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CARACTERIZAREA CITOLOGICĂA DIHAPLOIZILOR DE
S. TUBEROSUM L. CULTIVATI LA I.c.p.e. BRASOV, ,

LUCREŢIA POpI

REZUMAT

În anii 1985-1989 s-au efectuat analize citologice la 57 clone dihaploide de S.
tuberosum L. Studiile la aceşti dihaploizi (2n = 2x = 24) au avut următoarele

obiective: a) microsporogeneza în clone; b) fertilitatea polenului; c) selecţia clonelor
care produc polen 2n prin mecanislnul genetic al prilnei diviziuni de restituţie (FDR).
Materialul pentru analiză a fost recoltat de la clonele cultivate în condiţii de seră şi

câmp, în lunile mai, iunie, iulie, pe durata celor 5 ani. Observaţiile în
microsporogeneză, efectuate la 100-500 celule mamă polinice pentru fiecare clonă,

au scos în evidenţă unnătoarele anomalii meiotice: formarea de univalenţi în fazele
timpurii ale profazei şi metafazei 1, la câteva clone, prezenţa cromozomilor întârzia:ţi

în anafaza 1, metafaza II, anafaza II, formarea de punţi meiotice, disjuncţia şi

migrarea neregulată a cromozomilor spre poli. Au apărut, de asemenea, anomalii în
formarea de fusuri fuzionate şi fusuri paralele în a doua diviziune meiotică, ceea ce a
condus la formarea nucleilor de restituţie şi deci, la formarea de diade şi triade. Ca
urmare a anomaliilor meiotice, observate în desfăşurarea microsporogenezei,
fertilitatea polenului a variat considerabil în funcţie de genotip şi factorii de lnediu.
Din totalul de 57 dihaploizi analizaţi s-au selectat 11 clone care produc polen 2n prin
mecanismul genetic FDR, ceea ce reflectă posibilitatea utilizării lor în programul de
poliploidizare sexuală unilaterală.

Cuvinte cheie: polen 2n FDR, fusuri fuzionate, poliploidizare sexuată, nuclei
de restituţie, androsterilitate.

INTRODUCERE

Strategia utilizării speciilor sălbatice ale genului tuberifer Solanum L.
subsecţia Hyperbasarthrum în ameliorarea cartofului pentru crearea soiurilor (ROSS,
1986; HERMUNDSTAD şi PELOQUIN, 1987) sau în ameliorarea la nivelul
populaţiilor (PELOQUIN şi ORTIZ, 1992) combină utilizarea dihaploizilor, speciilor
şi gmneţilor 2n. Această abordare se bazează pe următoarele:

1. moştenirea simplă disomică a caracterelor şi îmbunătăţirea populaţiilor 2x;

2. contribuţia părintelui dihaploid la îmbunătăţirea caracterelor pentru
procesare;

3. utilizarea speciilor sălbatice ca sursă de gene pentru rezistenţă la diferite
boli, dăunători şi stres abiotic.

Anale lCP.C 1



Speciile sălbatice contribuie, de aselnenea, cu diversitatea allelică la
gene a speciilor cultivate. Scopul final al ameliorării la nivel diploid este obţinerea

clone 2X homozigote pentru caractere specifice, valoroase pentru alneliorare ŞI

producerea de gameţi 2n.
Importanţa galneţilor 2n constă în a păstra şi a transmite interacţiunile iner- şi

intra-Iocus de la nivelul diploid la nivel tetraploid. Aceste interacţiuni sunt
importante decât poliploidia propriu-zisă în ceea ce priveşte conceptul de
heterozigoţie Inaxilnă la poliploizii polisomici cum este cartoful - S. tuberosum L.
(MENDIBURU şi colab., 1974; MENDOZA şi HAYNES, 1974; BINGHAM, 1980;
MCCOY şi ROWE, 1986).

Referitor la fonnarea gameţilor 2n, analizele citologice efectuate de MOK şi

PELOQUIN (1975a şi 1975b) au scos în evidenţă trei lnecanisme genetice: fusurile
paralele, citokineza prelnatură 1 şi citokineza prematură 2. Potrivit acestor autori,
primul din aceste trei mecanislne produce prima diviziune de restituţie a galneţilor

(FDR), în timp ce celelalte două produc diviziunea a doua de restituţie (SDR).
După RAMANNA (1979), aceste trei lnecanisme sunt diferite din punct de

vedere citologic şi au unnătoarele particularităţi:

a) există clone care au exclusiv unul sau celălalt dintre mecanisme;
b) cele trei mecanislne sunt controlate de diferite mutaţii genice, UnIce,

ne-allelice recesive;
c) condiţia de mutaţie este exprimată în stadiul specific meiotic cu ajutorul

căruia ele pot fi detectate, spre exelnplu citokineza prematură 1 (pc 1) în telofaza şi

citokineza prematură 1 (pc2) în profaza II, fusurile paralele în anafaza II;
d) unul din cele trei mecanislne, fusurile paralele, sunt foarte utile pentru

cartof atât de mult, încât ilnplică noi metode de ameliorare, mult mai eficace decât
cele clasice (MOK şi PEOQUIN, 1975a).

Cercetările citologice ulterioare au stabilit că formarea gameţilor 2n se
datoreşte şi fuzionării în lnetafaza II a meiozei. Acestea detennină întotdeauna
fonnarea diadei (PRAKKEN şi SWAMINATHAN, 1952; RAMANNA, 1979).

Fonnarea gameţilor 2n este determinată genetic, dar poate fi influenţată şi de
factori de lnediu şi fiziologici ca şi de interacţiunea acestor factori (STAW, 1927;
HANNEMAN şi PELOQUIN, 1969; MENDIBURU şi PELOQUIN, 1977;
RAMANNA, 1979; VEILLEUX, MCHALL şi LAUER, 1982; HERMSEN, 1984).

Oricât de tentanţi ar fi gameţii 2n, aceştia nu pot fi de ajutor în practica
aineliorării, dacă nu îndeplinesc unnătoarele condiţii:

• trebuie să fie depistate mecanismele transferabile din punct de vedere
genetic;

• este necesar să se stabilească lnetode sigure de transfer în clonele dorite.
Cel lnai bun instrulnent pentru detenninarea mecanismelor de fonnare a

gameţilor 2n este analiza citologică.

Scopul studiilor noastre a fost de a cunoaşte structura citologică, fertilitatea şi

cauzele care detennină sterilitatea pronunţată a dihaploizilor, precum şi capacitatea
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în vederea folosirii

s-au folosit 57 done dihaploide de Solanum tuberosum
obţinute din 20 soiuri 4x cu S. phureja şi care au fost cultivate la
Laboratorul de mneliorare şi genetică de către GOREA şi colab. de la LC.P.C.

au fost urmărite şi analizate în perioada 1985-1989 în condiţii de seră

şi câmp. Pentru analiza materialului s-au folosit următoarele criterii:
n1ărimea la cel puţin 200 grăunciori de polen;

polenului prin colorare cu lactophenol acid fuchsin;
lneiotice în microsporogeneză.

S-au măsurat cu micrometrul ocular grăunciorii n1ari şi mici din 5 câmpuri
'-',""''-'l..>J.V'V. alese şi coloraţi roşu intens.

Pentru recoltat în primele ore ale dilnineţii (8-11) boboci florali în
fixator format din alcool: acid propionic saturat cu acetat de fier (3: 1). Probele s-au
păstrat în acest fixator la telnperatura de 4-5°C, până la prelucrare (aproximativ 3

pentru colorarea fusurilor de diviziune şi a fragmoplaştilor.

Dintr-o anteră s-au făcut 3-5 preparate microscopice care au fost colorate cu
oceină 2%). Toate observaţiile au fost efectuate prin selectarea severă a preparatelor
bune în care pereţii lnamă polinice au fost intacţi şi poziţia fusurilor şi

fraglnoplaştilor a fost lnai puţin distrusă prin prelucrare. S-au analizat între 100-150
celule mamă polinice/clonă.

Fertilitatea s-a determinat la polenul recoltat proaspăt de la 3-5 flori/clonă.

Pentru colorare s-a folosit carmin acetic 2%. Pentru clonele cu fertilizare redusă,

analizele de fertilitate au fost completate cu germinarea polenului artificial format
din zaharoză 20%, agar-agar 1% +50 ppm acid boric. Numărarea tuburilor polinice
s-a făcut după 2 ore de la plasarea pe lnediu a polenului.

Pentru interpretarea rezultatelor s-a ţinut cont şi de condiţiile climatice, în mod
special de telnperatura din timpul înfloririi.

CERCETĂRILOR

".U"'U"''-'''L'-A diametrului grăunciorilor de polen s-au selectat
lnai mult 3% grăunciori de cu \.uU..I..U""LJ.

au fost considerate producătoare de polen 2n
".I..'-'.o.......vu jJ'-'.L"'U.U.H.H a variat considerabil de la plante

,",,,,,,,,-,,,,,,>,1--" anii de şi factorii de

Anale



Lucreţia POP

Prin determinarea germinării polenului pe mediu artificial la aceste clone, s-a
observat că un nUlnăr mare dintre ele germinează, formând tuburi polinice, dar cele
lnai lnulte sunt anonnale, scurte sau cu obturaţii de-a lungul tubului, prezentând
dopuri de caloză care îlnpiedică trecerea spermatiilor pentru a fecunda oosfera în
sacul embrionar (figura 2).

Analizele în lnicrosporogeneză, la toţi dihaploizii, au evidenţiat o serie de
aberaţii crOlnozOlnale în cursul diferitelor faze ale prilnei şi celei de a doua diviziuni
meiotice. În diakineză si metafaza 1 s-au întâlnit alături de bivalenti si univalenti
aproape la toate clonel~ analizate. NUlnărul univalenţilor a variat î~tr~ 3 şi 24, î~
funcţie de clona studiată. Cel lnai mare nUlnăr de univalenţi s-a întâlnit la dihaploizi
64.7000/10 şi 68.7060/18 (figura 3, 4 şi 5). De asemenea, în câteva done s-au întâlnit
trivalenţi şi tetravalenţi (figura Sa, 5b).

Cromozomi retardatari, punţi meiotice, diade, triade şi celule cu micronuclei
s-au întâlnit în anafaza şi telofaza 1 şi a II-a diviziune meiotică (figura 6, 7, 8, 9a, 9b,
10).

S-a constatat că există o corelaţie directă între frecvenţa mare a celulelor cu
aberaţii în meioză şi fonnarea unor microspori neviabili şi incapabili să germineze şi

să fecundeze.
Prezenţa lnetafazelor şi a celulelor cu micronuclei indică un proces de

eliminare de cromozomi. Consecinţa acestui proces este apariţia gameţilor

neechilibraţi genetic. Acest fapt este ilnportant pentru amelioratori în vederea
folosirii lor în procesul de hibridare pentru crearea de forme rezistente la boli şi

dăunători.

Din totalul de 57 de clone dihaploide, analizate s-au selectat Il clone care
produc polen 2n într-un procent lnai lnare sau lnai lnic în anii studiaţi (tabelul 2).

Un prim criteriu pentru selecţia clonelor producătoare de polen 2n a fost, aşa

cum s-a amintit mai sus, diametrul lnai mare de 25 milimicroni a grăunciorilor de
polen. Apoi, pe baza analizelor din microsporogeneză, s-a luat în consideraţie

procentul de fusuri fuzionate în lnetafaza II, fusuri paralele în anafaza II, diade şi

triade.
Din datele prezentate în tabelul 2, rezultă următoarele:

a) Fusurile paralele sunt fonnate în toate clonele, indiferent de tipurile de
C'C-"""'-C'rlr:> fonnate. Există câteva done care produc un procent lnai ridicat de fusuri,
chiar dacă produc nUlnai o frecvenţă scăzută de diade şi triade. Aceasta însemnă că

orientarea paralelă a fusurilor în M II nu duce întotdeauna la formarea diadei.
b) Când fusurile fuzionate au fost în procent lnai mare, s-au asociat

întotdeauna cu fonnarea diadei. Aceasta corespunde celor afinnate de RAMANNA

c) Există clar o corespondenţă între procentul fusurilor fuzionate şi procentul
diadelor şi triadeloL Astfel de cazuri sunt la dihaploizii 64.7000/1 Oşi 68.7060/18.

Sunt câteva clone care arată o variaţie considerabilă cu privire la anomaliile
lneiotice din lnicrosporogeneză şi variaţia factorilor de mediu, în special temperatura.
Astfel, o telnperatură de 17-21 ac în tilnpul înfloririi influenţează pozitiv fertilitatea
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Caracterizarea citologică a dihaploizilor de S. tllberosllJn L. cultivaţi la IC.P.C. Braşov

polenului şi formarea polenului 2n, ceea ce corespunde cu observaţiile lui STAW
(1927), VEILLEUX, MCHALLE şi LAUER (1982).

O temperatură mai ITIare de 30°C în timpul înfloririi determină anomalii
meiotice ce duc la scăderea fertilităţii polenului. .

Cu toate că efectul factorilor asupra formării polenului 2n este evident în
studiile noastre, maniera în care factorii de mediu afectează procesele meiozei şi

nucleare de restituţie nu sunt cunoscute.

CONCLUZII

1. Fertilitatea scăzută a polenului la dihaploizii de S. tuberosum L., au o largă

extindere ca rezultat al diferitelor an01TIalii ce au loc în procesul de
lTIicrosporogeneză.

2. Pentru ca dihaploizii de cartof să poată fi utilizaţi în ameliorare este necesar
să fie testaţi în fiecare an, în privinţa fertilităţii şi a formării polenului 2n.
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CYTOLOGICAL
TUBEROSUM DIHAFLOIDS

S.

Abstract

Between 1985 and 1989 cytological analysis were out at 57 dihaploid
clones of S. tuberosum 1. The asseSSlnents of these (2n=2x=24) werew
focussed an: a) lnicrosporogenesis; b) pollen fertility; clones producing

via FDR lnechanisn1 (First Division Restitution). biological material
studywas collected in May, June and July during mentioned 5 years,

the clones cultivated in green-house and in field. Microsporogenesis
lnade on 100 to 500 pollen lnother cells for each clone, evidenced the

following n1eiotic abnormalities: univalent fonnation during the early stages of
Prophase and Metaphase 1 at few clones, late chrOlnOS0111eS in Anaphase 1,

Anaphase II, meiotic bridges fonnation, irregular disjunction and
ll1igration at the chromosOlnes towards the poles. During the second divizion of
restitution abnonnalities in the process of fussed spindles and parallel spindles
formation were also noticed. These led to the occurence of restitution nuclei and
consequently of the diads formation. Following the meiotic abnonnalities during
microsporogenesis, pollen fertility has highly varied, in relation to the genotype aud

'-nHH""A'~'-U conditions. Fr0111 the 57 dihaploids analysed, Il clones producing 2n
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sexual polyploidization,

bivalents.
chromosomes outside the 111etaphasical plate

. The of the at the clones of potatoes
1989

Tab. 2. The and the types of sporads at 1 dihaploids
clones based on the of correspondance between the percentage of

spindles, parallel, diads and triads.

Figures

Fig. . Pollen 2n in '-<Hl.UfJJlV clones of S. tuberosum.
Fig. 2. Pollen on artificial medium at dihaploid clones of
S. tuberosum.

3. Diakinesis
Fig. 4. Metaphase
(univalents).

5. Mettaphase
Fig. 6. Meiotical
Fig. 7. 1)Metaphase

2)Fused
3)Late chromosomes

Fig. 8. Diad
Fig. 9a Tripolar orientation
Fig. 9b Triad
Fig. 10. Cells with micronuclei S. tuberoswn
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Caracterizarea citologică a dihaploizilor de S. tuberosum L. cultivaţi la LC.P.C. Braşov

•

Anale I. c.P. C.

Figura 1
Polen 2n în clone
dihaploide de
S. tuberosum

Figura 2
Germinarea
polenului pe mediu
artificial la clonele
dihaploide de
S. tuberosum L.

11
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Lucreţia POP

Figura 3
Diakineză cu bivalenţi

Figura 4
Metafaza 1 cu
cromozomi în afara
plăcii metafazice
(univalenţi)

Val. XVIII



Caracterizarea citologicii a dihaploizilor de S. tllberoSU11l L. cultivaţi la LCP.C Braşov

Figura 5
Metafaza I cu 24
de univalenţi

Figura 6
1) Punte meiotică

. în AI

Anale I.CP.C
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Lucreţia POP

Figura 7
1) Metafaza II

nonnală

2) Fusuri celulare
fusionate

3) Cromozomi
retardatari

Figura 8
Diadă

VoI. XVIII



Caracterizarea citologidi a dihaploizilor de S. tuberosul1l L. cultivaţi la LCP.C Braşov

Figura 9a
Orientare tripolară

Figura 9b
1) Triadă

Figura 10
Meioză:

Celule cu lnicronuclei
S. tuberosum (2n=24)

Anale 1. c.P. C. 15



DATE DE SELECTIE LA HIBRIZII DE CARTOF OBTINUTI, , ,
PRIN TETRAPLOIDIZARE DIPLOGAMETICĂGINOIDĂ

1. BOZEŞAN1, T. GOREA1
, T. BIANU2

REZUMAT

Ameliorarea cartofului la nivet diploid este fo1osită tot mai frecvent în întrega
IUlue, datorită avantajelor pe care le prezintă. Produsul finit al procesului de
atueliorare - soiul - îşi expriluă principalele caractere mai expresiv pe treapta
tetraploidă. Tetraploidizarea se poate realiza prin luai multe metode, fiind de preferat
ca aceasta să se realizeze la nivelul celulelor germinative, cu ocazia ultimei
încrucişări în vederea realizării unor combinări genetice încât descendenţii să

manifeste un efect cOlubinat de heterozis şi ploidie. Lucrarea de faţă aduce
explicaţiile necesare înţelegerii proceselor respective, analizează şi interpretează

unele date obţinute în câlupurile de selecţie şi laborator, efectuate la hibrizii de cartof
obţinuţi prin tetraploidizare diplogatuetică ginoidă.

Cuvinte cheie: hibrizi cartof, selecţie diploizi.

INTRODUCERE

În ultimele decenii au devenit tot mai clare avantajele implementării fonuelor
dihaploide în alueliorarea cartofului. Acestea sunt: '

realizarea luai fidelă a cOlubinării şi recombinării genetice, a segregării

caracterelor;
mărirea exactităţii controlului genetic;
posibilitatea încrucişării cartofului cu un nUluăr mare de specii diploide,
care reprezintă cca. 75 % din totalul speciilor genului tuberifer Solanum L.;
posibilitatea luanifestării unor gene recesive, valoroase, proprii
iniţiale;

creşterea gradului de hOluozigoţie, un dihaploid având gradul de
homozigoţie aproxiluativ egal cu al unui genotip aflat în a treia generaţie

autofecundare;
soluţionarea unor problelue de genetică şi citologie a cartofului mai
cunoscute.

Pe baza avantajelor luenţionate s-au eluis diferite ipoteze, printre care
crearea de soiuri de cartof cu 24 crOluozOlui {Wangenheilu, 1962).
ulterioare au scos în evidenţă că expresia fenotipică a principalelor caractere
ameliorare şi luai ales a capacităţii de producţie a SOlului se exprimă mai bine
nivel tetraploid. Astfel, treapta diploidă trebuie folosită ca etapă intermediară

Le.p.e. Braşov



Date de selecţie la hibrizii de cartofobţinuţiprin tetraploidizare diplogaJ1leticii ginoidii

analiză genetică, cOlnbinare, recombinare, selecţie şi intragresiune de noi gene din
vastul rezervor al speciilor sălbatice. În acest scop, procesul de ameliorare se va
încheia obligatoriu prin realizarea treptei tetraploide (LEBEDEVA şi

LUKOVNIKOVA, 1960, WOHRMANN, 1967; LEBEDEVA, 1967; GOREA, 1968,
MEINL, 1969, GOREA, 1973).

Tetraploidizarea fonnelor de cartof cu 24 de cromozomi, indiferent de natura
lor - dihaploizi prilnari, secundari sau hibrizi ai acestora, se realizează pe trei căi:

a. pe cale mitotică prin dublare son1atică, folosind tratarea meristen1elor cu
soluţie de colchicină;

b. pe cale mitotică prin culturi de lneristeme;
Metodele prezintă avantajul că, realizând tetraploidizarea la nivelul
celulelor somatice, structura genotipului rămâne neschimbată; crescând
însă gradul de hOlnozigoţie se transformă din uniplex în duplex.
Dezavantajul lor constă în apariţia unui număr mare de hilnere greu de
separat - în cazul primei metode - şi a dificultăţilor de organogeneză şi

dirijare a acesteia - în cazul celei de a doua n1etode.
c. pe cale 111eiotică prin încrucişări între formele ortoploide cu grad diferit de

ploidie de tipul 2X x 4X sau 4X x 2X. Mecanismul se explică prin
participarea în procesul de fecundare a gameţilor nereduşi apăruţi în
procesul de gametogeneză prin formarea nucleilor de restituţie, atât în
procesul de formare a grăunciorilor de polen (tetraploidizare diplogametică

androidă), cât şi în procesul de formare a sacilor embrionari (tetraploidizare
dipiogan1etică ginoidă) (MENDIBURU şi PELOQUIN, 1976). Majoritatea
descendenţilorobţinuţi (85-95 %), indiferent de direcţia de încnlcişare, sunt
tetraploizi, deşi în mod normal ar trebui să fie triploizi datorită faptului că

forma tetraploidă este mai ~chilibrată şi mai stabilă din punct de vedere
genetic. Fenomenul este invers dihaploidizării, deoarece gradul de ploidie
al gan1eţilor este ridicat la nivelul de ploidie al celulelor sOlnatice.

Metoda prezintă avantajul practic că, realizând resinteza treptei tetraploide cu
ocazia ultilnei încnlcişări din procesul de ameliorare, există posibilitatea realizării

unor con1binări genetice, descendenţii manifestând un efect combinat de heterozis şi

ploidie. De asen1enea, dublarea nun1ărului de cromozOlni realizându-se în celulele
germinative îndepărtează posibilitatea apariţiei descendenţilor care prezintă ţesuturi

himerice şi au un echilibnl balansat între citoplasmă şi nucleu.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Observaţiile s-au efectuat asupra unor hibrizi de cartof tetraploidizaţi pe cale
dipiogan1etică ginoidă, obţinuţi în anul 1986, prin încrucişarea unui dihaploid
provenit din soiul Kastor, cu soiul tetraploid Koretta, care prezenta ca principale
caractere: rezistenţă relativă la viroze, perioadă de vegetaţie relativ scurtă şî

rezistenţă la nen1atodul auriu al cartofului (Globodera rostochiensis patotipul Ro 1).
Materialul a fost supus unui proces de selecţie reţinându-se genotipurile care
manifestau caractere pregnante de soi şi rezistenţă la viroze şi mană.

Anale 1. c.P. C. 17
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Liniile reţinute au fost încercate în culturi cOlnparative în vederea verificării

capacităţii de producţie. Paralel s-a continuat selecţia în câlnp şi s-au efectuat testări

privind rezistenţa la nelnatozi şi conţinutul în alnidon.

Mecanismul citologţc prezumtiv de formare a gameţilor nereduşi

şi consecinţele lui genetice.

Procesul de dublare a nUlnărului de crOlnozomi în nucleul gameţilor prin
restituţie nucleară poate să aibă loc în diferite etape ale diviziunii lneiotice de
gametogeneză. În funcţie de acest lnOlnent, consecinţele genetice asupra segregării

genelor şi a gradului de hOlnozigoţie a galneţilor este diferit, astfel (Figura 1):
a. Dublarea prelneiotică se petrece asupra celulelor sOlnatice, devenind

tetraploide duplex din care se vor genera gameţi diploizi. Segregarea în
acest caz este tetrason1ică balansată după fonnula: (l +2a)/6A IAI;
2(l-a)/3A,A2; (l+2a)/6A2A 2 , în care a este coeficientul de galneţi nereduşi.

b. Când dublarea crOlnozon1ilor are loc în procesul primei diviziuni lneiotice
de gallletogeneză (a diviziunii heterotipice), nucleul nu unnează procesele
nonnale de disjuncţie şi segregare a cromozOlnilor omologi în anafaza 1.
fonnează fusuri nucleare paralele, crOlnozOlnii nu lnigrează la cei doi
şi rălnân într-o singură celulă care un11ează în n10d nonnal a II-a
lneiotică (cea homeotipică) şi apar doi gameţi diploizi .heterozigoţi

structura genetică a plantei normal diploidă AlAI'
c. Când dublarea crOlnozOlnilor are loc în a II-a diviziune

(hOlneotipică), diviziunea heterotipică în toate procesele
conjugarea şi disjuncţia crOlnozOlnilor Olnologi se petrece nonnal
restituţianucleului într-o singură celulă are loc după segregare. În acest
galneţii nereduşi vor avea o altă structură genetică decât planta mamă.

acest caz apar gameţii duplex, cu grad ridicat de homozigoţie,

fonnula: 112 (+q)AIA I ; qA,A,; 1/2(l-2)A2A2 - în care q este coeficientul
crossing - over în funcţie de poziţia genei faţă de centrOlner.

d. În cazul dublării postlneiotice, segregarea este nonnală: 1I2A,A,;
(MENDIBURU şi PELOQUIN, 1976).

REZULTATELE CERCETĂRILOR

VoI. XVlIl

Pretabilitatea unor clone dihaploide de cartof la formarea de
tetraploizi diplogametici ginoizi.

Analizând acest tip de fnlctificare a patnl clone dihaploide din falnilii uu.v-'- -'-'A'

cu soiul Koretta, se constată o lnare variabilitate a nun1ărului de seminţe fonnate
diplogan1eţie ginoidă (tabelul 1).

Asfel, se constată o anun1ită predispoziţie genetică a unor linii dihaploide de
fonna oosfere nereduse, care în urma combinării cu nuclei spermatici nonnali
'-'I-"-'V.l.',",.l. "'-'''-'-'''I-'.l.''-I.l.,-"'''' să rTP1-,prţ"7P
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Date de selecţie la hibrizi; de cartofobţinuţiprin tetraploidizare diplogameticii ginoidii

Tabelul 1
Pretabilitatea unor clone haploide de cartof la formarea de poliploizi

diplogametici ginoizi

Haploid x Tetraploid NI. flori NI. bace NI. NI. Nr.
Q o polenizate legate seminţe seminţe seminţe

pe floare pe bacă

64.7003/1 x Koretta 40 17 900 22,5 52,9
66.7020/3 x Koretta 40 3 100 2,5 33,3
66.7020/9 x Koretta 40 8 200 5,0 25,0
68.7054/4 x Koretta 85 1 24 0,3 24,0

Existenţa unor genotipuri cu predispoziţie genetică de a forma gameţi

nereduşi, din care în urma c01ubinării lor să rezulte descendenţi poliploidizaţi

meiotic, au fost evidenţiate la n1ulte specii. Astfel, ALEXANDER (1957) a descris la
porumb gena recesivă elongata (el) care în stare homozigotă determină fonuarea
într-un procent luare al sacilor elubrionari nţreduşi. Aseluenea gene au fost
selllnalate la Primula malacoides de către SKIEBE (1966), iar la cartof, de către

GOREA (1968), ROSS şi JAKOBSEN (1976), JAKOBSEN (1976, 1980), GOREA şi

ECATERINA GOREA (1989).
Capacitatea de producţie. Liniile reţinute în urma procesului de selecţie au

fost încercate în culturi comparative, în cadrul Laboratorului de mueliorare a
Institutului de Cercetare şi Producţia Cartofului Braşov. Fiecare cultură c01uparativă

a fost alcătuită din 12 variante dispuse randomizat în trei repetiţii. Ca luartori s-au
folosit soiurile Ostara şi Desiree pentru liniile timpurii şi semitimpurii şi soiurile
Desiree şi Eba pentru liniile semitârzii. Datele obţinute au fost prelucrate folosind
analiza varianţei.

Con1portarea liniilor reţinute în urma selecţiei şi încercate în culturi
comparative privind producţia fizică la hectar, diferenţele faţă de n1artori şi

semnificaţiile conform DL 5%, 1%, 0,1 0
/0 sunt prezentate în tabelul 2(a şi b).

Însăşi producţiile fizice, cuprinse- între 33,7 t/ha şi 49,2 t/ha, sunt considerate
ca .mari în condiţiile de la Braşov, pentru anul 1990. Este de remarcat faptul că un
nUmăr mare de clone tetraploidizate diploginoid din această combinaţie (atât clone
timpurii cât şi seluitârzii) au depăşit selunificativ martorii Ostara şi Desiree. Aceste
prime rezultate ne permit să afirmăm că pe această cale se poate crea material de
selecţie care, din punct de vedere al nivelului producţiei, îndeplineşte condiţiile puse
unui soi de cartof, privind pretenţiile cotidiene.

Rezistenţa la nematozi. Testarea liniilor respective, privind rezistenţa la
nematodul auriu al cartofului, Globoderarostochiensis, patotipul Rol, s-a efectuat în
cadrul Centrului Naţional de testări privind rezistenţala nematozi şi râie neagră de la
Făgăraş. S-a unuărit modul de transmitere a rezistenţei de la soiul Koretta.
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C01nportarea liniilor respective, privind rezistenţa la nematodul auriu al
cartofului, Globodera rostochiensis, patotipul Rol este prezentată în tabelu13(a şi b).

Rezultatele au confinnat raportul teoretic de transmitere a rezistenţei de 1: 1, în
funcţie de starea de heterozigoţie a genei H 1 a genotipului Koretta care este uniplex
pentru gena H, (GOREA şi colab., 1991).

Conţinutul în amidon. În vederea promovării liniilor respective în procesul
de atneliQrare sau a prOlnovării lor ca soiuri s-a verificat conţinutul în atnidon. Ca
n1artori s-au folosit soiurile Desiree pentru liniile timpurii şi selnitimpurii şi Eba
pentru liniile selnitârzii. Rezultatele prezentate în tabelul 3 (a şi b) arată valori
cOlnparabile cu ale soiurilor lnartor din gnlpele respective de precocitate.

CONCLUZII

1. I1nplelnentarea fonnelor dihaploide în atneliorarea cartofului, aduce noi
progrese, uşurând lnult con1binarea, recOlnbinarea, analiza genetică, selecţia

şi introgresiunea de noi gene.

2. Resinteza treptei tetraploide pe cale lneiotică cu ocazia ultilnei încrucişări

evită apariţia himerelor, realizându-se un lnaterial destul de nU1neros care
poate fi supus procesului de selecţie.

