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Eminentul om de ştiinţă, ameliorator de prestigiu, Prof. Dr. Agr.
Rudolf Schick a încetat din viaţă la 13 septembrie 1969 în urma unei
scurte dar grele suferinţe.

Născut la Berlin-Schăneberg la 9 aprilie 1905, Rudolf Schick,
după absolvirea gimnaziului Helmholtz, face primele studii de agro
nomie între anii 1923-1927 şi apoi, sub îndrumarea profesorului Dr.
h. c. H. Lembke, se consacră practicii ameliorării plantelor la ferma
din M olchow de pe insula Poell.

Insufleţit de dragoste pentru agricultură, Rudolf Schick, datorită
remarcabilelor sale calităţi, la îndemnul profesorului Lembke, care s-a
preocupat în mod deosebit de formarea sa profesională, urmează în con
tinuare, la Berlin şi Weihenstephan, cursurile învăţămîntului superior
agricol.

La un an după examenul de diplomă, sub îndrumarea profesorului
Erwin Baur, cu o lucrare intitulată Linkage 'bei Antirhinum majus,
Rudolf Schick obţine titlul de doctor în ştiinţe agricole la Berlin-Dahlem.



Lucrările de cercetare în genetica şi ameliorarea cartofului le-a
început la Institutul pentru Cercetări de Ameliorare Kaiser Wilhelm
din MancherbergjMark, unde s-a ocupat in special de posibilităţile fo
losirii speciilor sălbatice sud-americane- in ameliorarea cartofului cul
tivat. A iniţiat lucrări valoroase privind rasele fiziologice la mana car
tofului, crearea sortimentului de testare a acestora pe bază de Solanum
demisum şi S. stoloniferum, crearea soiurilor de cartofi rezistente la
nematodul Heterodera rostochienzis pornind de la specia S. andigenum,
deschizînd cu acestea perspective rwi în ameliorarea pentru rezistenţă.

La 1.XI.1948 i s-a incredinţat infiinţarea Institutului de amelio
rarea plantelor din Gross-Lasewitz, unde a fost numit director şi profesor.
Printr-o previziune ştiinţifică şi insistenţă caracteristică, îmbinind strins
munca de ameliorare cu problemele practice de cultură, a cartofului,
a dezvoltat acest institut din nordul jl1acklenburgului intr-un mare centru
complex de cercetare stiintifică pentru toate problemele culturii carto
fului. În laboratoarele' institutului şi in cele 9 staţiuni exterioare lucrează
astăzi peste 80 de cercetători ştiinţifici, abordind probleme de ameliorare,
genetică, fiziologie, biochimie, biofizică, patologie, tehnologie, valori
ficare şi economie.

Valoarea personalităţii prof. Dr. Rudolf Schick pentru agricul
tura Republicii Democrate Germane şi pentru ştiinţa agricolă în general
este foarte greu de rezumat. Este suficient să amintim că a publicat peste
100 lucrări ştiinţifice, printre care şi lucrarea sa capitală Die Kartoffel
in 2 volume totalizind 2 100 pagini.

Pentru activitatea sa dinamică, excelentele sale însuşiri de con
ducător şi inteligenţa sa vie, izvor nesfirşit de idei, senatul Universita
rilor din Rostock îl alege in anul 1959 rector magnificus al universităţii

pe care o conduce timp ,de trei legislaţii consecutive.
Ca membru al Academiei de Stiinte Agricole din Berlin din anul

1951, face parte din prezidiu pină' in ~ltima zi a vieţii sale, ocupind
diferite funcţii de conducere.

Pentru activitatea sa creatoare ca cercetător, conducător şi deschi
zător de perspective in ştiinţa şi practica agricolă, Prof. Dr. Agr. Ru
dolf Schick este distins in repetate rinduri cu decoraţii, ordine şi medalii
printre care şi "premiul naţional".

Prin problematica de cercetare abordată, institutul pe care l-a
condus timp de 20 de ani a devenit cu adevărat oMecă a cartofului. Cer
cetători si specialisti din toate colturile lumii au venit la Gross-Lasewitz,
la Schiclf" să inveţe cartoful şi tainele lui. Tuturor le-a pus la dispoziţie
laboratoarele institutului, le-a împărtăşit cu multă dragoste rezultatele
şi experienţele muncii de cercetare a colaboratorilor săi, ideile sale des
chizătoare de perspectivă in ameliorarea şi cultura cartofului şi i-a in
sufleţit la muncă dindu-le indemn, metode şi chiar material.

