şi 80 mii plante/ha
realizate la plantare cu tuberculi mijlocii. (4) Conţinutul de amidon la soiul
Ostara a sporit cu creşterea densităţii de la 67,70/0 pentru 50 mii plante/ha
la 69,30/0 pentru 80 mii plante la hectar. (5) Aplicarea an de an a unor doze
mărite de P 20 S a avut ca urmare o creştere a conţinutului de fosfaţi mobili
din sol.
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INFLUENCE OF PLANT DENSITY ON THE MINERAL FERTILIZER
EFFECT AT THE POTATO IN MOLDAVIA FOREST STEPPE

SUMMARY

At the Agricultural Researches Station of Secuieni, Neamţ county during 1981-1983
under non-irrigated conditions, it ~vas studied the influence of turning ta account of mineral
fertilizers depending on the density at the Ostara, Desiree and Eba varieties. There were
observed the interaction relationships of fertilizers doses, of plants density on the total pro
duction, commercial production, mean weight of one tuber, number of creeping stems at ha,
starch content and some agrochemicalindices of the soil. After a density increase at planting
there were obtained the following results: the total tubers production increased at the 3 varie
ties an the majority fertilizing levels until the density of 65 thousands pIlha; the mean weight
of a tuber decreased at the 3 varieties and an all fertilizing levels from 98 to 48,5 g; the number
of creeping stems increased from 178 to 265 thousands/ha; the starch content at Ost'ara variety
increased from 67,7 to 69,3%. After applying big P doses during 3 years the mobile P content
in the soH doubled at some variants.

FIGURES

Fig. 1 - Increasing of asimilated P in the soil after applying P fertilizers - mean effect
of 3 years

fI1ABLES

Table 1 - Influence of c1imatic conditions on production indices and productivity at potato
Table 2 - Modification of productivity indices at potato under the density iafluence
Table 3 - Interaction between fertilizers doses and plant density an tubers yield (PT) at

potato v-arieries

5 - c. '261
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Table -'1 - Modification of commercial production under plant density inf1uenceand ferti
lizer doses

Table 5 -;-Variation of starch content at Ostara variety detcrmined by the density and mi
neral fertilizers

DER EINFLUSS DER PFLANZENDICHTEAUF DIE \VIRKUNG DER
MINERALISCHEN DUNGEMITTEL BEI KARTOFFELN IN DER

SILVOSTEPPE DER MOLDAU

ZUSAMMENFASSUNG

In der Iandwirtschaitiichen Forschungsstation Secuieni, Kreis Neamţ, wurde in de
Periode 1981- 1983 unter nichtbewasserten Bedingungen der Einfluss der mineralischen
Dungerverwertung abhangig von der Pflanzdichte bei den Sorten Ostara , Desiree und Eba
untersucht. Die erhaltenen Ergebnisse widerspiegein Beziehungen der Pflanzendichte mit
dem Gesamtertrag, dem Knollendurchschnittsgewicht, der Stengeizahi pro Hektar, dem
Stă,rkegehalt und eiriiger agrochemischer Kennziffern des Bodens. Bei Erhohung der Pflanz
dichte wurden folgende Ergebnisse erzielt: -Der Gesamtertrag. ist im Durchschnitt bei den
3 SOTteI! bei elen meisten Dungungsvarianten bis zu der PIlanzdichte von 65.000 Pfl.Jha ge
wachsen und nur in wenigen Fallen bis 80.000 Pfl.Mha.

- Das I<nollenelurchschnittsgewicht ist bei allen 3 Sorten und bei allen Dungungs
varianten '.[on 92 auf 78,5 g gesunken.

- Die Stengeizahi ist von 178 000 auf 265 OOO/ha gewachsen.
- Der Stark~gehait der Sor-te Ostara istvcn 67,7 auf 69,3% geotiegen. Beiunigen

Varianten hat sich der Gehait an ce'veglichem Phosphor im Badel1 verdoppelt durch Anwen
dung steigender Phospharmengen in 3 Jahren.

LISTE DER TABELLEN

Tab. 1- Der Einfluss der Klimabedingungen auf Ertragsparameter und Produktivitat bei
Kartoffeln.

Tab. 2- Veranderung der Praduktivitatsparameter cler Kartaffei unter dem Einfluss der
Dichte.

Tab. 3 - Einfluss der Diingung und Pflanzel1dichte auf elen Knollenertrag bei Kartoffeisorten.
Tab. -'1 - Veranderung des Handelswareertrags - dem Einfluss der Pflanzendichte und der

Diingung.
Tab. 5-Schwankungen des Starkegehaits der Sarte Osta-ra untcr dem. Einf1uss der Dichte

und mineralischen Diingung.

LISTE DER ABBILDUNGEN

A bb. 1. Erh6hung des aufnehmbaren Phasphors im Baden nach Anwendung van Phosphor
d iingemittein (mittlere W irkung van 3 J ahren) .

BJH15IHME fYCTOTbI PACTEHMVI HA 3cvcvEKTI1BHOCTb BHECEHH51
MMHEPAJIbHbIX ynOJ3PEHI1YI nOn KJ\P10<DEJlb B JIECOCTEflH

J\~OJUlOBbI

PE3IOME

Ha HaYllHo-HCCJIe)J;oBaTeJIbCKOH c.-x. CTaHUHH CeKYHeHH, ye3)J;a HHMU, B TelleHHe ne

pHo)J;a 1981-1983 rr. H3yllaJIOCb, 6e3 rrpHMeHeHHH opollIeHHH, BJIHHHHe rrpHMeHemIH MHHepaJIb
HbIX y~o6pej-lHH, B 3aBHCHMOCTH OT rycToTbI rroca)l;KH, COpTOB OCTapa, JI.e3Hpe H 36a. DOJlyqen

Hhle ;n;aHHbIe n03BOJlHJIH BbIBeCTH HeKoTopbIe COOTHOllIeHHH KacaIOrn.HeCH B3aHMo)J;eiicTBHH Me}K

;n;y )J;038MH y)J;o6peHHH, rycToToH paCTeHHti Ha ypo)Kaii, pbIHOllHOM ypO)KaeM, cpe;n;HHM BeCOM
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KJIy6HeH, KOJIHtIeCTBOM nJIeTe}I Ha reKTape, CO;o;ep}KaHHeM KpaXMaJIa H HeKOTophIMH arpOXHMH
tIeCKHMH nOKaSaTeJI.S:IMH nOtIBhI. Do Mepe YBeJIHtIeHH5I rycToThI pacTeHHi-i 6hIJIH nOJIytIeHhI CJIe;o;ylO
I.IţHe BhlBO;o;hI: 06Il1,HH ypO}KaH KJIYOHe}! yBeJIHtIHBaJIC5I B cpe;O;HeM no 9THM TpeM copTaM, no 60
JIhIllHHCTBY ypOBH5I y;o;06peHH5I,]J;Q rycTOThI B 65 ThIC. pacT./ra H JIHIllh B OT;o;eJIhIX cJIYtIa5Ix
;0;0 80 ThIC. paCT/ra. Cpe;O;HHH Bec KJIy6H5I CHHSHJIC5I no BceM TpeM copTaM H no BceM ypOB
H5IM y;O;06peHH5I C 92 ;0;0 75,5 rpaMMOB. KOJIHtIeCTBO nJIeTeH BOSpOCJIO C 175 ;0;0 265 Tbl./ra.
CO;o;ep}KaHHe KpaXMaJIa y copTa OCTapa BOSpOCJIO C 67,7 ;0;0 69,3%. DPH BHeceHHH B TetIeHHe
TpeXJIeT nOBhIIlleHHe ;O;OS epocepopa, B HeKoTophIX BapHaHTax cO;o;ep}KaHHe nO;O;BH}KHOrO epoc<P0pa
B nOtIBe y;o;BOHJIOCb.

OEb5ICHEHI1E PHCYHKOB

PUC. 1 - YBeJIHtIeHHe co;o;ep}l{aHH5I YBC05IeMOrO epocepopa B nOtIBe B pesYJIhTaTe npHMeHeHH5I
epOCepOpHhIX y;o;06peHHH. Cpe;O;HHH pesYJIbTaT sa 3 rO;D;a.

TAEJU1IJ,bI

Ta6/lUlfa 1 - BJIH5IHHe KJIHMaTHtIeCKHX YCJIOBHH Ha nOKaSaTeJIeH ypO}KaHHOCTH KapToepeJI5l
Ta6/lUlfa 2 - I1sMeHeHHe nOKaSaTeJleI~ ~7pO}KaHHOCTH KapToepeJI5l nop; BJIH5IHHeM rycToThI no

ca;O;KH
Ta6/lUlfa 3 . BsaHMO;o;eHCTBHe Me}K;O;Y ;o;OS3MH y;o;06peIIH}I H rycToToH noca;O;KH Ha ypO}KaH KJIy6

HeH (PT) COpTOB KapTO<peJI5I
Ta6/lUlfa 4 - I1sMeHeHHe phIH OtIHOfo ypO}Ka5I no;o; BJIH5IHHeM rycToThI pacTeHHH H ;O;OS y;o;oO

peHHH
Ta6/lUlfa 5 - KOJIe6aHHe cO;o;ep}KaHH5I I{paXMaJIa y copTa OCTapa no;o; BJIH5IHHeM ryCToThI

noca;O;KH H MHHepaJIhHhIX y;o;06peHHH





Lucrări ştiinţifice (Anale) r.c.p.c. Braşov, 1986, vot XV

C.OMBATEREA ZîRNEI (SOLANUJV! NIGRUML.) DIN CULTURA
CARTOFULUI ÎN ZONA DE STEPĂ

M. IONESCU*, GEORGETA FRÎNCU**

Datorită răspîndirii mari a zîrnei (Solanum nigrum L.) în cultura
irigată a cartofului în zona de stepă, s-au făcut cercetări în vederea sta
bilirii unui sortiment' deerbicide si combinatii de erbicide cu actiun e
specifică. S-au aplicaterbicidele Basagran CE (bentazon s.a), Las;o CE
(alaclor s.a), Gesagard: 50 PU (prometrin s.a), Afalon FU (linuron s.a),
Galex CE (metolaclor+ metobromuron), Sencor PU (metribuzin s.a),
Aresin PU (monolinuron), Goltix (metamitron s.a) şi Iloxan CE (dic1ofop
metil) .

Cea mai bună eficacitate în combaterea zîrnei s-a obţinut prin
aplicarea postemergentăa erbicidului Basagran în doză de 3 1jha.

Pentru combaterea şi a celorlalte specii de buruieni anuale s-a
evidenţiat următoarea combinaţie de erbicide: Sencor 1,5 kgjha aplicat
preemergent şi Basagran 3,0 l/ha în doză fracţionată (1,51 + 1,51)
aplicat postemergent.

Pentru combaterea gramineelor anuale erbicidul Iloxan aplicat
postemergent în doză de 4,0 ljha a dat rezultate bune.

Odată cu trecerea la cultura intensivă a cartofului au apărut o serie
de aspecte în cornbaterea buruienilor, în special în combaterea aşa-ziselor

"buruieni-problemă".
În zona de stepă a ţării, în condiţii de irigare, cultura intensivă a

cartofului a beneficiat de cantităţi mari de îngrăşăminte, favorizînd dezvol
tarea speciilor de buruieni nitrofile, cum este de exemplu zîrna (Solanum
nigrum).

Datorită răsăririi eşalonate în perioada de vegetaţie a cartofului,
combaterea acestei specii este dificilă, iar prezenţa ei în cultura cartofului
creează greutăţi la recoltarea mecanizată.

Combaterea zîrnei din alte culturi a constituit şi constituie o preocu
pare a multor cercetători. Au fost obţinute rezultate în acest sens la cultura
florii-soarelui(B ere a şi colab., 1982) la cultura porumbului irigat în

* S.c.P.c. Tulcea
** LC.P.C. Braşov-
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condiţiile luncii indiguite a Dunării din zona Băneasa-Giurgiu (M i h a 
1 ace a şi colab., 1984) şi din cultura soiei irigate (P o p a şi colab., 1980).

În scopul stabilirii unui sortiment de erbicide sau combinaţii de erbi
cide, care pot fi folosite pentru combaterea zîrnei din cultura cartofului
(aceasta constituie numai o parte din combaterea integrată a acestei specii) ;
în perioada 1983-1985 s-au făcut cercetări la Staţiunea de Cercetare şi

Productie a Cartofului Tulcea, aplicîndu-se diferite erbicide si combinatii
de erbi~ide. ' ,

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a efectuat în perioada 1.983-1985 îri 'e6ridiţiide cultură
irigată, pe un sol cernoziom-Ievigat avînd următoarele caracteristici: pH-7,5,
humus 2,60/0' argilă 34,3%' P205-34,05 şi K 20-115,5 mgJ100 g sol.

În timpul perioadei de vegetaţie a cartofului pentru menţinerea pla
fonului de 70% din lUA s-au aplicat în anul 1983-10 udări, în 1984 - 8 udări

şi în 1985 - 4 udări cu normă de 450 m 3 apă/ha.

S-au aplicat următoarele erbicide:
Lasso ce (48% alaclor), Gesagard 50 PU (500joprometrin), Afalon PU

(500/0 linuron), Galex CE (250 g metamlaclor + 250g ll1etobromuron), Sen
cor PU (700/0 metribuzin), Aresin PU (500/0 monolinuron), Goltix CE (700/0
metamitron), Lloxan CE (360/0 diclofopmetil) şi BasagranCE (480/0 bentazon).

Erbicidele sistemice s-au aplicat preemergent,. iar erbicidul Basagran
s-a aplicatpostemergent cînd plantele de Solanum nigrum au fost în faza de
2-3 frunzuliţe (1 tratament sau 2 tratamente la reapariţia zîrnei), iar er
bicidul Iloxan s-a aplicat postemergent cînd gramineele anuale au fost în
faza de 2-3 frunzuliţe. Erbicidarea s-a făcut cu aparatură portabilă.

S-au plantat soiurile: Ostara, Desireeşi Eba. Planta premergătoare

în cei trei ani experimentali a fost grîul.
Compoziţia floristică a buruienilor a fost următoarea: Solanum nigrum

(L); Sinapsis arvensis (L); Amaranthus retroflexus (L); Setaria glauca (L);
Beauv, Convolvulus arvfnsis (L) şi Cirsium arvensis (L).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Eficacitatea combinaţiilorde erbicide aplicate asupra zÎrnei şi a celor
lalte buruieni.

După CUlTI rezultă din tabelul 1 în care se prezintă efectul erbicidelor
aplicate la cultura de cartof pe timp de 1 an şi respectiv pe 2 ani, se constată

din analiza stării de îmburuienare că îmburuienarea cu dicotiledonate anuale
este destul de mare. În anul 1983 a predominatzîrna (Solan'um nigrum L)
- determinîndu-se 40 planteJm2 (aproximativ 50% din dicotiledonate),
urmată de Sinapis arvensis 43% şi Amaranţhusretroflexus 50/0·

Îmburuienarea cu graminee s-a făcut şi ea simţită, cu o arie de răs

pîndite destul de accentuată în anul 1983, reprezentatăpŢin Setaria glauca.
Cu astfel de floră de îmburuienare s-a urmărit o comba,tere mixtă.
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Ta'belul 1

Eficacitatea diferitelor combinaţii de erbicide in cO;Il1batereazîrnei(Solanum nig1'umL) din
cultura c~rtofului -;-;', Tulcea 1983~1985,

Solaanum nigrum

Variante studia te
Doza, kg, l/ha Epoea de

p.e. ap \ieare :-: Total % I "1(", '" buruieni de com-'" o'

&.~ nr.m 2 batere nr./m 2 t/h,a;a~~~-

1983

Martor I, 2 rebilonări I
+ 1 praşilă meca- I

nică 15
,

86 10 4,2 76

Martor II, nelucrat,
netratat

Lasso + Gesagard +
Basagran

Afalon

Iloxan + Basagran

Galex

Basagran + Basagran

Sencor

Basagran + Basagran

Sencor

Sencor + Basagran

Aresin + Lasso

Iloxan + Basagran

Goltix

Basagran + Basagran

4+4
1,5

5

4+ 1,5

9

1,5 1,5

1,5

1,5+ 1,5

1,5

0,5+ 1,5

4+4

4+ 1,5

5

preem.
postem.

preem.

postem.

preem.

postem.

preem.

postem.

preem.

postem.

preem.

postem'l'
preem.

postem.

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

104

18

5

16

18

18

6

15

°
82

96

85

82

82

96

86

40

8

2

o

2

2

o

0,9

0,4

°
0,9

.0,9

°

o
81

95

97

100

95

95

100

1984-1985

Martor I, 3 rebilonări

1 praşilă meca
nică 8 92 4 2,8 81

Martor II, nelucrat,
netratat

Sencor Basagran 1,5+ 1,5 preem.
postem.

106

30

o

72

46

11

14,5

4,4

o
70

Sencor Basagran 1,5+3 preem.
postem.

21 80 2 1,3 96

Sencor + Basagran

Basagran + Basagran

16 85
,

1,2 92

97

100

0,4

°

2

o86

964

15

postel11..

preem.

preem.

postem.

preem.

postem.

1,5

1,5+ 1,5

4+4

4+ 1,5

.J,5

0,5+ 1,5

Lasso

Basagran

Afalon

Iloxan

Sencor

Sencor
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în 1984 şi 1985 îmburuienarea nu prezintă diferenţe semnificative,
comparativ cu 1983 în ceea ce priveşte îmburuienarea cu dicotiledonate,
însă gramineele anuale au fost în număr mai redus. Şi în aceste condiţii s-a
urmărit o combatere atît a monocotiledonatelor cît si dicotiledonatelor
anuale, dar folosind un sortiment mai restrîns de erbicide.

în ceea ce priveşte combaterea lui Solanum nigntm, în '1983 rezultate
semnificative s-au obţinut prin combinaţia Sencor în doză de 1,5 kgJha ad
ministrat preemergent cu 2-7 zile înaintea răsăririi cartofului şi a Basa
granului aplicat pe vegetaţie, fracţionat în doză de 1,5 IJha la prima apariţie

a lui Solanum nigrum cînd plantele aveau 2-3 frunzuliţe şi 1,5 l/ha la rea
pariţia ei respectiv la a doua generaţie, erbicidarea făcîndu-se în acelaşi

stadiu de dezvoltare mentionat. în această variantă zîrna a fost combătută
în procent de 1000/0 (tabeiul 1). Aceleaşi rezultate bune s-au obţinut în vari
anta unde s-a erbicidat cu Goltix în doză de 5 IJha preemergent, asociat pe
vegetaţie cu Basagran 4 IJha dar fracţionat în doză de 2 IJha în două trata
mente. Gradul de combatere a lui Solanum nigr1tm a fost cuprins între 97
100 % în toate variantele în care Basagranul a fost administrat fracţionat,

gradul de combatere respectiva fost mai redus, 81 % în varianta unde s-a
erbicidat cu Lasso 4 IJha, Gesagard 4 kgJha preemergent şi Basagran 1,5 IJha
aplicat o singură dată la prima generaţie a zÎrnei.

Gramineele au putut fi mai bine controlate în variantele tratate cu
Lasso asociat cu Iloxan pe vegetaţie. Buruienile perene nu au intrat în spec
trul de combatere al sortimentului folosit.

În anii 1984-1985 rezultatele sînt de aselnenea semnificative, scoţînd
în evidenţă Încă odată acţiunea reziduală a Sencorului 1,5 kg/ha aplicat
preemergent, completată de acţiunea Basagranului aplicat fracţionat în
funcţie de cele două generaţii a lui Solanum nigrum. Gradul de combatere
a fost cuprins între 70 şi 1000/0 în varianta Sencor 1,5 kg/ha preemergent
asociat cu Basagran pe vegetaţie un singur tratament în varianta Sencor
1,5 kgJha preemergent şi Basagran pe vegetaţie administrat fracţionat în
funcţie de apariţia zÎrnei.

După cum rezultă din sinteza rezultatelor de producţie prezentată în
tabelul 2 în anul 1983, ca urmare a gradului mare de îmburuienare producţia

s-a redus semnificativ fată de martorul lucrat în varianta tratată Sencor
1,5 kg/ha asociat cu Basagran aplicat fracţionat în doză de 3 l/ha cu 1,5 t/ha
faţă de martorul întreţinut prin două rebilonări şi o praşilă mecanică şi cu
9,2 t/ha faţzt de varianta nelucrat", neerbicidată comparativ cu martorul
lucrat mecanic. S-au evidenţiat variantele în care s-a tratat cu Afalon 4 kg}
ha aplicat preemergent, asociat cu Basagran 1,5 ljha şi Iloxan 4 l}ha aplicat
postemergent cu o creştere a producţiei de 2,0 tJha.

În anii 1984-1985 producţia de tuberculi în toate variantele erbicidate
depăşeşte semnificativ producţia obţinută la martorul lucrat mecanic cu
0,6-3,8 tJha. Se evidenţiază cu o diferenţă distinct semnificativăde 2,0 tJha
varianta în care a fost folosit Sencorul în doză de 1,5 kgJha asociat cu Basa
granulîn doză de 3 lJha administrat fracţionat şi o diferenţă foarte selunifi
cativă' de 3,8 tJha varianta în care a fost folositlloxanul în doză de 4 lJha
aplicat·postemergent pentru combaterea buruieW.T;graminee.

Nu s-a observat efectul fitotoxic asupra pTiî'11~~'l:or de cartof, în toţi

anii de cercetare plantele de cartof răsărind şi dezvoltîndu-se normal.
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Tabe!'ttl 2

Influenţa diferitelor tratamente cu erbicide reflectată in nivelul producţiei de tuberculi
Tulcea, 1983 şi 1984-1985

Varianta Doza

1983

IDit. + -1 S,mnif.

Martor 1, 2 rebilonări + 1 pra-
şilă mecanică

Martor II, nelucrat, netratat

Lasso + Gesagard + Basagran

Afalon

Iloxan +Basagrau

Galex

Basagran

Sencor

Basagran

Sencor

Sencor + Basagran

Aresin + Lasso

Iloxan +- Basagran

Goltix

Basagran

4+4+4

5

4+45

9

1,5+ 1,5

1,5

1,5+ 1,5

1,5

0,5+2

4+4

4+ 1,5

5

2+2

37,7

28,5

32,1

40,0

37,9

36,2

36,4

35,0

34,4

100

75,6

85,1

106,7

100,5

96,0

96,5

92,8

91,2

Mt.

-9,2

-5,6

+23,

+0,2

-1,5

-1,3

-2,7

... ...
-J,J

000

00

1984- 1985

DL 5% = 3,6 t

1% = 4,9 t
0,1%=6,5t

Martor 1, 3 rebilonări +- 1 pra
şilă mecan ică

Martor II, netratat, nelucrat

Sencor

Basagran

Sencor

Basagran

Sencor

Basagran

Afalon + Lasso

Basagran + Iloxan

Sencor

Sencor + Basagran

1,5

1,5

1,5

3,0

1,5

1,5+ 1,5

4+4

1,5+4

1,5

0,5+2

36,9

26,7

38,5

38,6

38,9

40,7

100,0

72,3

104,3

104,6

105,4

110,3

101,6

Mt.

-10,2

+ 1,6

1,7

+2,0

+3,8

+0,6

000

*

*

**

***
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La nivelul producţiei s-a făcut totuşi simţit efectul fitotoxic al Basa
,granuluiadministrat în doză de 4 l/ha (2+ 2) fapt ce a determinat o scădere

:a producţiei cu 3,5 t/ha faţă de variantaîh care Basagranul s-a administrat
în doză de numai 3 l/ha (1,5 + 1,5).

CONCLUZII

(1) Combaterea zîrnei (Solanwfn nignHn) se poate face pe cale chimică

prin aplicarea erbicidului Basagran (s.a bentazon), posteermergent, cînd
:plantele sînt în fază cotiledonară. (2) Cele mai bune rezultate s-au obţinut

cînd doza de 3 l/ha a fost fracţionată pe două tratamente, primul în doză de
1,5 lJha cînd plantele de zîrnă sînt în fază cotiledonară iar al doilea trata-
ment la reapariţia ei. (3) Combaterea zîrnei trebuie făcută concomitent cu
combaterea celorlalte buruieni din cultură, de aceea preemergent se va aplica
un erbicid cu acţiune reziduală (Sencor 1,5 kg/ha sau Afalon 5 kg/ha) pentru
combaterea dicotiledonatelor anuale, iar pentru combaterea gran1ineelor
:se va aplica un erbicid graminicid.
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'THE FIGHT AGAINST SOLAJ.VUM NIGRUJlvI L. PRESENT IN POTATO
CULTURE IN STEPPE ZONE

SUMMARY

Solanum nigrum L. beeing spread in the irrigated potato culture in steppe zone, re
'searches were carried out in the aim ta establish an assortment of herbicides and combination
,of herbicides with specifical action. There were applied the herbicides Basagran CE (bentazon
a.s.), Lasso CE (alaclor a.s.), Gesagarcl 50 PU (prometrin a.s.), Afalon PU (linuron a.s.), Galex
,CE (metalaclor + metobrol11uron), Sencor PU (metribuzin a.s.), Arcsin PU (monolinuron),
Ga1tix (metanitron a.s.) and Iloxan CE (diclofop-methyl). The best efficacy was obtainedby

,applying postemergcnt, Basagran 3 l/ha. In the fight against thc other annual weecls it was
used the combination of herbicicles with Sencor 1,5 kg/ha preemergent ancl Basagran 3,0 l/ha
in fractioned dose (1,5 1 + 1,5 1) postemergent on the fight against annual graminaccae the
Îlerbicide Iloxan applied postemergenthy in dose of 4,0 l/ha gave goocl rcsults.
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TABLES
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Table 1 - Efficacy of different cambinatians of herbicides in the fight against Solanum
nigrum L. in the patata culture - Tulcea 1983- 1985

Table 2 - Influence of different treatments with herbicides an thc tubers yield level - Tulcea
1983, 1984- 1985

BEKÂMPFUNG DES SCHWARZEN NACHTSCHATTENS (SOLANU1U
NIGRUM L.) IN KARTOFFELSCHLĂGEN IN DER STEPPENZONE

ZUSAMMENFASSUNG

\Vegen der starken Verbreitung des Schwarzen Nachtschatten (Solanum nigrum L.)
in bewăsserten Kartaffelschlăgen der Steppenzone wurden Untersuchungen allsgefuhrt, um
die Herbizide und Herbizidkambinatianen mit spezifischer \Virkllng zu bestimmen. Es vvurden
<iie Herbizide Basagran CE (Bentazon), Lasso CE (Alaclor), Gesagard 50 FU (Prometrin),
Afa10n PU (Linuron), Galex CE (Metalaclor + Metabromuron), Sencor PU (Metribuzin),
Aresin PU (Monolinuron), Galtix (Metanitron) uncl Iloxan CE (Diclofop-meti1) eingesetzt.

Die beste Wirkung bei der Bekămpfung des Schwarzen Nachtschatten wurcle bei post
'emergenter Am'vendung Cles Herbizids Basagran zu 3 l/ha erzielt.

Zur Bek[impfung auch der anc1eren Unkrautarten hatten sich fo1gende Herbizidkombi
nationen bewăhrt: Sencor 1,5 kg/ha preemergente Anwenclung uncl Basagran 3,0 l/ha geteilte
(1,5 1 + 1,5 1) postemergente Anwendung.

Zur Bekămpfungder Gramineen hat man mit clem Herbizicl Iloxan 4,0 l/ha gute Ergeb
nisse bei postemergc.,l1ter Anwenclung erhalten.

LTSTE DER T ABELLEN

Tab. 1. Die \Virkung verschiec1ener tIerbizidkombinationen bei cler Bekămpfung des Sch
warzen Nachtschattens (Solanum nigrum L.) in Kartoffelkulturen - Tulcea
1983 - 1985) .

Tab. 2. Der Einfluss verschieclener Herbizic1behancllungen widerspiegelt im Knollenertrags
niveau, Tulcea 1983 und 1984- 1985.

EOPb5A C OACJ1EHOM l.lEPHbIM (SOLANUM Iv IGRUlv[ L.)
B KYJlbTYPAX KAPTOcpEJ15I B CTEnHOI~ 30HE

PE310ME

BCJIe)J;CTBHe CHJlbHOrO paCilpOCTpaHeHH5I. IlaCJICI-Ia qepIWrO (Solanurn nigrum 1..) B
QPOllIae:vlbIX KYJIbTypax KapToepeJI5I. B CTerIIlOH 30he, tiblJIO IlPHCTYIlJIeHO K HCCJIe;a:OBaHHlOM C
ueJIblO yCTaHOB.TIeHH5I accopTHMeHTa repOHUHAoB OeJIaAalOllI,HX cIleUl'IepwlecKHIvl AeţlCTBHeM H
KOM6HHaUHi1 rep6HUHAoB. ITpHMeH5I.JIHCb repoHUHAbI Basagran CE (A.H. 6eHTa30H), BASSO
CE (,rr;.H. aJl3XJIOp) Gesagard 50 PU (,rr;.H. IlpoMeTpHH), AFALON PU (A.H. JIHHypOH),
GALEX CE (MeT3JIaXJIOp + MeT6poMypOH), SENCOR PU (A.H. MeTTpH6Y3HH), AREZIN PU
(MOHOJII1HYPOH), GALTIX (,rr;.H. MeTaHHTpoH) H ILOX.'\..N CE (AHXJIoepoIl-MeTlIJI.) HaH6oJ1ee
3<J.>epeKTHBHbIM B eopb6e C llaCJIeHOM qepHbIM OKa33JIOCb 1l0CJIeBCXOAOBoe IlpHlvleHeHHe rep6H
U;H,rr;a Basagran B ;:r;03e 3 JI/ra. I3 6opb6e TaKJKe H C ,rr;pyrHMH 0AI-lOJIenlHMH COPH5IK3MI1 xopo
lllHe pe3YJIbTaTbl ,rr;3JIO IlpHMeHeHHe CJIe,rr;YlOw.eH KOM6J.lHaUHH rep6HUH,rr;OB: SENCOR 1,5 Kr/ra
npu rrpeBcxo,rr;oBOM BHeceHHH H Basagran 3 JI/ra IlpH IlOC.TIeBcxo,rr;OBOM BHeCeHHYI eppaKUHoHH
pOBaHHo - 1,5 JI + 1,5 JI. B 6opb6e C OAHOJreTHHMH 3JIaKOBblMH xopoIllHe pe3yJ1bTaTbl A3JIO
nOCJIeBCXoAoBoe BHecelme rep6HUH,rr;a ILOXAN B ,rr;03e 4,0 JI/ra.

TAEJlHUbI

Ta6Aut{a 1 - 3epepeKTHBHoCTb pa3JIlItIHbIX KOM6HH3UHfl rep6HUH,rr;OB B 60pbee C IlaCJICHOM lJep
HblM (Solanun'l nigrum L.) B KYJIbType KapToepeJI5I, TYJIlJa, 1983-1985 1'1'.

Ta6Aut{a 2 BJIH5IHHe P33JIHqHbIX o6pa6oToK rep6HUH,rr;aMH BblpaJKeHHOe B ypoBHe ypoJKa5I
KJIy6HeH, TYJIQ3, 1983 1984-1985 1'1'.
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Lucrări. ştiinţifice (Anale) LC.P.C. Braşov, 1986, val. XV

STUDIUL ACUMULĂRII REZIDUURILOR DE ERBICIDE
LA CARTOF îN FUNCŢIE DE SOI

AURICA CARAMETE*, GEORGETA FRÎNCU

La nouă soiuri de cartof proveniţi de la Braşov, Tulcea şi Valu
lui Traian s-au determinat la recoltare reziduurile de prometrin ca
urmare a erbicidării cu cantităţi de 0,5-15,0 kgJha p.c. şi metribuzin
în cantitate de 0,5-2,0 kgJha p.c. S-a constatat că reziduurile de pro
metrin şi metribuzin din tuberculi sînt proporţionale cu daza adminis
trată şi în majoritatea cazurilor inferioare toleranţelor maxime admise.
La soiurile Adretta, Semenic şi Super reziduurile de erbicide triazinice
prezintă valori mici. La soiurile Firmula şi Eba erbicidarea cu doze mai
mari de prometrin este limitativă din punct de vedere toxicologic.

Combaterea chimică a buruienilor din culturile de cartof avînd ca ur
mare contactul nemijlocit al recoltei cu solul tratat cu erbicide, controlul
reziduurilor din tuberculii de cartof s-a impus ca o necesitate.

Se ştie că plantele de cartof absorb radicular erbicidele sistemice;
acestea se translocă prin xilem pînă la nivelul frunzelor. Majoritatea sub
stantelor active, inclusiv triazinele se localizează în frunze unde se metaboli
zeazi parţial în timp (K ea r n e y, K au f m an, 1971). totuşi, can
tităţi variabile din toxicele administrate se localizează şi în tuberculi,
unde metabolizarea este foarte lentă (C a ram e te, 1973).

Atît absorbţia radiculară a erbicidelor, cît şi translocaţia şi metaboli
zarea lor sînt dependente de o serie întreagă de factori: dintre care structura
substanţei active şi proprietăţile ei fizico-chimice pe de o parte, cît şi meta
bolismul plantei pe de altă parte, sînt hotărîtori în problema gradului de
acumulare a reziduurilor în recoltă (C r a f t s, 1961).

Ştiut fiind că acumularea reziduurilor de pesticide este diferenţiată

nu numai în funcţie de specie ci şi de soi, s-a studiat comportarea prometri
nului şi metribuzinului la soiurile zonate de cartof.

* Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor - Bucureşti
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Reziduuri de Prometrin în funcţie de soi şi doză

Tabelul 1

I
Doza

I
R ezi d u u , mg/kg

S:Jiul l{g/ha, p.c.*) I IBraş:JV Tulcea Valu lui Traian

12 - - 0,010
Adretta

15 0,035 0,040 0,015

6 0,010 - -
Desiree 12 0,022 - 0,020

15 0,040 0,044 0,030

6 0,020 - -

Eba 12 0,040 - 0,025

15 0,042 0,053 0,030

6 0,030 - -
Firmula 12 0,040 - 0,030

15 0,048 0,062 0,040

Manuela 6 0,020 - -

12 0,020 - -

6 0,010 - -

Ostara 12 0,020 - 0,018

15 0,040 0,048 0,020

6 0,010 - -
Procura 12 0,010 - 0,020

15 O,OH - 0,030

6 0,020 - -

Semenic 12 0,040 - 0,015

15 0,040 0,044 0,022

6 0,010 - -

Super 12 0,020 - 0,015

15 0,044 - 0,020

>1<) Produs comercial



REZIDUURI LA SOIURILE DE CARTOF

MATERIALUL FOLOSIT /ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru realizarea dezideratului propus, la maturitatea de recoltare s-au
prelevat probe de tuberculi din nouă soiuri de cartof de la LC.P.C. - Braşov

si Statiunile Tulcca si Valu lui Traian, din variantele la care s-au administrat
dozc diferite de pr~duse condiţionate pe bază de Prometrin şi Metribuzin.
S-au prelevat de asemenea probe din parcele tratate cu pronletrin formulat
ca pulbere un1ectabilă, concentrat emulsionabil şi pastă, produsul de refe
rinţă fiind Gesagard 50 \tVP provenit de la Ciba-Geigy.

În tuberculii de cartof s-au determinat reziduurile erbicidelor adminis
trate, dup~l procedeul descris de D e Il ey şi colab. (1967).

Rezultatele obţinute s-au interpretat în funcţie de toleranţelemaxime
admise (D u g g an, 1975).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din cele 45 probe analizate, doar la 2 probe s-au constatat reziduuri
de Prometrin mai mari de 0,050 mg/kg, celelalte prezentînd valori între·
0,010-0,048 mgfkg (tabelul 1).

La toate soiurile cercetate, reziduurile sînt proporţionale cu doza ad
ministrată. La soiulAdretta apar cele mai mici valori ale reziduurilor. La
soiurile Firmula si Eba în tuberculi se acumulează cele mai mari cantităti.

de reziduuri de p~ometrin; în probele provenite de la Staţiunea Tulcea, ia
doza de 15 kg/ha p.c. reziduurile constatate depăşesc toleranţa maximă ad
lnisă în majoritatea ţărilor pentru cartoful de consum, această doză fiind
limitativă din punct de vedere toxicologic.

La doze egale şi la aceleaşi soiuri de cartof, valorile maxime pentru
reziduurile de prometrin sînt la probele provenite de la staţiunea Tulcea,
iar cele minime în cazul staţiunii Valu lui Traian în regim irigat, deoarece'
în ace_ste condiţii persistenţa PrOlnetrinului este mai redusă, chiar în cazul
administrării unor cantităţi de 15 kg/ha p.c. reziduurile din tuberculi sînt
cu mult inferioare celor mai severe tolerante admise.

Forma de conditionare a Prometrinul~i influentează în oarecare rnă
sur~{, gradul de acunl~lare a reziduurilor din tubercuii (tabelul 2).

Tabelul 2'

Reziduuri de P.rometrin în funcţie de formularea produselor

Produs

I
Formularea

I
Doza, kg/ha, p.C.

I
Reziduu, mg/kg

Gesa3"ard 50 WP 5 0,010
CibaGeigy

PEI FU - 50% 6 0,009

PEI CE - 25% 8 0,004

PE 1 pastă - 50% 6 0,009
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Reziduuri de metribuzin în funcţie de soi şi doză

Tabelul 3

I I
R ezi du u , mg/kg

Soiul Doza, kg/ha, p.e.

I IBraşov Tulcea Valului Traian

0,5 0,004 - -
Adretta

2,0 - 0,017 -

0,5 0,005 - -

Desiree 1,0 0,022 - -
2,0 0,030 0,022 -

0,5 0,005 - -
Eba 1,0 0,010 - -

2,0 0,026 0,013 -

0,5 0,030 - -
Firmula 1,0 0,035 - -

2,0 0,040 0,022 -

Manuela
1,0 0,005 - -
2,0 0,025 - -

0,5 0,004 - -
Ostara 1,0 0,005 - -

2,0 0,040 0,022 -

0,5 0,009 - -
Procura 1,0 0,020 - -

2,0 0,030 - -

0,5 0,002 - -
Semenic 1,0 0,005 - -

2,0 0,009 0,022 -

0,5 0,004 - -
Super 1,0 0,005 - -

2,0 0,005 - -



REZIDUURI LA SOIURILE DE CARTOF fI

în cazul administrării concentratului emulsionabil, reziduurile din
tuberculi prezintă valori foarte mici, practic neglijabile. Formarea ca pulbere
umectabilă sau pastă nu modifică absorbţia şi translocaţia substanţei ac
tive, reziduurile din tuberculi fiind egale în cazul celor două formulări. Com
parativ cu reziduurile constatate în proba de referinţă prelevată din par
cela tratată cu Gesagard 50 vVP Ciba-Geigy, produsele româneşti pe bază

de prometrin nu lasă reziduuri în tuberculi care să ridice probleme, valorile
fiind apropiate şi cu mult inferioare toleranţeloradmise.

Reziduurile de metribuzin din tuberculii de cartof prezintă în general
valori mai mici decît cele de prometrin, cantitatea maximă constatată fi
ind de 0,040 mgjkg, proporţionale cu doza aplicată (tabelul 3).

Cantităti foarte mici de reziduuri de metribuzin s-au decelat la cartoful
din soiurile Adretta, Semenic şi Super, unde la doze de 0,5-1,0 kgfha p.c.,
reziduurile se situează la limita de sensibilitate a metodei utilizate. Rezi
duuri ceva mai mari, însă inferioare tolerantelor admise, sînt tuberculii
din soiul Firmula, la care s-au constatat şi cel~ mai mari reziduuri de pro
metrin.

în conditiile tării noastre, erbicidarea culturilor de cartof cu metri
buzin în doze de 0,5-2,0 kgfha p.c. nu ridică nici un fel de probleme de or
din toxicologic.

CONCLUZII

(1) Reziduurile de prometrin şi metribuzin din tuberculii de cartof
sînt proporţionale cu doza administrată şi în general inferioare toleranţelor

admise. (2). La soiurile Adretta, Semenic şi Super în tuberculi se constată

cant:tăţi foarte mici de reziduuri de erbicide triazinice (prometrin, metri
buz1.n). (3) Dintre toate soiurile cercetate sub raport toxicologic, o atenţie

mai mare trebuie acordată soiurilor Firmula şi Eba unde reziduurile de pro
metrin din tuberculi depăşesc toleranţa admisă în cazul în care se aplică

doze mari.
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HERBICIDES RESIDUES ACCUMULATION IN POTATO CULTURE
IN FUNCTION OF THE VARIETY

~UMMARY

In nine potata varieties from Braşov, Tulcea and Valul lui Traian, there were deter
mined, at harvest, the residues with prometrin of 0,5- 15,0 kgjha p.e. and metribuzin of 0,5
2,0 kgjha p.e. The residues of prometrin and metribuzin in tubers are proportinal with the
dose applied and in most of the eases inferior ta the maximum toleranees permitted. At Adretta,
Semenic, Super varieties the triazinie herbieides residues had lower values. At Finnula and
Eba varieties theherbicidation with big doses of prametrin is limitative fram the toxieologieal
point of view.

/TABLES

Table 1 - Prometrin residues in funetian of the variety aneI dose
Table 2- Prometrin residues in funetion of nroducts formulation
Table 3- Metribuzin residues in funetion al thevariety and dase

STUpIUM DER,AKKUMULAJION VON HE,RBIZIDRUCKSllANDEN
BEI KARTOFFELNIN ABHANGIGKEIT VON DER SORTE

ZUSAMMENFASSUNG

Bei neun Kartoffelsortel1 aus Brasov, Tulcea lunel Valul lui Traian ,Yurden bei der Ernte
die Riiekstănde an Prometrin nach eine~' Herbizidamvendung von 0,5- 15,0 kgjha und Metri
buzin 0,5-2,0 kgjha, bestimmt. Es wuide festgestellt, dass die Ruekstănde an Prometrin
und Metribuzin in den Knollen proporţional der angeweneleten Dosis sind und in den meisten
Făllen die gestatteten Grenzwerte nicht iiberschreiten. Bei elen Sorten Aelretta, Semenic und
Sup~r sind die RiiekstăndederTrietzinherbizide gering.Bei c1e,n SQrten, Firmula und Eba ist
di~ ~nw~ndurig groşserer Mengerr von Prometril1 vomtoxikolog~schenStandpunkt begrenzL

t..ISTE DER TABELLEN

Tab. '1 Prametrinruckstănde in :Funktion van Sorte und Dosis.
Ta,b. 2 prom~trinriiekstănde in Funktionvon derFormuliqrung der. Prăparate.

Tab. j Metribuzinriiekstancle in Funktion van Sade und Dosis.

H3Y4EHHE HAKOTInEHH~ OCTATKOB fEPEMUHllOB
B KAPTO<PEflE B 3ABVICl1MOCTI1 OT COPTA

PE310ME

Y AeBRTH COpTOB KapTo<ţeJIR,npOHCXO,'I;Rlll.HX H3 l3pallloBa, TYJ11.JH 11 BaJlY v1yiI TpaRH,.
npH YOopKe Ollpe)].eJlRJlHCb OCTaTIGI repOHUHAOB HaKODIIBlllHeC51 B pe3YJlbTaTe 06pa60TKH HJ1l-i

- npOMeTpHHa B KOJllltIeCTBaX OT 0,5 AO 15,0 I<rjra pblH04Horo npenapara Il MeTpH6Y3HHa B
KOJl l1 lJeCTEaX oTO,5 AO 2,0 J{f/ra pbIHOlJHOrO npenapara. EblJ10 YCTaHOBJIeHo,. tIra KOJ1HlJeCTBO
HaligeliHhIx B KJly6IUIX OCTaTKOB npoMeTpHHa H MeTp~tY3IiHa nponop~HOHaJlbHbr BHeceH~hIM

A03aM :H,B60JIBIll,HHcTBe'
j
CJIytlaeBI-lHiKe MpKcI1Ma.TJptlhIXAOnycnIMhlx ]{OmItIeqÎ3;Y coinoB

AApe'rTa, CeMeHHK'H Cynep OCTaTIGITpHa3HHoBhI~Tep6 UHAoBHaxoJJ;51'i'CR B IviaJ1bIX KOJIII4eCT
BâX. ~' (~OPTOBCPHpMyJia'I1:393.06pa6oTKa'OOJlblÎTHMH A03aMH npo~1eTpHHa HOCHT 'orpaHH4H-
TeJrhHhliÎ xaparhep B TbKClIKbJl,ory~qecK()M oTHoruemI,H:" '.

TABJIHU,bI

Ta6JtiEiJp'1 ""-'OdaTl(H np'oMeTpHHa B 3aBHCHMOCTH 0'1' n04BbI H )].03hI

Ta6Jltiq&:.2....,.OcTaTKu npoMeTpHHa B 3aBHCHMOCTH OT COCTaBa npenapaTOB

',' Tq6Jlul{t:l 3 ~ :OCŢ~TKHMeTpH6Y3HHa B 3aBHClIMOCTH OT copTa H /1,03hl
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Lucrări ştiinţifiCe (Anale) l.C.P.C. Braşov; 1986, voI. XV

STUDIUL RE.GIMULUI DE IRIGARE SI CONSUMULUI
DE APĂ' LA CARTOF îN CONDIŢIILE DIN' ZONA COLINARĂ

A TRANSILVANIEI
, 'i j •

Z. NAGY, F. :aIANU, MARGARETA NAGY, AL. TURDEAN*

, , Lucrare~ prţ~,intă rezultatele cercetărilor pe 20 de ani (1965-
1984), cu piivhe Hi'.regimul de irigare şi consumul de apă la cartof în
condiţiile ~on~i colwar;e din Transilvania. Studiile climatice au arătat,
că în ultimii 120 de· ani procentul anilor secetoşi sau normali a fost d y
63,3%, iar în iJltimii20 de ani numai în doi'ani irigarea nu a fost nece
sară!. - În cond~ţiide irigare 'se, recomandă'soiurile semitîrzii şi tardive.
Nodna de irigaţie! este de 400- 1950 m 3 apă/ha administrată jn 1- 3
uqări prin c<.tr$ soll,JJ,~ă se umezească pe adîncimea de 70 cm. Dozele de
ttigr~şăminte:teconiâÎldatepentruoproducţie de 40-50 t ruberculi la
h~c$.r sînt ,N1(io-150"flOO-150 'şiK60-100 kg/ha. Consumul total de apă este
de 5283 m3/ha şi se realizează în proporţie de 53,7% din precipitaţii,

27:,8'% din rezerva de apă în sol şi 18,5% din irigaţii. Sporul de venit
net prin irigar.e este de 6538 lei/ha, revenind ,la 1 mm apă de irigaţie

68,6 lei. '

Cartoful se mscrie pri]ltre~c:ele mai importante plante în alimentaţia
Qamenilor şi în industrie. Ceriîl'ţele sporite ale economiei nelţionale şi ale
aprovizionăriipopu+aţiei,din ţar<t noastră impun creşterea producţiei de car
tof pînă la, sfîrşitul; anuluii985 la peste 6,5 milioane tone, cît şi în cinci
naluL1986~ 1990: Aceste cerinţ'e"'sepotsatisface numai în condiţiileprac
ticării unei agriculturi intensive. Nivelul şi calitatea producţiei de cartof
depind în :rpare măsură d~ regimul de apă şi aer din sol şi de sistemul de
:fertilizare. ' .....

, '.~ Studiile efeetuateau arătat că, în Transilvania în multe unităţi sînt
pecesare lu~rărihidroaweliorahv.-e, iar irigaţiile trebuie aplicate combinat
ieu lucrările de d~~e~are (10 n e.}.cu - Sis e şti şi calab" 1978; N a g y
:şic'olab., 1969, 1970, 1983;: N"â'g y, .1978). '

j i
.. ,' .... *. institutul Agrcinomic ,;Dr. ,Petru Groza« CluyNapoca.
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MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

În lucrarea de faţă se prezintă sinteza rezultatelor experimentale de
20 de ani în cultură neirigată şi irigată pe baza datelor experimentale ob-'
ţinute la Institutul Agronomic "Dr. Petru Groza" din Cluj-Napoca.

Condiţiile pedoc1imatice: experienţele au fost' efectuate pe un sol alu
vial coluvial-carbonatat, cu textură luto-argiloasă. Pentru determinarea
consumului de apă s-a folosit metoda bilanţului apei din sol.

Din totalul de 120 de ani analizaţi 63,3% au un caracter secetos sau
normal şi numai 36,7% sînt ani ploioşi.

Tabelul 1

Regimul de irigare aplicat la cartof în anii 1965 -1984,

I Caracterul climatic al:
Numărul de udări aplicate

pe luni
Norma de PrecipitaţiiTotal perioadei

Anii

IV Ivi V++lIlh mEtri irigare. calde anuale,
ma apă/ha anului a anului mm

(IV-IX)

1965 _11~ 1 3 1400 Ex.S. S. 449,6
- - -

1966 1 1 600 M. P. 594,9
- - - - -

1967 1 1 1 3 1300 Ex.S. Ex.S. 420,1
- - - - - --

1968 1 1 1 3 1200 F.S; P. 469,1
- - - - - --

1969 1 1 900 M. P. 578,1
- - - - -

1970 1 1 500 Ex.P. Ex.P. 882,6
- - - - - --

1971 1 1 500 M. M. 526,3
- - - - -

1972 1 1 1 3 800 F.P. F.P. 634,3
- - - - -

1973 1 1 2 600 F.S. M. 490,6
- - - - - --

1974 2 2 1000 P. F.P. 637,4
- - - - - -

1975 O O ,Ş., F.P. 529,4
- - - - - -- "1

1976 1 1 2 800 Ex.S. Ex.S. 441,8- - - - - --
1977 1 1 2 950 F.S. F.S. 474;1

- - - - -
1978 1 1 400 F.P. Ex.P. 702,3

- - - - - -
1979 1 1 600 F.S. M. 496,3- - - - -
1980 O O Ex.P. Ex.P. 782,8

- - - - -
1981 1 1 2 1300 M. Ex.S. 559,0

- - - - -
1982 1 1 2 1550 Ex.S. Ex.S. 449,9

- - - - -
1983 1 1 1 3 1950 Ex.S. Ex.S. 366,5- - - - -
1984 1 1 2 800 F.P. P. 686,1

- - - - -
Media

:::au total 2 2 7 12 12 - 0-3 400-1950 M. M 558,6
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Cercetările efectuate în perioada 1965-1984, cu regim de irigare şi

consum de apă la cartof au arătat, că din 20 de ani, numai îndoi ani iri
garea nu a fost necesară, numărul de udări aplicate a fost de una pînă la trei,
cu o normă de irigaţie cuprinsă Între 400 şi 1 950 m 3 apă/ha în funcţie de ca
racterul anilor (tabelul 1).

Efectul irigării s-a materializat prin sporuri de producţie de 6,7 t/ha
(22,9%) la cultura irigată faţă de cultura neirigată, iar la producţia de ami
don 1,2 t/ha, respectiv; 22~,2P/o: (tatb6'11!l12). Sporurile cele :mai.mari se reali
zează în anii secetoşi< şi e"normali.

Tabelul 2

Producţia cartofului irigat, comparativ cu cea neirigată

Producţia de tubercuJi Amidon, 01 Producţia de amidon, t/hala

Anii 'dg,Iă,I",'dg'I'.

I
spor prin irigare

'd~ot I 'dg,t I I'poe "du
t/ha t/ha I o/

neirigat neirigat irigare, %
tjha la

1965 21 16 5 31,3 17,2 17,5 3,6 2,8 28,6-----
1966 31 27 4 14,8 17,1 17,3 5,3 4,7 12,8--- --
1967 47 33 14 12,4 17,5 17,2 8,2 5,7 43,9---
1968 50 37 13 35,1 18,5 17,6 9,3 6,5 43,1-----
1969 25 23 2 8,7 18,7 18,0 4,6 4,1 12,2-----
1970 24 19 5 26,3 18,2 18,3 4,4 3,5 25,7-----
1971 31 27 4 14,8 18,7 19,1 5,8 5,2 11,5-----
1972 58 50 8 16,0 18,7 19,8 10,8 9,9 9,1---
1973 30 26 4 15,4 18,0 18,5 5,4 4,8 12,5-----
1974 32 25 7 28,0 18,8 19,0 6,0 4,8 25,0---
1975 12 12 O 0,0 18,3 18,2 2,2 2,2 0,0
--- --

1976 37 28 9 32,1 19,7 19,1 7,3 5,3 37,7
--- --

1977 35 27 8 29,6 19,4 20,2 6,8 5,4 25,9
---

1978 37 28 9 32,1 18,3 18,5 6,8 5,2 30,8---
1979 39 36 3 8,3 17,5 17,3 6,8 6,2 9,7----
1980 24 24 O 0,0 19,4 19,6 4,7 4,7 0,0-----
1981 29 25 4 16,0 17,8 17,7 5,2 4,4 18,2
--- --

1982 46 37 9 24,3 18,7 19,2 8,6 7,1 21,1---
1983 43 33 10 30,3 17,9 18,4 7,7 6,1 26,2---
1984

69 I 54 15 27,8 18,5 19,0 12,7 10,3 23,3

Media 36,0 29,3 6,7 22,9 18,3 18,4 6,6 5,4 22,2
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Tabelul 3

Producţia de tuberculi în funcţie de regim de apă. agrofond şi soi
Media 1982- 1984

, ,

Ostara :Oesi~ţe

Regim
producţia

I
;P1~?U,~:t ia

I
de Agrofond

Isemnii. Isemnit.
apă

I
dif. dit. j

dit. dit.
t/ha 0, l/ha' , ,0/

,o 10

N60 P 50 K 40 26 100,0 ~ - 40 100,0 - ---- --- --- --- ------ ---
Neirigat NllOPSO K 60 29 111,5 3 >1\ 43 107,5 3 ---- --- --- --- --- ---

N200PlSoKlOO 31 119,2 5 ,** 45 112,5 5 **--- --- --- --- ---
Noo P SO K 40 27 100,0 - - 47 100,0 - ---- --- --- --- ---

Irigat NllOPBO 11:60 34 125,9 7 *** 50 106,4 3 ---- --- --- --- --- ---
N200PlsoKlOO 37 137,0 10 *** 54 114,9 7 ***

"
.,

"

DL - 5~~ - 2,84
DL - 1% - 4,28
DL - 0,1% - 6,42

3,13

4,55
6,83

,.Tabelul 4

Consumul de apă diurn şi mediu lunar la cartof1l1 irigat (in m3/ha)
Media 1965- 1984

I
Lunile

ISpecificare
Consum

IV I V I VI I VII I VIII I IX
total

, .

Consumul diurn de apă 16 ,26 39 44 31 21 ---- --- --- --- ---
Consum de apă mediu lunar 336 806 1 170 1364 977 630 5283

Tabelul 5

Consumul de apă la cartof pe faze de vegetaţie

Media 1965-,- 1984

I I
Numărul

I
Consum de apă

Fazele de vegetaţie Iuter valul de zile Im 3/ha %

Plantat - răsărire 10 IV - 7V 27 518 9,8

Răsărire - îmbobocit 8V -lOVI 34 1014 19,2

îmbobocit - înflorit 11 VI -30 VI 20 780 14,8

înflorit - coacere 1 VII-30 IX 92 2971 56,2

Total - 173 5283 100,0

"
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Un factor important care concură la realizarea de venituri mari la
hectar este soiul. Pentru zona colinară el Transilvaniei se recomandă soiurile
semitîrzii şi tîrzii .. Privind regimul de irigaţie aplicat rezultă, că cele mai
bune rezultate se obţin atunci cînd umiditatea solului se menţine la pla
fonul de 50% din LU.A. pe adîncimea de udare de 70 cm din sol cînd se
poate realiza un spor de producţie de 29% faţă de cultura neirigată. La pla
fonul de 70% din 1.U .A. producţia de tuberculi scade ca urmare a afectării

raportului aer-apă la nivelul tuberculilor.
Cartoful reacţionează pozitiv la irigare mai ales cînd· se asigură şi un

agrofond corespunzător ClI rapoarte echilibrate între elementele fertilizante
(tabelul 3). Prin irigare creşte nu numai numărul de tuberculi la cuib ci şi

greutatea acestora.
Pentru realizarea unei producţii bune, cartoful consumă în medie o

cantitate de 5 283 m 3 apă la hectar, lunile cu consum maxim sînt iunie şi

iulie, cu 1 170 m 3/ha şi respectiv 1 364 m 3/ha, începînd de la îmbobocit
şi pînă la terminarea· înfloritului (tabelele 4şi5).

Analiza eficienţei economice. a culturii cartofului irigat scoate în evi
denţă un fapt deosebit de important şi anume acela că sporul de venit net
prin irigare cu un volum mic de cheltuieli suplimentare se ridică la 6 538 leii
ha, fiecare mm de apă dată prin irigare conduce la un spor de venit net de
68,6 lei.