3. Descendenţii obţinuţi lnanifestă caractere pregnante de soi şi un
con1binat de heterozis şi ploidie.

4. Alegerea genotipurilor în scopul obţinerii de tetraploizi diplogatnetici
ginoizi trebuie să se facă pe baza unor studii prealabile întrucât există

predispoziţie genetică a unor clone dea forma gatneţi nereduşi în
de gan1etogeneză.
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SELECTION DATA FOR POTATO HYBRIDS VIA GYNOID
DIPLOGAMETIC PLOIDIZATION

Abstract

Potato breeding at diploid level is more and more used due to the advantages
of these technique. A variety - the outcOlne of the breeding process - elnphasizes the
most desirable features at tetraploid level. Tetraploidization can be carried out
through severallnethods but is desirable to be done at the level of genninative cells
during the last crossing in order to obtain descendants showing both heterosis and
ploidy effects. This paper offers the explanation of these phenomena and makes the
analysis aud the interpretatie)ll of the date from tria:ls aud lab experimentation on
potato hybrids obtained via gynoid diplogametic tetraploidization.
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Key words: hybrids, potato, selection, diploids.

Tables

Tab. 1. The "ability of few haploid potato clones ta produce gynoid
diplogametic polyploids.

Tab. 2. The behaviour of a diplogatnetic gynoid tetraploids .conceming the
physical yield in c01nparable crops

a) early and lnedimn early clone
b) lnedimn late and late clone
Tab. 3. The behaviour of a diplogatnetic gynoid tetraploids conceming the

starch content (0/0 of fresh weight) and. the resistance ta potato golden nelnatode
(Globodera rostochiensis Woll) patothypes Ro 1,4.

Figure

Fig. 1 Presmned cytological n1echanism of unreduced gatnetes formation.
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Mecanismul citologie prezumtiv
al procesului de formarea gameţilornereduşi

Dublare premeiotică

~
Diviziune !normală

Figura 1

Restituţie în 1

Diviziune meiotică

heterotipică

Diviziunea 1@
heterotipică ..·.....·..·..T.........j..

Diviziunea IT
homeotipică

Restituţie în II

Diviziune meiotică

homeotipică

Se păstrează în gameţi structura 1 Conjugare, disjuncţie, Conjugare, disjuncţie,

gametică a sporOfitUIUi@:reducere,segregare@: reducere, ~egregare,
gameţi nereduşi homozlgotare

II OO gameţi nereduşi

Dublare postmeiotică
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Tabelul 2
Comportarea în culturi comparative, privind producţia fizică, a unor clone

tetraploidizate diplogametic ginoid

) CIa one tllupuru ŞI seIuItllupurll

PROD. Ostara (100°/0) Desiree (100°/0)
CLONA FIZICĂ

(tlha) °/0 DIF. °/0 DIF.
BV.86-7625/7 41,30 102,3 0,9 137,3 11,2*
BV.86-7625/10 42,80 106,0 2,4 142,3 12,7*
BV.86-7625/29 36,90 96,1 -1,5 131,8 8,7**
BV.86-7625/40 33,70 87,7 -4,7 120,2 5,7
BV.86-7625/45 39,20 102,2 0,8 140,1 11,2**
BV.86-7625/46 43,30 112,7 4,9 154,5 15,3***
BV.86-7625/47 40,40 121,3 7,1 ** 144,3 12,4***
BV.86-7625/49 39,50 118,7 6,2* 141,2 11,5***
BV.86-7625/60 38,30 115,0 5,0* 136,8 10,3***
BV.86-7625/62 39,80 . 119,6 6,5* 142,3 11,8***
BV.86-7625/66 40,30 121,1 7,0** 144,1 12,3***
BV.86-7625/90 43,40 134,8 11,2*** 147,6 14,0***
BV.86-7625/95 37,80 117,4 5,6* 128,6 8,4***
BV.86-7625/1 09 38,30 118,8 3,1 ** 130,2 8,9***
BV.86-7625/110 43,60 135,4 11,4*** 148,3 14,2***
BV.86-7625/131 40,20 105,3 2,0 136,9 10,8**
BV.86-7625/132 36,90 96,9 -1,3 128,5 7,5*

b) Clone seIuitâzii şi târzii

PROD. Desiree (100 °/0) Eba (100°/0)
CLONA FIZICĂ

(tlha) °/0 DIF. °/0 DIF.

BV.86-7625/167 37,00 132,1 9,0** 101,0 0,7
BV.86-7625/172 38,39 136,9 10,3** 105,6 2,0
BV.86-7625/188 39,80 142,0 11,8*** 109,6 3,5
BV.86-7625/200 39,10 126,1 8,1** 102,1 0,8
BV. 86-7625/244 37,10 127,5 8,0** 107,9 2,7
BV.86-7625/256 39,60 136,0 10,5*** 115,0 5,2*
BV.86-7625/283 34,70 113,3 4,1 88,2 -4,6
BV.86-7625/291 49,20 160,9 18,6*** 125,3 9,9**
BV.86-7625/311 45,30 148,0 14,7*** 115,3 6,0*
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Tabelul 3

Comportarea unor clone tetraploidizate diplogametic ginoid privind
conţinutulîn amidon (% din greutatea proaspătă) şi rezistenţa la nematodul

auriu al cartofului (Globodera rostochiensis Woll.), patotipul Ro 1,4

CLONA Amidon Nematozi CLONA Amidon Nematozi
a) Clone timpurii şi semitimpurii
Desiree 16 S* BV.86-7625/60 18 R
(MARTOR)
BV.86-7625/7 15 R** BV.86-7625/62 16 S
BV.86-7625/10 16 S BV.86-7625/66 15 S
BV.86-7625/29 18 S BV.86-7625/90 16 R
BV.86-7625/40 15 S BV.86-7625/95 16 S
BV.86-7625/45 17 S BV.86-7625/109 15 S
BV.86-7625/46 17 R BV.86-7625/110 16 R
BV.86-7625/47 16 R BV.86-7625/131 15 S
BV.86-7625/49 16 R BV.86-7625/132 17 S
b) Clone semitârzii şi târzii

Eba (MARTOR) 19 S BV.86-7625/244 15 S
BV.86-7625/167 16 R BV.86-7625/156 17 S
BV.86-7625/172 16 S BV.86-7625/283 15 R
BV.86-7625/188 17 - BV.86-7625/291 16 S
BV.86-7625/200 16 S BV.86-7625/311 17 R
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SOIUL DE CARTOF "CORONA"

S. MUREŞAN 1

REZUMAT

"Corona", soi de cartof selnitârziu, rezistent la rala neagră, mijlociu de
rezistent la Inană pe frunză şi tubercul. Este sensibil la virusul răsucirii frunzeloL
Tuberculul are forma ovală, coaja de culoare roşie, lniezul galben; are repausul
genllinativ foarte lung, se păstrează bine peste ianlă. Însuşiri culinare bune, conţinut

în alnidon 14-16 0/0, destinat consUlnului de tOalnnă-iarnăşi prilnăvară.

Cuvinte cheie: soi, senlitârziu, repaus genninal.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Acest soi a fost creat la Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului
Braşov, în cadrul programului de ameliorare pentru calitate. Arborele genealogic
soiului Corona este prezentat în figura 1.

Prilnul partener, soiul InaInă A277-2044, este o linie de alneliorare
caracterizată prin nUlnăr lnare de tuberculi la cuib, capacitate de producţie bună,

rezistenţă la viroze.
Al doilea partener, soiul Desiree, cu tuberculi ovali de culoare roşie, capacitate

lnare de producţie, însuşiri culinare bune, sensibil la virusul răsucirii fnmzeloL
Schelna de alneliorare a soiului Corona (Figura 2) s-a derulat pe o perioadă de

10 ani, din care anul întâi (1977) consacrat obţinerii selninţei hibride, anul doi
selnănarea seminţei hibride în seră şi transplantarea în câmp; de unde, în tOalnnă s-au
ales cele lnai frulnoase elite. Lucrarea s-a repetat peste iarnă în laborator, făcând

doua selecţie.

Tuberculii din prima descendenţă (DI) au fost plantaţi în câmpul de sel,eCtle
anul 1, unde s-au ales cele nlai frUlnoase linii atât după cOlnportarea în vegetaţie,

şi după aspectul tuberculilor la recoltare. În anul unnător s-au repetat
observaţii pe un lnaterial lnai nUlneros în cânlpul de selecţie anul II, completate
analize de laborator asupra gradului de înnegrire a tuberculilor cruzi şi fierţi

conţinutul în aInidon. Trei ani de zile, nlaterialul din descendenţele III, IV V
verificat în culturi cOlnparative de orientare în 6 localităţi, în experienţe

analizând cOlnportarea faţă de atacul nlanei, virozelor, râiei negre, capacitatea
producţie şi însuşirile de calitate ale tuberculiloL ConcOlnitent cu
lnaterialului în culturi conlparative de orientare, în anii II şi III s-a făcut UH<L~'L~LL_~~

lnaterialului, aplicând lnetoda selecţiei negative repetate. Din lnaterialul de
obţinut în câlnpul de îmnulţiri, s-a trimis, tinlp de 3 ani, în r6 centre de încercare
soiurilor din ţară, unde s-au efectuat culturi cOlnparative de concurs.



Soiul de cartof "CORONA"

Descrierea plantei: Tufa este de înălţime lnijlocie, cu port semierect, bine
îmbrăcată în frunze. Tulpina n1uchiată, puţin ramificată, piglnentată în roz violaceu.
Frunzele sunt lnari, foliolele ovoidale bine dezvoltate, de culoare verde închis.
Florile au culoarea violaceu închis. Fonnează bace.

Tuberculii au fon11a ovală, coaja de culoare roşie, ochi superficiali, miezul
galben. Colţii crescuţi la IUlnină sunt ovali globuloşi, culoare violaceu închis,
perozitate slabă. Tubeculii au repaus genninal foarte lung, se păstrează foarte bine
peste iarnă.

Caracteristici

Perioada de vegetaţie: Este un soi selnitârziu, cu o perioadă de vegetaţie

cuprinsă între 105 şi 110 zile. Atât tulpina cât şi tuberculii ajung la maturitatea
fiziologică, în anii nonnali, în prima decadă a lunii septembrie.

Producţia de tuberculi: În condiţiile de la Braşov, producţia de cartof a fost
superioară soiului Desiree cu 19,6 % în anul 1984 şi cu 18,6 % în anul 1986. În
amândoi anii, sporurile de producţie au fost selnnificative, asigurate statistic. (tabelul
1). Producţii mari cu sporuri semnificative până la foarte selnnificative faţă de soiul
Desiree s-au·. obţinut în cadrul Centrelor teritoriale ale Comisiei de Stat pentnl
Încercarea şi On10logarea SoiuriloL Astfel, la Hărman, în anul 1984, s-a realizat un
spor foarte sen1nificativ de producţie de 53,0 0/0, iar în anul 1986 de 29,0 %; la
Rădăuţi 53,0 0/0, în anul 1984 şi 21,0 % în anul 1985; la Dej 15,0 % în anul 1984 şi

20,0 % în anul 1985. Producţii mari de tuberculi s-au obţinut şi pe Valea Tîrnavei, la
Dumbrăveni, unde în anul 1986 s-a realizat un spor de producţie, faţă de .soiul martor
de, 67,0 %. Din datele prezentate rezultă că acest soi poate fi cultivat cu rezultate
bune şi foarte bune în luncile râurilor din Transilvania, în depresiunile intracarpatice
şi în zone,le culinare din exteriorul munţilor Carpaţi.

Câlitâiea culinară: Apreciată prin însuşirile exterioare' şi finterioare ale
tubercuFiIbr; calitatea exprimă valoarea esenţială a unui soi de cartof. Dacă însuşirile

exterioare ale tuberculului ca formă, adâncime ochi, culoarea cojii prezintă o oglindă

clară asupra aspectului comercial, calităţile interioare constituie premiza de bază în
posibilităţile n1ultiple de valorificare a unui soi. Soiul Corona răspunde cu prisosinţă

celor două însuşiri de bază ale calităţii (tabelul 2). Tuberculul de culoare roşie, de
fonnă ovală, cu ochi superficiali este mult apreciat de consumatorii de cartof din
majoritatea zonelor ţării. În tabelul 2 sunt prezentate principalele însuşiri interioare
ale tuberculilor, unde aspectul general al tuberculilor fierţi este notat cu valoarea
maximă 1. Celelalte însuşiri ca: gust, sfărâmare, consistenţă, făinozitate, Ulniditate,
structura mnidonului dau posibilitatea încadrării soiului de cartof Corona în grupa B
de calitate, pretabil pentru majoritatea preparatelor culinare, fiert sau prăjit.

Conţinutul în amidon de 16,4 % în medie pe cei trei ani experimentali întăresc

afirmaţia folosirii cu prioritate a acestui soi pentru consun1 alimetaL
Rezistenţa la boli: Pe baza cercetărilor de cân1p şi laborator, efectuate la

Centrul pentru râie neagră de Ia Pojodta, judeţul Suceava, şi a verificărilor în
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laborator, la Institutul de qercetări, pentru protecţia plantelor Bucureşti, s-a constatat
că soiul de cartof Corona,este rezistent la râia neagră.

Faţă de atacul manei şi virozelor soiul s-a comportat bine. Rezultatele
prezentate în tabelul 3 confirmă acest lucru. Cel mai mare atac de lnană pe frunze s-a
produs în zona montană, la Abrud, unde precipitaţiile din perioada de vegetaţie au
fost abundente. Daca atacul lnanei pe frunze a fost semnalat în majoritatea
10caiităţilor cu valori mici şi lnedii, atacul manei pe tuberculi a fost neînsemnat sau
inexistent la Rădăuţi, Şercaia, Tg. Secuiesc, Huedin. Atacul de viroze s-a manifestat
cu pregnanţă în localităţile Rădăuţi, Abrud şi Dumbrăveni. Se constată, la acest soi, o
uşoară sensibilitate la virusul răsucirii frunzelor. În ce priveşte streakul şi mozaicul
se poate afirma că atacul a fost neînsemnat.

CONCLUZII

1. Soiul de cartof Corona are o lnare capacitate de producţie, este rezistent la
virusul Y şi X şi uşor sensibil la răsucirea frunzelor, este mijlociu de
rezistent la mană pe frunze şi rezistent la mană pe tuberculi.

2. Soiul prezintă însuşiri calitative superioare, aspect comercial plăcut, gust
bun, se recomandă pentru conSUln toamnă- iarnă cât şi în industria
prelucrătoare de produse industriale din,cartof.

3. Tuberculiiau un repaus genninal foarte lung, se păstrează foarte bine peste
iarnă.

POTATO VARIETY - CORONA

Abstract

Corona - midle late potato variety, resistant to block scurf, midle resistant to
late blight on leaves and tubers. Susceptible to potato leaf ro11 virus. The tuber is oval
shaped, with red skin, ye110w flesh and a very long donnancy period, liable to storage
during winter. Good culinar qualities, starch content about 14-16 0/0, suited for
autumn-winter andspring consumption.

Key words: variety, selnilate, dannancy

Tables
Tab. 1. Tuber yield obtained in the period 1984-1986 at the CIS from mauntain

zone
Tab. 2. Culinar features. Average values an 1984-1986
Tab. 3. Behaviour regarding the late blight virosis attac. Medium values 1984-

1986

Figures

Fig. 1. Genealogy of Corona variety
Fig. ·2. Breeding scheme for Corona variety
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Figura 1. Genealogia sQiului CORONA
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Figura 2
Schema de ameliorare a soiului

CORONA
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Tabelul 2
Însuşirile culinare, valori medii pe anii 1984-1986

" ",

SOIUL " ;

""

ÎNSUŞIREA CORONA Desire~

) (nota 1-4) (nota 1-4)

ASPECT GENERAL 1 1,5

CULOAREA galben i}1tens galb~n

0USTUL 2 4
$FĂRÂMAREA i 2 2

CONSISTENŢA 2 2

rĂINOZITATEA 2 2

OMIDITATEA 2 1

STRUCTURA AMIDON 1 1

IrIPUL DE FIERBERE B B

~ONŢINUTUL ÎN AMIDON % 16,4 15,8

Tabelul 3
Comportarea faţă de atacul manei şi virozelor - valori medii 1984-1986*

Mană Viroze

Atac pe Atac pe Răsucire Streak Mozaic
Localitatea frunze tuberc.

(0-9) (0-9) % o/o %

tRĂDĂUŢI 3 ° 1,7 ° °
ŞERCAIA 1 ° ° ° °
HĂRMAN 4 1 ° O- 2,0

TG. SECUIESC 1 ° ° ° °
ABRUD 7 ° 3,0 1,0 °
HUEDIN ° ° ° ° O

DEJ 4 1 ° O 0,2

DUMBRĂvENI 2 1 0,7 1,0 °
MEDIA 2,7 0,3 0,6 0,2 0',2

* Rezultatele Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor - Bucureşti
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MANAGEM~NTUL INTEGRAT AL PESTELOR
'CARTOFULUI

B. PLĂMĂDEALĂ}

REZUMAT

Conceptul de lnanagelnent integrat al pestelor a apărut ca o alternativă a
modului clasic de protecţie a plantelor, a folosirii intensive a pesticidelor.. Într-o
fonnă concisă, lnanagelnentul integrat reprezintă o abordare holistică a controlului
pestelor, folosind o cOlnbinaţie de lnijloace pentru reducerea populaţiilor dăunătoare

la un nivel tolerabil, menţinând în acelaşi timp calitatea mediului. Acest concept
presupune atât folosirea lnetodelor lnoderne de protecţie, cât şi reconsiderarea
practicilor din agricultura tradiţională, având ca obiectiv principal protejarea
produsului util, nu distrugerea pestelor.

Cuvinte cheie: cartof, lnanagement, boli, dăunători.

Modernizarea terminologiei şi actualizarea conceptelor trebuie să premeargă

progresele din practică atât în protecţia culturilor, cât şi din întregul sistem agricol.
Ac~astă întreprindere este dificilă şi plină de capcane.

Cu ani în urmă se încerca o discuţie pe această temă (PLĂMĂDEALĂ, 1979)
şi,.în contextul creat, PAULIAN (1979) face câteva consideraţii la subiectul pus în
discuţie, subliniind dificultăţile actualizării şi asilnilării noilor termeni apăruţi odată

cu progresele din acest dOlneniu. Pe bună dreptate, se ridica problema felului cum
vOlntraduce în lilnba rOlnână "Interated Pest Managelnent" (IPM), concept cu care
toată. IUlnea este de acord că reprezintă o abordare unificatoare a lnetodelor şi

mijloacelor de protecţie a culturilor agricole.
Tilnpul ne-a întărit convingerea că soluţia nu constă în inventarea de termeni,

ci preluarea lor aşa CUln s-a făcut cu lnarketing, feedback, managelnent, control,
sistem, etc, aşa că pentru "Integrated Pest lnanagement" propun, şi în această lucrare
săfolosim, "managementul integrat al pestelor".

ArgUlnente pentnl adoptarea termenului de management sunt multe.
Managen1entul sau arta şi ştiinţa conducerii a devenit o disciplină de studiu cu
implicaţii lnajore în toate dOlneniile de activitate. S-au înfiinţat facultăţi de
managelnent care, în 1110d sigur, se vor ocupa şi de agricultură, de managelnentul
acesteia.

"Farm managelnent" este o disciplină de studiu cu aspect practic foarte
pronunţat care pune la dt~poziţia fennierului metode adecvate de a alege cea mai
bună soluţie în conducerea, în managelnentul, fermei.
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Tenuenul de pestă, de aseluenea, poate genera discuţii. Considerăm că

termenul este corect, 'nu generează confuzii şi, în anU1uite situaţii când se doresc
generalizări, uşurează expriluarea. Tenuenul de pesticid este unanim acceptat,
înţelegând fungicide, insecticide, erbicide, etc. şi el provine de la pestă, p~s'te, atunci
putelu accepta acest tenuen ca denU1uire generică pentru toate speciile care
parazitează, luănâncă sau concurează plantele de cultură, care se interferează cu
activitatea agricolă.

Că în IUlue aşa se procedează, citez titlurile unor lucrări ca: Integrated Pest
Manageluent for Potato in Westwm United States (Westwrn regional IPM project,
1986), Potato Pest Manageluent in Canada (Ed. Bointean, G., Singh, R.P., Parry,
R.H., 1987), Integrated Pest Managen1ent of Potatoes, Lilua, 'peru, 1984 (CIP
Bibliography) şi aIU putea continua. În toate cazurile, tenuertul de pestă deselunează

acele specii care parazitează, luănâncă sau concurează planta de cartof.
Conceptul de luanageluent integrat al pestelor aparţine entOluologiei şi s-a

cristalizat În anii 1950-1960, ca un11are a folosirii unui singur eleluent de control al
insectelor: insecticidele. Consecinţele folosirii abuzive a insecticidelor au devenit
evidente luarelui public luai ales după apariţia cărţii lui RACHEL CARSON în 1962
"Silent Spring", ceea ce a stiluulat definirea şi lărgirea conceptului de manageluent
integrat, un11ărind reconsiderarea şi cuprinderea luăsurilor agriculturii tradiţionale,

abandonate odată cu dezvoltarea industriei de pesticide.
Faptul că această abordare holistică a probleluei protecţiei culturilor agricole

ţine de realitatea econon1ică în soluţiile propuse, fiind în acelaşi tilUp ecologic curată,

justifică interesul larg pentru conceptul de n1anageluent integrat al pestelor în rândul
protecţioniştiloL

Manageluentul integrat al pestelor cartofului ilUplică un sistelu de abordare ce
are ca scop supresarea populaţiilor pestelor la un nivel care să penuită obţinerea unei
producţii de calitate şi un câştig luaxilu. Strategia folosită necesită inputuri din
diferite discipline şi, în luod nonual, folosesc tehnologiile locale. COluponentele
individuale trebuie să fie compatibile, iar n1etodele de control implementate vor lua
în considerare ilupactul total asupra n1ediului. Trebuie să recunoaştelu că este
nepractic dar şi in1posibil să se reducă populaţiile pestelor la zero. De aceea VOlU
accepta un anUlue nivel al dauneloL În plus, populaţiile de peste gazdă trebuie
păstrate la un nivel scăzut, desigur, pentru a susţine cOluplexul de inaIuici naturali.

Într-o fon11ă n1ai concisă, luanagen1entul integrat al pestelor este o abordare
holistică a controlului acestora, care foloseşte o combinaţie de luijloace pentru
reducerea populaţiilor dăunătoare la un nivel tolerabil, menţinând încrcelaşi timp
calitatea n1ediului (PEDIGO, 1985).

Din aceste definiţii se pot evidenţia câteva iluplicaţii ale luanageil1erttului
integrat. Cea luai iluportantă este abordarea holistică a controlului pe,stelor 'în
contextul întregului sisten1 de producţie, pestele nefiind. ~b6t8ite ca B;cdlecţie de
probleme individuale. Mai trebuie arătat că nu se pi.nib'problernaredtieeriila'zeioa
populaţiilor pestelor, ci n1enţinerea nivelului acestora la tU1nivel tol'enlbil 'economic.
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Acest lucru însemnnă că agricultura trebuie făcută în prezenţa pestelor a căror

populaţii nu depăşesc însă un anmne nivel.
Managelnentul integrat are ca principal obiectiv reducerea ilnportanţei, a

statutului pestelor. Deşi acest lucru se poate realiza în primul rând prin omorârea
pestelor, obiectivul principal este protejarea produsului util, nu Olnorârea lor.
Menţinerea calităţii mediului este un alt obiectiv deosebit de important, care are în
vedere atât lnediul agricol, cât şi cel neagricol.

O analiză a cauzelor care a dus, agricultura la o dependenţă tot lnai mare de
pesticide relevă scăderea stabilităţii sistelnului agricol (ZADOKS şi SCHEIN, 1979).
Creşterea suprafeţelor cultivate cu aceeaşi specie, a densităţilor, specializarea
fennierilor şi deci scmiarea sau chiar eliminarea rotaţiei, creşterea gradului de
lnecanizare şi a schilnbului de seminţe şi chiar ameliorarea au avut un rol ilnportant
în reduce:rea stabilităţii sistemelor agricole în special după evidertţierea relaţiei genă

pentru genă şi a rezistenţei prin hipersensibilitate. .
ROBINSON (1983) apreciază că unifonnitatea genetică şi concentrarea

suprafeţelor constituie cele lnai clare artefacte ale agriculturii moderne, deci sunt
factori îllajori de instabilitate ai sistemului agricol.

Această instabilitate generată de atributele agriculturii moderne trebuia
suplinită prin alte lnijloace. Între acestea, pesticidele continuă să aibă cea mai mare
importanţă. .

Evidenţierea efectului insecticid al DDT în 1939 poate fi considerat punctul de
plecare al industriei pesticidelor. Începând cu anii 1950, agricultura devine tot mai
dependentă de pesticide, chiar dacă rezultatele nu sunt cele aşteptate.

În urma unei analize bibliografice, ANDOW (1983) constată că, în ciuda
faptului că au crescut de zece ori cantităţile de insecticide folosite în agricultura
SUA, pierderile produse de insecte s-au dublat. Explicaţia constă în lnodificările

tehnologiei de cultură şi a pretenţiilor calitative.
Dependenţa agriculturii de pesticide devine tot mai mare, datorită factorilor

luai sus enmneraţi, dar şi elinlinării inmnicilor naturali ai pestelor. Ca unnare, multe
peste ilnportante devin şi nlai importante, iar unele peste lninore ajung la un statut
mai ilnportant.

Managelnentul actual, clasic, are câteva neajunsuri ese1Jţiale. Măsurile aplicate
au o acţiune de scurtă durată. Practic, este o bătaie fără sfârşit. În plus, metodele
clasice de nlanagelnent (pesticidele, rezistenţa verticală) se află în~cadrul capacităţii

de nlodificare a pestelor (apariţia rezistenţei), iar preţul lor este ridicat. Problemele
tehnice legate de nlanagementul corect al pestelor şi riscurile ecologice, în cazul
pesticidelor, c0111pletează lista inconvenientelor (ROBINSON, 1987).

Situaţia actuală din agricultură poate fi apreciată ca abuz şi dependenţă de
pesticide, ceea ce a generat nişte fe110nlene deosebite ca: rezistenţa la pesticide,
revenirea şi înlocuirea pestelor (PEDOGO, 1985).

Dintre fen01nenele de mai sus, rezistenţa pestelor la pesticide este problema
cea nlai cunoscută, cea lnai ilnportantă. Rezistenţa apare când se aplică în mod
repetat acelaşi pesticid care, iniţial, a produs lnoartea lnasivă a dăunătorului. Din
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nun1ărul ilnens de indivizi, câţiva au capacitatea de a descOlnpune otrava, sunt
rezistenţi. Dacă se fac trat~lnente cu acelaşi pesticid, ei se îmnulţesc şi supravieţuiesc

tratmnentelor un11ătoare. In cazul în care VOln continua tratamentele cu aceleaşi

substanţe, populaţia pestei va fi formată doar din indivizi rezistenţi la acea grupă de
pesticide.

Revenirea este un fenon1en care apare în cazul în care inamicii naturali ai unui
dăunător sunt sensibili la pesticidul folosit pentru controlul acestuia. După. tratament
se constată o depresiune de scurtă durată a populaţiei dăunătonllui ca apoi, în scurt
timp, nUlnărul lor să crească spectaculos, eliberaţi fiind de efectul limitativ al
inan1icilor naturali.

Acest fenOlnen este bine definit de un principiu ecologic, formulat de
VOLTERA, şi anUlne că acţiunea unui factor distructiv cu valoare lnedie pentru
pradă şi prădător are ca rezultat creşterea nun1erică a prăzii.

Înlocuirea este fenon1enul de transformare a unei peste din eşalonul doi în
pestă de prilnă importanţă prin distrugerea inmnicilor naturali. Acest lucru este
posibil, dacă pesticidulaplicat pentru a controla dăunătorul A Olnoară şiinmnicul

natural al dăunătorului B care, în lipsa inmnicului natural, se îmnulţeşte şi devine un
dăunător ilnportant. Desigur, acest lucnl presupune că dăunătorul B nu este sensibil
la pesticidul folosit.

Înaintea elaborării progrmnelor de lTIanagelTIent integrat al pesticidelor, cel mai
frecvent răspuns la fenOlnenele descrise lnai sus a fost schimbarea pesticidelor în
mOlnentul apariţiei rezistenţei, aplicarea lnai multor tratan1ente în cazul revenirii, sau
folosirea unor mnestecuri de pesticide în cazul fenOlnenului de înlocuire.

Acest n10d de intervenţie a dus la creşterea nun1ărului de tratamente,
asigurând, în cel n1ai bun caz, o protecţie de scurtă durată.

Folosirea pesticidelor, uneori ca unic lTIod de a proteja culturile, a dus
agricultura la o strictă dependenţă de pesticide, acestea fiind, după PEDIGO (1985),
"drogul" fără care agricultura n10dernă nu poate exista. Dependenţa agrosistelnelor
de pesticide se datorează scăderii stabilităţii sisten1ului agricol.

Conceptul de pestă şi statutul unei peste.
Pestele sunt specii dăunătoare care se interferează cu activităţile umane; deci

conceptul este un punct de vedere antropocentric şi de circUlnstanţă.

Ten11itele, prin hrănirea lor cu len1nul uscat din pădure, au un rol ecologic, dar
când lnănâncă len1nul unei case sunt dăunătoare.

Înţelegerea rolului ecologic al unor asen1enea specii în mediul neagricol ne
poate sugera n1ai multă toleranţă privind atitudinea faţă de ele.

Problen1ele produse de peste sunt legate de nUlnăr şi nu de simpla lor prezenţă

în cultură. Prezenţa unui individ de Leptinotarsa decemlineata într-o cultură de cartof
nu prezintă nici un perico1. Un dăunător agricol poate fi descris ca o specie a cărei

activitate este intel1sificată de nUlTIărul de indivizi, care este în relaţie cu pierderile
econOlnice (PEDIGO, 1985).

Pierderile econOlnice au rolul hotărâtor în definirea conceptuluidepestă şi

ajută la stabilirea circumstanţelor în care o specie este cu adevărat dăunătoare.
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Statutul, ilTIportanţa unei peste este valabilă şi depinde, în primul rând, de
valoarea culturii pe care o parazitează. În fig. 1 sunt prezentaţi principalii factori de
care depinde statutul unei peste. Desigur, valoarea comercială a culturii este cel mai
important elelTIent. De exemplu, afidele şi ciuperca Rhizoctonia solani, pentru
culturile de cartof de consmTI, sunt peste subeconomice, eventual ocazionale, pe când
la cartoful de SălTIânţă, al cărui preţ este de 1,5-2 ori lTIai lTIare, aceleaşi peste pot fi
considerate peste severe.