O bogată activitate a depus in lumea internaţională a ştiinţei

cartofului. In cele 40 de căLătorii efectuate in străinătate, prof. R. Schick
vizitează 22 de ţări din Europa, Asia şi America, realizind relaţii du



colaborare si schimburi de idei. Este regretabil că starea sănătătii nu
i-a mai pe~mis să-şi realizeze dorinţa de a vizita şi ţara noa"stra 'şi res
pectiv Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr

de la Braşov, la a cărui făurire, organizare şi problematică a contribuit
esenţial prin cercetătorii care s-au format la izvorul nesecat de cunoştinţe

al şcolii celui care a fost Profesor Doctor Agrar Rudolf Schick, director
al Institutului de Ameliorarea P lantelor al Academiei de Ştiinţe Agri
cole a Republicii Democrate Germane, din Gross-Liisewitz.

Ing. Tănase Gorea
Doctor în ştiinţe agricole
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INFLUENŢAPARTENERILOR DE ÎNCRUCIŞARE ASUPRA FRECVENŢEI

DIHAPLOIZILOR LA SOLANUM TUBEROSUM L.

T. GOREA

După ce B 1 a k e s 1 e e şi colab. (1922) au descris la Datura primul
sporofit. cu numărul de cromozomi ai fazei gametofite, au mai fost găsite

şi la alte specii de plante forme asemănătoare (K o s t o f f, 1941). Au fost
formulate apoi diferite ipoteze asupra posibilităţilor de folosire a acestora
în ameliorare şi studii de genetică (8 e y f fer t, 1955).

Forme similare au apărut în mod spontan şi în experienţele efectuate
cu cartof (L a m m, 1938; 1 van o v s k a i a, 1939; C o o per şi

Riemann, 1958; Hougas şi colab., 1958; Rothacker,
1961).

Utilizarea acestor forme în studiile de genetică şi ameliorare a car
tofului a fost extinsă abia după ce P e 1 o q u inşi H o u g a s (1959
a şi b) au elaborat o metodă de creare dirijată a formelor dihaploide din
cartoful de cultură tetraploid.

În continuarea lucrărilor începute de R o t hac k e r încă din
1961 la Institutul de Ameliorarea Plantelor din Gross-Liisewitz al Aca
demiei de Ştiinţe Agricole din Berlin, s-a organizat în 1965-1968 un com
plex de experienţe cu privire la: a) crearea şi alegerea formelor dihaploide
la cartof; b) compatibilitatea în încrucişare şi expresia fenotipică a princi
palelor caractere de ameliorare la dihaploizi şi hibrizii inter- şi intraspe
cifici a i acestora.

În cele ce urmează se prezintă cîteva aspecte ale influenţei partene
rilor de încrucişare asupra frecvenţei genotipurilor dihaploide în descen
dentele unor soiuri si linii de cartof. În această directie s-a studiat în ce
măs~ră unele soiuri' si linii valoroase de ameliorare din colectia G-L K81

se comportă diferit î~ ceea ce priveşte formarea apomictică a' embrionilor
diha ploizi şi care este aptitudinea a două clone de S. phureja Juz. et Buk.,
special selecţionate, de a stimula formarea embrionilor prin haploparte
nogeneză 2.

1 Gross-Liisewitz Kartoffel-Sortiment.
2 Această problemă a constituit subiectul unei teze de doctorat susţinută la Uni

versitatea din Rostock, R. O. Germană, executată sub conducerea Prof. Or. agr.
R. Schick,director la Institutul de Ameliorarea Plantelor din Gross-Liisewitz al Academiei
de Ştiinţe Agricole din Berlin şi sub directa îndrumare a Or. Habil. D. Rothacker, şeful
Laboratorului de ameliorarea plantelor din Gross-Liisewitz.
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Fructificarea şi identificarea plantelor dihaploide la polenizarea unor