CONCLUZII

(1) Analiza precipitaţiilor pe ultimii 120 de ani (1865--1984) arată că

63,3% au caracter secetos sau normal ceea ce justifică pra,cticarea irigaţiilor

în această zonă. în ultimii 20 de ani numai în doi ani irigarea nu a fost ne
cesară. în anii secetoşi şi normali sporurile de producţie sînt de 24,4%' (2)
Numărul de udări necesare în această zonă este de 1-3, iar norma de iri
gaţie de 400-1 950 m 3 apă la hectar, menţinînd umiditatea solului la pla
fonul de 50% din 1.V.A. pe adîncimea de 70 cm (3) Prin aplicarea combi
nată a fertilizării cu irigarea se obţin sporuri mari de producţie faţă de cul
tura neîngrăşată şi neirigată. (4) lrigarea influenţează pozitiv numărul şi

greutatea tuberculilor la cuib. (5) Consumul total de apă la un soi semi
tardiv este de 5 282 m 3 apă la hectar, lunile de consum maxim sînt iunie
şi iulie. (6) Sporul de venit net prin irigare în medie pe 20 de ani este de
6 538 lei/ha, revenind la un mm apă de irigare 68,6 lei. (7) Pentru zona co
linară a Transilvaniei în condiţii de irigare se recomandă soiurile semitîrzii
şi tîrzii.
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IRRIGATION CONDITIONS AND WATER CONSUMPTION AT
POTATO CULTURE IN HILLY ZONES OF TRANSILVANIA

SUMMARY

This paper presents the researches results during 20 years (1965- 1984) concerning
the irrigation conditions and water cansumption in the hilly zones of Transi1'lania. Climatic
studies demonstrated that in the last 120 years the percentage of dry and normal years was of
63,3% and in the 1ast 20 years only 2 years didn't need irrigation. Under irrigation conditions
late and hali-late varieties are recommended. The rate of irrigation is of 400- 1 950 m 3 waterj
ha administred in 1- 3 wettings sa that the soil must be moistened at 70 cm depth. The fer
tilizer doses recommended for an yield of 40- 50 t tubersjha are of N100'-150' PlOO-150and K60-100
kg/ha. The total water consumption is of 5293 m 3 /ha achieved in proportion of 58,7% of rain
falls, 27,8% of water stock in the soil and 18,5% of irrigations. The growth of net profit through
irrigation is of 538 lei/ha, at 1 mm water corresponding 68,6 lei.

ITABLES

Table 1 - Irrigation conditions at potato in 1965- 1984
Table 2 - Irrigatecl potato yield, compared to the one non-irrigated
Table 3 - Tubers yield in function of water consum.ption, agrofund and variety (Average

of 1982- 1984)
Table 4 - Mean water consumption per day and per month at irrigated potato (m/ha). Ave

rage of 1965- 1984
Table 5 - Water consumption at potato in vegetation phases. Average of 1965- 1984

STUDIUM DES BEWĂSSERUNGSREGIME UND DES
WASSERVERBRAUCHS BEI KARTOFFELN UNTER DEN

BEDINGUNGEN DER HUGELZONE TRANSILVANIENS

ZUSA~ENFASSUNG

In der Arbeit werden die Ergebnisse 20 j1ihriger Untersuchungen (1965- 1984) bezu
glich des Bewasserungsregime und des Wasserverbrauchs bei Kartoffeln unter den Bedingun
gen der Hugelzone Transilvaniens dargestellt.

Klimastudien haben gezeigt, dass in den letzten 120 Jahren der Prozentsatz der troc
kenen nnd normalen Jahre 63,3% betrug, wahrend in den letzten 20 Jahren nur in 2 Jahren
die Bewasserung nicht notig war.
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rnter Bewăsserungsbedingungen,werde:p,4ie mittelspăten und spăten Sorten empfoh
len. Die Be,Yasserungsnorm ist 400-1950m3\Vasser/ha verabreichtin 1--'3 Bewăsserungen,.

dass die Feuchtigkeit bis zu 70 cm in den Boden eindringt. Die empfohlenen Diingergaben'
fiir einen Ertrag van 40- 50 t Knollen pro ha sind NWO-150' PIOO-150und KSo-lookg/ha.

Der gesamte vVasserverbrauch ist 5283 Inl!/haut:ld' wird zu 53,7% dureh Niederschlăge,.

27,8% durch die \Vasserreserve des Bodens und zu 18,5%· durch Bewăsserung sichergestel1t.
Der Reinge"vinn dmch Bewasserung betrăgt 6538 lei/ha, d.h. fiir 1 mm Bewasserungswasser
68,6 Lei.
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Tab. 2.
Tab. 3.

Tab. 4.

Tab. 5.

Das Bewăsserungsregime bei Kartoffeln 1965- 1984.
Der Ertrag bewăsserter Kartoffeln im Vergleich.zuucabewăssert.

Der Knollenertrag in Funktion vom Wasserregime, Boden und Sorte. Durchschnitt
1965- 1984.
Der tăgliche Wasserverbrauch und Monatsdurchschnitt bei bewasserten Kartoffelnl
(in ro3/ha). Durchschnitt 1965- 1984.
Der Wasserverbrauch bei Kartoffeln nach Vegetationsphasen.
Dmchschnitt 1965- 1984.

H3Y4EHl1E PE)lZI1MA OPOlllEHI15I 11 PACXOnA BOnbI
KAPTO<t>EJlEM B YCJlOBI15IX XOJlMI1CTOI1 30HbI

TPAHCI1JIbBAHI1I1

PE3IOME

B pa60Te npHBOA51TC5I pe3yJIbTaTbI )J,Ba)J,uaTHJIeTHblX onblTOB (1965- 1984 rr.) KacaIO
IUHeC51 pe>KHMa opOWeHH51 H pacxo)l;a BO)l;bl KapTo<ţJeJIeM B yCJIOBH51X XOJIMHCTOH 30Hbl TpaHCHJIb
BaHlIH. Ku'1HMaTH4ecKHe HCCJIe)l;OBaHH51 nOKa3aJIH, tITO 3a nOCJIe)l;HHe 120 JIeT npoueHT 3acyWJIHBblX:
HJIH HOpl\laJI bHbIX JIeT paBH5lJIC5l 63,3%, a 3a nOCJIe)J,HHe 20 JIeT JIHWh B )J,Ba rO)l;a B opoweHHHi
He CbIJIO Ha)J,06HocTH. B yCJIOBH51X opOWeHH51 peKOMeH)l;yeTC5l BbIpaUI.HBaTb nOJIyn03)J,HHe HJIH
n03)l;HHe copTa. HopMa opOWeHH5I KOJIe6JIeTC5l OT 450 ));0 1950 M3 BO)l;bI/ra )l;aBaeMOl~1 B 1-3 no
JIHBa C TeM 4T06hI n04Ba npOMa~lHBaJIaCb Ha rJ1y6HHY B 70 CM. ,llJl5l nOJIy4eHH5l ypO>KaH B
40 - 50 TOHH KJIy6BeH C reKTapa peKOMel-J)l;YIOTC5l Cu'1e));yIOIUHe )l;03hI y)l;06pemIH: NI00--150'
PlOO-150 H K60-100 Kr/ra. 06IUHH pacxo)J, BO)l;bJ paBH51eTC5l 5283. ·M3/ra H nOJIy4aeTC5l B
nponopUHH 53,7% 3a C4eT aTMocepepHbJX OCa)l;KOB, 27,8% 3a C4eT cYUI.eCTByIOUI.erO B n04Be
3anaca BJI3rH H 18,5% 33 C4eT opOWeHH5l. TIpH63BK3 4HCToro )l;OXO)l;a, nOJIy4aeM351 OT opowe
HH51, p3BH51eTC5l 6538 .rrei1/ra npH4eM 1 1\1M opOCHTeJIbHOH BO)J,bI 06XO));HTC5I B 68,6 JIeH.

TAI3J1HUbI

Ta6Auup 1 - Pe>KHlVI opOWeHlf5l npHMeH5lBWHHC5l Ha KapToepeJIe B 1965- 1984 rr.
Ta6Aul(a 2 - YpO>KaH KapToepeJI51 B yCJIOBH5lX opOllleHH5l no cpaBHeHHIO C ypO>KaeM ce3 opo

WeHH5l
Ta6AutW 3 - Ypo>Kafi KJIy6Herl il 3aBHCHMOCTH OT BO)l;Horo pe>KHMa, OT arpoepoHa H n04BbI •.

CpeAH5l5l 3a 1982- 1984 rr.
Ta6Auqa 4 - CYT04Hblii li cpe)l;HeMeC514HbIH pacxo)l; BO)l;bI opowaeMbIM KapTo<ţJe.neM (B M3/3a) •.

Cpe)l;Jme 3a 1965 - 1984 rr.,
Ta6Aut;a 5 - Pacxo)); ilOAbl KapToepeJIeM no <!la3aM pOCTa. CpellH5l51 3a 1965- 1984 rr.
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EFICIENŢA UNOR l\JIETODE DE PROGNOZĂ ÎN APLICAREA
UDĂRILOR LA CARTOF ÎN ZONA DE SUD A ŢĂRII

C. NIŢĂ*, V. NĂESCU*, IGH. SIPOŞI*

Metodele de prognoză după SGT şi DSS realizează producţii ridi
cate de tuberculi apropiindu-se de metoda clasică a bilanţului hidric.
Aceste metode sînt expeditive putîndu-se aplica uşor în producţie, fără

a necesita aparatură specială şi forţă de muncă suplimentară.

La cultura cartofului udările cu norme mici şi repetate aduc spo
ruri. mari de producţie, realizînd producţii ri(jicate. de tuberculi la
unitatea de suprafaţă.

.... in ţara noastră, cartoful se poate cultiva aproape în toate zonele de
cultură, datorită marii sale plasticităţi ecologice.

Extinderea irigaţiilor, în zonele mai secetoase a făcut posibilă creş

terea suprafeţelor ocupate de cartof şi realizarea unor producţii bune şi con
stante la hectar.

. Cartoful fiind o cultură foarte pretenţioasă la umiditatea din sol, este
necesar de cunoscut cînd şi cîtă apă trebuie aplicată prin irigaţii. în acest
sens se vor evita consumurile mari de energie, cît şi pierderile de apă ce
se produc prin irigări neraţionale ce duc la degradarea solurilor şi la redu
,cerea producţiilor de tuberculi.

Urrnărindu-se administrarea apei la momentul optim şi în cantităţi

moderate în funcţie de nevoia de apă a plantelor, au fost experimentate di
ferite metode de aplicare a irigaţiilor.

Pe plan mondial în prognoza udărilor, s-au folosit diferite metode,
·ce au avut la bază în general elemente c1imatice ca:

tenlperatura aerului (T hor n t h w a i t e, 1957);
deficitul de saturaţie al aerului (A l pat i e v, 1957);
bilanţul termic şi radiativ (P e n m an, 1952);
după mai mulţi factori (B o u c het, 1964).

Alţi cercetători au determinat momentul aplicării udărilor folosind
-diferite aparate ce aveau la bază:

- evaporaţia la suprafaţa unui corp poros (H O 1 fi e s R. M.), R o -
bertson G.'W. (1958);

* LC.C.P.T.Fundulea
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- tensiometre;
- evaporaţia la suprafaţa apei.
Extinderea suprafeţelor irigate în ţara noastră a determinat o serie de

cercetători să experimenteze elementele climatice şi o serie de aparate în
prognoza udărilor în diferite zone din ţară.

Se remarcă cercetările efectuate de Hul P o i şi colab. (1969) S i p o Ş

Gh. şiRodica Păltineanu.(1971),Sipoş Gh. (1980),Niţă

C. şi colab. (1983) care au studiat metodele de prognozare a udărilor şi de
terminarea. consumului. de apă al plantelor.

în prezent, în prognoza udărilor se urmăresc factori de climă ca: suma
gradelor termice (S.G.T.) şi durata de strălucire a soarelui (D.S.S.) în C6Te
laţie cu un coeficient ce reprezintă gradul de acoprire al solului (G.A.S.) de
către plante.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

în 1978, a fost iniţiată la Fundulea, pe un cernoziom mediu levigat,
o experienţă cuprinzînd opt culturi printre care şi cartoful. Soiul folosit a
fost Desin§e. Fertilizarea a fost de N260P160K160' Irigarea s-a făcut prin
brazde scurte sub un strict control al apei, folosindu-se apometre.

Variantele de prognoză au fost determinate de irigarea după bilanţul

hidric, fazial, bilanţ termic, durata de strălucire a soarelui şi evaporaţie la
suprafaţa apei.

Condiţiile climatice din perioada analizată (figura 1) se caracterizează

prin precipitaţii abundente în trei din cei cinci ani şi prin temperaturi mai
scăzute decît media multianuală, excepţie făcînd anul 1981 cînd se depă

şeşte cu 165 ore de strălucire, media pe cinci ani analizaţi.

S i p o Ş G h., (1980) a constatat că între suma gradelor termice,
durata de strălucire a soarelui şi evaporaţia din perioada de vegetaţie a plan
telor există o corelaţie pozitivă, stabilind că pentru o oră de strălucire a
soarelui se consumă 0,34 mm, iar pentru 1°C numai 0,25 mm apă.

Cu aceste rezultate, folosind formula de bilanţ a apei şi corelînd cu un
coeficient ce reprezintă gradul de acoperire a solului de către plante, putem
determina momentul optim de aplicare a udărilor în funcţie de nevoile
plantei.

Datele reprezentînd rezerva de apă din sol, la sfîrşitul săptămînii ana
lizate, sînt introduse într-o fişă de bilanţ după formulele:

1. Rfs = R i + P - (s.G. T x 0,25 x G.A .5)
2. Rfs = Ri + P - (D.S.S x 0,34 x G.A .5) unde:

Rfs = rezerva de apă din sol la sfîrşitul săptămînii analizate;

Ri, = rezerva de apă iniţială;

P = precipitaţii1e căzute în cele 7 zile analizate;

SGT = suma temperaturilor medii zilnice din săptămînă;

DSS = durata de strălucire a soarelui din săptămînă;

- GAS = gradul de acoperire al solului de către plante ce se notează cu ;

0,1 - sol acoperit de plante 10%;

1,0 - sol acoperit de plante 100%, nu se mai vede solul.
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Fig. 1 - Evoluţia unor factori climatici pe perioada de vegetaţie faţii

de normala pe 24 ani, Fundulea (1960-191\3)

Tabelul 1

Influenţa metodelor de prognoză, a anilor şi săptămînilor asupra consumului de apă la cartof
Analiza varianţei

Cauza variabilităţii I SP I GL I S' I F
\

Specii.

SP total 38329,3 287 133,55 -
SPA(metoda de prognoză) 2819,39 3 939,80 17,1 ***
SPB(săptămîni) 11 910,81 17 700,64 12,7 ***
SPc(ani) 772,98 3 257,66 4,7 ***
SPAXB 4878,63 51 95,66 1,7 ***
SPAxc 1 522,61 9 169,18 3,1 ***

SP/Jxc 8007,02 51 157,00 2,8 ***
SPAX B xc(ero..rel 8417,87 153 55,20 -
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Tabelul :2

Influenţa metodei de prognozare a udărilor asupra producţiei de tuberculi la cartof (Desiree}
Fundulea 1978-1983

N'·I I
Producţia

I
Sper de producjie INe. ud'dJnocm'

crt. Metoda de prognoză t/ha
1

0/
irigat mmJha

t/ha /0

1 Neirigat 31,6 Mt. 100 -
2 Irigat după bilanţ hidric cu 50 mm 38,7 7,1 122 2/97

3 Irigat fazial 50 mm 37,2 5,6 118 2/97

4 Irigat după bilanţ termic şi GAS cu
50 mm 40,4 8,8 128 3/138

5 Irigat funcţie de DSS şi GAS cu 50 mm 36,0 4,4 114 1/63

6 Irigat funcţie de DSS şi GAS cu 30 mm 38,0 6,4 120 2/52

7 Irigat după evap. BAC cu 50 mnl 41,4 9,5 130 3/130

DL 5% = 3,8 t/ha DL 1% 5,1 t/ha DL 0,1% = 6,E t/ha

42 -130 -- Productia It Iha)
c:::J EV. A. (kg/mmJ
'i?Z?ZlĂ Norma de irigare (mm)
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Fig. 2 - Eficienţa 'lalorific;ării. apei de irigare, funcţie de prognozarea udărilor

. la cartof (Desiree) Fundulea 197R-- 1983) .
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Analizînd statistic consumul de apă la cartof (tabelul 1) se poate ob
serva că atît metoda de prognoză, anii, săptămînilecît şi interacţiuneadintre
aceşti trei factori a fost foarte semnificativă.

Din datele experimentale (tabelul 2) rezultă că producţia de tuberculi
realizată în toate variantele de prognoză este mai mare în raport cu mar
torul neirigat, cu 14-300/0' Cele mai mari producţiis-auobţinut la varianta
irigată după evaporimetrul BAC cu un spor de 9,5 t/ha, urmată în ordine de
varianta irigată după bilanţ termic cu 8,8 t/ha şi varianta irigată după bilanţ

hidric cu un spor de 7,1 t/ha.
De 'remarcat că la variantele ce au realizat sporuri mai mari, numărul

udărilor a fost cuprins între 2 şi 3 udări, cu norme de irigare cuprinse Între
98 şi 138 mm/ha.

Din punct de vedere aleficienţe~ valorificării apei de irigare, se con
stată că, exceptînd varianta irigată fazial care realizează numai 58 kg/mm
apă, toate celelalte variante irigate realizează peste 60 kg/mm apă aplicată

prin irigare (figura 2) .
Eficienţa cea lnai mare s-a realizat la varianta irigată în funcţie de

durata de strălucire a soarelui cu normă redusă de 30 mnl, la care s-au ob
ţinut 123,1 kg/mm, apă aplicată, urmată de varianta irigatădupă bilanţ

hidric cu 73,2 kg/mm apă şi variantairigatădupă BAC cu 73,,1 kgjmln apă

aplicată prin irigare.

CONCLUZII

(1). Cele lnai lnari sporuri de producţie se obţin la variantele irigate
după evaporiInetrul BAC, DSS cu 1l0nn,ă redusă şi SGT. (2) . Nonnele mici
şi dese au dus la sporuri mari de producţie, folosindu-se eficient şi apa din
precipitaţii. (3). În anii cu precipitaţii abundente şi bine repartizate în pe
rioada de vegetaţie, cartoful nu valorifică eficient apa dată prin irigare mai
ales normele mari. (4). Spre deosebire de formulele clasice, ce folosesc ele
mentele de clim~t ale anilor precedenţi, metodele SGTşi DSS folosesc datele
anului respectiv. Metodele de progn,bzare a udărilor în funcţie de SGT şi

DSS sînt expeditive putîndu-seaplica uşor în producţie, fără a necesita apa
ratură specială şi forţă de muncă suplimentară.
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EFFICIENCY OF SEVERAL PROGNOSIS METHODS CONCERNING
METTINGS AT POTATO IN THE SOUTH OF THE COUNTRY

SUMMARY

Prognosis methods aHer SGT and DSS assure high tubers yields approaching to the
~lassical method of hydric balance. These methods cal1 be easily applied in production, wit
hout demanding especial apparatus and supplementary \York power, At potato culture, the
wettings with little and repeated wettings bring high tubers yields per surface unit.

FrGURES

.Fig. 1 - Evolution of some climatic factors during vegetation period reported
at the normal on 24 years, Fundulea (1960-1983)

Fig. 2 - Efficiency of water irrigation utilization, fonction of prognosis of Wa
terings at the potatoe (Desiree), Fundulea 1978-1983

,'TABLES

Table 1 - Influence of prognosis methods, of years and weeks on consumption water at po
tato culture. Variance analysis

Table 2 - Inf1uence of wettings prognosis methods on tuber yields at potato culture (Desiree)
Fundulea 1978 - 1983

DAS BEWĂSSERUNGSREGIMEBEI KARTOFFELN IM SUDEN DES
LANDES

ZUS~ENFASSUNG

Die bestenVarianten mit hohen und bestandigen Ertragen sind die bewasserten Varian
ten mit 50% vom Nutzwasserintervall mit einer verklirzten Norm von 50 mm und mit einer
ganzen Norm von 74 mm. Mehrere Bewasserungell mit kleinen Normen schaffell Entwicklung
-sbedingungen fur die Pf1anzen, ahnlich jener aus den giinstigell Zonen fiir Kartoffelbau.

Ein entsprechendes Bewasserungsregime und eine optimale Dlingung N160-240 Plll0K160
fiihren immer zu Ertrăgen liber 35 t/ha mit Maximum 54 t/ha.
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Tab. 1. Der Einf1uss der Prognosemethoden, der Jahre und Wochen auf den Wasserverbrauch
bei Kartoffeln. Varianzanalyse.

Tab. 2. Der Einfluss der Prognosemethode der Bewăsserungen auf den Knollenertrag der
Kartoffeln (D6siree), Fundulea 1978- 1983.
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Abb. 1 - Die Entwicklung emlger klimatischer Faktoren wăhrend der Vege
tationsperiode, vergleichend mit der Normale fUr 24 Jahre (Fundulea
1960-1983)

Abb. 2 - Die Effizienz der Varwertung des Bewasserungswasser in Abh/ngigkeit
von der Prognosierung der Bewăsserungen an den Faktoren (an den
Stengeln) (Fundulea 1978-1983)

3<D<pEKTHBHOCTb HEKOTOPbIX METOnOB TIPOfH03A I1PH
I1PHMEHEHHH I10J1HBOB KAPTO<DEJ15I B lO)KHOtI 30HE CTPAHbI

PE3IOME

MeTop;bI nporHosa CYMMbI TeMnepaTypHbIX rpap;ycoB H npo;U;OmKHTeJIbHOCTH CHHHIUI COJI
HIJ;a p;alOT BblCOKHe ypo>Kali KJIyoHeli no sqxpeKTHBHoCTH H npHOJIH>KaIOTCH K KJIaCCHqeCKOMY
MeTOp;y Bop;Horo OaJIaHca. OHH HBJIHlOTCH ObICTpbIMH H HX MO>KHO JIerKO npHMeHHTb B npoHs
Bop;CTBe oes HCnOJIbSOBaHHH CneIJ;HaJIbHOii annapaTypbI HJIH ;O;OOaBOqHOrO Tpy;o;a. npH KYJIb
Type KapToepeJIH nOJIHBbI HeOOJIbIIIHMH H nOBTopHbIMH HopMaMH. ;u;aIOT6oJIbiliHe npHoaBKH ypo
>KaH H BblCOKHe COOpbI KJIyoHeii C e;O;HHHIJ;bI nJIOllJ,a;O;H.

OBb5ICHEHI1E PHCYHK.OB

Puc. 1 - I1sMeHeHHe HeKOTopbIX KJIHMaTHqeCKHX epaKTopoB B TeqeHHe BereTaIJ;HOHHOro ne
pHo;o;a no OTHOIIIeHHlO K HOpMaJIbHbIM, sa 24 ro;o;a, c;I>YH;o;YJIH (1960-1983 rr.)

Puc. 2 - 3epepeKTHBHoCTb HCnOJIbSOBaHHH opoIIIeHHH B aaBHCHMOCTH OT nporHoaHpoBaHHH
nOJIHBOB KapToepeJIH (copTa .LI.esHpe), c;I>YH;o;YJIH (1978 -1983 rr.)

TABJlHUbI

Ta6AU1{a 1 - BJIHHHHe MeTO;O;OB nporHoaa, rO;O;OB H He;o;eJIb Ha pacxo;o; BO;o;b1 KapToepeJIeM •
.LI.HcnepcHOHHbIii aHaJIH3

Ta6AU1{a 2 - BJIHHHHe MeTo;u;a nporHoaHpOBaHH5I nOJIHBOB Ha ypo}Kaii KJIyoHeii KapToepeJIH
(copTa .LI.esHpe) , c;I>YH;o;YJIH, 1978 - 1983 rr.)

7 - c. 261





Lucrări şti1.ntifiCe (Anale) l.C.P.C. Braşov, 1986, voI. XV

REGIMUL DE IRIGARE LA CULTURA CARTOFULUI IN ZONA
DE SUD A ŢĂRII

C. NIŢĂ, AL. TIANU şi V. NĂESCU*

Cele mai bune variante de regim ce realizează producţii mari şi

constante sînt variantele irigate la 50% LV.A. cu norme reduse de 50 mm
şi cu normă întreagă de 74 mm. Udările aplicate cu norme mici şi dese
creează condiţii apropiate de dezvoltare a plantelor, asemănătoarezonelor
favorabile culturii cartofului.

Aplicarea unui regim corespunzătorde irigare şi fertilizare optimă.

de N160=240 P 160 K160 realizează întotdeauna producţii de peste 35 t/ha
cu maxim de pînă la 54 tJha.

Cartoful a devenit în ultimul timp una din plantele ce poate fi culti
vată cu succes în majoritatea zonelor ţării. în partea de sud a ţării, deşi
condiţiile c1imatice sînt mai puţin favorabile, datorită posibilităţilor de
irigare, la cartof se obţin producţii mari şi constante la unitatea de supra
fată.

, Criza de energie şi carburanţi din ultimul timp impune o economisire
a acestora prin efectuarea raţională a lucrărilor agricole, dar mai ales a iri
gaţiei, lucrări cu consum ridicat de energie.

în acest scop au fost efectuate o serie de experienţe urrnărindu-se
diferite metode de avertizare şi prognoză a irigaţiilor, cît şi studiul unui
regim de irigare mai corect, care să ducă la realizarea de producţii ridi
cate, folosind mai eficient apa de irigare.

Astfel de experienţe au fost executate în partea de sud şi sud-est a
ţării la 1.C.C.P.T. Fundulea de Hul P o i, N. şi colab., (1972). S i p o Ş

G H. (1980), N i ţ ă şi colab. (1983) şi la S.C.A. Valu lui Traian de N e
g u ţ i 1. (1981).

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Avînd în vedere importanţa pe care o au irigaţiile în zonele sudice ale
ţării asupra producţiei de cartof dar mai ales asupra constanţei ei, la
I.C.\C.P.T Fundulea au fost iniţiate o serie de experienţe care au unnărit

* I.C.C.P.T. Fundulea
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trei factori: consunlul de apă, regimul de irigare şi nivelul de fertilizare.
Au fost luate în studiu două soiuri de cartof: Ostara (timpuriu) şi

Desiree (semitîrziu).
Irigarea culturii s-a făcut prin aspersiune cu control strict al apei,

folosindu-se apometre ce înregistrează apa aplicată.

Agrotehnica, cOlnbaterea bolilor şi dăunătorilor au fost efectuate con
form tehnologiei recomandate de I.C.P.C. Braşov.

Variantele de regim urmărite au fost : irigat la 50% lUA, irigat la
500/0 lUA dar cu normă redusă de 50 mm şi irigat fazial. Adîncimea stratului
de umectare a fost de 0-80 cm. S-a aplicat o fertilizare de bază cu P160K160
sub arătură.

Din punct de vedere dimatic perioada analizată a fost ceva mai se
cetoasă decît media multianuală, excepţie făcînd anii 1979 şi 1982 cînd s-au
înregistrat 555 mm, respectiv 465 mm în perioada ·de vegetaţie.

în ceea ce priveşte suma gradelor termice acestea sînt mai mici decît
media în afară de anul 1983 cînd se înregistrează 3368°C (tabelul 1).

REZULTATE OBŢINUTE

Dacă se face o analiză a sporului de producţie realizat la soiul Desiree,
pe o perioadă de 12 ani (tabelul 2) se poate observa că, sporul de producţie

realizat prin irigare a fost de numai 24% faţă de martorul neirigat. Pe ani
producţiile realizate au fost foarte diferite în funcţie de condiţiile anului
respectiv.

Cele mai mari producţii s-au obţinut în anul 1974 cu 59,6 t/ha şi în
anul 1977 cu 54,2 t/ha. Cu toate acestea sporurile realizate faţă de martor
în cei 2 ani sînt de numai 15% respectiv 13%'

în ceea ce priveşte consumul. de apă al cartofului acesta atinge valori
nlai mici în lunile aprilie şi mai, fiind de 52,1 mm, respectiv 91,4 mm şi

ajunge la valori maxime. în lllnile iunie şi iulie cuprinse între 123,6 mm şi

119,1 lnm (figura 1).
Pe toată perioada de vegetaţie se înregistrează un consum total de

apă la soiul Desiree de 368,8 m3 Ia neirigat şi 467,4 mm la irigat.
Regimul de irigare aplicat în cadrul experienţelorefectuate (tabelul 3)

arată că au fost obţinute producţii de 33,9 t/ha în condiţii fără irigare şi

42,0 tjha atunci cînd s-a irigat la 50% lUA, dar ca normă redusă de 50 mm.
Sporul de producţie obţinut prin irigare este cuprins între 7,2 tfha

şi respectiv 8,1 t/ha la soiul Desiree.
La soiul Ostara producţiile obţinute în aceeaşi perioadă au fost destul

de apropiate (tabelul 4) dar ceva mai mari în condiţii de neirigare unde se
obţin 36,4 t/ha, producţiece se realizează datorită perioadei mai scurte de
vegetaţie, fapt ce face ca planta să nu intre în perioada de secetă puternică

din lunile iulie-august. La variantele irigate producţia maximă s-a realizat
tot la varianta irigată la 50~/0 lUA cu normă redusă de 50 mm.

Sporurile de producţie obţinute prin irigare sînt mult mai mici, ele
fiind cuprinse Între 5,1 t/ha şi respectiv 5,8 tjha la varianta ceea mai bună.
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Fig. 1 - Consumul de apă. la cartof (soiul Desiree) Fundulea
1973-1984

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de cartof (soiul Desiree)

- Fundulea 1978 -1983 -

Tabelul 3

IPrOducţia medie'l Producţia, I
Spor de producţie, t/ha

Varianta de regim tiha o/ I.0 irigare ferlillzare

Neirigat 33,9 100 Mt. 5,2

Irigat 50% lUA pe 0-80 cm cu
7'1 mm 41,5 122 7,6 6,6

Irigat 50% lUA pe 0-80 cm cu
50 mm 42,0 124 8,1 8,6

Irigat fazial cu 74 mm 41,1 121 7,2 9,2
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Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de cartof (soiul Ostara)
-Fundulea 1978-1983 -
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Tabelul -4

/",0""1 ia m'dle,I Pro(~~cţia. I
Spor de producţie, tlha

Vari:lnta de regim tIha I/0 irigare fertilizare

! Ne irigat 36,4. 100 Mt. 5,3

Irigat 50% lUA pe 0-80 cm cu
74 mm 41,8 113 5,4 6,7

Irigat 50% lUA pe 0-80 cm cu
50 mm 42,2 116 5,8 5,9

Irigat fazial cu 74 mm 41,5 114 5,1 7,1

La această experienţă cu regim de irigare, îngrăşămintele au fost apli
cate uniform în doze de N160P 160K160' Fosforul şi potasiul au fost aplicate la
arătura de bază, iar azotul s-a aplicat în două faze, 1/2 la plantare şi 1/2
la praşila a II-a.

Influenţa regimului de irigare şi a fertilizării cu azot asupra producţiei

de cartofnu este mare (tabelul 5) întrucît producţiile realizate pe o perioadă

mai lungă de timp (1972-1984) au oscilat între 23,5 t/ha la neirigat-ne
fertilizat şi 35, 6 t/ha la irigat la 50% lUA cu 50 mm la doza maximă de
azot de 240 kg/ha s.a.

Tabelul 5

Influenţa regimului de irigare şi a fertilizării asupra producţiei de cartof (soiul Desiree)
Fundulea 1972-1984

I
Nivel de I Producţia I Prodl'L!ia,

I
Spor de producţie, t/ha

Varianta de re~im fertilizarc, medie, o' Ikl-(/s.a. t/ha
10 irigat fertilizat

No 23,5 100 Mt. Mt.

Neirigat N so 27,4 116 Mt. 3,9

N 160 31,1 132 Mt. 7,4

N240 30,5 130 Mt. 7,0

No 28,1 119 4,6 Mt.

Irigat 50% lUA Nso 32,7 139 5,3 4,6
pe 0-80 cm

N 160 33,7 143 2,6 5,6cu 50 mm
N240 I 35,6 151 5,1 7,5

Sporul de producţie adus de apă în condiţii de fertilizare cu azot este
mai mic fiind cuprins Între 2,6 t/ha şi 5,3 t/ha, iar sporul adus de fertilizare
€ste mai mare de 4,6 t/ha şi respectiv 7,5 t/ha, în cazul soiului Desiree.

în ceea ce priveşte eficienţa valorificării apei de irigare (tabelul 6)
la soiul Desiree se poate observa o bună eficienţă cuprinsă între 61,8 şi 97,6
kg{mm de apă consumată, cea nlai bună fiind irigarea la 50% lUA cu normă

redusă de 50 nun.
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Tabelul 6

Eficienţa valorificării apei de irigare la cartof (soiul Desiree), Fundulea 1978-1983

Spor de producţie

Producţia

I

Nr. de udări si E.V.A.I.
Varianta de regim medie, Horma de iri ga'1'c kg/rnm

t/ha t/ha % rnm

Neirigat 33,9 - 100 - -

Irigat 50% lUA
pe 0-80 em cu
74 mm 41,5 7,6 122 1,7/123 61,8

Irigat 50% lUA
pe 0-80 em cu
50 mm 42,0 8,1 124 1,7/83 97,6

Irigat fazial cu
74 mm 41,1 7,2 121 1,5/111 64,8

La soiul Ostara (tabelul 7) eficienţa valorificării apei de irigare este
mai mică decît la soiul Desiree, fiind cuprinsă Între 51,5-69,9 kgJmm. În
general soiurile tîrzii valorifică mai bine apa de irigare, folosind-o în pe
rioade secetoase din lunile iulie-august.

Tabelul 7

Eficienţa valorificării apei de irigare la cartof (soiul Ostara)
- Fundulea 1978-1983 -

I Spor de producţie Nr. de udări
Producţia

I I

şi norma de E.V.A.I.,
Varianta de regim medie, irigare, kg/n1ffi

t/ha t/ha o'
/0 nllTI

Neirigat

I
36,4 - 100 - -

Irigat 50% lUA
pe 0-80 em cu
74 mm 43,1 6,7 118 1,7/123 54,5

Irigat 50% HJA
pe 0-80 Cln cu
50 mm

I

42,2 5,8 116 1,7/83

I

69,9

Irigat fazial cu

I74 mm 41,5 5,1 114 1.5/111 46,0

CONCLUZII

1). Producţiile cele mai mari se obţin la variantele' irigate la Saa/o.
lUA cUllormăredusă deSO mm, unde se realizează producţii de peste 40 t/ha
tuberculi ..

2). Variantele irigate cu norme mici şi dese reaTizeazăîn solo aeraţie

coresţmllzătoare, iar umiditatea scade temperatura sohilui, ceea ce creează

condiţii aselnănătoare zonelor propice dezvoltării cartofului.



IRIGAREA IN SUDUL ŢARII 105

3). Fertilizarea cu doze mari de îngrăşăminte de N160-240 P 160K160 şi
aplicarea unui regim de irigare cu norme mici de 50 mm realizeazăproducţii

mari şi stabile la unitatea de suprafaţă.

4). O eficienţă a valorificării apei de irigare mai mare se realizează

la soiul Desiree în varianta irigată la 500/ 0 lUA cu normă redusă, de 97,6
kg/mm şi de 69,9 kg/mm la soiul Ostara (L 5). Sporurile de producţie

obţinute prin irigare sînt mai mici la soiurile timpurii şi semitimpurii decît
la soiurile tîrzii.

BIBLIOGRAFIE

HULPOI N., SIPOŞ GH., MOGA 1., PICU 1., PĂLTINEANU 1., TIANU AL., SIN GH,.
RODICA PĂLTINEANU. Unele aspecte privind ef"icienţa l!.alorificării apei în agricultura ir
gată. Probleme agricole, 5, Bucureşti, 1972. NIŢA C., NAESCU V., SIPOŞ GH.: Eficienţia

unor metode noi de prognoă în aplicarea irigaţiilor la principalele culturi agricole, 1.C.C.P;T.
Fundulea. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicată, voI. 5, nr. 3, 1983. NEGUŢI 1. :
Tehnologiile culturilor de cîmp şi fU1'ajere. Consiliul Popular al Judejului Constanţa, 1981.
SIPOŞ GH.: Relaţia dint1'e pe'yioada de vegetaţie şi cerinţele cultu1'ilor agricole faţă de apă. Ana
lele 1.C.C.P.T. voI. XLVI, Bucureşti 1980.

Predat comitetului de 1'edactare
la 19 noiemb'ie 1985

Referent: dr. i·ng. S. Ianoşi

IRRIGATION CONDITIONS AT POTATO CULTURE IN THE SOUTH
OF THE COUNTRY

SUMMARY

The best variants concerning the irrigation conditions that give highand constant
yields are those irrigated at 50% lUA with diminished rates of 50 mm and with the whQle
rate of 74 mm. The wettings with small and frequent rates create approached conditionsof
plants development, similar to zones favourable to potato culture. By appIying an optimllm
irrigation and fertilization of N160-240P160' K 160 , the yieIds obtained are of over 35 tjha to maxi:
mum 54 tjha.

FIGURES

Fig. 1 - vVater consumption to potato (Desiree variety) Fundulea 1973-1984

ţr.ABLES

Table 1 - Climatie conditions of studied period.
Table 2 - lrrigation inf1uence an tubers .yield at potata (Desiree, variety)
Table 3 - Inf1uence of irrigation conditions on potato yield (Desiree variety) - Fundulea

1978- 1983
Table -4 - Inf]'uence of irrigation conditions on potata yield (Ostara variety) - Fundulea

1978- 1983.
Table 5 - Inf]uence of irrigation canditioJls and of fertilimtion on patato yield (Desiree

variety) I;'undulea 1972 - 1984
Table 6 - Efficiency of irrigation water valarification at potato (Desiree variety) - Fun

dulea 1978- 1983
Table 7 - Efficiency of irrigatian '"\-Vater valarification (Ostara variety) - Fundulea

1978- 1983



106 C. NIŢA şi colab.

DIE EFFIZIENZ EINIGER PH.OGNOSE]\'IETHODEN BEI DER
BE"VASSERUNG DER KARTOFFEL IM SUDEN DES LANDES

ZUS~NFASSUNG

Die Prognosemethoden nach der Temperatursumme der mittleren Tagestemperatur
reiner \-Voche und der Sonnestrahlungsdauer einer \Voche realisieren hohe Knollenertrăge

und năhern sich jenen die durch die klassische Methode erzielt wurden. Die<;; Methoden sind
leicht zu handhaben und konnen leicht 'in der Produktion angewendet werden,ohne spezielle
Apparatur und zusătzliche Arbeitskrăfte.

Die Bewăsserung der Kartoffel mit kleinen und mchreren Nonncn fi"thrt zu Mehrer
"±răgen, mit hohen Knollenertrăgen auf die F1ăcheneinheit.

r.ISTE DER TABELLEN

Tab. 1.
Tab. 2.
Tab. 3.

Tab. 4.

Tab. 5.

Tab. 6.

Tab. 7.

Die Klimabedingungen cler untersuchten Periode.
Der Einfluss der Bewasserung auf den Knollenertrag der Kartoffeln (Sorte Desiree.)
Der Einf1uss des Bewăsscrungsregime auf den Kartoffelertrag (Sorte Desiree) -

Fundulca 1978- 1983.
Der Einfluss des Bewăsserungsregime auf den Kartoffelertrag (Sorte Ostara)

Fundulea 1978- 1983.
Der Einfluss des Bewăsserungsregimeund der Dungung auf den Kartoffelertrag (Sorte

Desiree) - Fundulea 1972-: 1984.
Die Effizienz der Verwertung des B.,~regnungs"vassersbei Kartoffeln (Sorte Desiree)

Fundu1ca 1978- 1983.
Die Effizienz der Verwertung des Beregnungswassers bei Kartoffeln (Sorte Ostara)

- Fundulea 1978- 1983.

LISTE DER ABBILDUNGEN

Abb. 1 - Der \Vasserverbranch der Kartoffelsorte Desiree. Fundulea 1973-198:1

PE)KI1Ni OPOIIlEHI15I KYJlbTYP KAPTO<pEJl5I B 1Q)l(HOtI 30HE
CTPAHbI

PE3IOME
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TEHNOLOGIA ŞI CONSUMUL DE APĂ LA CARTOFUL
DE TOAMNĂ CULTIVAT PE TERENURILE IRIGATE DIN ZONA

COLINARĂ A MOLDOVEI

A. CREŢU* şi GH. STANCIU**

Experimentările din cadrul fermei Ezăreni - a Staţiunii Didac
t ice Experimentale Iaşi, la cultura cartofului destinat consumului de
toamnă-iarnă (soiul Desiree), timp de 5 ani (1981-1985) au urmărit:

regimul de irigare, nivelul fertilizăriişi metoda de aplicare a udărilor.

Concomitent s-a determinat consumul real total de apă pe decade, luni
şi perioada de vegetaţie la două adîncimi: stratul fiziologic activ
(h1 = 0-0,8 m) şi stratul total de bilanţ (H = 0-1,5 m). Se constată

că pe terenurile irigate, amplasate în zona colinară a Moldovei, cartoful
valorificăeficient apa la nivelul plafonului minim de 50% i.u.a. În primă

verile secetoase, care au o frecvenţă de 60% din ani, udarea de răsărire

cu norme de 300-400 m 3/ha este foarte eficientă şi necesară. O producţie

bună (40 t/ha) de tuberculi se poate realiza cu doza de N15C P 100 K so
- neirigat sau cu doza de N100 P 50 - irigat Pmin 30% lUA; sau cu
doza de N 50 - irigat Pmin 50% lUA. Nu există diferenţe mari între
metoda de udare. Apa de irigaţie asigură sporuri de 140- 170 kg tuberculi
la 1 mm apă consumată.

Tehnologia de cultivare a cartofului destinat consumului de toamnă

iarnă trebuie să asigure, pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, un raport
optim între apă şi aer, cunoscînd că excesul sau deficitul acestor doi factori
pot compromite cultura (Grumeza şi Dăscălescu, 1976; Be
rin d e i, 1982; 1 a n o Ş i, 1982).

Extinderea irigaţiilor la peste 5,5 milioane hectare, pînă în anul 2000,
oferă posibilitatea ca şi cartoful să fie cultivat numai în condiţii de irigare,
în toate zonele cu deficit de apă în sol (x x x ).

Experimentările din ţara noastră (P ă 1 tin e a n li Rod i c a şi

PăI tin e a nu, 1979; S i P o Ş şi F rit ea, 1980; 1 a n o şi, 1982 ;
Ion e s c u - Sis e şti şi V î j î i a 1 ă, 1982), demonstrează că la 1 mm
apă consumată de o cultură de cartof se pot realiza, în lnedie, Între 30
-120 kg tuberculi, rezultînd o valorificare superioară şi eficientă a apei în
comparaţie cu alte culturi de cîmp irigate.

* Institutul Agronomic Iaşi

** I.L.F. - Iaşi



108 A. CREŢU Şi) GH. STANCIU

În conditiile naturale ale Podişului Central 'Moldovenesc, unde ur
mează a fi extinse amenajările pentru irigaţii, în special pe platouri şi pe
terenurile în pantă realizarea unor cercetări privind tehnologia şi regimul
de irigare a cartofului constituie o necesitate obiectivă şi deosebit de utilă.

Răspundem acestui deziderat prin prezentarea, în sinteză, a rezultatelor
experimentale înregistrate în perioaa 1981-1985, în cadrul fernlei Ezăreni

a Staţiunii Didactice Experimentale - Iaşi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În perioada 1981-1985, s-au efectuat cercetări pe solul de tip cerno
ziom cambic, slab-Iuoderat levigat, cu reacţia slab acidă (pH = 6,4-6,6
pe adîncimea 0-80 cm), conţinutul în humus 2,46-3,330/0 (pe adîncimţ~

0-40 cm), iar la 100 g sol uscat (pe aceeaşi adîncime de 0-40 cm) se înre
gistrează 2,0-4,6 nlg P20 s şi 18-25 mg K 20.

Valorile luedii ale însuşirilor hidrofizice pe adîncimea de 0,8 m sînt
Co = 13,7% ; Ce = 23,9% ; Cs = 26,2%' iar densitatea aparentă este egală

cu 1,34 tJm3 •

Factorii experimentali au fost următorii: factorul A - regimul de iri
gare (al - neirigat ; a 2 - irigat Pmin 300/0 lUA; a 3 - irigat Pmin 500/0
lUA; a 4 - irigat Pmin 70% lUA.), factorulB - nivelul de fertilizare
(bl - neîngrăşat; b 2 - N 50 ; bs - NlOOPSO; b 4 - N150PlOOKso), factorul C
- metoda de udare (CI - irigare prin aspersiune; c2 - irigare pe brazde).

Condiţiile c1imatice, pentru perioada 1981-1985, prezentate în ta
belul 1, se caracterizează printr-un regim pluviometric bogat fiind cu 133,2
mm nlai mare faţă de normala 1956 -1985 pentru acelaşi interval de timp
(aprilie-septembrie). Se mai constată că, în medie, 10% din totalul preci
pitaţiilor sînt cu valori mai mici de 5 mm şi deci cu influenţă redusă în
modificarea umidităţii reale din sol (tabelul 1).

Suma totală a temperaturilor medii ale aerului pe intervalul 1981
-1985, la Ezăreni-Iaşi, este de 3 124°C, din care valorile peste 10°C repre
zintă 2 934°C, adică 93,9%.

Tabelul 1

Condiţiile de climă, la Ezăreni-Iaşi în perioada 1981-1985

I
Perioad'l de vegetaţie

S pec if icare IV I V I VI I VII I VIII I IX
°I

total
\

%I
I

62,81Precipitaţii >5111m 68,2 135,2 98,8 80,0 17,8 463,0 90,4-

(mm) <5 mm 5,0 4,2 13,8 11,3 9,6 5,1 49,0 9,6

Normale
1956-1985 48,4 62,4 90,0 74,6 56,8 46,6 378,8 100,0

---------- --
'Unităţi ter- Total 292'31 528 '0 575,4 614,5 614,0 499,8 3 124,0 100,0

miee(°C) > lOoC 176,4 481,0 575,4 614,5 614,0 472,7 2 934,0 93.,?,
____o

245,21 254 ,2

--
Strălucirea soarelui (ore) 156,51 228 ,8 255,6 212,0 11 352,3 64,4
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Fig. 1 - Durata de strălucire a soarelui şi suma temperaturii>lOoC în
perioada de vegetaţie la Ezăreni - Iaşi (1974- 1985)

De asemenea, durata de strălucire a soarelui, în perioada de vegetaţie

(aprilie-septembrie) este de 1 352,3 ore, cu durata medie zilnică cea mai
mare în decada a II-a şi a lII-a din iulie şi decada 1 şi a II-a din august
(figura 1).

Formarea tuberculilor de cartof se face mai bine în condiţii de zi
scurtă, iar creşterea tuberculilor este accentuată în condiţii de zi lungă

(1 a n o Ş i, 1982).
Masa vegetativă bogată, activitatea fotosintetică intensă, radiaţia

solară mai puternică în perioada iulie-august (fig. 1) în condiţiile unei bune
aprovizionări cu apă a plantelor de cartof, prelungesc perioada de vegetaţie

şi asigură o creştere foarte intensă a tuberculilor, deci şi a producţiei (1 a 
noşi, 1978).

Pe toată durata de experimentare s-a folosit soiul de cartof Desiree,
tehnologia aplicată fiind cea corespunzătoare unei culturi intensive, în con
diţii de irigare.

Se menţionează că în primăverilesecetoase (1981-1983), pentru asigu
rarea condiţiilor optime de răsărire s-au aplicat udări de răsărire cu norme
de 300 m3fha. Se precizează că udarea de răsărire, asigură, pe lîngă reali
zarea unei culturi foarte uniforme, o vegetaţie foarte intensă a plantelor
din primele faze de vegetaţie şi de aici siguranţa obţinerii unor producţii

record. De asemenea, pentru a favoriza recoltarea mecanizată a cartofului,
pe terenurile cu textura lutoasă sau chiar luto-argiloasă, la plantare, sec
ţiile maşinii 4 SaBP-70 sînt reglate să distribuie tuberculii la o mică adîn
cime, urmînd ca bilonarea, rebilonarea şi udarea de răsărire să ofere condi
ţiile optime necesare vegetaţiei.
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REZULTATE OBŢINUTE

1nfluc'}(tţa .regimuYt'f';i de .. irigare - asupra producţiei de tuberculi este
foarte semnificativă,atunci cînd se compară cu varianţele neirigate, dar,
atunci cînd comparăm producţiile între nivelele diferenţiate ale plafonului
minim, constatăm că cele mai eficiente producţii se înregistrează la varian
tele unde umiditatea solului s-a menţinut la nivelul plafonului egal cu 500/0
din intervalulumidită~iiaccesibile (lUA).

Ridicarea. nivelului umidităţii din sol la plafonul de 700/0 lUA nu
asigură sporuri semnificative,>~aţăde V2 , dar reducerea plafonului la 300/0
Î.u.a. determină diminuarea foarte semnificativă a producţiei (tabelul 2).

Tabelul 2

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de tuberculi (1981-1985)

Diferenţa (kg/ha,) şi semnificaţia

Var. Regimul de irigare
Producţia

%

I I
(kg/ha) faţă de faţă de faţă de

Vo V1 V 2

Vo Neirigat 29 180 100,0 - - -
Vl Irigat P min 30% lUA 36900 126,5 7720* - -
V2 Irigat P min 50% lUA 43680 149,7 14 500*** 6780 -

Va Irigat P min 70% lUA 44625 152,9 15445*** 7725* 945

DL 5% = 7 285 kg/ha
1% = 10089 kg/ha

0,1% = 13919 kg/ha

Influenţa îngrăşămintelor - asupra producţiei de tuberculi, mai ales
în condiţii de irigare este foarte semnificativă (tabelul 3), sporurile de pro"7
ducţie fiind în corelaţie directă pozitivă cu creşterea dozelor de îngrăşăminte

şi a cantităţii de apă disponibilă plantelor. Astfel dacă în condiţii de neiri-

Tabelul 3

Interacţiunea dintre îngrăşăminte X regimul de irigare şi producţia de cartof Ia Ezăreni-Iaşi

(1982-1985)

Iriga t (kg/ha) Diferenţa şi

senmif icaţia

Tra tamentul
Neirigat

P min P min P min faţă de neirigat '(kg/ha)
30% 50% 70%
IUA IUA lUA P min 50%

IUA

Neîngrăşat 29798 32949 36916 39 110 7 118***

Nso 31586 38043 41 833 44000 10 247***

N lOO Pso 35 125 41 974 45634 47000 10 509***

Nuo P lOO Kso 38750 45376 48963 47932 10 213**'"

DL 5% = 3010 kg/ha
1% = 4279 kg/ha

0,1 % = 6196 kg/ha
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gare, doza de N150PIOOKSO asigură un spor de 8,952*** kgJha, aceeaşi doză

asigură, în condiţii 'de irigare 12 427*;* kg/h~, în Gazul plafonţ1ţuide:

300/0 lUA., de 12 047*~* kg/ha Ia plafonul de 50% i.u.a. şi de 8 882***
kg/ha la plafonul de 70% lUA. Folosind raţionaLinteracţiunea dintre iri-
gare şi îngrăşăminte, apreciem că o producţie bună de _cartof se poate rea
liza fie cu doza de N ISOP100K so în condiţii de neirigare, fie cu doza de N lOOP 50>

în cazul irigării la plafonul de 300/0 ruA., fie cu· doza de N so şi. irigare
la plafonul de 500/0 lUA. sau chiar neîngrăşat dar irigat la plafonul de 700/Q>
i.u.a.

Influenţa metodei de udare - producţia de tuberculi după cercetările

noastre, se prezintă cu sporuri semnificative, în favoarea metodei de udare
prin aspersiune în comparaţie cu udarea pe brazde (tabelu 1 4).

Tabelul 4

Inf1uenţa metodei de udare asupra producţiei de tuberculi

Diferenţa şi semnificaţia

Var. ~,Ietoda de udare
Producţia

%

I I
(kg/ha) fa ţă de faţă de faţă de

Vo Vi V 2

VO I N eirigat - neîngrăşat 29833 100,0 - - -
V Irigat neîngrăşat 36 100 121,0 6267*** - -1

V2 Irigat - brazde 47818 160,2 17 985** * 11 718*** -
-'r Irigat ~ aspersiune 50544 169,4 20,711* ** 14 444*** 2726**"3

j

DL 5% = 833 kg/ha
1% = 1 530 kg/ha

0,1 % = 3390 kg/ha

Apreciem totuşi că sporul de 2 726** kg/ha nu poate constitui un.
motiv să susţinem că aspersiunea oferă sporuri mari comparativ cu udarea
pe brazde; dar susţinem că ambele metode asigură sporuri foarte semnifi
cative de producţie.

Consumul de apă - al culturii de cartof (soiul Desiree) în medie pe
5 ani, detenninat experimental pe bază de bilanţ decadal, se prezintă dife
renţiat în funcţie de regimul de irigare aplicat şi de adîncimea stratului de
sol pentru care s-a întocmit bilanţul (tabelul 5).

Normele de udare aplicate diferenţiat în funcţie de nivelul plafonului
lnininl, nu se regăsesc cu o pondere corespunzătoare în valoarea consumului
real total de apă. Această situaţie se diferenţiază şi mai mult atunci cînd
întocmim bilanţul pentru adîncimea de 1,5 m (H) sau pentru adîncimea
stratului activ de sol (h1) care la cartof este de 0,8 m.

Deşi sub aspect valoric consumul real de apă al culturii de cartof pe
cele două adîncimi ar trebui să fie egal, se constată existenţa unor diferenţe

cu semnificaţie pozitivă sau negativă în funcţie de regimul de irigare aplicat.
Aşa, de exemplu pe varianta neirigată, precum şi pe cea irigată, la plafonul.
minim de 30%, există o diferenţă H-h1 cu semnificaţie pozitivă, în
timp ce pe varianta irigată la plafonul minim de 70% lUA diferenţa H-h]:
se prezintă cu semnificaţie negativă. Aceasta înseamnă că stratul subiacent
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Tabelul 5

Consumul real de apă (mSjha) al cartofului de toamnă, soiul Desiree determinat experimental
pe bază de bilanţ, la Ezăreai-Iaşi (1981-1985)

ETRM - total ETRM - pe adîncimi
(m3/ha)

Var. Regimul de irigare

m'/h, I
1

H ~ I h, ~ I%
1

diferenţa
H -- h1(m3 /hal = 1,5ml = 0,8m

Vo Neirigat 5790 100,0 - 5690 4860 +830*

VI Irigat P min 30% lUA 6348 109,6 558* 6420 5780 +640*

V2 Irigat P mia 50% lUA 6645 114,8 855** 6580 6480 + 100

V3 Irigat P mia 70% lUA 6675 115,3 885** 6030 6540 -5100

DL 5% = 517 m 3/ha
1% = 703 m 3/ha

0,1 % = 941 m3/ha

DL 5% = 509 m 3/ha
1% = 1553 m3/ha

0,1 % = 3 504 m3/ha

Tabelul 6

Consumul real lunar (m3jha), determinat experimental pe bază de bilanţ, în funcţie de
adîncimea stratului de sol (1981- 1985)

IAdi",im~ I ETRM (m3/ha)
Re;imul de irigare solului IV I V I VI I VII I VIII I IX

H 454 945 1266 1588 1 135 302
Neirigat h1 445 784 1026 1347 970 288

H-h3 9 161 240 241 265 14
--

Irigat H 521 956 1471 1562 1596 314
P min 30% lUA h1 454 748 1047 1468 1677 376

H-h3 67 208 424 94 -81 -62
--

Irigat H 570 967 1494 1586 1568 333
P min 50% lUA h1 475 800 1200 1 773 1841 391

H-h3 95 167 294 -187 -273 -58
-- --

Irigat H 626 1004 1521 1636 1401 341
P min 70% lUA h1 502 828 1284 1807 1928 452

H-h3 124 176 237 -171 -527 -111

DL 5% = 509 m3/ha
1% = 1 553 m3/ha

0,1 % = 3 504 m3/ha

(stratul 0,8 -1,5 m), aprovizionează cu apă stratul fiziologic activ (stratul
0-0,8 m), cu cantităţi semnificative de apă în condiţii de neirigare sau de
irigare, dar la un nivel redus al plafonului minim.

Dimpotrivă, pe variantele irigate la plafonul minim ridicat, de 70%
lUA, fluxul ascendent al apei din stratul subiacent este diininuat în fa
voarea unui consum ridicat şi de aici o valorificare redusă a apei.
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Acest aspect se desprinde mai bine prin analiza consumului de apă,

mediu lunar, determinat pe bază de bilanţ, la cele două adîncimi de sol
(tabelul 6). .

Sursele de acopeY1:re a consmTIului de apă, în funcţie de regimul de iri
gare (tabelul 7), evidenţiază o creştere a ponderii udărilor şi o reducere co
respunzătoare a rezervei interne de apă a solului. Apreciem că menţinerea

umidităţii solului la nivelul plafonului de 50% lUA asigură un consum
ce poate fi acoperit într-o proporţie de 64,2% din precipitaţii, 12,9% prin
irigare şi 22,9% din rezerva de apă a solului.

Situaţia decadală a consunlului şi modul cum se realizează acoperirea
necesarului de apă, în funcţie de regimul de irigare, prezentată în figura
2, 3, 4 şi 5, evidenţiază lTIari diferenţe faţă de valorile medii lunare.

Tabelul 7

Consumul total de apă (m3 jha) şi sursele de acoperire pentru cartoful de toamnă cultivat în
zona colinară a Moldovei (1981-1985)

el
Sursa de acoperire

.§ Regimul de irigare
ETRM

precipitaţii I ud'd I"'om intem'(ma/ha)
~ ma/ha I % ma/ha I (% ma/ha I %>

Vo Neirigat .5 790 4266 73,7 - - 1.524 26,6

VI Irigat P miu 30% lUA 6348 4266 67,2 .5.58 8,8 1.524 24,0

V Irigat P u1.iu 50% lUA 6645 4266 64,2 855 12,9 1.524 22,92

V3

1

Irigat P miu 70% lUA 6675 4266 63,9 1057 15,8 1 352 20,3

Tabelul 8

Productivitatea apei consumate la cartoful de toamnă-iarnă în zona colinad a Moldovei
(media 1981-1985)

el
Producţia

Kg tuberculi

~ Spor ETRM Udări pe 1 mm apă
Regimul de irigare de tuberculi (kg/ha) (ma/hal (ma/ha)0;::

(kg/ha)ro total Iirigaţii>

V Neirigat 29 180 - 5790 - .50 -O

VI Irigat P miu 30% lUA 36 900 7720 6348 558 58 138
V2 Irigat P miu 50% lUA 43680 14500 6645 855 66 170

V Irigat P min 70% lUA 44625 15445 6675 1057 67 1463

Productivitatea apei consu1nată - de cultura cartofului exprimată prin
producţia de tuberculi ce revine la 1 mm apă consumată (tabelul 8) demon
strează că apa qe irigaţie prin sporurile mari de producţie este valorificată

foarte eficient. In mod deosebit se evidenţiază nivelul plafonului minim de
500/0 lUA care asigură 170 kg tuberculi la 1 mm apă de irigaţie consumtă.