Sensibilitatea la atacul bolilor şi dăunătorilor, lipsa toleranţei la prezenţa

acestora, capacitatea con1petitivă redusă a soiurilor cultivate sunt factori care
influenţează ilTIportanţa unei peste. La fel, condiţiile climatice şi practicile culturale
(ex. fertilizarea şi mTIiditatea) afectează serios vigoarea unei culturi.

ÎlTIbunătăţiri minore în lTIanagementul plantei gazdă vor face lTIanagelnentul
pestelor 111ai uşor, lTIai ieftin, mai sigur şi lTIult mai eficace. În cazul unor
îlTIbunătăţiri lTIajore a lTIanagelTIentului gazdei, managementul paraziţilor poate să nu
mai fie foarte necesar (ROBINSON, 1987). Păstrarea la nivel optim a umidităţii şi

fertilizării pot fi considerate ca îlTIbunătăţiri lTIinore a lTIanagementului gazdei, dar ele
stilTIulează creşterea compensatorie şi competitivitatea comparativ cu condiţiile

nepotrivite de creştere, ceea ce influenţează statutul unor peste.
Componentele programului de control integrat al pestelor cartofului
IITIportanţa pestelor cartofului poate varia de la o zonli la alta, de la un an la

altul, în funcţie de culturile anterioare, lungimea rotaţiei, etc. Scopul producţiei,

cerinţele pieţii pot afecta, de asen1enea, deciziile manageriale. Totuşi, patru
c0111ponel1te SlU}.t esenţiale oricărui program de management integrat al pestelor.

După Westem Regional IPM Project (1986), acestea sunt:
1. identificarea exactă a pestelor.

2. supravegherea, controlul câmpului, a culturii.

3. planul acţiunilorde control.

4. lTIetode de 111anagelTIent.

Identificarea exactă a pestelor este punctul de plecare al oricărui program de
control. Trebuie să ŞtilTI ce peste sunt prezente cât şi cele ce au şanse să apară. Nu
orice răsucire a frunzelor este produsă de virusuri şi nu orice necrozare este cauzată

de mană.

În UD11a acţiunii de supraveghere, de control a culturii obţinelTI infonnaţiile

necesare luării celor 111ai potrivite decizii (fig. 2).
Această activitate include urmărirea şi înregistrarea apariţiei buruienilor,

dăunătorilor şi bolilor, ca şi a datelor climatice şi dezvoltarea plantelor. Temperatura
şi umiditatea influenţeazădezvoltarea plantelor, dar şi creşterea numerică a pestelor.

Supravegherea, controlul apariţiei 'pestelor se face în pri111a perioadă

săptămânal, iar în fenofazele critice 'ale deZVoltării plantelor (începând cu iniţierea

tuberi.zarii) 'la' 2-3. zile 'şi se utiriăre~6 princîpaleie specii parazite care apar în mod
obişnuit în zona respectivă (gândâcul din'Colorado, mana, altemarioza). În cadrul
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acestei activităţi luai trebuiesc înregistrate principalele specii de buruieni şi speciile
de dăunători din sol, în special neluatozii c01uuni ai cartofului şi vienuii sânnă.

Tot în cadrul activităţii de supraveghere, de marketing, prin analiza chimică a
câtorva probe de frunze luate în perioada de iniţiere a tuberizării - maturitate - vom
obţine infonuaţii despre vigoarea plantelor şi deficienţele de fertilizare. Dacă această

analiză se face devrelue, deficienţele de azot pot fi corectate.
Oricum, aceste infonnaţii sunt utile şi deciziilor anilor următori.

Activitatea de supraveghere a apariţiei pestelor, a stării de nutriţie a plantelor
lărgeşte noţiunea de sănătate a culturilor agricole, a luăsurilor de protecţie. Deci,
starea de sănătate trebuie controlată într-un sens mai larg, care pe lângă peste include
aprovizionarea cu elemente nutritive şi apă.

Planul acţiunilor de control, dacă este bine întocmit, poate cuprinde 80% din
activităţile ce"trebuie întreprinse pentru protecţia culturilor, inclusiv a celei de cartof.

Planul trebuie să cuprindă când, CUlU şi cu ce ne protejăm culturile. Un aspect
de luare iluportanţă îl constituie: când începem trataIuentele chiluice. Pentru
insectele dăunătoare, ... avertizarea se face pe baza numărului de indivizi şi a
insecticidelor ce vor fi folosite. Astfel, în cazul insecticidelor biologice, programul
de acţiune este la 70-75 larve ale gândacului din Colorado de vârsta I-II pe 50 de
plante, iar în cazul piretrenoizilor este de peste 200 larve de vârsta I-II sau de 75 sau
mai luulte larve de vârsta II-IV. la 50 de plante. În cazul bolilor, priluul trataIuent se
face pe baza avertizării şi a pragului de acţiune.

Planul de protecţie se realizează odată cu introducerea de noi soiuri şi a unor
noi eleluente tehnologice.

Cea luai iluportantă caracteristică a unui prograIu ideal de management
integrat al pestelor, inclusiv ale cartofului, trebuie să protejeze culturile şi să nu
influenţeze, să nu se interfereze cu luenţionarea îndelungată a sisteluelor de producţie

agricolă.

Cele luai eficiente luetode de luanagement sunt:
1. folosirea seminţei certificate;

2. folosirea soiurilor rezistente;

3. luăsuri culturale;

4. aplicarea pesticidelor.
Datorită îmuulţirii vegetative, cea luai mare parte a paraziţilor vegetali se

transmit prin tuberculii de sămânţă, aşa că, sănătatea tuberculilor plantaţi are un rol
foarte ilupotant în apariţia şi evoluţia bolilor şi în manifestarea capacităţii de
producţie a soiului cultivat.

Elaborarea programelor de producere a cartofului de sămânţă,

111icroprogramareaşi perfecţionarea metodelor de identificare a paraziţilor vegetali
au ca scop obţinerea unui luaterial sănătos, cu luare capacitate de producţie.

Folosirea soiurilor rezistente la boli şi dăunători este una din cele mai· eficiente
luetode de luanagement a sănătăţii plantelor cultivate şi, în special, a cartofului. Un
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soi rezistent la neITIatozii cu chişti (Globodera sp.), la virozele grave şi mai ales la
ITIană va uşura ITIuit efortul culturilor de cartof.

Măsurile culturale pot avea un rol important în protecţia cartofului. Între
acestea: rotaţia, igiena fitosanitară, fertilizarea, irigarea, au cea mai mare importanţă.

În cadrul măsurilor culturale, pe lângă cele enumerate mai sus, încolţirea
ITIaterialului de plantat are un rol important în reducerea rolului pestelor. Astfel, la
soiul Sante, în cazul încolţirii cartofului de sămânţă, se poate obţine, fără încă un
tratmTIent, peste 700/0 din producţia variantei încolţite şi tratate (31 t/ha faţă de 39
t/ha). Plantând tuberculi neîncolţiţi, fără tratamente chiITIice, se obţine doar 59% din
producţia variantei neîncolţit tratat (25 t/ha faţă de 42 t/ha). La soiul Roclas,
ITIaterialele încolţite fără tratmTIente chimice au produs peste 800/0 din producţia

variantelor tratate (27 t/ha faţă de 31 t/ha). În cazul variantelor neîncolţite, fără

tratmTIente s-a obţinut doar 68% din producţia variantelor tratate (23 t/ha faţă de 34
t/ha) (PLĂMĂDEALĂ, date nepublicate).

Aceste date nu au valoare absolută, sunt doar exemple. Se ştie că mana, în anii
favorabili acestei boli, poate distruge total culturile netratate. Oricum, scurtarea
perioadei de vegetaţie are un rol important în reducerea perioadei de producţie.

.pesticidele continuă să fie un eleITIent iITIportant în protecţia culturilor de
cartof, dar pentru a obţine efectul ITIaxim ele trebuie aplicate la tiITIp, să se asigure
acoperirea n1axiITIă a plantelor şi să se respecte dozele. De asemenea, trebuie avut în
vedere rezistenţa soiului şi spectrul de acţiune al pesticidelor. Câteva fungicide, ca
cele pe bază de clorotalonil, ITIancozeb şi folpan au acţiune asupra celor ITIai
importante boli foliare: ITIana şi altemarioza. La fel există insecticide cu spectru larg,
în special cele granulate aplicate odată cu plantarea, care protejează planta atât de
dăunătorii din sol cât şi de gândacul din Colorado şi afide.

Cunoscând soiul, istoricul solei, caracteristicile pesticidelor, modul şi spectrul
lor de acţiune puteITI alege cele ITIai potrivite pesticide pentru fiecare caz în parte.

Managementul integrat al pestelor este o abordare al cărei principiu de acţiune

se poate rezuma la faptul că noi dorilTI să protejăm plantele de cultură, nu să

eradicăITI pestele. Dacă ne însuşim acest punct de vedere VOlTI găsi şi alte ITIetode
decât cele discutate ITIai sus pentru a ne proteja culturile, reducând astfel rolul
pesticidelor în protecţiaplantelor.
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INTEGRATED PEST MANAGEMENT, OF THE POTATO

Abstract

The concept of integrated pest lnanagelnent appeared as an alternative
classic way of plant protection of intensive use of pesticides. Integrated
lnanagen1ent represents a holistic approach of pest control, using a c01nbination
n1eans for reducing the affides at a torelable level, maintaining at the SaIne tilne,
quality of the enviromnent. This concept ilnplies the use of n10dern lnethods of
protection and the reconsidering of practices from the traditional agriculture having
as lnain ailn the protection of the product not the destnlction of pests.

Key words: potato pests, lnanagelnent, diseases.

Figures

Fig. 1. Relationships between lnajor factors inf1uencing pest status
Fig. 2. Monitoring activities ilnportant for potato pest lnanagement
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CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA GÂNDACULUI DIN
COLORADO (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) DIN
CULTURA CARTOFULUI

V. BRUDEA1
, MARIA ENOIU2

REZUMAT

Cercetările au fost efectuate în perioada 1989-1991 la SCA Suceava. Deşi

biopreparatele cu Bacillus thuringiensis şi produsele inhibitoare a sintezei de ehitină
au prezentat o 11101ialitate lnai redusă în perioada observaţiilor, producţiile de
tuberculi au fost asigurate statistic. Cele n1ai bune rezultate s-au obţinut în variantele
tratate cu insecticidele: Oltitox 50 PU, Baythroid 50, Pyrinex şi Mavrik 2 E.

Cuvinte cheie:gândacul din Colorado, bioprepanite, insecticide, inhibitori de
chitină.

INTRODUCERE

Cu toate că cercetările privind depistarea unor noi produse cu eficacitate
sporită în con1baterea gândacului din Colorado au un caracter continuu, în fiecare an
se înregistrează atacuri puternice şi pagube ilnportante. Populaţiile sunt destul de
nmneroase şi reducerea acestora constituie o verigă importantă în tehnologia
cartofului. Se pot cita lucrări care prezintă eficacitatea unor insecticide pe parcursul
unor cercetări (BRUDEA, 1980, 1986; BRUDEA şi MARIA ENOIU, 1990;
CÎNDEA, 1980; MATEI IULIA, 1980).

Lucrarea prezintă eficacitatea unor preparate biologice şi chilnice în
con1baterea gândacului din Colorado, în culturile din nordul Moldovei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Testările au fost efectuate la SCA Suceava, în perioada 1989-1991. Produsele
au fost prin1ite de la ICPC Braşov. Experienţele au fostmnplasate în blocuri
randOlnizate cu 4 repetiţii, suprafaţa unei parcele fiind de 28 mp. Soiul cultivat a fost
Desiree şi s-au aplicat toate verigile tehnologice de cultură.

Eficacitatea produselor s-a stabilit prin numărarea larvelor pe vârste, la un
nmnăr de zile, în funcţie de condiţiile climatice prezente în perioada observaţiilor.

Prezentăn1 condiţiile climatice existente în perioada efectuării trataInentelor (tabelul
1). Tratamentele s-au aplicat cu pompa portabilă AS 16, cu o cantitate de 300 1
soluţie la ha.

S.C.A. Suceava
Le.p.c. Braşov
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,

Precipitaţii - mm Temperatura - °c
Data aplicării În ziua În zilele În ziua În zilele
tratamentelor tratamentului următoare tratamentului următoare

până la ultima până la ultima
citire citire

27.VL1988 O 20,7 19,7 21,8

7.VII.1988 O 109,4 21,7 18,9

19.VL1989 O 8,3 17,1 13,7

26.VL1989 0,8 10,2 13,5 15,6

19.VL1990 O 1,9 18,7 19,09

25.VL1990 1 21,9 15,2 19,8

25.VL1991 2,1 29,6 18,5 16,5

8.VII.1991 11,7 19,1 20,8 21,6

Tabelul 1
Conditiile climatice în perioada aplicării tratamentelor

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Eficacitatea unor biopreparate. Întrucât în ultima perioadă de tilUp au luat
aluploare măsurile de protejare a mediului înconjurător şi în cOll1baterea dăunătorilor

se încearcă înlocuirea unor insecticide cu biopreparate care nu afectează fauna utilă

şi OlUUl. Astfel, în 1989 s-a testat produsul Thuringin care are ca principiu activ
bacteria Bacillus thuringiensis. Acesta s-a aplicat singur sau în combinaţie cu doze
reduse de insecticide pentru a avea o acţiune de şoc asupra larvelor (tabelul 2). Pe
parcursul observaţiilor s-a constatat o mortalitate ridicată la larvele de vârstele întâi
şi a doua şi luai puţin asupra celor ll1ai în vârstă. Deşi aspectul general al variantelor
tratate cu aceste biopreparate diferă de a celor tratate cu produse chill1ice, prin
foliajul care este ros parţial de larve (10-20 %), totuşi, producţiile obţinute au fost
asigurate statistic. Biopreparatul acţionează un till1p îndelungat şi larvele care nu mor
imediat sunt afectate prin reducerea consumului şi încetinirea dezvoltării. În
condiţiile când se vor cere pe piaţă cartofi care să fie obţinuţi nmuai prin aplicarea
unor ll1ijloace biologice de combatere a dăunătorilor, aceste produse se vor utiliza pe
anun1ite suprafeţe. O eficacitate sporită se asigură prin aplicarea preparatului la
apariţia larvelor de vârsta întâi.

Aceeaşi acţiune se remarcă şi prin aplicarea biopreparatelor Novodor şi FoiI
având acelaşi principiu activ. Mortalitatea larvelor din primele vârste a fost fOalie
bună şi au fost afectate în mare măsură şi larvele de vârste înaintate. De asemenea,
producţiile au fost asigurate statistic.
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Eficacitatea unor produse inhibitoare a sintezei de chitină. S-au testat
produsele AIM 120 CE, aplicat singur sau în combinaţie cu insecticide şi Consult
100 CE (tabelul 3). Preparatele inhibitoare ale sitezei de chitină au o acţiune bună

î111potriva larvelor tinere, de aceea s-au aplicat la apariţia larvelor de vârsta întâi.
Asemănător biopreparatelor, o parte din frunze sunt roase de larve, dar, în final,
producţiile de tuberculi au fost asigurate statistic. Deoarece distrug preponderent
larvele tinere, trebuie acordată o mare atenţie aplicării lor în timpul Optil11.

Eficacitatea unor produse chimice. Procente mari de mortalitate precum şi

producţii asigurate statistic s-au înregistrat la produsele: Mavrik 2 E, Oltitox 50 PU,
Baythroid 50 şi Pyrinex 48 CE (tabelul 4). Piretroidul Meotrin FP 2 a prezentat o
mortalitate redusă la toate stadiile larvare.

CONCLUZII

1. Biopreparatele Thuringin, FoiI şi Novodor au prezentat o acţiune

îndelungată asupra larvelor gândacului din Colorado, în variantele tratate
producţiile fiind asigurate statistic.

2. Prin aplicarea produselor inhibitoare ale sintezei de chitină AIM 120 CE şi

Consult 100 CE sunt distruse larvele tinere ale gândacului din Colorado şi

producţiile sunt asigurate statistic. Se vor aplica la apariţia primelor larve de
vârsta întâi.

3. Cele mai eficace insecticide în c0111baterea gândacului din Colorado au fost:
Mavrik 2 E, Oltitox 50 PU, Baythroid 50 şi Pyrinex 48 CE.
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STUDIES REGARDING THE CONTROL OF POTATO
COLORADO BEETLE (Leptinotarsa decemlineata Say)

Abstract

Investigations conceming the control of Leptinotarsa decemlineata Say in
potato crop. The investigations in 1989-1991 at Agricultural research station Suceava
were carried out. Though the Bacillus thuringiensis biopreparates and inhibits chitin
syntesis preparates a less l110rtality during the observations were shown tuber yelds
statisticaly assurance were presented. The best results were obstained in the variants
treated with: Oltitox 50 PU, Şaythroid 50, Pyrin€x şi Mavrik 2 E.

Key words: Colorado beetle, biopreparates, insecticides, chitin inhibitors.

Tables

Tab. 1. The clil11atic conditions during the treatments applications.
Tab. 2. The effectivenss of the biopreparates in the control of potato beetle

Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say).
Tab. 3. The effetiveness of the inhibits chitin syntesis preparates in the control

of potato beetle Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say).
Tab. 4. The effetiveness of the chel11ical treatll1ens in the control of the potato

beetle Colrado (Leptinotarsa decemlineata Say).
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ESTIMAREA CAPACITĂŢIIDE PRODUCŢIELA CÂTEVA
SOIURI DE CARTOF ÎN CONDITIILE ECOLOGICE DE LA,
BRASOV,

1.S. IANOSI\ MARIA IANOSl i

REZUMAT

În lucrare sunt prezentate datele obţinute tilnp de doi ani, în 1989 şi 1990, la
Braşov, dintr-o experienţă în care s-a urmărit dinmnica fonnării stolonilor, a
tuberculilor şi producţiei, la un nun1ăr de Il soiuri de cartof. Pe baza datelor
experin1entale, pe o perioadă n1ai lungă, s-a stabilit o relaţie foarte selnnificativă între
nUlnărul de tuberculi la cuib şi producţie. S-a constatat că soiurile actuale de cartof
fonnează un nun1ăr de aproxin1ativ 3 ori lnai mare de stoloni decât nUlnărul final de
tuberculi care se realizează la cuib, procentul de legare fiind nmnai 30-40 %. Acest
fen01nen lin1itează n1ult ~l1ivelul de producţie şi nu pen11ite realizarea potenţialului

soiului. Fonnarea stolonilor are loc începând din ultiIna decadă a lunii lnai şi până in
decada a II-a Ş a III-a a lunii iunie, când se atinge nUlnărullnaxin1 de stoloni la cuib.
Tot în această decadă are loc şi legarea tuberculilor, al căror număr răn1âne definitiv,
din n10n1entul realizării nUlnărului n1axin1 de stoloni. Stolonii nelegaţi, după acest
mon1ent, se resorb şi dispar într-un interval de aproxin1ativ 20-30 de zile. În condiţii

agrotehnice normale, nivelurile de producţie, realizate de unele soiuri nu diferă atât
de lnult, în schilnb există diferenţe lnari în ce priveşte nun1ărui total de· stoloni
fonnaţi la cuib. Considerăm că potenţialul diferit de producţie al soiurilor de cartof
se n1anifestă în prin1ul rând, în funcţie de numărul de tuberculi legaţi, iar acesta este
detenninat de anun1ite condiţii climatice şi agrochimice din perioada lor de fonnare.
Pe baza unui calcul estimativ, în care se contează pe convertirea stolonilor nefertili,
se apreciază un potenţial biologic de producţie a actualelor soiuri la Braşov, între
valori de 70-120 t/ha.

Cuvinte cheie: dinan1ică, formare stoloni, tuberculi, potenţial producţie,

SOIUrI.

INTRODUCERE

La cultura cartofului, nivelul şi constanţa producţiei sunt două aspecte care îi
interesează în lnod deosebit pe cultivatori. Actualele niveluri de producţie din
fermele specializate sunt cuprinse între 20-40 t/ha. Potenţialul biologic de producţie

alsoiurilor din cultură este însă estin1at la niveluri de 100-120 t/ha. Se poate pune
deci întrebarea firească: Care sunt acele condiţii agrotehnice şi ecologice, care
lin1itează producţia?

Le.P.e. Braşov
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Estimarea capacităţii câteva soiuri de cartofîl1 cOI1{tiţiile e(:oloi~icede la

Nivelul lnai ales în condiţii agrotehnice precare de cultură şi de
păstrare a materialului de plantat, prezintă variaţii foarte mari, de
peste 30-50 %, iar în agrotehnice corespunzătoare de 15-25 %, datorită

influenţelor clilnatice Aceste variaţii, cum se evidenţiază şi la prelucrarea
diferitelor date experimentale, sunt semnificative.

Multe cercetări ca scop aprecierea capacităţii de producţie a diferitelor
soiuri de cartof şi identificarea factorilor care concură la realizarea ei. S-a evidenţiat,

astfel, inlportanţa calităţii biologice şi fiziologice a lnaterialului de plantat, sub
aspectul vigorii cât şi ca fertilitate, respectiv capacitate de a forma un
număr nlai lnare de principale şi de tuberculi la cuib. Este cunoscută, de
asemenea, corelaţia care există între numărul de tuberculi formaţi la cuib şi

producţie, respectiv favorabilă a unor factori agrotehnici şi climatici
(nivelul de ferilizare, starea fitosanitară a plantelor, intensitatea şi durata
fetosintezei, de sol, etc.), asupra dinamicii de acumulare a producţiei.

Astfel, soiurile care formează un număr mai mare de tuberculi la cuib au o perioadă

mai lungă şi o dinamică mai intensă de acumulare, în condiţii favorabile, sunt
considerate ca soiuri cu potenţial ridicat de producţie.

După HARRIS ( 982), numărul de tuberculi fonnaţi la cuib este proporţional

cu numărul tulpinilor principale realizate. Soiurile producţive formează mai multe
tulpini principale şi un număr mai mare de tuberculi la cuib (3). Creşterea densităţii

de plantare, în schimb, are un efect negativ asupra numărului de tulpini principale şi

de tuberculi care se formează la cuib (4).
S-a constatat că pe o tulpină principală sunt în medie cca. 27 noduri, din care

aproxilnativ 14-15 formează lăstari axilari cu flunze (deasupra solului) şi 11-12
noduri formeză stoloni axilari (sub nivelul solului). TAILOR (1953) a găsit un nmnăr

mai mare de noduri pe tulpina principală a soiurilor târzii decât la cele timpurii. Prin
acest fenomen explică faptul că soiurile târzii formează un număr mai mare de
tuberculi la cuib

Numărul de tulpini principale, care se formează la cuib, depinde de mărimea

tuberculului nlalllă şi starea fiziologică a acestuia. Soiurile tardive şi cu capacitate
mare de producţie fonllează un număr mai nlare de tulpini principale decât soiurile
timpurii. NUlllărul de tulpini principale, care se formează în câmp, teoretic ar trebui
să fie egal cu nunlărul de ochi de pe tuberculul plantat, dar în realitate numai cca.
30-75 % din ochi formează tulpini principale după răsărit. GOODWIN (1963),
IVINS şi BREMNER arată că numărul de ochi care pornesc după plantare
depinde în mare condiţiile termice la care au fost tuberculii în
timpul depozitării şi de condiţiile termice după plantare (2, 5).

Numărul de după plantare este influenţat pozitiv şi foarte puternic,
pe de altă parte, de cantitatea de apă şi elemente nutritive din tuberculul mmnă şi din
sol, de densitatea de plantare, cât şi de absenţa luminii, asigurarea unui regim termic
şi de aer echilibrat din bilon (3, 4).

Formarea stolonilor pe tulpina principală are loc progresiv de la primele noduri
bazale în sus, până zonei acoperită cu pălnânt. Numănll de noduri de la care

Anale rc.p.c.



I.S. IANOŞI, Maria IANOŞI

se formează stoloni constituie, după CUln s-a arătat mai sus, un caracter ae soi, dar
depinde şi de lungilnea subterană a tulpinii (Inărimea bilonului) şi de codiţiile de
mediu. În general, pe o tulpină se fonneză 2-5 stoloni care, potenţial, înseaInnă
acelaşi nUlnăr de tuberculi (3).

BOOTH (1959), a dovedit experilnental că stolonii se pot fonna de la orice
nod de pe tulpina principală, dacă condiţiile de lnediu sunt favorabile (1). Lucrările

mai recente ale lui KUMAR şi WAREING (1972) stabilesc că, potenţial, toţi lnugurii
laterali de pe tulpina principală se pot transforma în stoloni, dar, în mod nonnal,
stolonii se fonnează nUlnai la partea bazală a Iăstarilor, de la nodurile situate cu cca.
12 internodii mai jos de apexul tulpinii (6).

După WURR şi ALLEN (1974), între soiuri sunt mari diferenţe în ce priveşte

nun1ărui de stoloni care se pot forma pe o tulpină principală şi numărul lor este
corelat negativ cu nun1ărui total al tulpinilor emise de tuberculul maInă şi de
ten1peratura din perioada respectivă (8).

Pornind de la aceste date menţionate de literatura de specialitate, scopul
cercetărilor întreprinse la ICPC Braşov a fost de a determina numărul de stoloni şi de
tuberculi care se pot forma la un cuib, respectiv pe o tulpină principală, iar în funcţie

de aceasta, estin1area capacităţii deproducţie a diferitelor soiuri de cartof.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările au fost efectuate în perioada 1989-1990, la ICPC Braşov, pe un sol
de tip cernozion10id cambic, cu un conţinut de 5,5-6,5 % humus şi 32-35 % argilă,

bine aprovizionat cu fosfor şi potasiu. Cei doi ani experilnentali, în general, s-au
caracterizat prin aspectul lor secetos, cu precipitaţii foarte reduse şi la intervale n1ari,
mai ales în perioada de formare a tuberculilor şi în ultima perioadă, când trebuia să

aibă loc aCUlnularea producţiei. Datele climatice, pentru perioada maiiulie, sunt
prezentate foarte sintetic în tabelul 1.

Tabelul 1
Conditiile climatice ale anilor 1989-1990 la Brasov,

Precipitaţii lunare (mm) Diferenţa faţă de media
multianuală

Luna 1989 1990 Media multianuală 1989 1990
MAI 63,8 66,9 91,4 -27,6 -24,5
IUNIE 70,3 43,7 118,4 -48,1 -74,7
IULIE 21,0 72,5 96,7 -75,7 -24,2
TOTAL 155,1 183,1 306,5 -151,4 -123,4

Temperaturi medii în aer (oC) Diferenţa faţă de media
multianuală

MAI 12,0 13,1 13,3 -1,3 -0,2
IUNIE 15,0 15,9 16,3 -1,3 -0,4
IULIE 17,7 18,7 18,0 -0,3 +0,7
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Pe baza acestor date climatice se observă că, în cei doi ani, în cea mai critică

perioadă din vegetaţia cartofului (în lunile mai-iulie), s-au realizat deficite între
25-75 n1n1 de apă faţă de nivelul precipitaţiilor luedii luultianuale, însumând pe cele
trei luni un deficit total de peste 150, respectiv 120 mIU de apă. Acest deficit, în
realitate, a fost însă luult 111ai luare, dacă se compară cu consmuul real de apă al
cartofului din această perioadă, care are valori de 380-420 mm apă.

Trebuie re111arcat însă o diferenţă esenţială între cei doi ani experiluentali şi

anume că, în anul 1990, luna iunie a fost n1ult mai secetoasă, în timp ce luna iulie a
fost mult luai caldă decât perioadele si111ilare din 1989. Aceste fenomene explică o
serie de aspecte legate de formarea producţiei în cele ce urmează. În aceste condiţii

termice şi hidrice, în luna iunie, când are loc formarea luasivă a stolonilor şi legarea
tuberculilor, în condiţiile din zona Braşov, în anul 1990 s-au realizat 10,9°C/1 mm
precipitaţii, iar în anul 1989, nU111ai 6,4°C/l mm precipitaţii, faţă de valoarea luedie
n1ultianuală de 4,1 °C/l n1m relevându-se şi prin aceasta caracterul secetos al anilor.

Datele prelucrate şi interpretate în această lucrare au fost obţinute dintr-o
experienţă cu soiuri şi niveluri de fertilizare, realizată la neirigat. Recoltările s-au
făcut în dina111ică, pe fiecare variantă, la intervale de 10 zile, începând cu data de 1
iunie şi au continuat până la luaturitatea deplină, respectiv recoltarea finală de la data
de 10-20 septelubrie. La fiecare recoltare, în medie pe câte 10 cuiburi, s-a
determinat:

• nU111ărui de tulpini principale la cuib;
• greutatea tulpinilor la cuib;
• nU111ărui total de stoloni formaţi la cuib;
• nmuărul total de tuberculi formaţi la cuib;
• greutatea totală a tuberculilor formaţi la cuib;
• nmuărul şi greutatea tuberculilor la cuib, pe categorii de mărime, respectiv

sub 30 IU111, 30-60 lum şi peste 60 mIU în diametru.
Aceste date au fost stabilite pentru soiurile: Ostara, Roxy, Desiree, Carpatin şi

Mureşan în anii 1989 şi 1990, pentru Corona, Suceviţa şi Manuela în 1989, respectiv
Sante, Gloria şi Hilta în 1990.

La fiecare recoltare în dinamică s-a făcut media rezultatelor de pe cele 6
agrofonduri, care au fost realizate cu diferite doze de NPK, având niveluri de azot
între 0-300 kg s.a./ha. Experienţa fiind iniţiată cu scopul de a urmări dinamica de
acmuulare a producţiei, pentru prezenta interpretare nu s-a ţinut cont de efectul
îngrăşă111intelor în funcţie de doză şi raport. Datele referitoare la numărul de tulpini
principale pe cuib, având în vedere că numărul aceastora nu se schimbă pe parcursul
perioadei de vegetaţie decât în funcţie de individ, au fost prelucrate ca valori luedii
pe toate recoltările. Restul datelor (stoloni, tuberculi, producţie), au fost recalculate
cu ajutorul unor regresii polin01uinale de gradul III, corelând valorile reale cu cele
obţinute la diferite recoltări, în dinmuică cu zilele scurse de la data de 1 aprilie. S-a
recurs la această luetodă pentru a corecta unele erori (variaţii) datorate variabilităţii

grupului de plante analizate de la o dată de recoltare la alta. Considerăm că este
corect acest artificiu de calcul, deoarece absolut toate regresiile (ecuaţiile de gradul
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înseamnă că valorile

punct de vedere al
respectiv capacitatea de

(1982-1990) din diverse

III) au un coeficient de corelaţie foarte semnificativ, ceea
calculate au o abatere Ininilnă faţă de cele reale (primare).