Nr. bace legate Nr. seminte

Partener matern
Nr. flori

polenizate la 100 la o Ia o
total flori total floare bacă

1 9 6 5 *)

msel 818 441 50,12 3537 4,32 8,02
agitta 1 490 731 45,06 4 470 3,00 6,11
aphir 180 87 48,33 659 3,66 7,57
unika 1 244 429 34,49 3 352 2,69 7,81
ulkan 896 261 29,13 1 385 1,55 5,3'1

ii. 58.469/7 396 309 78,03 1 252 3,16 4,05
ii. 58.549/7 N 1 091 480 43,99 1 777 1,63 3,70
ii. 59.883/21 401 257 64,08 2605 6,49 10,14
ii. 60.535/110 N 549 83 15,12 226 0,41 2,72
ii. 52.269/21 E 1 152 552 47,91 6908 6,00 12,51
i. 4580/56 259 78 30,11 798 3,08 10,23
i. 975/57 178 121 67,98 546 3,07 4,51

Total şi x 8654 3829 46,53 27 515 3,26 6,89

Interval de confidenţă limita superioară 57,85 4,37 8,81
pentru DL 5% limita inferioară 35,21 2,51 4,97

A
S
S
T
W
L
L
L
L
L
L
L

1 9 6 6 **)

Ada 343 115 33,53 1 616 4,71 14,05
Auriga 312 75 24,04 90 0,29 1,20
Tunika 492 121 24,59 2620 5,33 21,65
Lii. 55.958/47 474 27 5,70 181 0,38 6,70
Lii. 58.343/5 703 108 15,36 295 0,42 2,71
Lii. 62.363/51 1 468 219 14,91 2082 1,42 9,50
Lii. 54.872/10 408 147 36,03 680 1,67 4,63
Li. 4987/54 429 109 25,41 510 1,19 4,68
Li. 35/55 1 310 70 5,34 2505 1,88 35,21
Li. 975/57 2547 247 9,70 4573 1,80 18,51
Ka. 56.125/188 1 647 216 13,12 7491 4,55 34,68

Total x 10 133 1 454 18,88 22 643 2,15 13,96

Interval de confidenţă limita superioară 25,97 3,39 22,69
pentru DL 5% limita inferioară 11,79 0,91 5,23

"-,~c>",,...... *) Polenizările s-au făcut in seră pe lăstari detaşaţi] **) Polenizările s-au făcut în cîmp

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru crearea plantelor dihaploide s-au folosit ca genitori materni
diferiteş?iuri şi linii de ameliorare tetraploide (4x = 2n = 48) cu însuşiri

valoroase de ameliorare. Ca parteneri androstimulatori au servit două

done ale speciei chiliene diploide S. phureja Juz. et Buk. (2x = 2n = 24),
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Tabelul 1

soiuri şi linii de ameliorare de cartof cu specia S. phureja 0.62/31/1

Plantule obţinute, din care:

%
nr. dihaploide

germinare %

I
la 100

I
la IOD

I
la IDO

I
la IODverzi

total flori bace seminţe plan-
tule

83,15 8,81 94 11,49 21,31 2,66 3,20
81,28 10,15 133 8,93 18,19 2,19 3,66
13,35 11,36 3 1,67 3,44 0,46 3,40
63,42 6,02 20 1,61 4,66 0,60 0,94
94,07 7,90 14 1,56 5,36 1,01 1,07
80,75 10,98 50 12,63 16,18 3,99 4,94
41,08 5,62 12 1,10 2,50 0,68 1,64
67,33 12,43 84 20,95 32,68 3,22 4,79
79,20 7,82 10 1,82 12,05 4,42 5,59
89,75 3,48 47 4,08 8,51 0,68 0,76
83,21 10,09 27 10,42 34,61 3,38 4,07
79,67 16,32 13 7,30 10,74 2,38 2,99

71,36 9,25 507 6,96 14,19 2,21 3,09

85,96 11,43 10,88 21,09 3,12 4,14
56,76 7,07 3,04 7,29 1,28 2,04

83,91 11,95 16 4,66 13,92 1,00 1,13
70,00 39,68 8 2,58 10,67 8,89 12,70
73,58 12,34 32 6,50 26,45 1,22 1,66
71,27 7,75 ° ° ° ° °62,71 8,64 2 0,28 1,83 0,68 1,08
64,60 42,45 4 0,27 1,83 0,19 0,29
91,76 11,85 8 1,96 5,44 1,18 1,28
72,35 15,99 13 3,03 11,93 2,54 3,52
89,53 8,93 13 0,99 18,57 0,53 0,59
69,30 18,30 23 0,90 9,31 0,50 0,73
59,33 23,28 32 1,94 14,81 0,43 0,72

73,49 18,29 151 2,10 10,43 1,56 2,16

80,64 26,47 3,46 15,81 3,26 4,59
66,34 10,11 0,74 5,05 0,14 0,27

notate în sortimentul de specii sălbatice G-L KS cu numerele 0.62/31/1
şi 0.62/31/2 (prescurtat 1 şi 2), purtătoare ale unor factori dominanţide
pigmeptare violetă a hipocotilului.