8 - c. 261
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CONCLUZII

1) Pe terenurile irigate din zona: colinară a Moldovei, cultura carto-
fului asigură o valorificare eficientă'a apei la nivelul plafonului minim de
50% lUA (2) Tehnologia de cultivare a cartofului, pe terenurile irigate
trebuie să cuprindă o udare de răsărire cu 300-400 m 3/ha în primăverile

:secetoase care deţin o pondere de peste 60% în intervalul 1981-1985. (3) Fer
tilizarea cu NPK, în condiţii de irigare asigură sporuri foarte semnificative
de producţie, în corelaţie directă cu creşterea dozelor ş~a umidităţii solului.
O producţie bună de cartof se poate realiza fie cu doza de NISOP100K so , ne
irigat, fie cu N100P50 şi irigat Pmin 30% lUA, fie cu N so şi irigat Pmin 50%
lUA, fie neîngrăşat dar irigat la Pnlin 70% lUA. (4) Metoda de aplicare
a udărilor influenţează semnificativ producţia de cartof. (5) Consumul de
apă al cartofului de toamnă~iarnă,soiul Desiree, înregistrează o creştere

semnificativă în funcţie de nivelul umidităţii din sol, de fazele de vegetaţie,

fiind cuprins între 5 790 şi 6 675 m3/ha.(6) Sursele de acoperire a consu
mului de apă reprezintă 64-74% din precipitaţii, 10-16% din irigaţii

şi 20-26% din· rezerva internă de apă a solului. (7) Apa de irigaţie este
folosită eficient, asigurînd între 140 şi t70kg tuberculi pentru 1 mm apă,

în timp ce pe varianta neirigată s-a realizat"50 kg tuberculi/l mm apă total
consmuată.

B I B LI O G FIE

* '" *, :Cultura cartofului pentru consumul de' tOilITl.nă;iarnăîncondiţii de irigare. Îndru
mări tehnice. Analele LC.P.C. Braşov 1978. BERINDEI M.: Prezentul şi perspectiva cul
turii irigate, a cartofului din R.S. România. Analele Le.p.C. Braşov, val. XIII, 1982. GRU
MEZA N., DĂSCĂLESCUN.: Planificarea udărilorşi măsurarea apei în sistemele de irigaţie.
Editura Ceres Bucureşti 1976. IANOŞI S.: Irigarea cartofului în fermele specializate din marile
sisteme de irigaţie. Sinteză 1982. IANOŞI S.,: Criterii şi cerinţe privind i~ig~re~ cartofului.
Revista de Horticultură nr. 4, Bucureşti, 1982. IONESCU-SISEŞTI, VI. VIJIILA M.: Regi
mul de irigare a cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă.Revista de Horticulturănr. 3,
Bucureşti, 1982. PĂLTINEANU RODICA ŞIPĂLTINEANU1.: Consumul de apă la cartoful
cultivat în condiţiile din sudul Romaniei. Analele Le.p.C., Cartoful, val. X, 1979. SIPOŞ GH.,
CRISTEA F.,: Fertilizarea asigură o mai bună valorificare a apei de către cultura cartofului.
Analele LC.P.C. Braşov, val. XI, 1980.

Predat comitetului de redactare
la 7 martie 1986

Referent: dr. ing. Ianoşi S.

TECHNOLOGY AND WATER CONSUMPTION Al' AUTUMN POTATO
CULTIVATED ON IRRIGATED SOILS IN HILLY ZONE OF MOLDOVA

SUMMARY

The experiments horn Ezăreni farm - Didactical Experimental Station - Iaşi, an
patato culture for autumn - winter consumption (Desiree, variety), during 5 years (1981
1985) studied: the irrigation conditions, the fertilization level and the method of wettings
application. It was also determined the total real wJ..ter consumption per decades, months
and vegetation period at two depths: active physiological layer (h = O - 0,8 m) and total
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layer of balance (H = °- 1,5 m). an irrigated soils, in hilly zone of Moldova, the potato
uses water efficiently at the minimum ceiling level of 50% lUA. During dry springs, their
frequence being af 60% from the years, the wetting for spring with rates of 300-400 m 3/ha)
is very efficient anel necessary. A high tubers Yield (40 t/ha) can be obtaineel with the rate
of N100PlsoKso - non - irrigated or with the rate of NIOOP50 - irrigateel Pmin. 30% lUA;
ar with the rate of N so - irrigated Pmin. 50% lUA. Three are not~ great differences between
wetting methoel. Irrigation water assures gains of 140-170 kg tubers at l.mm consumed water.

FIGURES

Fig. - Sunshine durationanel temperature sum lOoC during vegetation perioel at Ezăreni-
Iaşi (1974- 1985)

Fig. 2 - Total real water consumption (m:m/ha) at autumn potato nOll-irrigated - Ezăreni

Iaşi (average; of 1981-1985)
Fig. 3 - Total real water consumption (mm/ha) at autumn potato ...:- ir,rigateel (P min. 30%

lUA) Ezăreni'-Iaşi (Average 1981-1985)
Fig. 4 - Total real water consumption (mm/ha) at autumn potato - irrigated (P. min.

50% IBA) Ezăreni-Iaşi (Average 1981-1985)
Fig. 5 '- Total real water consumption (mm/ha)at autumn potato.-:-" irrigated (P. min.

70% lUA) Ezăreni-Iaşi (Average 1981- 1985)

TABLES;

Table 1 - Climateconelitions at Ezăreni-Iaşi, during 1981- 1985
Table. 2 '- Influenceof irrigation conelitions on tubers yield (1981-1985)
Table 3 - Interacticin between fertilizers x irrigation conelitions anelpotato yielel at Ezăreni-

, ' Iaşi (1982"':- 1985)
Table 4 - Influence of wetting methoel an tubers yielel
Table 5 - Real water consumption (m3 /ha) of autumn potato, Desiree variety, experimental

eletermination baseel on balance, at Ezăreni-Iaşi (1981-1985)
Table 6 - Real monthly consumption (m3/ha) experimental eletermination based on balance,

in function of layer elepth (1981- 1985)
Table 7 - Total :water consumption (m3 /ha) and sources of covering for autumn potato cul

tivated in hilly zone of Moldova (1981':""'1985)
Table 8 - Productivity of consumeel waterat autumn-winter potato in hilly zone of Moldova

(average 1981- 1985)

DIE ANBAUTECHNOLOGIE UND DER WASSERVERBRAUCH DER
HERBSTKARTOFFEL AUF BEWASSERTEN SCHLAGEN DER

HUGELZONE DER MODLAU

ZUSAMMENFASSUNG

Die Versuche im Rahmen eler Farm Ezăreni, eler Lehr- unel Versuchsstation Iasi mit
Kartoffeln fiir Herbst unel Winterverbrauch (Sorte Desiree) in einer Perioele von 5 Jahren
(1981- 1985) verfolgten folgenele Probleme: Bewăsserungsregime, Diingungsniveau unel Be
wăsserungsmethode.Gleichzeitig wurde eler reelle und gesamte Wasserverbrauch auf Dekaden,
Monate unel Vegetationsperioele in 2 Tiefen bestimmt: in eler physiologisch aktiven Schicht
(h1 = O - 0,8 m) und eler gesamten Schicht (H = O - 1,5 m). Es wurde festgestellt, elass
auf elen bewăsserten Schlăgen eler Hiigelzone der Moldau elie Kartoffel das Wasser effizient
bei 50% eles Nutzwasserintervalls nutzt. In trockenen Friihjahren mit einer Frequenz von
60% eler Jahre ist eine Aufgangsbewăsserungmit 300-400 m 3/ha schr niitzlich unel notwenelig.
Ein guter Knollenertrag(40 t/ha) kann bei Nichtbewăsserungmit N150PI0oKsound bei Bewăs
serung bei Pmin 30% eles Nutzwasserintervalls mit NIOOPSO oeler bei pm:in 50% elas Nutzwas
serintervalls mit Nso realisiert werelen. Zwischen elen Bewăsserungsmethoden gibt es keine
grossen Unterschiede. Bewăsserung sichert einen Mehrertrag von 140-,170 kg Knollen pro
ha fiir 1 mm verbrauchtes Wasser. '
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LISTE DER TABELLEN

KIimabedingungen in Ezăreni-Iaşi in der Periode 1981- 1985.
Der Einfluss des Bewăsserungsregime auf den Knollencrtrag (1981- 1985).
Die Interaktion Diingung x Bewăsserungsregime und der Kartoffelertrag Ezăreni

Iaşi (1982- 1985).
Der EinUuss der Bewăsserungsmethodeauf den Knollenertrag.
Der reeHe Wasserverbrauch (m3 /ha) von Herbstkartoffeln, Sorte Desiree bestimmt

experimentieH auf Grund von BiIanz, Ezăreni-Iaşi (1981- 1985).
Der reeHe monatliche Verbrauch (m3 /ha), bestimmt experimentieH auf Grund von

Bilanz in Funktion von der Bodenschicht (1981- 1985).
Der gesamte Wasserverbrauch (m3/ha) und die Quellen zur Deckung dieses Verbrauchs

bei Herbstkartoffein in der Hiigeizone der ~loldau (1981- 1985).
Die Produktivităt desverbrauchten Wassers bei Kartoffeln fiir Herbst-\Vinterver

brauch in der Hi\gelzone der Moidau (Durchschnitt 1981- 1985).

LISTE DER ABBILDUNGEN

Abb. 1. SonnenstrahIungsdauer und Temperatursumme lOoC in der Vegctationsperio<le in
Ezăreni-Iaşi (1974 - 1985).

Abb. 2. Der reeHe gcsamte \Vasserverbrauch (mmjha) bei unbew~lssertcll Herbstkartoffein
Ezăreni-Iaşi (Durchschnitt 1981- 1985).

A bb. 3. Der reeHe gesamte \Vasserverbrauch (nlIn/ha) bei bC'Nasscrtcn HerbstkartoHeln (Pmin
30% des NutzwasserintervaHs) Ezăreni-Iaşi (Durchschnitt 1981-1985).

Abb. 4. Der reeHe gesamte Wasserverbrauch (mmjha) bei bewăssertenHerbstkartoffein (Pmin
50% des Nutzwasserintervalls). Ezăreni-Iaşi (Durchschnitt 1981- 1985).

Abb. 5. Der reeHe vVasserverbrauch (mm/ha) bei bewassertcn Herbstkartoffein (Pmin 70%,
des NutzwasserintervaHa) Ezăreni-Iaşi (Durchschnitt 1981- 1985).

TEXH0J10fVI5I VI PACXOJl BOJlbI HA OCEHHEM KAPTOcI:>EJ1E
BbIPAmVIBAEMOl\\ HA OPOIllAEMbIX 3EMJ15IX XOJ1Ml1CTOI1 30HbI

M0J1110BbI

PE3IOME

I1cCJIe;LJ;OBaHHH, npOBO;LJ;HBIIIHeCH B TelJeHHe 5 JIeT (1981- 1985 rr.) Ha epepMe ES3peHH
5ICCK01I YlJe6HO-OnbITHOH CTaHUHH, KacalOll\HeCH KYJIbl'ypbl KapToepeJlH npe;LJ;HaSHaqeHHoro
)J;JIH oceHHe-SHMHero nOTpe6JIeHHH (copTa JI,esHpe) HMeJIH ueJIblO HSytIetme pe)Kmvla opoweHHH
ypOBHH y;LJ;OOpeHHH H MeTO;LJ;a npHMeHeHHH nOJIHBOB. O;LJ;HOBpeMeHHO onpe;LJ;CJIHJICH 06111HH pea
JIbHbIJ1 pacxoA BO;LJ;bI no ;LJ;eKa;LJ;aM, MeCHuaM H BereTaUHOHHhIM nepHO;LJ;OM Ha Ţ1;ByX rJIy6HHax:
B epHSHOJIOrHlJeCKOM aKTHBHOM CJIoe (x::::=0-0,8) H B 06111eM 6aJIaHCOBOM CJIoe (X=0-1,5 M).
bblJIO yCTaHOBJIeHO, tITO Ha opowaeMbIX SeMJIHX, HaXO;LJ;HI.uHXCH B XOJIMHCTOH SOHe MOJI;LJ;OBbl
KapToepeJlb. 3<pepeKTHB o HCnOJIbsyeT BO;LJ;y Ha ypOBHe MHHHMaJIblIOrO ypOBHH B 50% ;LJ;HanaSOHa
aKTHBHoH BJIa)KHOCTH. TIPH sacYWJIHBOH BeCHe, KOTopaH 6hIBaeT B 60% Bcex JIeT, npe;LJ;Bcxo
;LJ;OBbIH nOJIHB HopMaMH B 300-400 M3jra HBJIHeTCH BeCbMa 3epepeKTHBHblM H Heo6xo;LJ;HMbIM.
X opoilIHe ypo)Kali B 40 Tjra KJIy6Heli 6es opoweHHH MO)KHO nOJIytIaTb npH Y;LJ;o6peHHH ;LJ;OSOH
PlooK50 , HJIH npH opoweHHH npH y)];06peHHH ;LJ;0301i H P 50 , npH ypoBHe H 30% ;LJ;.a.BJI., HJIH
)Ke ;LJ;OSOH H npH opoweHHH Ha Y OBHe 50% ;LJ;.a. HJI. Me)K;LJ;y MerO;LJ;aMH nOJIHH3 He cYlllecTBylOT
OOJIbWHX pasHliU. OpOCHTeJIbHaH BO)J;a o6eCnetIHBaeT npHBacKH ypo)Ka5I K.TIy6HeH 01' 140 ;LJ;O
170 Kr Ha 1 MM SaTpaqeHHOH BO;LJ;bl.

OEb5ICHEHI1E PI1CYHKOB

Puc. 1 - TIpofl;OJI)KHTeJIbHOCTb CHHHHH COJIHua H cyMMa TeMnepaTYP Bblwe lODe B TetIeHHe
BereTaUHOHHoro nepHo;LJ;a B ES3peHH-5Iccbl (1974-1985 rr.)

Puc. 2 - 06111HH peaJIbHblH pacxo;LJ; BO;LJ;bl (MMjra) Ha oceHHeM KapTo<jJe.TIe 6e3 opoweHHH, ES3
peI-IH-5IcCb[ (cpe;LJ;HHH sa 1981- 1985 rr.)

Puc. 3 - 06r.uHH peaJIbHblH pacxo)]; BO;LJ;bI (MM.jra) Ha oceHHeM KapT(xpeJIe B yCJIOBHHX oPO
weHHH (MHH. ypx -30% ;LJ;.a.BJI.), ES3peHH-5Iccbl (cpe;LJ;HHH sa 1981-1985 rr.)
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Puc. -'1 - 06lll,HH peav'lbHbIHpaCXO;lJ;(MM/ra) }Ia,OCeHHeM KapToepeJIe B YCJIOBH5IX opOllIeHH5I
(MflH. yp. * 50% ;lJ;.a. BJI.), EBElpeHH-5!ccbI (cpe;lJ;H5I5I 3a 1981-1985'rr.)

Puc. 5 - 06lll,HH pea,JIbHbli1 pacxo;lJ; BO;lJ;bI (MM/ra) Ha,oceHHeM KapTo<PeJIe B yCJIOBH5IX OPO
llIeHH5I (MHH. yp. * - 70% ;lJ;.a.BJI.), EBElpeHH-5!ccbI, Cpe;lJ;H5I5I 3a 1981-1985rr.)~

*) MHH. yp. - MHHHMaJIbHbIH ypoBeHb, opOllIeHH5I B % ;lJ;Hana30Ha aKTHBHoH
BJIa>KHOCTH

TAE,mU..l,bI

Ta6/LUlfa 1 - KJIHMaTHQeCKHe yCJIOBH5I B EBElpeHH-5!ccbI B reqeHHe nepHo;lJ;a 1981- 1985 rr
Ta6Jluu,a 2 - BJIH5IHHe pe)KHMa opOllIeHR5IHa ypO)KaH KJIy6HeH (1981-1985 rr)
Ta6Jlulfa 3 - B3aHMO;lJ;eHCTBHe Me)K;lJ;YY;lJ;Q6peHH5IMH, pe)KHMOM opOmeHH5I H ypO)KaeMfKap-,

ToepeJI5I B EBElpeHH-5!ccbI (1982 - 1985 rr.)
Ta6/luu,a 4 - BJIH5IHHe MeTO;lJ;a nOJII1Ba Ha ypO)KaH KJIy6HeH
Ta6JlUl{a 5 - PeaJIbHbIH pacxo;lJ; BO;lJ;hI (Ms/ra) oceHHHM KapToepeJIeM copTa Jle3Hpe onpe;lJ;eJIeH

HblI1 ElKCnepHMeHTaJIbHO Ha OCHOBaHHH BO;lJ;Horo 6aJIaHCa, B EBElpeHH-5!cchL
(1981-1985 rr).

Ta6/lul{a 6 - PeaJIbHblH MecHqHblH pacxo;lJ; (Ms/ra) onpe;lJ;eJIeHHblH ElKCnepHMeHTaJIbHO Ha OC
HOBe 6aJIaHCa B 3aBHCHMOCTH OT rJIy6HHbl nOqBeHHOro CJI05I (1981- 1985 rr.).

Ta6.lluu,a 7 - 06lll,H11 pacxo;lJ; BO;lJ;hl (Ms/ra) H HCTOqHHKH ero nOKpbITHH ;lJ;JI5I oceHHero KapTo-
epeJI5'1 Bblpalll,HBaeMOro B XOJIMHCTOH 30He MOJI;lJ;OBbI (1981- 1985 rr) ,

Ta6J1ut{a 8 - DpO;lJ;YKTHBHOCTb BO;lJ;bl H3paCXO;lJ;oBaHHOH ;lJ;JIH oceHHe-3HMHero KapTo<P(,~H p'0

XOJIMHCTOl1 30He MO.TJ;lJ;OBbl (cpe;lJ;HH5I 3a 1981- 1985 rr.).
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RANDAMENTUL DE VALORIFICARE A APEI DE IRIGATIE
:LA CARTOF IN ZONA DE STEPĂ, FUNCTIE DE EPOCA DE PLANTARE

S. IANOŞI*, ANA CRĂCIUN**, ŞT. APETROAIEI***

Experienţele efectuate la S.C.P.C. Tulcea, În perioada 198.1
1983, în condiţiile stepei uscate pe un sol de cernoziom tipic cu textură

luto-nisipoasă, s-a urmărit stabilirea consumului de apă şi eficienţa

valorificării apei funcţie de dinamica de acumulare a producţiei la
soiurile Ostara şi Desin'e plantate 13. 8 epoci (la intervale de cîte 10 zile)
Între 30 martie - 10 aprilie se eviden'ţiază valoarea intensităţii consu
mului de apă pe soiuri în diferite etape ale perioadei de vegetaţie. Randa
mentulgeneral de valorificare a apei fiind influenţat puternic de epoca
de plantare, acesta prezintă o tendinţă de scădere odată cu întîrzierea
plantării reducînd şi eficienţa irigării. La soiul OstaJ;"a plantat în primele
epoci se realizează un coeficient de valorificare a apei de 9,5-12,2 kg
tuberculi/m3 apă, dacă recoltarea se face pînă la sfîrşitul lunii iulie;
după acest moment c.v.a. scade la valori de 8-9 kg/m3 ; respectiv 6,7
8,2 kg/m3 la ultimile epoci de recoltare. Rezultă deci, că prin Întîrzierea
recoltării scade eficienţa udărilor aplicate În ultima parte a vegetaţiei.

în cazul soiului Desiree, dacă recoltarea se face pînă la 10-20 septembrie
se realizează coeficienţi de valorificare a apei Între 9,5-12,1 kg/m3

Pe baza acestor date se poate aprecia momentul pînă la care irigarea
este rentabilă în zona de stepă şi se pot realiza şi scheme eficiente de
udare.

Irigarea cartofului în zonele aride este o măsură tehnologică obliga
torie dar foarte costisitoare. Investiţiilemari care se fac pentru amenajarea,
întreţinerea şi exploatarea sistemelOr de irigaţie impune ca randamentul
lor să fie maxim, iar culturile şi producţiile care se obţin pe aceste suprafeţe

,să asigure o eficienţă economică foarte ridicată, pe lîngă un consum minim
de apă şi de energie.

Numeroase rezultate experimentale şi de producţie confirmă că din
sortimentul culturilor iriga.teîn zona de stepă? cartoful asigură cea mai mare
eficienţă economică şi valorifică superior apa de irigaţie.

Coeficientul privind efectul irigaţiei la diferite culturi în zona de stepă

{dar şi ca medie pe ţară), respectiv sporul de producţie datorit irigării, este

* LC.P.C. Brasov
** S.C.P.C. Tul~ea

*** LM.H. Bu,cureşti
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cel mai ridicat la cartof, cu o. valoare'medie de 1,79 faţă de 1,77 cît este la
sfecla de zahăr, 1,75 la porumb, 1,41 la floarea-soarelui sau 1,35 la grîu
(B r a Ş o vea n u, 1983).

Ş i P o Ş şi colab. (1978) stabilesc că la cultura cartofului sporul de
producţie la 1 m 3 de apă dată prin irigare este de 3,0-12,0 kg/ha (iarvaloric
2,4-9,6 lei/ha) în timp ce la sfecla de zahăr este de 4,0-11,0 kgjha (1,2
3,3 lei/ha), la porumb 0,7-2,0 kg/ha (0,6-1,6 lei/ha), iar la grîu numai de
0,4-1,4 kg/ha (0,4-1,4 lei/ha). P rt 1 tin e an u şi Ş i P o Ş (1975) men
ţionează că soiul Ostara, în condiţiile din Cîmpia Română, la fiecare "m3U

de apă consumată, realizează un spor de producţie între 10,04-16,74 kg
tuberculi în medie 13,22 kg/m3 . G roz a şi colab. (1982) confirmă că în
Cîmpia de sud-est a Olteniei se obţine un spor de producţie de 8,8 kg tuber
culi/m3 de apă total consumată şi de 6,2 kg tuberculi/m3 de apă aplicată

prin irigare.
T h om p s o n (1970) citat de Har ris (1982) arată că în medie

la 1 In3 de apă se poate obţine o producţie de 14 kg tuberculi, dar aceste va
lori variază cel mai frecvent între 0,5 şi 10 kg/ln3 , cu limitele extreme care
pot fi chiar de la valori negative pînă la 20 kg tuberculi/m3 de apă (respectiv
200 kg/mm). Autorii menţionează că într-o experienţă cu regim de irigaţie,

efectuat în sudul Angliei, pe un sol nisipo-Iutos s-a realizat un coeficient de
valorificare a apei de 16,5 kg tuberculi/m3 de apă, la o producţie totală de
80,6 t/ha.

După Har ris (1982) valorile ridicate ale coeficientului de valori
ficare a apei obţinute uneori în diferite condiţii, sugerează că limita supe
rioară (potenţială) a sporului de producţie poate fi de 20-25 kg tuberculi/m3

de apă consumată. Se arată însă că există şi o corelaţie inversă, respectiv
pentru fiecare "m3" de deficit de apă producţia totală să scadă cu 3,3 kgjha
(sau 0,8 kg s.u/ha).

Aceste valori ale randamentului de valorificare a apei, menţionate de
literatură, prezintă variaţii în limite foarte largi, datorită condiţiilor de
cultură (zona pedoclimatică, soiul cultivat, perioada de vegetaţie, nivelul
agrotehnicii etc.), cît şi nivelului de producţie realizat.

Randamentul maxim de valorificare a apei se poate realiza nUlnai
în condiţiile în care nici unul dintre factorii de vegetaţie (soI-climă, nutriţia,

desimea de plantare, starea fitosanitară a culturi etc.) nu devin limitatorÎ
ai producţiei. .

Epoca de plantare şi lungimea perioadei de vegetaţie a soiului cultivat
pot constitui factori care prin încadrarea culturii în diferite perioade, cu
condiţii mai mult sau mai puţin favorabile şi cu consum diferit de apă, pot
influenţa semnificativ nivelul producţiei şi randamentul de valorificare a
apei consumate.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU

Experienţa a fost efectuată la S.C.P.C. Tulcea timp de 3 ani (perioada
1981-1983) pe un sol de cernoziom tipic cu textură luto-nisipoasă.

Observaţiile s-au făcut pe un numrtr de 8 variante de epoci de plantare.
Variantele s-au plantat între 30.III şi 10.VI la intervale de 10 zile. Cele 8
variante au fost realizate la soiurile Ostara şi Desiree.
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Udările s-au aplicat la realizarea plafonului minim de 65-70% din
c.a.u. pe adîncimea de 50 cm, cu norma de udare de 350-400 m 3/ha. Numă
rul de udări la fiecare variantă a fost în funcţie de lungimea perioadei de
vegetaţie.

La fiecare variantă s-a urmărit consumul de apă şi dinamica formării

producţiei. La intervale de 10 zile s-a determinat producţia de tuberculi şi

numărul de tuberculi la cuib, total şi pe fracţii de mărime (sub 30 mm 0;
30-60 mm0 şi peste 60 mm 0), cît şi numărul de lăstari principali şi

greutatea masei vegetative.
Aceste determinări au permis în final stabilirea consumului total de

apă, intensitatea realizării consumului mediu zilnic la diferite variante
funcţie de epoca de plantare şi soi, elemente de mare importanţă pentru
raţionalizarea irigaţiei şi mărirea coeficientului de valorificare a apei.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Consumul total de apă realizat de cultura cartofului este în funcţie de
epoca de plantare, soiul cultivat şi lungimea perioadei de vegetaţie. in func
ţie de aceste elemente la soiul Ostara s-a realizat un consum total de apă

Între 4 500-5 500 m 3/ha, iar la soiul Desiree între 4 000-5 500 m3/ha pînă

la realizarea producţiei maxime.
Din datele prezentate în figurile 1 şi 2 rezultă că ambele soiuri în prima

perioadă de vegetaţie, pînă la răsărit şi începutul tuberizării, au o dinamică

a consumului de apă foarte apropiată după care în perioada de acumulare
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Fig. 1 - Consumul de apă cumulat în perioada de vegetaţie fUIlcţie de epoca de plantare la
soiul Ostara, în zona de stepă, la irigat
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c-o EPOCA DE PLANTARE 20 IV

x-x EPOCA OEPLIlNTARE 3011I

o-o EPOCA DE PLANTARE la V

"'---""'EPOCA DE PLANTARE ;0 v

OINAHICA HEDIE Il CONSUHULUI
ZILNIC DE APĂ

EPOCA PE rNTREt-GIl IN PERIOADA DE
DE PERIOADA DE CflEŞTERE INTfN-

PlANTARE VEGETAŢIE SA A TUBEReU-

(mJ;118/zi) fgt'ham)
30IIJ 29,8 36,1__

ION 31,8 38,1

20 IV 33,3 36,6

30 IV 30 36,6

tOV 34,9 33,1

20 V 1 34,5 31,Z

30V 33,7 29,8

la VI 34,3 30,6

~' 4000
~
E'
<~
.",

~ 3000
>::
::>

~
2! 2000
i2

1000

Fig. 2 - Consumul de apă ,cumulat în perioada de vegetaţie funcţie de epoca de plantare
la soiul Desiree în zona de stepă la irigat

a producţiei soiul Ostaraconsumăapa cu intensitate mult mai mare (31,4
52,5 m3/ha/zi) decît soiul Desiree (30,6-38,1 m3/ha/zi). Din acest motiv şi

consumul mediu de apă În perioada de vegetaţie este mai intens la soiul
Ostara (31,3-41,0 m3/hajzi) decît la Desiree (29,8-34,9 m3jha/zi). De fapt
această intensitate mai mare a consumului de apă se reflectă şi printr-o
intensitate mai mare de acumulare a producţiei la soiul Ostara. Intensitatea
mai mare a consumului de apă la acest soi se explică şi prin faptul că peri
oada sa de vegetaţie se Încadrează în cea mai mare parte în lunile iunie
iulie, deci cu consumul cel mai mare de apă, În timp ce soiul Desiree îşi

extinde vegetaţia şi pe lunile august şi septembrie cînd datorită condiţiilor

climatice, consumul este ceva mai redus.
În condiţiile normale de cultură (sau În condiţii agrotehnice mai

slabe) cînd perioada de vegetaţie a soiului Desin§e este mult mai lungă decît
a soiului Ostara, primul realizează un consum total de apă mult mai mare.

Epoca de plantare a cartofului în zona de stepă influenţează atît con
sumul total de apă cît şi intensitatea realizării acestuia. În general, din cauza
scurtării perioadei de vegetaţie, consumul total de apă scade pe măsură ce
cultura se Înfiintează mai tîrziu. Aceste diferente sînt din ce În ce mai mari
la ambele soiuri: Între epocile de plantare în c~rsul lunii aprilie diferenţele
smtfoarte mici, ele accentuîndu-se la plantările din luna mai sau mai tîrzii
(figurile 1 şi 2). .
, Întensitatea consumului de apă, atît pe Întreaga perioadă de vegetaţie,
dar mai ales în perioada de acumulare a producţiei, este mult mai ridicată
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la culturile înfiinţate spre sfirşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai,
aceasta fiind în jur de 45-52 m3/ha/zi la soiul Ostara şi 31-38 m 3/ha/zi la
soiul Desiree.

Din aceste date se poate concluziona că la culturile înfiinţate după pri
mele epoci de plantare trebuie acordată mai mare atenţie irigaţiei, fiind nece
sare udări mult mai frecvente, deci la intervale mai mici.

Randamentul general de valorificare a apei este influenţat puternic
de epoca de plantare, prin efectul acestui factor asupra nivelului producţiei

şi a consumului de apă. La soiul Ostara prin întîrzierea plantării, coeficien
tul de valorificare a apei (c.v.a) respectiv sporul de producţie realizat în
kg tuberculi/ha la fiecare m 3 de apă consumată scade continuu de la valoarea
de 12,3 kg/m3 la 9,2 kg/m3 apă.

Acest coeficient, la soiul Desiree, este mai redus la primele epoci de
plantare (12,1-10,3), dar avînd aceeaşi tendinţă pînă la epoca din 10.V,
după care manifestă o creştere faţă de soiul Ostara ajungînd din nou la valori
de 10,4 kgfm3 (figura 3).

Rez'Ultă deci că prin întîrzierea epocii de plantare a cartoful'Ui randamen
t'Ul de valorificare a apei scade, sporurile de prod'Ucţie realizate la 'Un "m3

" de
apă se red'Uc, ceea ce atrage după sine şi scăderea eficienţei irigaţiei.

Urmărirea coeficientului de valorificare a apei în dinamică în decursul
perioadei de vegetaţie, în legătură cu dinamica formării producţiei, furni
zează informaţii preţioase pentru stabilirea momentului în care, datorită

sporurilor reduse de producţie, scade randamentul apei la limita consumului
eficient şi irigaţia trebuie întreruptă, iar cultura recoltată.

La soiul Ostara coeficientul de valorificare a apei are o tendinţă de
creştere la primele şase epoci pînă în perioada între 10 şi 31 iulie, cînd funcţie
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Fig. 3 -Influenţa epocii de plantăre:asupratoeficiertttHuide ',,~lorificare a apeita
cartof în :zona de stepă (cultura. irîgată), ,.~
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Fig. 4 - Dinamica coeficientului de valorificare a apd la soiul Ostara, funcţie de
plantare, În zona de stepă, la irigat

,de variantă atinge valori de 9,5-12,2 kgfm3 (valorile cele mai mari reali
zîndu-se la primele două epoci de plantare). Pînă la aceste date se înregis
trează şi creşterea cea mai intensă a tuberculilor.

După sfîrşitul lunii iulie-începutul lunii august randamentul de valo
rificare a apei scade brusc sub valoarea de 9 kgfm3 de apă, diferenţele dintre
epocile de plantare devenind foarte mici (valori c.v.a. între 8 şi 9 kgfm3).

Dacă cultura nu se recoltează în a doua jumătatea lunii august, randamen
tul cu care se valor,ifică apa scade în continuare pînă la valori de 6,7-8,2
kgfm3 apă. La aceste valori irigaţia devine total nerentabilă, deoarece nu
se mai realizează spocuri de recoltă (figura 4).

În cazul soiului Desiree randamentul de valorificare a apei consumate
prezintă o tendinţă de creştere pentru toate epocile de plantare, pînă la
1O-20s.eptembrie, cînd atinge valori între 9,5 şi 12,1 kg tuberculifm3 de
apă q>nsumată; valorile cele mai mari obţinîndu-se la primele epoci de
plafl.t~re (de peste 10 kgfm3). Şi în acest caz data coincide cu realizarea ma
xiUlului de producţie, după care randamentul apei scade şi irigarea nu mai
aSJgu,ră sporuri de producţie (figura 5). Pe baza acestor date, udările pot fi
siptate după data de 1-10 septembrie şi se poate începe recoltatul.

Trebuie precizat că aceşti coeficienţi de valorificare a apei exp1'imă ra
jort14l dintre valorile cumulate ale producţ1:ei realizate şi a apei consumate pînă

~a data respectivă, astfel din momentul în care valoarea c.v.a. nu mai creşte

~au scade (faţă de valoarea anterioară) înseamnă că nu se mai înregistrează

spontri de producţie sau consumul de apă este neeficient (se consumă mai multă
apă pentru acelaşi spor de producţie).
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Fig. 5 - Dinamica coeficientului de valorificare a apei la soiul Desiree, funcţie de

epoca de plantare, în zona de stepă la irigat

Din aliura dinamicii coeficienţilor de valorificare a apei, prezentate
în figurile 4 şi 5, pentru cele două soiuri, funcţie de epoca de plantare, se
poate remarca valorificarea mai intensă a apei în lunile iunie şi iulie în
cazul soiului Ostara şi o scădere continuă şi accentuată după această peri
oadă, în timp ce la soiul Desiree, valorificarea apei este mult mai lentă şi

se realizează pe o perioadă mult mai lungă, inclusiv luna august şi începutul
lunii septembrie.

După randamentul de valorificare a apei şi durata diferită a acestuia,
funcţie de soi şi epoca de plantare, trebuie stabilită şi perioada de irigare şi

repartizarea udărilor. Aceste criterii constituie baza raţionalizării consumului
de apă şi creşterea eficienţei irigaţiei în zona de stepă.

Atingerea maturităţii fiziologice a plantelor, scăderea ratei de acu
mulare a producţiei şi prin aceasta a valorificării apei indică momentul
sistării udărilor şi recoltarea culturii. în figurile 6 şi 7 se prezintă analitic,
pentru cele două soiuri, pe variante de epoci de plantare, valoarea coefi
cientului mediu de valorificare a apei la diferite momente de sistare a udă

rilor, respectiv recoltare. La soiul Ostara (figura 6) pînă la data de 10.VIII
variantele plantate în primele 4 epoci (30.III-30.IV) asigură c.v.a între
10 şi 11 kg tuberculifm3 apă consumată. Acest randament la o recoltare mai
tîrzie la 20.VIII scade la valori între 9 şi 10 kg/m3 şi mai tîrziu (după 30.VIII
la valori de 8-9 kg/m3 • O tendinţă de scădere prezintă şi c.v.a în cazul
epocilor de plantare 5 şi 6 de la valori de 9,6-9,8 kgfm3 la 8,3-8,6 kgfm3 ,

excepţie făcînd numai ultimele epoci de plantare, care realizează un c.v.a
de 8,5-9,4 kg/m3 , în mod. normal la 10.IX.
9 - c. 261
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Pe, baza· randame.ntultti, de valorijicar.e, a apei, consttmul de apă la soiul
Ostara, plantat la epocile normale, este ejicient numai pînă la data de 10.VIII.
După această dată în z01ta de stepă udările n1,f; 1nai sînt rentabile şi cultura
trebuie recoltată.

La soiul Desiree (figura 7) randamentul valorificării apei creşte pînă

la 10.IX, cînd la culturile plantate în primele 4 epoci se realizează un c.v.a
maxim de 10,1-12,1 kg/m3 , valoare care în primele două epoci de plantare
scade în continuare, iar pentru restul se menţine la aproximativ aceleaşi

valori şi pînă la 20.IX după care scade considerabil.
Referitor la soiul Desiree cultivat în stepă şi plantat la epoci normale

consumul de apă şi irigările sînt ejiciente pînă la data de 10.IX.
Cunoaşterea datelor referitoare la dinamica de acumulare a producţiei,

vegetaţia culturii, consumul specific de apă al soiului şi coeficientul de
valorificare al apei consumate, în contextul c1imatic al zonei de stepă, ne
permite raţionalizareaudărilor şi creşterea randamentului irigaţiei la cartof.

Pentru exelnplificare, în figura 8, se prezintă un mod de raţionalizare

a irigaţiei şi creştere a randamentului de valorificare a apei de irigaţie pînă

la 19,2 kg tuberculiJm3 de apă irigat, în cazul soiului Ostara plantat la 30.III.
În condiţiile c1imatice ale unui an normal în zona de stepă, pînă la

răsărirea cartofului se realizează un deficit de apă de cca 250-300 m 3 care
se poate acoperi cu o udare aplicată în perioada răsăririi. Această udare
are şi un efect de uniformizare şi stimulare a răsăritului. Sînt însă ani cînd
nu este nevoie de această măsură şi se poate economisi o udare. Următoarea

udare trebuie prevăzută în perioada dintre răsărit şi începerea tuberizării'..

cînd deficitul normal de apă din sol poate să atingă valori de 300-350 m3/ha~
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Perioada cea mai critică pentru apă o are cultura în timpul creşterii

intense a producţiei, calendaristic în lunile iunie şi iulie, cînd deficitul de
apă poate ajunge la 2 300-2 400 m 3/ha. Pentru acoperirea acestui deficit
sînt necesarţ un număr maxim de 5-6 udări, repartizate la intervale de
5---10 zile. In ultima săptămînă a lunii iulie udă.rile se pot suspenda deoa
rece f'ficienţa lor este minimă, urmînd ca după i10~ 12 zile să înceapă re
coltarea. Cu această repartizare a udărilbr şi raţionalizarea consumului de
apă se poate atinge un coeficient de valorificare a apei de 11-15 kg/m3

din consumul total şi de 19-20 kg/m3 pentru apa de irigaţie la o producţie

de cca 50 tfha.
Udările din luna august nu mai sînt eficiente deoarece vegetaţia nu

mai există şi producţia nu mai creşte.

Pe baza cunoaşterii elementelor de dinam'ică a formăr'ii producţiei şi a
consumului de apă al cartofului, în contextul pedoclimatic al zonei şi agro
tehnica culturii, se poate mări randamentul valorificării apei, a creşterii efi
cienţei irigaţiei şi a culturii la limite superioare.

CONCLUZII

(1) La culturile de cartof din zona de stepă înfiinţate după epoca
optimă de plantare, trebuie acordată mai multă atenţie irigaţiei, fiind ne
cesare udări IllUU mai frecvente (la intervale mai reduse) din cauza intensi
tăţii mai ridicate a consumului de apă. (2) Pe măsura întîrzierii epocii de
plantare a cartofului scade randamentul de valorificare a apei, sporurile
de producţie realizate la 1 m 3 de apă ~onsumată se reduc, ceea ce atrage după

sine scăderea eficienţei irigaţiei. (3) In mod normal la soiul Ostara se poate
realiza un coeficient general de valorificare a apei de 10-11 kg tuberculi/m3

apă dacă recoltarea se face pînă la jumătatea lunii august, iar la soiul Desin§e
de 10,1-12,1 kgfm3 dacă se recoltează pînă în 10-20 septembrie. Eficienţa

irigaţiei după aceste date se reduce considerabil. (4) Pe baza cunoaşterii

dinamicii de valorificare a apei în cursul perioadei de vegetaţie se poate
raţionaliza aplicarea irigaţiei ceea ce permite creşterea randamentului de
valorificare a apei. Pe baza unui asemenea model pentru soiul Ostara ran
damentul de valorificare a apei se poate creşte pînă la 19,2 kg tuberculi
pentru 1 m3 de apă irigat sau 11-15 kg tuberculifm3 de apă consumat total.
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EFFICIENCY OF\rVATER IRRIGATION VALORIFICATION
AT POTATO CULTURE IN STEPPE ZONE, FUNCTION OF PLANTING

EPOCH

SUMMARY

The experiments carried out at .SC]?;C- Tulcea, during 1981- 1983 in a dry steppe con
ditions, on a typical tchernozem soil with sandy-clay-texture, studied the water consumption
and the efficiency of water valorification in function of the dynamic accumulation of the pro
duction at Ostara and Desiree .varieties planted at 8 epochs. (at 10 days intervals) between
30.III- 10.VI. The intensity value of water consumption of the varieties at different phases
of vegetation period is mentioned. Thegeneral efficiency of water valorification is strongly
inf1uenced by the planting epoch,this representing atendency of decrease at the same time
with planting retardation, reducing alsoirrigation efficiency. At Ostara variety planted in
the first epochs the valorificationcoeficient..of water is of 9,5-12,2 kg tubersjm3 water if the
harvest is finished until end of July; after this moment c.v. a diminishes until 8-9 kg/m3 ;

respectively 6,7-8,2 kg/m3 at the lastepochs ·of the harvest. The retardation of the harvest
diminishes the wetting efficiency au ţhe last part of vegetation. At Desiree variety, if the
harvest is finished until 10 - 20 september the coeficients of ,vater valorification are of 9,5
- 12,1 kg/m3 • On these data we can appreciate the moment until the irrigation is efficient in
the steppe zone and we can also made efficient schemes for wettings.

FIGURES

Fig. 1 - vVater consumption cumulated during vegetation period in function of planting
epoch at Ostara variety ,in steppe zone, under irrigation.

Fig. 2 - V/ater consumption cumulated during vegetation period in function of planting
epoch at Desiree variety in steppe zone, under irrigation

Fig. 3 - Inf1uence of planting epoch an coefficient of water valorification in steppe zone
(irrigated culture)

Fig. 4 - Coeficient dynamic of water valorification at Ostara variety in'function of plan-
.. ting,epoch, in steppe zone, under irrigation .

Fig. 5 - Coeficient dynamic of watervaJorification at Desiree variety in function of planting
epdch, in steppe zone under irrigation

Fig. 6 - Coeficient modificat ion of water valorification at Ostara variety planted at diffe
rent epochs, in function of harvest time, in steppe zone, under irrigation

Fig. 7 - Coeficient modification of water valorification at Desiree variety planted at diffe
rent epochs, in functiop ofharvest time, in steppe zone, under irrigation

Fig. 8 - Rationalisation of water consumption by irrigation in order to increase the coefi
cient of water valorification in steppe. zone - Ostara variety - planted at 30.IIL

DER WIRKUNGSGARD DES BEWASSERUNGS\iVASSERS
BEI KARTOFFELN IN DER STEPPENZONE IN ABHANGIGKEIT

VON DER PFLANZPERIODE

ZUSAMMENFASSUNG

Die in der Periode 1981- 1983 ;in der Station Tulcea unter Steppenbedingungen auf
einem typischen Tschernosem mit lellfnig-sandiger Textur ausgefuhrten Versuche verfolgten
die Bestimmung des Wasserverbrauchsund VeIbrauchseffizienz' des Wassers in Abhăngigkeit

'Ion der Ertragsbildung bei den Sorten Ostara und Desiree gepflanzt zu 8 Zeitpunkten (Inter
'IaU von 10 Tagen )zwischen 30.IIl.-1O.VI. Einsortenabhangiger Wasserverbrauch zu vers
chiedenen Etappen der Vegetationsperiode ist ersichtlich. Der Wirkungsgrad der Wassernut
zung wird stark 'Ion demPf1anzzeitpunkt beeinflusst, d.h. mit der Verspătung des Pflanzter
mins sinkt die Bewasseru.ngseffizienz. Bei der Sorte Ostara wirdzu denersten Pflanzterminen
ein Nutzkoeffizient vonQ;5-12,2 kg KnoUenjm3 Wasser erzielt, wenn bisE:nele'Juli geerntet
wirel, nachher sinkt cler Nutzkoeffizient auf 8- 9kgjm3 ; bzw. auf 6,7 - 8,2 kg/m3 bei elen letz-
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teil Ernteterminen.Durch Verspătung der Ernte sinkt die Bewăsserungseffizienzder in der
letzten Periode ausgefuhrten Bewăsserungen. Im Falle der Sorte Desiree, wenn die Ernte
bis zum 10-20. September eingebracht wird kann ein Wassernutzkoeffizient von 9,5- 12,1
kg/m3 erzielt werden. Auf Grund dieser Daten kann der Zeitpunkt bestimt werden bis dahin
die Bewăsserung in der Steppenzone rentabe1 ist und es konnen effiziente Bewăsserungsschema

erarbeitet werden.

LISTE DER ABBILDUNGEN

Abb. 1. Der gesamte "Vasserverbrauch in der Vegetationperiode in Funktion vom Pflanz
termin bei der Sorte Ostara in der Steppenzone bei Bewăsserung.

Abb. 2. Der gesamte Wasserverbrauch in der, Vegetationsperiode in Funktionvom Pflanz
termin bei der Sorte Desiree in der Steppenzone bei Bewăsserung.

A bb. 3. Der Einfluss des Pflanztermins auf den Wassernutzkoeffizienten der Kartoffe1 in
der Steppenzone (under Bewăsserung).

Abb. 4. Die Dynamik des Wassernutzkoeffizienten der Sorte Ostara in Funktion vom Pflanz
termin in der Steppenzone unter Bewăsserung.

Abb. 5. Die Dynamik des Wassernutzkoeffizienten der Sorte Desiree in Funktion vom Pflanz
termin in der Steppenzone bei Bewăsserung.

Abb. 6. Verănderung des Wassernutzkoeffizienten der Sorte Ostara gepflanzt zu verschie
denen Zeitpunkten in Funktion vom Erntetermin in der Steppenzone bei
Bewăsserung.

Abb. 7. Verănderung des vVassernutzkoeffizientender Sorte Desiree gepflanzt zu verschie
denen Zeitpunkten in Funktion vom Erntetermin in der Steppenzone bei
Bewăsserung.

Abb. 8. Rationalisierung des \Vasserverbrauchs durch Bewăsserung zur Steigerung des Was
sernutzkoeffizienten in der Steppenzone - Sorte Ostara gepflanzt 30.III.

flPOnYKTl1BHOCTb I1Cn0J1b30BAHI15I OPOCI1TEJ1bHOI1 BOnbI
KAPTO<I>EJ1EM B CTEf1HOI1 30HE, B 3ABl1Cl1MOCTH OT CPOKA

ErO flOCAn K11

PE310ME

B OnbITaX npOBO,lJ;HBlllHXC5I Ha onbITHO}I CTaHUHH Ty.JPla B TetIeHHe neplloga 1981-
1983 rr., B yCJlOBH5IX 3acYWJllIBOii CTenH, Ha THnMtIHOH tIepl-103eMHoi-i nOtIBe C JlerKO cyrJlHI-IHC

TbIM MeXaHHtIeCKHM COCTaBOM, H3ytIaJlOCb yCTaHOBJleHHe pacxo,lJ;a BOghI H 3epepeKTHBHOCTb ee
HCnOJlb30BaHH5I B 3aBHCHMOCTH 01' ,D}IHaMHKH HaKODJleHHH ypO>Ka5I COpTal\1l1 KapToepeJl5I DCTapa H
.LI.e3Hpe nOCa>KeHHbIMH B 8 CpOKOB (c nepepbIBaMH B 10 p;Herl). MeJKp;y 10 111 H 10 Iy. fihIJla
BbI5IBJleHa HHTeHCHBHOCTb pacxop;a BOP;bI no copTaM Ha pa3.rIlItIHblX 3Tanax BereTaUHOHHoro ne
pHop;a. Ha 06yll.l,YIO npop;YKTHBHOCTb HCnOJlb30BaHHH nOJ1HBHOH BOP;hI CHJlbHO BJlH5IlOT CpOK
noca,D;KH, npHtIeM OH np05IBJl5IeT TeH,D;eHUHIO K CHH>KeHHIO no Mepe 3an03p;aHH5I nocap;KH, tITO
CHH>KaeT TaK>Ke H 3epepeKTHBHoCTb opOWeHH5I. Y copTa DCTapa, nOca>Kel-IHoro B nepBbIe CpOKH,
KOWHUHeHT HCnOJlb30BaHH5I BO,D,bI paBH5IJlCH 9,5 - 12,2 Kr KJIy6Herl Ha 11'113 BOP;bI eCJIH y60p
Ka ,D,eJIaJlaCb ,D,O KOHua HlOJI5I MeC5Iua. DocJIe 3Toro K03epepHUHeHT HCDOJlb30BaHH5I BOP;bl CHH>KB.
JIC5I ,D,O 8-9 Kr KJly6HeH Ha 1 1'11 3 BOP;bI H COOTBeTCTBeHl-iO ,D,O 6,7-8,2 Kr/M3 npH nOCJIe,D;HHX
cpoKax y60pIm. TaKHM 06p030M, npH 3an03,D,aHHH y60pKH CHH)KaeTC5I 3epepeKTHBHocTb nOJIHBOB
npoBop;HMbIC B nocJIeP;Hei1 tIaCTH BereTaUHOHHoro nepHop;a. ECJIH y60pKa copTa JI,e3Hpe p;eJlaeTC5I
p;o 10-20 CeHT5I6p5I 1'0 KOWHUHeHTbI HCnOJIb30BaHH5I BO,D,bI KOJIe6JIIOTC5I 01' 9,5 ,D,O 12,1 Kr/M3 •

Ha OCHOBaHHH 3THX ,D,aHHbIX MOlKHO YKa3aTb MOMeHT ,D,O KOToporo opoweHHe 5IBJI5IeTClI peHTa6H
JlbIHbIM B CTenHOH 30He H MO>KHO C CTaBHTb TaK}Ke H cxeMbI 3epepeKTHBHoCTH nOJIHBOB.

OB'b5ICHEHHE PHCYHK.OB

Puc. 1 - KYMymlpoBaHHbI}I 3a BereTaUHoHHhIHnepHo,D,pacxop; BOP;bI B 3aBHCHMOCTH 01' cpoKa
nocap;KH copTa DCTapa, B CTenHoii 30He, B yCJIOBH5IX opOllleHH5I

Puc. 2 - KYMYJIHpOBaHHbIH 3a BereTaUHoHHhIH nepHO,D; pacxo,D, BOP;bI B 3aBHCHMOCTH 01' cpoKa
nOCa,D;KH .copTa ..LI.e3Hpe, B cTennoH30He,$YCJlIO.BIHIX>,copOmeHH5I
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Puc. 3 - BJIHaHHe cpoKa noca)J;KH Ha Ko3Cfxl:>HUHeHT BCnOJIb30BaHIHl BO)J;hI KapT<XÎJeJIeM, B

yrenHofi 30He (B opomaeMofi KYJIbType)
Puc. 4. J(m-IaMHKa KOJepqJHuueHTa HCnOJIb30BaHH5I BOghI COpTOM OCTapa, B 3aBIICHMOCTH

OT cpOKa noca~~KH, B cTenHoli SOHe, B yCJIOBlI5IX opomeHHH
Puc. 5 J(f'[HaMHKa K03{pq)l-IUHeHTa HCnOJIb30BaHHH BOghI COpTOM J(esHpe B saBHCHMOCTH

or cpoKa I1ocaJJ;KH, B CTcnHoll 30He, B aCJlOBHHX opomeHHH
Puc. 6 - H3MeHcHHe K03qxpHUHeHTa HCnOJIb30BaHHH BOAhI COpTOM OCTapa nOpmKel{HblM B

pa3JIHtIHhle CpOKH, B 3aBHCHMOCTH or MOMeHTa y60pKH, B cTenHOIl 30He, B yCJIOBH5IX
opoweHHH

Puc. 7 - H3MeHeHHe KOJ<p<PlIUHeHTa HCnOJIb30BaHHH BOAbI COpTOM J(e3Hpe nocaiKCHHblM B

pa3JIHtIHblC CpOKH, !3 3aBHCHMOCTH OT MOMeHTa y60pKH, B cTenHoH SOHe, B yCJIO
BHHX opoweHluI.

Puc. 8 - PaUHoHamI3aUHH pacxo;:J;a BOAhI OpOCHTeJIhHOH nyTeM yBeJIHtIeHH5I Ko3Cfxl:>HUHeHTa
HCf10vlb30BaHHH BOJ]:bl B CTenHOH SOHe - COpT OCTapa, nocaiKeHHhIH 30 III.





Lucrări ştiinţifiCe (Anale) I.C.P.C. Braşov, 1986, val. XV

CONTRIBUTII LA ELABORAREA UNOR NOI ELEMENTE DE COMBATERE
INTEGRATĂ A BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR CARTOFULUI

T. BAICU*, N. GOGA**

În cadrul combaterii integrate, reducerea sau evitarea influ
enţei pesticidelor asupra entomofagilor joacă un rol important. Cu acest
scop s-a încercat eliminarea tratamentelor foliare pentru combaterea
manei şi gîndacului din Colorado şi înlocuirea lor cu tratamente aplicate
la tuberculi sau pe sol la plantare cu granule sau soluţii de produse.

Experimentele efectuate în anii 1982-1984 la SCA Livada au arătat

că tratarea tuberculilor cu CGA 73102 (furatiocarb) ,Furadan 35 ST,
AC 8 şi Apron 35 SD reduce răsărirea plantelor deşi efectul în com
baterea gîndacului din Colorado şi a manei şi a altor boli este bun.

Cea mai bună soluţie o constituie aplicarea de Furadan 10 G +
+ San 371 F, 7,5 G în amestec la plantare. Pe tot parcursul peri
oadei de vegetaţie în 1984 nu au mai fost necesare tratamente de
combatere. Răsărirea a fost normală, iar recolta nu a diferit semni
ficativ de amestecul standard Decis + Turdacupral aplicat de 4 ori
în perioada de vegetaţie.

Metoda impune cercetări mai aprofundate asupra reziduurilor
în tuberculi, asupra formării de rase rezistente, asupra circula1ici produ
selor în sol etc.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor cartofului, in cadrul tehnologiei
culturii, se referă în principal la gîndacul din Colorado (Leptinotarsa decem
lineata Say) şi la mană (Phytophthora infestans (Mont) de Bary).

În c01nbaterea gîndacului din Colorado la noi în ţară se recomandă.

de regulă 4 tratamente (cîte 2 de fiecare generaţie) şi uneori şi mai multe,
iar pentru mană în zonele favorabile pentru cartof, numărul de stropiri va
riază în funcţie de condiţiile cliInatice ale fiecărui an Între 2 şi 8.

Dacă tratamentele pentru gîndacul din Colbrado sejac cu Triclorfon
se aplică în total 4 kg s.a/ha, iar cele pentru mană cu Oxiclorură de Cu, la
4 tratamente în medie totalizează 14 kg s.a/ha. Aceasta înseamnă cantităţi

însemnate de produse (circa 15 1 combustd::l5,ţl perrhu'cele 8 tratamente şi.

influenţe mari asupra agrocenozelor cartofului).

* C.C.P.P. Bucureşti

** S.C.A. Livada
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În cadrul sistenlelor de combatere integrată un accent deosebit ~e pune,
pe lîngă alte elemente şi pe aplicarea selectivă a pesticidelor, astfel ca in
fluenţa asupra agrocenozelor să fie minimă.

Una din soluţiile posibile pentru o astfel de abordare, o constituie
trecerea de la tratamente foliare la tratamente pe tuberculi sau odată cu
-plantatul, la tratamente cu pesticide sistelllice suficient de persistente care
preluate de rădăcini pot proteja cultura pe parcusrul perioadei de vegetaţie.

Astfel de pesticide se cunosc şi unele din ele au şi fost încercate ca gra
nule în combaterea gîndacului din Colorado (H o f mas t e r şi colab.,
1967) sau prin tratarea tuberculilor cu metalxil şi ofurace (C o o k e şi colab.,
1982) .

În lucrările efectuate de noi s-au urmărit mai nlulte posibilităţi de
combatere cu un tratament complex (inseeticid + fungicid) şi anume:
1) tratarea tuberculilor, 2) aplicarea de produsegram,llate odată cu plan
tarea, 3) stropirea solului cu pesticide persistente la plantarea tuberculiloL
Aceste amestecuri de pesticide au fost concepute pentru combaterea atît a
,gîndacului din Colora(;1o cît şi a manei.

În acelasi timp s-a urmărit si combaterea viermilor sîrm~t din sol ŞI
combaterea uY{or boli ce se transmit prin tuberculi.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost organizate la S.C.A. Livada pe un sol brun de
pădure podzolit, în condiţii de cîmp, utilizîndu-se produsele indicate în
tabelul 1. în anul 1982 s-a folosit soiul Eyarlyng, iar în 1983 şi 1984 Desiree.

Experienţa a fost amplasată în blocuri randomizate cu 4 repetiţii,

parcela elementară măsurînd circa 20 m 2 . Plantarea s-a efectuat pe biloane
la distanţa ele 70 X 30 cm, iar buruienile s-au combătut cu Sencor 1 kg p.c/ha
şi prin lucrrl.ri manuale.