Pentru nmnărul lnediu de tuberculi la cuib şi producţia totală s-au utilizat la
interpretări numai valorile finale cu care s-a încheiat recoltarea.

Nmnărul total de stoloni pe cuib, respectiv numărul de stoloni rămaşi nelegaţi

şi resorbiţi, a fost analizat în dinaInică având ca punct de referire numărul lor maxiIn
şi mon1entul realizării acestuia. Procentul de legare sau fertilitatea tulpinii principale
s-a calculat cu nmnărul maxim de stoloni realizat şi nmnărul final de tuberculi de la
recoltare.

La soiurile care au fost experimentate tilnp de doi toate interpretările s-au
făcut atât pe valori medii, cât şi ca valori anuale, pentru C0111para cei doi ani -cu
deosebirile lor clilnatice - privind efectul lor asupra unor elemente de fertilitate şi

productivitate.
Pentru C01npararea şi caracterizarea unor soiurL

numărului lnediu de tuberculi şi de tulpini formate la
producţie, s-au utilizat date de pe o durată de 6-8 ani
experienţe, în care aceste elelnente au fost unnărite.

În toate experienţele, plantarea s-a făcut la distanţa de 75 x 25 Cln,
realizându-se o densitate de 53.333 cuiburi/ha.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Ideea realizării acestei lucrări s-a născut în urma a două observaţii şi anume:
soiurile care fonnează un număr mai lnare de tuberculi pe cuib asigură şi producţii

l11ai ridicate, iar pe de altă parte, un nun1ăr foarte n1are de stoloni nu leagă tuberculi
şi se resorb până la maturizarea plantelor, reducându-se astfel producţia potenţială.

Pe baza unui volum de date din diferite experienţe şi pe o perioadă lungă de
ani s-a stabilit că, între nmnărul mediu de tuberculi pe care-l formează un soi la cuib
şi producţia 111edie realizată, există o corelaţie pozitivă şi lineară. Caracterul linear al
regresiei evidenţiază şi lnai puternic această relaţie. Datele prezentate în tabelul 2,
confirmă că soiurile diferă în funcţie de capacitatea de a forma un număr diferit de
HA_V'"''- ...' '''.... la cuib şi prin aceasta se pot ordona şi din punct de vedere al capacităţii de
rmJGllCIle. respectiv producţiile lnedii realizate.

prilna parte a tabelului sunt prezentate soiurile la care valorile medii ale
numărului de tuberculi formaţi la cuib şi producţia realizată au fost stabilite pe un
nU111ăr mai n1are de ani (6-9 ani), în timp ce în partea de jos a tabelului, soiurile la
care aceste valori s-au stabilit pe baza rezultatelor din anii 1989 şi 1990, ani secetoşi

în care s-au realizat şi producţii mai reduse. Făcând abstracţie însă de nivelul general
producţiilor, se observă că în aInbele cazuri corelaţiile sunt pozitive, lineare şi

foarte semnificative. Aceste corelaţii sunt exprilnate prin unnătoarele regresii:
Y = 276,764 + 58,2118 x R = 0,96 *** respectiv

II. Y = 37,175 + 62,922 x R = 0,79 ***
în care:
x - reprezintă producţia lnedie în g/cuib.
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Y - reprezintă nU111ărui mediu de tuberculi pe cuib;
Tabelul 2

Corelaţia dintre numărulmediu de tuberculi la cuib şi producţia la
diferite soiuri de cartof

Nr. Nr. mediu de Producţia Producţia

ordine SOIUL tuberculi la medie la cuib medie
cuib g. tlha

1. Soiuri experimentate in perioada 1982-1990
I SUPER 11,7 950 51,1
II SEMENIC 10,7 900 48,0
III Eba 10,4 882 47,0
IV MANUELA 9,9 853 45,5
V PROCURA 9,0 801 42,7
VI Desiree 8,9 795 42,4
VII CATI 7,8 731 39,0
VIII Ostara 7,4 708 37,8
IX OLDINA 4,1 515 27,5

II Soiuri experimentate in perioada 1989 - 1990
I SUCEVIŢA 10,8 717 38,2
II MUREŞAN 10,6 704 37,6
III CARPATIN 10,5 698 37,2
IV ROXI 10,3 685 36,5
V SANTE 9,9 660 35,2
VI GLORIA 8,3 559 29,8
VII CORONA 8,1 547 29,2

***R=

Se evidenţiază că soiurile româneşti ca: Super, Semenic, Suceviţa, Mureşan şi

Carpatil1 la care scopul principal al ameliorării a fost, în primul rând, realizarea unor
producţiimai ridicate faţă de soiurile standard manifestă un potenţial mult mai ridicat
decât soiurile străine.

NU111ărui de tuberculi pe cuib este determinat şi de nUll1ărul de tulpini
principale formate (tot ca un caracter de soi). Cu aceste două elemente şi producţia,

s-a calculat o corelaţie bifactorială care descrie productivitatea soiurilor după

uDl1ătoarea relaţie:

Y = 229,4 + 39,34 XI + 45,77 x2

în care:
Y - reprezintă producţia medie în g/cuib;
XI - reprezintă nUll1ărulll1ediu de tulpini principale/cuib;
x2 - reprezintă nUll1ărul 111ediu de tuberculi/cuib.
Coeficienţii de regresie ai celor doi factori pozitivi şi apropiaţi ca valoare arată

că, la un soi, potenţialul de producţie este determinat de capacitatea acestuia de a
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fonna un nmnăr lnai lnare de tulpini principale şi de tuberculi la cuib, respectiv de
gradul de fertilitate a tulpinilor principale, dar factorul cu influenţă lnai puternică

este totuşi nun1ărui de tuberculi.
În tabelul 3 sunt prezentate valorile lnedii lnultianuale ale nun1ăruiui de tulpini

principale şi de tuberculi la cuib, cât şi coeficientul lor de variaţie, pentru câteva
soiuri de cartof. La soiurile prezentate în partea de j os a tabelului nu s-au calculat
coeficienţii de variaţie din lipsa datelor pe o perioadă lnai lungă de ani. În funcţie de
soi, nmuărul lnediu de tulpini principale la cuib variază între 2 şi 6, nmnărul de
tuberculi între 4 şi 12, în tilnp ce fertilitatea tulpinii (nmnărul de tuberculi formaţi pe
o tulpină principală) variază între 2 şi 3, fiind o valoare 111ult n1ai constantă.

Variabilitatea acestor elelnente de la un an la altul, exprilnată prin coeficientul
de variaţie, este cuprinsă, în general, între 10-12 %. Aceste variaţii pot fi considerate
semnificative şi se datorează diferenţelor în calitatea lnaterialului de plantat,
condiţiilor agrotehnice (în cazul de faţă variantelor experilnentale) şi a celor
clilnatice de la un an la altul. Se evidenţiază însă că, la soiurile care fonnează un
număr lnai redus de tulpini principale şi de tuberculi la cuib, creşte coeficientul de
variaţie al producţiei, ceea ce înselnnă că aceste soiuri au o producţie lnai puţin

constantă ca nivel, fiind lnai sensibile la schilnbarea unor condiţii.

Tabelul 3
Variaţia numărului de tulpini principale şi tuberculi la cuib la câteva

soiuri de cartof
Tulpini Tuberculil Tuberculi/ Producţi

Nr. SOIUL princ.lcuib cuib tulpina princip. a medie
ord. Nr. Cv % Nr. Cv% Nr. Cv % Cv%

1 SEMENIC 5,2 16,2 10,7 15,0 2,1 12,4 13,5
II SUPER 4,7 20,8 11,7 25,3 2,5 13,8 12,8
III Eba 4,5 16,2 10,4 16,2 2,4 18,5 15,4
IV Desiree 3,9 11,3 8,9 15,2 2,3 13,9 20,6
V Ostara 3,6 15,8 7,4 17,6 2,1 20,9 22,5
VI PROCURA 3,4 11,2 9,0 20,7 2,6 15,1 24,0
1 MUREŞAN* 5,9 - 10,6 - 1,8 - -

II MANUELA* 4,3 - 9,9 - 2,3 - -
III CARPATIN* 4,1 - 10,5 - 2,6 - -

IV CATI* 4,0 - 7,8 - 2,0 - -
V HILTA** 3,6 - 9,1 - 2,5 - -

VI GLORIA** 3,4 - 8,3 - 2,4 - -

VII SANTE** 3,3 - 9,9 - 3,0 - -

VIII ROXY* 3,3 - 10,3 - 3,1 - -

IX SUCEVIŢA* 3,2 - 10,8 - 3,4 - -

X OLDINA* 2,5 - 4,1 - 1,6 - -

XI CORONA* 2,4 - 8,1 - 3,4 - -

* - date obţinute pe o durată de 2-3 ani;
** - date obţinute nmnai pe anul 1990
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Fiind stabilită influenţa puten1ică a nmnărului de tuberculi fonnaţi la cuib
asupra producţiei, s-a calculat cu ajutorul unui şir mare de date experilnentale relaţia

dintre aceste elelnente pentnl soiurile Ostara şi Desiree, considerate soiuri standard.
Corelaţia este pozitivă şi foarte semnificativă. Pe baza regresiei obţinute, curba a fost
extrapolată peste valorile reale (obţinute experimental) ale numănl1ui de tuberculi,
pentru a estilna potenţialul maxim de producţie al acestor soiuri. Din analiza şi

interpretarea acestor curbe se desprind o serie de concluzii extrem de interesante
(figura 1). În prilnul rând, rezultă că până la un număr de cca. 12-13 tuberculi la cuib
producţiile celor două soiuri sunt destul de apropiate, fiind însă ceva mai reudsă la
soiul Desiree, la care tuberculii nu cresc atât de mult în greutate ca la Ostara. Peste
un nunlăr de 13 tuberculi la cuib (ce practic la soiul Ostara nu se realizează), soiul
Desiree realizează producţii nlult mai ridicate, deoarece producţia creşte lnai lnult pe
seama nmnărului de tuberculi decât pe seama creşterii lor în greutate (datorită

fenonlenului de concurenţădintre tuberculi).
După un număr de 22 tuberculi la cuib, în cazul soiului Ostara şi de cca. 28

tuberculi la soiul Desiree, producţia se plafonează şi nu mai creşte, atingâd
potenţialul nlaxinl al soim"ilor respective (în această concepţie). Peste acest număr
teoretic de tuberculi se prefigurează chiar o scădere a producţiei. Pe baza calculelor
de estilnare se pare că acesta ar fi numărul maxim de tuberculi la care soiul Ostm"a
atinge potenţialul nlaxim de producţie în jur de 97 t/ha, iar soiul Desiree de 106 t/ha.
Aceste valori, bineînţeles, reprezintă potenţialul ecologic maxim al soiului, în
condiţiile de la Braşov.

Rezultă că, tot după datele din figura 1, până la un număr de 16-18 tuberculi la
cuib, producţia creşte aproape linear şi numai după aceste valori începe o creştere

mai lentă, până la plafonare. Acest fenomen este în concordanţă şi cu cele stabilite
prin regresiile lineare calculate pe baza datelor prezentate în tabelul 2.

Se poate pune deci ,firesc întrebarea: "Care este numărul de tuberculi care,
potenţial, ar fi posibil să se formeze la cuib şi care sunt condiţiile ce determină sau
limitează fonnarea lor?". La prima parte a întrebării încercăm să răspundem. în
continuare, prezentând numărul maxim de stoloni formaţi şi numărul de tuberculi
legaţi la cuib, la diferite soiuri. Datele sunt prezentate în figura 2. La soiurile
studiate, numărul total (maxinl) de ,stoloni formaţi la cuib variază între 20-40, iar
nunlărul de tuberculi între 8-12, ceea ce însemnă că procentul de legare este foarte
redus (cca. 30-40 %), rănlânând, astfel, un număr mare de stoloni (cca. 10-25 la cuib)
nefertili. Teoretic, pe seama stolonilor nefertili, ar fi posibilă mărirea producţiei, dacă

s-ar găsi factorii şi momentul în care se poate influenţa pozitiv procentul de legare.
Dacă se compară numărul total de stoloni care se formează, se pot constata

diferenţe mult lnai nlari între soiuri, decât dacă se compară numărul total de tuberculi
fonnaţi. Acest aspect demonstreazăcă, în timp ce există diferenţe mari între soiuri ca
potanţial de producţie, acestea, în condiţii normale de cultură (dar mai ales în condiţii

mai slabe), asigură totuşi producţii destul de apropiate (fapt demonstrat de multe ori
şi în producţie).
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Se evidenţiază soiurile Mureşan, Sante, Manuella, Desiree şi Suceviţa cu
capacitate lnare de a fonna stoloni, dar cu procent de legare ce nu depăşeşte 30-40 0/0.
La soiurile studiate, în medie, se fon11ează un număr de 26,5 stoloni la cuib, din care
leagă nUlnai 9,9 (37,4 %), în tilnp ce 16,6 (62,6 0/0) se resorb, ca nefertili. Se poate
afinna deci că, la aceste soiuri, producţia realizată reprezintă numai cca. 1/3 (în
medie 35 tlha) din potenţialul lor biologic, fiind încă mari rezerve de creştere a
producţiei pe baza îlnbunătăţiriitehnologiilor de cultivare (tabelul 4).

Tabelul 4
Procentul de legare al stolonilor formaţi la cuib la diferite soiuri de cartof

Nr. maxim Nr. total Nr. total % de Productia
Nr. stoloni tuberculi stoloni legare a medie la
ord. SOIUL formaţi la legaţi la nelegaţi stolonilor cuib

cuib cuib la cuib la cuib g

1 MUREŞAN 36,0 11,5 24,5 31,9 700

II Desiree 27,5 10,6 16,9 38,5 700,

III Ostara 24,0 8,3 15,7 34,6 560

IV ROXY 23,9 10,1 13,8 42,2 690

V CARPATIN 20,9 10,6 10,3 50,7 700

1 SANTE 33,6 10,0 23,6 29,8 660
(1990)

II MANUELA 28,9 10,6 18,3 36,7 790
(1989)

III SUCEVIŢA 27,6 10,8 16,8 39,1 720
(1989)

IV HILTA 25,3 9,5 15,8 37,5 580
(1990)

V GLORIA 23,3 8,5 14,8 36,5 560
(1990)

VI CORONA 20,5 8,3 12,2 40,5 550
(1989)

MEDIA 26,5 9,9 1,6,6 655

% 100 37,4 62,6

La analiza dinamicii de formare a stolonilor se observă că aceştia au o
perioadă relativ scurtă de formare (aproxin1ativ o lună), începând din ultin1a decadă a
lunii aprilie şi durează până în decada a doua sau a treia a lunii iunie, când se atinge
nun1ărui lor lTlaxin1. În această perioadă are loc şi legarea tuberculiloL Când nU111ărul

de stoloni a ajuns la valoarea maxin1ă la cuib se realizează şi nUlnărul final de
tuberculi, iar acun1ularea intensă a producţiei începe numai după acest mOlnent.
Legarea tuberculilor este deci un proces care se desfăşoară paralel cu formarea
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de stoloni a atins valoarea maximă şi nu se mai
nelegaţi încep să se resoarbă. Acest proces durează 4-5
lunii iulie - prima decadă a lunii august. În această

perioadă, chiar dacă apar tuberculi, ei se resorb până la maturizarea plantelor,
probabil din cauza incapacităţii de concurenţă cu tuberculii mai maturi, aflaţi în plin
proces de acumulare intensă. (figura 3).

Observaţiile de n1ai sus pot conduce la concluzia după care soarta producţiei,

cel puţin în prima fază, se decide în perioada de formare a stolonilor şi legarea
tuberculilor, respectiv sfârşitul lunii mai - începutul lunii iunie. În această perioadă,

condiţiile clin1atice şi cele agrotehnice trebuie să fie foarte favorbile acestui proces.
Această idee este susţinută şi de datele din figura 4, în care se prezintă dinamica
formării stolonilor şi a tuberculilor în anul 1989, comparativ cu anul 1990, pentnl
soiurile Ostara şi Desiree. Valorile mult mai reduse ale celor două elen1ente în anul
1990 au fost deja decise de la începutul lunii iunie, după care decalajul nu se
recuperează, menţinându-se până la recoltarea finală.

În tabelul 5 sunt prezentate date referitoare la fertilitatea tulpinei principale în
cei doi ani experimentali (1989 şi 1990), pentru soiurile studiate. Se observă că pe o
tulpină principală se formează un număr între 4 şi 9 stoloni din care leagă tuberculi
numai 1 până la 4, procesul de legare fiind între 23-51 %. Diferenţele între cei doi ani
sunt evidente.

Tabelul 5
t fI I d"f "tti" "1F tTer I Itatea u lplnl or pnnclpa e a I en e SOiun e car o

Nr. de stoloni Nr. de tuberculi Fertilitatea
SOIUL pe tulpina pe tulpina tulpinii princip"

princip" princip" în %

1989 1990 1989 1990 1989 1990
Ostara 6,5 5,2 2,3 ,8 35 35

CARPATIN 7,2 4,3 3,7 1,7 51 40

Desiree 7,9 5,9 3,1 2,1 39 36

ROXY 9,0 6,5 3,8 2,8 42 43

MUREŞAN 6,1 6,4 2,3 1,5 38 23

Dacă se porneşte de la ideea că potenţialul de producţie al soiuri lor s-ar atinge
legănd toţi stolonii care se formează, se ajunge la o coincidenţă foarte interesantă,

care se evidenţiază în cazul soiurilor Ostara şi Desiree, la care s-au făcut calculele de
estimare a producţiei maxime pe baza numărului de tuberculi la cuib. La aceste
soiuri, în medie, numărul maxim de stoloni formaţi la cuib a fost de 24, respectiv 28
(vezi figura 3). Aceste date dacă sunt con1parate cu cele din figura se constată că

tot la acelaşi număr de tuberculi se atinge şi producţia maximă estimată. Poate fi
aceasta o coincidenţă sau o realitate?

În urma acestor constatări s-a încercat estimarea potenţialului de producţie al
soiurilor studiate, folosind datele obţinute în anii 1989 şi 1990. Calculul estimativ se
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prezintă în tabelul 6. Trebuie menţionat că la acest calcul s-a
reducere a producţiei, fen0111en ce se observă în ultil11a treime a
în figura 1. Această rată descrescândă a sporurilor de producţie se l11anifestă nUl11ai
după dublarea nun1ărului actual de tuberculi. Pe baza datelor de la soiurile Ost3.ra si
Desiree, în cazul în care s-ar realiza numărul l11axin1 de tuberculi la cuib, producţia
potenţial estin1ată în tabelul 6 ar trebui redusă corespunzătorcu un coeficient de 0,88
la soiul Ostara şi 0,89 la soiul Desiree. Cu toate că aceşti doi coeficienţi au valori
pr~ct~c egale, în lipsa mai multor date, nu îi putel11 recomanda şi pentru celelalte
somn.

Tabelul 6
Aprecierea potenţialuluide producţie al unor soiuri de cartof pe baza

număruluide stoloni formati la cuib

Producţia realizată Capacitatea Potenţial

în condiţiile actuale disponibilă şi încă teoretic de
(media 1989-1990) neutilizată producţie

SOIUL % de t/ha % stoloni t/ha Uha
legare nelegaţi

SANTE (1990) 29,8 35,2 70,2 82,9 118,1
MUREŞAN 31,9 37,3 68,1 79,6 116,9
MANUELA (1989) 36,7 42,1 63,3 72,6 114,7
SUCEVIŢA (1989) 39,1 38,4 60,9 59,8 98,2
Desiree 38,5 37,3 61,5 59,6 96,9
ROXY 42,2 36,8 57,8 50, 87,2
Ostara 34,6 29,9 65,4 56,5 86,4
HILTA (1990) 37,5 30,9 62,5 51,5 82,4
GLORIA (1990) 36,5 29,9 63,5 52,0 81,9
CARPATIN 50,7 37,3 49,3 36,3 73,6
CORONA (1989) 40,5 29,3 59,5 43,0 72,3
MEDIA 38,0 35,0 62,0 58,6 93,6

..
Dacă se con1pară producţllie estu11ate ale somnlor prezentate în tabelul 6, fără

amintită mai înainte, se evidenţiază că cele mai productive sunt: Sante,
Mureşan şi Manuela, al căror potenţial în condiţiile de la Braşov (la neirigat)
depăşeşte Il°t/ha, urmate de Suceviţa, Desiree, Roxy şi Ostara cu peste 85-95 t/ha,
iar în final Hilta, Gloria, Carpatin şi Corona cu un potenţial de 70-80 t/ha.
Menţionăm că aceste estimări s-au făcut pe baza datelor obţinute nUl11ai în condiţiile

anilor 989 şi 1990, iar unele soiuri ca: Corona, Desiree şi Carpatin au avut un grad
destul de ridicat de infecţie virotică, (10-30 %).

La analiza globală a acestor potenţiale de producţie (media soiUl"ilor) rezultă că

procentul de legare este în n1edie de nun1ai 38 0/0, în tin1p ce 62 % din stoloni răn1ân

nefertili reprezentând o pierdere de producţie de aproxil11ativ 59 t/ha. După aceste
aprecieri, potenţialul mediu de producţie ale celor Il soiuri, la Braşov, ar fi de cca.
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110 t/ha. Aceste valori, în realitate, vor fi însă ceva l11ai

Ca o rezultă necesitatea continuării acestor experienţe, iar pe
baza datelor obţinute, stabilirea factorilor şi a condiţiilor care pot influenţa creşterea

procentului de legare, respectiv mărirea gradului de fertilitate a stolonilor.

CONCLUZII

1. Între nUl11ărul de tuberculi formaţi la cuib şi nivelul de producţie există o
corelaţie pozitivă, foarte semnificativă.

2. Soiurile care au o capacitate de a forma mulţi tuberculi au şi un potenţial

l11ai ridicat de producţie.

3. La cuib se formează aproxin1ativ de 2-3 ori mai mulţi stoloni decât numărul
de tubercu1i legaţi, procentul de legare fiind de numai 30-40 %, restul
stolonilor răn1ân nefertili şi se resorb.

4. Fon11area intensă a stolonilor are loc în perioada între ultin1a decadă a lunii
n1ai şi a doua decadă a lunii iunie, când se realizează numărul maxil11 de
stoloni pe cuib (20-40). În această perioadă are loc şi legarea tuberculilor.

5. În perioada iniţierii stolonilor şi legării tuberculilor, o serie de factori
cli111atici şi agrotehnici influenţează puternic numărul lor, cât şi procentul de
fertilitate, decizând într-o primă fază nivelul producţiei.

6. Dacă ar fi posibil să lege toţi stolonii formaţi, pe baza unor calcule
estil11ative, s-ar realiza producţia potenţială a soiului în condiţiile ecologice
respective. Aceste producţii, în condiţiile de la Braşov, se pot aprecia la
nivele Între 70-110 t/ha.
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ESTIMATION OF THE
SEVERAL POTATO VARIETIES UNDER
ECOLOGICAL CONDITION FROM

Abstract

In the paper there are presented data obtained during two years, 1989-1990, in
Brasov, out of an experience which followed the dynamics of the formation of
stolons, tubers and production, at a nUll1ber of 11 potato varieties. On the basis of the
experil11ental data, during a longer period of tin1e, a very significant relationship
between the nun1ber of tubers at hole and production was established.

It was found out that the present potato varieties form a three til11es bigger
nun1ber of stolons than the final number of tubers which grow in a hole, the set
percentage being of 30-40% only. This phenomenon limits a lot the production level
and doesn't allow the achieving of the variety potential. The formation of the stolons
takes place starting with the last decade of May till the 2nd and 3rd decade of June,
when the nun1ber of stolons in a hole is maximum.

The setting of tubers also takes place in this of time and their nUll1ber
remains unchanged from the l110ment of achieving the l11aximum nUll1ber of stolons.
The non-set stolons, after this n10ment, are resorbed and disappear in 20-30 days.

Under normal agrotechnical conditions, the achieved production level of S0111e
varieties do not differ very l11uch but, in exchange there differences as far as
concerning the total nun1ber of stolons formed at a hole. We consider that the
different production potantial of potato varieties shows, first of all, depending on the
nun1ber of set tubers and this is determined by certain climatic and agrochemical
conditions during their formation period. On the basis of an estimated calculation in
which we counted on the convertion of non-fertile we estil11ate ecological
production ofthe existing varieties in Brasov ofvalues between 70-120 t/ha.

WOl"ds: dynamics, stolons formation, production potential,
varieties

Tab. Climatic conditions in 1989-1990.
Tab. 2 The correlation between the average number of tubers in a hole and

at various potato varieties.
The variation of the average nU111ber of n1ain stalks and tubers in a hole

several potato varieties.
Tab. 4 The setting percentage of the stolons formed in a hole at various potato

varieties.
Tab. 5 The fertility of the n1ain stalks at various potato varieties.

Evaluation of the production potential at some potato varieties based on
the nU111ber of stolons fonl1ed in a hole.
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Figura 2

Procentul de legare al stolonilor formaţi la cuib

la diferite soiuri de cartof
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REZULTATE PRODUCŢIEOBŢINUTEPRIN
MODIFICAREA DENSITĂTIIÎN FUNCTIE DE GREUTATEA, ,
MATERIALULUI DE PLANTAT LA TREI SOIURI DE
CARTOF, MENŢINÂNDCONSTANTĂNORMA DE
PLANTARE

1.S. IANOSI i
, MARIA IANOSI i

REZUMAT

Cercetările au fost efectuate în perioada 1988-1990, la ICPC Braşov, în
condiţii de neirigat, cu scopul de a verifica dacă apar diferenţe semnificative de
producţie în cazul în care se folosesc tuberculi în greutate de 40; 60; 80; 100; 120 şi

140 g, plantaţi la diferite densităţi, în aşa fel încât norma de plantare să fie la toate
variantele de 3700 kg/ha. S-au studiat soiurile Ostara, Desiree şi Eba. În experienţă

s-a stabilit: nun1ărui de tulpini principale la cuib, proporţia şi producţia de tuberculi
pe trei categorii de mărime. S-a stabilit că numănl1 de tuberculi şi de tulpini
principale, formate la cuib, creşte odată cu l11ărimea materialului de plantat şi a
spaţiului de nutriţie (descreşterea densităţii), în timp ce numărul acestora pe unitatea
de suprafaţă scade. Plantele mai viguroase au capacitate mai mare de COlllpensare a
producţiei la densităţi mai mici. Cu excepţia soiului Ostara, care nu suportă

densităţile prea n1ari sau prea mici, la celelalte două soiuri producţia totală nu a
diferit semnificativ între variante, dacă norma de plantare a fost fixă. În ceea ce
priveşte structura producţiei, între cele trei soiuri există diferenţe, astfel, densitatea
optin1ă de plantare trebuie stabilită în funcţie de mărimea 111aterialului de plantat şi

scopul producţiei.

Cuvinte cheie: producţie tuberculi, neirigat, densităţi plantare

INTRODUCERE

Una din principalele pmticularităţi ale culturii cartofului, faţă de alte culturi
agricole, constă în faptul că se consumă o cantitate mare de material de plantat pentru
un hectar. Norma de plantare, în funcţie de mărimea tuberculilor (greutatea 111edie) şi

densitatea de plantare, cu care se realizează cultura, poate varia între 2.000 şi 7.000
kg/ha, motiv pentru care numai valoarea 111aterialului de plantat reprezintă cca. 25-40
% din cheltuielile directe de producţie. O altă particttlaritate a culturii este că

lnaterialul de plantat se produce şi se comercializează la greutate (to11e sau
kilograme), se calibrează după diametru (mărime) şi se plantează în final după

nun1ăr. Astfel, densitatea de plantare, expril11ată în cuiburi/ha, determină direct - în
funcţie de l11ărin1ea sau greutatea tuberculilor pentru sămânţă - norma de plantare,

Le.p.c. Braşov
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respectiv costul lnaterialului de plantat. Aceste aspecte sunt cele care trebuie bine
corelate ca, în funcţie de condiţiile de cultură şi scopul culturii, să se obţină producţii

economice cu o nonnă de plantare care să nu depăşească 2500-4000 kg/ha.
Fără a ţine sean1a de cele arătate, în producţie, frecvent, se fac două greşeli

esenţiale, ceea ce duce la un consun1 exagerat de material de plantat şi in1plicit la
creşterea nejustificată a cheltuielilor. Aceste două greşeli sunt: necalibrarea
materialului de plantat şi realizarea unor densităţi mult mai mari decât cele necesare
sau econOlnlce.

Este cunoscut că densitatea de plantare trebuie reglată în funcţie de Inărilnea

n1aterialului de plantat, scopul culturii şi condiţiile agrotehnice; iar, pe de altă parte,
Inărirea densităţii de plantare nu este o măsură eficientă de creştere a producţiei

(IANOSI, S., 1987). Creşterea nejustificată a normei de plantare, datorită acestor
practici, are şi consecinţe indirecte prin: creşterea suprafeţelor de teren necesare
anual pentru înmulţirea materialului de plantat (cu o serie de implicaţii

organizatorice şi economice în zonele închise), necesitatea unor spaţii şi cheltuieli
mai mari de depozitare şi creşterea volumului ce trebuie transportat - manipulat 
condiţionat. Toate aceste cheltuieli suplilnentare, la nivel de ţară şi de unitate, duc la
creşterea costurilor, a consumalui de n1ateriale, de energie şi, implicit, în final, la
reducerea eficienţei culturii.

Cercetările lui ALLEN (1978); BRENNER şi EL SAEED (1963), DRAICA
(1977), au den10nstrat că, la acelaşi nUlnăr de tuberculi plantaţi (respectiv la aceeaşi

densitate), producţia creşte proporţional cu mărimea acestora, dar indiferent de
mărimea tuberculilor de sămânţă, la aceleaşi norme de nu sunt diferenţe

selnnificative de producţie.

HOLLIDAY (1960), EL SAEED (1963) şi HOLMES (1966), consideră că, la
aceeaşi nonnă de plantare (în kg/ha) sunt preferaţi tuberculii mici faţă de cei n1ari,
deoarece se formează un număr mai mare de tulpini principale la hectar şi, astfel, un
nUlnăr n1ai n1are de tuberculi, ceea ce asigură o producţie mai ridicată.