Incrucişările au fost executate în 1965 şi 1967 după metoda deca
pitării (Mc Lea n şi S t e V e n s o n, 1952; Pe 1 o q u inşi H o u
g a s, 1958, 1959 a), iar în anul 1966 s-a folosit metoda obişnuită de cas
trare şi polenizare în cîrn p. Semăna tul s-a făcut în vase Petl'i pe hîrtie

- ,. oale, VoI. II
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de filtru îmbibată cu soluţie de giberelină 500 ppm. După separarea semin
ţelor încol ţite, acestea au fost uda te săptămînal cu soluţie nutritivă de
'iVopil 2gII (15% N, 15% P205 şi 24% K20).

Alegerea formelor dihaploidc s-a executat în patru etape succesive,
ele fiind supuse la patru procedee diferite de identificare:

- înlăturarea plantulelor hibride cu hipocotilul violet În stadiul co
tiledonar;

- eliminarea dintre plantele verzi a indivizilor cu habitus tipic
tetra ploid ;

- determinarea microscopică a gradului de ploidie după numărul

de cloroplaste din celulele stamatlce ale epidermei inferioare a frunzelor;
- stabilirea numărului de cromozomi în metafaza mitozei din vîr-

furile de rădăcini. ~

Prin analizarea masei plan tulelor din diferite grupări (violete, verzi
nehaploide, dihaploide şi autofecundate) în stadiul cotiledonar, s-a urmărit

să se precizeze natura plantulelor cu hipocotil verde ce aparţin altor grade
de ploidie decît 2x, iar prin încrucişarea a 3 clone dihaploide libere de
factorul de pigmentare violetă cu cei doi reprezentanţi ai speciei S. phu
reja, pigmentaţi cu violet, s-a programat să se obţină informaţii asupra
eredităţii culorii violete la cei doi stimulatori de haplopartenogeneză.

REZULTATELE OBŢINUTE

În ceea ce priveşte legarea fructelor, formarea seminţelor, procentul
de plantule verzi şi numărul de forme dihaploide, soiurile şi liniile utilizate
ca parteneri materni au arătat o mare variabilitate. Unele dintre ele s-au
situat în afara intervalului de confidenţă pentru DL 5%, atît în anul 1965,
cît şi În anul 1966 (tabelul 1).

În 1965 doi parteneri materni s-au abătut vizibil de la media nu
mărului de plantule verzi cu alt grad de ploidie decît 2x (Lu. 52.269/21 E
cu 3,48% şi Li. 975/57 cu 16,32%). Un procent ridicat de plantule verzi
s-a Înregistrat în special în anul 1966, cl'nd polenizările s-au executat
În cîmp.

În general numărul de seminţe obţinute a fost foarte redus, ca şi nu
mărul de indivizi dihaploizi. La cinci parteneri materni nu s-a putut alege
nici un individ diha ploid, iar numărul de seminţe viabile obţinute a fost
fnarte redus.

Numărul de bace la 100 de flori polenizate, atît În 1966,_ cît şi în
1967, nu a fost influenţat de partenerul polenizator (tabelul 2). In schimb
formarea seminţelor a fost mult influenţată de acesta. Astfel, polenizatorul
1 a determinat în ambii ani formarea unui număr mult mai mare de se
minţe, atingînd valori duble sau triple faţă de polenizatorul 2.