Tratamentele la tuberculi s;-au efectuat în saci de plastic în care s-au
agitat tuberculii cu produsele puse succesiv. Pentru o lllai bună aderare a
pulberilor s-au utilizat circa 20 1 apă/t de tuberculi.

Stropirile din perioada de vegetaţie s-au aplicat la avertizare prin stro
pirea plantelor cu o cantitate de 300 l/ha, cu ajutorul unui aparat cu jet
proiectat.

Momentele aplicării tratamentelor sînt indicate în tabelul 2.
în vederea găsirii soluţiilor de reducere sau renunţare totală la tra

tamente în perioada de vegetaţie s-au experimentat, în funcţie de an urmă

toarele variante:
1) Netratat-1982, 1983, 1984.
2) Apron 35 SD-2,5 kg/t + CCA 731 02-2,5kg/t, aplicate pe tu

-berculi + 20 1 apă; 1982, 1983, 1984.
3) Apron 35 SD-2,5 kg/t + CCA 73102-2,5 kg/t + AC 8 - 2 kg/

/t + 20 1 apă, aplicate pe tuberculi; 1982, 1983, 1984.
4) Apron 35 _SD-2,5 kg/t + Furadan 35 ST - 3 kg/t, aplicat pe

tuberculi; 1982, 1983, 1984.
5) Decis 25 EC-O,3 l/ha, aplicat prin stropirea foliajului; 1982, 1984.
6) Turdacupral 5kg/ha, aplicat prin stropirea foliajului; 1982, 1983,

1984.
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Tabelul 1

Nr. I I
Forma de

I
Substanţa adivă

I I Ţaracrt. Produsul condiţionaTe şi ~~
Firma

1 Turdacupral PU Oxidorud d'e Cu Le. Turda R.S.
(50% Cu) România

2 AC - 8 PTS Tiuram C.C.P.P.-
Tiofanat metil Bucureşti RS.
Cloramfenicol România

3 ; Apron 35 SD PTS Metalxil' 35 Ciba-Geigy Elveţia

4 San 371 F G Oxadixil 7,5%
,

Sandoz Elv'eţia

5 CGA 73102 PI'S Furatiocarb 40 Ciba-Geigy Ebreţia

(Promet 40)

6 Furadan 10 G G Carbufuran 10 FMC S.U.A.

7 Furadan 35 SI' PI'S Carbofuran 35 FMC S.U.A.

8 Decis 25 EC CE Deltametrin 25 gIt Roussel Franţa

Udaf

Tabelul 2

Cîteva date experimentale

Anul

I
Data plantării I Tipul tratamentului I Data tratamente lor

I

1982 12.05.1982 La tuberculi 11.05.

Strop iri împotriva manei 20.06; 4.08; 29.108

Stropiri împotriva gindacu-
lui din Colorado 15.06 ; 2.07; 20.07 ; 14.013

1983 21.04.1983 La tuberculi 20.04

Stropiri împotriva manei 30.07 ; 13.08 ; 26.08

Stropiri împotriva gînda-
eului din Colorado 5.06; 20.06; 8.07 ; 13.08

,,·1984: 9.04.1984 La tuberculi 8.04

Pe sol la plantare 9.04

Strop iri împotriva manei 10.07 ; 15.07 ; 8.08

Stropiri împotriva gîndacu-
lui din Colorado 20.06; 10.07 ; 30.07

:;(":,,,~,t;>. 'V,
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7) Decis 25 EC-0,3 l/ha + Turdacupral 5 kg/ha aplicate prin stro
pirea foliajului; 1982, 1983, 1984.

8) Furadan 35 ST-3 kg/t aplicat pe tuberculi; 1983.
9) San 371 F -7,5 G-20 kg/ha + Furadan 10 G-20 kgjha'=gra-

nule aplicate pe rînd la plantat; 1984. .
10) Apron 35 SD-4 kg/ha + Furadan 35 ST-4 kg/ha + Sau'" 371

F -4 kg/ha aplicate prin stropirea solului pe bilon şi cu 300 l apă/ha în
anul 1984.

, ,\

REZULTATE OBTINUTE ŞI DISCUŢII

Una din principalele probleme abordate a fost aceea a tratării tuber-,
culilor, căutîndu-se să se elimine pe această cale, tratamentele din,perioada.
de vegetaţie.

Datele prezentate în tabelul 3 prezintă rezultatele obţinute asupra.
răsăririi.

Răsărirea completă a plantelor (în procent de 100-1984;,·99-1983
şi 89-1982) a fost înregistrată după 41 zile (20-21 mai) în 1984".~5 de zile
în 1983 (26 mai) şi 25 zile în 1982 (6 iunie). Toate variantele cu tratament
la tuberculi au avut procentul de plante răsărite mai mic faţă de netratat,.
iar răsărirea s-a produs într-o perioadămai lungă de timp. Cel mai mic pro
cent de răsărire în toţi anii a fost notat la varianta Apron 35 SD + Furadan
35 ST în doză de 2,5 + 3,0 kgjha. Procentele de răsărire înregistrate sînt
de 11 % după 60 zile de la plantare în 1984 (primele plante răsărite după

46 zile-25 mai) 2,2% după 40 zile în 1983 (primele plante răsărite după.

26 zile-17 mai) şi 28% după 31 zile în 1982 (primele plante răsărite după,

15 zile-30 mai).
Tratamentul cu produsele menţionate afectează mugurele de încolţire

indiferent de stadiul pornirii în vegetaţie (11 % răsărire la plantarea în
9 aprilie 1984 mugurele abia vizibil şi 38% răsărire la plantareaîn.-12- mai
1982 - mugurele de 3-5 mm). I •

Produsul Furadan 35 ST aplicat singur 3,0 kg!t într-un singur an (f983)
a avut procentul de răsărire de 69% atins după 50 zile de la plantare -faţă

de 99% la netratat atins după 35 zile de la plantare.
Amestecul de produse Apron 35 SD + CGA 73102 în doză de 2,5 +

+ 2,5 kg/ha a afectat răsărirea plantelor cu intensităţi diferite, efectul fit
toxic fiind mai puternic în cazul tuberculilor neporniţi (sau slab porniţi)

în vegetaţie (procent de răsărire 26% în 1984 -- atins după 66 zile de la
plantare - primele plante răsărite după 35 zile dela plantarea :din' 9:IV)
descreşte în cazul tuberculilor porniţi în vegetaţie care aveau mugurele,
central de2-3 mm (procent de răsărire 56% în 1983 - atins după 60·zile
de la plantare - primele plante răsărite după. 28 zile de la plantarea.2LIV)
şi continuă să scadă la tuberculii cu mugurele central mult crescut 3-5 mm
(procent de răsărire 72-73% în 1982 atins după 30 zile de la plal1tHY'~"

primele plante răsărite după 18 zile dela plantarea din 12 mai 1982.
În cadrul unei experienţe, reducerea dozei în amestec de C.G.A. 73102

de la 2,5 kg/ha la 1,37kg/t, a redus efodul fitotoxic, procentul de răsărire

fiind de 84%faţă de 56% (în do'ză de 2,5 kg/t) în cazul tuberculilor porniţi

în vegetaţie. .~
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Amestecul Apron 35 SD +- CGA 73102 -1- AC 8 în doză de 2,5 + 2,5 +
+ 2,0 kg(t a influenţat negativ răsărirea tuberculilor neporniţi în vegetaţie

(sau slab porniţi) procentul de răsărire fiind 520/0 în 1984 atins după 66 zile
de la plantare faţă de 1000/0 la netratat. Efectul fitotoxic scade odat~ cu
mărimea mugurelui apicol (pînă la 3-5 mm) păstrîndu-se la aceleaşi valori
faţă de netratat 93% răsărire îrt anul 1983 şi 83% în anul 1982, faţă de 99%
la netratat în anul 1983 şi respectiv 89% în 1982.

Prometul (CGA 73102, furatiocarb) este un proinsecticid, care prin
hidroliză se transfornlă în insecticid. Acest proces se produce treptat şi de
aici si o reducere a fitotoxicitătii.

'Produsele granulate aplicat~ la sol nu au afectat răsărirea plantelor
(San 371 F -7,5 G + Furadan 10 G în doză de 20 + 20 kg(ha).

Amestecul Apron 35 SD + Sau 371 F + F uradan 35 51' în doze de
cîte 4,0 kg(ha aplicate în 300 1 apă pe solul ce acoperă tuberculii plantaţi

nu a afectat răs~trirea plantelor.
În toate cele trei experienţe produsul AC 8 a avut un efect de reducere

a fitotoxicităţii produselor Apron şi Promet, acţiunea protectoare crescînd
odată cu mărirea nlugurelui gennina!.

Efectul fitotoxic manifestat la toate produsele aplicate la tuberculi
(mai puternic la cele lichide - Furadan 35 51' sau cînd au fost dispersate
în prealabil în apă) se explică şi datorită tehnologiei de aplicare. Astfel
prin agitare continuă în spaţiu închis (s-au folosit saci de nylon) produsul
este şters de pe părţile convexe prin frecare şi se adună în cantitate mai
mare în concavităţi (ochii) unde se găseşte mugurele de încolţire.

Tratamentul într-o fază cu colţii ulai mari (1982-12 mai) a determinat
o fitotoxicitate ulai mică demonstrînd că produsele au efect fitotoxic numai
asupra mugurilor complet acoperiţi de produs (neporniţi în vegetaţie, care
nu au depăşit lllarginile concavităţii tuberculilor sau care prin acţiunile

lnecanice s-au rupt).
Pe parcursul perioadei de vegetaţie s-au efectuat observaţii asupra

atacului de mană (tabelul 4). Rezultatele obţinute prin tratarea tuberculilor
cu Apron 35 SD sînt foarte bune. Pe tot parcu'rsul perioadei de vegetaţie, la
8.ceste variante se înregistrează cel mai redus atac.

Foarte bine s-a comportat varianta cu SAN 371 granulat aplicat la
plantare, care pînă la sfîrşitul perioadei de vegetaţie s-a menţinut cu un atac
redv.s de mană..

Faţă de variantele tratate prin stropire cu Turdacupral, cele la care
s-au tratat tuberculii ori s-au aplicat granule pe rînd la plantare, atacul
de rr:ană a fost foarte redus şi au fost practic egale.

O altă boală care apare intens pe frunze este alternarioza. Influenţa

tratalnentelor la tuberculi asupra acestei boli este destul de mare, superi
oară chiar stropirilor foliare cu Turdacupral (tabelul 5).

Această eficacitate depinde de acţiunea fungicidelor sisten1iee, dar şi

de starea fiziologică diferită a foliajului, ca urmare a întîrzierii răsăririi.

O problemă deosebit de dificilă în cadrul acestor lucrări a con~,tituit-o

combaterea gîndacului din Colorado.
Pentru a reda efectul tratanlentelor s-a lum~trit prezenţa insectelor

pe toate tufele parcelelor la diferite intervale ele timp. Rezultatele din ta
belul 6 arată că tratarea tuberculilor cu furatiocarb sau carbofuran, precum
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şi aplicarea de granule de carbofuran odată cu plantatul, asigură o bună pro
tecţie a culturii faţă de acest dăunător, pînă la sfîrşitul perioadei de vege
taţie. Numărul de adulţi sau de larve la o tufă, la varianta cu granule este
extrem de redus şi în general sub varianta standard.

Ca urmare a efectului bun de combatere a manei şi gîndacului din
Colorado, producţiile au fost ridicate la variantele la care şi densitatea
plantelor a fost bună. Din acest punct de vedere varianta cu granule apli
cate pe rînd la plantare a fost apropiată de varianta standard (Decis +
+ Turdacupral). La fel şi varianta la care s-a stropit solul (pe bilon) la
plantare.

Varianta la care tuberculii s-au tratat cu al11.estecul Apron 3S SD 4
+ Promet + AC 8 în anii 1982 şi 1983 deşi a întîrziat mult în răsărire s-a
comportat la nivelul variantei standard (tabelul 7).

Tabelul 7

Influenţa produselor chimice aplicate la tuberculi şi în vegetaţie asupra

productiei de cartof

Nr.

I I
D;r;l (kg) (1) tP",ducţi" kg/h,IPw~"cţ i" k ,/h,

crt. VarianL-t ha (t) McclIa 1982 Jluclla 1984

1 Netratat - 15 250 13 100

2 Apron 35+ Promet 40 2,5+2,5 19050 14 600

3 Apron 35+Promet AC 8 2,5+2,5+2,0 I 24420 17070

4 Apron 35+Furadan 35 SD 2,5+ 3,0

I
9270 4 370

5 Decis 0,3 21250 27200

6 Turdacupral 5,0 18 800 28200

7 Decis 25 EC + T urdacupra1 0,3+5,0 22250 30720

8 San 371 F 7,5 F + Furadan 10 G 20,0+20,0 - 27 380

9 San 371 F + Apron 35 + Furadan
10 G 4,0+ 4,0+ 4,0 - 28 750

DL 5%=
DL 1%=
DL 0,1%=

527 kg/ha

3186

4336

2 120 kgiha

2 890

3870

Tratamentele CU granule aplicate la plantare pentru combaterea gîn
dacului din Colorado sînt eficace (M ati 1 a 11 d, 1977; H o f 111 a s t e r
şi W a t e r fie 1 d, 1972). Conconlitent cu cercetările efectuate de noi,
B r ude a şi colab., 1983 au demonstrat că la doza de 2 kg s.a/ha
tratamentele sînt eficace în prima parte a perioadei de vegetaţie.

În experienţele noastre eficacitatea s-a extins în anul 1984 pînă la
sfîrşitul ,perioadei de vegetaţie.

Această acţiune bună se datoreşte probabil diferenţelor de tipuri de
sol şi condiţiilor clilnatice în care s-au executat cele două experienţe.

La idoza de 1,37 kg s.arha carbofiranul a asigurat o protecţie bună în
prima perioadă de vegetaţie, ceea ce poate să reducă numărul de tratamente
la jumătate.
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Furatiocarbul este de asemenea eficace, acţiunea sa sub formă de gra
nule aplicate la C.C.P.P.-,-Băneasa, dovedindu-se suficientă pînă la sfîr-·
şitul perioadei de vegetaţie (1983) sau fiind necesar încă un tratament în
august (1984).

Metalaxilul aplicat Ja tuberculi singur este eficace, fapt dovedit şi

în experienţele noastre.
Amestecul de matalaxil cu oxadixil aplicat pe rînd la suprafaţa bilo

nului prin stropire, a dovedit în anul 1984 o remarcabilă eficacitate, ceea
ce poate în perspectivă să ducă la un tip de tratamente nefoliare, pentru
combaterea manei cartofului.

Durata ridicată de acţiune a acestor produse, se datoreşţe naturii
substanţei active. Dozele ce se aplică sînt încă destul de ridicate. In vederea
asigurării unei acţiuni eficace pînă la sfîrşitul perioadei de vegetaţie, chiar
la doze mai mici, trebuie realizate si alte forme de conditionare ale acestor
insecticide şi fungicide şi anume ~ele cu cedare contr~lată a substantei
toxice şi anume cele microincapsulate sau cele cu înglobare în polimeri. In
aceste forme repartiţia dozei pe parcursul perioadei de vegetaţie poate fi
mai uniformă.

Trecerea de la tratamente foliare la tratarea tuberculilor sau si mai
realizabil aplicarea de granule de oxadixil şi carbofuran la plantare 'este o
problemă de mare importanţă economică şi ecologică. Renunţarea la 6 -14
tratamente necesită o atentie deosebită si un volum mare de cercetări, care
să precizeze mai bine condiţiile în care s~ poate trece la aplicarea procedeelor
experimentale în lucrarea de faţă.

Reducerea fitotoxicităţii tratamentelor aplicate pe tuberculi se poate
realiza prin reducerea dozelor, dar evident şi cu reducerea duratei de acţiune,

utilizarea de alte forme de condiţionare şi a unor metode perfecţionate de
aplicare care să evite aglomerarea substanţei în ochii tuberculului, prin
utilizarea de tuberculi preîncolţiţi etc.

Pentru blocarea infecţiilor primare de mană, care provin din tuberculi,
dacă metoda este aplicată pe o suprafaţă suficient de mare, sţ poate realiza
o întîrziere sensibilă a epidemiei, chiar la doze mai mici de produs, ceea ce
la rîndul ei va limita tratamentele în vegetaţie.

Aceleaşi premize sînt şi pentru gîndacul din Colorado, la care distru
gerea populaţiei de adulţi hibernanţi pe o suprafaţă luare, limitează mult
riscul atacului la cea de-a doua generaţie.

Problemele ce trebuie rezolvate sînt însă mai numeroase. Trebuie lă

murite în primul rînd nivelul reziduurilor de carbofuran ·şi furatiocarb în
tuberculi. Analizele efectuate de C.C.P.P. arată că acestea la dozele utili
zate sînt prezentate în cantităţi foarte reduse. Rămîne ca pentru acest mod
de tratare să fie fixată si la noi în tară toleranta admisă.

De asemenea treb~ie urmărite 'si reziduurile de metalaxil si oxadixil
din tuberculi si sol. . ..., ,

Ţinînd s~ama de acest risc al reziduuri lor metoda poate fi preconizată
numai pentru unele zOl1e de producere a materialului de plantat.

Din aceste cauze trebuie concepută şi îmbinarea tratării tuberculilor
sau aplicarea de granule la plantare, la doze mai reduse de substanţă ac
tivă,cu tratamente foliare în partea a doua a perioadei de vegetaţie.

Datele obţinute de noi, arată că există premize pentru a elabora me
tode de combatere de acest fel.
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o altă problemă, ce apare şi la acest tip de tratamente, o constituie
posibilitatea formării de rase rezistente de Phytophthora infestans la fungi
cidele sistemice şi a raselor rezistente la Leptinotarsa decemilneata la car
bamaţi. Pornind de la conceptul modern al preexistenţei mutantelor de
P. infestans în mod natural în culturi, se poate aprecia că riscurile sînt mai
mari decît la tratamentele foliaTe.

Pentru a preîntîmpina astfel de fenomene posibile trebuie prevăzută

îmbinarea tratării solului cu fungicide şi insecticide sistemice, cu tratamente
foliare cu fungicide şi insecticide de contact, aplicate în partea a doua a
verii şi la alte metode de limitare a riscului de formare a raselor rezistente.

Tratamentele aplicate la sol sub formă de granule sau sub formă de
tratament prin stropire a bilonului, în momentul de faţă are perspectiva cea
mai apropiată pentru a fi aplicate în producţie. De exemplu experienţele

efectuate la C.C.P.P. - Bucuresti în anii 1983 si 1984, arată că nu sînt
necesare tratamente cu fungicid~ sistemice pe so'l sOautuberculi, deoarece
mana apare luai tîrziu. Aplicarea de granule de carbofuran sau cu furatio
carb, în aceste condiţii este suficientă.

Dat fiind caracterul tratamentului, de aplicare în sol, este foarte im
portant să se studieze influenţa conţinutului de argilă şi materie organică

asupra eficacităţii şi duratei reziduurilor. De aselnenea este necesar să se
cunoască influenţa umidităţii solului asupra mobilizării absorbţiei şi trans
locării substanţelor active în sol şi planta de cartof, în corelaţie cu eficaci
tatea.

Observaţiile efectuate arată că tratamentele aplicate la tuberculi şi

sol contribuie la îmbunătătirea situatiei entomofaunei foliare a culturilor
de cartof. ".

Metodele preconizate în această lucrare se înscriu deci în cadrul con
eeptului de combatere integrată.
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NEW ELEMENTS CONCERNING PESTAND DISEASES INTEGRATED
CONTROL AT POTATO

SUMMARY

Thp, rAei '.1, ing or avoid~n&()f p't(~ţicides influence an entomophagus play an important
role in the integrated control. In tHisailp there were eliminated leafy treatments in the downy
mildew control and Colorado beetle control and their replacement with treatments applied
at tubers or on soil at planting with grains or solutions. The experiments carried out during
1982- 1984 at the Agricultuxq.l~R~searchStation of Livada demonstrated that tubers treat
ment with' CGA 73102 (furatiQcak,b)';,Fpradan 35 ST, AC 8 and Apron 35 SD canreduces the
plants springing although the effect at during mildew control and Colorado beetle one is good.
The best solution is the application of Furadan 10 G + San 371 F, 7,5 G at planting. AU
along vegetation period in 1984 there were not necessary control treatments.. The.. springing
was normal and the harvest didn't significantly differ of standard mixture of Deci$,. + Turda
cupral applied 4 times during vegetation period. The method demands deeply studi~,in tu
bers residues, on formation if resistent varieries, on substances circulation in soi! etc.

';rABLES

Table 1 - Products used at experiments
Table 2 - Several experimental data
Table 3 - Influence of different chemical productsapplied at seeding tubers an plants sprin

ging
Table -4 - Influence of diHerent pesticides applied at tubers on Rhytophtora infestans
Table 5 - Influence of applied pesticides at tubers an A lternaria porri attack
Table 6 - Influence of different pesticides applied at tubers on population dynamic of Colo

rado- beetle
Table 7 - Influence of chemical products applied at tubers and in vegetation on potato yield

BEITRĂGEZUR ERARBEITUNG EINIGER NEUER ELEMENTE DES
-===INTEGRIERTEN PFLANZENSCHUTZES DER KARTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes spielt die Verringerung oder Verhiitung
des Einflusses der Pestizide auf dic. Entomofagen eine wichtige Rolle. In diesem Sinn hat man
versucht die Blattspritzungen gegen Kraut- und Knollenfăule und Coloradokăfer durch Be
handlung der Pflanzknollen ader durch Behandlullg des Bodens mit Granulat ader LOsungen
zu ersetzen.

Die in den Jahren 1982- 1984 in der landwirtschaftlichen Forschungsstation Livada
ausgefiihrten Versuche zeigten, dass dieBehandlung der Knollen mit CGA 73102 (furatiocarb),
Furadan 35 ST, AC 8 und Apron 35 SD verringern das Auflaufen der Pflanzen, obwohl eine
gute Wirkung bei der Bekămpfungdes Kartoffelkăfersund der Kra1.itfăuleund anderer Krank
heiten erreicht wurde,

Die beste Li::isung ist die Verwendung eines Gemischs von Furadan 10 G + San 371 F,.
7,5 G zur Zeit des Pflanzens. Entlang der ganzen Vegetationsperiode 1984 war keine Sprit
zung notwendig. Das Auflaufe.n war normal und der Ertrag ist nicht signifikant verchieden
von der Standardvariante 4 Spritzungen mit Decis + Turdacupral in der Vegetationsperiode.
Eingehendere Untersuchungen beziiglich der Riickstănde in den Knollen, der Bildung resis
tenter Rassen und der Zirkulation der Prăparate im Boden sind notvv·endig.

LISTE DER TABELLEN

Tab. 1. Die in den Versuchen venvendeten Prăparate.

Tab 2. Einige Versuchsdaten.
Tab. 3. Der Einfluss verschiedener Prăparate zur Saatgutbehandlung auf den Pflanzenaufgang ..
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Tab. 4.

Tab. 5.

Tab. 6.

Tab. 7.
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Der Einfluss cler Behandlurig der Knollen mit verschiedenEm Pestizidein auf deu Befall
mit Phytophtora' iJifestans.

Der Einfluss einiger Pestizide zur Behandlung der Knollen auf den Befall mit Kar
toffel-Alternaria parri.

Der Einfluss verschiedener Pestizide zur Behandlung der Knollen aui die Populations
dynamik des Color,adokăfers.

Der Einfluss der Prăparate zllr Behandlung de<KnolIen i'n der 'Vegetationsperiode
aufderi Kart9ffQ1ertrag.

K PA3PA:50TKE HE KOTOPbIX 3J1EMEHTOB' 'I1HTEfPI1POBAHHOI1
I30Pb13bI C 130JlE3H5IMI1 11 BPEnHTEJ15IMI1 KAPTOcDEJ151

PE3IOME

B paMKax MHTerpMpoBaHHoH OOpbObI cmDKeHMe MJIH }I30e>KarIMe BJIM5IHH5I rreCTMIJ,Hp;OB
Ha 3HTOMO<parOB MrpaeT BeCbMa Ba}KHylO pOJIb. C 3TOH IJ,eJlblO ObIJIa Cp;eJIaHa rrorrbITKa yCTpaHHTh
06pa60TKH JIHCTbeB rrpH 60p b6e C<p1'!TO<pTOPOH II KOJI opa,a;cKHM >KyKOM II 3al\1eHHTb HX 00 pa60TKOlI
KJIy6Hei1, HJIH >Ke 00pa60TI<oi:i rrOllBbI rpaHyJIaMH HJIH paCTBopaMH rrperrapaToB rrpH rrocap;Ke.
OrrbITbI, rrpOBo,a;HBIImeC5I B 1982-1984 rr. Ha orrbITHOH CTaHUHH JhlBap;a, rrOKa3aJIH llTO 06pa
OOTKa KJIy6HelI rrperrapaTaMH CGA 73102 (Furatiocarb);Furadan 35 ST, AC 8, Apron 35
SD CHH>KaeT rr05IBJIeHHe BCXO)J;OB pacTeliHH, XOT5I 3<p<peKT copb6bI C KOJIOpa;:r:cKHM }KyKoM,
<pHToQlTOPOH H P;PYrHMH 00JIe3H5IMH H 5IBJI5IeTC5I XOpOWHM. HaHJIYllwHM peWeI-meM 5IBJI5IeTC5I
BHeceHlfe CMeCH rrperrapaToB Furadan ,lOG+SAN,' 371F,7,'j, G npH nocap;Ke. B TetleHHe
Bcero BereTaIJ,HOHHOro rrepHO)];a 1984 ro)];a He ObI.no:H'eooxo)];irrMOCTHB 06pa60TKe rro oop
boe C Bpe)];HTeJI5IMH; TI05IBJIeHHe BCXO)];OB rrpoHcxo):(HJI6'HOpM1iJibHO, ypOlKaH He OTJIMtlaJIC5I
)];OCTOBepHo OT ypo>Ka5I rrOJIylleHHoro rrpH rrpHMeHeHHH CTaH)];JI CMeCH Decis+Turda
cupral B OCMMOH B llerblpe rrpHeMa B TeqeHHe BereraIJ,HOHHOro i'rrepHo)J.a O)];HaKO, C3TOT MeTO)];
TpeOyeT Bce y}Ke oOJIee YJIy6JIeHHbIX HCCJIe)];OBaHHH KaCalOIIJ,HXC5I oCTaKOB nperrapaToB B
KJIYOH5IX, rr05IBJIeHHe yCTOHllHBbIX pac, IJ,HPKYJI5IIJ,H5I rrpenapaToB B nOllBe H T.)];.

T A13J1I1IJ.bI

Ta6/lul{a 1
Ta6/lul{a 2
Ta6/lul{a 3

Ta6/lul{a 4

Ta6/lul{a 5

Ta6/lul{a 6

Ta6/lul{a 7

TIpHMeI'I5IBijmeC5I B orrbITenpenapaTbI
HeKoTopble 3KcrrepMMeHTaJIbHble' )];aHHble
BJIH5IHHe pa3JIHllHbIX XHMHlleCICHX npenapaToB rrpl1l'vleH5IBaHXC5I Ha ceMeHHbIX
KJIy6H5IX Ha n05IBJIeHHe BC'XO)];OB paCTeHHH
BJIM5IHHe oopaOOTOK pa3JIHllHbIMH rreCTHIJ,Hp;aMH KJIYOHeH Ha rropa>KeI-me rpMOOM
Phytophtora infestans
BJIM5IHHe HeKoTopbIX neCTHIJ,H)J.OB npHMeH5IBHWXC5I Ha KJIYOH5IX Ha nopa>Ke
HMe rrapa3HTOM Alternaria pori
BJIH5IHHe pa3JIHqHbIX neCTHU1.fnOBnpeMeH5IBIIIHXC5I Ha KJIy6H5IX Ha )J.MHaMHKy
nonyJI5IUHH KOJIOpa)J.CKOBO }KyKa
BJIH5IHHe HHMHlleClme nperrapaTOB rrpHMeH5IBHWXC5I Ha KJIy6H5IX li Ba BpeMH
BereTaIJ,HOHorO nepMO)J.a Ha ypO>KaH KapTO~eJI5I
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EFECTE SECUNDARE ALE UNOR FUNGICIDE ASUPRA MICOFLOREI
FOLIARE A CARTOFULUI

ELENA DRĂGOESCU*

Aplicarea fungicidelor Tiuram75 PU, Ridomil 48PU şi Turda
cupral50 PU la culturacartoful'Ui a asigurat o combatere bună a manei
în varinata tratată Cu Ridomil 48 PU - .0,25% şi a alternariozei în
varianta tratată cu Tiuram 75 PU - 0,2%.

Efectele acestor fungicide asupra populaţiilor fungice de pe frun
zele de cartof se manifestăprin diminuarea număruluide specii în primele
şapte zile de la aplicarea lor, cînd se manifestă puternic remanenţa

biologică a produselor şi repopularea treptată a frunzelor în a doua
jumătate a intervalului studiat.

Ca· specii permanente, cu caracter dominant şi indiferente la acţi

unea toxicăa produselor au fost Alternaria spp., Cladosporium spp.,
Penicillium sp., Streptomyces scabies. Produsele utilizate au prezentat
selectivitate faţă de unele drojdii (Candida sp., Saccharomyces cerevisiae,
Rodotorula sp., Torula sp.) şi ciuperci micoparazite (Trichothecium sp.,
Trichoderma sp., Gliocladittm sp., Chaetomium sp., Verticillium sp.).

în domeniul protecţiei plantelor, eficienţa măsurilor fitosanitare este
condiţionată de respectarea aplicării agrotehnicii plantelor de cultură şi de
combaterea chimică a bolilor şi dăunătoriloL

în acest context,' combaterea chimică a bolilor şi dăunătorilor plante
lor de cultură a contribuit substanţial la asigurarea unor culturi sănătoase

şi la creşterea recoltei.
în acelaşi timp, aplicarea intensă şi îndelungată a produselor fitofar

maceutice, în special a pesticidelor sistemice, cu mod de acţiune specific şi

limitat la un număr mic de enzime din echipamentul enzimatic al ciuper
cilor fitopatogene, a facilitat apariţia unor fenomene secundare negative.
De importanţă majoră pentru protecţia plantelor şi pentru agricultură este
rezistenţa agenţilor fitopatogeni la aplicarea unor pesticide din anumite
grupări chimice.

Acest fenomen reprezintă un factor de luicşorare a recoltei, de diminu
are calitativă a acesteia şi care impune un consum mare şi neeconomic de

* Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti
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pesticide. Alături de acest dezavantaj major, aplicarea intensă a tratalnen
telor chimice generează alte efecte secundare, mai puţin studiate. Dintre
acestea, menţionăm efectele fungicidelor asupra balanţei micoflorei epifite
din filosfera plantelor de cultură.

În prezent, se intreprind nurreroase studii de cercetare a efectelor
fungicidelor asupra mieoflorei plantelor de cultură. Remarcăm lucrările

elaborate de S w i n b u r n e, F 1 a c k, B r o w n (1975); F o k k ema
(1971,1973,1977,1978,1979,1981); D i c k ins o n (1971,1973); Bai n
b rid g e şi D i c k ins o n (1972); H isI o P şi C o x (1969);D r ă 
g o e s cuşi Hul e a (1983).

în această lucrare se prezintă rezultate experimentale ale efectelor
secundare si a selectivitătii unor fungicide utilizate în combaterea manei si
alternarioz~i cartofului, ~supra micoflorei foliare a acestuia. '

MATERIALUL ŞI ME.TODA DE CERCETARE

Experienţa a fost executată în cîmpul experimental al C.C.P.P. Bucu
reşti. Experienţa a fost organizată în blocuri randOlnizate, cu 4 repetiţii

(B a i c u, 1968). S-a lucrat cu soiul Desiree; plantarea s-a efectuat la 25
aprilie 1984.

Pentru combatere au fost utilizate următoarele fungicide: Tim-am 75
PU (TMTD 75%' GIP. Borzeşti, România) în concentraţie de 0,2% ; Rido
miI 48 PU (metalaxyl 8% + oxiclorură de cupru 40% ; LC. Turda, România
în concentraţie de 0,25°/~ şi Turdacupral 50 PU (oxiclorură de cupru 90%)
în concentraţie de 0,4%. Tratamentul a fost aplicat curativ.

S-au efectuat observaţii pentru stabilirea frecvenţei, intensităţii şi

gradului de atac al ciupercilor Phytophthora infestarts şi Alternaria porri
f. sp. solani. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic prin calcularea
analizei varianţei (C e a p o i u, 1968).

După efectuarea tratamentului chimic, la intervale de 4 şi 24 ore,
2-7-14 şi 21 zile s-au recoltat frunze pentru studiul micoflorei foliare.
Analiza s-a efectuat pe rondele de frunze, aplicate pe mediu de cultură apă

agar. Acest mediu de cultură a fost ales pentru conţinutul lui sărac în sub
stanţe nutritive, care determină intensificarea procesului de sporulare a
ciupercilor şi uşurează cunoaşterea şi încadrarea taxonomică a speciilor .

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În condiţiile c1imatice ale anului 1984 de la Bucureşti-Băneasa, car
toful a suferit un atac redus de mană şi alternarioză (tabelul 1).

Atacul de mană la varianta netratată a avut valoarea 7,89% , iar în
variantele tratate nivelul atacului înregistrat este mult redus, avînd cea
mai miel valoare în varianta tratată cu Ridomil 48 PU.

Atacul de alternarioză la varianta netratată, a fost de 3,060/0' iar în
variantele tratate valoarea atacului scade fără diferente semnificative între
variante. în urma tratamentului s-a efectuat studiui micoflorei foliare a
cartofului.
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Tabelul 1

Gradul de atac al ciupercilor Phytophthora infe$~(tns (Mont) de B,y şi A lternariaporri f.sP. solani
(Ell. et. Mart.) Neergaaid

Nr.j
ert. Varianta

Cone.
OI
/0

_________G_A,_.·O:.::;.yo ------1

Alte'r)î.f;J.~.ia/po"iLsp. soian,j I I'h'attpPhto~a ilff.estans

1 Tim"am 75 FU

2 Ridomil 48 FU

1.

31 Turdacupral 50 FU

4 Netratat

0,2

0,25

0,4

0,560

1,.185

1,090

3,065

DL 5%=3,028
DI. 1%=4,355
DL 0,1 % =6,405

4,710°0

2,810°°0

4,055°°

7,895

=2,085
=3,013
=4,432

Pe frunzele recoltate din varianta netratată (tabelul 2) s-au determinat
42 specii de ciuperci. Dintre acestea se remarcă speciile de Alternaria
(A. porri f. sp. solani, A. chartami, A. consortiale, A. tenuis, A. tenuissima) ,
Cladospo1'ium (C. herbarum şi C. cladosporioides) , Penicillium şi Strepto
1'flices,~ ca specii dominante şi stabile în timp.

In varianta tratată cu Tiuram 75 PU (tabelul 3) s-au determinat 40
specii de ciuperci. Se relnarcă reducerea substanţială a conidiilor ciupercii
Altern,aY'/;a spp. Se înregistrează un început de refacere numerică~a acestei
ciuperci la un interval de 14 zile de la aplic2..iea tratamentului. In a doua
jumătate a intervalului studiat se observă apariţia pe frunze a unor specii
de Fusa:rium (conidii de F. jusarioides şi F. roseum var. gibbosum şi clanidos
pori de F. oxysPOY1Jt11't).

La 4 şi 24 ore de la aplicarea tratamentului, pe frunze s-au găsit unele
drojdii (Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula sp., Torula ~p). Aceste specii
nu se regăsesc la celelalte intervale studiate.

Fungicidul Tiuram 75 PU a prezentat selectivitate "in vitro" în con
diţii d~ cînlp, faţă de ciupercile Trichothecium roseum, T1'ichoderma sp., şi

Chaetomium sp. ciuperci cu acţiune micoparatizară. Se remarcă prezenţa pe
frunze a speciilor de Streptomyces, A ctinomyces , Graphium şi Doratomyces
cunoscute prin specificitatea lor de a ataca tuberculii.

De asemenea, pe frunzele provenite din această variantă, s-au găsit

multe specii de ciuperci a că.ror prezenţă pe frunzele de cartof este conside
rată întîmplătoare şi vremelnică. Pe frunzele tratate cu Ridomil 48 PU
(tabelul 4) s-au detemlinat 31 specii de ciuperci.

Efectele fungicidului Rtdomil 48 PV asupra populaţiilor fungice de
pe frunzele de cartof s-au concretizat într-un nmnăr mare de conidii de Al
ternaria (A. porY1: f.sp. solani, A. chartami, A. tenuis, A. tenuiss1:ma), Clado
sporiuJn sp. şi Penicillium sp. Pe frunzele analizate s-au găsit spori de Fusa
rium 'monil1forme var. subglutinans şi clanlidospori de Fu.sarium oxysporum
şi de asenlenea picnidii de Phoma exigua var. exigua. Dintre drojdii, pe
frunzele tratate cu Ridomil 48 PU s-au găsit specii de Candida, Saccharo
myces şi Torula.

Fungicidul Rido" il 48 PU a prezentat selectivitate faţă de ciupercile
antagoniste Chaetomium sp., Gliocladium sp., Trichoderma sp., Trichothecium
1'OSeU1n. în varianta tratată cu Turdacupral 50 pfT s-au determinat 38 specii



154 ELENA DRAGOESlCU

Micoflora epifită de pe frunzele de cartof netratate

Tabelul 2

Nr. Frecvenţa

erI.. 5pecia
4 ore

I I I I I
24 ore 2 zile 7 zile 14 zile 21 zile

--
1 2 3 4 5 6 7 8

1 A ctinomyces sp. O O O * ** **

2 Acremonium sp. O O O * * *

3 Alternaria spp. *** **** *** **** **** ****

4 A lternaria porri
Lsp. solani * * * ** ** **

5 A lternaria chartami * * * ** * *

6 A lternaria consor- * * O O O O
tiale

7 AUernari(Z tenuis *** *** *** **** **** ***

8 Alterncwia tenuissima O O O * * *

9 Botrytis cinerea O O * O O O

10 Botryosporium sp. * * , O O O O

11 Bacterii ** ** ** ** ** **

12 Candida sp. * ,* O O O O

13 Cyllindrocephallum sp. O O O ** ** **

14 C ladosporium herba-
rum **** **** **** **** **** ****

15 C ladosporium
cladosporioides ** 00 ** ** * *

16 Cephalosporium sp. O O O ** ** **

17 Chaetomium globosum O O * * O O

18 Doratomyces
stemonites O O O O * *

19 Epicoccum sp. O O O * * *

20 Fusidium sp. * * * ** ** **

21 Fusarium sp. O O O * * *

22 Graphium sp. O O O O O O

23 Gonatobotrys sp. O O O ** ** **

24 H yalopus sp. O O O * * O

25 H elminthosporium sp. O O O * * *

26 Mortierella sp. O O O ** ** **

27 Paecillomyces * * * ** ** **

28 Penicillium sp. *** **** **** **** **** ****

29 Phoma exigua var.
exigua * * * * * *

30 Pleospora infectoria O O O O * *

31 Papulaspota sp. O O O * * *
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Tabelul 2 (continuare)

1 I 2 I 3 I 4
1

5 I 6 I 7
1

8

32 Rhi1wcladiella sp. O O O * O O

33 Rhodotorula sp. * * O O O O

34 Streptomyces scabies *** *** *** *** **** ****

35 Sporotrichum sp. * O O O O O

36 Saccharomyces cervisiae * * O O O O

37 5 picaria sp. O O O * * *

38 Tielavia sp. O O O O O *

39 Trichothecium
roseum * * * ** ** **

40 Trichoderma sp. O O ** ** ** *
41 Verticillium tenerum O O O O * *
42 Ulocladium sp. * * * * * *

r, = lipsa ciupercii
* = frecvenţă slabă a ciupercii

** = frp.cvenţă medie a ciupercii
*** frecvenţă bună a ciupercii

*'i'** = frecvenţă foarte bună a ciupercii

de ciuperci. Dintre acestea, se remarcă abundenţa numenca a speciilor de
A lternaria (A. tenuis, A. porri, f. sp. solani, A. chartami), Cladosporium
(C. herbarum, C. cladosporioides) şi a genului Penicillium.

în această variantă, se înregistrează la sfîrşitul intervalului studiat, o
frecvenţă slabă a ciupercii Fusarium jusarioides sub formă de sporodochii.
începînd cu a 7-a zi de la efectuarea tratamentului, pe frunzele de cartof
apărut ciuperca Phoma exigua var. eX'igua sub formă de picnidii. Apariţia

ciupercii Tielavia sp. la mijlocul intervalului studiat este considerată în
tîmplătoare. Pe frunzele recoltate din această variantă la 7-14 - şi 21 zi}e
de la tratament s-a găsit cu frecvenţă slabă ciuperca Rhizoetonia solani. In
prima parte a intervalului studiat s-au pus în evidenţă drojdiile Candida,
Rhodotorula şi Torula. Prezenţa ciupercilor Chaetomium sp., Trichodermasp.
şi Trichothecium sp. pe frunzele recoltate din această variantă denotă o
acţiune selectivă a fungicidului Turdacupral 50 PU faţă de acestea.

Din determinările efectuate se constată în variantele tratate, că se
întîlnesc pe frunzele de cartof diferite tipuri de fructificaţii ale unor ciuperci
din genul Fusarium cu mod de nutriţie saprofit care nu se includ în grupa
saprofiţilor permanenţi sau fundamentali ai frunzelor de cartof. Prezenţa

lor pe frunzele de cartof tratate poate fi explicată ca fiind întîmplătoare,

propagarea lor fiind posibilă prin intermediul solului, a curenţilor de aer
sau a vectorilor din categoria insectelor. Din analiza micoflorei foliare a
cartofului se constată în toate variantele experienţei că există o micofloră

epifită bogată.

Efectele fungicidelor faţă de această microfloră se manifestă. cu pre
cădere în prima parte a perioadei de remanenFt biologica, cînd numărul de
specii şi frecvenţa lor este mai mică comparativ cu totalul speciilor în-
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Micoflora epifită de'pefrunzele' de'ca'ttOf'fiatate cu Tiuram 75 PU

Tabelul 3

Nr.
Specia

Frecvenţa

crt. 4 ore

I
24 ore

I
2 zile

I
7 zile

I
14 zile

I
21 7ile

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Actinomyces sp. O O O * ** **

2 A lternaria spp. O O O O ** **

3 A cremonium sp. O O O * ** **

4 A phanol'nyces sp. * * O O O O

5 Bacterii * * * ** ** **

6 Botl')ltis cinerea O O O * O O

7 C ladosporium
herbarum *** *** *** **** **** ****

8 Cladosporium clado-
sp0l'ioidcs ** ** ** *** *** ***

9 Cephalosporium sp. O O O ** ** **

10 Chaetomium
globosum O O O * O O

11 Doratomyces
stemonites O O O O ** *

12 Epicoccum sp. O O O O * *

13 Fusidium sp. * * * * * *

14 Fusal'ium sp. O O * * * *

15 Fusal'ium fusal'ioides O O O O ** **

16 Fusal'ium o,,;yspol'um
(clamidospori ) O O O O ** **

17 Fusal'ium roseum var.
gibbosum O O O * * O

18 Geotl'ichum sp. O O O ** ** **

19 Gliomastix sp. * * O O O O

20 Graphium sp. O O O O O *

21 .Heterocladium sp. O O * O O O

22 Monatospom sp. O O O O * I

23 M iCl'ospol'ium sp. * * O O O O

24 M il'otheciwm atra. O O O O O *

25 Papulaspom
cOpl'ophyla O O O * * *

26 Penicillium sp. **** **** **** **** **** ****

27 Pullularia pullulans ** ** ** ** ** **

28 Rhinocladiella sp. O O O O * O

29 Rhodotorula sp. * * O O O O

30 Saccharomyces
cerevisiae ** * O O O O
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Tabelul 3 (continua1'e)

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

31 Spicaria sp. O O O * * O

32 Streptomyces sca bies ** ** ** *** *** ***

33 Sporotrichum sp. O O O * O O

34 Stachybotrys sp. O O O O ** **

35 Trith'achium sp. O O O O * O

36 Tielavia sp. O O O O O *

37 Torula sp. * * O O O O

38 Trichothecium roseum ** ** ** ** ** **

39 T richoderma sp. O O O ** ** **

40 Verticillium tenerum O O O O O *

41 Ulocladium sp. O O O O * *

o = lipsa ciupercii
'" = frecvenţă slabă a ciupercii

"", = frecvenţă medie a ciupercii
'" '" '" = frecvenţă bună a ciupercii

'" '" '" '" = frecvenţă foarte bună a ciupercii

registrate la sfîrşitul intervalului studiat şi faţă de totalul de specii înregis
trat constant la netratat în toate momentele de efectuare a determinărilor.

Spre sfîrşitul perioadei de remanenţă biol,?gică, efectul fungicidelor
se diminuează şi populaţiile fungicide se refac. In cadrul micoflorei epifite
determinate în această experienţă se disting următoarele grupe:

- ciuperci potenţial patogene (Alternaria spp., Fusarium oxysporum,
Phoma exigua var. exigua, Rhizoctonia solani) ;

- ciuperci saprofite din diferite grupe sistematice (Cladosporium
spp., Paecillomyces sp., Pullular'iapullulans, Penicillium sp., Acremonium
sp., Fusidi'um sp., Cephalosporium sp. bine reprezentate numeric în inter
valul studiat;

- micofloră epifită banală cu apariţia întîmplătoare la anumite in
tervale de timp (EPicoccum sp., Gonatobotrys, Gliomastix sp., JYIortierella
sp., Hyalopus sp., lVIicrosporium sp., Pleospora infectoria etc.;

- ciuperci şi actinomicete specifice pentru tuberculi şi sol (Strepto
myces scabies, Doratomyces stemonites, Graphium sp., Actinomyces sp. ;

- drojdii şi ciuperci asemenea drojdiilor (Candida sp., Saccharomyces
cerevisiae, Rodotorula sp., Torula sp. ;

- ciuperci micoparazice (Chaetomi~tm sp., G{iocladi~tm sp., Tr1:cho
derma sp., Trichothecium sp., Verticillium sp.);

Prezenţa ciupercilor micoparaz;ite în complexul de ciuperci de pe
frunzele de cartof prezintă importanţă practică, ele putînd deveni în viitor
o verigă a schemelor de combatere integrată. Existenţa lor trebuie menţi

nută în agroecosistemul cartofului şi protejată prin aplicarea de fungicide
selective. Rezultatele prezentate sînt confirmate de cercetări anterioare
(D r ă g o e s cuşi Hul e a, 1983) efectuate în cadrul institutului nostru
şi sînt concordate cu rezultatele obţinute de T ade li s Z (1979) în Polonia.
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Micoflora epifită de pe frunzele de cartof tratate cu Ridomil 48 U

Tabelul 4'

FrecveTlţa

Nr.

I
crt. Sp«:b 4 24 c, 7 14 21

ore ore zile zile zile zile

1 'l I 3 4 :; I G 7 8

:'
1 Alternaria spp. *** *** *** *** *** **** :'
2 A lternaria porri f.sp.

solani ** * * * ** **

3 Alternaria chartami O O O * * *
4 A lternaria tenuis ** ** ** *** *** *** fi

S A lternaria terLuissima O O O O ** ** l'

6 AC1'emoniella atra O O O O ** ** I

7 B otryosporium sp. * ** ** O O O

8 Candida sp. * * O O O O

9 Cephalosporium sp. O O O O ** ** li,

10 Cyllindrocephalum sp. O O O * * O

11 C ladosporium
herbarum *** *** *** *** *** ***

12 Chaetomium
globosum O O O * O O

13 Epicoccum sp. O O O O * **
14 Fusidiwn sp. * * * * ** ** :

lS Fusariwm oxisporum
(clam-idospori) O O O O * **

16 Fusarium sp. O O * * * * "

17 Fusarium moniliformc
var. subglutinans O O O O * *

18 Gliocladium sp. * *- O O O O

19 Gliomastix sp. O O O O * *
20 Geotrichum sp. O O O O ** **
21 Hyalopus sp. O O O O * O

22 Jl!icrosporium sp. O O O O * *
23 Paecyllomyces sp. ** ** ** ** ** **
24 Penicillium sp. **** **** **** **** **** ****
2S Phoma cxigua var.

exigua O O * ** ** **
26 Pullularia pullulans O O ** ** ** **
27 Saccharomyces h

cerevissiae * * O O O O

28 Spicaria sp. O O O O * **
29 Torula sp. * * O O O O

30 Trichoderma sp. O O ** ** ** **

1

31 Trichothe';ium roseunz O O * ** ** **

o = lipsa ciuperCii
" .= frecvenţă slabă a ciuperc.ii

** = frecvenţă medie a ciupercii
*** = frecvenţă bună a. ctupercii

*""* = frecvenţă foarte bună a ciupercii
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Micoflora epifită de pe frunzele de cartof tratate cu Turdacupral 50 PU
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Tabelul 5

Frecvenţa

Nr.
cre. Specia 4 24 2 7 14 21

ore ore zile zile zile zile I
-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Actinomyces sp. O O O * * *

2 Acremonium sp. O * * O O O

3 A ltel'nal'ia tenuis ** ** ** *** **** ****

4 A lternaria tenuissima * * * ** ** **

5 A lternaria poni
f.sp. solani ** ** * * * *

6 Alternaria chal'tami * O O * ** **
7 AspergUlus sp. O O O O * *
8 Botrytis cinel'ea O O O * * O

9 Bacterii * * * ** ** **

10 Candida sp. * * O O O O

11 Cephalosporium sp. O O O ** ** **

12 Chaetomium sp. O O O * * *

13 Cladosporium
herbarum ** ** ** *** **** ****

14 C ladosporium
cladosporioides ** ** ** **** **** ****

15 Doratomyces sp. O O O O * *

16 Epicoccum sp. * * O O O O

17 Fusidium sp. * * * ** ** *'*
;

18 Fusarium sp. O O O O * *

19 Fusa1'ium fusarioidcs
(sporodochie) O O O O ** **

20 Geotrichum sp. O O O O ** **

21 Gonatobotl'Ys sp. * * O O O O

22 Gliomastix sp. O O O * * * :
23 G1'aphium sp. O O O * * *

.
24 Hormodendron sp. * * O O O O

I25 Hete1'ocladiurn sp. O O * O O O
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Tabelul 5 (continuare)

1
1

1
2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

26 .1VIortierella sp. a a a :>;: I * *
27 Paccillomyces sp. * * * ** ** **
28 Penicillium sp. ** ** ** >::~: * **** ****
29 Phoma exigua var. a a a * ** **

exigua

3a Rhizopus
I a osp.

I

o o * *

31 R hizoctonia solani a o o * * *

32 Rhodotorula sp. I * * o o o o

33 Torula sp. * * o o o o

34 Stemphyllium sp. a o o >:: * o

35 S copulariopsis sp. a o o * o o

36 Tielavia sp. o o o :>.: * o

37 Trichode1'1na sp. a o o ** ** * "

38 Trichotheciuln sp. * * * I ** ** I **

o lipsa ciupercii
* = frecvenţa slabă a ciupercii

** = frecvenţa medie a ciupere ii
*** = frecvenţă bună a ciupercii

**** = frecvenţă foarte bună a ciupercii
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SECON'DARY EFFECTSOFSEVERAt FLJNGIClDESONPOTATO
LEAFY MYCOFLORA

SUMMARY

'Theapplication of fungicide Tiuram 75PU, Ridotnil 48PU and Turdacupral 50 PU
atpotato culture assures a good fight againstdowny mildew inthe variant treated with Rido
mi148PU-O,25% and against Alternariain the variant treatedwithTiuram 75 Pu-O,2%.
The effectof these· fungicides on fungi 'populations on potato leavesare; the diminution of
species number in'the first7 days fromtheirapplication, whenit appears astrong biological
remanence of theproducts and the gradual repopulationof leaves in the second part of the
studied interval. The permanent species, with dominant charcater ,andiridifferent to the toxi
cal action ofthe products were Alternaria spp., Clcidosporium spp., Penicillium sp., Strepto
myces scabies: The products used were selective about some yeasts (Candida sp., Saccharomyces
cerevisiae, Rodotorula sp., Tontla sp.) and mycoparasite fungi (Trichothecium sp., Trichoderma
sp., Gliocla'dizllm sp.,Chactomium sp., Verticillium sp.)

TABLES

Table 1 - Attack degree of fungi Phytophtora infestans (Moni.) de Byand Alternaria pori
f. sp. Solani (Ell, et MarL') Neergaard.

Table 2 - Epiphyte Mycoflora on potato leavGs non-treated

Table 3 - Epiphyte mycoflora an potato leaves treated withTiuram 75 PU

Table 4 - Epiphyte mycoflora on potato leaves treated with Ridomil 48 PU

Table 5 - Epiphyte mycoflora 6n potato leaves treated with Turdacupral 50 PU

NEBEN\:VIRKUNGEN EINIGER FUNGIZIDE AUF DIE
,BLATTMYKOFLORA DER KARTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verwendung der Fungizide Tiuram 75 PU, Ridomil 48 PU und Turdacupral 50 PU
im Kartoffelbau sicherte eine gute Bekampfung der Krauftaule in der Variante behandelt
mit Ridomil 48 PU-O,25% und der Alternariose in der Variante mit Tiuram 75 PU-O,2%.

Die Wirkung dieser Fungizide auf die Pilzpopulationen der Kartoffelblatter aussert
sich durch ein Verringern der Anzahl der Arten in den ersten sieben Tagen nach der Behand
lung und allmahliches \Viederbeleben in der zweiten Ralfte des untersuchten IntervalIs.

Ais standige Arten mit dominatem Charakter und unabhangig von der toxischen Wir
kung der Praparate '''aren zu verzeichnen A lternaria spp., Cladosporium spp., Penicillium sp.,
Streptomyces scabies. Die verwendetel1 Prâparate zeigten Selektivitat gegeniiber einiger Refen
(Candida sp., Saccharmnyces cerevisiae, Rodotorula sp., Torula sp.) und mykoparasitarer Pilze,
(Trichothecium sp., Trichoderma sp., Gliocladium sp., Chaetomium sp., Verticillium sp.)

LISTE DER TABELLEN

Tab. 1. Der Befallsgrad der Pilze Phytophora infestans (Mont) de By und A lternaria porri
f. sp. solani (ElI. et Mart.) Neergaard.

Tab. 2. Die epiphytische Mykoflora unbehandelter Kartoffelblatter.
Tab. 3. Die epiphytische Mykoflora mit Tiuram 75 PU behandelter Kartoffelblatter.

Tab. 4. Die epiphytische Mykoflora mit Ridomil 48 PU behandelter Kartoffelblatter.

Tab. 5. Die epiphytische Mykoflora mit Turdacupral 50 PU behandelter Kartoffelblatter.

11 - c. 261
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flOBOLIHOE ,LI.EACTBHEHE KOTOPbIXc.I>YHfl1Ul1,LI.OB
HA JIHCTbEBYIO MI1KOc.I>JIOPY KAPTOc.I>EJI5I

PE3IOME

ITpHMeHeHHe <PYfU'lfU.H~OB. Tiuram 76 PU, H i domi1 48 PU li Turdacupru1 50 PU Ha
KyJIbtypax KapTo$eJI51oe,'ecncţIHuaeTXOpOllJHe pe3yJIbTaTbJ B 60pb6e C <pHTOqrrOpoi1 - B BapB
aijTe 06pa6OTaHHoM npeilaPaToMRidomil 48 PU -0,25% H aJIbTepHapl1aSOM B BapHaHTe o6pa
60TaHHoM IlpeilapaTOMTiul'cbm! 7'5. PU --.0,2%. lJ.eikTBHe 3Tl1X <PYHrHIJ,H~OB Ha rpH6Hhle non
yJIHIJ,HH Ha JIHCTbHX KapTO$ema Ilp05JBJIHeTCH B BH~e yMeHhwcHHH Ko.,'lHqeCTBa BH~OB B nepBble
ceMb~HeH nOCJIe HX npaMeHeHaH, KornanpOHB .TIHeTCH CHJIbHOe OCTaTOqHOe 6HOJIOlJ,HqeCKOe ~e

HCTBHe npenapaTOB H nOCTeneHHoeBos06HOBJIeHHe nonYJI5IIJ,HH Ha JIHCTbHX BO BTOpOH nOJIOB
HHe H3yqaBWerOCH npOMejKYTJ<a npeMeHH. ITOCTOHHHhIMlI BH~aMH IIpe06JIo~aIoIJJ,ero xapaKTe
pa li HeqybcTBlITeJIbHbIMH '1{, TOKCH4ecKoMy ~eikTBHY npenapaTOB 6blJIH A1ternaria spp.,
C1adosporiumşpp., PeQicilliul.1l ŞPP" Streptomyces scabies. ITpHMeH neMble B HaCTOHIJJ,ee
BpeMH npenapaThI npOHBHJIH CeJIeKTHBHOCTb no OTHOWCHHlO K HeKorophlM ~pO)IOKeBbIM (Can
dida sp., Saccharomyces cerevisiae, Rodotoru1a sp" Toru1a sp. H MHKonapasHTHbIM rpH6aM
(Trichothecium sp" Trichoderma sp" Gliocladium sp., Chaetomium sp" Verticillillm sp.).