Mărin1ea tuberculilor la plantat influenţează însă capacitatea de producţie

datorită faptului că din tuberculii mai lnari se formează plante mai viguroase, cu un
sistem radicular n1ai bine dezvoltat, ce asigură o creştere mai rapidă şi o acumulare
intensă de la începutul perioadei de vegetaţie. Tuberculii de la o anUlnită Inărilne în

nu n1ai sunt econon1ici din cauza normelor n1ari de plantare.
Pe baza unui nun1ăr mare de lucrări de specialitate, elaborate de o serie de

autori în condiţii diferite, rezultă ca o concluzie că, la stabilirea densităţii de plantare,
cel mai in1portant criteriu trebuie să fie aspectul economic, urmat de scopul culturii.

densitatea de plantare nu trebuie să fie mai redusă de 35.000 cuiburi/ha,
dar mai mare de 65.000 cuiburi/ha, iar norma de plantare trebuie să se încadreze

limite între 2.500-4.200 kg/ha.
Pornind de la aceste considerente, scopul experienţei a fost verificarea

celor 3 soiuri de cartof standard (Ostara, Desiree şi Eba), în cazul în care,
o normă rezonabilă de plantare de 3700 kg/ha, se modifică densitatea de plantare

de greutatea (mărimea) tuberculilor, respectiv efectul asupra Inărin1ii şi
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structurii producţiei de cartof cât şi asupra elementelor de producţie. Aspectele
economice ale culturii, în cazul diferenţierii densităţii de plantare în funcţie de
greutatea (111ări111ea) materialului de plantat, dar la nOTIl1e fixe de plantare, vor fi
analizate şi va constitui subiectul unui alt referat.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a fost efectuată în perioada 1988-1990, la Iepe Braşov, în condiţii

de neirigare. S-au studiat soiurile Ostara, Desiree şi Eba, cu câte 6 variante, realizate
prin plantarea de tuberculi în greutate de 40, 60, 80, 100, 120 şi 140 g (cu o abatere
de ±5 g). La fiecare variantă, densitatea de plantare, în funcţie de greutatea
tuberculilor, a fost stabilită în aşa fel încât norma de plantare să fie de 3700 kg/ha.
Principalele caracteristici ale variantelor sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1
Elementele variantelor experimentale cu normă fixă de plantare de 3700

kg/ha
Greutatea Diametrul tuberc. plantat Distanţele Densitatea Spaţiul de

Nr. medie a în funcţie de soi de plantare de nutriţie

Var. tuberculului (mm) în câmp plantare (cmp/cuib)
plantat (g)

Ostara Desiree Eba
(cm) (cuib/ha)

VI 40 38 40 39 75 x 14,3 93200 1073
V2 60 44 44 44 75x21,4 62300 1605
V3 80 48 47 48 75 x 29,0 46000 2175
V4 100 52 51 51 75 x 36,0 37000 2700
V5 120 55 54 54 75 x 43,0 31000 3225
V6 140 58 57 56 75 x 50 O 26700 3750

După aceste date refentoare la greutatea ŞI dIametrul tubercuhlor plantaţI

rezultă că, la pril11a variantă cu tuberculi de 40 g, diametrul acestora estemai111are.la
toate cele 3 soiuri, decât limita inferioară a materialului de plantat admisă, de
actualul standard pentru sămânţă (30 mm în diametru), iar la ultima variantă,

tuberculi de 140 g sunt mai mici decât limita superioară de 60 mm în diaIl1etru. Deci,
conform actualului standard, tuberculii de sămânţă se încadrează între greutăţi mai
mici de 40 g (de la cca. 20-30g) şi 60 g, în fracţia I (mică) de sămânţă (cu dian1etrul
de 30-45 l11m); iar tuberculii între 60-80 g şi 140-150 g în fracţia a II-a (l11are) de
sămânţă (cu diametrul de 45-60 mm).

Pe baza acestor considerente, ca martor a fost ales V3, cu tuberculi de 80 g,
deoarece reprezintă limita între cele două fracţii de săl11ânţă după care se face
calibrarea l11atreialului de plantat. Totodată, aceşti tuberculi au şi cea mai mare
pondere, atât ca nU111ăr cât şi ca greutate totală, din producţia de sămânţă.

În cadrul normei fixe de plantare, greutatea tuberculilor de sămânţă, de la VI
la V6, a crescut de 3,5 ori ca şi spaţiul de nutriţie al unui cuib, în timp ce densitatea
de plantare a scăzut în mod corespunzător de 3,5 ori. Având în vedere aceste
modificări esenţiale, pentru a realiza o analiză şi o interpretare c0111pletă a
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rezultatelor şi a ele111entelor de producţie, s-au efectuat următoarele observaţii ŞI

determinări pe variante:
.. numănl1 de tulpini principale la cuib;
.. nun1ărui de tuberculi la cuib, total şi pe cele 3 categorii de mărime (sub 30

111111, 30-60 n1n1 şi peste 60 mn1 în diametru);
.. producţia de tuberculi la cuib, total şi pe cele 3 categorii de mărin1e;

.. producţia totală şi pe categorii de mărime în t/ha.
Experienţa a fost executată în 4 repetiţii, suprafaţa recoltabilă pe variantă fiind

de 20,25 mp (4,5 x 5 111). Pe toată suprafaţa experimentală s-a asigurat un agrofond
uniform cu N200P 160K240 şi condiţii agrotehnice superioare. Anii experin1entali
(1988, 1989 şi 1990) fiind foarte secetoşi, realizându-se anual un deficit de apă de
peste 2500 mc/ha în perioada de vegetaţie, producţiile obţinute la Ostara au fost între
20-34 t/ha, la Desiree între 29-38 t/ha, iar la Eba între 33-40 t/ha.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Este cunoscut că atât număul de tulpini principale, cât şi numărul de tuberculi
formaţi la cuib creşţe proporţional cu 111ări111ea tuberuculului plantat şi/sau cu
n1ărimea spaţiului de nutriţie. După datele obţinute, prezentate în tabelul 2 şi figura
1, rezultă că, între greutatea tuberculului plantat şi numărul de tulpini principale
formate la cuib, există o corelaţie liniară pozitivă, dar i11 ce de la VI la V6
greutatea tuberculilor de săn1ânţă creşte de 3,5 ori, nU111ărul de tulpini formate la cuib
înregistrează numai o creştere de 1,8-2,0 ori. Pe lângă această creştere a nun1ăruiui de
tulpini la cuib, numărul total de tulpini principale formate la 1 ha scade totuşi de

1,9 ori, datorită reducerii densităţii de plantare. la tuberculii de 40 g,
plantaţi cu o densitate de 93.000 cuiburi/ha, se realizează un număr total de cca.
300.000 tulpini principale/ha, nun1ărui lor scade la aproximativ 200.000 tulpini/ha
(cu 50.000 pe variantă), până la varianta cu tuberculi de 80 g (l11t), după care
scăderea este mult n1ai lentă (cca. 10.000-20.000) de la o variantă la alta (până la

pe măsură ce creşte greutatea sen1inţei şi scade densitatea plantare. În ceea ce
nU111ărui total de tulpini principale formate la cuib cât şi la hectar, la

identice, între cele 3 soiuri nu sunt diferenţe mari sau semnificative.
Tabelul 2

de tulpini la cuib şi la ha, în funcţie de materialului de
plantat şi densitatea de plantare

Nr.mediu de tulpini/cuib Nr.total de tulp./ ha (mii buc.)
tub, plant. (g) Ostara Desin~e Eba Ostara Desin~e Eba

40 3,1 3,2 3,5 289 298 326
60 3,8 3,7 4,3 237 231 268

80(MT) 4,5 4,2 5,0 207 193 230
100 5,1 4,7 5,8 189 174 215
120 5,6 5,3 6,5 174 164 202
140 6,1 5,9 7,2 163 158 192
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DL 5% 0,2 0,1 0,4
1% 0,3 0,2 0,5
0,10/0 0,4 0,3 0,7

Nmnănl1 de tuberculi formaţi la cuib creşte ca şi nmnărul de tulpini
principale, în funcţie de greutatea tuberculului plantat, respectiv spaţiul nutritiv
asigurat. În acest caz însă se Inanifestă o diferenţiere mai lnare între soiuri.

Corelaţia şi de această dată este pozitivă, în schimb, caracterul liniar se
lnanifestă n1ai ales în cazul soiurilor Desiree şi Eba (Figura 1).

Pe n1ăsură ce greutatea lnaterialului de plantat creşte de 3,5 ori (de la VI la
V6), nun1ărui de tuberculi la cuib creşte de 2,5 ori la soiul Ostara, de 2,6 la Desiree şi

de 2,8 ori la Eba, în timp ce numărul total de tuberculi realizaţi la 1 ha scade cu cca
100.000-125.000, respectiv de 1,3-1,4 ori (Tabelul 3).

Tabelul 3
Numărul de tuberculi la cuib şi la ha, în funcţie de greutatea materialului

de plantat si densitatea de plantare

Var. Nr.de tuberculi/cuib Nr.total de tub. pe 1 ha
greut. tub. (mii buc.)

(g) Ostara Desiree Eba Ostara Desiree Eba

40 4,1 5,3 6,0 382 494 559
60 6,2 7,2 7,9 386 449 492

80(MT) 7,9 9,0 9,9 363 414 455
100 9,1 10,7 12,0 337 396 444
120 9,9 12,4 14,2 307 384 440
140 10,4 13,9 16,5 278 371 440

DL 5% 0,8 1,3
10/0 1,1 ,5 ,7
0,10/0 1,4 2,0 2,2

Datorită scăderii densităţii de plantare, remarcăm că numărul total de
la hectar se reduce mai puţin decât cel al deci VU-l-".<VL««VU.

con1pensare creşte în cazul plantelor mai viguroase, rezultate din mari
un spaţiu nutritiv lnai mare. Acest aspect, exprimat numărul de tuberculi
pe o tulpină principală, se evidenţiază şi prin !1fertilitatea tulpinii principale". Datele
sunt prezentate în figura 1. Diferenţierile între soiuri se constată şi în acest caz.
timp ce la Ostara nmnărul de tuberculiltulpină nu mai creşte de valoarea
de 1,8 (V3), în cazul soim-ilor Desiree şi Eba se manifestă o
uşoară, dar continuă, de la l,7 la valori de odată cu creşterea

materialului de plantat şi a spaţiului de nutriţie.

Prin capacitatea de compensare a plantelor formate din tuberculi mai mari şi

într-un spaţiu de nutriţie mai mare, manifestat prin creşterea fertilităţii tulpinilor
principale şi printr-n procent n1ai mare de tuberculi de peste 60 mm (în producţie), se
poate explica de ce la soiurile DESIREE şi EBA, la densităţi mai mici de plantare,
producţia nu scade semnificativ.

Anale I.CP.C 71



I.S. lANOŞI, Maria IANOŞI

După datele prezentate în tabelul 1 şi figura 1, rezultă că, în aceleaşi condiţii

de densitate şi de măril11e a 111aterialului de plantat, soiul Desiree formează 111ai 111Ulţi

tuberculi la cuib decât soiul Ostara, iar soiul Eba mai 111ulţi decât Desiree. Cunoscând
faptul că producţia totală este direct proporţionalăcu numărul de tuberculi la cuib, se
poate deduce că în condiţii identice soiurile intensive au capacitate mai 111are de
producţie, respectiv, pentru a realiza o anumită producţie, aceste soiuri se pot planta
cu o densitate 111ai redusă.

Posibilitatea' de reducere a densităţii de plantare, în anUl11ite li111ite, pe seama
unor soiuri care fOfI11ează mai 111ulţi tuberculi la cuib, fără a urmări obţinerea unor
sporuri de producţie, poate constitui o 111ăsură eficientă pentru reducerea costurilor de
producţie.

În figura 2, pe lîngă numărul total de tuberculi care se formează la cuib, se
analizează şi structura acestora. Se poate observa că atât numărul tuberculilor din
fracţia de să111ânţă, cât şi a celor 111ari creşte odată cu 111ări111ea 111aterialului de
plantat, respectiv a spaţiului de nutriţie, dar nU111ărul tuberculilor din fracţia de
săI11ânţă este 111ult 111ai mare şî are o tendinţă de creştere asemănătoare cu a
nUl11ărului total de tuberculi. NUl11ărul de tuberculi mari (peste 60 ml11 diaI11etru), la
toate cele 3 soiuri, variază între aproxi111ativ 1-3 la cuib, în ti111p ce a celor din fracţia

de sămânţă, variază între 3-7 la Ostara (dintr-un total de 4-10), între 3-8 la Desiree
(din 5-14), respectiv între 4-11 la Eba (dintr-un total de 6-17 tuberculi/cuib). După
aceste date rezultă că, În condiţiile În care se for111ează un nU111ăr mare de tuberculi la
cuib, nu creşte considerabil şi nU111ărul tuberculilor 111ari, ci nUl11ai a celor din fracţia

de să111ânţă şi a celor 111ici din categoria substas.
Producţia realizată la cuib este bine determinată de nU111ărul de tuberculi

fOfI11aţi. În figura 3 se observă că, atât producţia totală cât şi cea pe categorii de
mărime a tuberculilor creşte odată cu nU111ărul lor. Rezultă deci că dacă se plantează

tuberculi 111ai 111ari şi la o densitate 111ai redusă, la toate cele 3 soiuri se formează un
nUl11ăr 111ai 111are de tuberculi la cuib, dar creşte în special numărul şi producţia de
tuberculi din fracţia de să111ânţă. În cazul tuberculilor 111ari, producţia la cuib creşte

111ai ales pe sean1a creşterii acestora în greutate şi mărime.

Trebuie să remarcă111 diferenţele între soiuri, în ceea ce priveşte tendinţa de
craeştere a producţiei la cuib, atât ca total cât şi pe farcţii de mărime a tuberculilor,
odată cu creşterea în greutate a materialului de plantat. La soiul Ostara se observă o
tendinţă de plafonare a producţiei totale şi pe cele două fracţii, dacă se folosesc
tuberculi 111ai 111ari de 120-140 g la plantare, tendinţa fiind mai evidentă la tuberculii
mari. În cazul soiului Desiree t'endinţa de creştere a producţiei la cuib este continuă

atât per total, cât şi pe fracţii de n1ări111e, iar producţia pe cele două fracţii este
apropiată, chiar convergentă.La soiul Eba, tendinţa de creştere continuă se 111anifestă

la producţia totală la cuib, mai ales pe sea111a tuberculilor din fracţia de Săl11â11ţă, î11
timp ce producţia de tuberculi mari este redusă şi cu tendinţă de plafonare (figura 3).

Din datele prezentate În figura 2 şi figura 3 rezultă că atât nUl11ărul, cât şi

grutatea tuberculilor la cuib (pe total şi pe cele două fracţii de măril11e), creşte odată

cu greutatea tuberculilor folosiţi la plantare şi cu mărirea spaţiului de nutriţie.
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În cazul acestei experienţe însă, odată ce aceste elemente au o tendinţă de
creştere, se reduce densitatea de plantare, respectiv numărul de cuiburi la hectar, ceea
ce produce Illodificări esenţiale în producţia totală şi pe fracţii de mărime obţinută la
unitatea de suprafaţă. Datorită modificării densităţii de plantare, producţia de
tuberculi din fracţia de sămânţă scade, în tilllp ce producţia totală variază în limite
neselllnificative. Acest fenOlllen se Illanifestă la soiurile Desiree şi Eba, în timp ce
soiul Ostara se lllanifestă diferit (tabelul 4 şi figura 4). La soiul Ostara atât producţia
pe cele două fracţii de mărillle, cât şi producţia totală în t/ha, prezintă o tendinţă de
creştere până la tuberculi de 60-80 g folosiţi la plantare şi o densitate de
62.300-46.000 cuiburi/ha. În cazul tuberculilor de 40 g plantaţi la o densitate lllare şi

a tuberculilor de peste 120 g, plantaţi la o densitate mai n1ică de 31.000 cuib./ha,
producţia totală scade semnificativ.

Tabelul 4
Influenţa mărimii materialului de plantat şi a densităţii de plantare

asupra producţiei totale şi pe fracţii de mărime la soiurile:
Soi: Ostara a

VARIANTA PROD. TUB. PROD.TUBERC. PROD.TUBERC.
TOTALĂ MARI SĂMÂNŢĂ

Greut. Densit. plantare Difer. Difer. Difer.
tub. (g) (cuib/ha) t/ha semnif. t/ha semnif. t/ha semnif.

40 93200 26,5 _4,1 00 8,1 _3,600 17,2 -0,9
60 62300 31,4 +0,8 12,5 +0,8 18,2 +0,1

80(MT) 46000 30,6 - 11,7 - 18,1

100 37000 29,8 -0,8 11,3 -0,4 17,7 -0,4

120 31000 26,9 -3,70 9,8 -1,9 16,3 - "
140 26700 24,6 _6,0000 9,3 -2,4 14,6 ',.

DL 50/0 2,9 2,6
1% 3,9 3,5
0,10/0 5,1 4,5

Soi: Desiree

2,9
3,9
5,2

b
VARIANTA PROD. TUBERC. PROD. TUBERC. PROD.TUBERC.

TOTALĂ MARI SĂMÂNŢĂ

Greut. Densit. plantare t/ha Difer. t/ha Difer. t/ha Difer.
tub. (g) (cuib/ha) semnif. semnif. semnif.

40 93200 34,3 -0,1 10,4 _3,800 22,2 -3,4*

60 62300 35,8 + 1,4 13,3 -0,9 21,1 +2,3

80(MT) 46000 34,4 14,2 - 18,8 -

100 37000 34,7 +0,3 14,7 +0,5 18,6 -0,2

120 31000 34,0 -0,4 15,0 +0,8 17,6 -1,2

140 26700 32,9 -1,5 15,6 +1,4 16,0 -2,80
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DL 50/0
10/0
0,1°10

Soi: Eba

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

I.S. IANOŞI, Maria IANOŞJ

c
VARIANTA PROD. TUBERC. PROD. TUBERC. PROD.TUBERC.

TOTALĂ MARI SĂMÂNŢĂ

Greut. Densit. plantare Difer. Difer. Difer.
tub. (g) (cuib/ha) tlha semnif. t/ha semnif. t/ha semnif.

40 93200 36,3 -1 ;3 8,0 -3,3° 26,6 +1,9
60 62300 36,6 -1,0 10,5 -0,8 23,6 -1,1

80(MT) 46000 37,6 - 11,3 - 24,7 -

100 37000 36,5 -1,1 11,6 +0,3 23,2 -1,5
120 31000 36,0 -1,6 11,9 +0,6 27,6 -2,1
140 26700 36,1 -1,5 12,7 +1,4 21,7 -3,0°

DL 5°10 1,8 3,2 2,9
1% 2,5 4,2 3,9
0,1°10 3,3 5,6 5,2

Rezultă deci că soiul- Ostara nu suportă densităţile l11ari sau prea 111ici de
plantare, iar cele 111ai bune producţii se realizează cu un material de plantat mijlociu
ca n1ărin1e şi o densitate normală. În cazul soiurilor Desiree şi Eba, care fonl1ează un
nU111ăr 111ai l11are de tuberculi la cuib, densitatea trebuie reglată în funcţie de mărimea

materialului de plantat. Se recomandă material de plantat mai mare şi densitate
redusă în cazul culturilor pentru consum şi l11aterialul de plantat mai l11ic şi densitate
de plantare l11ai mare, în cazul în care scopul producţiei este obţinerea de sămânţă.

Consideră111 că aceste date de1110nstrează foarte bine necesitatea calibrării

111aterialului de plantat şi reglarea densităţii în funcţie de 111ăril11ea (greutatea)
acestuia, în vederea realizării unor culturi rentabile. Pe de altă parte, trebuie cunoscut
1110dul cum reacţioneazăfiecare soi la reglarea acestor elemente.

CONCLUZII

1. Norma de plantare, care depinde de man111ea materialului de plantat şi

densitatea cu care se realizează cultura, poate influenţa puternic eficienţa

econo111ică a culturii, respectiv preţul de cost, datorită valorii ridicate a
acestui l11aterial. Fiecare cultivator de cartof trebuie să se străduiască ca prin
reglarea corectă a densităţii de plantare, în funcţie de mări111ea 111aterialului
de plantat, şi soi, având în vedere şi scopul culturii, să folosească norme de
plantare cât l11ai reduse şi economice.

2. Dacă la plantare se folosesc tuberculi de diferite mărin1i (greutăţi),

diferenţiind densitatea în aşa fel ca norma de plantare să nu se schi111be,
nU111ărui de tulpini principale şi de tuberculi formaţi la cuib creşte odată cu
mări111ea111aterialului de plantat şi a spaţiului de nutriţie, în timp ce nUll1ărul

total de tulpini şi de tuberculi realizaţi la hectar scade datorită reducerii
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densităţii de plantare. În ceea ce priveşte numărul total de tulpini principale
fonTIate atât la cuib, cât şi la hectar, la variantele identice (ca greutate a
tuberculului plantat şi densitate) între soiurile Ostara, Desiree şi Eba nu sunt
diferenţe lTIari sau selTInificative. În cazul tuberculilor însă se manifestă

diferenţe mai mari între soiuri. Soiul Ostara se manifestă diferit faţă de
Desiree şi Eba.

Nun1ărui total de tuberculi realizaţi la hectar scade mai puţin decât
cel al tulpinilor principale, odată cu reducerea densităţii, ceea ce însemnă că

plantele mai viguroase au o capacitate mai mare de compensare a producţiei.

3. În tin1p ce la soiul Ostara fertilitatea tulpinei principale, exprimată prin
numărul de tuberculi formaţi pe tulpină, se plfonează la valoarea 1,8 (la
SălTIânţă de 80 g), la soiurile Desiree şi Eba se manifestă o tendinţă de
creştere uşoară, dar continuă până la valori de 2,3-2,4, odată cu creşterea în
greutate a materialului de plantat. Acest fenomen explică de ce la cele două

soiuri, la densităţi mai mici producţia nu scade semnificativ.

4. În condiţii identice de cultivare, soiurile intensive care formează un număr

n1ai mare de tuberculi la cuib (Desiree, Eba), pentnl a realiza aceeaşi

producţie, se pot planta cu o densitate mai redusă, ceea ce conduce la
scăderea normei de plantare, respectiv economie de cheltuieli.

5. Odată cu creşterea nU111ăruiui de tuberculi la cuib creşte proporţional şi

producţia totală, dar aceasta În special pe seama tuberculilor de mărilTIe

111ijlocie. La soiul Ostara se manifestă o tendinţă de plafonare a producţiei

totale şi pe cele două fracţii (mari şi mijlocii), dacă se folosesc tuberculii
mai mari de 120 g la plantare, în ti111p ce la soiul Desiree şi Eba, producţia

totală şi pe fracţii are o tendinţă de creştere continuă.

6. În cazul în care, pe măsura creşterii greutăţii tuberculului plantat se reduce
densitatea de plantare, menţinând fixă norma de plantare, modificările

constatate în ceea ce priveşte producţia şi structura acesteia la nivelul
cuibului nu sunt identice cu cele obţinute la nivel de hectar şi se constată

diferenţe mari între soiuri. La Ostara cele mai mari producţii se obţin atât ca
total, cât şi la tuberculii mari şi cele din fracţia de sămânţă, dacă se plantează

tuberculii cu greutate de 60-80 g la o densitate de 62.300-46.000 cuiburi/ha.
În cazul densităţilormai mari sau mai mici, producţia scade se111nificativ. În
cazul soiUl"ilor Desiree şi Eba, dacă se modifică densitatea de plantare în
funcţie de materialul de plantat, se obţin producţii totale identice, dar
producţia de sămânţă este mai n1are în cazul materialului de plantat mărunt
şi densitate ridicată, în timp ce pentru producţia comercială se preferă

tuberculi mai mari, plantaţi la o densitate mai mică.

7. Cultivatorii trebuie să stabilească corect densitatea de plantare în funcţie de
mărimea materialului de plantat, urmărind scopul producţiei, ţinând cont de
comportarea soiUl"ilor, fără a depăşi normele economice de plantare.
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THE PRODUCTION RESULTS OBTAINED BY MODIFYING
THE DENSITY DEPENDING ON THE OF THE
PLANTING MATERIAL, AT THREE POTATO VARIETIES,
KEEPING CONSTANT THE PLANTING NORM.

Abstract

The researches were perforn1ed between 1988-1990 at ICPC Braşov, under
conditions, with the object of checking if significant production

differences appear in case tubers of 40, 60, 80, 100, 120 and 140 g are used, planted
at various densities so that the planting norm could be of 3700 kg/ha for ali varieties.
Ostara, Desiree and Eba varieties were studied. The test established: nUlnber of main
stalks hole, proportion and production of tubers on three size categories. It was
established that the number of tubers and n1ain stalks formed at hole increases

with the volUlne (size) of the planting n1aterial and with the nutrition space
(dicrease of density), while their nUlnber on area dicreases. The plants which are
n10re vigorous have a bigger capacity for production compensation at slnalier
densities. Except Ostara variety, which doesn't tolerate too smali or too big densities,
the total production for the other two varieties didn't differ too n1uch alnong variants,
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in case the nor111 was fix. As far as conceming the production stnlcture,
there are differences an10ng these three varieties, the optimum planting density must
be established in accordance with the size of the plantingmaterial and the production
ann.

Key words: tubers production, non-irigated, planting densities

Tables

Tab.l The elements of the experin1ental variants with fix planting norm of
3700 kg/ha.

Tab.2 Nmnber of stalks at hole and hectar, depending on the weight of the
planting material and planting density.

Tab.3 NU111ber of tubers at hole and hectar, depending on the weight of the
planting material and planting density.

TabA The influence of the planting material and planting density upon the
whole production and on size fractions at Ostm'a, Desiree and Eba.

Figures

Fig.l Number of main stalks and tubers at hole, depending on the size of the
planting lnaterial.

Fig.2 The relation between the weight of the planted tuber and nmnber of
tubers formed at the hole.

Fig.3 The relation between the weight of the planted tuber and the average
production at hole, on size fractions.

Fig. 4 The relation between the size of the planting 111aterial and production.
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CERCETĂRI PRIVIND INTERACŢIUNEADINTRE
COMPACTAREA SECUNDARĂA SOLULUI SI
FERTILIZAREA ÎNTR-O ROTAŢIEDE 3 ANI PE SOLUL
CERNOZIOMOID DE LA BRAŞOV

ID. MITROI i I ,vALENTINA LUDUŞANOLENICI2

REZUMAT

Într-o primă etapă sunt prezentate rezultatele obţinute Într-o experienţă
proiectată pentru a urmări efectele compactării secundare asupra producţiei de
tuberculi. Se urmăreşte influenţa etapei (toan1nă sau primăvară) de realizare a
cOlTIpactării, n1aterializată prin 3 graduări (2,5,10 treceri; roată lângă roată) În
interacţiune cu 5 graduări ale factorului fertilizare şi Într-o rotaţie de 3 ani (porun1b
siloz, orzoaică de prin1ăvară, cartof).Se prezintă influenţa tasării asupra gradului de
fonTIare a bulgărilor la pregătirea terenului şi la recoltare. Sunt prezentate nUlTIai
rezultatele de producţie la cultura cartofului (anul III de tasare).

Cuvinte cheie: interacţiune; fertilizare; COlTIpactare sol; formare bulgări;

producţie cartof.

INTRODUCERE

Compactarea solului este procesul În un11a căruia densitatea aparentă a
acestuia creşte peste valori normale, iar porozitatea totală scade sub valori normale.

După origine se deosebesc soIuri cu con1pactare naturală şi artificială.

Con1pactarea naturală se datoreşte unor factori sau procese pedogenetice.
COlTIpactarea artificială (antropică) apare ca urmare a traficului exagerat, neraţional,

efectuat pe teren pentru lucrările agricole de transpOli, hidroameliorative sau de altă

natură (CANARACHE,1990).
Acest gen de procese de cOll1pactare este specific agriculturii n10derne,

intensive şi puternic mecanizate şi el are tendinţa de a se accentua pe măsură ce
creşte gradul de mecanizare (BREDT, 1973; CAMPBELL, 1980).

Autorii disting deasemenea compactarea primară specifică unor soIuri care nu
au fost anterior afânate prin lucrări şi con1pactarea secundară sau recompactarea care
constă în revenirea la starea tasată a unor soIuri iniţial compactate apoi afânate prin
lucrări n1ecanice (CANARACHE, 1990) şi recompactate.

Efectele negative ale compactării, indiferent de natura acesteia, sunt n1ultiple.
Astfel scade capacitatea de reţinere a apei şi mai ales permeabilitatea, Înrăutăţindu-se
regin1ul apei din sol, se reduce aeraţia, creşte sensibil rezistenţa la penetrare şi

LC.P.C. Braşov
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Cercetiiri privind interacţiunea compactarea secundarii a solului

rezistenţa la arat 1973; CANARACHE,1990). Creşterea sistemului
radicular a stolonilor şi a tuberculiloreste puternic inhibată.

METODA DE CERCETARE

În scopul cercetării efectelor compactării solului cernoziomoid de la Braşov, a
fost proiectată o experienţă care urmăreşte efectele compactării secundare asupra
producţiei de tuberculi şi a altor recolte dintrun asolan1ent de 3 ani. S-a un11ărit

tasarea solului la diferite grade de compactare în sensul ur.măririi proprietăţilor fizice
ale solului, a n1odificăriior acestora la diferite etape de compactare legate de
tehnologia culturilor din asolaI11entul proiectat şi anume: porumb siloz, orzoaică de
prin1ăvară, cartof. Metoda de aşezare folosită a fost metoda blocurilor randomizate.

CERCETĂRILOR

În tabelul 1 sunt prezentate variantele experienţei urmărite în prima etapă de-a
lungul a 3 ani consecutivi de tasare. Menţionăm că, după realizarea factorilor
experin1entali s-a respectat tehnologia specifică fiecărei culturi.

În tabelul 2 sunt prezentate rezultate cu producţii obţinute în primul ciclu (anul
III) când s-a folosit cultura cartofului. Volumul mare de date obţinut ne obligă la o
prezentare sintetică a rezultatelor. Datele de producţie de la celelalte culturi au fost
prezentate într-o altă lucrare (MITROI, 1994 - Teză de doctorat).

La cartof, în prima etapă de experimentare, între etapele de realizare a
compactării nu sunt diferenţe sen1nificative de producţie.

În schimb, intensitatea compactării are influenţe distincte şi foarte distinct
semnificative asupra nivelului producţiei. Depresiunea de producţie ce se realizează

prin două treceri este de 5 % faţă de necompactat, de Il % realizată prin 5 treceri, de
18 % realizată prin 10 treceri.

Agrofondurile minerale şi organo-minerale bogate asigură sporuri de producţie

cuprinse între 16 % şi 29 0/0.
Influenţa factorilor analizaţi asupra greutăţii medii la cuib este urmărit în

tabelul 3 şi ne arată că etapa de realizare a compactării nu are influenţă asupra acestui
element de producţie; în schimb intensitatea maximă a compactării afectează

semnificativ greutatea medie la cuib, iar agrofondul influenţează foarte semnificativ
acest elel11ent de producţie.