1AEJIHUbI

Ta6/lul{a 1 - CTeIleHb IlOpajKCHH5I rpH6aMH Phytophthora infestans (Mont) de By li A1
ternaria porri f. sp. solani (EU. et Mart) Neegard

Ta6Aul{a 2 - 3nlI<pHTHa5I <pJIopa Ha Heo6pa6oTaHHblX <pYHrHIJ,H~aMH .lIHCTb5IX I{apTo<PeM1

Ta6AUl{a 3 - 3mi<pHTHaH q)JIopa Ha o6pa6oraHHblX npenapaTOM Tiuram. 75 PU JIHCTbHX
KapTo<peJIH

Ta6.IlUl{a 4 - 3nH<pHTHaH <pJ10pa .Ha o6pa6oTaHHblx npenapaToM Ridomil 48 PU JIHCTb5IX
KapTo<peJI5I

Ta6AlUlţa 5 - 3mi<pHTHaH MI1Kocj)JIOpa Ha o5pa6or3HI-IbIX npeilapaToM Turdacupral PU 50
pyCTbHX KapTO~eJI5I
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EFICACITATEA UNOR FUNGICIDE ROMÂNEŞTI ASUPRA REDUCERII
ATACULUI DE PUTREGAI USCAT (FUSARIUM SPP.) PE DURATA

PĂSTRĂRH CARTOFULUI DE CONSUM:

GH. TAŞCĂ, V. FRÎNCU, MIRUNA BIBICU*

În lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor privind eficacitatea
fungicidelor: Mancozeb PP, Mancozeb PU şi Foldin PU produse de
ICECHIM şi Tecto Flowable (standard) in reducerea atacului de putregai
uscat produs de trei specii de Fusarium. Speciile de Fusarium întîlnite
mai frecvent in depozitele de cartof şi care au fost folosite pentru infecta
rea artificială a tuberculilor din soiul Desiree, au fost: F. solani var. coeru
leum, F. roseum var. sambucinium şiF. 1'oseum var. arthrosporioides. Produ
sele româneştiMancozeb PP (1 % - 10 kg/t) şi Mancozeb PU (0,2% - 10'
l/t) au determinat o reducere semnificativăa atacului la loturile infectate
artificial cu cele 3 specii de Fusarium, situîndu-se la nivelul standardului
de referinţă. La loturile de cartof din soiurile Desiree şi Ostara, neinfec
tate artificial, toate fungicidele testate s-au dovedit la fel de eficace în
reducerea putregaiului uscat - de la 10,3% (martor) la 1,40%.

Putregaiul uscat al cartofului de consum este produs în ţara noastră.

de trei specii de Fusarium: F. solani var. coer1tleUl1Z, F. roseum var. sam
bucinum şi F. roseum var. arthrosporioides, care afectează în anumiţi ani pînă
la 300/0 din cartofii depozitaţi.

Studiile lui M e s s i gen ŞI Mas (1969) evidenţiază rănile peri
dermului drept principalele căi de pătrundere a acestor agenţi patogeni
în tuberculi.

în vederea reducerii atacului de putregai uscat, cercetările întreprinse'
de C ros n i e r şi colab., (1978), Mei j e r s (1980) şi alţii recomandă

aplicarea după recoltare a tratamentelor cu fungicide.
Dintre cele mai utilizate fungicide sînt acelea pe bază de· benzimida-·

zol, care .manifestă o eficacitate ridicată determinînd reducerea pronunţată

a atacului de putregai uscat pe durata păstrării cartofului.

* I.C.P.V.I.L.F. Bucureşti
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Cercetările efectuate la LC.P.V.LL.F. au urmărit stabilirea efectului
tratamentelor după recoltare cu fungicide produse de I.C.E.C.H.I.M. asu
pra reducerii atacului a trei specii de Fusarium întîlnite mai frecvent pe
durata păstrării cartofului de consum.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru efectuarea tratamentelor după recoltare au fost utilizate fun
gicidele prezentate în tabelul 1. Tratamentele s-au aplicat la 3-5 zile după

recoItarea cartofului. Cartaful a fost în prealabil sortat pentru îndepărtarea

exemplarelor care prezentau simptome vizibile de atac de boli, dăunători

sau.răni;.

Tabelul 1

Fungicide folosite In tratamente după recoltare la cartof

Denumirea
comercială

'Mancozeb p.p.

Mancozeb p.U.

Foldin
p.u.

Tecto
F10wab1e
c.e.

~ubsta!1ta

activi

10% Mancozeb

70% Maucozeb

50%
Fo1din

41,8%
tiabendazol

Modul
de

admini3trarc

prăfuire

stropire

stropire

stropire

Doza
(concentraţiJ.)

5 kg{t
10 kirit

10 llt sol
0,1%
10 llt sol.
0,2%

10 11t sol.
0,1%
'10 1it sol.
0,2%

10 l/t
0,06% sol.

% a nr.
zile după

reo)ltare

3-5

3-5

3-5

3-5

Tratamentele prin stropire au fost administrate la depozitarea car
tofului cu instalaţia Delavan, prezentată în figura 1.

Tulpini de F. solani var. coerulewm, F. roseum var. sambucinum şi F.
rOSMtm var. arthrosporioides, izolate de pe tuberculii bolnavi, cultivate şi

purificate în laborator au fost folosite pentru inoculare artificială a tubercu
IHor din soiul Desiree care s-a efectuat la 24 ore după administrarea trata
mentelor .cu fungicide. Inocularea artificială s-a făcut prin includerea sub
epidermă a miceliului de Fusarium din speciile studiate.

Fiecare variantă (fungicid X ciupercă) a constat din 3 repetiţii a cîte
100 tuberculi ambalaţi în saci de plasă relon. .

Martorul a fost reprezentat de tuberculi infectaţi artificial cu nllce
liul ciupercilor studiate, dar netrataţi.

Cartoful s-a păstrat timp de 4-6 luni la 4° ŞI 8G% UR.
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1. recipient penfru
so(ufie

2. agita tor
3. filtru
4.pompă
5. manefă pentru

6. d~J~:?:tJ~~~~~nii L---==:::::::::g7

fi

Fig. 1 - Aplicarea fungicidelor pe tuberculi cu insta
laţia Delavan
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Pe durata păs~ţăt"îi s--au~fes.ţuat observaţii şi detenninări lunare pri
vind apariţia şi evoluţia ;~ut~egaiul~i•uscat.

În subsi~dia, s-ade~erI1).in;ltfrecve.nt;t speoiilor;de Fnsariu.m în perioada
1982-1984. In aces~, s<.;pp~-auizplat.,ctJ:ltiva'ţşi;identificat după sistemul
Booth, cca 230 prob~ de;cartofprelevCtte~indiferite dIPozite la 2-3 săptă

mîni după; recoltare şila<sfîrşitulpăştrării.\.Înaceste·;faze, G aiI' şi

W il c o x (1982) au constatat cea mai mare sensibilitate a tuberculilor la
infecţia naturală. cu F'usariu.m.

Detenninarea reziduurilor de fungicide în tuberculii de cartof s-a
făcut pentru varianta V 6 = Foldin (0,2%), prin metoda gaz cromatografică..

S-a calculat eficienţa economicăa tratamentelor cu fungicide româneşti

pe baza valorii medii a reducerii pierderilor prin putrezire, în comparaţie cu
martorul netratat.

REZULTATE OBŢINUTE

1. Frecvenţa speciilor de Fu.sariu.m pe tu.berc~tli

Frecvenţa speciilor de Fusarium întîlnite în depozite în perioada
1982-1984 şi identificate după metoda indicată este prezentată. în fi
gura 2.

În primele 2-3 să.ptămînidUp2. recoltare, ceea ce coincide cu perioada
de preînsilozare s-au identificat cel mai frecvent speciile: F. solani var.
coerttleum, F. rOSe1tm var. samb~tcinum iş F. roseum var. arthrosporioides,
îndeosebi pe tuberculii răniţi sau mănaţi; frecvenţa acestor specii a fost
de 5,3-7,6%.

De pe anumite provenienţe (Covasna, Gheorghieni) au fost izolate şi

ciupercile: F. oxyspontm, F. so/ani şi F. culmorztm. Frecvenţa lor nu a de
păşit însă 2,5%.
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% tuberc/Jle

Fig. 2 - Frecvenţa speciilor de Fusarium pe tuberculi după

recoltare şi pe durata păstrării (media 1982- 1984)

În anii 1982 şi 1984 caracterizaţi prin atac puternic de mană, s-a
constatat o frecvenţă maximă de 26% a ablcului produs de F. roseum var.
sambucinum - media fiind de 14%.

După 6 luni de păstrare, cea.rnai maw frccvenţ}i(26,1%) a prezentat-o
F. roseum var. sambucinum, urmată deF. sotani var. coerutel1,m cu 23,6% şi

F. oxysporum f.sotani (18,2%). Speciile de F. avenaceum, F. trichotecioides,
F. cutmorum şi F. sutphurewm au fost întîlnite foarte rar în depozite şi cu o
frecvenţă redusă, cuprinsă între 5 şi 12%.

Ciupercile F. roseum var. sa'mbucinum, F. sotani var. coeruteum şi

F. oxysporum f. sotani au fost întîlnite pe toată durata de p3.strare în toţi

an ii de cercetare. Speciile F. avenaceum, F. trichothecioides, F. cutmorum şi

F. slttphu,reum au fost întîlnite numai în anii cu atac puternic de mană:

1982 şi 1984.

Speciile de Fusarium identificate şi izolate de noi în perioada 19'82
1984 reprezintă numai o parte din speciile semnalate de Tiv oIi şi

J OUan (1980) şi de Se p p ă 11 e 11 (1981),.capatogenila cartof.

Pa baza cercetărilor putem afirma că F. roseum j. sambucinum, F.
solani var. coeruleum şi F. roseum var. arthrospon:oides sînt cele mai frecvente
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specii de Fusarium care produc putregaiul uscat în depozitele de cartofi
din ţara noastră.

2. Eficacitatea trata1'ltentelor post recoltă în 1'educerea atacUl~ti prin
cipalelor specii de Fztsarium.

Determinările efectuate după 6 luni de păstrare a cartofului infec
tat artificial cu cele 3 specii de Fusarium întîlnite mai frecvent şi trataţi

cu fungicidele luate în studiu sînt prezentate în tabelele 2, 3 şi 4.

Tabelul 2

Efectul tratamentelor cu fuugicide asupra reducerii procentului de tuberculi cu putregai uscat

(lot infectat artificial cu F. roseurn var. sambucinum)

1 Varianta

I
1982

I
19d3

I I
lVIedia

1984 pc variantă

VI = Mancozeb pp 5 kg!t 1,3* **
I

2,1 1,9 1,79

V2 Mancozeb pp 10 kg(t 0,8*** 0,9*** 0,8*** 0,83

V 3 - Mancozeb pu 0,1% 1,6 i' 2,4 2,7 2,23

V4 - Mancozeb pu 0,2% 1,2*** 1,0*** 1,1* ** 1,10

V 5 - Foldin pu 0,1% 1,7 1,8 2,1 1,86

V 6 - Foldin pu 0,2% 1,3*** 1,1* ** 1 ?*** 1,20

Vi - Tecto
Flmvable ce 0,6% 0,6*** 0,5*** 0,8*** 0,63

M - Martor netratat 2.3,7 18,5 17,9 20,03

DL 2,46 1,98 ] ,63 tuberculi
3,98 3,20 3,18 tuberculi

0,1% = 8,65 6,23 5,90 tuberculi

Din datele prezentate în tabelul 2 se constată că aplicarea tratamen
telor cu fungicide a redus sen1nificativ atacul de putregai uscat în comparaţie

cu martorul netratat.
În cazul infectării artificiale cu F. roseum var. sambuciltU11t la lotul

netratat, putregaiul uscat a afectat între 18 şi 240/0 din tuberculii analizaţi.

în variantele tratate cu fungicide, atacul a fost distinct semnificativ redus,
în comparatie cu martorul. Cele mai bune rezultate s-au obtinut în varian
tele : Tecto' Flowable, "Nlancozeb PP şi Macozeb PU (0,2 0io)' La sfîrşitul
păstrrii în aceste variante s-au înregistrat numai 1,2% tuberculi cu putregai
uscat faţă de 21 % la martor.

Tuberculii infeetaţi artificial cu F. solani var. coerulewl11, (tabelul 3)
din lotul netratat au prezentat la sfîrşitul păstrării între 17 şi 18% putregai
uscat. La variantele tratate cu Tecto Flowable, l\iancozeb PP şi Mancozeb
PU (0,2%) atacul a fost de 1,6-2,4% , Specia de F~sarium sus-menţionată

a manifestat o rezistenţă medie faţă de acţiunea fungicidelor în comparaţie

cu celelalte două specii studiate.
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Tabelul 3

Efectul tratamentelor cu fungicide asupra reducerii procentului de tuberculi cu. putregai uscat
(lot infectat artificial cu F. solani var. coerulcum)

I I I I
Media

Varianta 1982 1983 1984 pc
variantă

I
I

V1 - Mancozeb pp 5 kg/t 2,1* ** 2,4 2,8 2,43

V2 - Mancozeb pp 10 kg/t 1,8*** 2,2* ** 2,6 2,20

V 3 - Mancozeb pu 0,1 % 2,4 2,7 3,5 2,86

V4 -Mancozeb pu 0,2% 2,0*** 2,4*** 2,8 2,40

V5 - Foldin pu 0,1% 2,6 2,9 3,8 3,10

V6 - Foldin pu 0,2% 2,2* ** 2,6 2,9 2,60

V7 - Tecto Flowable c.e.
c.e. 0,06% 1,6* ** 2,1*** 2,3* * '" 2,17

M - Martor netratat 18,2 16,8 17,4 17,50

DL 5%=
1%=

0,1%=

2.32
5,20

10,03

2,18
4,91
9,24

tubereuli
tubercul i
tuberculi

În anul 1982, deşi ciuperca F. solafli var. Goeru!eunz" a întîlnit cele nlai
bune condiţii de dezvoltare tuberculii fiind lnănaţi în procent ridicat, atacul
la variantele tratate cu fungicide, nu a dep~lşit 2,6 %

,

În cazul infectării artificiale a tubeculilor cu F. t'oscUJn ,'ar. arthro
sporioides (tabelul 4) la martorul netratat s-a înregistrat un atac cuprins

Tabelul 4

Efectul trata mentelor cu fungicide asupra reducerii procentului de tuberculi cu putregai uscat
(lot infectat artificial cu F. rosewn var. arthrosporioides)

I I I
I :"ledia

Varianta 1982 1983 ]984

I
pe

variant~l

V1 - Mancozeb pp 5 kg/t 0,9*** 1,1*** 1,4***

I
1,13

V2 - Mancozeb pp 10 kg/t 0,5* ** 0,7*** 0,8*** 0,67

V 3 - Mancozeb pu 0,1% 1,6 1,9 2,0 1,83

V4 Mancozeb pu 0,2% 1,2* ** 1,5*** 1,3* * ~ 1,33

V 5 - Foldin pu 0,1% 1,7 2,1 )' 2,03-'J~)

V 6 Foldin pu 0,2% 1,4*** 1,6 1,7 1,57

V Tecto Flowable c.e7

0,06% 0,0*** 0,1*** 0,1*** 0,07

M - Martor netratat 12,8 13,1 12,5
1

12,8
1

DL 5~/~ 1 ,3'.~ ] ,60
1 0 / 3.88 .1,39/0

0,1 ~~J \1,60 8,6:1



REDUCEREA ATACULUI DE PUTREGAI USCAT 169

între 12,5 şi 13%' Ciuperca respectivăa manifestat cea mai slabă rezistentă

la fungicide. În anii 1982---1984, la varianta tratată cu Teeto Flovable ~u
s-a înregistrat atac de F. roseU11t var; arthrospor'ioides pe durata păstrării.

La variantele tratate cu Mancozeb PP şi Mancozeb PU, atacul acestei spe
cii nu a depăşit 1,9% în toţi anii de cercetare.

La lotul neinfectat artificial (tabelul 5) la soiul Desiree s-au înregistrat
diferenţe semnificative între toate variantel~ tratate şi martor în ceea ce

Tabelul 5

Efectul tratamentelor cu fungicide asupra procentului de tuberculi cu putregai uscat
(lot neinfectat artificial)

(Media anilor 1982- 1984)

I I I
Mcdia

Varianta Deoirec Ostara pe
variantă

VI - Mancozeb pp 5 kg/t 0,6*** 0,4*** I 0,5

V2 - Mancozeb pp 10 kg/t 0,2** * 0,1*** 0,15

V:l - Mancozeb pu 0,1%

I
0,9* ** 1,5 1,20

V 4 ~ Mancozeb pu 0,2% 0,5*** 0,8*** 0,65

V 5 - Foldin pu 0,1% 1,2* ** 1,6 1,40

Va - Foldin pu 0,2% 0,9*** 1,2* ** 1,05

V 7 - Tecto
Flowable c.e 0,06% 0,0*** 0,0* ** °

M - lVlartor netratat
I

10,5
I

10,1 10,3

DL 5%=
1%

0,1 (~~ =

4,76
6,24

11,32

3,62
5,80

10,16

tuberculi
tuberculi
tubcrculi

priveşte reducerea putregaiului uscat. În aceleaşi condiţii, la soiul Ostara
nu s-au înregistrat diferenţe mai senl'nificative decît la Desiree în reducerea
atacului de F usarl:um Între varia.ntele V3, V 5 şi n1artorul netratat.

La alnbele soiuri la varianta V 2 (Mancozeb PP 10 kgjt) s-au înregistrat
la sfîrşitul păstrzirii, în toţi anii, procente de putregai uscat foarte apropiate
de V 7 = tratan1ent cu Tecto Flmvable care a reprezentat produsul standard,
de referintă.

Dateie prezentate în tabelul 6 arată o descreştere treptată a reziduurilor
de Foldin în tuberculi, pe durata păstrării. Astfel, după prima zi de la efec-

Tabelul 6

Reziduuri de Foldin determinate în tuberculii de cartof

Reziduuri (ppm) b nr. zile dc la efectl\ar~a tratâ~ntului

I
Limită max. admisă

1 I 10 I 35 I 68 I 140 I 180
(ppm)

I 8,68 I 7,02
I

5,40
I

4,30
I

1,20 I 0,98
I

10
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tuarea tratalnentului s-au. determinat 8,68ppm Foldin, nivel care s-a redus
la jumătate după 68 zile şi care a căzut la 0,98 ppm după 180 zile de la
tratament. în toate etapele determinărilor, nivelul rezieluurilor de fungicid
a fost sub limita maximă admisă- 10 ppm (FAOjOMS).

Din calculul eficienţei economice obţinută în urma aplicării trata
mentelor după recoltare cu fungicide româneşti a rezultat că valoarea n1edie
a reducerii pierderilor a fost de 181 leijt.

CONCLuzn

1) Cele mai frecvente specii de Fusariu11z, care produc putregaiul uscat
'în timpul păstrării cartofului în ţara 110astr~t sînt: F. roseU11l, var. sambuci
num, F. so/ani var. coeruleum şi F. roseUln var. arthrospori01:des. Frecvenţa

acestora, determinată la depozitarea cartofului şi la sfîrşitul perioadt~i de
păstrare a fost ele 18 şi 26% , (2) Speciile F. avenaceum ş} F. cul1norwm au
-fost întîlnite nUInai în anii cu atac puternic de mană. In aceste condiţii

frecvenţa lor a fost de 5-12%' (3) Aplicarea tratalnentelor cu fungicide la
·depozitarea cartofului s-a dovedit deosebit de eficientă în reducerea ata
·eului speciilor de Fusarium întîlnite, care produc putregaiul uscat pe du
rata păstrării. (4) Cele ulai eficiente produse au fost: Trcto Flowable (0,06%
= standard de referinţă) şi fungicidele româneşti: Mancozeb PP (1 %1),
Mancozeb PU (0,20/0) şi Foldin PU (0,2%), care au redus distinct senm.ifi
·cativ atacul de putregai uscat comparativ cu martorul netratat, atît în cazul
loturilor infectate artificial, cît şi a lotului neinfeetat artificial. (5) Dintre
speciile de F1,tSar'l:um studiate, cea mai rezistentă la tratan1entul cu fungi
cide a fost. în conditiile descrise F. rose~t1·n var. sambucinwm, urmC'drl de
F. solalti v~r. coerulez,:1n. Specia F:. roseuJn var. arthrosporl:oides care a mani
festat o rezistenţă scăzută la fungicide în aceleaşi condiţii.
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EFFICACY OF SOMEROMANIAN FUNGICIDES ON THE
ATTACK REDUCTION OF FUSARIUM SPP. DURING THE KEEPING

OF CONSUMPTION POTATO

SUMMARY

The paper presentsthe researches results concerning the fungicides efficacy: Mancozeb
PP, Mancozeb PU and Foldin PU, the producers being ICECHIM and Teeto Flowable (Stan
dard) for the attack reduction of Fusarium spp. produced by 3 species. Fusarium species more
frequent in the potato storehouses and used at the artificially infection of Desiree tubers were:
F. solani var. coeruleum, F. roseum var. sa:rnbucinum and F. roseum var. arthrosporioides. The
romanian products Mancozeb PP (1 %- 10 kg/t) and Manvozeb PU (0,2 %- 10 l/t) determined
a significant reduction of the attacl{ an the plotsartificially infected with the 3 species OI
Fusarium, being at the reference.standard level. At the potato plots with Desiree and Ostara
varieries, not infected artificially, an the tested fungicides were also efficient at the Fusarium
reduction - from 10,3% (control) ta 1,40%.

FIGURES

Fig. 1 - Fungicides applicati()l1~on tubers with Delavan equipment
Fig. 2 - Frequence of Fusariu I11 species an tubers after harvest and eluring the Reeping (ave

rage (1982 --- 1984) .

,TABLES

Table 1 - Fungicides used aHer harvest
Table 2 - Fungicieles treatment.effect an percentage reduction of tubers with Fusarium (plot

artificially infecte.d with F. roseum var. sambucinum)
Table 3 - Fungicides treatment eHect an percentage reduction of tubers with Fusarium (plot

artificially infecteciwith F. solani var. coeru leum)
Table 4 - Fungicicles treatmenteHect an percentage reduction of tubers with Fusarium (plat

artificially infectecl with F. roseum var. arthrosporioides)
Table 5 - Fungicides. treatment eHect an percentage tubers with Fusarium (plat not arti

ficially infected)
Table 6 - Foldin residues determined in potato tubers

DIE WIRKUNG EINIGER RUMANISCHER FUNGIZIDE ZUR
VERRINGERUNG DES TROCKENFAULEBEFALLS (FUSARIUlIi SPP.)

ZUR ZEIT DER LAGERUNG DER SPEISEKARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit enthălt clie Ergeb;}isse eler Untersuchungen uber die Wirkung der Fungizide:
Mancozeb pp, Mancozeb puundFQldin hergestellt van ICECHIMund Tecto Flowable (Stan
dard) zur Verringerung eles Trockenfaulebefalls hervorgerufen van drei Fusariumarten. Die
hăufig vorkommenden Fusariumarten. in KartoHellagern und die zur kunstlichen InfektiQn
,cler Knollen eler Sorte Desiree verwendet wurden, waren: F. solani var. coeruleum, F. roseum
var. samb~tcinum unel F. yoseum var. arthrosporioides. Die rumănischen Erzeugnisse Manco
zeb pp (1%-10 kg/t) urtdMaricozeb pu (0,2%-10 l/t) bewirkten eine signifikante Verringe
rung des Befalls bei den kunstlich infizierten Partien mit elen 3 Fusariumarten, ahnlich der
\Virkung des Stanelards.

Bei elen nicht kiinstlich infizierten Kartoffelpartien der Sorten Desiree und Ostara
erwiesen sich alle geprUftenFungizidegleich wirksam - van 10,3% (unbehandelt) aui 1,40%.
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3<pcI>E KTHBHOCTb HE KOTOPbIX PYMbIHCKVIX cI>YHfI1UVILlOB
B OTHOlliEHVIVI CHM*EHVIH TIOPA*EHVIH CYXOA rHVInbID

(FUSARIUlll SPP.) f1POLlOBOJ1b CTBEHHOfO KAPTOcDEn5I
B TE4EHVIE ErO XPAHEHVIH

PE310ME

B pa60Te npHBo)J)nC51 pe3Y.TJbTaTbI HCCJIe]l;oBaHl1I1 KacalOw.HXC51 3epepeKTHBHoCTH epyw
rHUH]l;OB: Mancozeb PP. Mancozeb PU 11 Foldin PU, BbmycKaeMblx HHCTHTYTOM ICECHIM
H Tecto F10wable (KOHTpO.'lb) B OTHOilleHIIH CHH)KeHIUI nOpa)KeHH51 CYXOH r6H.TIblO BbI3bIBaeMoH

TpeM51 BH]l;aMH rpa6a Fusarium. HaH60J1ee QaCTO'ECTpeQa lOw.HMC51, B KapToepeJIeXpaHHJIHw.aX

BH]l;aMH Fusariutn H KOTopble 6hIJIH HCnOJIb30BaHbI )J;JI51 HCKyccTBeHHor03apa)KeliH51 KJIy6HeH Cop
Ta ne3Hpe, 6bIJIlI: F. solani var. coeruleum, F. rOSEum var. sambucinum, F. roseum var.
arthrosporioides. PYMbIHCKHe npenapaTbI Mancozeb PP (1% -10 Kr!T) II MancozebPU
(0,2% - 1,0 JI!T) BbI3bIB3JIlI ;J;ocToBepHoe CHH)KeHHe nOpa)KeHH51 HCKyccTBemro 3apa)KeHHhIX

napTHI1 3THMH TpeM51 BHAaMH Fusarium H 6bIJIH Ha ypOBHe KOHtpOJIbHOrO CTaH]l;apta. B
He3apa)KeHHbIX HcyccTBeHlW napTH51X KapToepeJI51 copTa ne3Hpe II OCTapa, Bce HcnbITaBIllbII1C51

epYHrHUH]l;bI 0!<a3aJIHCh O,J,HHaKOBO 3epepeKTlIBHbIMII B OTHOWMeHIIH CHH)KeHH51 nOpa)KeHH51 CYXOH
rHHJIblO C 10,3% (Kolnpo.TJb) AO 1,40%.

Of>b5TCHEHHE PHCYHKOB

PUG. 1 HaHeceHHe epYHrHUH;JJ;OB Ha I<JIy6HH C nOMOw.bI<) yCTaHoBKH ne,,1asaH

PUG. 2 - 4acToTa BCTpeQaeMOCTH BH]l;OB Fusarium Ha KJIy6H51.X nOCJIe y60pKH H BO BpeM5l.
xpaHeHH51 (cpe]l;H5151 3a 1982 - 1984 rr.)

T Af>J1l1UbI

Ta6Jlulfa 1 - cI>YHrHllH]l;bI npHl'vleH51eMb~e.]l;.TJ51 06pa60TKH KapToepeJI51 nOCJle y60pKH

Ta6JlUlfa 2 -neflcTB1Ae06{}~t30TOK pYHtHUH]l;aMH Ha CHH)Kelme npoueHTa KJIy6HeII nOpa)KeH

HbIX ,CY.Xt?H.: rHH~ blO. (rHlpnm' Ka PTo<peJI,91 C IfCKyc~TBeHH o ii, 3apa )KeHH0I1 rpH 6 OM
F. roseum var. sqmbucinum)

Ta6Jlulfa 3 - neHcTBHe06pa60ToK epY1THUH]l;aMH Ha CHH)KeHHenpOueHTa KJIy6HeH nOpa)KeH

HbIX CyXOH rHl1J1blO (rrapTH51 KapToepeJI51 HCKyccTEeHH03apa)KeHHOrO rpH60M F.
solani va r. coerul cum).

Ta6JlUlfa 4 - neHcTBHe 06pa60ToK Q:JYHUHUH]l;aMH Ha CHH)KeHHe npOueHTa KJIy6HeI1 nOpa)KeH
HbIX CYXOI1 rHHJIblO (rrapTH51 KapToepeJI51 HCKyccTBeHHO 3apa)KeHHOrO rpH60M
F. roseUJ1l "Tar. al'throsporioides).

Ta6Jlulfa 5 - neţlcTBHe 06pa60ToK epyHrHUHAaMH Ha rrpOuerlT KJIy6HeH nOpa)KeHHbIX cyiaţI

rHHJIblO (napTHH KapTOepeJI51 He3apa)KeHHOrO HCKyccTBeruro)

Ta6Jlulfa 6 - OCTaTKH npenapaTa Foldin 06HapY)KeHHble B KJly6H51X KapToepeJI5I.
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CERCETĂRI PRIVIND UNELE MODIFICĂRI FIZIOLOGICE
LA. iCARTOF DUPĂ RECOLTARE

1. BURZO*, FL. NICULESCU*, V. FRÎNCU*

C~rcetările efectuate au evidenţiat că intrarea în vegetaţie a tuber
culilor •de cartof se caracterizează din punct de vedere fiziologic prin
creşterea intensităţii procesului de respiraţie, a conductibilităţii electrice
a ţesuturilor şi a activităţii catalazei din muguri.

Activitatea ascorbinoxidazei a fost identificată numai în muguri
şi a prezentat un maximum după 89 de zile de păstrare în condiţiile

mediului ambiant şi 110 zile de păstrare la 4°C. Polifenoloxidaza a pre
zentatceamai mare activitate în muguri, iar peroxidaza în parenchimul
central.

Aproape toate plantele trec În ciclul lor vital printr-o fază de repaus
v.egetativ care se caracterizează prin suspendarea temporară a creşterii şi

reducerii activităţii metabolice.
După Reu s t (1982) tuberculii de cartof, la formarea lor, se află

în faza de repaus vegetativ, fiind incapabili să gernlineze chiar şi în con
diţii favorabile de mediu. Acest proces denumit şi endodormanţă se dato
reşte, după B u r ton (1982), conţInutului în honnoni stimulatori şi in
hibitori şi raportului dintre aceştia.

B r u i s m. a şi S w a r t (1969) au constatat că În ultimele 6 săp

tămîni de dezvoltare a tuberculilor pe plantă, intensitatea repausului scade
treptat, fenomen care se constată şi pe parcursul perioadei de păstrare.

Pentru stabilirea momentului în care tuberculii de cartof Intrrl. în vege
taţie se utilizează analiza în dinamică a conţinutului lor în zaharoză, acid
citric şi acid malic (R e 11 s t, 1982) sau ilnersia în soluţie de acid gibe
felic a secţiunilor făcute prin tuberculi (B r u i S il1 a şi S w a r t, 1969).

Cercetările prezentate în lucrarea de faţă au avut drept scop să preci
zeze intensitatea unor procese fiziologice care au loc în timpul repausului
vegetativ după recoltarea cartofului şi să găsească o metodă expeditivă

care să dea indicaţii asupra acestui proces.

* I.C.P.V.I.L.F. Bucureşti
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MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERC~TARE

Cercetările au fost efectuat~,cutuher(tuli\,4e,cartof,drtn. soiul Super
care au fost păstraţi în condiţii frigorifice (4°C) şi în condiţiile mediului
ambiant (lO-22°C). Depozitarea cartofului s-a făcut după 30-40 de zile
de la recoltare.

Pc parcursul păstrării s-a analizat în dinalnică:

- intensitatea procesului de respiraţie, prin determinarea cantităţii

de CO z degajată de tuberculi, în unitatea de timp;
- activitatea catalazei, peroxidazei, polifenoloxidazei şi ascorbinoxi

dazei, prin metoda Warburg;
conductihilitatea, electrică a .. ţesutur.llQl7.,. cQn€iuctoIRetric ;
intrarea mugurilor în vegetaţie, pritl'secţiuni.

REZULTATE OBŢINUTE

Observaţiile morfologice efectuate asupra tuberculilor de cartof au
dovedit că variantele păstrate 110 zile la +4°C nu au prezentat semne vi
zibile de încolţire în timp ce variantele păstrate în condiţiile mediului am
biant au intrat în vegetaţie dUprl 21 de zile. După 110 zile de păstrare, a
ceasta variantă a avut mugurii cu lungimea medie de 21 mm şi diametrul
de 6 nlm' (tabelele 1 şi 2).

Intensitatea procesului de resp1:raţie a tuberculilor a variat în perioada
de depozitare a cartofului între 4,5 şi 4,7 mg COz/kg/oră. După 110 zile de
păstrare, aceasta a crescut la 9,6 mg COz/kg/oră în cazul variantei păstrate

la +4°C şi 43,1 mg COzjkgjoră la tuberculii păstraţi în condiţiile mediului
ambiant. Se remarcă faptul că intensitatea procesului de respiraţie a tuber
culilor păstraţi la temperatura de +4°C a fost în medie de 2,6 ori mai
mică comparativ cu cea determinată la probele păstrate în condiţiile medi
ului ambiant.

Activitatea eltzi111elor oxidative, catalază, peroxidază, polifcnoloxidază

şi ascorbinoxidază a prezentat valori caracteristice în funcţie de durata de

Păstrare si tesutul analizat., ,

Activitatea catalazei a prezentat valoarea cea mai mare în parenchimul
central al tuberculilor în perioada de depozitare a cartofului.

în perioada de intrare în vegetaţie a tuberculilor activitatea maximă.

a catalazei s-a determinat în nluguri. Această modificare a avut loc după

21 de zile de păstrare în condiţiile mediului ambiant şi după 55 de zile de
păstrare la 4°(.

Această modificare de ţesut în care se determină activitatea maximă

a catalazei presupunem că se datoreşte intensificării procesului de intrare
în vegetaţie a muguriloL

Comparînd activitatea catalazei din tuberculii celor două variante de
păstrare s-a constatat că valoarea medie a activităţii acestei enzime este
cu 23,5% mai mare la varianta păstrată la temperatura ambiantăcomparativ
cu cea păstrată la 4°C.
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Tabelul 1

Intensitatea procesului de respiraţie, activitatea enzimatică şi conductibilitatea electrică,

a tuberculilorpă~traţi. în. condiţiile medIului ambiant

I I I
Durata de păstrare (zile)

Analiza Organul La depoţititre

I I I21 55 89 110

Intensitatea respiraţiei, Tubcrcul 4,5-4,7 26,0 29,0 38,6 43,1
11mg CO2/kg/h la 20°C -- ----

Activitatea catalazei, Ochi 4209 5490 2806 2928 3477
mI O2/0,1 g 3 minute

Parenchim
subocular 4941 2775 9882 1647 2562

Pare1'fChim· l'
central 52*6 2562 7 320 1 403 4 941--- -- ---

Activitatea peroxidazei, Ochi O O O O O
mI CO2 /O, 1 g/15 minute

Parenchim 42
subocular 19 18 5 5

Parenchim
central 38 18 40 25 39

--- --- --- --
Activitatea polifel1oxi- Ochi 271 449 950 792 752
dazei, mI 0z/O, 1 g/15

Parenchimminute
subocular O O O 45 123

Parenchim
central O O ° ° O

I --- --- -- ---
Activitatea ascorbinoxi- Ochi 2 16 24 144 18
dazei, mI Oz/O, 1 g/15

Parenthimminute
subocular ° '0 O O O

Parenchim
central O O O O 9 li--- --

550 fiConductibilitate elec- Ochi 452 467 552 553
trici microsiemens .{;;1\1.

Parenchi:rp.

I

subocular 526 553 582- 648 566

Parenchim ~~
central 638 660 665 684 630 !,

Activitatea peroxidazei a prezentat cele mai mari valori în parenchi
mul central al tuberculilor.

Prin metoda utilizatănu a fost identificată activitatea acestei enzimeh

în ochii (mugurii) tuberculilor păstraţi la temperatura ambiantă. în cazul
tuberculilor păstraţi la 4°C, activitatea acestei enzime a fost identificată

după ,110 zile d.e păstrare (2 mI CO 2/O,1 g ţesut/15 minute) pHi ertînd o
creştere foarte evidentă spre sfîrşitul păstrării (44 mI CO 2/O, 1 g/15 minute)~

Valorile mari ale activităţii peroxidazei determinate în parenchimul
central pot fi puse pe seama îmbătrînirii acestor ţesuturi.

Spre deosebire de catalază, activitatea peroxidazei a prezentat valori
apropiate;lavarianta păstrată la temperatura de 4°C şi la cea păstrată la"
temperatura luediului ambiant.
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Tabelul 2

Intensitatea procesului de respiraţie, activitatea enzimaticăşiconductivitatea electrică

a ţesuturilor tuberculilor păstraţi la 4ac

I I L, d,p"';'''' I
Durata dt, pă5trare (zile)

Analiza Or~anul

I I I \ I21 55 89 110 172 297

Intensitatea respi-
raţiei, mg
CO2 /kg/oră Tubercul 4,5-4,7 6,8 7,7 8,5 9,6 11,7 19,2

--- ------ ---
Activitatea cata- Ochi 4209 2.409 4.636 3854 3233 3 111 5612
lazei, mI
0z/O,1 g 3 min. Parenchim 4 941 2013 1348 1 159 1 745 2 341 4544

subocular
Parenchim
central 5246 2409 1 403 1586 1952 2950 4239------ --- ------

Activitatea pero- Ochi O O O O 2 19 44
xidazei, mI

ParenchinCOz/O,1 g/15 min.
subocular 32 18 16 22 23 23 92

Parenchim
central 38 35 30 35 37 36 136-.-- --- --------

Activitatea Ochi 271 356 300 712 910 1014 1247
polifenoloxidazei,
mI O2 /0,1 g/15 Parenchim
minute subocular O O 47 41 21 144 644

Parenchim O O O 83 90 124 277
central --- --- ------ ---

Activitatea Ochi 2 8 22 31 43 21 6
ascorbinoxidazei,
mI CO2 /O, 1 g/15 pq,renchim
minute subocular O O O O O O O

Parenchim
central O O O O O O O

--- ------ ------
Conductibilitate Ochi 452 520 532 568 580 592 612
electrică a tesu-
turilor microsi~- Parenchim
mens subocular 526 535 548 554 560 580 616

Parenchim
central 638 578 581 583 601 610 713

Rezultatele obţinute cu pnvl1e la activitatea peroxidazei în diferite
ţesuturi ale tuberculilor nu a putut fi corelată cu intrarea în vegetaţie a
mugurilor.

Activdateapolifenoloxidazei a prezentat valoarea cea mai mare în
muguri. Maximum activităţii a fost determinat după 55 de zile de păstrare

în condiţiile mediului alnbiant şi dup~l. 297 zile de păstrare la 4°C.
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Se Doate sublinia deci că procesul de incoltire este însotit de cresterea
activităţii polifenoloxidazei din lnuguri, dar ~'aloarea ma~imă a a~e~tei
activităţi se înregistrează după fonnarea colţilor.

Activitatea polifenoloxidazei a fost identifica.t~l .în parenchinlul sub
ocular după 5S zile ele pă~trare la "loC şi dUP~l 89 zile de păstrare în con
diţiile mediului ambiant. In parenchimul central altuberculilor activitatea
acestei enzime nu a fost identificată după 110 zile de păstrare în condiţiile

mediului ambiant, dar a fost detenninată după 89 zile de păstrare la 4°C.
Activitatea ascorbi1wxidazei a fost identificată prin metoda Warburg

numai în muguri. Urmărind dinamica activit~iţii acestei enzime se remarcă

faptul.dL se Tealizează un maximum după 89 de .zile de prlstrare în condiţiile

mediului ambiant şi după 110 zile de păstrare la--f-4°C.
Rezultă deci că valoarea maximă a activitrltii acesteienzime s-a în

registrat după formarea colţilor la tuberculii pă~traţi la temperatura de
10-22°C şi în timpul creşterii mugurilor la cei păstraţi la 4°C.

Activitatea acestei enzime a fost cu 48,6% mai mare la varianta păs

traHl in condiţiile mediului ambiant comparativ cu cea păstrată la tem
peratura de "lOC.

Modificările înregistrate ce însoţesc intrarea în vegetaţie a tuberculilor
si în special cresterea continutului în honnoni stimulatori determinămodi
ficarea permeab{lităţiime~branelorcelulare. Plecînd de la acest considerent
am presupus că prin introducerea în ţesuturi a doi electrozi legaţi la un
concluctometrLl se determină trecerea prin lnembrane a anionilor şi cationilor
din celule spre anod şi respectiv catod.

Determinările efectuate au dovedit dL presupunerile au fost juste,
valoarea conductibilitătii electrice a tesuturilor crescînd pe măsură ce
tuberculii au intrat în 'vegetaţie. '

Astfel, în cazul variantei păstrate în condiţiile lnediului ambiant,
concluctibilitatea electrică a ţesuturilor a crescut în timp de 89 zile cu 101
microsielnens în muguri, 122 microsiemens în parenchimul subcelular şi cu
46 microsiemens în parenchimul central. După această perioadă s-a constatat
scăderea valorii conductibilităţii electrice a ţesuturilor tuberculilor.

în cazul variantei păstrată în condiţii frigorifice, creşterea conducti
bilit~rţii electrice a ţesuturilor a avut loc pe tot parcursul perioadei .de păs

trare. Creşterea a reprezentat 160 microsiemens în muguri; 90 în paren
chirllul subocular şi 7S microsiemens în parenchimul central.

După aceeaşi perioadă de păstrare, valoarea lnedie a conductibilităţii

electrice a tesuturilor tuberculilor mentinuti în conditiile mediului ambiant
a fost mai ~are în medie cu 4,3% faţ'ă d~ valorile determinate în probele
păstrate la 4°C.

CONCLUZII

(1) Tuberculii de cartof depozitaţi după 30-40 zile de la recoltare
nu au prezentat semne vizibile de încolţire după 110 zile de păstrare la 4°C,
dar au încolţit dup~l 21 de zile de păstrare în condiţiile mediului ambiant.
(2) Pe măsura intrării tuberculilor în vegetaţie, a crescut intensitatea pro
cesului de respiraţie cu 89,30/0 în cazul variantei păstrate 110 zile în condi
ţiile mediului ambiant şi cu 76,0% la varianta păstrată 297 zile la 4°C ..
12 - c. 261
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(3) La recoltare cea mai mare activitate a catalazei a fost determinată în
parenchimul central pentru ca aceasta să scadă în perioada de intrare în
vegetaţie concomitent cu creşterea acestei activităţi în lTIuguri. (4) Activi
tatea peroxidazei a prezentat valoarea Inaximă în parenchimul central al
tuberculilor fapt ce se corelează cu gradul mai avansat de îmbătrînire a
acestor ţesuturi. (5) Polifenoloxidaza a avut cea mai mare activitate în lTIU

guri, pe parcursul păstrării constatîndu-se intcnsificarea activităţii acestei
enzime pe m2.sura intrării tuberculilor în vegetaţie. (6) Ascorbinoxidaza a
fost identificată prin metoda '.Varburg nun1ai în muguri, activitatea acestor
enzime prezentînd un maximum după 89 de zile dc păstrare în condiţiile

mediului ambiant şi 110 zile de păstrare la temcperatura de 4°C. (7) Conduc
tibilitatea electrică a ţesuturilor a crescut în timpul intrării în vegetaţie a
tuberculilor probabil ca urmare a creşterii permeabilităţii membranelor
celulare. (8) Intrarea în vegetaţie a tuberculilor de cartof se caracterizează

din punct de vedere fiziologic prin creşterea intensităţii procesului de res
piraţie: a conductibilităţii electricc a ţesuturilor şi activităţii catalazei din
mugurI.
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RESEARCHES ON SEVERAL PHYSIOLOGICAL MODIFICATIONS
AI' POTATO AFTER HARVEST

SUMMARY

The researches demonstrated thatthe vegetation begining of tubers is characterized
from the physiological point of by the increasing of respiration process intensity, of electrical
conductibility tisseues and of catalase activity in buds. The ascorbinoxidase activity was
identified only in the buds and was maximum after 89 days of Keeping under surrounding
medium conditions and after 110 days of Keeping at 4°C. The polyphenoloxidase had its grea
t~t activity in the bucls ancl the peroxidase in the central parenchyma.

\TABLES

Table 1· - Respiration process intensity, enzymatic activity and electric conductivity of
tubers kept under surrounding mediumconditions

Table 2 ~ Respiration process intensity, eniymatic acti'.rity and electric cbnductivi ty of
. tubers tissues, kept at 4°<;;



MODIFICĂRI FIZIOLOGICE DupA RECOL:TARE

UNTERSUCHUNGEN EINIGER PHYSIOLOGISCHER
VERANDERUNGEN DER KARTOFFEL NACH DER ERNTE

ZUSAMMENFASSUNG

17~

Die ausgefiihrten Untersuchungen zeigten, class der Eintritt cler Kartoffelkl1011en in
die Vegetationsperiocle vom physiologischen Stanclpunkt ein VVachsen der Respirationspro
zesse, cler elektrischen Leitfăhigkeit cler Gewebe unel cler Katalaseaktivităt der Keime her
vorruft.

Ascorbinoxiclaseaktivitătwurcle nur in den Keimen festgestellt und zeigte ein Maxi
mum nach 89 Tagen Lagerung bei Zimmertemperatur und 110 Tagen bei Lagerung bei 4°C.

Die Poliphenoloxiclase hatte clie grasste Akti'rităt in clen Keimen und clie Peroxiclase
im Zentralparenchym.

LISTE DER TABELLEN

Tab. 1. Atmungsintensităt, EnzymaktivitLit und elektrische Leitfăhigkeit cler bei Zimmer
temperatur gelagerten Knollen.

Tab. 2. Atmungsintensităt, Enzymaktivităt unel elektrische Leitfăhigkeit cler bei 4°C gela
gerten Knollen.

VICCJ1E,UOBAHVI5I KACAIOU~I1EC5I HE KOTOPbIX
<p113110J10fI1YECKI1X H3MEHEI-H1I1 KAPTO<I>EJ151 TIOCJ1E Y130PKVI

PE3IOME

npHBO]J;HBlllHeC5l HCCJIep;OB8HH5l nOK838JIH, ~ITO H81J:aJIO BereTau.HH KJIy6HeH KapTo

lPeJI5l C lPH3HOJIOm1J:eCK0I1 TOtIKH 3peHI15l xapaKTepH3yeTC5l nOBhIWeHH5l HHTeHHBHOCTH npou.ecca
]J;hIxaHH5l, 3JIeKTpH1J:eCKOH npoBo]J;HMOCTH TKaHeH H aKTHBHOCTH KaTaJIa3hI B n01J:Kax. AKTHBHOCTh

aCI{Op6HHOKCH]J;83hI 6hIJIa yCTaHOBJIeHa TOJIhKO B n01J:KaX H 6hIJIa MaKCHMaJIhHOH 1J:epe3 89 ]J;HeH

xpaHeHH5l B yCJIOBH5lX OKpy)KaIOIU.eH cpe]J;hI H 1J:epes 110 ]J;HeH xp8HeHH5l npH TeMnepaType B

4°C. HaH6oJIhWa5l aKTHBHOCTb nOJIHcÎJeHOJIOKCHp;a3hI Ha6JIlo]J;aJIaCh B n01J:KaX, a nepoKcH,Il;a3bI
B u.eHTpaJIbHOH napeHxHMe.

TA13JIHUbI

Ta6JlulIp 1 - I1HTeHcHBHoCTh npou.ecca ]J;hIX8HH5l, 3H3HMaTHtIeCKa5l aKTHBHOCTh H 3JIeKTpHtIec
Ka5l npoBo]J;HMOCTh KJIy6HeH xpaHHBlllHXC5l B yCJIOBH5lX oKpy)KaIOII.I.eH cpe]J;bI.

Ta6JlulIp 2 - I1HTeHCHBHoCTh npou.ecca ]J;hlxaHH5l, 3H3HMaTH1J:eCKa5l aKTHBHOCTh H 3JIeKTpHtIec

Ka5l npoBo]J;HMOCTb TKaHe}I KJIy6HeH xpaHHBWHXC5l npH TeMnepaType B 4°C.
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LUCRAREA DE BAZĂ LA CARTOF PE DIFERITE CATEGORII
DE SOLURI îN PODIŞUL SUCEVEI

D. CATARGIU *

Sistemul de lucrare al solului pentru cartof, în condiţiile pedocli
matice din Podişul Sucevei, se cere a fi executat diferenţiat în funcţie de
tipul şi natura solului. Pe soIurile cernoziomoide cu drenaj natural bun,
arătura adîncă la 28-30 cm este cea mai corespunzătoare pentru cartof.
Pe soIurile podzolice şi pseudogleizate, afînarea solului fără drenaj
este riscantă si ineficientă din cauza înmlăstinirii solului. Arătura la
mică adîncim~ (15-18 cm) este cea mai indicată la cartof. Pe soIurile
brune şi cenuşii, afectate de excesul temporar de umiditate, lucr.ă'rile

de drenaj, afînare şi de adîncire a stratului arat la 28-30 cm, dau cele
mai bune rezultate.

Cultura cartofului în judeţul Suceava ocupă aproximativ 37 000 ha
(19% din arabil), fiin,d c?-ntonată mai 1l1.ult în zona solurilor cernoziompide
şi aluviale, mecanizabile şi mai puţin extinsă pe soIurile brune cenuşii~

argiloiluviale pseudogleizate, care predomină în zonă.

După nota medie de bonitare, clasele a II-a şi a VI-a, cartoful are un
potenţial de producţie de 22,8 t(ha tuberculi pe cele mai pretabile soIuri
şi de numai 17,2 t(ha, folosind în rotaţie toate categoriile de soIuri, clasele
de bonitare 11- X.

Cercetări în zonă în această problemă, deşi reduse G r ă din a r u
şi colab., 1974; N i col a e şi colab., 1974, Bre d t şi colab., 1979;
Cat ar g i u şi Sin, 1981), au scos în evidenţă că la cartof arătura adîncă

este potrivită atît pe soIurile cen10ziomoide, cît şi pe alte categorii de soIuri
profunde şi drenate, afinate la interval de 3-4 ani. Pe soIurile pseudo
gleizate, nedrenate şi afinate, arătura la mică adincime este cea mai co
respunzătoare lucrare pentru cartof.

Pentru ca această valoroasă plantă de cultură să poată fi extinsă cît
mai mult pe toate categoriile de soIuri din judeţ, se impune cunoaştereadife
renţială a modului de lucrare a terenului.

* S.C.A. Suceava
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MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

în perioada 1979-1983, s-a continuat tematica cu lucrările de bază
la cartof în cadrul unui asolament de 2-4 ani, pe trei categorii de soIuri
predominante în zona podişului Sucevei.

Numărul şi graduarea factorilor cercetaţi sînt redate în tabelele 1,
2 şi 3, pentru cele trei categorii de soIuri.

S-a experimentat cu soiul de cartof Desin§e, iar calcularea şi interpre
tarea rezultatelor s-a făcut după metoda statistică a analizei varianţei.

Lucrarea de bază s-a efectuat toamna cu plugul PP-4-30, iar cea de
afînare a solului, vara, cu maşina de aHnat 1\'IAS-60, la distanţa de 150 cm
şi adîncimea de 50 Cill.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Lucrarea de bază a solului diferrl în zonă., în funcţie de natura solului,
planta de cultură şi de unealta iolosiEi şi anUlne:

1. Pe soIurile cernoziomoide, care ocupă 120/0 din arabilul zonei,
arătura normală (martor) a dat o producţie medie pe trei ani de 49,2 t/ha
tuberculi. Faţă de această variantă, arătura adîncă a sporit recolta cu 0,6 tI
ha, iar discuirea consecutivă, (VI)' cît şi discuire + afînare adîncă la 50 cm
la interval de patru ani (V4 ) , a scăzut producţia cu 0,8-2,6 t/ha, însă ne
asigurat statistic (tabelul 1).

Sub aspect economic, numai sporul de 0,6 t/ha tuberculi avantajează

arătura adîncă, deoarece acesta la preţul de 1 leu kilogramul de cartof,
depăşeşte de două ori costul lucrării.

2. Pe soIurile podzolice, care ocupă circa 24% din suprafaţa arabilă,

afînarea adîncă a solurilor fără drenaj, conduce la scăderea producţiei de
tuberculi faţă de solul neafînat, datorită fenomenului de înmlăştinare, (are
duce la putrezirea tuberculilor (tabelul 2).

Tabelul 1

Producţia de tuberculi (t/ha) pe soIurile cernoziomoide

Variantele I 1981 I 1982

I
1983

1
M,dia I D

I
s

Precipitaţii (mm) 494 I 368 399 420 -

Discuit continuu 33,4 SO,5 S5,9 46,6 -2,6

Arat normal (20 cm) 34,6 56,0 57,0 49,2 martor

Arat adînc (30 em) 34,9 53,5 61,1 49,8 0,6

Diseuit + afinat la 4 ani 36,9 S1,2 57,2 48,4 -0,8

Media 34,9 52,8 57,8 48,5 -

DL 5% = 3,1; 1%=4,1; 0,1%=5,6 t/ha



LUCRAREA DE BAZA îN PODIŞUL SUCEVEI
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Tabelul 2

Variantele I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 IMedia I D I s

Neafînat (Mt.) 11,3 18,7 18,4 23,5 18,0 Mt. -
Afînat la 2 ani 10,8 19,0 14,0 25,3 17,3 -0,7 -

Afînat la 3 ani 14,0 19,1 12,1 20,5 16,4 - 1,6 -
Afînat la 4 ani 12,2 19,0 10,7 17,6 14,9 -3,1 (O)

DL 5%=3,4; DL 1%=5,0; DL 0,1%=7,3 t/ha

Efectul arăturilor

Arat la 15 cm 13,2 20,1 15,7 21,7 17,7 Mt. -

Arat la 20 cm 10,8 20,3 12,9 20,9 16,2 -1,5 000

Arat la 30 cm 12,3 16,5 12,7 22,5 16,0 -1,7 000

DL 5% = 0,5 1% = 0,7 0,1% = O,g tjha

Adîncimea stratului arabil peste 15 cm, duce la scăderea semnificativă

a producţiei, datorită aducerii la suprafaţă a orizonturilor gleizate acide
şi sărace în elemente fertilizante.

Interacţiuneadintre lucrările de afînare şi de adîncire a stratului ara
bil (fig. 1), a scos în evidenţă ca bună arătura la mică adîncime pe sol ne
annat.

Afînarea solului şi adîncirea stratului arabil conduce la scăderea

producţiei de tuberculi treptat cu mărirea intervalului dintre lucrări şi

adîncimi.

17

'15

O~

ARĂTURI ",,"15. 20. 30.
AF!NĂHi ~- NEAFÎNAT.

1919-1981

DL 5%::0,9; 1%:: 1,2; 0,1%=1,6

t1edia. Â...... Media.
15. 20. 30,

LA ;;: ANi.

18~25--- 11L
"n-- - 15.7~_ 157.:1.' V ~ =:...

~Media.AA...~~ledia.

15. 20. 30. 15. 2q.3~.

LA 3 ANi. LA l, AN!.

fiig. 1 - Lucrarea de afînare şi arat la cartof pe soiuri podzolite
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3. Pe soIurile cenuşii sau brune pseudoglcizate, care ocupa In zonă.

33% din arabil, lucrările dc drenaj clasic se impun ca necesare pentru car
tof (tabelul 3). La sporul lnediu, de 6,7 t/ha tubcI"culi, obţinut pe sol dre
nat, sistenlul de. dl'cnaj se amo:rtizează· în şase ani.

Lucrarea adîncă de afînare a solului la 50 cm şi 150 cm între intervale,
odată la trei ani, s-a dovedit distinct sClTInificativă la cartof fată de solul
drenat şi neafînat. '

Adîncirea stratului arabil la 15 CITI, cît şi la 30 CTI1, a sporit foarte
semnificativ recolta de tuberculi, depăşind cu 3,1-3,0 t/ha producţia vari
antci 11lartor lucrată. 11ormal.

Interacţiunea dintrc factori (fig. 2), arată că tehnologia de lucrare a
solului pentru cartof pe sol nedrenat, constă dintr-o arătură adîndt la 28
30 CITI, atît pe sol neafînat, cît nlai ales pe sol afînat la diferite intervale.

În cazul solur-ilor drenate şi neafînate producţia de cartof creşte foarte
senmificativ cînd arăturile se execută la lyjcrt adîncime. Dovadă, că. încă.

pe accsh~ soIuri nu tebuie intervenit brut2J pLin adîncirea de lucrare a ori-

Tabelul 3

Producţia de tuberculi (t/ha) pe solul brun-cenuşiu cu exces de umiditate - Şerbăuţi

Factorii ccrceta \ i I 10" I 1910 I 19" I 1982 I 1983 1"celi, I Dil I Semn.

Drenat

Nedrenat - Mt.

Precipitaţii - mm I 417 374 1 363 1 320 I 478 389 - I -
-------------1--------1--------------

1

, 15,6 I 2'1,0 14,5 I 28,8 25,4 21,7 Mt. I -

21,71 32,0 28,31 31,4 28,8 28,41 6,7\ "'*

DL 5%=3,1; 1%=4,5; 0,1%=8,8 tjha

Efectul lucrărilor de afînare

I
I

Neafînat (Mt.) 18,2 25,8 21,9 31,4 27,3 24,9 l\H.1 -

Afînat la 2 ani 19,5 28,2 21,9 29,6 27,3 25,3 0,41 -

Afînat la 3 ani 21,1 29,5 23,2 31,4 26,7 26,4 1,5 I **
Afînat la4 ani 20,5 28,9 22,7 30,2 26,9 25,8 0,9 -

AHnat la 5 ani 13,9 27,5 17,3 27,8 27,5 22,8 2,0 00

DL 5%=1,2; 1%=1,5; 0,1%=2,0 tjha

Efectul arăturilor

Arat la 12- 15 cm 20,0 27,2 19,9 31,2 32,1 26,1 3,1 ***
Arat la 18-20 cm 15,9 26,3 20,8 29,1 23,0 23,0 Mt. -

Arat la 28- 30 cm 20,1 30,4 23,4 30,0 26,3 26,0 3,0 ***
,

DL 5%=1,5; 1%=2,0; 0,1%=2,6 tjha
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Fig. 2 - Interacţiunea între drenaj, afînare şi aritturi la cartofi

zontulUl arabil. Acelaşi lucru se constată şi în cazul a.fînării solului la in
terval de doi ani; pentru ca la afînarea solului la interval de trei ani ară

tura la mică adîncime să fie egală cu cea adîncă, asupra recoltei de cartof.
Afînarea solului la interval de patru şi cinci ani duce la scăderea producţiei

de cartof şi la anularea diferenţelor dintre arături.

CONCLUZII

Lucrarea de bază pentru cartof pe diferite categorii de soIuri în zona
podişului Sucevei se prezintă astfel:

(1) Pe soIurile cernoziomoide arătura .adîncă la 28-30 cm este supe
rioarrl celorlalte arături cercetate la cartof. In acest caz s-a obţinut un spor
de recoltă de 0,6 t/ha .:tuberculi, care la valoarea de 1 leu/kg,depăşeşte de
două ori costul arăturii adînci. (2) Pe soIurile podozlice, afînarea solului
la SO cm adîncime fără drenaj clasic nu sporeşte recolta de cartof, ca de
altfel şi adîncimea stratului arabil peste grosimea stratului cu humus (15 cm)
(3). Pe soIurile brune şi cenuşii, pseudogleizate, cu exces temporar de umi
(Etate, aportul drenajului clasic este distinct semnificativ rentru cartof
(spor 6,7 t/ha tuberculi faţă de solul nedrenat). Lucrarea de afînare a so
lului la 50 cm adîncime, efectuată la cartof ofaH la tIei ani, sporeşte recolta
cu 1,5 t/ha tubercnli. Arătura la mică adîncime, cît şi cea adîncă (28-30
cm), sporesc producţia de cartof cu 3,0-3,1 t/ha tuberculi.
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BASING WORK AT POTATO ON DIFFERENT SOILS CATEGORIES
IN THE SUCEAVA PLATEAU

SUMMARY

The system of soil working for potato crop. in the pedoclimatic conditions in the Suceava
Plateau differs in function of the type and nature of the soil. On chernozem soils with brown
natural drainage, the ploughing of 2~-30 cm depth is the most correspondent for the potato
crap. On podsol and pseudogleyed soils the breaking up of the soil without drainage is not
efficient. The ploughing at 16- 18 cm depth is most indicated for potato crop. On brown and
grey soils with temporary humidity exeess the works of drainage, breaking up and ploughing
at 28- 30 cm depth gave the best results at potato crap.

FIGURES

Fig. 1 - Breaking up and ploughing at potato crop on podsol soils
Fig. 2 - Interaction between drainage, breaking up and ploughings at potato

\TABLES

Table 1 - Tubers yield (tjha) on chernozem soils.
Table 2 - Tubers yield (tjha) on podsolsoils from Ilişeşti

Table 3 ~ Tubers yield (tjha) on brown-grey soil with humidity exeess-Serbăuţi.

DIE GRUNDARBEIT BEI KARTOFFELN AUF VERSCHIEDENEN
BODENKATEGORIEN IM SUCEAVAER HOCHLAND

ZUSAMMENFASSUNG

Die Bearbeitung des BJdens fur Kartoffeln unter den pedoklimatisehen Bedingungen
des Suceavaer Hochlands muss differenziert nach der Art und der Natur des Bodens erfolgen.

Auf Tsehenosembădenmit guter natiirlicher Drainage ist fur die Kartoffel am vorteil
haftesten ein Tiepffliigen aui 28- 30 em.

Auf Padsol nnd Pseudogley baden ist ein Loekeru ahne Drai11age riskant und
ineffizient wegen der Versehliimmung des Badens. Bei Kartaffeln ist ein weniger tiefes Pfliigen
(16- 18 cm) vorzuziehen.

Auf braunen und grauen Baden mit teilweise zu grosser Feuchtigkeit werden Drainage
arbeiten mit Loekerung der Ackerkrume auf 28- 30 cm vargesehlagen.
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Tab. 1. Der Knallenertrag (t/ha) auf Tschernosemboden.
Tab. 2. Der Knallenertrag (t/ha) auf Padsalboden van Ilişeşti

Tab. 3. Der Knollenertrag (t/ha) auf braun-grauen Badem mit Feuchtigkeitsubcrfluss
Serbăuţi.

LISTE DER ABBILDUNGEN

Abb. 1. Lackern und Pflugen bei Kartoffeln auf Padsolboden.
A bb. 2. Zusammenwirken van Drainage, Lockerung und Pflugen bei Kartoffeln.

OCHOBHA~ OEPAEOTKA nOn KAPTO$Eflb HA PA3nH4HWX
KATErOPH~X CY4ABCKOrO TInATO

PE3IOME

CMcTeMy o6pa6oTKM nOLIBbI nOA KapTo<iJe.Tlb B nOLIBeHHO-KJIHMamLIeCKMX yCJIOBMHX Cy

'tIaBCKOrO nJIaTO CJIeAyeT AeJIaTb AHep<iJepeHIJ,H pOBaHHo, B 3aBHCHMOCTM OT TMna M xapar<Tepa
nOLIBbI. Ha LIepHo3eMHblx nOLIBax, C XOpOlllHM eCTeCTBeHHbIM ApeHaLKeM, UaHOOJIee nplIroAHoH

AJIH KapToepeJIH HBJIHeTCH rJIyooKaH BCrIaIllKa Ha rJIYOHHY B 28 - 30 caHTHMeTpOB. Ha nOA30JIHC

TbIX 11 nceBAOorJIeHHbIX nOLIBax pbIXJIeHHe nOLIBbI 6e3 ApeHa)Ka HBJIHeTCH pHcKoBaHHbIM H HC3ep
<'peKTHBHbIM BCJIep;CTBHe B03MOLKHOCTH 3aoo.'wLIIIBaHHH nOLIBbI. Ha TaKHX nOLIBax HaH60JIee

nplIro)J;HoH AJIH KapToepeJIH HBJIHeTCH BcnaIllKa Ha rJIyo/I\H9 B 16 - 18 CM. Ha OypbIX 11 cepbI

IIOLIBax CTpap;alOIIJ,HX BpeMeHHbIM H36bITKOM BJIa)KHOCTH, HalIJIyLIlliHe pe3YJIbTaTbI P;JISI KapToepeJIH

)J;alOT p;peHaLKHble paooTbI, pbIXJIeHHe H yrJIYOJIeHHe naXOTHoro CJIOH AO~ 28 30 CM.

05b)ICHEHI1E PI1CYHKOB

Puc. 1 - PbIXJIeHHe H BcnaIllKa nop; KapToepeJIb nOp;30JIHCTbIX nOLIB
Puc. 2 - B3aHMoAeHcTBHe Me)Kp;y p;peHaLKeM, pbIXJIeHHeM H BcnaIllKoH nop; KapToepeJlb

T A5J1I1LJ.bI

Ta6Jlul{a 1 - YpoLKaH KJIyoHeH (Tira) Ha LIepH03eMOBHp;HbIX nOLIBax

Ta6JlUlfa 2 - YpoLKaH KJIy6HeH (Tira) Ha nOp;30JIHCTbIX nOLIBax B I1JIHHIllTM

Ta6/lUl{a 3 - YpoLKaH KJIy6HeI1 (TiTa) Ha cepo-oypOH M36bITOLIHO BJIaLKHOH nOLIBe B llIepo3YUb
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DATE PRIVIND REDUCEREA CANTITĂŢII DE BULGĂRI

DIN MASA DE TUBERCULI, LA RECOLTATUL MECANIZAT,
îN CONDIŢIILE DE LA SUCEAVA

D. SCURTU*

Cercetările efectuate laS.C.A. Suceava în anii 1982-1985, pe un
teren cu 32- 41 % argilă coloidală, au dovedit că în anii cu veri şi toamne
secetoase, arătura de toamnă contribuie la diminuarea cantitătii de
bulgări de pămînt încorporaţi în masa de tuberculi. Prelucrarea s~lului
primăvara cu cultivatorul CPGC-4, oferă de asemenea şansa reducerii
proporţiei de pămînt din recolta brută. Rezultatele satisfăcătoare s-au
obţinut şi prin plantarea directă (fără nici o lucrare a solului în primă

vară), atunci cînd tasarea din anul precedent a fost redusă, proporţia

de argilă nu a depăşit 32% şi mai ales dacă terenul a fost prelucrat prin
două arături (vară şi toamnă).

Cercetările efectuate pînă în prezent dovedesc că pe soIurile care con
ţin peste 35% argilă, folosirea combinei CRC-2 poate prezenta unele incon
veniente (B r i a, 1978).

Datorită frecvenţei mari a acestor terenuri şi în judeţul Suceava, în
anul 1982 au fost iniţiate cercetări cu scopul conturării unor posibilităţi de
diminuare a proporţiei de bulgări din masa de tuberculi.

Datele orientative obtinute evidentiază necesitatea diferentierii mo
dului de pregătire a solului primăvara, ţin.'îndu-seseama de calitate~ arăturii,
de gradul de tasareşi de structurare a solului.

Comparativ cu terenurile lutonisipoase, pe cele cu conţintl;.t ridicat de
argjlă, mecanizarea recoltatului întîmpină unele dificultăţi. In afară de
uz;ura ridicată a organelor active, creşterea consumului de carburanţi, di
minuarea randamentului agregatelor, reducerea intervalului optim de lucru,
pe soIurile mai grele se întîmpină mari greutăţi în separarea bulgărilordin
masa de tuberculi.

* S.C.A. Suceava
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MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a fost amplasată după cereale păioase, în cadrul asolan1en-'
tului experi:rpental, alegîndu-se perimetre cu un conţinut ridicat de argilă

(tabelul 1). In scopul amintit, pregătirea terenului s-a realizat vara în trei
variante, iar primăvara în şase variante. Calendarul lucrărilor este prezen
tat în tabelul 2. în toţi cei trei ani în urma arăturilor timpurii au rezultat
bulgări compacţi, indiferent de adîncimea executării acestora. Gradul de
compactare al bulgărilor a fost mai pronunţat în anii 1982 şi 1984.~ La
acesta a contribuit atît continutul ridicat de argilă fizică cît si tasarea ex
cesivă ocazionată de recoltatul cerealelor, mai ales în vara' anului 1984
cînd terenul a fost umed.

Tabelul J

Analiza granulometrică

I
Anii

~'pecific;lre

I I198:3 1984 1985

Nisip grosier - 0/ 2,2 I 6,8 I 1,7/0

Nisip fin - 0/ 28,5 38,5 34,8/0

Praf - 0' 28,3 22,9 26,5/0

Argilă coloidală - % 41,0 32,0 37,0

Argilă fizică - OI 57,9 46,0 52,7/0

pH (apas) 5,5 5,4 5,2

Humus - 0/ 4,7 3,3 " ~
/0 ,) ,':'

P 20 5 - mg/lOO g sol 3,7 8,7 5,3

Tabelul 2

Calendarul lucrărilor

I
Arătură timpurie

I
Arătură de tnamnă

Varianta

I I I I1982 19&3 1984 1982 1983 1984

1 25,08 30,08 17,09 - - -

2 25,08 30.08 17.09 24.09 11. 10 26.10

3 - - - 24.09 11.10 ;26.10

Lucrările de primăvară s-au executa la 4-6 aprilie. Planiatul s-a
efectuatla 4 aprilie, 17 aprilie şi 5 aprilie, folosindu-se maşina 4 SaBP-70.
înainte de executarea lucrărilorde pregătire au fost administrate 80-100' kg
P205 şi 150-180 k~'azotat la' hectar în funcţiede provizia solului în' fosfor
şi hmhus. La plantare s-a realizat desimea de 55-62 mm tuberculi, folo-
sind soiul Desiree - înmulţirea 1 (!Il)' 'j ,,'

În preajma răsăritului notat la 23 mai şi 14-15 mai (cronologic)
s-a aplicat 1,5 kg SencoL Pentru combaterea buruienilor perene în fiecare
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an s-a executat o praşilă manuală, succedată de o rebilonare cu tracţiune

animală. Pentru combaterea gîndacului din Colorado s-au executat două

trataluente cu Detox (emulsie), iar împotriva manei s-au efectuat 3-5
tratanlente folosind alternativ produsele Mancozeb şi Ridomil.

Recoltatul s-a realizat cu combina CRC-2 în decada a 2-a a lunii sep
telubrie, după uscarea totală a vrej ilor. Suprafaţa recoltabilă a unei va
riante a fost de 22,4 m 2 ; numărul repetiţiilor fiind patru, iar aşezarea va
riantelor dupa metoda split-plot.

În vederea determinării cantităţii de bulgări în masa de tuberculi
"recolta" fiecărei variante a fost reţinuta re prelate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Gradul de lnăruntire a solului. Cu toate că în momentul executării
arăturii timpurii (25.08) 'din anul 1982 solul a avut umiditate suficientă
(23,40/0) la adîncimea de 10 cm, totuşi frecvenţa bulgărilor a fost foarte
luare. Conţinutul ridicat de argilă coloidală (41,0% ) şi mai ales tasarea din
perioada recolEtrii cerealelor paioase, pot fi considerate principalele cauze
care au condus la apariţia bulgarilor cu grad ridicat de compactare. Insufici
enţa precipitaţiilor înregistrate pînă la îngheţarea solului (tabelul 3) a de
terminc:.t estomparea proceselor fizice şi biologice care conduc la dezagre
garea bulgarilor.

Tabelul 3

Caracterizarea regimului pluviometric

Preeipihţii (mm)
Intervale de timp

1982 1893 1984

3 decade înaintea arăturii timpurii 55 115 43

2 decade în8.intea arăturii timpurii 26 26 21

1 decad~L înaintea arăturii timpurii 24 O 9

3 decade inaintea arăturii ele toamnă 16 7 27

2 decade înaintea arăturii de toamnă O 6 13

1 decadă înaintea ară-turii de toamnă O O O

Arătură timpurie - arătura de toamnă 16 9 64

Arătură timpurie - îngheţ 29 20 69

AriHur{L de toamn~l - îngheţ 12 11 6

Ca urmare a acestor condlţl1 proporţia gravimetrică a bulgărilor mai
luari de 9 cm, În varianta arată timpuriu şi neprelucrată primăvara, aiost
deosebit de ridicată - 25% (tabelul 4). Frecvenţa acestora a fost mare şi

în varianta prelucrată de două ori (timpuriu la 16-18 cmşi:toamna la
22- 24 Cll1). Aceste date dovedesc că bulgării foarte compacţirezultaţi Ia
arăturile de vară sau timpurii şi 'mai ales dacă precipitatiilecăzutenu
concură la dezagregarea lor, se menţin şi în timpul iernii.· în. urma prelu~
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Cantitatea de bulgări, în bilon după plantare, 1983

Tabelul 4

Adîncimea arăturii (cm) I Lucrări de primăvară
~..~} gra'vinletric' al hulgărilor

cu 0 de 000 CIn

timpurie

I
toamnă I"um" \ utila; folosit <3 I 3-6

I
6-0 I > 9

-
I

nelucrat 69 4 2 I 2.'5

22-24 1 GD - 3,2 93 3 2 2
-

I
2 GD - 3,2 93 I 3 1 3

1 CPGC- 4 94

I~
1 -

1 I GCO-3 95 1I

- nelucrat 80 3 2 15

1 GD-3,2 91 4 2
,.,

16-18 22-24
,)

2 GD - 3,2 85 5 1 9

1 CPGC-4 88 2 2 8

1 GCO-3 97 _11_1 1

- nelucrat 94 2 1 3

22-24 1 GD-3,2 96 2 1 1-
2 GD-3,2 95 4 1 --

1 CPGC-4 96 2 1 1

1 GCO -3 97 2 1 -

crării terenului tasat numai prin arătura de toamnă, proporţia bulg~Lrilor

lnari (>9 cm) s-a diminuat de 5-8 ori (tabelul 4), deşi umiditatea solului
a fost mai redusă (21,20/0) comparativ cu momentul executării arăturii
timpurii.

între lucrările de pregătire a solului, efectuate priInăvara, nu au
existat diferenţe în ceea ce priveşte gradul de mărunţire a bulgărilor.

2. Gradul de îmburuienare, determinat în anul 1985 şi exprimat gra
vimetric (tabelul 5), nu relevă diferenţieri evidente între cele trei modtlri
de prelucrare a solului vara şi toamna. Datele înscrise în tabelul 5 eviden
ţiază o îmburuienare mai puternică în variantele prelucrate cu cultivatorul
sau cugrapa cu colţi oscilanţi. Această tendinţă se menţine atît în ceea ce
priveşte greutatea totală a buruienilor cît şi îmburuienarea cu specia Setaria
viritlis.

3. Afînarca solului din bilon, determinată cu ajutorul pendrome
trului tip Chiriţănu a fost influenţatănegativ de arătura timpurie (B re d t,
1979) şi nu se. corelează cu energia consumată la pregătireadin primăvară.

Faptul că în anul 1985 tasarea solului dinbilon a .fost mai mare, nu se da
torează conţinutului de argilă din sol ci tasării excesive produsă la recol
tatulcerealelor, în anul precedent. Acest lucru se remarcă mai ales în vari
anta neprelucratăîn primăvară, unde individualitatea bulgărilor s-a I1ţen

ţinut pînă la maturitatea plantelor de cctrtof (tabelul 6). Aşteptata depen-
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Greutatea buruienilor, masă verde*), t/ha în anul 1985
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Tabelul 5'

Epoca arăturii

Lucrări de primăvară

I
timpurie+-

I
timpurie toamna toamna

Total specii

Nelucrat 3,0 4,4 4,5

1 discuit 3,4 3,8 4,4

2 discuiri 2,7 4,6 2,8

Cultivat cu CPGC - 4 5,4 5,4 5,5

AHnat cU GCO- 3 5,4 4,7 5,4

Setaria viridis

Nelucrat 1,1 1,1 1,5

1 discuit 1,9 1,5 1,4

2 discuiri 1,7 2,7 0,9

Cultivat cu CPGC- 4 2,3 2,4 1,6

Afînat cu CGO- 3 3,1 3,0 2,2

*) - înainte de recoltare

Tabelul 6

Rezistenţa solului la penetrare*), kg/em2

Epoca arăturii

Lucrări de primăvară 1983

I
1985

I I+II I I - 1 I I+II I I -
1 II x II x

0-20 cm

Nelucrat 1,5 1,3 1,3 1,3 5,0 5,5 4,0 4,8

1 discuit 1,7 1,3 1,8 1,6 2,5 3,0 3,5 3,0

2 discuiri 1,5 1,1 1,5 1,4 2,5 2,0 1,5 2,0

Cultivat cU CPGC- 4 1,5 1,5 1,8 1,6 2,5 2,0 1,5 2,0

Afînat cU GCO-3 1,6 2,0 1,8 1,8 4,0 4,0 2,5 3,5
- 1,6 1,4 1,6 - 3,3 3,3 2,6 -x

20-40 cm

Nelucrat 7,4 5,7

I
5,6 6,2 11,0 15,5 13,0 13,1

1 discuit 7,9 5,3 6,7 6,7 8,5 9,5 8,5 8,8

2 discuiri 6,9 5,5 6,5 6,3 10,0 11,0 6,0 9,0

Cultivat cu CPGC- 4 7,7 6,9 6,8 7,1 10,0 12,0 8,0 10,0

AHnat cu GCO-3 8,0 7,0 7,3 7,4 10,0 13,0 12,5 11,8
- 7,6 6,1 6,6 - 10,0 12,2 12,0 -x

*) - în bilon, înainte de recoltare
1 - timpurie; II- toamna

13 - c. 2:6:1
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dentă între gradul de afînare şi cantitatea de pămînt încorporată în
lIre~oltă(( nu este confirmată, coeficientul de corelaţie fiind nesemnificativ
(r = 0,183).

4. Cantitatea de pămînt încorporaHl în masa de tuberculi. Cele mai
mari cantităţi de pămînt încorporate în lnasa de tuberculi s-au înregistrat
în anul 1983 şi 1985. La aceasta a contribuit cel mai mult gradul de ta
sare al solului în perioada recoltării cerealelot, care în anul 1984 a fost deo
sebit de accentuată. Ca urmare, în 1985 au fost transportate, odati cu re
colta de tuberculi, cele mai mari cantităţi de pămînt, ce au ajuns pînă la
15,9-18,3 tjha, reprezentînd 38-450/0 din producţia de cartof (tabelul 7).
întrucît valorile medii nu facilitează conturarea unor tendinţe, este mai
utilă analiza datelor anuale.

Tabelul 7

Cantitatea de pămînt încorporată in masa de tuberculi

Lucrări de primăvară

Nelucrat

1 discuit

2 discuiri

Cultivat cu CPGC- 4

Afînat cu GCO- 3

Nelucrat

1 discuit

2 discuiri

Cultivat cu CPGC- 4

Afînat cu GCO- 3

Nelucrat

1 discuit

2 discuiri

Cultivat cu CPGC- 4

Afînat cu GCO- 3

t/ha % părnÎ'1t *)

1983
1

1984
I

1985 X 1983 I 1984 I 1985 XI

Arat timpuriu

7,2 3,8 11,2 7,4 20 10 32 20

6,6 5,5 13,0 8,3 17 15 33 22

5,0 3,8 15,9 8,2 13 11 38 21

7,3 4,7 8,4 6,8 21 15 23 20

6,8 6,0 8,7 7,2 18 18 22 19

Arat timpuriu şi toamna

8,7 3,9 6,7 6,4 21 10 18 17

7,3 6,6 9,6 7,8 18 19 24 20

4,2 3,6 18,0 8,6 10 11 45 22

9,3 3,9 5,5 6,2 23 12 15 17

6,1 6,6 8,4 7,0 14 21 22 18

Arat toamna

6,3 3,7 7,6 5,9 17 10 21 16

5,5 3,9 13,6 7,6 14 10 36 20

5,2 3,9 18,3 9,1 13 11 43 23

6,5 3,2 5,6 5,1 17 9 17 14

8,3 2,7 8,2 6,4 20 7 21 16

*) - raportată la producţia de tuberculi

Cînd terenul a fost mocerat tasat (1984) sau cînd gradul de structurare
(granulare) a fo~t l1:ai propu:nţat (1983), .r<.:p:.tarea ~uc:ării d~ di~cuire (cu
GD-3,2) a contnbult la dnl1lnUarea cantlta'ţll de pamInt reţInuta de ben
zile transportoare ale com.binei. Această tendinţă a fost~mai evidenEt cînd
teI'enul a fost arat timpuriu sau timpuriu -t- toamna. In anul 1985, cînd
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constelaţia factorilor a fost c,ţa. mai nefavorabilă.(tasare. excesiva în 1984,
sol lipsit de struct.ură granulară), repetaret:ţlllcrăriide discuire s-a materia
lizat prin majorarea cu ,.22',; 87<yo a cantităţii de pămînt încorporată în. masa.
de tuberculi.

Faptul că plantarea directă, fără nici o prelucrare prealabilă, nu a
condus în totdeauna la majorarea cantităţii de pămînt comparativ cu vari
anta discuită, permite să se întrevadă această posibilitate, mai ales în anii
cînd solul nu a suferit o tasare evidentă şi cînd gradul de compactare al
bulgărilor este mai redus.

Folosirea cultivatorului (CPGC-4) la pregătirea patului germinativ s-a
dovedit a fi foarte utilă luai ales în anul 1985, cînd s-a realizat o'
mai bună mărunţire a bulgărilor comparativ cu grapa cu discuri.
Cu foarte puţine excepţii, prelucrarea solului cu cultivatorul (echipat cu'
vibrocultor şi grapă elicoidală) a contribuit la diminuarea cantităţii de bul
gări încorporată în nlasa de tuberculi sub nivelul înregistrat în parcelele
neprelucrate.

în genere efectele grapei cu colţi oscilanţi (GCO-3) sînt asemănătoare
cu cele înregistrate în parcelele prelucrate cu cultivatorul CPGC-4 deşi

realizează o mărunţire mai accentuată a solului (P o p e s cuşi colab.,
1978).

5~ Producţia de tuberculi. Luînd în considerare producţiile medii
calculate pentru acţiuni principale se relevă inferioritatea arăturii timpurii
comparativ cu arătura de toamnă (tabelul 8). Aceasta nu înseamnă însă că

arătura mai timpurie este nefavorabilă creşterii gravimetrice a tuberculilor.
Diminuarea producţiei se datorează faptului că în cei trei ani în care a fost
efectuată experienţa, după arătura timpurie a urmat un timp secetos care a
intensificat uscarea bulgărilor, diminuarea rezervei de apă în sol şi prin
aceasta reducerea activităţii microbiene în stratul arat. An,aliza datelor
meteorologice din ultimii 35 ani relevă că frecvenţa acestor condiţii este
ridicată (43-60<yo)' Acest neajuns al arăturilor timpurii a fost parţial com
pensat de arătura de toamnă mai ales în anul 1983. Cu toate acestea repe
tarea arăturii nu s-a justificat nici sub aspectul producţiei şi nici sub aspect
econonlic (S o col, 1977). Este însă greu de presupus că această tendinţă,

manifestată în experienţele "flotante" şi amplasate pe terenuri lipsite de
buruieni perene, se va repeta în experienţe staţionare, mai ales dacă terenul
va fi infestat cu AgropyrU111, repens şi compozite perene. Valorile medii evi
denţiază că în condiţii de secetă este mai avantajoasă adHura de toamnă.

Cu toate acestea este necesar să fie subliniată "relativitatea" acetui avantaj
dacă se ia în considerare că arătura timpurie este lipsită de calităţile sale
în cazul cînd după executarea ei nu se mai execută alte lucrări culturale.
De asemenea trebuie să se ţină sealna şi de faptul că la arătura de toamnă

(în anii secetoşi) consurnul de carburanţi este "multiplicat", depăşind sem
nificativ pe cel înregistrat la executarea a două arătud.

Comparativ cu varianta prelucrată repetat cu grapa cu discuri, pregă

tirea patului germinativ cu cultivatorul (CPGC-4) a fost însoţită de o di
minuare a producţiei cu 2,2-4,4 t/ha (tabelul 9). Cele mai mari diminuări

de producţie - 3,3-4,4 t/ha - s-au înregistrat în parcelele arate o singură

dată.

Folosirea grapei cu colţi oscilanţi (GCO-3) a fost utilă numai în cazul
arăturilor tîrzii (tabelul 9).
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Producţia de tuberculi, tjha acţiuni printip,a1e

Tabelul 8

1

Mediq
Pregătirea terenului ,

i983-:1985 I dif.

Arat timpuriu 22- 24 cm 36,7 -1,4
,

Arat timpuriu 16- 18 cm şi arat toamna
22-24 cm 37,1 ~0,4

Arat toamna 22-24 cm ~8, 1 Mt.
"

Nelucrat primăvara 36,9 -1,8

Discuit odată cu GD-3,2 38,3 ~O,4

Discuit 2 ori cu GD-3,2

I
38,7 Mt.

Cultivat cu CPGC-4 35,3 -3,4

Afînat cu GCO-3 38,4 -0,3

DL 5%= 4,0 t/ha

Producţia de tuberculi în anii 1983-198~

Tabelul 9

, t/ha

I
Medh.

Lucrări de primăvară

I I I1983 1984 1985 t/ha diferenţe

Arat timpuriu la 22-24 cm

Nelucrat 36,28 38,22 35,48 36,66 -1,69 1,5

1 discuit 38,16 35,06 39,95 37,72 -0,63 -0,75

2 discuiri 38,78 34,70 41,59 38,35 mt. -0,98

Cultivat cu CPGC-4 34,70 31,17 35,87 33,91 -4,44 -2,14

Afînat cu GCO-3 37,96 33,47 39,76 37,06 -1,29 - 3,07

Arat timpuriu (16-18 cm) şi toamna (22.,-24 cm)

Nelucrat 41,24 34,77 37,03 37,68 -0,65 1,17

1 discuit 40,51 35,27 40,04 38,70 0,37 0,23

2 discuiri 42,03 33,05 39,91 38;33 mt. -1,00

Cultivat cu CPGC- 4 40,55 32,37 35,49 36,13 -2,20 0,12

Afînat cu GCO- 3 43,88 31,82 37,91 37,87 -0,46 -2,26

Arat toamna la 22- 24 cm

Nelucrat 37,10 36,60 35,85 36,51 -2,82 mt.

1 discuit 39,59 37,69 38,15 38,47 -0,86 mt.

2 discuiri 39,72 35,50 42,78 39,33 mt. mt.

Cultivat cu CPGC- 4 38,10 36,07 33,86 36,01 -3,32 mt.

Afînat cu GCO-3 41,55 39,42 39,44 40,13 0,80 mt.

DL 5% ~ 3,68 5,40 3,05 4,04
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Sub aspectul pr;oductivităţii culturii repetarea prelucrării solului cu
grapa cu discuri, cu toate căa contribuit la diminuarea cantităţii de pămînt

din masa de tuberculi, nu a contribuit la sporirea producţiei, decît în anul
1985 şi numai în cazul arăturii de toamnă. Aceasta se poate datora în bună

parte faptului că repetarea rulării agregatului a înrăutăţit unele însuşiri

fizice ale solului în profunzime (M ii Il e r, 1975).

Analiza producţiiloranuale permit să se întrevadă posibilitatea trans
ferării integrale a lucrărilor de pregătire a patului germinativ în anul pre
mergător cultivării,cartofului. Aceasta este sugerată de faptul că producţia

parcelelot arate timpuriu (la 16 - 18 cm) şi toamna (la 22 - 24 cm), în anii
1983 şi 1984 (cînd tasarea din anii precedenţi a fost moderată) a fost foarte
apropiată indiferent dacă plantarea a fost precedată de o discuire sau s--a
efectuat în terenul nelucrat. În medie pe cei doi ani amintiţi diferenţa de
producţie între aceste două "variante culturale" a fost de nUll1ai 0,1 tiha în
favoarea discului.

CONCLUZII

(1) Pentru elaborarea nnei strategii culturale menite să contribuie la
diminuarea proporţiei de bulg{ui din masa tuberculilor este necesar să se
desfăşoare o cercetare mai amplă şi multidisciplinară. (2) Diminuarea pro
porţiei de bulgări, fără ca aceasta să fie însoţită de scăderea producţiei,

este posibilă fie prin prelucrarea solului" (?-rat toamna) cu grapa cu colţi

oscilanţi, fie prin executarea a două arături în anul precedent şi plantarea
directă, fără alte lucrări pregătitoare în primăvară. (3) Repetarea afînării

solului (în primăvară) cu grapa cu discuri se justifică numai în cazul unei
tasări excesive şi aunci îmburuienări cu specii perene.
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DATA CONCERNING THE REDUCTION OF CLODS QUANTITY FROM
THE TUBERS MASS, AT MECHANICAL HARVEST,
UNDER THE CONDITIONS OF SUCEAVA REGION

SUMMARY

The researches carried out at the station from Suceava during 1982-1985, on a soil
with 32-41% coloiclal clay demonstrated that in the years with dry summers and autums,
the autumn ploughing contributes to the climinishing of clods quantity from the tubers mass.
The work of the soil during spring with the CPGC-4 cultivator also reduces the clod propor
tion in the harvest. Good results were obtained by direct planting-without any work of the soH
in spring - then when the settling of the previous year was reduced, the c1ay proportion
wasn't over 32% and especially if the terrain was ploughed twice (summer and autumn).

{I'ABLES

Table 1 - Granulometric analyse
Table 2 - Works calendar
Table 3 - Rainfall characterization
Table 4 - Clods quantity in ridges aHer planting, 1983
Table 5 - Weeds and green matter weight, t/ha in 1985
Table 6 - Soil resistance to penetration, kg/cm2

Table 7 - Soil quantity in tubers l11.ass
Table 8 - Tubers yield, t/ha - main actions
Table 9 - Tubers yield - during 1983- 1985

DATEN BEZOGLICH DER VERRINGERUNG DER KLUTEN-MENGE
AUS DER KOLLENMASSE BEI DER MECHANISCHEN ERNTE UNTER

DEN BEDINGUNGEN VON SUCEAVA

ZUSAMMENFASSUNG

Die ausgefUhrten Untersuchungen in der Station Suceava in elen Jahren 1982- 1985
auf einem Boden mit 32-41% koloidalem Ton bewiesen, dass in den Jahren mit trockenem
Sommer und Herbst clas Herbstpf1ugen zur Verringerung der Kluten in cler Knollenmasse
beitrăgt. Die Bearbeitung cles Boclens im Friihjahr mit dem Kultivator CPGC-4 kann auch
zu einer Verringerung des Klutenanteils im Erntegu t Hihren. Zufriedenstellende Ergebllisse
wurden auch durch direktes Pf1anzen - ohne eine Bodenarbeit im Friihjahr - erzielt, wenn
die Bodenverdichtung im vorangehenden Jahr gering, der Tonanteil nUl' bis 32% und vor
allem der Boden durch zweimal Ptliigen (Sommer und Herbst) bearbeitct wurde.

LISTE DER TABELLEN

Tab. 1. Korngr6ssenbestimmung.
Tab. 2. Ka1ender der Arbeitel1.
Tab. 3. Charakterisierung cles Niederschlagsregime.
Tab. 4. Die Menge der Kluten im Damm nach dom Pilanzen 1983.
Tab. 5. Das Unkrautgewicht, Frischmasse, t{ha im Jahre 198.5.
Tab. 6. Der Eindringwiderstancl des Bodens, kg{cm2 •

Tab. 7. Die Bodenmenge in der Knollenmasse.
Tab. 8. Der Knollenertrag, t{ha - Hauptaktionen.
Tab. 9. Dor Knollenertrag - in den Jahren 1983-1985.
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JlAHHbIE KACAIOIll,VIEC5I CHI1)KEHVI5I KOJlVI4ECTB KOMbEB
3EMJ1I1 B MACCE KJIY5HEvl DPVI MEXAHI13I1POBAHH0t1

Y50PKE KAPTOcI>EJI5I B YCJIOBI15IX CYLIABbI

PE310ME

OOCJlep;OBam15I, npOBO;:J;HBllIHeCH Ha OnbITHOH CTaHll,HH CYlJaBa Ha nOlJBe C 32 - 41%
'co;:J;ep>KaHHeM KOJlJlOHP;HOH fJlHHbI nOKa3aJIH, lJTO npH 3acyllIJlHBOM JleTe H oceHH oceHHHH BcnallI
Ka cnocOOCTByeT CHH}KeHHIO KOJlHlJecTB KOMbeB B Macce KJlyoHefr. 06pa6oTKa nOlJBbI BecHofr

KYJlbTHBaTopoM CPGC - 4 TaK>Ke p;aeT B03MO>KHOCTb CHHSHTb nponopUHIO SeMJlH B 06ll.\eM

ypo>Kae. Yp;OBJleTBOpHTeJlhHble pesYJlbTaTbI 6bIJlH nOJlylJeHbI TaK>Ke H npH HenOCpep;CTBeHHOH

nocap;Ke 6es KaKofr JlHOO o6pa6oTKH nOlJBbI BecHoH, eCJlH ynJlOTHeHHe nOlJBbI B npep;bIp;yll.\eM

rop;y He ObIJlO CHJlbHhIM, eCJlH nponopUHH fJlHHhI He npeBocxop;HT 32% H B ocooeHHocTH eCJlH

nOlJBa OhIJla oopa6oTaHa ;:J;ByMH BcnallIKaMH - JleTHeH H BeceHHeH.

TA13JUUJ,bI

Ta6.wl{a 1 - fpaHYJlo:VleTpHlIecImfr aHaJlHS

Ta6Jluu,a 2 - KaJleHP;ap pa60T
Ta6Jlul{a 3 - XapaKTepHcTHKa nJ1IOBHoMeTpHlJeCKOrO pe}KHMa

Ta6Jlul{a 4 - KOJlHlJeCTBO KOMheB Ha rpe6He nOCJle I10Cap;EH 1983 f.

Ta6Jluu,.a 5 - Bec seMHOH MaCChI COpH5IKOB, Tira, B 1985 r.
Ta6Jlu/.(a 6 - YCTOHlJHBOCTb nOlIEbI Bp;aBJlHBaHHIO

Ta6JlUu,a 7 - KOJlHlIeCTBO 3eMJlIl B Macce KJlYOHeţ[

Ta6/lUl{a 8 - Ypo>Kafr I\JlYOHeţ!, Tira - OCHOBHbIe paOOTbI
Ta6Jllu{a 9 - Ypo>Kaţ{ KJlyolleii B 1983-1985 rr.
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Lucrări ştiinţifjJce (Anale) Le.p.C. Braşov, 1986, voI. XV

CERCETĂRI PRIVIND RECOLTAREA CARTOFULUI PE SOLURI
MIJLOCII ŞI GRELE

A. LAVRIC*, N. BRIA**, M. CARAS**, A. POPESCU***

În cadrul lucrării se prezintă rezultatele obţinute pe parcursul
mai multor ani privind recoltarea mecanizată a cartofului pe soIurile
mijlocii şi grele, folosind atît metoda de recoltare normală cu combina,
cît şi metoda de recoltare divizată cu maşinile agricole aflate în dotare.
Factorii Ce influenţează puritatea masei de cartof recoltat sînt studiaţi

la cele două procedee de recoltare, stabilindu-se totodată limitele nor
male a acestora pentru a încadra lucrarea în condiţiile optime de recol
tare. Se prezintă o combină de recoltat cartof pe soIurile mijlocii şi grele
realizată la S. C.A. Suceava, precum şi rezultatele experimentale obţinute

cu aceasta.

Extinderea suprafeţelor cultivate cu cartof a determinat plantarea
cartofului nu numai pe soIuri uşoare şi mijlocii ci şi pe soIuri grele.

Plantarea cartofului pe soIuri greu separabile creeazădificultăţimari
la recoltare, deoarece procentul de bulgări de pănlînt în masa de cartof
recoltată (în remorcă) este cuprins între 30 şi 70% (B eri n d e i şi B r i a,
1982). Această cantitate mare de pănlînt, din stratul cel mai fertil, necesită

un consum mare de combustibil pentru a fi transportat de la parcelă la
instalaţiile de sortare şi în majoritatea cazurilor nu mai revine pe parcelele
de pe care a fost dislocat.

Luînd în considerare aceste inconveniente Institutul de Cercetare,
Proiectare şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini şi Utilaje Agricole Bucu
resti si Institutul de Cercetare si Productie a Cartofului Brasov, în colabo
ra~e ~u Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava au elaborat' o tematică de
cercetare privind crearea de noi lnaşini, precum şi aplicarea tehnologiilor
adecvate pentru ca recoltarea cartofului să se facă cu un procent cît mai
mic de bulgări în condiţii de ~ol mijlociu şi greu. În cadrul acestei tematici
de cercetare în urma experienţelorşi cercetărilor efectuate la S.C.A. Suceava

* S:C.A. Suceava

** LC.S.I.T.M.U.A. Bucureşti

LC.P.C. Braşov
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lncepînd din anul 1978 s-au stabilit principalii factori de care depinde puri
tatea materialului recoltat cu combina, care, în ordinea lor de influenţă

sînt: categoria de sol, umiditatea solului, gradul de tasare a solului, adînci
TIlea la care a fost pregătit patul germinativ, adîncimea de plantare a
cartofului, adîncimea de recoltare.

Aşadar în primul rînd categoria de sol influenţează procentul de bul
gări. SoIurile cu un procent de argilă peste 350/0 devin greu separabile, bul
gării se mărunţesc destul de greu. Umiditatea solului are un rol deosebit,
astfel recoltarea cartofului la umiditatea optimă a solului (21-23°/0)' în
funcţie de categoria de sol, conduce la realizarea aceluiaşi procent de bulgări

atît pe soIm ile mijlocii cît şi pe cele grele. Orice întîrziere la recoltare,
concomitent cu scăderea umidităţii solului (pînă la 15-160/0) conduce
la creşterea accentuată a procentului de bulgări pe toate tipurile de
sol. Gradul de tasare a solului, adîncimea la care a fost pregătit

patul germinativ cît şi adîncimea la care s-a plantat cartoful au o
influenţă destul de mare asupra procentului de bulgări în lllasa de
cartof recoltată. Adîncimea de recoltare, care depinde foarte mult şi

de uniformitatea adîncimii de plantat (B u r t ea şi B r i a, 1981),
are şi ea cota parte din procentul de bulgări la recoltare. Dacă vom ţine cont
'că masa de alnestec a unui metru liniar de bilon la adîncimea de recoltare
cîntăreşte 100 de kg şi că la un hectar se dislocă cca 1 400-1 500 tone pă

mînt ne putem da seama asupra solicitărilor la care este supusă o combină

de recoltat cartof. Legat de aceasta am vrea să arătăm că la numai 1 cm adîn
cime de lucru a combinei se dislocă circa 90 tone pămînt la hectar. Nereglarea
corespunzătoare a adîncimii de lucru influenţează foarte mult procentul de
bulgări în masa de cartof recoltat.

în vederea mecanizării procesului de recoltare a cartofului în ţara
noastră a fost constituită combina CRC-2 care a dat rezultate bune pe soIuri
uşoare (S c r i pili c şi B abi c i u, 1979), iar pentru soIurile grele în
anul 1976 s-a construit combina pentru recoltat cartof CCG-2, care a fost
experimentatădoi ani consecutiv în judeţul Suceava şi a dat rezultate bune.
S-a preferat însă importul din R.D. G. a maşinii de recoltat cartof E-684 pe

. trei rînduri, cu o capacitate de lucru zilnică mai mare şi o fiabilitate bună.

Din experimentărileefectuate şi cu maşina E-684 s-a constatat că procentul
de bulgări în masa de cartof recoltată pe soIuri mijlocii şi grele era cuprins
între 30 şi 70°/0 (B r i el. şi colab., 1981), în plus rămîneau neseparate şi o
mare parte din resturile vegetale. Aceasta a condus ca în prezent marea ma
joritate a maşinilor E-684 să fie folosite ca simple maşini de scos cartof,
ceea c~ face ca procesul de recoltare să fie neeficient pentru unităţile agricole.

In aceste condiţii pentru reducerea procentului de bulgări în masa de
cartof recoltată cu combina pe soIuri mijlocii şi grele s-a încercat să se aplice
şi în ţara noastră recoltarea divizată a cartofului. Astfel s-au efectuat adap
tările necesare la maşinile de recoltat cartof E-649, E-684 şi la combina
CRC-2. Experimentările efectuate atît în judeţul Suceava cît şi Braşov au
dat rezultate bune în condiţiile solurilor uşoare obţinîndu-se reducerea pro
centului de bulgări cu 10-15°/0 la recoltarea divizată faţă 'de recoltarea
normală. Această metodă nu a putut fi generalizată în ţara noastră deoarece
supraf~eţele cu cartof cultivate pe soIuri uşoare sînt din ce în ce mai mici.

In anul 1982 s-a experimentat în condiţii de sol greu din judeţul

Suceava combina de recoltat cartof pentru soIuri grele de tipul E-686 rea-



REC'OLTAREA CARTOFULUI PE SOLURI MIJLOCII ŞI GRELE 203

Uzată în R.D. G., comparativ cu maşina de recoltat cartof E-684 existentă

în unităţile noastre de producţie. Rezultatele medii obţinute în cadrul
încercărilor efectuate în judeţul Suceava privipd cantitatea de pămînt în
masa de cartof recoltată sînt date în tabelul 1. In tabelul 2 se prezintă pier
derile de cartof pentru producţii de 20-24 t{ha în condiţii de cultură cu
vrej i distruşi şi nedistruşipentru maşina de recoltat cartof E-684 şi combina
E-686. Din datele prezentate nu reies diferenţe semnificative între cele două

maşini.

Tabelul 1

Cantitatea de pămint şi resturi vegetale in cartoful recoltat cu combina E-686 şi maşina E-684

Valori medii obţinute, %

Fracţia din amestecul recoltat E-686 I
cu muncitori Ifll.ră muncitori

E-684

Cartof 64,9 58,4 48,8

Pămînt liber 35,0 41,1 49,1

Vrej i şi resturi vegetale 0,1 0,05 0,9

Pietre - 0,45 1,2

Tabelul 2

Pierderi de cartof

Cultură ClI vreji di,;truşi. Cultllr{l cu vreii nedistruşi

pierderi
Producţia,

tjh'1

20

24

Tipul
maşinii

E-684
E-686

E-684
E-686

la suprafaţa în sol la suprafaţa in sol
solului solului

kg/ha I % kg/ha I % kg/ha I 0/ kgiha I o'
/0 10

1250 6,25 325 1,62 1800 9,0 460 2,3
1 464 7,32 242 1,21 2100 10,5 385 1,92

1 725~~I·~ 2260 9,42~ 1,62
1 930 8,04 320 1,33 2515 10,48 410 1,66

Plecînd de la o ~erie de rezultate obţinute în ultimii cinci ani privind
recoltarea cartofului în condiţii de sol mijlociu şi greu din judeţul Suceava
la recoltarea cu diferite maşini, s-a ajuns la concluzia că din cantitatea to
tală de bulg~tri de pămînt recoltată cu combina circa 50% au dimensiunea
30-60 mm, cca 30% pînă la 30 mm, iar 20% au dinlensiuni de peste 90 mm.
în tabelul 3 se redau cîteva date obţinute în diferite locuri pe terenuri mij
locii şi grele unde se poate vedea că din 50,7% cît reprezintă procentul de
bulgări, 16,50/0 sînt sub dimensiunea de 30 mIU, 25,4% între 30 şi 90 mm,
iar 8,80/0 bulgări peste 90 Ium.

Avînd în vedere aceste date în anul 1984 s-a realizat un model experi
mental de combină pentru recoltarea cartofului pc soIuri mijlocii şi grele,
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Cantitatea de pămînt în masa de cartof recoltată cu combina

Tabelul :3

din care: din care:

Locul

I I I I,o;t, 9 em
experienţei Anul total masă total total

recoltată, cartof bulg~lri s'Jb 3 efi 3-9 efi
kg I

Milişăuţi 1979 32,920 21,260 11,660 3,500 5,400 2,760
% % 64,6 35,4 10,6 16,4 8,4

Salcea 1979 31,960 10,680 21,280 7,780 11,340 3,16;0
OI 33,4 66,6 24,4 35,5 6,7(o

Vereşti 1980 35,130 19,330 15,800 2,400 9.980 2,700
% 55,0 45,0 6,8 28,4 9,8

Iacobeşti 1980 34,920 13,700 21,200 5,440 9,760 6,020
O( 39,2 60,8 15,5 27,9 17,4la

Bosanci
I

1981 42,200 21,760 20,440 10,100 8,480 1,860
% 51,6 48,4 23,9 19,9 4,6

Total 177,130 87,450 89,680 29,290 44,960 15,500
100% 49,3 50,7 16,5 25,4 8,8

la care s-au prevăzut o serie de separataare CClre să elimine bulgării de pă

mînt cu dimensiunile ce veste 80--100 mIn si sub 30 mm. P:rocesul tehnolo
gic al combinei asigură l~ o singură trecere disloc2.re2. H1ClSei de cartof de pe
dOU2c rînduri, sHtrîmarea bulgărilor, separarea cartofului de pănlînt, pietre
şi alte impurităţi, eliminareet vrej ilor şi altor resturi vegetale încărcarea

cartofului m2.i mare de 30 nlIYl Într-uE mij loc: de tra.nsport ce se deplasează

paralel cu combina şi colccta,rea cartofului şi bulg~\rilor sub 30 unn Într-un
bundir care se dcscarcă la capătul }=2.rcelei. Schema fluxului tehnologic de
recoltare a cartofului este redată în figura 1. Procentul de dislocare, scntu
rare şi separare a resturilor vcgetale şi a celei ll1ai mari cantită.ţi de pămînt

se realizează prin internlcdiuI brăzd2xelor 2, a transportorului cu vergele 3
şi a elevato:'ului de vrej i 5. Pentru rellizarea unei mai bune separ~lfi a im
purităţilor au fost introduse o serie de transportoc.:re care preiau materialul
deversat de transportorul 3 şi îl ridid" în p2.rtea sUf erioară el combinei unde
se află dispozitivele de separare. Astfel s-a realizat transportorul transversal
inferior 6, care preia materialul de pe transI=0rtorul scuturător 3 şi îl dever
sează pe elevatorul lateral 7. Cernerea lllaterialului mărunt precum şi dă

rîmarea unei părţi din bulgări este efectuată şi de aceste două transportoare.
În vederea separării bulg{l-rilor peste 80-- ICO n~m şi sub 30 mn1 au fost in
troduse doua, separatoare c~e tipul gr~ltar cu vcrgcle care au o mişcare. de
translatie si o miscz~re de scuturare. Transportorul 7 deversează materi'alul
pe dispozitivul d~ ::q:arare a impurităţilor mari 8, unde bulgării mari 'şi
pietrele alunec~L pe vergelele dispozitivului căzînd pe sol. IvIaterialul rămas
cade pe transportorul transversal superior 9 şi este deversat I=e dispozitivul
de separare a materialului rnărunt 10. Pe acesta, materialul cu dinlensiuni
mai mici de 30 m111 se separrt printre vergelele dispozitivului şi cade pe trans:"
portorul transversal pentru 11laterial mărunt 11, fiind deversat într-un bun
căr 15, care se descardL la capătul parcelei. Cartoful cu dimensiuni mai mari
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de 30 mnl cade de pe dispozitivul 10 în buncărul 12. Acesta este prevăzuFîn

partea inferioară cu transportorul 13, care poate fi decuplat în cazul schim
bării lnijlocului de transport sau la capetele parcelei. Transportorul 13"
deversează tuberculii pe elevatorul lateral 14, acţionat de un motor hidro
static, care îl descarcă într-un mijloc de transport ce se deplasează paralel
cu conlbina.

în cadrul experhnentărilor de laborator efectuate în anul 1984 s-a
urmărit modul cum se"<asigurăeliminareaimpurităţilorsub 30 mm şi bulgă

rilor peste 90 mm şi s-a constatat că aceasta s-a realizat în proporţie de peste
800/0 .în acest lel.procentuldebulgăriîn masa de cartof recoItată cu modelul
experimental a fost cu cea 40% mai mic faţă de recoItarea cu maşina E-684'.

Perfecţionarea sistemelor de sep,uare concepute poate conduce la eli
lninarea completă a impurităţilor sub 30 mm şi a bulgărilor peste 90
100 mm. Elilninarea corpurilor străine sub şi peste dimensiunile cartofului,
precum şi folosirea unor dispozitivc suplimenta.re de sfărîmare a bulgărilor

la c01nbinele de recoltat cartof asociate cu efectuarea de calitate a lucrărilor

din tehnologia de cultivare a cartofului în perioada şi la umiditatea optimă

în scopul reducerii procentului de bulgări 'rezistenţi la sfărîmare din ll1asa
bilonului, pot conduce la reduceri importantc ale ilnpurităţilor din masa
de cartof în procesul de recoltare cu cOlnbina pe soIurile mijlocii şi grele.
Acest fapt contribuie la economisirea unei importante cantităţi de energie
şi respectiv combustibil precum şi a unui important volum dc forFl de nluncă

într-o perioadă de maximă solicitare.
Noul tip de combină permite adaptarea unor dispozitive de calibrare

ll1ărind astfel indicele de utilizare al maşinii şi la pregătirea materialului
de plantat.
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RESEARCHES CONCERNING POTATO HAR.VEST ON MEDIUJ\i AND
HEAVY SOILS

S'UMMARY

The paper presents the resu1ts obtained during many years concern ing the mechanical
harvest of the potato on medium and heavy soils, by using the methods of normal harvest
with the combine and the devided harvest with the agricultural machines. The factors that
inf1uence the purity of harvest pqtato mass are studied at the two methods of harvest, esta
blishing also their normal limits in order to obtain a goocl harvest in optimum conditians.
It is presented a combine for patato harvest on medium and heavy soils used at the Agricul
tura1 Research Station - Suceava and its experimental results.
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FIGURES

Fig. 1 -- Technologieal wave of 1he combine

TABLES
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Taulc CIods anei vegetable rcmains quantity at harvested potato with E - 686 combine
ancl E - 684 machine

Table 2 - Potato Iosts
Table 3 - Clod qual1tity in the harvested potato mass ,\,,-ith the combine

UNTEH.SUCHUNGEN BEZUGLICH DER KARTOFFEL ERNTE AUF
IvIITTLEREN UND SCHWEREN BODEN

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit werden mehrjăhrige Ergebnisse bezuglieh der meehanischen Kartoffel
crnte aui mittleren und sehweren Băden dargestellt, wenn sowohl die Methode der normalen
Ernte mit der Kombil1e, als aueh clie Methode der geteilten Ernte angewendet wurde. Es wurden
clic Faktoren unte1'sucht, die dcn Reinheitsgrad der Kartoffelmasse bei dcn zwei Erntemetho
elen bceinflussen und cs wurden clic norma-Ien Grenzwerte bestimmt, um optimale Erntebe
c1illgungcn zu sichern. Es wirei die Kartoffelerntekombine fur mittlere und schwe1'e Băden

'1orgcstcJlt, dic in cler Station Suceava gebaut wurde, als auch clie Versuchsergebnisse die mit
1h1' erzieIt wu1'clen.

LISTE DER T ABELLEN

Tab. 1.

Tab. 2.
Tab. J.

Die Bodenmcnge und Pflanzenrcste in den mit der Kombine E-686 und der Ernte
maschine E-684 geerntetem Kartoffeln.

Kar toffelverluste .•
Die Bodenmenge in der mit der Kombine gcernteten E:artoffelmasse.

LISTE DER ABBILDUNGEN

A IJb. 1. Der teehnologischc Flux der Kombine.

VICCJ1E,UOBAHH5I KACAIOLUHEC5l YEOPK11 KAPTO<PEJI5I
HA CPELLHI1X 11 T~I)KEJ1bIX D04BAX

PE3IOME

B pa60Te npI1BO;:J;51TC51 ;:J;aHHbIe rrOJlytIeHHhle B TetIeHHe HeCKOJIhKHX JIeT H KaCaIOIl\HeC5f

MexaHHsHpoBalmmf yoopKe KapToepeJl51 Ha Cpep}IHX H T51llieJlhIX rrOtIBaX C rrpHMeHel-meM KaK HOp

M3JlbHOrO MCTop;a yGopKH KOMoaHH01VI, TaK H MeTO,LJ;a pa3,n;eJlhHOH YCOPKH C rrOMOIl\bIO HMeIO

Il\I1XCH B paCnOp51llieHHH CeJlbCKOX03HH:CTBeHEhIX MaIllI1H. Q)aI\TOPhI, BJIH51IOIl\He Ha tIHCTOTy

y6paI-IHOtl MaCChI KapToepeJlH, H3YtIaJIHCh 3THMH ByM51 crrocoeaMH HOOpKH, rrpHtIeM yCTaHaBJIH

BaJlHCh HX HOpMaJlbHhle npe;:J;eJlhI c: UeJlhIO YCTaHOBJleHI151 OI1THMaJlhHhIX YCJIOBHlf y(opKH. OrrH

ChIBaCTCfI KapToepeJIey60p04HhIH: KOM6aţIH AJI51 YCOPKH Ha CpeAHI-IX H TH}KeJlhIX rrO~IBax, C03

AaHHbIH Ha HaytIHO-HCCJle;n;OBaTeJIhCKOH: c.-x. CTaHUHH CYtIaBa, H rrpHBOAfITCSI nOJlYtIeHHhle C::

HH;VI PC3YJI bTaThI onhITOB.
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OBb5lCHEHHE PHCYHl(OB

PUC. 1 - TeXHOJIOrnqeCKIIH nOTOK KOM6allHa

TAEJlHUbI

Ta6Jlul{a 1 - l(oJIllqecTBo 3eMJIII II paCTl1TeJIbHbIX OCTaTKOB B Macce KapToq>eJI51 y6paI-lHoro KOM
6aHHoM E -686 II MalllllHHoH E - 684

Ta6Jlul{a 2 - I10Tepll KapToq>eJI51

Ta6Jlul{a 3 - l(OJIllqeCTBO 3eMJIII B Macce KapToq>eJI51 y6paHHoro KOM6aHHoM
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ECONOMIE ŞI ORGANIZARE

'STUDIU PRIVIND CORELAREA REZULTATELOR DE PRODUCŢIE

LA CARTOF îN CONDIŢIILE ECONOlVIICE ŞI NATURALE
DE CARE DISPUNE UNITATEA

1. MEZABROVSZKY

În planificarea şi repartiţia teritorială a producţiei de cartof este
necesar să se ţină seama de potenţialul productiv diferit al pămîntului.

Folosirea notei de bonitare economică a terenurilor pentru aprecierea
rezultatelor de producţie presupune analiza unor indicatori energo
economici în complex. S-a elaborat un indicator de apreciere care indică

raportul care se realizează între rezultatele de producţie obţinute şi

nivelul potenţial determinat pe baza notelor de apreciere a terenurilor.
Astfel, rezultatele obţinute de unităţi se recalculează cu acest indicator
de apreciere care permite o recunoaştere obiectivă a rezultatelor de pro
ducţie la cultura cartofului.

Întrucît pămîntul reprezintă principalul mijloc de producţie în agri
~ultură, iar folosirea eficientă energo-economică constituie garanţia înfăp

tuirii revoluţiei agrare, este necesar ca în procesul de planificare şi repartiţie

teritorială a producţiei de cartof, de recunoaşterea obiectivă a rezultatelor
de producţie, funcţie de condiţiile concrete din unitate, să se ţină seamă de
potenţialul productiv diferit al pămîntului, pentru cultura cartofului, pe
teritoriul ţării.

Utilizarea notelor de apreciere economică a terenurilor permite deter
minarea cantităţii de producţie ce revine la un punct de bonitare, ceea ce
,constituie un aspect deosebit de important în studiul planificării şi repar
tiţiei de cartof, deoarece, pe de o parte, permite o apreciere corectă, exactă

a indicatorilor de eficienţă energo-economici, iar pe de altă parte permite
ca rezultatele econ01nice obţinute de către unităţile de producţie cultiva
toare de cartof să poată fi comparate cu aprecierea condiţiilor naturale, de
fertilitate a pămîntului.