Tasările induse au provocat depresiuni de producţie culturilor din asolamentul
studiat. Dintre cele 3 culturi analizate, cultura cartofului s-a manifestat mai evident la
factorii realizaţi atât din cauza caracterului de tuberculiferă, cu formarea producţiei

în sol dar şi datorită cumului de tasări induse, realizate prin schema experil11entală.

Deci la cultura cartofului în anul III al experimentului, realizăm un cumul de efecte
negative (prin1ul fiind reducerea producţiei).

Tasările induse produc modificări ale însuşirilor fizice ale solului cu
repercursiuni in1ediate şi de durată asupra nivelului producţiilor.
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În tabelul 4 se prezintă o sinteză a interacţiunilor obţinute şi urmărite în
procesul de cercetare.

Pe acest tip de sol, tasările ll1axime (5 şi 10 treceri consecutive) s-au
ll1anifestat cel l11ai n1ult pe agrofondurile organo-l11inerale, cu reduceri ale nivelului
producţiei de 14-16 % faţă de l11artor (necon1pactat). Cu ll1enţiunea că este primul an
de aplicare a gunoiului, acesta, bine înţeles, nu a putut atenua tasarea.

Reducerile se datoresc cun1ului de tasări excesive pe parcursul celor 3 ani de
experin1entare.

Tasările induse produc bulgări la pregătirea terenului (tabel 5) şi se păstrează

pînă la recoltarea cu con1bina, unde aceştea sunt determinaţi în t/ha şi (tabel 6)
bulgării sunt determinaţi în procente din all1estecul cu tuberculi.

Se desprind următoarele concluzii:
creşterea progresivă a cantităţii de bulgări cu intensitatea tasărilor induse;
tasările de prin1ăvară produc n1ai mulţi bulgări decât tasările de tOal11nă

(figura 1).

CONCLUZII

1. Tasările induse au provocat depresiuni de producţie a culturilor din
asolal11entul studiat;

2. Dintre cele 3 culturi analizate, cultura cartofului s-a l11anifestat mai evident
la factorii analizaţi atât din cauza caracterului de tuberculiferă cu formarea
producţiei în sol, dar şi datorită cumului de tasări induse, realizate prin
schell1a experimentală. La cultura cartofului efectul tasărilor induse s-a
n1anifestat numai în pril11ul ciclu. În ciclurile următoare, reducerea
producţiei nun1ai este atât de evidentă.

3. Tasările induse produc bulgări la pregătirea terenului şi se păstrează până la
recoltarea cu combina. Se constată creşterea progresivă a cantităţii de
bulgări cu intensitatea tasărilor.

4. Tasările de prin1ăvară produc mai n1ulţi bulgări decât tasările ce se
realizează toamna.

5. Apare utilă exprin1area bulgări lor în ta/ha şi procente, pentru proectarea
tehnologiilor de pregătire a terenului şi de recoltare cu con1bina în funcţie de
nivelul tasării solului.
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RESEARCH ABOUT INTERACTION BETWEEN
SECONDARY COMPACTION OF SOIL AND
FERTILISATION ON THREE YEARS CROP ROTATION IN
CERNOZEM SOIL OF BRAŞOV

Abstract

In a first stage are presented the results in a new experience whis effects of
cOlnpaction on potato production. It is described the inf1uence of stage cOlnpaction
(2,5,10 passes) in interaction whis 5 treatlnent of fertilisation in a three years crop
rotation (corn silage, spring barley, potato).

There are presented the inf1uence of compaction on the degree of clod
fonnation in spring soil preparation and at harvesting. There are presented only
production results of potato crop (III years of compaction).

Key words: interaction, fertilization, soil cOlnpaction, clod fonnation, potato
yield

Tables

Tab.1 Researches about interaction between secondary compaction of soil and
fertilisation.

Tab.2 Inf1uence of factors on total yield of potatoes.
Tab.3 Inf1uence of factors on medimn weight on nest.
TabA Inf1uence of interaction between compaction and fertilisation on total

yield of potatoes.
Tab.5 Inf1uence stage compaction in clod formation at seed bed preparation.
Tab.6 Inf1uence stage cOlnpaction in clod formation at harvest ( clod - %).

Figure

Fig.1 Inf1uence step compaction and stage on clod formation.
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Variante studiate:
Factor E

Factor C

iVl/TROI, Valentina LU"J<1<"/1I ~-"J'lA"'"

Tabelul 1

Etapa executării compactării:

1. E T - conlpactare excutată tomnna
2. E P - c01npactare executată primavara

Intensitatea compactării:

1. Ca - necompactat
2. C2 - c01npactat prin 2 treceri cu tractorul
3. Cs - c01npactat prin 5 treceri cu tractorul
4. C1O- compactat prin 10 treceri cu tractorul

Factor F Fertilizare:
5 variante diferenţiate în funcţie de cultura din asolmnentul:

porumb siloz - orzoaica prilnavara - cartof

Porumb siloz Orzoaica primavara
N P K G N P K G P K G

75 50 75 40 30 30 50 75 -

2. 50 100 150 - 80 60 60 50 100 150 -

250 150 250 - 120 90 90 250 150 250 -

50 100 150 - 80 60 60 150 100 150 60

50 100 150 - 80 60 60 îngr.verde 50 100 150 40

(ridiche)-
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Influenţa etapei de compactare asupra
producţiei totale de cartof

Tabelul 2

Nr. Etapa Producţia Producţia Dif. Semnif. Test.
crt. t/ha reI. % t/ha Duncan

1 TOall1na 37,4 100 Mt. - A

2 Primăvara 35,8 96 -1,6 - A

DL 5%
1%

0,1

4,1 t/ha
7,0 t/ha

16,0 t/ha

Influenţa intensităţiicompactăriiasupra
producţiei totale de cartof

Nr. Intensitate Producţia Producţia reI. Dif. Semnif. Test.
crt. compactare t/ha % tlha Duncan

1 N eC0111pactat 39,8 100 - - A
2 C0111pactat 38,0 95 -1,8 - A B

2 treceri

3 C0111pactat 35,7 89 -4,1 O B
5 treceri

4 COll1pactat 82 -7,0 O
10 treceri C

2,8 t/ha
3,9 t/ha
5,3

Influenţa fertilizăriÎ asupra producţiei totale de cartof

Nr. Doza Productia Productia Dif. Semnif. Test.
crt. N P K G tlha reI. % t/ha Duncan

1 75 60 75 - 30,5 100 - - C

2 150 100 150 - 35,4 116 4,9 - B
3 250 150 250 - 39,5 129 9,0 *** A
4 150 100 150 60 38,2 125 7,7 *** A
5 150 100 150 40 39,4 129 8,9 *** A

DL 50/0 2,3 t/ha
1% 3,0 t/ha
0,1 3,9 t/ha

Anale rc.p.c. 87



88

D. MITRO/, Valentina LUDUŞAN-OLENICI

Tabelul 3
Influenţa etapei de compactare asupra
greutăţiimedii la cuib

Etapa Gr.med./cuib Dif. Semnif. Test
Duncan

ET 781 31 - A
EP 756 Mt. - A

DL 5°,/0 127 g
1% 219 g
0,10/0 517g

Influenţa compactăriisecundare asupra
greutăţii medii la cuib

Intensitate Gr.med./cuib Gr. reI. Dif. Semnif. Test Duncan
compactare g % %

Cn 824 100 Mt. - A
C) 785 95 -39 - A
Cs 787 96 -37 - A

C'o 691 84 -133 O B

DL 50/0 89 g
10/0 121g
0,10/0 165g

Influenţa fertilizării asupra greutăţiimedii la cuib

Gr.med./ Gr. reI. Dif. Test
Doza cuib % g Semnif. Duncan

g
N P K G

75 50 75 609 100 - - C
150 100 150 747 123 138 *** B
250 150 250 848 139 239 *** A
150 100 150 60 814 134 205 *** A
150 100 150 40 839 138 230 *** A

DL 5% 61g
1% 81 g
0,1°,/0 105g
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Tabelul 4

Influenţa interacţiunii dintre compactare şi fertilizare asupra producţiei

totale de cartof

Intensitatea 75 - 50 - 75 150 - 100 - 150 250 - 150 - 250 150-100-150+ 60 G 150-100-150+ 40 G
de Prod. OiI. Prade OiI. Prade OiI. Prade Oif. Prade OiI.

compactare t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha
Necompactat 32,7 Mt. 39,1 Mt. 40,5 Mt. 42,1 Mt. 44,3 Mt.

Compactat 32,4 -0,3 36,3 -2,8 44,0 3,5 38,5 -3,6 39,2 -5,1 °
2 treceri

Compactat 29,7 -3,0 34,6 -4,5 39,6 -0,9 36,8 -5,3° 37,8 -6,5°
5 treceri

Compactat 27,0 -5,7° 31,3 -7,8° 34,1 -6,4° 35,4 -6,7° 36,3 -8,0°
10 treceri

DL 5% =
10/0
0,1% =

5,0 t/ha
6,7 t/ha
8,8 t/ha

Influenţa interacţiunii dintre etapa de compactare, compactare şi

varianta de fertilizare asupra producţiei totale de cartof

Etapa Nr. de 75 -50 -75 150 -100 -150 250 - 150 -250 150 -100 -150 + 60 G 150 - 100 -150 -+ 40 G
de compact. Prod. Dif. Prod. Dif. Prod. Dif. Prod. Dif. IProd.1 Dif.

comp. t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha I t/ha
Co 34,0 Mt. 39,9 Mt. 40,6 Mt. 41,5 Mt. 46,7 I Mt.
C, 34,4 -0,4 36,8 -3,1 41,9 1,3 35,3 -6,2 39,3 ·7,4

ET Cs 30,4 -3,6 37,4 -2,5 41,3 0,7 34,8 -6,7 36,8 _9,9°

C lo 29,3 -4,7 34,7 -5,2 38,4 -2,2 35,8 -5,7 38,4 _8,3°

Co 31,3 -2,7 38,3 -1,6 40,4 -0,2 42,7 1,2 42,0 -4,7
Cs 30,5 -3,5 35,8 -4,1 46,1 5,5 41,8 0,3 39,0 -7,7

EP Cs 29,0 -5,0 31,8 _8,1 0 37,8 -2,8 38,8 -2,7 38,9 ·7,8°
C lo 24,8 -9,2° 27,9 -10,2 29,9 -19,3 35,0 -6,5 34,1 -12,60

° ()

DL 5% = 7,8 t/ha
1% = Il ,°t/ha
0,1 0/0= 17,1 t/ha
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Tabelul 5
Influenţa intensităţii tasării de primavară (EP) asupra
cantităţii de bulgări la pregătirea terenului

Varianta Bulgări tlha Dif. Semnificaţie

1. Netasat 96 Mt. -
2. Tasat 2 treceri 154 58 ***
3. Tasat 5 treceri 242 146 ***
4. Tasat 1°treceri 388 292 ***

DL 5%
1%

0,10/0

25,8
36,48
54,72

Influenţa intensităţii tasării de toamnă (ET) asupra
cantităţii de bulgări la pregătirea terenului

Varianta Bulgări tlha Dif. Semnificaţie

1. Netasat 72 Mt. -

2. Tasat 2 treceri 116 44 ***
3. Tasat 5 treceri 181 109 ***
4. Tasat 10 treceri 291 219 ***

DL 5%
1%

0,10/0

18,75
27,36
41,04

Diferenţa dintre epocile de realizare a tasărilor (EP-ET)
asupra cantităţiide bulgări la pregătirea terenului

Varianta Bulgări tlha Dif. Semnificatie
1. Netasat 24 Mt. -
2. Tasat 2 treceri 38 14 *
3. Tasat 5 treceri 61 37 ***
4. Tasat 1°treceri 97 73 ***

90

DL 50/0
1%

0,10/0

6,33
9,12
13,68
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Influenţa tasării de primăvară (EP) asupra procentului
de bulgări la recoltarea cu combina

Tabelul 6

Varianta 0/0 bulgări Dif. Semnificatie
1. Netasat 4,44 Mt. -
t. Tasat 2 treceri 9,40 4,96 -
3. Tasat 5 treceri 22,50 18,0 *
f4. Tasat 10 treceri 5040 41 O ***

DL 5°1<>
10/0
0,10/0

15,9
23,3
30,88

Influenţa tasării de toamnă (ET) asupra procentului
de bulgări la recoltarea cu combina

Varianta Bulgari tlha Dif. Semnificatie
1. Netasat 3,33 Mt. -

2. Tasat 2 treceri 7,05 3,72 -

3. Tasat 5 treceri 16,9 13,60 *
r4. Tasat 10 treceri 37,8 345 ***

DL 50/0 11,9
1% 17,5
0,1°1<> 23,1

Diferenţa Între epocile de realizare a tasărilor asupra
procentului de bulgări la recoltarea cu combina (EP-ET)

Varianta Bulgări t/ha Dif. Semnificatie
1. Netasat 1,Il Mt. -

t. Tasat 1-2 treceri 2,35 1,24 -
B. Tasat 5 treceri 5,60 4,49 *
f4. Tasat 10 treceri 1260 Il 49 ***

DL 5°10
1%
0,10/0

Anale lCP.C
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Influenţa tasării asupra formării ..................."'.

Cantitatea de bulgări la pregătirea terenului
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Varianta de tasare
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SECUNDARE ASUPRA
FIZICE ALE SOLULUI

LA BRAŞOV

ID.MITROI li ,VALENTINA LUDUŞANOLENICI '

Lucrarea prezintă 1110dificările indicilor fizici ai solului (porozitate totală;

densitate aparentă, rezistenţa la penetrare, macroporozitate, etc.) sub influenţa

factorilor experin1entali în 3 ani consecutivi. Modificările cele mai evidente se
înregistrează la cOlnpactările realizate primăvara. Amprenta tasărilor induse este
estOlnpată de conţinutul ridicat în humus ( 5-6 % ) al solului. Prin tasări excesive ( 10
treceri) se realizează o unifonnizare a indicilor fizici cercetaţi. Conţinutul ridicat de
humus nu pern1ite transmiterea tasărilor în adâncime, ci numai în prilnii 20 cm.
Reducerea proporţiei porilor grosieri şi largi se realizează pe primii 10 cm, distinct şi

sen1nificativ prin 5 şi 10 treceri. În straturile inferioare nu se realizează nici o
reducere a proporţiei porilor grosieri şi largi. Nu se remarcă o înrăutăţire severă a
proprietăţilor fizice ale solului după 3 ani de tasări induse.

Cuvinte cheie: compactare; indici fizici; humus; elasticitate

INTRODUCERE

Obţinerea unei eficienţe maxime ilnpune ca fiecare tratament tehnologic să fie
aplicat în deplină cunoştinţă de influenţa ce o poate avea asupra însuşirilor solului,
asupra creşterii plantelor, de efectele pe care le poate produce în sol şi în
metabolislnul plantelor atât singur, cât şi în asociere cu celelalte tratamente, de
durata efectelor sale în timp.

Toate acestea presupun cunoaşterea temeinică a principalelor însuşiri ale
solului, a relaţiilor ce se crează între sol şi plante, între sol şi agregatul agricol şi a
modului CUln pot fi ele modificate sau dirijate prin diferite mijloace tehnice.

În lucrare sunt prezentate modificările indicilor fizici ai solului la o agresiune
dirijată asupra sa în scopul obţinerii de informaţii ce servesc la proiectarea şi

optilnizarea intervenţiilortehnologice.

lVIATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pe fondul experienţei realizate, în scopul identificării efectelor compactării

secundare a solului, s-au efectuat detenninări ale indicilor fizici: porozitate totală,

densitate aparentă, rezistenţă la penetrare, macroporozitate, etc.

Le.p.e. Braşov
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Determinările s-au efectuat în două etape: primăvara şi toamna şi la două

InOlnente specifice fiecărei culturi şi anun1e: înainte de semănat (plantat), după

recoltare.
Toţi aceşti indici fizici sunt urmăriţi în dinaInică pentru a caracteriza

cOlnportarea solului la intervenţiile tehnologice. Toate datele servesc la obţinerea de
informaţii pentru construirea modelului solului de tip cen10ziOlnoid.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Tasările induse (2,5,10 treceri) cu privire la compactarea secundară au
provocat depresiuni de producţie ale culturilor din asolaInentul studiat.

Tasările induse produc Inodificarea însuşirilor fizice ale solului, cu
repercursiuni ilnediate şi de durată asupra nivelului producţiilor (CANARACHE,
1990; RANDALL, 1993 ;). Este afectată starea de aşezare a particulelor solide ale
solului, stare care a fost cercetată în cadrul experienţei prin detenninarea porozităţii

totale (volmnul total al porilor exprilnate în procente din unitatea de volum a
solului), dar şi prin densitatea aparentă, unul din principalii indicatori ai stării de
aşezare a solului şi totodată unul din factorii detenninanţi, principali ai multor
însuşiri fizice ale solului. Densităţi aparente Inari înseaInnă scăderea capacităţii de
reţinere a apei, a permeabilităţii, a aeraţiei şi creşterea rezistenţei mecanice opuse de
sol la lucrări şi Inai ales la pătrunderea rădăcinilor, dezvoltarea stolonilor, rezistenţă

ce poate fi caracterizată şi printr-un indice ce defineşte coeziunea particulelor de sol,
rezistenţa la penetrare.

Lucrarea prezintă modificările indicilor fizici ai solului sub influenţa factorilor
studiaţi în cei 3 ani experin1entali.

În tabelele 1,2,3 şi 4 sunt descrise Inodificările indicilor fizici în anul 1 al
experin1entărilor (cultura pon1111b siloz) şi anmne: porozitatea totală (PT 0/0) ŞI

densitatea aparentă (DA g/cInc).
În tabelul 1 se constată influenţa negativă a tasărilor de priInăvară (în faza

înainte de seInănat).

În acest caz, toată gaIna de nivele de compactare determină reducerea
porozităţii totale cu 3,7 % până la 6,9 % faţă de O, 2,0 şi 3,6 % cât se înregistrează la
tasările din tOaInnă. În etapa de priInăvară, reducerile porozităţii totale sunt foarte
sen1nificative pe fiecare nivel de con1pactare.

După recoltarea plantei, PT înregistrează valori n1ai Inici (40-42 0/0) faţă de
valorile înregistrate în faza - înainte de seInănat (44-48 %). Dar în etapa de tOalnnă şi

în cea de prin1ăvară, tasările induse (2,5,10 treceri)nu au produs schiInbări esenţiale

ale PT. neexistând diferenţe sen1nificative între factori.
În tabelul 2, acelaşi indicator al stării fizice, PT, este urmărit pe adâncilnea

stratului 0-40 cm.
Tasările realizate în cele două etape (de toalnnă şi priInăvară) şi în două

n10n1ente determinante (înainte de semănat şi după recoltarea plantei) produc
1110dificări distinct sen1nificative şi foarte seInnificative ale porozităţii totale pe
adâncimile de 20-30 cm şi 30-40 cm.
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În tabelele 3 şi 4 se unnăreşte evoluţia unui alt indicator al stării fizice şi

anume: densitatea aparentă (DA).
Constatăm modificări similare cu cele ale porozităţii totale şi anume: în etapa

de priInăvară se produc Inodificări semnificative ale indicelui studiat. DA creşte cu
intensitatea tasăriloL Se obţin valori orientative ale DA, ce servesc la proiectarea şi

optimizarea lucrărilor solului.
După recoltare, aInprenta tasărilor induse se estompează, în cele două etape de

tasare nu se constată diferenţe seInnificative între graduările factorului tasare.
Pe adânciIne, DA se modifică seInnificativ pe straturile 20-30 cm şi 30-40 cm

Inai evident în etapele de priInăvară.

În tabelele 5,6 şi 7 sunt ilustrate Inodificările indicilor fizici, PT, DA şi RP,
sub influenţa factorilor un11ăriţi în anul II al experiInentării, la cultura de orzoaică de
priInăvară.

Prezentăm sintetic modificările indicilor pe stratul 0-40 cm, după 2 ani de
tasare.

Se constată o cOlnportare specială a peliculei de sol analizată şi anume: prin 2
şi 5 treceri, PT scade sen1nificativ şi foarte seInnificativ (tabel 5).

Prin 10 treceri nu se realizează diferenţe semnificative şi foarte semnificative
între valorile detenninate pe adâncin1ile analizate. Se realizează o unifonnizare a
porozităţii totale pe toată adâncilnea.

Densitatea aparentă şi rezistenţa la penetrare descriu acelaşi traseu ; datele
obţinute pot fi folosite, de asen1enea, la optimizarea intervenţiilor cu agregatele
agricole pe astfel de soIuri.

În anul III al experimentării s-au unnărit modificările proprietăţilor fizice ale
solului în raport cu cultura cartofului.

În această etapă a experimentării se realizează un cumul de tasări,

unnărindu-se influenţele factorilor studiaţi asupra stării fizice ale solului.
În tabelul 8 se prezintă influenţa nivelului de compactare asupra indicelui RP.

Detenninările s-au efectuat în două n10mente critice şi anmne: înainte de plantat şi

după recoltare.
Nmnărul ridicat de treceri (5 şi 10) au mări,t rezistenţa la penetrare cu 43 şi 49

% când tasările s-au efectuat primăvara. Toamna, numărul maxin1 de tasări a
determinat creşterea cu 47 % a rezistenţei la penetrare.

După recoltarea culturii dispare diferenţierea ce o realizează nivelele de tasare.
Analiza stării de afânare, după 3 ani de experimentare pe stratul 0-40 cm, pe

stratul din 10 în 10 cn1 ne oferă o imagine a Inodului de repartizare a stărilor negative
şi anmne: conţinutul ridicat de humus al acestui sol (5-6 0/0) nu permite transIniterea
tasărilor în adânciIne, ci numai în prilnii 20 CIn (tabel 9).

Hmnusul pennite stratului de 0-30 CIn să se compOlie ca o peliculă de cauciuc,
atenuând efectele tasăriloL

O analiză Inai detaliată a stării de afânare se realizează prin apelarea la
infonnaţiile furnizate de o clasă de porozitate, simplificată şi anume de:
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macroporozitate ce se caracterizează prin pori cu diametrul de 1-10 ITIm, la nivelul de
sucţiune de 0,5 pF.

Reducerea proporţiei porilor grosieri şi largi se realizează pe primii 10 CITI
distinc:: şi foarte semnificativ prin 5 şi 10 treceri.

In straturile inferioare nu se realizează nici o reducere a proporţiei acestei
categorii de pori (tabel 10).

CONCLUZII

1. Intervenţiile tehnologice asupra solului, presupun cunoaşterea efectului
acestora asupra indicilor fizici ai solului. Modificarea valorilor indicilor
fizici conduce la efecte diferite asupra randamentului plantelor de cultură.

2. Se iITIpUne cunoaşterea efectelor tratamentelor tehnologice în timp pentru
analiza CU1TIului de factori pozitivi şi negativi ai formării producţiei.

3. DinmTIica indicilor fizici ai solului conduce la elaborarea de ITIodele ce
permit prognoze şi elaborarea de diagnosticuri a stării fizice a solului ca
suport pentru producţii ridicate.

4. Cercetările au scos în relief rolul materiei organice în atenuarea efectelor
intervenţiilorantropice.

5. Se iITIpUne protecţia ITIateriei organice a solurilor printr-o exploatare dirijată

a solelor şi printr-un control pen11anent al nivelului indicilor fizici.
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EFFECT OF SECONDARY COMPACTION ON PHYSICAL
PROPERTIES OF CHERNOZEM SOIL

Abstract

The paper presents the physical properties (total porosity, apparent bulk
density, resistance to penetration, non capillary porosty, etc.) on inf1uence of
experiITIental factors in three consecutive years. Obvious ITIodifications are noticed in
spring c01TIpaction. Print of induce c01TIpaction is diITI by content of organic matter
(5-6 %) of soi!. By ITIaxiITIUm passes (l0) we obtained a uniformity of the physical
indices which are in observation. The high content of organic matter does not allow
the transITIission of translation of c01TIpactions in· deph, only the first 20 CITI.
Proportional reduction of coarse pores and open pores, is realized in the first 10 CITI,
distinct and whith signification by 5 and 10 passes. In the deep strata no reduction of
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hJcctul cOl1lpactiirii secundare asupra proprietâţilorfiziceale solului cemoziomoid de la Braşov

the proportion of the thick and open pores was obtained. After 3 years of induce
c01npaction are not sever degradation of physical factor.

Key words: c0111paction, physical indices, hUll1US, elasticity.

Tables

Tab. 1 Influence of interaction between stage of compaction and intensity of
passes on total porosity year 1.

Tab. 2 Influence of interaction between stage of c0111paction and depth on total
porosity year 1.

Tab. 3 Effects of interaction between soil c0111paction and stage of c0111paction
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total porosity year II.

Tab. 6 Effects of interactions between degree of compaction and depth on
apparent bulk density year II.

Tab.7 Effects of interactions between degree of c0111paction and depth on
resistance to penetration year II.

Tab. 8 Effect of interacti01~ between stage of compaction and degree of
compaction on resistance of penetration year III.

Tab. 9 Effect of c0111paction on apparent bulk density on depth, year III.
Tab.lO Influence of secondary compaction of soil on non-capilary porosity.

Anale rcp.c 97



D. MITROl, Vale/ltÎ/la LUDUŞAN-OLENICI

Tabelul 1
Interacţiunea dintre etapa de efectuare a compactării

şi intensitatea compactăriiasupra porozităţii totale
Anul 1

Etapa determinărilor Înainte de semănat După recoltare

Etapa compactării Etapa de Etapa de Etapa de Etapa de
toamnă primăvară toamnă primăvară

Intensitatea PT Dif. PT Dif. PT Dif. PT Dif.
compactării % % % % % % % %

NeC0111pactat 47,7 Mt. 49,5 Mt. 42,3 Mt. 41,8 Mt.
Compactat 2 treceri 48,3 0,6 45,8 -3,7° 42,8 0,5 41,7 -0,1

C01npactat 5 treceri 45,7 -2,0° 44,8 _4,7° 41,8 -0,5 42,3 0,5

C01npactat 10 treceri 44,1 -3,6° 42,6 -6,9° 42,2 -0,1 40,6 -1,2

DL 1,9%
2,5%
3,20/0

Tabelul 2
Interacţiunea dintre etapa de efectuare a compactării

şi adâncime asupra porozităţii totale
Anul 1

Etapa determinărilor Înainte de semănat După recoltare

Etapa compactării Etapa de Etapa de Etapa de Etapa de
toamnă primăvară toamnă primăvară

Adâncimea (cm) PT Dif. PT Dif. PT Dif. PT Dif.
% % % % % % % %

0- 10 45,9 Mt. 48,6 Mt. 43,7 Mt. 44,4 Mt.
10 - 20 47,7 1,8* 47,9 -0,7 42,9 -0,8 42,4 -2,0°

20 - 30 47,5 1,6 43,2 -5,4° 41,2 -2,5° 39,8 -4,6°

30 - 40 44,7 -1,2 43,0 -5,6° 41,2 -2,5° 39,8 -4,6°

98

DL 50/0
10/0
0,1%

1,80/0
2,4%
3,10/0
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Tabelul 3

şi

Anul

~ll1I1!"'''''ll"<b''1!"l,n1l1l~lldintre intensitatea compactăriisolului
asupra densităţii aparente a solului

Înainte de semanat După recoltare
determinărilor

Etapa (UDA
.:= .!! Etapa de Etapa de Etapa de Etapa deJlI

toamnă primăvara toamnă primăvară

Intensitatea DA Dif. DA Dif. DA Dif. DA Dif.
compactării g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc

Necompactat ,39 Mt. 1,34 Mt. 1,53 Mt. 1,54 Mt.
C0111pactat 2 treceri ,37 -0,02 1,43 0,09*** 1,51 -0,02 1,54 0,0

Compactat 5 treceri 1,44 0,05* 1,46 0,12*** 1,54 0,01 1,53 -0,01

C0111pactat 1°treceri 1,48 0,09*** 1,52 0,18*** 1,53 0,00 1,57 0,03

DL 0,05 g/ClTIC

0,06 g/cmc
0,08 g/cmc

Tabelu14
Efectul dintre etapa de compactare şi adâncime
asupra densităţii aparente a solului
Anul 1

Etapa Înainte de semănat După recoltare
determinărilor

Etapa Etapa de Etapa de Etapa de Etapa de
compactării toamnă primăvară toamnă primăvară

Adâncimea DA Dif. DA Dif. DA Dif. DA Dif.
cm g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc

°-10 , f3 Mt. 1,36 Mt. ,49 Mt. 1,47 Mt.
10 - 20 ,,9 -0,04 1,38 0,02 1,51 0,02 1,52 0,05*

20 - 30 ,9 -0,04 1,50 0,14*** 1,56 0,07** 1,59 0,12***

30 - 40 1, ·7 0,04 1,51 0,15*** 1,56 0,07** 1,60 0,13***

DL

Anale I.CP.C

0,05 g/cmc
0,06 g/cmc
0,08 g/C111C
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ll1Iii-ln.o.,,,,1l-<> .""..-a"'<~"'''-''''l11''' dintre intensitatea """""""'''''.,,'''' ...'''-,.
".,,,fu"""" ....·.1I"0i',,,, totale

PT Dit. Dif.
0/0 % 0/0 % 0/0

0- 10 48,2 Mt. 46,6 Mt. Mt.
10 - 20 47,1 -1,1 45,7 -0,9 0,9
20 - 30 43,5 43,5 -3,1° -0,1
30 - 40 42,5 -5,7° 43,0 -3,6° -0,5

DL 5% ,9%
10/0 2,60/0
0,1 % 3,4%

Tabelul 6
Efectul interacţiuniidintre intensitatea

adâncime asupra densităţii aparente a solului
Anul II

Necompactat Compactat 2 10
Adâncimea treceri

DA Dit. DA DU. Dif.
g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc

Mt. 1,42 Mt. Mt.
0,03 1,44 0,02 -0,03

0,13*** 1,50 0,08'~* 0,0

0,15*** 1,5.1 0,09*** 0,01

DL 50/0 0,05 g/C111C
1% 0,07 g/CITIC
0,10/0 0,09 g/cmc
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Tabelul 7
1l.4"'-"'11UlliJJ1ili dintre intensitatea compactării

şi ........,...""..vJUlJu.... "'-J"'JI..ol'~"'JUl"'''''' de penetrare
Anul II

I f'T In:-!ll('t~t Compactat 2 Compactat 5 Compactat
Adâncimea 1

11

treceri treceri 10 treceri
em

I I

Dif. RP Dif. RP Dif. RP Dif.
daN/ daN! daN/
cmp cmp cmp

°-10 ,:,0 Mt. 35,1 Mt. 40,7 Mt. 53,6 Mt.
10 - 20 J I 2,13 35,0 -0,1 38,9 -1,8 51,9 -1,7

20 - 30 I 50 81 20 8** 48,6 13,5* 58,6 17,9** 58,9 5,3
, I '

30 - 40 50,81 20,8** 53,4 18,3** 60,8 20,1** 58,3 4,7

DL 50/0
10/0
0,1%

0,05 daN/c111p
0,07 daN/cmp
0,09 daN/cmp

Tabelul 8
Efectul dintre etapa de efectuare a compactării

şi intensitatea compactării,asupra rezistenţei la penetrare
Anul III

Etapa Înainte de semănat

I
După recoltare

determinărilor

Etapa
I

Etapa de Etapa de I Etapa de Etapa de
compactării I toamnă primăvară toamnă primăvară

Intensitatea RP Dif. RP Dif. RP Dif. RP Dif.
compactării daN/ daN/ daN/ daN/

cmp cmp cmp cmp

Necompactat 49,7 Mt. 42,0 Mt. 34,0 Mt. 37,9 Mt.
C0111pactat 2 ,5 -7,2 48,1 6, 36,3 2,3 45,3 7,4
treceri
COlnpactat 5 J -2,4 60,1 18,1** 44,1 10,1 47,5 9,6
treceri I

COlnpactat 10 73,2 23,5*** 62,7 20,7** 39,1 5, 47,6 9,7
treceri

DL

Anale rCFC

50/0
1%

0,1 %

13,1 daN/c111p
17,2 daN/clnp
22,1 daN/cmp



Tabelul 9
Efectul compactăriiasupra densităţii aparente a ""'U''',,",'''A''

pe diferite adândmi
Anul III

Adâncimea Adâncimea Adâncimea Adâncimea Adâneimea
Intensitatea 0-10 em 10-20 em 20-30 em em 0-30 em

compacării DA Dif. DA Dif. DA Dif. DA I Dif. DA Dif
g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc g/cmc Icmc g/cmc g/cmc g/cmc

Necompactat 1,37 Mt. 1,40 Mt. 1,50 NIt. ,. ;2 Mt. ,.f2 Mt.

Compactat 2 1,42 0,05* 1,44 0,04 1,50 0,00 1 1 ,45 0,03
treceri

Compactat 5 1,44 0,07** 1,46 0,06* 1,52 0,02 ;5 ,03 1,46 0,04
treceri

Compactat 10 1,53 1,50 0,10*** 1,53 0,03 ;4 0,02 1,52 0,1 ***
treceri 0,16***

DL O,OS g/clnc
0,07 g/C111C

0,09 g/clnc

Tabelul 10
Influenţa compactării secundare a solului asupra
solului pe diferite adândmi
Anul III

0- 10 cm 10 - 20 cm 20 - 30 ~ cm 0- 30 cm
Intensitatea MP Dif. MP DU. MP DU. MP Dif.
compactării 0/0 0/0 0/0 0/0

]\T 16,S Mt. lS,3 Mt. 12,8 1G Mt. 14,8 Mt.1<1'<1-r

rnmn~d~t2 14,2 -2,3 13,8 -l,S 13,0 1,2 12,2 0,9 13,7 -l,S-ro

li c;L"c;ll

COlnpactat S 12,8 -3,7° 13,0 -2,3 12,S ,3 ,8 -O,S 12,8 -2,0
treceri

Irnmnactat 10 10,2 -6,3° 11,8 -3 SO 11,4 ,4 1,2 -0,1 11,1 -3 7°
1

, ,
ilH;;l,;c;ll
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DL SOlo
1°10
0,1°10

Macroporozitate

2,so10
3,4°10
4,6°10
DiaInetrul porilor 1 - 10 lnln
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FERTILIZARE SI,
PRINCIPALELE SOIURI DE

1. BENDE1

Lucrarea este sinteză a datelor obţinute în cercetări de câmp efectuate în
perioada 1982-1984, condiţiile pedoclin1atice din localitatea Tg. Secuiesc, la
soiurile Ostara, Desiree şi Eba la care s-a studiat eficacitatea a 8 niveluri de
fertilizare, între 80 şi 780 kg/ha s.a. NPKJha, la 3 densităţi de plantare: 50, 65 şi

80.000 pIlha. Din rezultatele cercetării reiese posibilitatea optimizării densităţii şi

fertilizării în funcţie de soi.
Cuvinte cheie: densitate, soiuri.

la "''"IUOC'T"'T1

eficient

Sisten1ul de
separat (1, 2, 3, nefiind H"'-'"'-'''''''

perioada 1982-1984 s-a
de desiluea de
diferite epoci de precocitate

Din cercetările

plantare are efect asupra
depinde aceasta.
plantat depinde în priluul
cheltuielile de producţie

plantare, datorită densităţii L'ULV<-'~V.

cheltuielile cu trensportul
deplin aceste cheltuieli, se dovedesc
cunoscut că planta de cartof are mare VUiIJU'-,lL'ALV

a C01upensa producţia la densitate
nutriţie.

Răluâne deci de analizat dacă

efectuate cu o densitate mai 111are
supliluentare.

Al doilea aspect urmărit a fost stabilirea efectului îngrăşămintelor, luai ales al
azotului şi a raporturilor dintre principalele elemente fertilizante (NPK) asupra
producţiei şi a interacţiunii dintre fertilizare şi densitate. Fiind cunoscut efectul
puternic al îngrăşămintelor chin1ice, s-a urmărit stabilirea În ce măsură se poate

S.C.P.c. Tg. Secuiesc
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C01TIpenSa densitatea de plantare scopul
identice de producţie, dar nlai eficiente din punct de vedere ecol101TIic.

MATERIALUL ŞI METODA CERCETARE

Experienţa polifactorială de tipul 3 x 3 x 8 s-a executat în anii 1982-1984.
Factorii şi graduările lor au fost următoarele:

S - soiul de cartof cultivat
• SI - Ostara
• S2 - Desiree
• S3 - Eba

D - desimea de plantare
• d1 - 50000 pl/ha
• d2 - 65000 pl/ha
• d3 - 80000 pl/ha

1 - îngrăşăminte minerale
• Il - NI00P 30K 50
• 12 - N100P 60K100
• 13 - N150P 45K 75
• 14 - N150P 90K150
• 15 - N220P 65K11 O
• 16 - N220P130K220
• 17 - N300P 90K150
• 18 - N300P 180K300

Experienţa a fost nlontată în cânlp, în parcele subdivizate, în 3 repetiţii.

DesilTIile s-au realizat prin plantarea semimecanizată a tuberculilor pe rând, la
distanţa de 27 cnl pentru dI, 21,5 CITI pentnl d2 şi 16,5 CITI pentru d3, între rânduri
fiind 75 CITI. S-au plantat tuberculi de dimensiuni 45-50 lTIlTI din categoria biologică

Il, produşi şi păstraţi la SCPC Tg. Secuiesc.
Recoltarea s-a făcut la maturitatea fiziologică a soiurilor când s-a detenllinat

producţia totală, cea c01TIercială şi nunlărul de tuberculi la cuib.
Datele au fost prelucrate prin lTIetoda analizei varianţei şi prin calcularea

curbelor de regresie pentru producţie în funcţie de doza de N pentru fiecare densitate
de plantare şi raport NPK.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Analiza varianţei a producţiei, pe factorii experilTIenţei a evidenţat, după CUlTI
se prezintă în tabelul 1, că, în ceea ce priveşte producţia medie, între soiurile Ostara
şi Desiree nu sunt diferenţe semnificative şi că producţia acestor soiuri este
selTInificativ lTIai mare decât a soiului Eba (tabelul la). Producţia medie obţinută la
densitatea de 50000 cuiburi/ha este senlnificativ mai lTIică decât cea obţinută la
densităţile de 65000 şi 80000 cuiburi/ha, care practic sunt egale (tabelul 1b).
funcţie de raportul de fertilizare şi doza de N asigurat, producţiile cresc odată ce se
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fertilizare (dozele de N şi r'"r,,-,.r'1rn

şi densitatea de separat fiecare soi.
analiza acestor date rezultă că în cazul soiului Ostara, în ceea ce

nu sunt diferenţe de Între densităţile de plantare la nici
de N şi la nici dintre cele două NPK. Producţia creşte r)-nl"'-"r),,,,~

odată cu de de la o doză la alta,
VHJGIIC[]le nu sunt sen1nificative.

Rezultă deci că Ostara nu reacţionează la creşterea densităţii de
şi astfel, densităţile 50000 cuiburi/ha nu se justifică din punct de
econon1ic, iar fertilizarea se face şi la un raport mai mic de P şi K faţă

şi aceasta o cale reducere a costurilor de producţie. Pentru a obţine un
selnnificativ de producţie doza de 00 kg/ha, trebuie
75-80 kg s.a./ha (figura

Soiul Desiree r'or:'r>T1nnO'~C7" -nrV71Tnr la creşterea densităţii de
lnai lnici de N. Pe ce cresc dozele de N, diferenţele dintre 'U.,",.UUJ'~~~Cii,",

plantare se reduc.
Astfel, pe un fond

creşterea densităţii de
soiului Desiree nu se
fond de N sub 150
creşterea dozei de N
cca. 75 kg s.a./ha..L'\.'V'CL'VL.,a

Ostara. Nu se justifică

raporturi lnari de P pe
asigurând producţii mai ~J'-'LVU"V

devin sen1nificative la doze mai mari
80000 cuiburi/ha nu sunt practic u.U.'VJ. .....H"' .

nici o fonnă densităţi mai lnari de 65000 U1LJ"<J• .LI

NPK. În figura 3 se observă că se ilLLH"..."a~,u.

densităţi ridicate de plante, în cazul dozelor
lnai slab la creşterea dozei de toate
linear cu creşterea dozei de N. PentnI
necesare peste 100 kg N/ha s.a.

În ceea ce priveşte conţinutul în amidon a rezultat, din datele că

acesta nu a fost influenţat selnnificativ nici nivelul de de
densitatea de plantare, cu toate că, în funcţie de acest ultim o
tendinţă de scădere a conţinutului de an1idon, pe Inăsură ce creşte densitatea de
plantare.
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1. BENDE

CONCLUZII

1. Soiurile de cartof se cOluportă diferit la factorul densitate şi fertiiizare,
pentru care în tehnologie trebuie introduse diferenţiat aceste elemente, în
funcţie de soi.

2. Azotul are principalul rol în creşterea producţiei; rapoartele ridicate PK nu
se justifică.

3. Densităţile de plantare peste 50-65000 pIlha nu sunt justificate prin sporuri
de producţie, datorită acestui factor care duce la creşterea cheltuielilor de
producţie.

4. Este luai econOluică luărirea dozei de N şi luărirea densităţii de plantare,
stabilind un echilibru optim din punct de vedere economic între cheltuielile
făcute cu îngrăşăluinte şi luaterialul de plantat.
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STABLISHING INTERRACTION FERTILIZERS ON THE
PLANT DENSITY OF MEAN POTATO VARIETY

Abstract

The paper is a synthesis of data obtained in research carried ont in Tg.
Secuiesc pedoclimatical condition using Ostara, Desiree and Eba variety during
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Stabilirea interacţiunii dintre fertilizare şi densitatea plantelor la principalele soiuri de cartof

1982-1984 it was studied 8 1evels of fertilization between 180-750 NPK kg/ha, 3
levels of plant density 50, 60 and 80000 pl/ha.

The data offer the possibility to optil11ize density and fertilization depending
on the variety.

Key words: fertilization, density, variety

Tables

C0111parison of the mean yields by Duncan test:
1a C0111parison of the mean yields on varieties.
1b C0111parison of the mean yields on density.
1c C0111parison of the mean yields on the fertilization level.

Figures

Fig. 1 Correlation between fertilization and density at the Ostara variety.
Fig. 2 Correlation between fertilization and density at the Desiree variety.
Fig. 3 Correlation between fertilization and density at the Eba variety.
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BENDE

Comparaţia producţiilor medii prin test Duncan

la. Comparaţiaproducţiilormedii
pe soiuri

Prod. Test
Soiul medie Duncan

(Uha) (5%)

Ostara 38,1 A

Desiree 39,1 A

Eba 35,6 B

lb. Comparaţiaproducţiilormedii
pe densităţide plantare

Densitateal Prod. Test
de I medie Duncan

plantare I (tlha) (5%)

50000 36,2 A

65000 38,2 B

80000
"

B

108

le. Comparaţiaproducţiilormedii pe nivele de fertilizare

RaportNPK Nivel N Producţia medie
kg s.a./ha (tlha) (5%)

100 33,1 A

1:0,3:0,5 150 34,2 I B

220 34,8

300 37,4 I C

100 38,3 C

1:0,6: 1 150 39,7 D

220 41,8 E

300 41,6 E
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Stabilirell interacţiunii dintre fertilizare şi densitatea plantelor la principalele soiuri de cartof

Fig.l

RELATIA DINTRE FERTILIZARE SI DENSITATE, ,
LA SOIUL OSTARA

Raport 1:0,3:0,5
44 ,..------------,

42 

~ 40
~

.;'S 38 ~-

"'"'~
~

.§ 36
o
~ 34

32

30 '--------------'

Doza de N (kg s.a. tlha) 100 150 220 300
50000 32.4 35.2 38.2 40.8
65000 33.5 36.6 38.5 41.6

80000 • 35.5 35.2 41.0 41.2

DL 5% = 3,5 t/ha

Raport 1:0,6:1

44 ,-------------,

42

34

32 L...-_~ --'

Doza de N (kg s.a. tlha) 100 150 220 300
50000

----
35.3 38.4 40.7 42.3

65000 34.2 37.2 39.5 I 42.2

80000 • 34.9 39.1 41.1 40.2

DL 5% = 3,5 tlha
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Fig. 2

RELATIA DINTRE FERTILIZARE SI DENSITATE, ,
LA SOIUL DESIREE

Raport 1:0,3:0,5
50 ,.-----------,

30 '---------------'

110

Doza de N (kg s.a. tlha) 100 150
,

220 300

50000 --e- 31.3 31.2 . 38.2 43.6

65000 .- 33.8 37.2 39.3 44.6

80000 • 37.0 39.0 39.6 45.9

DL 5% = 3,5 t/ha

46 ,.-----------,

Raport 1:0,6:1 44-

.a 42....
•;S 40.....
u
.§ 38 -
o
~ 36

34 --

32 '------~--------'

Doza de N (kg s.a. t/ha) 100 150 220 300

50000 --e- 33.5 34.7 40.5 44.3

65000 .- 34.5 41.4 42.0 44.8

80000 • 39.0 39.9 41.6 42.5

DL 5% = 3,5 t/ha
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Stabilirea interacţiuniidintre fertilizare şi densitatea plantelor la principalele soiuri de cartof

Fig. 3

RELATIA DINTRE FERTILIZARE SI DENSITATE, ,

LA SOIUL EBA

Raport 1:0,3 :0,5
42 ,-------------,

40

30 ~---------'---'

Doza de N (kg s.a. t/ha) i 100
I

150 220 il 300

50000 30.9 30.6 34.9
!

36.2-e- i

65000 .: 32.7 34.7 36.6 40.9

80000 .: 31.2 33.4 i 38.6 i 41.3

DL 5% = 3,5 tlha

42 ,-------------,

Raport 1:0,6:1 40

~ 38 ~ ~
-;;.
.;S 36...... ~
u
,§ 34
o
~ 32

30

28 ~---------'---'

Doza de N (kg s.a. t/ha) 100 150 : 220 300

50000 -e- 33.1 32.2 33.6 37.9
65000 • 33.2 36.9 39.9 . 40.3
80000 • 30.4 35.5 39.2 39.2

DL 5% =3,5 t/ha
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INFL-UENTA EPOCII DE ÎNTRERUPERE A VEGETATIE!, ,
ASUPRA CAPACITĂŢIIDE PRODUCŢIE,CALITĂŢII

BIOLOGICE SI FITOSANITARE A CARTOFULUI PENTRU
....... ,.. ....... ,.., .......

SAMANŢA IN ZONA COLINARA

SILVIA PIRTEA1

REZUMAT

În perioada 1988-1991, la S.C.P.C. Tg. Jiu s-a cercetat influenţa epocii de
întrerupere a vegetaţiei asupra capacităţii de producţie şi a infecţiei cu viroze grave la
un număr de şase soiuri, aparţinând grupelor de precocitate: selnitilnpurii şi

sen1itârzii. Rezultatele obţinute în prilnul ciclu experimental (1988-1990), când
întreruperea vegetaţiei s-a făcut la cinci epoci diferite, au demonstrat că producţia

totală a crescut pe Inăsura întârzierii epocii de întrenlpere a vegetaţiei până la
maturitatea fiziologică, în timp ce, producţia de săn1ânţă a crescut până la 70-80 zile
de vegetaţie, la soiurile sen1itimpurii şi 80-90 zile de vegetaţie, la soiurile selnitârzii,
după care a scăzut pe Inăsura apropierii de lnaturitatea fiziologică. De aselnenea,
infecţia cu viroze grave a crescut la toate soiurile mai mult sau mai puţin în funcţie

de sensibilitatea acestora. Exemplu: soiul Gloria de la 2,7% la 17,9%, soiul Super de
la 2,4% la 9,9%, soiul Desiree de la 5,0% la 17,0%. În anul al doilea, în postcultură,

întârzierea întreruperii vegetaţiei a determinat scăderea producţiei totale pe Inăsura

apropierii de n1aturitatea fiziologică. În ceea ce priveşte producţia de sălnânţă,

aceasta a scăzut începând de la a doua epocă de întrerupere a vegetaţiei (70 zile)
către lnaturitatea fiziologică.

Cuvinte cheie: săn1ânţă, întrerupere vegetaţie, zonă colinară

INTRODUCERE

Virusurile cartofului pot detern1ina reducerea producţiei de cartof cu până la
800/0, în funcţie de nivelul infecţiei şi sensibilitatea soiurilor la infecţiile virotice
(COJOCARU, 1980; MAN şi DRAICA, 1982).

Întreruperea vegetaţiei la cartoful pentru sămânţă este considerată, alături de
plantarea tin1purie, combaterea afidelor şi eliminarea plantelor infectate cu viroze,
una dintre n1ăsuriie cele n1ai eficace pentru prevenirea transmiterii virusului din
aparatul foliar la tuberculi (MAN şi DRAICA, 1979). Infecţia tuberculilor cu viroze
este cu atât lnai lnare, cu cât perioada până la întreruperea vegetaţiei este lnai lnare
(DRAICA şi MAN, 1985).

Extinderea culturii cartofului pentru sălnânţă, în afara zonelor închise din
Ron1ânia, a condus la necesitatea continuării cercetărilor privind capacitatea de
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Influenţa epocii de Întrerupere a vegetaţiei asupra capacitiiţii de producţie o ••

producţie şi calitatea biologică şi fitosanitară a materialului de plantat obţinut în
aceste zone.

acest context, în perioada 1988-1991, la S.C.P.C. Tg. Jiu a fost studiată

influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra capacităţii de producţie, calităţii

biologice şi fitosanitare a cartofului pentru sămânţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţaa fost efectuată în trei cicluri a câte trei ani. În primul an al fiecănli

ciclu (1988, 1989 şi 1990) s-a plantat lnaterial biologic superelită, adus din zona
închisă, din şase soiuri, aparţinând grupelor de precocitate senlitimpurie şi

semitârzie. Întreruperea vegetaţiei s-a efectuat diferenţiat de la un soi la altul, în
funcţie de data răsăritului plantelor: prima epocă fiind la 60 de zile de la răsărire,

următoarele epoci la 70, 80 şi 90 zile de la răsărire, iar ultima epocă la lnaturitatea
fiziologică. Datele privind răsărirea plantelor şi întreruperea vegetaţiei sunt
prezentate în tabelul 1.

În al doilea an al fiecărui ciclu experinlental (1989, 1990 şi 1991), tuberculii
reţinuţi de la fiecare epocă de întrerupere a vegetaţiei, din prilnul an, au fost plantaţi,

constituindu-se o experienţă bifactorială, amplasată după metoda blocurilor
randOlnizate, cu unnătorii factori: a-soiul; b-epoca de întrerupere a vegetaţiei. În
timpul vegetaţiei au fost urmărite evoluţia condiţiilor de climă şi a populaţiilor de
afide şi s-au efectuat notări ale plantelor infectate cu viroze, iar la recoltare s-a
detenninat producţiatotală şi fracţia de sănlânţă pe fiecare parcelă.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Condiţiile de clinlă din perioada de vegetaţie în cei 4 ani de
prezentate în tabelul 2, au fost în zona colinară a Olteniei destul de diferite
de vedere tennic şi pluviometric. Din punct de vedere al pretenţiilor cartofului
de telnperatură şi mniditate cel nlai favorabil an a fost 1989 şi mai
anul 1990, cu tenlperaturi ridicate şi un mare deficit pluvionletric în lunile iunie,
şi septelnbrie. Aceste condiţii au influenţat în mod esenţial atât producţia de
cât şi starea ei fitosanitară.

Evoluţia zborului principalelor specii de afide, vectori ai virusurilor
este prezentat în tabelul 3. Anii 1988 şi 1989 sunt caracterizaţi printr-un număr mare
de afide, un zbor timpuriu şi un număr mare de Mysus persicae. '

Din datele prezentate în tabelul 4 reiese că, în anii 1988-1989, producţia totală, 
în anul întâi al primului ciclu experimental, a crescut pe ll1ăsura întârzierii
întreruperii vegetaţiei, îndeosebi la soiurile semitârzii, la care s-au înregistrat sporuri
foarte selnnificative de producţie. În anul 1990, datorită deficitului mare de
precipitaţii, nu s-au înregistrat diferenţe semnificative de producţie, efectul secetei
exercitând o acţiune de plafonare ireversibilă asupra acumulării producţiei.

În ceea ce priveşte producţia de tuberculi care se încadrează în prevederile
standardului pentru Sănlâl1ţă din punct de vedere al din1ensiunii (tabelul 5), cea mai
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mică producţie se realizează la întreruperea vegetaţiei, la 60 zile. Între durata de
vegetaţie de 70 zile până la 90 zile nu există o diferenţă selnnificativă decât la
soiurile Desiree şi Super. În anul 1990, seceta a plafonat şi producţia de tuberculi de
sălnânţă, oprind acumularea în a doua parte a perioadei de vegetaţie.

Producţia de cartof obţinută în anul al doilea, în postcultură a fiecărui ciclu
experilnental a fost influenţată de calitatea lnaterialului de plantat şi de starea
fitosanitară şi biologică a acestuia, detenninate de perioada la care s-a întrerupt
vegetaţia în anul precedent (tabelul 6).

Pe Inăsură ce în anul precedent s-a întârziat cu întreruperea vegetaţiei, în anul
un11ător, în postcultură, producţia obţinută a fost lnai mică. Infecţia mare cu boli
virotice şi îlnbătrânirea fiziologică a tuberculului pentnl sămânţă i-a redus
capacitatea de producţie, cea lnai echilibrată vârstă fiind la 70 zile de la răsărire.

Se pare că, şi în zona colinară a Olteniei, echilibrul cel mai favorabil între
producţia din anul inn1ulţirii, procentul de infecţie cu boli virotice şi ca urmare
capacitatea de producţie a lnaterialului de plantare în postcultură se realizează la 70
zile de la răsărire (tabelul 7).

CONCLUZII

1. În zona colinară a Olteniei, evoluţia populaţiei de afide, în general, şi a
speciei Myzus persicae, în special, este diferită de la un an la altul, în funcţie

de condiţiile clilnatice ale anului respectiv, determinând nivelul infecţiei cu
boli virotice şi, in1plicit, dilninuarea corespunzătoare a capacităţii de
producţie a cartofului pentru sămânţă în anul unnător.

2. Întârzierea întreruperii vegetaţiei determină diminuarea capacităţii de
producţie a tuberculilor pentru sălnânţă, ca urmare a infecţiei Inărite cu boli
virotice (degenerare virotică), a îlnbătrânirii fiziologice şi stresului climatic
din partea a doua a perioadei de vegetaţie (degenerare fiziologică).

3. Folosind lnaterial de plantat din categorii biologice superioare (superelită şi

elită), cu un nivel de infecţie virotică redus, respectând tehnologia de
înmulţire a cartofului pentru sămânţă, inclusiv întreruperea vegetaţiei la
60-70 zile, la soiurile tilnpurii şi selnitilnpurii şi la 70-80 zile la soiurile
selnitârzii este posibilă Îl11nulţirea cartofului pentru sălnânţă cu rezultate
bune şi în zona colinară a Olteniei.
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Influenţa epocii de fl1frt>rlll'lprp ve,~I?tatl~elasupra caf)'aciltiitii

DESICCATION
CAPACITY, BIOLOGICAL AND

QUALITY OF SEED POTATOES IN

Abstract

Between 1988-199 , at S.C.P.C. Tg. Jiu was investigated the influence of
haulm desiccation period upon the production capacity and infection with severe
viruses at 6 varities, belonging to semi-early and semi-late precocity groups. The
results obtained in the first trial cycle (1988-1990) when the hauh11 desiccation was
done in 5 different del110nştrated that the total production increased as the
hauh11 desiccation period was delayed till the physiological maturity, while the seed
production increased up to 70-80 days of vegetation at semi-early varieties and 80-90
days of vegetation at sen1i-late varieties and afterwards it decreased while reaching
the physiological 111aturity. Also, the infection with severe (diseases) virosis
increased at all the varieties, depending on their sensibility. Ex: Gloria variety fr0111
2.70/0 to 17.9%

, Super fron1 2.40/0 to 9.90/0, Desiree from 50/0 to 170/0. In the second
year of every experin1ental cycle, the haulm desiccation period determined the
decrease of the total production while reaching the physiologicall11aturity. As far as
conceming the seed production it decreases starting with the second period of hauh11
dessication (70 days) towards the physiological maturity.

Key words: seed, haulm dessication, heels area
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Data răsăritului şi epoca de intrerupere a vegetaţiei

Silvia PIRTEA

SOIUL Epoca 1988 1989 1990
'" Întrer. Data Data Întrer. Data Data Întrer. Data Data Întrer.

Veget. ras. veget. ras. veget. ras. veget.
60 26.IV 26.IV 28.IV 28.VI 27.IV 27.VII
70 26.IV 6.VII 28.IV 8.VI 27.VI 7.VII
80 26.IV l6.VII 28.IV 18.IV 27.IV l7.VII

K::;ARPATIN 90 26.IV 26.VII 28.IV 28.VI 27.IV 27.VIII
MF 26.IV l7.VII 28.IV 12.VIII 27.IV l7.VIII
60 28.IV 28.IV 29.IV 29.VI 30.IV 30.VI
70 28.IV 8.VII 29.IV 9.VII 30.IV 10.VII
80 28.IV l8.VII 29.IV I9.VII 30.IV 20.VII

PLORIA 90 28.IV 28.VII 29.IV 29.VII 30.IV 30.VII
MF 28.IV 20.VIII 29.IV 8.VIII 2.V l4.VIII
60 29.IV 29.VI 30.IV 30.VI 2.V 2.VII
70 29.IV 9.VII 30.IV 11.VII 2.V l2.VII
80 29.IV 19.VII 30.IV 20.VII 2.V 22.VII

SEMENIC 90 29.IV 29.VII 30.IV 30.VII 2.V 2.VIII·
MF 29.IV 22.VIII 30.IV 8.VIII 2.V 20.VIII
60 2.V 30.VI 2.V 2.VII 2.V 2.VII

IROXI(1988)* 70 2.V 10.VII 2.V I2.VII 2.V l2.VII
SUCEVIŢA 80 2.V 20.VII 2.V 22.VII 2.V 22.VII
1/1989)

90 2.V 30.VII 2.V I.VIII 2.V I.VIII
SANTE (1990)

MF 2.V 2.IX 2.V I2.VIII 2.V 26.VIII

I 60 2.V 2.VII 2.V 2.VII 2.V 2.VII
70 2.V I2.VII 2.V 12.VII 2.V 12.VII
80 2.V 22.VII 2.V 22.VII 2.V 22.VII

iUPER 90 2.V 1.VIII 2.V I.VIII 2.V I.VIII
MF 2.V 30.VIII 2.V 20.VIII 2.V 26.VIII
60 2.V 2.VII 3.V 3.VII 3.V 3.VII
70 2.V 12.VII 3.V 13.VII 3.V 13.VII
80 2.V 22.VII 3.V 23.VII 3.V 23.VII

Desiree 90 2.V I.VIII 3.V 3.VIII 3.V 3.VIII
MF 2.V 7.IX 3.V 2.IX 3.V 5.IX

* În fiecare an s-a cultivat alt soi
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Injluenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra capacitiiţii

Tabelul 2

Conditiile climatice 1988-1991.
Anul Luna Media/ Suma

Perioada de anuală I

IV V VI VII VIII IX vegetaţie

Regin1 termic (Inedia lunară C)
1988 9,0 15,6 19,0 23,5 21,7 16,4 17,7 10,2
1989 13,2 14,9 17,6 20,7 19,9 15,6 14,4 8,8
1990 10,9 15,5 18,9 21,4 20,7 14,3 16,9 10,5
1991 9,9 13,6 20,3 21,4 19,2 15,9 16,7 10,6

Media
a11ultianuală 10,8 5,8 19,4 21,6 20,7 16,9 17,5 10,2
1930-1985

Regin1 pluvion1etric (SUlna lunară mIn)
1988 42,2 72,8 85,9 44,2 7,9 40,4 299,4 630,5
1989 116,8 64,9 163,2 16,4 78,8 50,0 490,1 702,1
1990 91,4 25,2 31,9 78,3 -13,2 18,8 258,6 576,9
1991 30,8 101,8 179,7 185,7 80,8 22,6 571,4 889,4

SUlna
nultianuală 65,5 81,2 86,5 56,1 56,0 47,0 392,3 753,0
1930-1985

Tabelul 3

Evoluţia populaţiei de afide în funcţie de epoca de întrerupere
a vegetatiei în anii 1988 - 1990

SpeCIa Myzus perSlcae Sulz.