14 - c. 261
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În acest sens, aprecierea corectă a rezultatelor de producţie ale fiecărei
unităţi, cultivatoare de cartof nu se poate face nU111ai dup~i volmllul procluc
ţiei obţinute la ha şi costurile de producţie pe tonă, ci trebuie legată nea
părat de fertilitatea naturală a terenului, de analiza energo-economidl a
indicatorilor de producţie.

Folosirea notei de bonitare econ01llică a terenurilor pentru aprecierea
rezultatelor de producţie presupune analiza unor indicatori în c01llplex atît
la volumul lor absolut cît şi la volum potenţial, probabil de realizat.

Extinderea analizei la unele din marile judeţe producătoare de cartof
din zona Transilvania şi Moldova, pe o durată de 1112.i mulţi ani, va pennite
enunţarea unor concluzii utile pentru nlarea producţie. Aceasta, cu atît
mai mult în conditiile încadrării terenurilor arabile în clase de fertilitate,
în sensul că în ace~te zone terenurile de foarte bună calitate sînt în procent
foarte scăzut comparativ cu media pe zonă şi cu celelalte zone de cultur~i"

Găsirea unor forme de stimulare ar avea un rol deosebit deoarece se
poate exprima corect efortul depus funcţie de potenţialul de producţie al
terenului şi ar permite gruparea unităţilor cu conditii asemănătoare de
producţie.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU

Ca date primare s-au utilizat rezultatele economica-financiare obţi

nute de către unităţile cooperatiste din judeţul Braşov în perioada 1979
1982, din fişa cheltuielilor şi a costurilor de producţie.

Aprecierea economică a terenului arabil pentru cultura cartofului s-a
stabilit ca nledie între nota medie de bonitare a terenului arabil pentru
cartof şi nota medie de bonitare pentru terenul favorabil acestei culturi,
întrucît cartoful se roteşte nu nU1llai pe terenurile favorabile ci şi pe cele
mai puţin favorabile în decursul unei rotaţii de 4 ani.

Unităţile au fost grupate în clase de favorabilitate, în funcţi~ de nota
de bonitare, deci cu conditii de fertilitate naturală asemănătoare. In cadrul
acestor grupări s-au calcuiat mediile ponderente pentru fiecare indicator al
eficienţei economice. De asemenea, pentru o analiză mai amănunţită s-au
calculat consulTIurile energetice la fiecare unitate în parte, precum şi unii
indicatori energetici.

Plecînd de la specificul unităţilor cultivatoare de cartof pentru sămînţă

din judeţ, la care s-au stabilit bilanţurile energetice confonn tehnologiilor
respective, au rezultat următorii coeficienţi de transformare:

cheltuieli cu forţa de muncă = 151 X 0,0736;
materialul de plantat = 1,7 X 0,988;
îngrăşăminte = 2,5 X R,57 ;
lucrări S.J\1.A. )< 1,306:
lucrări de cOlnbatere X 1,20 pentru sămînţă

şi 1,56 pentru consum:
cheltuieli direc1-e = 0,852 (consmn) şi 0,817 (s5-

mînţă) = energia pasivă.

Însumînd consumurile a rezultat energia cheltuită total, care permite
calcularea indidl.to:tilbr energetici analizaţi~
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Prezenta analiză a fost necesară întrucît datele medii obtinute la
cultura carto~ului !:l intervalul 1979-1982, la unităţile cooperatiste, sînt
destul de oscllatorll de la un an la altul. Astfel, în tabelul 1 se prezintă

mărimea unor indicatori economici la cultura cartofului în acest interval.
Dacă producţiamedie a oscilat Între 12941 kg/ha în anul 1980 şi 17 465 kg/ha
În anul .1979, costul unitar de producţie are o tendinţă continuă de creştere,

cu un ntIu de creştere superior faţă de preţul mediu de realizare.

Tabelul 1

Mărimea unor indicatori economici la cultura cartofului în judeţul Braşov, la sectorul
cooperatist ,în perioada 1979 - 1982

Nel I I
Ani i

I
Media

crt. Specificare D.M.
I I I a 4 ani

1979 1980 1981 1982

1 Suprafaţa cultivată cu
cartof ha 9070 8518 9429 9 108 9031

2 Producţia totală realizaH'L t 158 409 110 234 139 717 132 942 135 324

3 Producţia medie kg/ha 17465 12 941 14 818 14 596 14984

4 Cheltuieli totale de pro-
ducţie lei/ha 15204 14 563 15 933 16299 15 516

5 Cost de producţie lei/t 870 1 125 1075 1 116,7 1035

6 Preţ mediu de realizare lei/t 1023 1047 1098 1092,2 1091

7 Cheltuieli pentru lucrări

S.M.A. lei/ha 2310 1975 2 187 2595 2271
-

8 Valoarea producţiei glo-
bale lei/ha 17 867 13 549 16270 15939 16347

Grupînd unităţile funcţie de favorabilitatea terenului, exprimată prin
nota medie de bonitare În tabelul2 se prezint~l mărimea unor indicatori
energo-econ0111ici la unităţile coopcratiste cultivatoare de cartof din judeţul

Brasov. Sînt date valorile numai la clasele IV - VII de favorabilitate Întru
cît ~lumai între aceste clase se grupează unităţile cooperatiste cultivatoare
de cartof; din datele prezentate se desprind următoarele aspecte:

- cu cît favorabilitatea terenului este mai Sdlzută, suprafaţa culti
vată cu cartof pe unitate se reduce, prod ucţia medie se micşorează, preţul

n'lediu de realizare se reduce, în schimb costul unitar de producţie se ridică;

- sub aspect energetic, energia cheltuită la unitatea de suprafaţă se
reduce, la fel şi raportul energetic, pe nlăsură ce nota de favorabilitate a
terenului Se micşoreaz~t; -în schimb energia cheltuită pe unitatea de produs
se măreşte ca urmare a randmneiltului luai Scrlzut al acestor soIuri.
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Tabelul 2

Mărimea unor indicatori energo-economici la unităţilecultivatoare de cartof din judeţul Braşov,

în perioada 1979-1982, funcţie de favorabilitatea terenului

Supra-

Clasa de
Nota fala Producţia Prel mediu Cost Energie Energie

favorabi·
medie medie medie la re:,l1i7.are, producţie. produsă, cheltuită, Raport Energiei

litate
de bo- pe gru~ realizată, cner- cheltu-
nitare pe getic ită/t·

ba kg/ha leilt lei/t kWh/ha kWh/ha kW/h

IV 64 280 20 173 1226 972 19931 17219 1,16 854--
V 57 267 14870 1098 1 138 14 692 15375 0,95 1024--

VI 46 237 12465 922 1 197 12315 12714 0,97 1020--
VII 35 138 10 080 826 1253 9959 12448 0,80 123 '

---
Media 51,2 222 14 984 1091 1035 15 804 14 812 1,00 988

Dacă se raportează aceşti indicatori la un punct de bonitare naturală,

constatăm că, cu cît favorabilitatea terenului se reduce, producţia medie
realizată se micşorează, În schimb costurile şi consumurile energetice se
măresc. Este un aspect normal, Întrucît efortul solicitat pentru o unitate de
produs este mult mai mare pe terenurile slab productive. Analizînd preţul

mediu de realizare, se constată că acesta se măreste, ca urmare a unui interes
mai mare pentru o valorificare mai bună, tocm~i datorită greutăţilor mari
pe care le au unităţile pe aceste terenuri cu fertilitate scăzută.

Pentru a se putea evidenţia corelaţia rezultatelor de producţie cu con
diţiile economice şi naturale de care dispune fiecare unitate În parte, s-a
comparat nivelul realizat cu potenţialul de care dispun cooperativele de
producţie, stabilit pe baza aprecierii economice a terenurilor arabile pentru
a se scoate În evidenţă măsura în care este folosit pămîntul principalul mij
loc de producţie. Potenţialul de producţie al unităţii se calculeaz{t pe baza
formulei:

în care:

Q = potenţialul de producţie al unităţii ;
N = nota de apreciere economică a unităţii (clasa) ;
P = producţia medie (ponderată) ,a unităţilor studiate;
N m ::= nota medie de apreciere economică a unităţilor studiate.

În tabelul 3 se prezintă mă~imea indicatorilor energo-economici la
unităţile cooperatiste corelat cu potenţialul de producţie.

Odată cu reducerea notei medii de bonitare, deci cu o fertilitate din
ce în ce mai scăzută a terenurilor, majoritatea indicatorilor prezentaţi au
aceeaşi tendinţă, ca în tabelul anterior, excepţie făcînd doi indicatori, res
pectiv costul unitar de producţie şi energia cheltuită pe unitatea de produs,
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Tabelul 3

Mărimea unor indicatori energo-economici la unităţile cultivatoare de cartof din judeţul Braşov,

în perioada 1979-1982, corelat cu potenţialul de producţie al unităţilor, funcţie de
fa vorabilitatea terenului

Supra-
Notă faţa Producţia Preţ mediu Cost pro- Energia Energia Energie

Clasa de medie medie medie, realizare, ducţie, produsă, consumată, Raport cheltuită/t

favora- pe pe energetic cartof
bilital'e bonitare grupare,

ha kg/ha lei/t lei/t kwh/ha kwh/ha kWh/t

IV 64 277,0 18730 1 363,7 1293,7 18505 18 515 1,25 1235----
V 57 248,4 16681 1214,6 1 152,2 16481 16490 1,11 1 100----

VI 46 197,7 13462 980,2 929,9 13 300,5 13 307,6 0,90 887,6-----
VII 35 150,9 10 243 745,8 707,5 10 119,9 10 125 0,68 675,4-- ---

Media 51,2 222 14 984 1091 1035 15804 14812 I 1,00 988

care au tendinţe opuse, ambii indicatori se reduc pe măsură ce fertilitatea
naturală scade.

Aceasta înseamnă că unităţile cooperatiste care au o favorabilitate a
terenului pentru cartof sub 50 puncte de bonitare naturală, trebuie să facă

eforturi însemnate pentru reducerea costurilor şi consumurilor energetice,
care actualmente sînt foarte ridicate şi care nu conduc la o eficienţă energo
economică ridicată a culturii cartofului.

Pentru a urmări lTIodul cum se lnanifestă acesti indicatori si la cele
lalte clase de favorabilitate s-a apelat la funcţiile d~ producţie. P~ baza lor
s-au întocmit o serie de grafice în care se prezintă variaţia fiecărui indicator
energo-economic, funcţie de favorabilitatea terenului şi corelaţia acestuia
cu potenţialul natural de care dispune unitatea, deci cu calitatea pămîntu

lui, pentru a se observa măsura în care acesta este folosit.
Rezultatele energo-economice obţinute de către unităţile de producţie

comparativ cu potenţialul natural productiv al terenului, prezentate în
figurile 1-10, sînt destul de apropiate, ceea ce denotrl o activitate destul
de eficientă desfăşurată de unităţile de producţie.

Totuşi se observă la o serie de indicatori, ca unităţile din primele
clase dE; apreciere economică a favorabilităţii terenurilor mai au încă resurse
serioase de îmbunătăţire calitativă a acestor indicatori:

- variaţia suprafeţei (fig. 1) arată că sînt reale posibilităţi de creş

tere de la un potenţial de favorabilitate mai lnare de 65 puncte de bonitare;
- curba producţieimedii (fig. 2) funcţie de favorabilitatea terenului,

are valori destul de apropiate cu potenţialul de producţie al terenului;
- curba preţului mediu de realizare (fig. 3) prezintă un paralelism

între cele două aspecte analizate, respectiv favorabilitatea terenului şi po
tenţialul de producţie, ultimul fiind superior celui realizat de unităţile de
producţie;
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- analiza variaţiei costului unitar de producţie (fig. 4) arată că, de la
o favorabilitate a terenului mai mare de 55 puncte de bonitare, sînt rezerve
pentru creşterea costului de producţie;

- curba cheltuielilor totale (fig. 5) funcţie de favorabilitatea tere
nului, are valori destul de apropiate cu potenţial de producţie al terenului;

- analiza energiei cheltuite (fig. 6) prezintă valori apropiate între
rezultatele practic obţinute de către unităţi şi corelaţia cu potenţialul de
producţie al terenului;

- variaţia energiei produse (fig. 7) arată unele posibilităţi de creştere

de la o favorabilitate a terenului mai mare de 60 puncte de bonitare;
- analiza energiei cheltuite la unitatea de produs (fig. 8) arată. că,

de la o favorabilitate a terenului mai mare de 50-55 puncte de bonitare,
sînt rezerve pentru creşterea acestui indicator energetic;
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Fig. 9 - Variaţia raportului
energetic funcţie de favorabi
litatea terenului (... ) şi core
laţia cu potenţialul de pro-

ducţie (... )
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variaţia raportului energetic (fig. 9) arată că, sînt posibilităţi de
creştere de la un potenţial de favorabilitate mai mare de SO puncte de bo
nitare;

s-a analizat şi variaţia cheltuielilor cu lucrările SMA funcţie de
favorabilitatea terenului (fig. 10). Practic de la 55 puncte de favorabilitate
se impune o accentuare a gradului de mecanizare, deci un volum mai mare de
cheltuieli.

Apare astfel necesitatea elaborzcrii unui indicator sintetic, care să

uneascăTcît mai multe asrecte economice şi energetice, de producţia anali
zată şi să indice raportul care se realizează între rezultatele de producţie

obţinute şi nivelul potenţial determinat pe baza notelor de apreciere a tere
nurilor arabile.
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Fig. 10 - Variaţia cheltuie
lilor cu lucrările S.M.A. func
ţie de favorabilitatea tere
nului (... ) şi corelaţia cu
potenţialul de producţie ( ...),
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Pentru acest indicator de apreciere al unităţilor (IA) se propune ur
mătoarea formulă:

IA = Qu . ~Pu. Eeu • Pro o Epo
Qo CjJO Eeo Pru Epu

IA indicator de apreciere al unităţilor;

Qu producţia medie la hectar realizată (kg/ha);
Qo producţia medie la hectar potenţială (kgfha);
Cpu cost unitar de producţie realizat (lei/t);
Cpo cost unitar de producţie potenţial (leift);
Eclt ~nergia consumată realizată (kWhfha);
Eco energia consumată potenţială (kWh/ha);
Pro preţ mediu de realizare potenţial (lei/t);
Pru preţ mediu de realizare obţinut (leift);
Epo energia produsă potenţială (kWh/ha);
Epu energia produsă realizată (kWh/ha).

Efectuînd calculaţiile necesare, au rezultat următorii coeficienţi:

Clasa de Nota de Valoarea coeficientului
favorabilitate bonitare de apreciere

VIII 20,1-30,0 P 2,34

VII 30,1-40,0 P 1,62

VI 40,1-50,0 P 1,14

V 50,1-60,0 p 0,88

IV 60,1-70,0 p 0,65

III 70,1-80,0 P 0,40

II 80,1-90,0 p 0,14

Urmează ca rezultatul economic obţinut de către unitate să fie re
calculat cu ajutorul acestui coeficient de apreciere şi numai pe baza acestui
rezultat să fie analizat efortul depus de către unitate şi stimulat ca atare.

Trecerea la acest sistem ar permite o recunoaştere obiectivă a rezulta
telor de producţie, funcţie de condiţiile concrete din unitate.

CONCLUZII

(1) Aprecierea rezultatelor de producţie obţinute de către unităţi la
cultura cartofului, să se facă şi funcţie de fertilitatea naturală a pămîntului.

(2) Aplicarea coeficientului de apreciere în planificarea şi repartizarea pro
ducţiei de cartof la nivel de unitate.
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CORRELATION OF PRODUCTION RESULTS AT POTATO UNDER
ECONOMICAL AND NATURAL CONDITIONS OF EACH FARM

SUMMARY

For the planning and territory separtition of production yield ,ve must take into accoun;
the productive potential of the soil. The use of economical bonitation nole of the terrains for
the appreciation production results implies an analyse of some energo-cconomical indicators
An indicator of appreciation was elaboratecl that shows the correlation between the production
results and the potential level determined on the base of terrains appreciation notes. So, the
Tesults obtained are recalcl1lated with this indicator of appreciation that permits an objective
Tecognize of the productioh reş;ults at potato crop.

FIGURES

Fig. 1 - Surfacc variation in function of the termin favourability (__) and the correlation
vvith the production potential ( )

Fig. 2 - Variation of mean production in function of the terrain fa'lourability (__) and
the correlation wit11. t11.e production potential ( __ ... )

Fig. 3 - Variation of ac11.ievement mean price function of t11.e terrain favourability (__)
and t11.e correlation wit11 t11e productian potential (......)

Fig. 4. Variation of production unitaTy cost function of t11e terrain variability (-_) and
the correlation wit11 t11e production potential ( ......)

Fig. 5 - Variation of total expenses function of the termin favourability (__) and the
correlation with the production potential ( ..... )

Fig. 6 - Variation of spent energy function of theterrain favourability (__) and correlatioll
with the production potential (.0 ....)

Fig. 7 - Variation of produced energy function of the terrain fa'lo' rability (__) and the
correlation with the production potential (......)

Fig. 8 - Variation of spent energy at product unity in function of the terrain favourability
(--) ancl the correlation with the procluction potential (. .. o •• )

Fig. 9 - Variation of energetic ratio function of the terrain favourability (__) ancl the
correlation witg the production potential ( ... 0.0)

Fig. 10 - Expenses variation for S.M.A. works function of the terrain favourability (__)
ancl the correlation with t11.e procluction potential ( .... ,,)

;rABLES

Table - Proportions of several economical inclicators at potato crop in Braşov county,
dl1ring 1979- 1982

Table 2 Proportions of energo-economical indicators, in Braşov cOl1nty, cluring
1979- 1982, function of terrain favourabilitv

Table 3 Proportions of several energo-economical i~dicators în Braşov county, during
1979- 1982, in correlation with the production potential, function of the terrain
favourability

STUDIUM BEZUCLICH DER KORRELATION
DER ERTRAGSERGEBNISSE BEI KARTOFFELN UNTER DEN

\VIRTSCHAFTLICHEN UND NATURLICHEN BEDINGUNGEN
DES BETRIEBS

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Planifizierung und teritoriellen Verteilung cler Kartoffelproduktion ist es not
wendig clie verschiedenen Ertragspotentiale der Boclen in Betracht zu ziehen. Die Verweudung
der okonomischen Boniturnote cler Băclen zur Abschatzung der Ertragsergebnisse setzt eine
komplexe Analyse einer Rei11.e energetischer und ăkonomischerKennziffern voraus. Es wnrcle
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Abschatzungsindex erarbeitet der das Vel'hăItnis zwischen elen el'haltenen Ertragsergebnissen
unel dem Ertragsniveau berechnet auf Grund eler Boniturnoten eler B6den anzeigt. Die erhalt
enen Ergebnisse der Betriebe werelen mit eliesem Abschătzungssinclexmultipliziert uncl es er
Ia libt eine obJ ektive Einschătzung cler Procluktionsergebnisse im Kartoffelbau.

LISTE DER TABELLEN

Tab. 1. Die Gr6sse einiger wirtschaftlicher Kennziffern eles Kartoffelbaus im Kreis Braşov,

genossenschaftlicher Sektor, in eler Periocle 1979 - 19~~2.

Tab. 2. Die Gr6sse einiger energo-6konomischer Kennziffern in Kartoffelanbaubetrieben
eles Kreises Braşov in cler Perioele 1979~ 1982 in Abhăngigkeit von eler Boelene
ignung.

Tab. 3. Die Gr6sse einiger energo-6konomischer Kennziffern in KartoHelanbaubetrieben
des Kreisses Braşov in cler Periode 1979- 1982 korreliert mit elem Ertragspotential
cler Betriebe in Abhăngigkeit von eler Bocleneignung.

LIS:TE DER ABBILDUNGEN

A bb. 1. Die Verănderung cler Flăche in Funktion cler Bodeneignung (__) unel elie Korrela
tion mit clem Ertragspotential ( ).

A bb. 2. Die Verănderung cles Durchschnittsertrages in Funktion cler Bocleneignung (__)
und clie Korrelation mit cIem Ertragspotenti,.l ( ..... ).

Abb. 3. Die Verănclerung des Durchs~bnittspreises in Funktion der Bodeneignung (__)
uncl die Korrelation mit dem Ertragspotential ( ).

A bb. 4. Die Verănderung cler Procluktionskosten in Funktion der Bodcneignung (__)
und dic Korrelation mit clem Ertragspotential ( ..... ).

Abh. 5. Die Verănderung der Globa1<lus,,;a:Jen in j"'un;dion cler Bocleneignung (__) und
dic Korrelation mit (lem Ertragsjote ·~t1dl ,: ..... ).

Abb. 6 Die Verăncleruug cler 'lf'rr-qV i~ten Enf';Yg.e in F u J11:tion de' Rodenr~ignullg (__)
'l:.d clip K on-elation mit clem Ertragspotcnti81 ( ).

Abb. 7. Die Verănderullg cler erzeugten Energie in Funktion cler Bocleneignung (__) uncl
clie Korrelation mit clem Ertragspotcntial ( ).

Abb. 8. Die Verănclerung der Verbrauchten Energie pro Proclukteinheit in Funktion cler
Bodcneignung (__) uncl dic Korrclation mit clem Ertragspotential ( ).

Abb. 9. Die Vertmclerung cles Energieverhciltnisses in Funktion der Bodeneignung (__)
und die Korrelation mit dem ErtragspJtential ( ..... ).

A bb. 10. Die Verănderung der Al1sc;aben mit A.r~)eiten de- Mas~·.binew· ation in F!Jnl..-tion cler
Bndeneignung (-_) und die Korrelation mit dem Ert"agspotential ( ).

KOPPEJ15IU.l111 PE3YJ1bTATOB
B I1ME10IlU1XC5I B X035U1:CTBE

YCJ10BH5!X

YlCCJ1EnOBAHH5I KACAlOIllI1EC5I
DP0l13BOnCTBA KAPTO~EJ15I

3KOHOMI1LIECKHX H ECTECTBEHHbIX

PE3IOME

I1plI nJIaHlIpOBamuI H TepplITOpI-WJIbROM pacnpegeJIem'llI npoH3EogcTBa KapToepeJI51

Heo6xoglIMo ylJlITbIBaTb pa3JIHtIHblfI npo1I3Bo,n;cTBeHHbIH nOTem.l,lIaJI 3eMJIH· TIpHMeHeHI-ie 3KO

HOMlIlJeCKOH 60HHTlIpOBOlJHOH OIl,eI-IKlI nOLIB ,n;JI5I onpegeJIeI:uJ:5I npo1I3BogCTBeHRbIX pe3YJIbTaTOB

Ilpe,n;nOJIaraeT Reo6xo,n;HMOCTb KOMnJIe5ICHOrO aHaJIH3a p5I;n:a 3Hepro-3KOHOMlIlJeCKHX nOKa3aTeJIeH.

DbIJI pa3pa6oTaH OIl,eHOLIHbIH YKa3aTeJIb nOKa3bIBaIDll1,HH COOTI-IOllleHHe Me}K,n;y nOJIyLIeHHhIMH

npo1I3Bo;u;cTBeHHhIMlI pe3YJIbTaTaMlI II nOTeHIl,lIaJIhHbIM ypoBeHM OIlpe,n;eJIeHHhIM Ha OCHOBaHlIH

OIl,eHOlJHhIX OTMeTOK nOLIB. TaKIIM 06pa30M nOJIylJeHI-1hIe X035I11cTBaMlI pe3YJIhTaThI nepeLIHC

JI5IlOTC5I 3TlIMlI OIl,eHOlJHhIM yKa3aTeJIeM, n03BOJI5IIOll1,lIM 06HeKTHBHO yCTaI1aBJIHBaTh npOH3

Bo,n;CTBeHHhle pe3YJIhTaThI KapToepeJIeBo,n;CTBa.
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JI5IIl,H5I C rrpOIIsBogcTBeHHbIM rrOTeHIl,HaJIOM ( )
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KOppeJI5IIl,H5I C rrpoHsBO,l:J;CTBeHHbIM rrOTeHIl,HaJIOM (. ..... )
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(--) H KOppe,lI5IIl,H5I C rrpoHsBogcTBeHl-IbIM rrOTeHIl,HaJIOM (-----)
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H Koppe.rI5IIl,IIn C rrpOHSBO,L\cTBeHHbIM nOTeHIl,H2JIOM ( )

Puc. 5 - BapHaIl,H5I 06Ill,HX pacxogoB B saBHCHMOCTH OT 6JIarOnpH5ITHOCTII rrOIJ:BbI (--)

H KOppeJI5IIl,H5I C rrpoHsBogcTBeHHbIM rrOTeHIl,HaJIOM ( )

Puc. 6 - BapH3Il,H5I HspacxogoBaHHoH 3Hepnm B saBHCHMOCTH OT 6u'IarorrpHnTHOCTH rrOIJ:BbI

(--) H KOppeJI5IIl,H5I C rrpOHsBO,l:J;cTBeHHbIM nOTeHUHaJIOM (. - _... )

Puc. 7 - BapHaUH5I rrpOHSBO,l:J;CTBeHHoH 3Hepnm B saBHCHlVIOCTH OT 6JIarOnpH5ITHOCTH rrOIJ:BbI

(--) H KOppeJI5IUH5I C rrpOHsBO,l:J;CTBeHHbIlVI rrOTeHI.l,Ha.r1OlVI ( .. __ .. )

Puc. 8 - BapHaUH5I HspaCXO,l:J;OBaHHOH Ha e,l:J;HHHUY npogyKUHH 3HeprHl-I B saBHClIlvlOCTH OT

6JIarOnpH5ITHOCTH rrOIJ:BbI (---) II KOppeJI5IIl,H5I C rrpolIsBogcTBeHHbIM rrOTeHIl,lIa-

JIOM (-) .

Puc. 9 - BaplIaIl,lI5I C pacxogaMlI MTC B SaBI1ClIlVIOCTH OT 6JIarOrrpH5ITHOCTH rrOIJ:BbI (--) H

KOppeJI5IIl,H5I C rrpoHsBogcTBeHHbIM nOTeHIl,HaJIOlvl ( )

Puc. 10 - I1sMeHeHI-Ie pasxogoB rro MeXaHl:lIJ:eCKHlVI pa60TaM M.T .C. B saBlICHMOCTH OT 6JIero-

rrpH5ITHOCTH yIJ:aCTKa ( ) H I<oppeJI5IIl,HH C rrpoHsBecTEeHeM rrOTeHIl,HaJIOM ( )

TABJ1I1l~bI

Ta6JluLlp 1 - 13eJIHIJ:HHa HeI{OTopbIX 3KOHOMHIJ:eCKHX nOK3SaTeJIelI Ky.TJbTypbI KapTo<{:leJl5I B

13palIloBcKoM yes,l:J;e, B KoorrepaTHBHolVI ceKTope, B TeIJ:eHHe rreplwga 1979 - 1982 rr.

Ta6Jlut{a 2 - Be,'1w·lHHa HeKoTopbIX 3Hepro-3KOHOMHIJ:eCKHX rroKaS3Te,TJeH B KapTo<{:leJIeBO,l:J;IJ:eC

KlIX XOs5II'rcTBax 13palIloBcKoro yes,l:J;a, B TeIJ:eHHe rrepHO,l:J;a 1979-1982 rr., B

saBHCHMOCTH OT 6,1I3rOrrpH5ITHOCTH rrOIJ:BbI

Ta6Jlut{a 3 - BeJIHIJ:HHa HeI<OTopbIX 3Hepro-3KOHOMUIJ:eCKHX nOK3SaTeJIei'I B KapTo<!JeJIeBogIJ:eC

KHX XOS5IHCTBaX 13palIloBcKoro yesga, B TeIJ:emle neplwga 1979 - 1982 rr., B

KOppeJI5IIl,HH C ypolliaeM X035IHCTB B saBlICHlVIOCTlI OT c.'1arOnpH5ITHOCTH rrOIJ:BbI.
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PERFECŢIONĂRI ORGANIZATORICO-ECONOMICE
PENTRU EFICIENTIZAREA PRODUCŢIEI DE CARTOF

îN R.S. ROMÂNIA

1. MEZABROVSZKY

Una din problemele majore ale cultivatorilor de cartof ~este creş

terea producţiei în condiţii de eficienţă energo-economică. In cadrul
acestei eficientizări s-au analizat următoarele măsuri organizatorice mai
importante: microzonarea producţiei de cartof pentru recoItarea meca
nizată, concentrarea şi specializarea producţiei, plantarea tuberculilor
pe fracţii dotarea corespunzătoare cu echipament tehnic, rotaţia în
cadrul asolamentului, păstrarea cartofului pentru sămînţă în spaţii cores
punzătoare, dez'ro1tări în amonte şi aval a tehnologiei de producţie,

integrarea între cercetarea ştiinţifică şi activitatea de producţie, cointe
resarea forţei de muncă. Sînt redate soluţii organizatorico-economice
pentru eficiclltizarea producţiei ele cartof.

Una dintre problemele de mare actualitate pentru cartof este creşterea

producţiei în condiţii de eficienţă energo-economică. Creşterea producţiei

la unitatea de supraf2.ţă este dependentă, în mare măsură, de gradul de asi
gurare a condiţiilor organizatorice şi tehnologice de cultivare a cartofului.
în vederea organizării producţiei de cartof, se va ţine seama în primul rînd
de particularităţile procesului de producţie din agricultură, respectiv: pă

mîntul principalul mijloc de producţie - fiind limitat şi în consecinţă şi

creşterea extensivă a producţiei se supune aceleaşi restricţii, rămîne de adop
tat doar calea intensiv2. de dezvoltare, prin creşterea producţiei.

Pornind de la această particularitate, nlăsurile organizatorice alături

de celelaltemăsuri tehnice, constituie cele mai importante resurse de sporire
a producţiei d.e cartof, de creştere a productivităţii muncii, a eficienţei

energo-economlce.
Deoarece rezultatele obţinute pînă în prezent la cultura cartofului

nu sînt în măsură să ne satisfacă; dezvoltarea bazei tehnico-materiale, im
pune trecerea la unele perfecţionări organizatorico-economice, care să asi
gureo folosire eficientă a elementelor ce compun această bază.

I
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MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru redarea cît mai corectă a evoluţiei unor indicatori de producţie

la cultura cartofului, s-a apelat la următoarele surse: anuarul statistic al
R.S. România (1985), anuarul FAG (1985), tehnologia cadru de produc)~ie

la cartoful pentru consum toamnă-ian1ă neirigat, pentru unităţile coopera
tiste în anul 1985 şi la unele elemente ale costurilor de producţie, din dările

de seamă anuale, a unităţilor cooperatiste în perioada 1968-1983.
Pentru a scoate în evidenţă verigile asupra cărora trebuie acţionat

pentru îmbunătăţirea organizării producţiei de cartof, s-a apelat la rezul
tatele experimentale privind:

- desimea de plantare ca factor al intensivităţii producţiei de cartof
(Ion C eu şes cuşi colab., 1978);

- influenţa rotaţiei şi a proporţiei de cartof în rotaţie asupra produc
ţiei de tuberculi - Bre d t şi colab. (1978);

- studiile economice efectuate la LC.P.C. Braşov şi S.C.P.C. Tulcea.

La rezolvarea unor Inăsuri organizatorice au stat şi unele studii efec
tuate de către laboratorul de econOlnie şi organizare a producţiei de cartof,
referitoare la dimensionarea unităţilor de producţie, dotarea cu echipament
tehnic, concentrarea şi specializarea producţiei, păstrarea cartofului de să

mînţă în depozite.
La stabilirea unor consumuri energetice s-a folosit metodologia ela

borată de Institutul de Economie Agrară.

Pentru interpretarea rezultatelor s-au folosit metode statistico-ma
tematice.

REZULTATE OBŢINUTE

Cultura cartofului prin excelenţă intensivă şi aducătoare de venituri
ar trebui să se reflecte în producţii corespunzătoare de cartof, dar, produc
ţiile obţinute în ultimii 30 de ani nu sînt satisfăcătoare (tabelul 1). Pînă în
anul 1970 se observă o mică reducere, după care asistăm la o creştere a pro
ducţiei de cartof atît la total sectoare cît şi la cel cooperatist. Prezentăm

evoluţia producţiei şi la sectorul cooperatist, întrucît procentul de partici
pare din total suprafaţă reprezintă peste 400/0' iar din total producţie peste
35%. Analizînd procentul de participare a sectorului cooperatist, la produc
ţia totală şi medie, în ultimii ani constatăm următoarele:

- procentul de participare la producţia totală atinge maximum în
perioada 1966-1970, respectiv 44,3% , după care are tendinţă continuă de
scădere, ajungînd la 33,70/0 în perioada 1981-1984;

- producţia medie cunoaşte o tendinţă continuă de scădere de la
104,80/0 în perioada 1956-1960 la 84,1% în perioada 1981-1984.

Este un semnal de alarmă care obligă să se treacă la intensivizarea
producţiei de cartof prin toate filtrele sale de acţiune, inclusiv organizare.

Dacă se analizează diferenţa la producţia medie, între maximum şi

111inimum la total sectoare şi sectorul cooperatist. se constată diferenţe tot
mai mari în ultimii ani analizaţi. Aceste diferenţe se datoresc neaplicării
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Tabelul

Mărimea unor indicatori de eficienţă la cultura cartofului în perioada 1956-1984

Suprafaţa cultivată

(mii ha)
Producţia medie

(kg/ha)
Procent de participare a sectorulu 1

C.A .P. ~~.

Perioada

total I I I producţia I producţia
d.c. C.A.P. total d.c. C.A.P. suprafaţa totală medie

271,9

291.31976- 1980

1961-1965

1956- 1960 37,4 10 530 111 104 13,7 13,9 104,8

302,8 116,3 8510 8902 38,4 39,8 104,6

,__19_'6_6_-._19_7_0__
1
._3_0_5_,8_1 132, I _9_320 I 9662 43,2 44,3 103,7

1971-1975 290,8 I 124,5 1 11410 I 11486 42,8 42,3 100,7
j-------I---- -,--- 1-----' ,----1----1

1

122,7 I 14730 13584 42,1 37,6 I 92,2

--1-9-S--I--1-9-8/.-{--'--,-)-10-,-")--, 124,7-1-;7 42R -14 66.;-I-'~---;;;- --S4-.,-1-

._---------'-----

Diferenţa de producţie medie (kg/ha)

Perioada I
Maxim-minim

I
Maxim-minim

sector cooperatist tota 1 sectoare

1951- 1960 1
2900 2770

1961- 1970 I 6070 4580
1

1971- 19(;0 6 530 7 010

1981-1984 3695 4 689

I I

în totalitate a tuturor verigilor tehnologice, a unor deficienţe de ordin orga
nizatoric, ceea ce impune trecerea la unele măsuri de modernizare a produc
ţiei de cartof.

Pentru a se observa asupra căror secvenţe tehnologice trebuie acţionat

organizatoric, se prezintă structura costurilor de producţie, la unităţile

cooperatiste în perioada 1968-1983 (tabelul 2). La cartoful pentru consum
toamnă-iarnă, ponderea o deţine sămînţa 31,00/0, forţa de muncă 22,20/0'
lucrările S.M.A. 12,9% , în timp ce la cartoful pentru consum timpuriu-vară,

sămînţa deţine 31,8 %
, forţa de muncă 29,50/0' lucrările S.M.A. 7,30/0'

Urmează ca în continuare asupra acestor verigi să se acţioneze pentru
îmbunătăţirea producţiei de cartof.

Această eficientizare se poate rezolva prin măsurile organizatorice
cuprinse în tabelul 3.

Obţinerea de producţii maxime la unitatea de suprafaţă cu minim de
cheltuieli pe unitatea de produs util nu se poate concepe fără concentrarea
producţiei de cartof (tabelul 4).

Suprafaţa cultivată cu cartof pe unitate a cunoscut o uşoară tendinţă

de creştere în perioada 1981-1984. Dacă în anul 1976, la unităţile coopera-

15 - c. 261
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Structura costurilor de producţie, la unităţile agricole cooperatiste
(Media 1968-1983)

Tabelul 2

Cartof

Specif icare D.M.

Itoamnă- iarnă timpuriu-vară

leijt 809 .. 9 1036,3
Cost producţie

% 100 100

Din care: lcijt 179,8 306,3
Forţa de muncă

% 22,2 29,5

Sămînţă leijt 251,1 329,8

% 31,0 31,8

Lucrări S.M.A. lei/t 104,9 75,5

Of 12,9 7,310

Îngrăşăminte leijt 60,5 61,1

OI 7,5 5,9/0

Alte cheltuieli ~-- 110,5 109,8

% 13,6 10,6

Cheltuieli indirecte leijt 103,1 153,8

01 12,8 14,9/0

tiste cultivau cartof un număr de 1 690 cooperative agricole de producţie,

în 1982 numărul lor s-a redus la 1 336 unităţi, respectiv cu 20,1 0/0'
În cc priveşte dimensiunea medie, majoritatea judeţelor se grupează

în grupa 21-50 ha (52,5% în anul 1982) şi numai 7 judeţe (respectiv 17,5% )
în grupa peste 101 ha. Există o mnplitudine între extreme: 1,3 ha minim şi

277,9 ha maxim.
Pe baza unor studii dc eficienţă energo-cconomic3. efectuate la institut

au rezultat urrnătoarele dimensiuni optime: la cartoful timpuriu 100 ha,
la cartoful toamnă-iarnă neirigat 250 ha, irigat 175 ha, iar la cartoful de
sămînţă: înmulţirea întîi 140 ha, elită 120 ha, superelită 100 ha.

În general lllodule mai mari decît cele prezentate anterior nu sînt
eficiente ca urmare a consumurilor energetice şi cheltuielilor pentru transport
ridicate. Num.ai în cadrul acestor module se realizează în condiţii optin1e
specializarea întregului personal muncitor, pentru aplicarea tehnologiilor
moderne dc producţie.

Concentrarea şi specializarea producţiei de cartof permite şi solicită

concentrarea şi specializarea bazei tehnico-materiale, concentrarea fonduri-
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Tabelul 3

Verigi de modernizat Rezolvarea

- Amplasarea corespunzătoare - Concentrare, specializare şi cooperare
- Microzonarea şi zonarea după favorabilitate

pentru recoltarea cu combina
- Zonarea soiurilor

- Plantarea - Plantarea obligatorie pe 2 fracţii de mărime

- Plantarea în epoca optimă

- Mecanizare integrală - Flux tehnologic la recoltare-condiţionare

transport-valorificare
- Dotare cu echipament tehnic şi bază materială

- Păstrarea - Macrosilozuri pentru perioada de tranziţie

- Depozite pentru cartoful de sămînţă

- Promovarea metodelor industriale - Unităţi de deservire pentru chimizare, com-
batere, recoltare

- Dezvoltări în amonte şi aval a tehnologiilor de
producţie

- Automatizarea proceselor de producţie

- Finanţarea procesului de producţie -Cointeresarea forţei de muncă a unităţilor

- Preţ corespunzător la cartof

- Introducerea progresului tehnic - Personal şi bază materialăcorespunzătoare

lor pe un muncitor activ, pe locuri de muncă, utilizarea eficientă a investi
ţiilor, iar în final creşterea producţiei medii şi a productivităţii muncii.

Astfel, devine necesară şi posibilă organiza~rea producţiei de cartof în
perspectivă la sectorul socialist (tabelul 5). .In prima etapă, respectiv
1985-1990, se vor concentra în perimetre modulate aproximativ 100 mii ha,
cu o suprafaţă medie pe modul de 182 ha. Numărul de module preconizate
va ajunge la 550 respectiv la o creştere cu 57% faţă de perioada 1981-1984.

în acelaşi timp se preconizează şi o specializare a producţiei de cartof
pe scopuri de folosinţă a fondului de stat, în sensul creşterii suprafeţelor

în ferme specializate pentru:
producerea cartofului alimentar la 45 mii ha;
producerea materiei prime necesare industriei de prelucrare la 15

mii ha;
producerea centralizată a cartofului de sămînţă la 60 mii ha.

Practic, 77,4% din suprafaţa afectată fondului de stat în sectorul so
cialist, va fi organizată în ferme.

Creşterea gradului de concentrare a producţiei de cartof permite ob
ţinerea unei eficienţe energo-economie ridicate (tabelul 6). Astfel, pe baza
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Tabelul 4

Tendinţe în concentrarea producţiei de cartof

/~
/ ~

/ '".,/ ').

= 60- 140 Jn
= 150-350 h~

= 100-250 ha
60- 140 ha
70-170 ha
80-200 ha
90-240 ha

tru cartof:
Extratimpuriu şi

timpuriu
Toamnă-iarnă neirigat
Toamnă-iarnă irigat
Sămînţă: superelită

elită

înmultirea 1=
înmulţirea2=

Efecte scontate:
creşterea producţiei medii şi a produc
tivitătii muncii
creşte~ea eficienţei energo-econoniice
constanta producţiei de cartof

Perspectivă
Dimensiunea medie optimă a fermelor pen-

sub 20 ha 10 5
21- 50 ha 15 21 t:.
51-100 ha 15 7

101-200 ha 4
peste 200 ha 3

Total 40 40

Actual
t:. Suprafaţa cultivată cu cartof pe unitate:t:.

toamna- iarnă timpuriu-vară

1976- 1980 64 41
1981- 1984 78 47

t:. Dimensiunea medie a suprafeţelor culti
vate la nivel de judeţ:

Limitele Numărul judeţelor

intervalului cultivatoare de cartof
1976 1982

Tabelul 5

Organizarea producţiei de cartof în perspectivă (1985-1990) în sectorul socialist

Specificare IUM 11971-197511976-19801198[-198,11985-1990

1. Suprafaţa cultivată în sectorul so-
cialist mii ha 135,0 135,0 145,0 155,0
- concentrată în perimetre modu-

late pentru recoltare mecanizată

- suprafaţa modulată mii ha - 51,0 60,0 100,0

- procent din total % - 37,7 41,4 64,5

- număr module buc. - 320 350 550

- suprafaţa medie modul ha - 159 171 182

2. Specializarea producţiei pe scopuri
de folosinţă a fondului de stat ha 14 000 16000 90 000 120 000

- ferme specializate pentru produ-
cerea cartofu1ui pentru consum ha - - 30 000 45000

- ferme specializate pentru produ-
cerea materiei prime necesare in-
dustriei prelucrătoare ha - - 10000 15000---

- ferme specializate pentru produ-
cerea centralizată a cartofului de
sămînţă ha - - 50 000 60000

d.c.
- zona închisă ha 14000 16000 24000 27000
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Tabelul 6

Eficienţa energo-economică prin concentrarea producţiei de cartof toamna-iarna

N, I
I I

;\Jărimea ~olelor (hectare)
crt Specificare U.M.

I \ 100-1205-10 50-60

1 IFolosirea echipamentului Timp efectiv în brazdă 62 78 85
tehnic . %

TImp total de lucru

2 Nivelul recoltei medii 0/ 100 108,3 118,2/0--
3 Productivitatea muncii ore-omit 48 27 17

4 Consum energetic kWh/t 813 541 430

5 Costul de producţie % 100 95,2 93,8

unor studii efectuate s-a constatat că nivelul recoltei medii creşte cu 18,20/0
productivitatea muncii aproape se triplează, consumul energetic se reduce
la jumătate, costul de producţie se reduce cu 6% , iar gradul de folosire a
echipamentului tehnic se măreşte cu 20% în solele de peste 100 ha compara
tiv cu solele mici dispersate de 5-10 ha.

O altă verigă tehnologică care suportă îmbunătăţiri o constituie plan
tarea. Plantarea pe calibre a devenit o necesitate, dar se realizează încă la
un număr foarte redus de unităţi. Folosirea la plantare a unui tubercul cu
dimensiunea de 60 şi peste 60 mm, respectiv de 160-180 g, obligă la
transportarea a 7-8 tone de sămînţă pe hectar, aspect cu totul neecono
micos. Mai mult chiar în cadrul fracţiei de 30-55 mm, apare obligaţia

plantării pe calibre, întrucît rezultatele financiare sînt total deosebite de
la o variantă la alta .

. Astfel, într-o experienţă efectuată la institut, cu două soiuri Ostara şi

Deslfee (tabelul 7) rezultă următoarele:

Tabelul 7

Eficienţa economică a plantării pe calibre

Calibrul tuberculi Desimea
Producj:ia medie Cost mat. plantare (T1 ) Rezultate financiare

plar·taţi mii
(t/ha) (lei/ha) (%)

mm!g cuib/ha

I I IOstara Desiree 05 tara Desiree Ostara Desiree

30-40 40 39,1 39,2 3044 2337 88,2 83,3
35,07 0*) 60 41,5 41,5 4566 3505 91,2 87,3
34,57 D* *) 80 41,2 44,5 6089 4674 81,9 94,2

40-50 40 44,5 44,6 5555 4647 100,0 94,7
64,01 O ·60 44,1 46,2 8335 6 969 83,4 90,4
68,74 D 80 45,0 45,5 11 110 9293 73,1 76,5

I
50-55 40 45,5 48,9 8 721 7282 87,8 100,0

100,47 O 60 47,2 50,0 13 081 10 924 72,8 87,4
107,33 D 80 46,2 50,2 17 442 14 564 45,5 71,1

*) Ostara - Rezultate financiare = 20652 lei/ha (100%) - preţ valorificare = 1 050 lei/t
**) Desiree - Rezultate financiare = 22884 lei/ha (100%) - preţ valorificare = 1 050 lei/t
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norma de plantare variază in funcţie de calibrul şi desimea de plan
tare, fiind cuprins între 1 383 kg/ha şi 8 618 kg/ha, pentru care se fac eforturi
financiare de 2 300-17 000 lei/ha, la categoria biologică Il;

- rezultatele financiare cele mai favorabile la soiul Ostara sînt la
calibrul de 40-50 mm şi desimea de 40 mii cuiburi la hectar, respectiv
20 652 lei/ha beneficii, iar la soiul Desin§e la calibrul 50-55 lnm, la desimea
de 40 mii cuiburi la hectar, respectiv 22 884 lei/ha beneficii. Peste aceste
desimi de plantare, rezultatele financiare se reduc cu 210 lei/ha pentru fie
care procent, aspect care nu trebuie deloc neglijat pentru a putea lucra în
mod economic.

Totodată trebuie să se organizeze plantatul în aşa fel încît să se încheie
în cel mult 10 zile, perioadă considerată ca optim economic de execuţie.

Din rezultatele obtinute la LC.P.C. Brasov si S.C.P.C. Tulcea s-a constatat
că orice întîrziere' cu executarea acestei' luc~ări, constituie pierderi care se
cifrează la 200-250 lei/ha/zi la neirigat şi 400-450 lei/ha/zi la irigat (ta
belul 8).

Tabelul 8

Influenţa epocii de plantare asupra eficienţei producţiei de cartof

Producţia de tuherculi Total cheltuieli Rezultatele financia:e
(tJha) (:mii lei) (%)

Ep0ca de
p bntare

I I I
neirigat iriga t

neirigat irÎgat neiript*) irig::tt**)
Braşov Tulce:!

I
În prima ZI ]n care s-a

putut planta 37,3 60,4 27,4 37,2 100,0 100,0

La 11 zile 36,8 55,5 27,3 36,7 96,0 82,3

La 21 zile 36, 1 53,2 27,2 36,5 90,4 74,0

La 31 zile 34,2 50,5 27,0 36,2 75,3 64,3

La 41 zile 30,6 46,7 1, 25,6 35,8
I

55,5 50,6

*} 100,0% = 11 798 lei/ha

**) 100,0% 26168 lei/ha

Preţ valorificare = 1 050 leiJt

Se inlpune luarea tuturor măsurilor organizatorice care împreună cu o
dotare corespunzătoare şi cu preţuri care să reflecte corect efortul depus să

contribuie la eficientizarea producţiei de cartof la această verigă.

O măsură organizatorică În vederea realizării cît mai eficientă a cul
turii cartofului, care nu necesită eforturi financiare, constituie rotaţiile

raţionale, aceasta cu atît luai mult cU cît cartoful are pretenţii severe asupra
unor caracteristici ale soIurilor .

Sub aspect energo-economic, al eficienţei acesteia, renunţarea la rotaţii

de 4 ani, înseamnă rezultate financiare negative, eficienţă energetică redusă

(tabelul 9).
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Tabelul 9

Rotatia cartofului Nivel de Encrgia Rezultate Energia
revin'e pe acelaşi

I",,:,,u~i/;~~
produsă financiare* ) netă * *)

teren după: mll mii kWh/ha o' %/0

Al p_atrulea an 34,5 36,2 \ 29,7 100,0 100,0

Al treilea an 32,5 34,1 27,9 90,9 88,9
--

Al doilea an , 29,2 23,9 73,5 62,8

Doi ani cartor şi un

I

an altă cultură 26,0 27,3 22,4 52,3 52,7

Monocultură

I
20,7 21,7 17,8 27,7 I 23,0

") Rezultate financiare

**) Energia netă

Preţ va lor it ieare

100'%= 9164 lei/ha

1000,~= 14404lcijha

= 1 050 lei/ha

Astfel, renunţarea la un an (deci rO[Cl:ţia eil: 3 ani), presupune picrderi
de 900 lei/ha, iar la 2 ani de 2 300 lei/ha. Sub aspect energetic, folosirea unor
rotaţii de 2-3 ani, c0111parativ cu rotaţia de 4 ani însearnn{l pierderi dc 1 500
6 000 kWh/ha.

Chiar si în criza energetică actuală, cultura cartofului va cunoaste o
tendinţii con'tinuă dc mecanizare integrală a tuturor secvenţelor tehnologice.
Aceasta solicită cu atît mai Inult realizal'ea unui flux tehnologic la princi
palele lucrări. Un rol important în realizarea acestui flux îl constituie dota
rea cu echipament tehnic. La gradul de intensivizare a producţiei de cartof,
de concentrare şi specializare, de complexitate a culturii, dotarea corespunză

toare este o lllăsură radicală.

Luînd în considerare perioada optim ccoîlOmic de execuţie a lucrării

stabilite pe baza unor studii efectuate anteriu;.. redănl Încărcătura optilnă

pentru principalele utilaje exprimată prin suprafaţ~l arabil~l ce revine pc o
maşin~l sau tractor fizic la unitatea de supl'afaFi (tabelul 10).

Dotarea optim~t s-a calculat penhu o asigurare de 70% a timpului dl;
lucru, dotarea bună de 80~~ şi dotarea mijlocie la 90%

, Rezolvările urrnărite

se adresează în primul rînd perioadelor cheic, care au celc ulai mari influenţe

asupra economicităţii rezultatelor finale.
Eficienta îngrăs~t1nintelor minerale este foarte bine cunoscută. S-au

făcut numer~ase prog~ese în ceea ce priveşte asigurarea unităţilor socialiste.
Cartoful exportă anual din sol cantităţi importante de elenlente fertilizante,
dar la nivelul actual al producţiilor solicitate prin comanda socială a ţării,

se impune asigurarea unor cantităţi mai mari de elclncntc fertilizante. Din
evoluţia consumului de îngrăşăminte naturale, prezentat în tabelul 11, se
observă numai un consurn de 6,29 kg NPKjtona de cartof, mult mai redus
comparativ cu alte nivele ale unor ţări apropiate ca producţie: R.S. Cehos
lovacia, R.P. Ungaria, R.P. Bulgaria etc.; unde în anul 1984, consumul de
îngrăşăminte a fost de 117 kg NPK, revenind 7,17 kgjtona cartof.
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Tabelul 10

Mărimea dotării optime de echipament tehnic ce revine la suprafaţa arabilă

Suprafaţa arabilă ce revine pe o maşină Itractor

Perioada optim
fizic, ha

Maşina economic de execuţie

I I
zile dotare dotare dotare

optimă bună mijlocie

6 SAD-75 10 42 48 55

CPGC-4 10 62 71 83

CPU-42
\ 7 55 62 71

EEP-600 7 91 100 111

MPSP-3x 300 7 71 83 92

MTV-4 20 77 91 100

E-684 20 50 55 62

RM-2 20 29 33 38

KSP-156 20 40

I
45 52

Tractor fizic*) \ X 27 30 34

"') Dotare R.S.R. - 1982 - 58 halI tractor fizic

Judeţul Braşov - 42 halI tractor fizic

Tabelul 11

Evoluţia consumului de îngrăşăminte naturale (kg: Nj P205; KzOjha) la unele ţări socialiste

COn3umul de
Producţia îngrăşăminte

Ta r a 1961-1965
medie minerale la

1969-1971 1979 realizată în tona de cartof
1979, t/ha kg: N P 2 0 fi ,

K 2 0/t

RS.F. Iugoslavia 26 43 51 9,2 5,54

R.P. Bulgaria 39 109 132 10,8 12,22

R.S. Cehoslovacă 98 180 252 17,2 14,65

R.D. Germană 171 245 261 23,3 11,70

R.P. Ungară 42 120 225 14,4 15,62

R.P. Polonă 52 134 172 20,3 8,47

R.S. România 11 39 95 15,1 6,29

D.R.S.S. 7 17 29 13,0 2,23

Sursa: Anuare F.A.O.

Anuare R.S.R.
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o altă verigă care suportă modernizări este păstrarea cartofului de
sămînţă. Aproximativ 600/0 din materialul de plantat folosit pentru reîn
mulţirea cartofului de sămînţă şi pentru obţinerea cartofului de consum este
păstrat în condiţii necorespunzătoare. De asemenea 18-20% din cartoful
de sămînţă este păstrat în unele spaţii în care pierderile sînt de 15-200/0
din cantitatea depozitată. O bună parte din materialul de plantare este
păstrat în macrosilozuri, care sînt eficiente avînd în vedere că, cheltuielile
se ridică la 200-250 lei/tonă, dar nu se pretează pentru păstrarea cartofului
de sămînţă întrucît riscul pierderii unui material valoros nu permite apela
rea la această metodă, fiind de tranziţie.

Într-un studiu de eficienţă a păstrării cartofului pentru sămînţă în
depozite (tabelul 12), a rezultat eficacitatea construirii de depozite, fiind
superior metodelor tradiţionale de păstrare cu 34-59 lei/tonă cartof.

Tabelul 12

Eficienţa economică a păstrării cartofului pentru sămînţă în depozite

Tip de depozit !
Nr.

Specificare U.:rvr.

I
15 ",0 , 'eig","ic

(rt.
4000 t 6000 t

1 Valoarea in vestiţiei mii lei 20000 23000 24036--
2 In vesti ţie specifică lei/t/an 50 38 42

3 Cheltuieli curente,
depozitare lei/t 425 425 498--

4 Total cheltuieli depozitare lei(t 475 463 540
--

5 Pierderi înregistrate în:
- Silozuri 01 15,1 15,1 15,1/0

t 604 906 868
- Depozite

o/ 10 10 8-- /0

t 400 600 460

6 Valoarea prod ucţ.iei recupe-
rate prin păstrare în de-
pozite Iei/t 109 109 189

7 Folosirea depezitelor prin
închiriere (mai- iunie) lei/t 75 75 85---

8 Economii realizate prin
păstrarea cartofului în
depozite lei/t 184 184 274

9 Cost păstrare depozite lei/t 291 279 266

10 Eficienţa păstrării în depo-
zit comparativ siloz uri
(325 leijt) leijt +34 +46 +59
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Reducerea cu numai SOlo a pierderilor din timpul depozităriicomparativ
cu păstrarea în silozuri, înseamnă o economie de cartof de sălnîntă cu circa
25 mii tone. '

Pe de altă parte, depozitele prezint8_ şi următoarele avantaje:

- posibilitatea controlului dirijat a temperaturii şi umidităţii;

- reducerea necesarului de iortă de muncă si folosirea eficientă a
,acesteia; "

promovarea concentrării bazei tehnice specifice depoziUuii;
folosirea eficientă a utilajelor;
modernizarea preluăxii, transportului şi cartofului;
cresterea specializăriipe sectoare ale circuitului producţiei-consum.

. Toate aceste perfecţionări organizatorice preconizate pentru eficien-
tlzarea producţiei de cartof se pot promova şi generaliza cu uşurinţă dacă

sînt sprij inite şi de către cercetare, unde de multe ori se obţin o serie de rezul
tate valoroase, dar care întîrzie să ajungă în producţie. Pentru a grăbi intro
ducerea şi generalizarea rezultatelor de cercetare în productie, pentru a
acorda o asistenţă tehnidt de specialitate, la timp şi de calit2cte, pentru ca
cercetarea să-şi asume un rol n1ai mare în pro1l1o\'area tehnologiilor moderne
preluînd coordonarea producţiei de cartof pentru un grup ele unităţi etalon,
este necesară constituirea unui compartiment pentru introducerea pro
~resului tehnic, dotat corespunzător cu personal şi bază tehnico-lnaterialrl.

Se creează astfcl premise pcntru:
promovarea tehnologiilor moderne;
dezvoltarea cercetărilor în condiţii de producţie;

asigurarea legăturii între tematica de cercetare şi nevoilc producţiei;

eficientizarea culturii cartofului.

Nu pe ultimul loc, pentru îmbunătăţirea organiz2.torică ct producţici

de cartof, este şi folosirea resursei un1ane. Pentru a asigura o folosire eficientă

a forţei de muncă pe întreg cursul anului. obligatoriu trebuie cointcresat.
În afară de formele actuale de stilnulare (acord global, prin1c la preţurile

,de producţie etc.) sînt necesare acordarea unor bonificaţii pentru unităţile

care cultivă peste o anumită suprafaţrl de cartof pe unitate iar pentru produ
,cătorii de sămînţă, stiInularea Srl se facă după calitatea acestui material.

CONCLUZII

(1) Obligativitatea circulaţiei lnaterialului de plantat pe două fracţii

30-45 şi 45-60 mrn, iar în perspectivă pe fracţia 30-45 şi 45-55 mm şi
introducerea unor preţuri diferenţiate pe aceste calibre. (2) Suprafaţa mi
nimă admisăpentru a se cultiva cu cartof la nivelul unei unităţi va fi de 50 ha.
Sub acest nivel, producţia de cartof realizată este redusă, în general sub
15 t(ha, producţie nerentabilă. (3) Tenninarea acţiunii de lnicrozonare a
producţiei de cartof în fiecare judeţ, pe baza metodologiei elaborate de
Institutul de Cercetari Pedologice şi Agrochimice şi introducerea obligatorie
a rotaţiei minime de 4 ani. (4) Realizarea acţiunii de concentrare a bazei



EFICIENTIZAREA PRODUCŢIEI DE CARTOF 235

tehnico-materiale (echipament tehnic, îngrăşăminte, investiţii) la nivelul
optimului econOluic. (5) Coordonarea introducerii progresului tehnic să se
facă de către un compartiment special, dotat cu personal corespunz~ltor

şi cu autoritatea necesară.
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ECONOMICAL-ORGANIZATION IMPROVEMENTS FOR
TRE EFFICIENCY OF POTATO CRap IN R.S. OF ROMANIA

SUMMARY

One of the major problem concern ing potato crop is the yield increasing undeI' the con,
ditions of energo-economical efficiency. Several organization measures were analysed: tlie
microzoning of yield potato for mechanical harvest, the yield concentration and specializatioll,
the planting on fractions, the corresponding endowing vvith technical equipment, the crop
rotation, the potato Keeping for seed in storehouses, upstream and downstream de"Telopmel1t
of production technology, their integration between scientific research and production aeti
vity material incentives of work power. There are also presented economical organization
solutiol1s for a greater efficiency of potato yieU.

ŢABLES

Table 1 - Proportion of several efficiency indicators at potato crop during 1956- 1984.

Table 2 - Structure of production costs at agricultural farms (average for 1968- 1983)

Table 3 - Organization measures for the potato crop efficiency

Table 4. - Tendencies of potato crop cOl1centration
Table 5 Potato crop organization for the fu ture in socialist sector (1985- 1990)

Table 6 - Energo-economical efficiency by the cOl1centratioll of autumn-winter potato yield

Table 7 - Economical efficiency of planting by calibres
Table 8 - Influence of epoch planting on potato yield efficiency

Table 9 - Influence of rotation on energo-economical efficiency at patato

Table 10 - Proportion of optimum endowing with technical equipment for arab le sudace
Table 11 - Evolution of natural fertilizers consumption (kg: N, P 20 5 , K 20Jha) in some

socialiste countries
Table 12 - Economical efficiency of potato Keeping for seed in storehouscs
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ORGANISATORISCH-WIRTSCHAFTLICHE VERBESSERUNGEN
ZUR EFFIZIENTISIERUNG DER KARTOFFELPRODUKTION IN DER

S.R. RUMĂNIEN

ZUSAMMENFASSUNG

Ein Hauptproblem der Kartoffelproduzenten ist das Ertragsansteigen unter den Bedin
gungen der energo-okonomischen Effizienz. 1m Rahmen elieser Effizientisierung wurden fol
gende wichtige organisatorische Massnahmen analysiert: Mikrozonierung der Kartoffelpro
duktion fur die mechanische Ernte, Konzentration unel Spezialisierung der Produktion, elas
Pilanzen nach Fraktionen, elie entsprechenele technische Ausstattung, die Fruchtfolge, dic
Lagerung der Saatkartoffeln in entsprechenden Răumel1, Entwicklung der Anbautechnologie,
die Integration der wissenschaftlichen Forschung unel der Proeluktionstătigkeit,die Kointe
ressierung der Arbeitskraft. Es werelen organisatorisch-wirtschaftliche Losungen fur die Effi
zientisierung eler Kartoffelproduktion angeflihrt.

LISTE DER T ABELLEN

Tab. 1. Die Grosse elillger Effizienzkennziffern bei Kartoffeln in eler Periode 1956- 1984.
Tab. 2. Die Struktur cler Proeluktionskosten cler genossenschaftlichen Lanclwirtschaftsbe-

triebe (Durchschnitt 1968- 1983).
Tab. 3. Organisatorische Massnahmen zur Effizienzverbesserung cler Kartoffelproeluktion.

Tab. 4. D_r Trencl eler Konzentration eler Kartoffelproduktion.

Tab. 5. Die Organisation cler Kartoffelproduktion in Perspektive (1985- 1990) im sozialis-
tischen Sektor.

Tab. 6. Energo-okonomische Effizienz clurch Konzentration cler Kartoffelprocluktion.

Tab. 7. Die okol1omische Effizienz des Pflal1zens nach Kaliber.

Tab. 8. Der Einfluss cles Pflanztermins auf die Effizienz cler Kartoffelprocluktiol1.

Tab. 9. Der Einfluss cler Fruchtfolge auf clie energo-okonomische Effizienz der Ka.rtoffel·

Tab. 10. Die Grosse cler optimalen technischen Ausstattung nach der Ackerflăche.

Tab. 11. Die Entwicklung des Verbrauchs von năturlichem Dunger (kg: N, P 20 5 , I(zOjha)
in einigen sozialistischen Lănclern.

Tab. 12. Die okonomische Effizienz cler Aufbevvahrung cler Pflanzkartoffeln in Lagern.

OPfAHVI3AIU10HHO-3KOHOM114ECKI1E YJ1Y4IJlEHH~ ]lJ15I
nOBbIIllEHVI~ 3et<DEKTHBHCCTl1 I1P0I13EOnCTBA

KAPTO<DEJ1~ B C.P. PYMbIHVIVI

PE310ME

O)J,HOll H3 OCHOBHblX np06JleM KapTocţeJlEo)J,oB 5J:EJl5IeTC5I nOEblweHHe ypo)Ka5I B yCJIOBIUIX

9Hepro-9KOH01\nl~eCKoii9qJ<peKTHBHoCTH. B paMKax 3TOII np06JleMbI CbIJlH aHaJlH3HpOB3HbI cJle

)J,YlOlll,He HaH60Jlee BaXCHHe opraml3all,HOHHble MepOnpH51TH5I: MHKpo30mlpoBaHHe npoH3Bo)J,

CTBa KapTo<peJl51 )J,Jl51 Mex3HH3HpoBaHHolI yeopKH, KOHll,eHTpall,H5I H Cnell,HaJlH3all,H5I npoH3Bo)J,C

TBa, noca)J,KY pa3pe3aHHbIMH I<JlYOH5IMH, CHaO)Kelme cOOTBeTcTBylOIUHM TeXHH~eCKH!Vl HEBeH

TapeM, pOTall,H5I B paMKax ceBoooopOTa, xpaHeHHe ceMeHHoro KapTo<peJl5I B Ha;rl)Ie)K3lll,HX no

Melll,eHH5IX, pa3BHTHe BBepx H BHH3 npoH3Bo)J,cTEeHHoii TeXHOJlOfHH, HHTerpall,H5I HaY~Horo

HCCJle)J,OBaHH51 C npoH3Bo)J,cTBeHHoii paOOToii, 3aHHTepecoB3HHOCTb paoo~eH CHJIbI. ,llalOTC5I op

ramI3all,HOHHO-3KOHOl\'!HlIeCKHe peWeHH5I ;IJ;JI5I nOBbIWeHH51 3<p<peKTHBHoCTH npoH3Bo)J,cTBa Kap

To<peJI5I •
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lJeHHe nepHoga 1956 -1984 rr.

Ta6/lUlfa 2 - CTpYKTypa CToHMocTeil npoHSBOgcTB8 B KOOnepaTHBHblX xos51ikTBaX (Cpep;-
H5151 sa 1968-1983 rr.)

Ta6/lUlfa 3 - OpraHHsa~HoHHble MepOnpH51TH51 P;Jl51 rrOBbIllIeHH51 3cjJcjJeKTHBHoCTH KapTocjJeJle
BogcTBa

Ta6JlUlfa 4 - TeHp;eH~HH KOH~eHTpa~HH npoHsBop;cTBa KapTocjJeJl51

Ta6/lUlfa 5 - OpraHHSa~H51 B 6YP;YllJ,eM (1985-1990 rr.) KapTocjJeJleBoJ\cTBa B CO~HaJlHCTH

lJeCKOM ceKTope

Ta6/lUlfa 6 - 3Hepro-3KOHOMHlJeCKa51 3cjJcjJeKTHBHOCTb npoHsBoJ\cTBa oceHHeSHMHero KapTo-

cjJeJl51 nYTeM ero KOH~eHTpa~HH

Ta6Jlulfa 7 - 3KOHOMHlJeCKa51 3cjJcjJeKTHBHOCTb nocaJ\KH no BeJlHlJHHe
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Ta6/lUlfa 9 - BJlH51HHe pOTa~HH Ha 3HeprO-3KOHOMHlJeCKYIO 3cjJcjJeKTHBHOCTb BblpallJ,HBaHlI51
KapTocjJeJl51

Ta6/lUlfa 10 - OIlTHMaJlbHble paSMepbl CHaO)\{eHH5l TeXHHlJeCKHM OCopYJ\OBaHHeM npexoJ\51
llJ,HMC51 Ha eJ\HHH~Y nJlOllJ,aJ\H

Ta6JlUlfa 11 - 3BOJlIO~H5l pacxOJ\a MHHepaJlbHblX YJ\o6peHHil (N, P205' K20/ra) B HeKOTO
pblX CO~HaJlHCTHlJeCKHXCTpaHax

Ta6JlUlfa 12 - 3KOHOMHlJeCKa51 3cPcjJeKTHBHOCTb xpaHeHM51 ceMeHHoro KapTocjJeJl51 B XpaHMJlHllJ,llX





Lucrări ştiinţifice (Anale) l.C.p.e. Braşov, 1986, val. xv

VARIAŢIA VALORII UNOR INDICATORI ECONOMICI
l.A DIFERITE NIVELE DE CONCENTRARE A CULTURII CARTOFULUI

îN FERME MIXTE ŞI SPECIALIZATE

1. NAN

Analiza unor indicatori economici scoate în evidenţă următoarele:

- cheltuielile de conducere şi cele de amortizare a construcţiilor

aferente fermelor pledează în favoarea creşterii dimensiunii teritoriale
ale acestora;

- cheltuielile de transport şi consumurile energetice pentru
efectuarea acestora pledează în favoarea reducerii suprafeţelor cultivate:
cu cartof, la nivel de unitate;

- cheltuielile de amortizare a echipamentului tehnic specific
culturii cartofului se reduc pe măsură ce mărimea suprafeţei creşte pînă

la o anumită limită, după care cresc din nou.
Cheltuielile de amortizare a echipamentului tehnic specific cul

turii cartofului şi cheltuielile de transport, care au ponderea cea mai
mare (72- 78 %), În totalul cheltuielilor analizate, au rol hotărîtor În,
dimensionarea fermelor.

Analiza comparativăa celor două tipuri de ferme scoate în evidenţă.

că ferma mixtă presupune cheltuieli specifice de amortizare, conducere
şi transport mai mici, fiind mai eficientă economic, comparativ cu ferma,
specializată.

Scopul prezentului studiu este de a evidenţia unele aspecte economice
ale culturii cartofului în fenne mixte şi specializate la diferite nivele de
concentrare a culturii, cît şi pentru a stabili unele criterii pentru dimensio
nare.

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE CERCETARE

Cultivarea cartofului folosind tehnologii moderne, printr-o mecanizare
totală (C e a u şes cu!. şi B eri n el e i, 1976), presupune concentrarea
culutrii pe suprafeţe cu dimensiuni care să asigure obţinerea unor randa
mente superioare a mijloacelor mecanice folosite şi respectiv o reducere a
costurilor de producţie. De asemenea, cercetările statistice efectuate în ca-
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drul LC.P.C. Braşov, cu pnvue la mărimea optimă a suprafeţei cultivate
cu cartof la nivel de unitate, scot în evidenţă că pe măsură ce creşte supra
faţa cultivată cu cartof, rezultatele sînt din ce în ce mai favorabile pînă la
o anumită limită, după care se diminuează.

Astfel, în scopul aprofundării aspectelor legate de optimizarea dimen
sionării suprafeţei cultivate cu cartof, în ferme mixte şi specializate, au fost
simulate un număr de 102 variante de cultivare a cartofului de toamnă, nei
rigat, prin combinarea a 5 factori (tabelul 1).

Tabelul 1

Factori studiaţi

Dimensiunea Distanţa de Durata plantă- Durata recol-
Tipul fermei suprafeţei, transport, rii, zile tării, zile

ha km efective efective

Fermă specializată 70 2,1- 2,5
140 2,6- 3,0
210 3,1- 3,5
280 3,6- 4,0
350 4,1- 5,0 10; 16 16; 24; 32
420 5,1- 6,0
490 6,1- 7,0
560 7,1- 8,0
630 8,1- 9,0
840 9,1-11,0

Fermă mixtă 70 X 3=210 2,1- 2,5
(cartof, legume alimen- 105 X 3= 315 2,6- 3,0
tare, cereale păioase) 140 X 3=420 3,1- 4,0

17.5 X 3=525 4,1- 5,0 10; 16 16; 24; 32
210 X 3=630 5,1~ 6,0
245 X 3=735 6,1- 8,0
280 X 3=840 8,1- 11,0

La variantele simulate s-a analizat modul cum influentează mărimea

suprafeţei cu cartof, la nivel de unitate, asupra unor indicat~ri economici:
cheltuielile pentru amortizarea construcţiilor aferente fermelor; cheltuielile
pentru organizarea şi conducerea procesului de producţie; cheltuielile pen
tru amortizarea echipamentului tehnic specific culturii cartofului şi chel
tuielile de transport.

Nu au fost analizate cheltuielile directe de producţie deoarece acestea
variază proporţional cu mărimea usprafeţei cultivate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analiza cheltuielilor specifice de amortizare, transport şi conducere,
la variantele simulate, evidenţiază următoarele aspecte:

a) Cheltu'ielile pentru amortizarea construcţiilor aferente fermelor (sediul
fermă, microcantină,dormitoare, depozit de materiale, grajd şi cai de muncă,
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pod basculă, cisternă combustibil etc.) se reduc pe măsură ce suprafaţa

creşte, la ambele tipuri de ferme (figura 1). Nivelul cheltuielilor de amorti
zare a construcţiilor, în cazul fermelor mixte este mai redus comparativ cu
fermele specializate. aceasta ca urmare a unui volum mai mare de materiale
şi producţie l11anipulată, cît şi posibilităţiide utilizare a capacităţii acestora
o perioadă mai îndelungată de timp în decursul unui an, prin eşalonarea

vîrfurilor de lucrări.

Folosirea construcţiilor aferente fermelor mixte, relativ mai uniform
în decursul anului, comparativ cu fermele specializate, permite reducerea
capacităţiiacestora şi respectiv diminuarea volumului de investiţii, la aceeaşi

suprafaţă a fermei.

b) Cheltuieh pentru organizarea şi conducerea procesului de producţie

variază în acelaşi sens ca şi cheltuielile pentru amortizarea construcţiilor

(figura 2).
Nivelul cheltuielilor de conducere este de asemenea mai mic în cazul

fermelor mixte, comparativ cu fermele specializate, aceasta datorită diferen
ţierii coeficienţilor de echivalare în U.P .C. (unităţi de producţie convenţio

nală) a culturii cartofului şi culturilor din rotaţie, care presupun încadrarea
în grade de mărime diferită a fermelor, cît şi retribuirea diferenţiată a per~

sonalului TESA.
Nivelul acestor grupe de cheltuieli avînd valori mai scăzute şi respec

tiv pondere mai redus~t în totalul cheltuielilor analizate, influenţează într-o
măsură mai mică dimensiunea fermelor.

le;Jha
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Fig. 2 - Diferenţierea cheltuielilor de conducere în funcţie

de tipul fermei şi dimensiunea suprafeţei cultivate

c) Cheltuielile pentru transport. avind pondere de 18-26% în totalul
cheltuielilor analizate, pot să influenţeze într-o măsură însemnată asupra
dimensiunii optime a fermelor.

Creşterea dimensiunii teritoriale ale fermelor presupune creşterea dis
tanţelor de transport, reducerea productivităţii agregatelor şi creşterea

cheltuielilor de transport şi respectiva consumului de morotin~t (tabelul 2).
În totalul cheltuielilor de transport, ponderea cea mai mare o au chel

tuielile pentru transportat gunoi, datorită distanţelor relativ mari între
complexele zootehnice şi tarlalele cultivate cu cartof, care necesit~t costuri
şi consumuri energetice ridicate.

Creşterea cheltuielilor de transport şi a consumului de n~otorinzi (fi
gura 3) pledează în favoarea reducerii dimensiunii fermelor.

Şi în acest caz nivelul cheltuielilor specifice de transport este mai mic
în fermele mixte, comparativ cu fermele specializate care presupun un
volum foarte mare de transport (îngrăşăminte, sămînţă, producţie etc.).

d) Cheltuielile de amortizare a echipamentuhti tehnic specific culturii
cartofttlui, au ponderea cea mai mare (52-54%) din totalul cheltuielilor ana
lizate (fig. 3) şi au influenţă ,mare în dimensionarea fermelor. Rolul deter
minant il are echipamentul tehnic de recoltare - condiţionare a producţiei
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Fig. 3 - Dependenţa cheltuielilor de transport
în funcţie de tipul fermei şi dimensiunea supra,

feţei cultivate

Tabelul 3

Ponderea diferitelor grupe de cheltuieli în totalul cheltuielilor analizate, în funcţie de tipul
fermei

Tipul fennei

ferme specializate ferme mixte
Specificarea cheltuielilor

valoarea medie I procent va laarea medie I procentlei/ha Ici/ha

Cheltuieli de amortizare a construc-l
ţiilor aferente fermelor 192 7 143 10

Cheltuieli de conducere 420 15 268 18

Cheltuieli pentru transport 724 26 266 18

Cheltuieli pentru amortizarea echi-
pamentului tehnic specific 1442 52 800 54

Total cheltuieli 2778 100 1477 100

de cartof, datorită valorilor mari de investitii materializate în elemente
componente (maşina de tocat vreji - MTV-4, maşina de recoltat E-684,
remorci pentru transport, instalaţia de separare a impurităţilor din cartof
ISIC-30) .

Analizînd variaţia cheltuielilor de amortizare a echipamentului tehnic
specific, la cele trei graduări ale factorului durata reco1tării (16; 24 şi 32
zile efective de lucru) în funcţie de dimensiunea suprafeţei, se constată O ten
dinţă de scădere a acestora pe măsurrt ce dimensiunile cresc (figura 4) pînă

la 506-560 ha, în cazul fermelor specializate după care cresc din nou. La
fel şi în cazul fermelor mixte. Aceasta se explică prin variaţia necesarului
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Tabelul 4

Variaţia necesarului de echipament tehnic pentru recoltarea şi condiţionarea producţiei de
cartof în funcţie de tipul fermei şi dimensiunea suprafeţei

Dimensiunea
Distanţa de Necesar echiparr.cnt tehnic

transport durata recoltării: 16 zile)
suprafeţei, masă,

ba reeDItată, km I I \MTV-4 E-684 2 RM-2 ISIC-30

Ferme specializate

70 2,1-2,5 1 2 3 1

140 2,6- 3,0 2 3 4 2

210 3,1- 3,5 3 4 6 3

280 3,6-4,0 4 .5 8 3

350 4,1-5,0 4 7 10 4

420 4,1-5,0 5 8 11 5

490 4,1-5,0 6 9 13 6

560 5,1-6,0 7 10 16 6

638 5,1-6,0 8 12 18 7

840 5,1-6,0 10 15 25 9

Ferme mixte

70x3=210 2,1-2,5 1 2 3 1

105x3=315 2,6-3,0 2 2 3 2

BOx 3=420 3,1-3,5 2 3 4 2

175 X 3=525 3,6-4,0 2 4 6 2

210x 3=630 4,1-5,0 3 4 6 3

245x3=735 5,1-6,0 3 .5 8 3

280 x 3=840 5,1-6,0 4 6 9 3

de agregate de transport, în funcţie de distanţa de la tarla la 151C-30 şi res
pectiv de Inărimea suprafeţei cultivate cu cartof (tabelul 4).

Prelungirea perioadei de recoltare de la 16 zile, la 24 şi respectiv 32
zile efective de lucru, ca urmare a cultivării a două sau trei soiuri de cartof
cu precocitate diferită, determină reducerea necesarului de echipament teh
nic pentru recoltare şi condiţionare a producţiei, reducerea cheltuielilor spe
cifice de amortizare şi respectiv creşterea dimensiunii optime a fermelor.

--c_~

însumînd cheltuielile de transport şi amortizare a echipamentuluiteh
nic specific, care au pondere de 72-78% din totalul cheltuielilor analizate,
cel mai redus nivel al acestor cheltuieli se realizează la mărimi cuprinse
Între 258 şi 364 ha cultivate cu cartof în cazul fermelor specializate şi 165
-185 ha în cazul fermelor mixte.
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Aceste mărimi sînt variabile condiţiilor simulate, respectiv unui grad
relativ ridicat de mecanizare a culturii cartofului, în care lucrările ce re
clamă cel mai mare volum de muncă (plantarea şi recoltarea) se execută me
canizat cu maşinile existente în dotare (4(6) SAD-75; E-684; 1S1C-30).

Reducerea gradului de mecanizare conduce la diminuarea corespunză

toare a dimensiunilor optime ale fermelor cultivatoare de cartof.

CONCLUZII

(1) Ferma mixtă cultivatoare de cartof asigură posibilitatea utilizării

mai rationale a bazei tehnico-materiale si a fortei de muncă, fiind superioară

din pu~ct de vedere economic fermei specializ'ate; (2) Dimensiunile optime
ale suprafeţei cultivate cu cartof, la nivel de unitate, sînt de 165-185 ha în
cazul fermelor mixte şi 258-364 ha în cazul fermelor specializate.

BIBLIOGRAFIE

ION CEAUŞESCU, MATEI BERINDEI: Organizarea producţiei de cartof în România, Ed.
,Ceres, Bucureşti, 1976.

VALUE VAR1AT10N OF SEVERAL ECONOM1CAL 1ND1CATORS AT
D1FFERENT CONCENTRAT10N LEVELS OF POTATO CROP IN MIXED

AND SPEC1AL1ZED FARMS

SUMMARY

The analyse of some economical indicators evidenced the following:
The management expenses and those of liquidatiou of the bildings that belong ta the farms
plead in the favour of their territory dimension increasing;
transport expenses and energetic consumption plead in the favour of the surfaces reduction
cultivated with potato, at unity, level;
liquidation expenses of the technical equipment specific ta potato crop are decreasing
when the surface are increasing until a certaiu limit, and then they are increasiug again.

Liquidation expenses of technical equipment specific to potato crap and transport
expenses that have the greatest weight (72-78% from the total expenses analysed are very
important for the farms dimensioning. The comparative analyse of the two types of farms
demonstrates that the mixed one supposes lower specifical expenses of liquidation, manage
ment and transport, being more efficient economically in comparison with the specialized
farm.

FIGURES

Fig. 1 - Differentiation of liquidation expenses in function of the farm type aud of the sur
face cultivated dimension

Fig. 2 - Differentiation of management expenses in function of the farm type aud of the
surface cultivated dimension

Fig. 3 - Dependance of transport expenses in function of the type farm and of the surface
cultivated dimension

Fig. 4 - Differentiation of liquidation expenses of specific technical equipment in function
of the surface (ha) and harvest duration at winter potato, non-irrigated

Fig. 5 - Differentiation of transport + liquidation expenses of specific technical equipment
in function of surface and harvest duration (autumn - winter potato, uon-irrigated)
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TABLES

Studied factors
Depenclance of productivity, expenses and diesel oiI consumption for the transport'
in function of the surfacc and distance

The weight of different expenses groups from the total analysed expenses, in fune
tion of the type farm 
Variation of thc necessary of technical equipment for harrest and eonditioning
of patat.;) yicld in function of thc type farm and surface

VERANDERUNG DER WERTE EINIGER OKONOMISCHER
KENNZIFFERN BEI VERSCHEIEDENEM

KONZENTRATIONSNIVEAU DES KARTOFFELBAUS
IN GEMISCHTEN UND SPEZIALISIERTEN FARMEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Analyse elillger ăkenomischer Kennziffern untcrstreieht folgendes:

J)",c Fiihrungs- und Auslastungsausgaben der Bauten der Fanuel}. sprechen fur cin \Vachscn
dieser;

Die Transportausgaben und der Energieverbrauch sprechen fur ein Verringern der mi 'fJ
Kartoffel bestel1ten Flachen auf Betriebsniveau;

Die Auslastungsa1:sgaben der spezifisehen technischen Ausstattung fur Kartoffeln sinkon
beim Ansteigcn der FIăche bis zu einer gewissen Grenze, um dann von neuem zu steigen.

Die Auslastungsa1:sgaben der spezifischen technisehen Ausstattung fur Kartoffelbau und
d ie Transportausgaben, mit dem grăssteu Prozentsatz (72 -- 78 %) der Gesamtausgaben
spielen eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung der Farmen.

Die vergleichende Analyse dieser zwei Farmtypen zeigt, dass die gemischte Farm klei
nen Ausgaben mit der spezifischen Auslastung, Fuhrung und Transport als die spezialisierte
Farm hat, d.h. eine grbssere wirtschaftliche Effizienz.

LISTE DER T ABELLEN

Tab. 1.
Tab . '1

.<-.

Tab. 3.

Tab. 4.

Die untersuchten Faktoren.
Die Abhăngigkeit der Produktivităt, der Ausgaben unel des Dieseltreibstoffver
brauehs beim Transport in Funktion 'Ion der FIăchengrăsse unel der Entfernung in
den Kartoffelfarmen.
Die Bedeutung der verschiedenen Gruppen der Ausgaben von den gesamten analy
sierten Ausgaben in Funktion vom Farmtyp.
Die Variation der nbtigen technisehen Ausstattung fur elie Ernte und Nacherntebe
handlung eler Kartoffelproduktion in Funktion vom Farmtyp und FIăehengrăsse.

LISTE DER ABBILDUNGEN

A bb. 1. Differenzierung der Ausiastunsausgabeil der Bauten in Funktion vom Farmtyp und
der Grbsse der angebauten FIăche.

Abb. 2. Differenzierung der Fiihrungsausgaben in Funktion vom Farmtyp und der Grasse
der angebauten FIăchc.

A bb. 3. Differenzierung der Transportausgaben in Funktion vom Farmtyp und der Grasse
der angebauten FIăche.

A bb. 4. Differenzierung der Auslastungsausgaben der spezifischen Ausstattung in Funktion
der FIăchengrbsse (ha) und clie Dauer der Erntc der unbewăssertenHerbstkartoffeln.

A bb. 5. Differenzierung der Transport- und Auslastungsausgaten der spezifischen technischen
Ausstattung in Funktion der FIăehengrbsse und der Erntedauer (Herbst-Winterkar
toffeln, unbewăssert).
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KOJlEEAH11E BEJl11411HbI HE KOTOPbIX 9KOHOM114ECKI1X
fIOKA3ATEJlEVI TIP11 PA3Jl114HbIX YPOBH5IX KOHUEHTPAUM11
KYJlbTYPbI KAPTO<PEJl5I B CMEllIAHHbIX 11 CfIEU11AJlI13YIPOBAH

HbIX <pEPMAX

PE3IOME

AHaJIHS HeKOTOpblX 3KOHOMHt.IeCKHX nOKasaTe.JIeli nOKaSa.JI C.JIeAyIOllI,ee:

- YnpelB.neHtIeCKlIe H aMOpTHSaI.I,HOHHhle paCXO)J,hl no npHHa)J,.JIeJKallI,HM epepMal\I noCT--

pOHKaM rOBOp5IT B nO.JIbsy TepPI1TOpHa.JIhHOrO YEe.JIHtIeHI1H epepM;

- TpaHcnopTHhle paCXOAbl H paCXO)J,bI no 3HeprHl1 )J,.JIH HX npOHSBO)J,CTBa rOBopHT B no-

.'1bSy yMeHbweHHH n.nOllI,aAH SaH5ITOH KapToepe.JIeM Ha ypoBHe XOSHHCTBa;

- PaCXOAhl no aMOpTHSalJ,HH TeXHHtIeCKOrO CnelJ,HepHtIeCKOrO )J,.JIH KYJIhTyphI KapToepeJIH

HHBeHTapH CHHJKaIOTCH no Mepe yEeJIHtIeHHH nJIOllI,a)J,H no HSBeCTHoro npe)J,eJIa, nOCJIe qero CHOBa,

yBeJIHtIHBaIOTCH;

- AMOpTHSalJ,HOHHhle pacxo;a:hI ;a:JIH TeXHHtIeCKOrO HHBeHTHpH CnelJ,HepHtIeCKOrO ;a:JIH.

KYJIhTyphl KapToepeJIH II TpaHcnopTHhle pacxo;a:hl, HMeIOllI,He HaH6oJIbWHl1 y)J,eJIbHhlH Bec (72
78%) B OellI,ei'I cyMMe aHaJIHSHpOBaHHblx pacxo;a:oB, l'IMeIOT pewaIOllI,YIO pOJIb )J,JIH yCTaHOBJIeHHR

BemltIHHhI q,epM.

CpaBHHTe.'1bHbII1 3Ha.JIH3 3THX ;a:ByX THnOB epepM nOKasa.JI, tITO y cMeweHHoH epepMbI cne-·

lJ,HepHtIeCKHe al\lOpTHS3lJ,HOHHble, ynpaBJIeHtIeCKHe H TpaHcnopTHble pacxo;a:bl MeHhwe, BCJIe;a:cTBHe·

tIero OHa HB.JIHeTCH 3KOHOMHtIeCKH 3epepeKTHBHee, tIeM CnelJ,Ha.JIH3HpOBaHHaH.

013b51CHEHHE PI1CYHK.OB

FUG. 1 -

FUG. 2 -

FUG. 3 -

FUG. 4 -

FUG. 5 -

JlHepepepeHlJ,H3UHH aMOpTHSalJ,HOHHhIX pacxo;a:OB no nOCTpOMKaM B 3aBHCHMOCTI1 OT'

THna epepMbI H Eeu'IHtIHHbl KYJIhTHBHpyeMoH nJIOllI,a;a:H

llHepepepeHlJ,H3lJ,HH ynpaBJIeHtIeCKHX paCXO)J,OB B saBHCHMOCTH OT THna epepMbI II OT

paSMepOB KYJIbTHBHpyel'vIOH nJIOllI,a;a:H

3aBHCHMOCTb TpaHcnopTHhIX paCXO)J,OB OT THna <ţepMbI H Be.JIHtIHHhI KYuTJhHIBHpyeMoH

n.JIOllI,a)J,H

JlHepepepeHlJ,HalJ,HH pacxo;a:OB no aMopTHSalJ,H CnelJ,HepHtIeCKOrO TeXmltIeCKOI o HHBeH-

TapH, B saBHCHMOCTH OT BeJIHtIHHhI nJIOllI,a;a:H (ra) H npo;a:OJIJKHTe.'1bHOCTH y60pKH

ocem-le-SHMHero HeopowaeMoro KapToepeJIH

JlmpepepeHlJ,HalJ,HH TpaHcnopTHhIX H aMOpTH3alJ,HOHHhIX pacxo;a:OB ;a:JIH CnelJ,HepHtIeC-

Koro TeXHHtIeCKOrO HHBeHTapH B 3aBHCHMOCTH OT BeJIHtIHHbI nJIOIlJ,a;a:H H npo;a:o.JI-

R{HTe.JIbHOCTH YCOPKH (oceHHe-3HMHhII1, HeopowaeMbIM KapToepeJIb).

T A13JII1IJ,bI

Ta6/lul{a 1 - HsYQaBWHeC5I epaKTopHi'I

Ta6/lul{a 2 - 33BHCHMOCTb ypO)KaHHOCTH, pacxo)J,oB H nOTpeOJIemIH MOTopHHa Ha rrepeBOSKY'

OT Ee.'IHIH1HbI nJIOllI,a;~H H OT ;a:HCTaHlJ,HH nepeBOSKH B KapToepeJIeBo;a:tIeCKHX epep

Max

Ta6/luu,a 3 - Y;a:e.JIbHbIM Bec paSJIHtIHhIX rpynn paCXO)J,OB B ot"llI,eH cyMMe aHaJIHSHpOBaHHhIX.

pacxo;a:OB, B saBHCHMOCTH OT THna epepMhl

Ta6/lcL{a 3 - Yp;eJIbHbli'I Eec paSJIHtIHblX rpynn pacxo)J,oB B OBllI,eM cyMMe aHaJIHSHpOBaHHblx.

pacxo)J,oB, B saBHCHMOCTH OT THna <ţepMbI

Ta6/lUlfa 4 - KO.JIe6aHHe B nOTpe6HocTH B TeXHHqeCKOM o6opygoBaHHH g.JIH YGOpKH H KOH

)J,HlJ,HOHHpOBaHH5I ypOJKaH KapToepeJIH, B saBHCHMOCTH OT THna epepMbI H OT-

pasMepoB n.JIOllI,a)J,H.
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CULTURA CARTOFULUI îN CONCEPŢIA ŞI PRACTICA
AGRICOLĂ A LUI ION IONESCU DE LA BRAD

I. MĂzAREANU*

Ca prim agronom român cu studii superioare, Ion Ionescu de la
Brad a scris despre cartof încă din anul 1844, atrăgînd atenţia asupra
posibilităţii de hrănire mai abundentă de pe aceeaşi suprafaţă, decît
prin cultura grîului. El a recomandat verificarea soiurilor pentru fiecare
sol, indicînd şi principalele metode agrotehnice: plantarea timpurie,
în linii drepte, prăşit şi muşuroit, recoltarea mai timpurie a tubercu
IHor pentru sămînţă, modul de păstrare peste iarnă.

Ion Ionescu de la Brad menţiona şi capacitatea de producţie

diferită a soiurilor, precizînd recolta maximă de 39 965 kg/ha. Despre
cartof el a mai scris în anul 1857, în prima sa foaie periodică, în anul
1862, ca şi în tratatul "Lecţiuni elementare de agricultură" tipărit în
1870. Dar, ideile sale au fost materializate după anul 1870, cînd a efec
tuat personal primele cercetări din ţară la cultura cartofului, concomitent
cu al altor plante. Prin toate acestea Ion Ionescu de la Brad a determinat
extinderea culturii cartofului în România.

Despre istoricul cartofului în ţara noastră s-a scris în multe lucrări de
specialitate, totuşi, foarte puţine dintre ele au tratat contribuţia lui Ion
Ion e s c u de la B rad în răspîndirea cunoştinţelor noi asupra acestei
culturi. Ca prim agronom român cu studii superioare, cunoscător al stadiu
lui de perfecţionare a tehnologiei din celelalte ţări ale Europei, Ion I o 
nes c u a militat pentru extinderea acestei culturi, organizînd şi primele
cercetări din ţară.

El a scris despre cartof încă din anul 1844, în articolele publicate în pe
riodicul "Foaie de învăţături Folositoare", care s-au reunit apoi la 1845 în
ediţia a II-a şi la 1861 în ediţia a III-a a "Calendarului pentru bunul culti
vator". în ultima ediţie a acestei lucrări autorul scria: "Cartofla (Solanum
i'ltberosum) s-a adus de la Peru din America, pe la începutul viecului al
16-lea, mai întîi în Spania, de acolo a trecut în cele-I-alte părţi ale Euro
pii ... Foametea din 1813 a trasu băgarea de seamă a românilor asupra car
tofilor, ca asupra unor plante bune de a scăpa de lipsă pe lucuitori. Ear la

* S.C.A. Secuieni-Neamţ



2052 1. MAzAREANU

1816 s-au trimis în Bucovina (pe 2.tunci în imperiul Austro-Ungar-n.ns.),
din porunca Domnitorului Cal i 111 a h u, o mulţilne de care de beilic care
au adusu cal toflile ce s-au împărţit de semănţă pe la oameni". Informaţia

lui 1 o n Ion e s c u este exactă, căci şi alte publicaţii luenţionează in
troducerea cartofului în Moldova, pe vremea domniei lui S car 1a t C a Il i
mac h i (1812-1819).

Atrăgînd atenţia că în ultimul timp "a dat boala în Kartofli şi a În
gustat foarte IUUlt cultura lor", Ion Ion e s c li dorea extinderea lor în
cultură, deoarece de pe aceiaşi suprafaţă de pămînt "un cultivatoriu dobîn
deste atîta roadă dtt poate să hrănească !de patru ori mai multi oameni de
căi din o falee de grău". Iar în continuare:relatînd din călătoriil~sale, arăta:
"Am văzut nemţi, belgi, flalnazi, alzasieni, care nu mănîncă alte decăt

numai cartofle în tot cursul celor lnai multe zile dintr-un cmu, ... ". De aceea,
1 o n Ion e s c u îndelnna, "ca fie care locuitor din sat să seamine în tot
anul celu puţin căte zece prăjini (4,5 arii-n.ns.) pentru trebuinţa casei
sale" .

În subcapitolul "Planul de cultură" Ion Ion e s c u preciza că
pentru cartof trebuia repartizat "pămîntul vărosu", dar în ţelină "se face
minunat de bine". Desi recom2,nda rotatia plantelor, autorul sesizează că

porumbul, cartoful, tutunul si ovăzul "cr~sc bine si cînd sunt semănatemai
mulţi ani unul după altul în' acelu pămînt (mono'cultura, n.ns), numai căt
să fie puternicu, sau să se îngraşe cu mult gunoiu (băligar)".

Pentru reuşita culturii cartofului Ion Ionescu pleda pentru introd~"':.
cerea uneltelor tractate de animale cu care "unu singur omu ar prăşi într-o
zi căt douăzeci de oameni". Se recomanda a nu se cultuva orice soi de car
tof, decît după o prealabilă încercare a lor în terenul respectiv: "A cunoaşte

dar soiul cel mai bun pentru pămîntul ... cutare este cea mai mare indelet
nicire a cultivatorilor".

În vederea întreţinerii cu unelte de prrlşit se rec01uanda "a se semăna
în linii deopotrivă de departe unele de altele", la 22 sau 24 palmace (adică

trei palme sau 83,6 cm). Desimea p1<:ntelor era fixată prin indicarea depăr

tării unui cuib de altul ce ,,:poate a fi de 8, 10, ba încă şi de 15 palmace".
Se preconiza plantarea cartofilor lnijlocii întregi sau a celor mari tăiaţi în
două, fără însă "de a pune căte mai lTIulte cartofle într-un cuib". Centrali
zînd într-un tabel "de timpul semăn~trii si de ditilTIea semintei" 1 o n 1 o 
nes cu, indica pentru cartof plantarea'la sfîrşitul lui mart'ie cu norma de
,,60 dimerlii", ceea ce echivalează cu 1 143 kg, denotÎnd o densitate mică

a plantelor.
Pentru luna iunie, Ion Ion e seu scria: "Cartoflele vor trebui

prăşite mai totdeauna de 2 ori în această lună, ear moşinoale (biloanele de
azi - n.ns) se fac cînd încep a se întinde viţele de care se prind şi cresc
(tuberculi - n.ns); dacă nu se vor acoperi cu tărînă atunce ele esu afară,

se înverzesc, şi rodirea atunce se micşorează". În vederea semimecanizării,

autorul indica "sapa calului şi rarita cu 2 cucure (partea plugului care leagă

Între ele brăzdarul, cormana şi plazul)", pe care le-a văzut în alte ţări.

În ceea ce priveşte culesul şi păstratul cartofilor, aceasta îi permite
expunerea unor informaţii foarte importante. Astfel, Ion Ion e s c li

citează că în "Englitera cartoflele cele de sămînţă se culeg mai-înainte de
a fi cu desăvîrşire coapte; ear cele-l-alte se culeg după ce s-au copt, adecă,
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după ce s-au uscat frunzele şi cocenii (tulpinile - n.ns) lor". Pentru păs

trarea cantitătilormai mici se recomandă "zemnice. numai căt aceste să fie
aerate si svă{ltate bine". În uivnite se pot "clădi cartofele în grămezi si
de un stănjen de groase (2,23.!- m -' n.ns), fără nici o frică, mai ales da~ă
nu vor fi j ilave".

Dar, pentru păstrarea recoltei de pe suprafeţe mari, Ion Ion e s cu
menţionametoda "în girezi" (silozuri-n.ns), acoperite, cu o pală de pămînt

ca de o palmă şi pînă la dou~i de groasă", dar nu mai late de patru palme
(= 1,12 m). Desigur că pe cuhnea silozului se indica "ogeaguri" (răsuflă

tori). Semnalănl că doar în Muntenia se mai scrisese despre păstrarea carto
filor; înainte de 1844, de către P e t rac h e Poe n a r u, fost si el
student la ferma-scoală de la Rouille (ca si Ion Ionescu) de lîngă Naney,
condusă de vestitul agronom IvI a t h ieu de D o In bas 1 e.

T e aci considera că Ion Ion e seu a dezvoltat "idei foarte
apropiate" de JVlarx cu privire la "funcţia pămîntului în producţia agricol~t

şi reflectarea capacităţii diferenţiate de producţie a acestuia în rezultatele
economice". Referitor la cartof Ion Ionescu mentiona că rodirea "este foarte
feliurită. după o mulţime de împregiurări, însă' cănd sunt lucrate bine, ea
poate să fie de 20 la una şi să easă dintr-o falee, şi 300 de merţe". Aceasta
ar echivala cu S7 lS0 kg la falce sau 39 965 kgJha, ceea ce pentru tehnica
acelui timp era o productie record. Dar prima indicaţie (20 la una) pare ~ă

fie mai aproape de realitate, rezultînd în acest caz numai 22 860 kg/ha. In
încheierea acestui subcapitol Ion Ionescu recomanda evitarea culturii soiu
rilar de cartof "apoase şi puţin hrănitoare", care par mai productive, dar
fără randament bu.n la fabricarea spirtului.

Dintre cele 53 de figuri de la sfîrşitul "Calendarului pentru bunul cul
tivator", care prezentau diferite luaşini şi unelte agricole, trebuie să men
ţionăm rariţele din figura 22 ("Maşina de făcut lTIoşinoae a lui Dombasle")
şi figura 23 ("Maşina de făcut m.aşinoae a lui Moll") , a căror lTIod de cons
trucţie, folosire şi reglare se arată în cuprinsul volumului, la capitolul
!,Mehanica agricolă".

Este posibil ca 1 o 11 Ion e s c u de la Brad, pe lîngă cunoştinţele

dobîndite la studiile din Franţa, să fi lecturat şi unnăt~arele publicaţii ro
mâneşti apărute şi care tratau problema cartofilor.

-~ Sta m a·t i, T. - Istoria cartoflelor Povăţuitorul sănătăţii

şi a economiei, 1., 1844, p. 136-138, 218-222;
- C r a t e r u H ris t o for - Agricultură - învăţătură pentru

săditul piciocilor. Curierul românesc, II, 1830, p. 27 -28.
- P. Car 1 i e r - Boala cartoflelor nu este hereditarie. Dunărea

II, 1848, p. 59.

Menţionăn1 dl în anul 1844 se plantase cu cartof 6 910 ,S ha la proprie
tari şi 7 945,95 ha la locuitori, pe întreaga Moldov{l de atunci, suprafaţa

totală fiind de 4,7 % faţă de porunlb şi 7,1% faţă de cultura grîului.

În anul 1857, în "jurnalul de agriculturâ", prima foaie J=criodidt
tipăriUl de Ion Ion e s\!~.;t, printre ştirile şi comentariile cu privire la
recolta anului 1857 el enumera bolile care au afectat cultura cartofului,
viţa de vie şi viermii de mHase. Specificăm dt, cultura cartofului era mai
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demult atacată de boli, situaţie evidenţiată şi de producţia deficitară din
anul 1846 cînd "răspîndirea unei maladii vegetale a compromis grav re
colta de cartof".

1 o n Ion e s c u a militat necontenit pentru modernizarea agri
culturii, preconizînd atît înzestrarea cu maşini şi unelte agricole, cît şi

aplicarea metodelor agrotehnice înaintate. Astfel, încă din 1844, el scria că:

"Întrebuintînd instrumentele si introducînd masinile agricole cu acestea
se sporeşte 'munca pămîntului,~e lucrează luai muit, mai bine şi nlai ieftin".
De aceea, a scris numeroase articole despre maşinile noi, văzute de el la
diferite expoziţii universale din străinătate, printre acestea fiind şi }}Rariţa

de făcut moşinoaie" publicat în gazeta sa "Ţeranul rClnân« (nr. 33 tiin 4
noiembrie 1862).

Preocupări r;cntru introducerea uneltelor agricole la cultura plan
telor în general si la cultura cartofului în special, au avut si alti contem
porani ai lui Ion: Ionescu de la Brad. Astfel lac o b Ci h'a c 'aducea la
cunoştinţa Epitropiei Instructiunilor Publice din Moldova (1841) că prin
tre cele zece lllodele de unelte agricole comandate la o societate agronomică.

din Viena exista şi J1plugul de cartofe, acel olandez". Faptul că, cultura
cartofului luase extindere, o confirmă şi preocupările de uşurare a furajării

animalelor cu tuberculi, deoarece la 1841 prIntre J1tipurile de maşini şi

unelte agricole pe care fabrica din Păcurari (cartier din Iaşi, interprindere a
lui Jules Sacchetti - 11.ns.) le putea executa a figurat şi maşina de tocat
cartofi" .

Suprafaţa cultivată cu cartof în România era în descreştere faţă de
1844, în perioada 1862-1864, fiind de numai 7 352 ha, crescînd la începutul
secolului al XX-lea pînă la 11 433 ha (1901-1905) în cultură principală,

la care se adaugă 30 000 ha în cultura de porumb.
În tratatul său J1Lecţiuni elementare de agricultura" (curs ţinut în anul

1867 şi tipărit în 1870), Ion Ion e s c u rezervă cartofului, în cadrul ca
pitolului al XIII - Cultura plantelor -, un subcapitol special - tubercule
alimentare. După ce arată importanţa lor în hrana oamenilor şi furajarea
animalelor se precizează anul introducerii lor în cultură: J1 ... în Moldova, la
foametea cea mare din 1818 '( ... ".

Mentionînd influenta conditiilor pedoclinlatice asupra fonnării 50

iurilbr de 'cartof, autorul le grupea~ă după formă astfel: J1În patrace rotunde,
în panuantiere lungăreţie şi în vitolote oblonge (ovale" - n.ns.)". Dintre
varietăţile de cartof Ion Ionescu citează: trufa de august, Sava, Burjoasa,
patraca galbenă, Hollandesul halben, Hollandesa roşia şi vetilota, toate din
Franţa de nouă săptămîni, violeta de Campina şi cenuşia cu ochi violeţi din
Belgia; rohana, patraca, roşia (corn de capră), roşia jacobs, bread-fruit şi

red-apple din Anglia (patraca, vitoleta şi parmaantiera avînd tuberculi de
scn8.ţ i în planşa XII a cărţii citate rIlai sus).

Dintre recomandăxile tehnologice 1 o 11 I OIle s c u specifica:

să llU se cultive în pămînt J1prea conlpact şi prea ulued" ;
- soIurile nisipoase }}să fie îngrăşate bine" ;
- sala destinată cartofilor J1 trebuie ogorît adînc, căci arătura

adîncă sporeşte rodirea";
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7 lei
21 lei
14 le

102 le

fertilizarea puternică cu gunoi de grajd pentru că "fiecare kg de
cartofi costă cu atît mai puţin cu cît s-a făcut mai multă cheltuială cu în
grăşarea pămîntului" ;

- alegerea materialului de plantare şi secţionarea în bucăţi cu cel
puţin doi ochi;

plantarea timpurie (martie, aprilie);
- muşuroirea înainte de a înflori.

În privinţa fertilizării, Ion Ion e s c u recomanda restituirea
elementelor nutritive luate de plante, odată cu recolta, arătînd că ,;nu pă

mîntul este rău, ci cultivatorii sînt răi" pentru că nu restituie prin îngrăşă

minte consumul culturilor, concluzionînd: "Cine, dară, nu dă, acela
n-are ce lua".

Printre datele înscrise de 1 o n Ion e s c u de la B rad în "Re
gistru unicu al cultivatorului" la "Tabela de starea cultureloru în anul 1870"
(aflată la sfîrşitul ediţiei princeps "Lecţiuni elementarii de agricultură"

(1870) pentru cultura cartofului se poate menţiona:

La luncă (locul unde s-a cultivat)
10 arii (suprafaţa plantată);

25 hect. cartofle (recolta obţinută), ceea ce înseamnă că reali
zează o producţie de 25 t/ha.

Iar în "Tabela însemnărilor asupra culturelor" scria:
- Aprilie 16. Plantatulu cartofleloru în ogorulu No 5 de 10 arii

puindu-se 3 hect. de semenţia cte 2 lei 50 b (bani, n.ns.) hect.;
- Sept. 10 Scosulu cartofleloru din ogorulu Nr. 5 de 10 arii Produc

tulu 25 hectilitre.

Dar, Ion Ion e seu a tratat cultura cartofului nu numai teoretic
(în cărţi şi articole), ci şi practic, mai ales în ultima parte a vieţii sale,
cînd a înfiinţat în satul Brad (azi în comuna Negri, judeţul Bacău), o fermă

n10del mică (ferma şcoală) şi o fermă model mare (cultură mare de pro
prietar cultivator).

Astfel, I o 11 Ion e s c u a cultivat în anul 1871 pe lîngă plantele
obişnuite (porumb, grîu, ovăz, lucernă, trifoi) şi altele mai puţin răspîndite

ca sfecla de zahăr (10 prăjini) şi cartoful (5 prăjini, cca 224 m 2) destinat
"atît pentru hrana omului, cît si a vitelor". Pentru a demonstra eficienta
noilor metode introduse, Ion I~nescu ţinea o evident ă contabilă strictă.
(în partidă dublă), din care reiese că pentru anul 1871 cartoful a dat un
beneficiu net (profit) de 14,8 lei/prăjină, clasîndu-se pe locul doi, după.

sfecla de zahăr.

Cultura cartofului a rămas si în ceilalti ani la Brad, atît în ferma scoală.

cît şi în ferma mare. Pentru a~ul 1872,'0 comisie tdmisă de Mini'sterul
agriculturii a consemnat (în procesul verbal încheiat la 24 februarie 1873)
despre cartof şi următoarele:

Arătura a 7 prăjini rădăcină (cartof - n.ns.)
Costul sămînţei 7 baniţi cartofi
Lucrul prăşitului 7 prăj ini cartof
Produsul acestor cheltuieli: 34 baniţe cartofi
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})S-au plantat mai multe varietăţi de cartofi, aduse din locurile renu
mite pentru cultura lor, precum: Sabaoani, Prăjeşti, Botoşani, Bucovina şi

Germania. Cartofii semănaţi în grădină, într-un loc prea bogat, au dat o
recoltă prodie-ioasă în cantitate si chiar în calitate. Cartofii semănati în
cîmp, în celc

u

7 prăjini din cîmpu'l de cercare, au dat o recoltă cu atît'mai
abondentă cu cât tubercula semănată a fost mai mare ... Ca buni de mîncare
putelTI zice definitiv că, cartofii cu miezul alb de Bucovina sunt cei mai
făinoşi şi mai buni".

Prin toate acestea 1 o n Ion e s c li de la Brad îmbina teoria
cu practica sau cum nota el la 21 mai 1870: })Ceea ce putem face am_ spus;
rămâne acum ca să şi facem, şi apoi să supunem toate încercările, toate
combinaţiile şi toate dificultăţileprin care am trebuit să trecem să ajungem
a zice: iată cultura mică îmbunătătită si-înavutitoare, iată exemplu, iată

modelul ce se dă ma-rei mulţimi a~ulti~atorilo~ săteni dintr-această ţară,
iată ce trebuie să facă săteanu:l pentru ca să trăiască mai bine şi mai icsne
decît azi. Praecepta do::ent, exempla trahunt*).

Putem conchide că, Ion Ion e s c u de la Brad, considrat pe
bună dreptate ca întemeietorul "etapei cercetării comparative simple", a
dedicat cartofului atît o parte din conceptia sa stiintifică, cît si aplicarea
în practicăa cunoştinţelor sale. Prin acea~ta, Io~ Io~escu, a d~terminat o
alegere ştiinţifică a soiurilor şi varietăţilor de cartof, concomitent cu reco
mandarea celei mai bune tehnici de cultură a ulantei, favorizînd astfel
extinderea c:ulturii cartofului În România. -'--
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Predat comitetului de 1'fdactare

la 28 martie 1986

Referent: d1'. ing. 1. Fodo

POTATO CROP IN THE CONCEPTION AND AGRICULTlTHAL
EXPERIENCE OF ION IONESCU DE LA BRAD

SUMMARY

Being the first 1"01'nanian agronomist with high education, Ion Ionescu de la Brad wrute
aboui- potato in 1844 showing the. possibility of an abundant feeding on the same surface,
than through vvheat crup .. He recommanded to vcrify the varieties for each soil, indicating
also the main agrotcchnical methods: the early planting, in direct rows, the hoeil1g, the hilling,
an early harvest of tubers for seed, the way of Reeping during winter.

Ion Ionescu de la Brad mCl1tioncd the differel1t proc1uction capacity of the varieties,
the maximum yield being of 39 965 kg/ha About the potato he wrote a1so in 1857, in his first
periodical sheet in 1962 and in his work "Lecţiuni elementare de agricultură" printed in 1870.
But his ideas were materialized at his farm, after 1870 when he carriec1 out the first researches
in our country concerning potata crup, concomitently with the other plants ones By his work
Ion Ionescu de la Brad determined the extension of patato crap in Romanian.

DER KARTOFFELBAU IN DER AUFFASSUNG UND
LANDvVIRTSCHAFTLICHEN PH.AXIS VON ION IONESCU DE LA BRAD

ZUSAMMENFASSUNG

Als erster Agrunom mit Hochschulstudium schrieb Ion Ionescu de la Brad schon 1844
liber die Kartoffel mit dem besondern Hinweis, c1ass van dcrse1ben Flache grăssero Erntih
rungsmăglichkeiten als mit der Weizenkultur bestehen. El' sch1ug eine SortenpriHung fur
jeden Schlag vor und zeigte auch die wichtigsten agratechnischen Methoden wie: fruhes Pf1an
zen, in geraden Linien, Hacken und Haufeln, friihercs Ernten der Saatkartoffeln, das Lagern
liber Wll1ter.

17 - c. 261
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Ion Ionescu de la Brad erwiihnte auch das Ertragspotential verschiedener Sorten mit
cinem Hochstertrag von 39965 kgfha. Uber die Kartoffel schrieb er noch 1857 in scinem ersten
periodischen Blatt, im Jahre 1862, als auch in der Abhandlung "Lec\:iuni elementare de agri
cultură" aus clem Jahre 1870.

Seine Ideen konnte er auf seinem Cut nach 1870 verwirklichen, wo er personlich die
ersten Forschungen im Kartoffelbau in Rumanien ausfiihrte, gleichzeitig auch andcrer Pilan
zen. Durch dieses hat Ion Ionescu de la Brad zur Verbreitung der Kartoffelkultur in Rumiinien
beigetragen.

KynbTYPA KAPTO~En~ B CEnbCKOX03~nCTBEHHOn

KOHUEI1UHH H I1PAKTHKE HOHA HOHECKY nE nA EPAn

PE310ME

KaK rrepBbIH PYMbIHCKH}I arpOHOM C BbICIIIHM oopa30BaHHeM, l10H l10HeCKY ;o;e JIa 5pa;o;
rrHCaJI o KapTO~eJIe eme B 1844 rOAY, Kor;o;a OH OOpaTHJl BHHMaHHe Ha B03MO:IKHOCTb 60JIee
OOHJIbHOrO rrHTaHl'UI C o;o;HofI H Toi%: :lKe rrJIoIlI,a;O;H, 1.JeM rrpH KyJIbType rrIIIeHHUbI. OH peKOMeH;O;OBaJI
rrpoBepKy COpTOB ;o;JI5I Ka)K;O;0I1 rr01.JBbI H yKa3bIBaJI OCHOBHble arpOTeXHl'I1.JeCKHe MeTO;O;bI - paH
HIOIO rroca;O;KY rro rrp5IMbIM JIHHH5IM, MOTbDKeHHe H OKy1.JHBaIme, 60JIee paHl-UOlO YOOPKY ceMeH
HbIX KJly6Heii, cnOCOObI 3HMHero xpaHeHH5I. l10H l10HecKy ;o;e JIa 5paA OTMe1.JaJI TaK:lKe H pa3
JIH1.JHYlO ypo:IKaHHOCTb COpTOB H yKa3aJ1 Ha B03MO:IKHOCTb rrOJly1.JeHH5I MaKCHMaJIbJ-'Oro ypo:IKa5I
B 39.365 Krfra). O KapTO~eJle OH rrHCaJI eIlI,e B 1857 ro;o;y, B nepBoM rrepHO;O;H1.JeCKOM JlHCTKe
BbIIIymeHl-IbIM eme B 1862 ro;o;y, a TaK:lKe H B TpaTaTe ,,3JIeMellTapHble .neKUHH rro CeJIbCKoMy
X035IHCTBY" Harre1.JaTaHHOM B 1870 ro;o;y. Ero Me1.JTbI ocymecTBHJIHCb B ero HMemI, rrOCJle 1970
ro;o;a, r;o;e OH JIH1.JHO rrpOBO;O;HJI rrepBble B cTpaHe HCCJIe;O;OBaHH5I rro BblpaIlI,HBaHHlO KapTO~eJI5I

H ;o;pyrnx pacTeHHH. TaKHM 06pa30M l10H l1oHecKy;o;e JIa 5pa;o; cnocoocTBoBav1 pacrrpocTpa

HeHHK? KyJIbTypbI KapTO~eJI5I 13 PYMbIHHH.
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