Epoca de 1988 1989 1990
întrerup. Perioada Total d.c. Perioada Total d.c. Perioada Total d.c.
vegetaţiei afide M.P.* afide M.P: afide M.P:

I 26.IV- 2252,5 52,5 28.IV- 5650,5 244,5 27.IV- 5548,5 88,(
26.VI 28.VI 27.VI

II 26.IV- 8339,0 268,5 28.IV- 7590,5 418,5 27.IV- 5722,0 90,(
6.VII 8.VII 7.VII

III 26.IV- 9978,0 469,5 28.IV- 8747,0 450,0 27.IV- 5771,0 91,S
16.VII 18.VII 17.VII

IV 26.IV- 10173,5 480,0 28.IV- 9009,0 480,5 27.IV- 5840,5 92,(
26.VII 8.VIII 27.VII

V 26.IV- 10350,0 512,0 28.IV- 9417,5 540,0 27.IV- 5936,0 93,5
20.VIII 2.IX 5.IX

".
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Influenta epocii de întrerupere a asupra
producţiei totale de tuberculi

4

Epoca 1988 1989 1990
Soiul Într. I "Prod. Prod. Prod. Prod Prod. Prod.

veget. i tot. reiat. tot. reIat. tot. reiat.
t/ha 0/0 t/ha 0/0 t/ha 0/0

I 20,2 88 26,6°° 78 22,3 82
II (Mt) 22,8 100 34,0 100 27,2 100

III 23,0 101 34,3 101 27,7 102
K::arpatin IV 24,8 109 37,2 109 33,6 127

V 22,4 98 41,6** 122 30,6 111
I 11,2° 72 27,5° 85 17,3 86

II (Mt) 15,6 100 32,2 100 20,2 100
III 16,5 106 30,7 95 20,9 104

ploria IV 18,4 118 26,9° 84 21,9 108
V 20,7** 133 32,5 101 25,3 125
I 21,5° 85 21,2°° 75 19,2 82

II (Mt) 25,2 100 28,3 100 23,4 100
III 27,1 107 30,0 105 25,6 109

Sen1enic IV 27,5 109 35,5** 125 25,8 110
V 27,6 109 38,6*** 136 30,1 * 128
1 20,0 88 25,8 91 15,0 79

1.Roxy II (Mt) 22,8 100 28,5 100 20,1 100
~.Suceviţa III 25,8 113 34,1 * 120 23,1 115
3.Sante IV 26,8* 118 36,2** 127 23,8 183

V 28,0 123 40,4*** 142 25,9* 129
1 27,4 94 27,1 112 21,0° 79

II (Mt) 29,3 100 26,0 100 26,5 100
III 35,6*** 122 28,9 108 30,6 116

Super IV 36,9*** 130 30,9 116 26,3 96
V 38,5*** 136 33,8** 127 25,0 94
I 17,9° 81 32,6 94 15,9 78

II (Mt) 22,2 100 24,1 100 20,4 100
III 25,3 114 29,8* 124 24,6 121

lops itt~p,~ IV 27,6** 124 35,4*** 147 19,0 93
V 32,6*** 147 46,6*** 193 18,8 92

118

DL 5°10
DL 10/0
DLO,l %

3,3
4,4
5,8

4,6
6,2
8,2

5,3
4,2
9,6
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Influenţa epocii de intrerupere (l vefleitatiei

Tabelul 5

F,nlw~ într. 1988 1989 1990-r

Soiul veget t/ha °/0 t/ha °/0 t/ha 0/0

1 11,600 68 16,9 93 13,0 86
II (Mt) 16,1 100 18,1 100 15,1 100

14,5 90 16,6 92 17,7 17lr< .i,-,arpatm IV 14,8 92 12,7 70 17,7 117
V 11,300 70 16,6 92 18,6 123
1 8,00 67 23,9 100 14,4 97

II (Mt) 11,9 100 23,8 100 14,9 100
III 11,5 97 24,3 60 15,3 103

bloria IV 13,2 111 20,2 85 13,6 91
V 12,3 103 18,0 76 15,3 103
I 12,40 77 19,8 95 15,4 90

II (Mt) 16,2 100 20,8 100 17,2 100
III 16,7 103 17,2 83 17,3 101

Selnenic IV 14,6 90 11,600 56 19,7 115
V 14,4 89 20,0 96 23,3* 136
1 16,4 88 13,0 75 13,9 95

II (Mt) 18,7 100 17,4 100 :,7 100
1.Roxy III 18,7 100 15,6 90 12,1 82
2.Suceviţa IV 16,1 86 17,9 103 11,7 80
3.Sante

V 15,3 82 22,9* 138 17UI 18,7 95 20,4 105 16,
II (Mt) 19,6 100 19,4 100 16,0

III 26,4*** 135 24,2 120 13,0 80 I

Super IV 26,3 *** 135 16,3 85 16,9 105
V 30,8*** 157 23,5 121 17,3 108
I 11,1 94 17,3 99 13,2 100

II (Mt) 11,8 100 17,4 100 13,2 100
III 18,1 *** 153 16,2 93 17,7 127

pesiree IV 20,6*** 175 19,3 111 16,2 123
V 16,8** 142 21,2 122 14,6 111

DL 5°10 3,5 5,5 5,0
DL 1% 4,7 7,4 6,7
DL 0,1% 6,2 9,7 8,8
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Tabelul 6

Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra capacităţiide
productie, în postcultura (Productia totală)

Soiul Epoca 1989 1990 1991
într. veget. t/ha 0/0 t/ha 0/0 t/ha 0/0

I 14,5** 142 25,6 87 15,5 80
II (Mt) 10,2 100 29,3 100 19,4 100

III 11,9 117 2·9,3 100 16,9 87
tarpatin IV 4,800 47 24,1 82 12,70 65

V 4,8000 47 19,800 68 14,00 72
I 21,7 110 20,4 80 18,0 96

II (Mt) 19,7 , 100 25,4 100 18,7 100

III 14,7 75 21,6 85 17,4 93
ploria IV 14,6009 67 20,7 81 12,30 66

V 15,7000 80 21,9 86 16,0 86

I 31,3 *** 153 27,9 122 25,9 95
II (Mt) 20,5 100 22,9 100 27,2 100

III 15,800 77 28,5 124 29,9 110
Selnenic IV 16,1 00 81 27,7 121 30,1 111 I

V 13,1 000 64 23,8 101 29,1 107

I 33,1 103 24,7 106 42,7 108

II (Mt) 32,0 100 23,3 100 39,5 100
1.Roxy III 32,3 101 20,6 88 38,8 198
2.Suceviţa IV 26,2000 82 24,4 105 39,9 101
3.Sante V 28,1 00 88 24,2 104 41,5 105

I 39,3** 111 32,000 82 37,4 101

II (Mt) 35,8 100 39,0 100 37,2 100

III 36,7 103 39,9 102 38,6 104
Super IV 35,3 99 33,3 85 38,0 102

V 35,00 99 31,40 81 36,3 98

I 28,6 117 16,0 81 25,3 96

II (Mt) 24,5 100 19,8 100 26,3 100

III 25,7 105 19,8 100 29,1 112
Desiree IV 21,7 89 20,3 103 27,7 105

V 22,1 90 18,2 92 25 5 97

120

DL 5°10
DL 10/0
DLO,l%

2,85
3,79
4,91

6,67
9,00

11,98

5,15
7,14
9,85
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Influenţa epocii de intrerupere a asupra captlcităţii

Tabelul 7

Nivelul infectiei cu viroze în postcultura C%)

Soiul Epoca de 1989 1990 1991
întrer. a veget.

I 33,3 5,2 27,3
II (Mt) 55,4 7,5 45,7

Carpatin III 58,0 13,5 47,4
IV 60,7 14,1 47,9
V 70,2 19,8 48,6
1 2,7 2,7 0,8

II (Mt) 7,4 6,8 9,2
Gloria III 15,4 7,0 9,7

IV 17,4 8,5 12,2
V 19,4 11,1 23,5
I 11,7 3,8 6,8

II (Mt) 12,1 6,2 12,4
Selnenic III 27,5 9,8 13,9

IV 36,0 11,7 15,3
V 45,3 11,8 16,9
I 13,7 7,9 4,0 I

II (Mt) 20,8 10,3 11,4
1.Roxy III 28,1 13,1 11,6
2.Suceviţa IV 37,0 16,6 13,2 I

3.Sante
V 39,8 24,3 14,3 I

I

I 13,7 1,3 1,3
II (Mt) 14,8 1,8 1,7 I

Super III 16,8 4,2 2,8
IV 18,3 6,7 4,7
V 22,1 8,0 5,7
I 3,7 0,9 0,6

II (Mt) 15,0 2,3 1,0
Desiree III 15,7 3,9 2,1

IV 29,1 7,0 7,0
V " 275 9,2 12,4

Anale I.CP.C 121



EFICIENTA ECONOMICĂ INPUTURILOR,
LA CULTURA CARTOFULUI

REZUMAT

Pe baza cercetărilor de tehnologie realizate de-a lungul anilor în cadrul
progrmuului de cercetare ştiinţifică la cartof s-au analizat sub aspect econOluic o
parte din alocările luateriale şi de luuncă vie la cultura cartofului, evidenţiind

soluţiile optilue pentru mărirea producţiei, a productivităţii şi reducerea cheltuielilor
în producţia de cartof. Studiile privind structura conturilor scot în evidenţă ponderea
mare a cheltuielilor luateriale (60-68 %), constând din n1aterialul de sămânţă (30-42
O~o), îngrăşăminte, insectofugicide şi erbicide. Cheltuielile cu forţa de muncă au o
pondere redusă. Lucrarea stabileşte liluitele economice optime pentru dozele de
îngrăşăluinte, nonuele de luaterial pentru plantat, precUlU şi pentru nivelul de
protecţie şi mecanizare a culturii.

Cuvinte cheie: econOluie, optimizare, inputuri

Cartoful, aliluent de bază pentru populaţia ţării noastre, a devenit un produs
deficitar; oferta redusă "de cartof a detenuinat o creştere rapidă şi continuă a preţului
acestuia, în neconcordanţăcu veniturile luajorităţii consun1atorilor.

În această situaţie se ilupune a se acorda atenţie sporită culturii cartofului prin
punerea la dispoziţia producătorilor (fenue cultivatoare de cartof, luici producători

privaţi) a unui set de soluţii practice de producere a cartofului în condiţii de eficienţă

luaximă, cât şi sprijin efectiv din partea statului pentru asigurarea bazei
tehnico-luateriale corespunzătoare.

Asigurarea de randan1ente sporite la cartof şi producerea acestuia cu costuri şi

consumuri energetice cât luai reduse pentru satisfacerea cererii populaţiei cu acest
produs şi obţinerea unui profit corespunzător sunt posibile nUluai prin aplicarea
ştiinţei ca principal factor de producţie.

Scopul acestui studiu este de a fundmuenta deciziile privind alocările

luateriale şi de luuncă, cartoful constituind una dintre cele mai intensive culturi ca
unnare a unui volUlu înselunat de inputuri materiale (îngrăşăminte, cartof sămânţă,

pesticide, lucrări luecanice) şi de forţă de luuncă.

În acest sens s-au analizat, sub aspect economic, o parte din alocările materiale
şi de luuncă vie la cultura cartofului, evidenţiind soluţiile optime.

F.C.C.R. Braşov
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METODA DE CERCETARE

La elaborarea prezentului studiu s-au utilizat date, rezultate ale cercetărilor

ştiinţifice, cu privire la fertilizarea cartofului, desimea şi nonna de plantare,
întreţinerea culturii, protecţia împotriva lnanei, cât şi influenţa gradului de
lnecanizare asupra producţivităţiin1uncii şi cheltuielilor de producţie.

Ca metodă de cercetare s-a folosit proiectarea şi simularea de variante, cât şi

analiza şi sinteza rezultatelor cercetărilor de profil.
Prelucrarea datelor s-a făcut prin metode statIstIco-matelnatice,

evidenţiindu-se şi tendinţa fen01nenelor prin regresii polin01niale.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Studiile privind stnlctura costurilor de producţie scot în evidenţă ponderea
mare a cheltuielilor n1ateriale (figura 1) şi anun1e: 60-68 % din cheltuielile totale de
producţie. Acestea sunt reprezentate în principal de cheltuielile cu lnaterialul de
plantare 30-42 0/0, pentru îngrăşăn1inte,pesticide şi lucrări lnecanice.

Cheltuielile pentru plata forţei de lnuncă au o pondere mai redusă: 3,3-10,4 %,

aceasta în prilnul rând datorită nivelului scăzut al salariilor.
Ponderea relativ n1are o au însă cheltuielile indirecte (dobânzi bartcare, fond de

asigurare, cheltuieli con1une şi generale).
Cercetările privind fertilizarea cartofului evidenţiază, în toate. experienţele,

că pe lnăsură ce dozele de fertilizare cresc, creşte şi producţia de tuberculi.
. În experienţe cu doze de îngrăşăminte relativ mici, până la cca. 400 kg NPK
s.a./ha, producţiile de tuberculi şi respectiv veniturile suplilnentare obţinute cresc
continuu pe lnăsura creşterii cantităţii de îngrăşăn1inte aplicate.

În cazul experienţei de la Ilieni, Sf. Gheorghe (15) pe soIuri brune
pseudogleice (figura 2), fertilizarea cu doza de 32-376 kg NPK!ha a asigurat sporuri
de recoltă de 0,7-9,5 t/ha şi venit net suplimentar de până la 542 lnii lei/ha, faţă de
varianta nefertiliLl'ată.

Indicele niaxiln de eficienţă a îngrăşăminte lor aplicate se realizează la doze
mici de 50 kg NPK s.a./ha şi scade pe lnăsura creşterii dozelor de fertilizare ca
unnare a sporului n1arginal de producţie în descreştere.

Rezultate asemănătoare s-au obţinut şi în cazul experienţei de la Suceava (8),
prin aplicarea unor doze de îngrăşălninte de până la 300 kg NPK s.a./ha (figura 3).
Sporurile de recoltă au fost de 1-8 t/ha, iar veniturile nete suplilnentare de 50-473 mii
lei/ha.

'În experienţa efectuată pe cernoziom levigat (figura 4), în Podişul Sucevei (4),
sporurile de recoltă au fost mai mari: 4,3-15,0 t/ha în cazul fertilizării lninerale şi

20,8 t/ha în cazul fertilizării organo-lninerale, faţă de variante nefertilizate.
Veniturile nete suplilnentare au crescut, de asemenea, pe lnăsura creşterii

producţiilor obţinute, indicele de eficienţă fiind mai mare la doze mici.
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În experienţa cu doze luai luari de îngrăşăminte, până la 800 kg NPK s.a.lha,
situaţia este diferită faţă de cele de luai sus.

Experienţele din Silvostepa Moldovei (SCA Secuieni) (6) evidenţiază că prin
creşterea dozelor de fertilizare de la 180 kg NPK s.a.lha la 780 kg NPK s.a.lha
spofurile de recoltă au fost luai mici, de 0,2-3,1 t/ha (figura 5). Producţiile medii şi

respectiv veniturile nete supliluentare au crescut până la doze de 500-550 kg NPK
s.a.lha. Creşterea dozelor de fertilizare peste aceste lin1ite nu luai aduce sporuri
supliluentare de recoltă.

Indicele maxim de eficienţă, în această experienţă, s-a realizat în variantele cu
390 şi 395 kg NPK s.a.lha, la un raport NPK de 1/0,3/0,5.

Maxiluul tehnic, de 38,8 t/ha, se realizează la dozele de cca. 500 kg NPKlha,
iar maximul econOluic la doza de 450-500 kg NPKlha.

Experienţele cu desimi şi norme de plantare evidenţiază posibilitatea
reducerii cheltuielilor aferente luaterialului de plantat folosit.

Astfel, în experienţa de la SCA Suceava (9), cu soiurile Ostara şi Desiree
(figura 6), prducţiile obţinute au crescut pe luăsură ce au crescut nonuele de plantare
până la 4-4,8 t/ha, diferenţiat în funcţie de calibru şi desilue, după care sporurile de
recoltă au fost luai mici.

Din punct de vedere econOluic, situaţia se prezintă diferit: cel mai luare venit
net suplimentar se obţine la norme de plantare de 2,45 t/ha, respectiv la desimea de
70 mii cuiburi/ha, cu săluânţă de calibru luic (30-40 g), situaţie în care se realizează

si cel luai luare indice de eficientă.

, În cazul experienţei cOluplexe, efectuată în 6 localităţi (2), cu soiurile Desiree
şi Eba (figura 7), cea luai luare producţie s-a obţinut la norma de 6 t/ha. Maximul
econOluic s-a realizat însă la norme de plantare de 2,5 t/ha, respectiv la desimea de
45 luii cuiburi/ha, la fracţia luijlocie (45 IUIU) şi 60 mii cuiburi/ha în cazul fracţiei

mici, cu nonua de plantare de 1,8 t/ha.
Indicele maxim de eficienţă s-a realizat la desimea de 45 mii cuiburi/ha, în

cazul folosirii tuberculilor de sămânţă din fracţia mică~. respectiv cu norma de 1,3
t/ha.

În cazul aceleaşi experienţe (2), extinsă la 24 de localităţi, trei ani de
experiluentare, la două niveluri de fertilizare (120 şi 260 kg NPK s.a.lha) şi cu
aceleaşi soiuri (Desiree şi Eba, figura 8), producţiile au crescut pe măsura creşterii

nonuei de plantare până la 4,8 t/ha, situaţie în care s-a realizat numărul optilU de
tulpini la unitatea de suprafaţă. Din punct de vedere economic însă, venitul net
maxilu se obţine la nonua· de plantare de 3,2 t/ha, la desimi de 40 luii cuiburi/ha,
folosind tuberculi din fracţia luare (50-55 IUIU).

Cel mai luare indice de eficienţă s-a obţinut cu nonua de plantare de 2,3 t/ha,
folosind tuberculi de sămânţă din fracţia luijlocie, la desimea de 40 mii cuiburi/ha.

Aproxiluativ"'-âceleaşi rezultate s-au obţinut şi în cazul experienţei cOluplexe,
efectuată în 16 localităţi, la patru distanţe diferite între rânduri, tilUp de 2 ani (1).

Prin creşterea normei de plantare (figura 9) producţiile cresc până la norma de
6,0-6,5 t/ha. Veniturile nete cele mai mari s-au obţinut însă cu norme de plantare de
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2,5-3,3 t/ha, la desilni de 45-60 Inii cuiburi, cu tuberculi din fracţia mică (30 mm) şi

mijlocie (45 Inm) şi la desilni de 30 mii cuiburi/ha, în cazul tuberculilor mari (60
mm).

Cel n1ai Inare indice de eficienţă s-a realizat la nonna de 1,3 t/ha, respectiv la
desilnea de 45 Inii cuiburi/ha, folosind tuberculi din fracţia mică.

Prin reducerea nonnei de plantare (figura 10), de la 4,5-3,6 t/ha, cât s-a
practicat până în prezent la unităţile specializate în cultura cartofului, la 2,45-3,3 t/ha,
se reduc cheltuielile pentru n1aterialul de plântare cu 24-164 mii lei, respectiv cu
10-55 %.

Analiza interacţiunii dintre fertilizare şi normă de plantare (6), în cazul
experienţei efectuate la SCA Secuieni (figura Il), evidenţiază că, prin creşterea

non11ei de plantare de la 3,25 t/ha la 4,23 şi respectiv 5,2 t/ha, sporurile de producţie

obţinute sunt neseInnificative, valoarea sporului se situează sub 'nivelul cheltuielilor
suplin1entare, aferente materialului de plantare, rezultând pierderi de 33,8-116 Inii
lei/ha.

La non11a de plantare optin1ă, rezultată din această experienţă, de 3,25 t/ha
(desilne 50 mii cuiburi/ha, cu tuberculi din fracţia Inijlocie (40-50 Inm), venitul net
suplilnentar cel n1ai Inare s-a obţinut cu doza de fertilizare de 540 kg NPK s.a./ha
(raport 1/0,3/0,5), urn1ată de variantele cu 395 şi 390 kg NPK s.a./ha, la care s-au
realizat şi cei Inai n1ari indici de eficienţă.

Protecţia cartofului hnpotriva n1anei evită, de aselnenea, importante pierderi
de recoltă.

Din experienţele efectuate de CUPŞA (1974-1975) la ICPC Braşov, privind
eficienţa protecţiei în1potriva manei (figura 12) rezultă că la toate cele trei grupe de
soiuri (foarte sensibile, mediu sensibile şi relativ rezistente), prin asigurarea unei
protecţii adecvate a fo liajului (între 2,5 şi 12,5 tratamente), pierderile de recoltă

evitate şi respectiv valoarea acestora depăşesc cheltuielile pentnl tratmnentele
fitosanitare, realizându-se venituri nete suplilnentare cuprinse între 51,8 şi 438 mii
lei/ha şi un indice de eficienţă de 3,5.

Analizand con1parativ eficienţa celor trei aspecte cercetate ale inputurilor
variabile la cultura cartofului (fertilizare, nonnă de plantare şi protecţia împotriva
Inanei) rezultă următoarele (figura 13):

• În cazul fertilizării, c01nparativ cu Inartorul neîngrăşat, rezultă un indice Ine
diu de eficienţă de 17,94 şi o producţie specifică de 37,7kg tuberculi la 1 kg
NPK s.a. adn1inistrată. În condiţiile luării ca Inartor a unui nivel Ininim de
fertilizare (180 kg NPK s.a./ha, indicile Inediu de eficienţă a iInputului supli
Inentar este de 6,4, iar producţia specifică alocării suplimentare (producţia

n1arginală) este de 6,9 kgtuberculi/kg NPK s.a.;
• În ce privc:şte norma de plantare, luând în considerare nUlnai variantele op

tin1e din punct de vedere economic (venit suplimentar maxiIn), la cele trei
fracţii de n1ăriIne a tuberculilor de sămânţă, comparativ cu nonna Ininimă de
plantare din experienţă, rezultă un indice Inediu de eficiepţă de 3 şi respectiv
1 coeficÎ'ent de n1ultiplîcare de 14,5;
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Rezultatele econOlnice favorabile se obţin şi prin creşterea gradului de
lnecanizare a culturii cartofului, posibil de realizat acolo unde există un anumit grad
de concentrare a suprafeţei cultivate.

Prin creşterea gradului de lnecanizare (figura 14) de la 29% la 79% se reduce
consumul de forţă de Inuncă, respectiv creşte productivitatea muncii de la 89
ore-Oln/tonă (cartof tilnpuriu) la 8,3 ore-om/tonă (cartof toamnă), în cazul recoltării

lnecanizate. De asemenea, se reduc cheltuielile totale pentru plata forţei de Inuncă

(pentru lucrări lnecanice şi n1anuale) de la 111,7 lnii lei/ha la 22 lnii lei/ha, cu
ilnpli~aţii asupra costului producţiei şi profitului obţinut.

CONCLUZII

Analiza eficienţei principalelor inputuri tehnologic~ de cultivare a cartofului
(fertilizare nonnală de plantare, protecţie îlnpotriva n1anei şi grad de mecanizare a
lucrărilor) pennite desprinderea următoarelor concluzii:

1. Cartoful reacţionează favorabil la fertilizare, asigurând obţinerea unor
sponlri înselnnate de recoltă şi respectiv in1portante venituri suplilnentare.
Prin aplicarea unor doze n10derate de îngrăşălninte (265-469 kg NPK
s.a./ha), la 1 kg NPK se pot obţine în medie 38 kg tuberculi şi un indice de
eficienţă a cheltuielilor aferente de 18. Creşterea dozelor de fertilizare de la
180 la 780 kg NPK s.a./ha, asigură o producţie Inarginală decca. 7 kg
tuberculi/kg NPK şi un indice de eficienţă de 6,4 pentru alocarea
suplilnentară;

2. Folosirea unui material de plantare cu o stare fizică fitosanitară

corespunzătoare şi calibrarea tuberculilor de sămânţă permit reducerea
normei şi respectiv a cheltuielilor aferente. Veniturile maxilne se obţin la
norme de plantare cuprinse între 2,45 şi 3,3 t/ha, la desilni de 40-70 lnii
cuiburi/ha, diferenţiat în funcţie de calibrul selninţei;

3. Asigurarea unei protecţii adecvate a fohajului împotriva lnanei, printrun
nmnăr de tratmnente diferit în funcţie de sensibilitatea soiurilor de cartof şi

condiţiile clin1atice ale anului, evită pierderi importante de recoltă care
depăşesc de 3,5 ori cheltuielile aferente tratan1entelor fitosanitare;

4. Creşterea gradului de mecanizare a culturii cartofului este principala Inăsură

de creştere a productivităţii n1lll1cii, cu influenţă favorabilă asupra încadrării

lucrărilor în perioada Opti111ă şi in1plicit asupra producţiei şi rezultatelor
econo111ice obţinute.
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Tabelul 1
Structura cheltuielilor de producţie % (pe elemente şi cheltuieli)

Cartof sămânţă Cartof consum
Categorii Toamnă

Specificare biologice 11 - 12 Timpuriu Vară neirigat
superioare

SE-E
Cheltuieli totale de 100 100 100 100 100
producţie

1. Cheltuieli
- cartof SălTIânţă 38-42,0 33-36 32 30 31
- lTIateriale d.c.: 68 67 60 64 66
*îngrăşălTIinte 2,5-3,5 4,5-5,0 4,5 5,2 5,2
*pesticide 6-7 8-9 2,5 6,7 10,2
*lucrări lTIecanice 5-6 8-9 6,4 " 10
*aprovizionare 9 9 8 8 9

II. Cheltuieli cu 3,3 3,6-3,8 10,4 6,7 4,6
forţa de muncă
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THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE VARIABLE INPUTS
AT POTATO PRODUCTION

Abstract

On the basis of the technologies achieved along the years within the frame of
the research prograIn for potatoes it was analysed the amount of materials and work
allotted for potato growing, pointing ont the optilnUln relations for an increased
production, productivity and expenses dilninishing in potato crops. The studies
concenling the structure of costs showed the great share of lnaterial expences (60-68
0/0) nanlely 30-42 % seed lnaterial, fertilizers, herbicides and fungicides. The labour
expences are low. The paper established optilnum econonlic limits for fertilizers, the
nonllS for the planting material as well as for the level of protection and
mechanization of the culture.

Key words: econOlny, optimization, inputs
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Tabelul 2
Reducerea cheltuielilor cu materialul de plantare la cartof

Norma de Diferente fata de normele Reduceri de
Nr. plantare (tlha): cheltuieli
crt. recomand.

t/ha 4,5 4,0 3,6 mii lei/ha %

1 2,45 2.05 1,55 1,15 92-164 32-46
2 2,80 2,00 1,50 1,10 88-160 31-44
3 2,80 1,70 1,20 0,80 64-136 22-38
4 3,00 1,50 1,00 0,60 48-120 17-33
5 3,20 1,30 0,80 0,40 32-104 11-29
6 330 1,20. 0,70 030 24-96 8-27

xp. comp exa a CASecUlem, - , treI somn: stara, eSlree, E a
Doza de Îngrăşăminte Productii medii obtinute (t/ha) Venit

Total Desimea şi norma de Medio la cele Va\. Chelt. net Indice de
Var. N P K kg s.a./ha plantore 3variante Dif. spor suplim. suplim. efici-
nr. 50000 65000 80000 Total d.c. t/ha mii mii mii entă

{3,25 (4,225 (5,2 corn. lei/ha lei/ha lei/ha

t/ha) t/ha) t/ha)
1 100 30 50 180 35,90 35,80 36,77 36,2 28,3 MARTOR
2 100 60 100 260 35,63 36,37 37,10 36,4 29,3 0,2 58,0 8,9 49,1 5,5
3 130 45 75 250 37,00 37,13 37,17 37,2 29,4 1,0 75,5 8,2 67,3 8,2
4 150 90 150 390 37,57 39,13 38,20 38,3 31,3 2,1 185,5 17,1 168,4 9,9
5 220 65 110 395 37,80 38,83 39,50 38,7 31,4 2,5 208,0 21,3 186,7 8,8
6 220 130 220 570 37,77 38,90 38,60 38,4 31,0 2,2 181,5 30,9 150,6 4,5
7 300 90 150 540 38,33 39,73 39,73 39,3 31,9 3,1 244,5 30,4 214,1 7,1
8 300 180 300 780 36,67 38,37 38,07 38,4 31,5 2,2 209,0 40,4 168,6 4,2
Medio la variantele 2-8 275 3754 3835 3834 381 308 19 166 O 224 1436 64

Tabelul 3
Interacţiunea dintre fertilizare şi desimea de plantare asupra producţieide

cartof şi eficienţeieconomice
(Prelucrat după 1. Măzăreanu, W. Copony -"Influenţa desimii plantelor asupra

eficacităţii îngrăşămintelor la cartof în Silvostepa Moldovei", Anale voI. XV, 1987.
ElI S .' 1981 1983 . . . O D" b)

Diferenţa (t/ha)
Valoarea sporului
Cheltuieli suplimentare (mii lei/ha)
Venit net suplimetar (Iniilei/ha)
Indice de eficienţă

Martor
M
M
M
M

0,81 0,80
48,6 48,0
82,4 164,0
-33,8 -116,0
- 0,4 -0,7
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Tabelul 4
Eficienţa economică a protecţiei cartofului impotriva manei

(Prelucrat după 1. Cupşa "Prevenirea pagubelor produse de mană la cartof,
Brasov, 1974-1975")

Sensibilitatea Număr Pierderi Valoarea Chelt. pt. Venit net Indice de
la mană a de trat. salvate pierderilor tratamente suplimentar eficienţă

solului de kg/ha salvate fitosanitare lei/ha
cartof lei/ha lei/ha

Foarte 12,5 9.06 543.6 105.75 437.85 4,2
sensibile
(Bintje)
Mediu 8,0 4.08 244.5 67.680 176.82 2,6
sensibile
(Desiree)
Relativ 2,5 1.22 72.900 21.150 51.750 2,5
rezistente
(Eba)
Valori medii 75 4.78 287 63.450 223.55 3,5

Tabelul 5
Eficienta diferitelor alocări materiale si de muncă vie la cultura

, cartofului*) ,

Indice de eficienţă**) Producţiaspecifică

Nr. Specificare Martor Producţiamarginală

crt. pe mediu Coeficient de multiplicare
experienţă Pierderi evitate

1 Fertilizare nefertilizat 22,3 7r7,8
nefertilizat 18,1 17,94 46,2 Producţia

nefertilizat 13,4 29,1 37,7 specifică

nivellninim 6,4 6,40 6,9 (kg.tub./kg

de fertilizare NPK

2 Desilnea nonna de 2,4 17,5
optilnă de plantare 2,1 11,5 14,5 Coeficient de
plantare lninilnă din 4,1 3,00 16,0 multiplicare

experienţă 3,4 13,0
3 Protecţie netratat 3,5 3,5 75,4 75,4 (kg/1000 lei
lnană chelt. )

...
*) In condlţll experImentale
**) Raport dintre venitul net suplilnentar obţinut şi cheltuielile suplilnentare

aferente
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