Numărul de plante dihaploide la 100 de Hori polel1izate şi la 100
de bace a fost la ambii polenizatari foarte redus şi fără diferenţe statistic
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Tabelul 2

Rezultatele polenizării uncr soiuri şi linii de ameiiorare cu doi polenizatori diferiţi din specia
S. phureja

Nr. bace legate Nr. seminţe obţinute

Partenerul Polenizator
Nr. fl ori

I
matern polenizate la 100

1
1a

o I
la o

total flori total floare bacă

I

1966

Tunika G-L KS 0.62/31/1 522
G-L KS 0.62/31/2 601

Li.975/57 G-L KS 0.62/31/1 625
G-L KS 0.62/31/2 855

Lu.55.958/47 G-L KS 0.62/31/1 447
G-L KS 0.62/31/2 688Lu. 58.343/5 G-L KS 0.62/31/1 520

G-L KS 0.62/31/2 604
Ma.589/152 G-L KS 0.62/31/1 586

G-L KS 0.62/31/2 582

- G-L KS 0.62/31/1 2700
X G-L KS 0.62/31/2 3330

DL 5%

1967

Li. 851/60 G-L KS 0.62/31/1 230
G-L KS 0.62/31/2 150

We.58.7/49 G-L KS 0.62/31/1 310
G-L KS 0.62/31/2 184

We. 58.42/9 G-L KS 0.62/31/1 47
G-L KS 0.62/31/2 80

Lu. 58.343/5 G-L KS 0.62/31/1 78
G-L KS 0.62/31/2 158

- G-L KS 0.62/31/1 665
X G-L KS 0.62/31/2 572

DL 5%

138
109

46
54

43
43
10

3
58

106

295
315

68
49

66
98

11
23

35
80

180
250

26,44
18,14

7,36
6,31

9,62
6,25
1,92

0,49
9,90

18,21

11,05
9,88

29,57
32,67

21,29
53,26

23,40
28,75

44,87
50,63

29,78
41,33

30,73

1 765 3,38 12,79
116 0,19 1,06

1 590 2,54 34,60
1 435 1,68 26,57----

513 1,15 11,90
42 0,06 0,98
~ 0,i3~

5 0,01 1,67
344 0,58 5,93
529 0,91 4,99

4277 1,55 14,34
2 127 0,57 7,06----

1,69 5,53

755 3,28 11 10
43 0,29~

1 254 4,05 19,00
1 164~ 11,88

55 1,17 5,00
11~ 0,48

180 2,30 5,14
159 1,01 1,99-----

224 2,70 10,06
1 377 1,94 3,81----

7,01

asigurate. Raportînd însă numărul de plante dihaploide la 100 de seminţe

la 100 de plantule sau Ia 100 de plantule veni, rezultă că polenizatorul
2 a determinat formarea unui numar _de embrioni dihoploizi de peste trei
ori mai mare decît polenizatorul 1. In afară de aceasta, polenizatorul 2
a determinat apariţia - în încrucişări cu partenerii materni tetraploizi
liberi de faetori de pigmentare - a numai jumătate din 11umăruI de plantule
verzi cu alt grad de ploidie decît 2x, produse de polcniza tm u] 1 (tabelul 3)



Tabelul 3

Numărul de dihaploizi obţinut de la unele linii de ameliorare prin polenizarea cu doi pOlenizatori diferiţi de S. phureja
(1966-1967)

Plantule obţinute

din care:

Partener Polenizator verzi verzi dihaploide
matern nr. nehaploide

total

I
1% r.ţ' nr. Il' 100 110 100 11• 100 1

1
• 10011.100nr. % nr. de tot~l total flori bace seminţe plan- plantu:

verzI tule le verzI

Tunika G-L KS 0.62/31/1 1 470 104 7,07 94 30,38 10 1,92 7,24 0,57 0,68 9,62

G-L KS 0.62/31/2 87 24 27,54 7 29,16 17 2,83 15,60 14,65 19,54 70,84------ --
Li. 975/57 G-L KS 0.62/31/1 1 306 275 21,07 269 97,81 6 0,96 13,04 0,38 0,46 2,19

G-L KS 0.62/31/2 1 263 153 12,11 139 90,84 14 1,64 25,93 0,98 1, Il 9,16-- --
lii.55.959/47 G-L KS 0.62/31/1 338 37 10,95 26 70,25 Il 2,42 25,58 2,14 3,25 29,63

G-L KS 0.62/31/2 30 6 20,00 3 50,00 3 0,44 6,97 7,14 10,00 50,00-- -- --

Lii.58.343/5 G-L KS 0.62/31/1 14 1 7,00 1 100,00 O O O O O O

G-L KS 0.62/31/2 5 O O O O O O O O O O--------------------
Ma.589/152 G-L KS 0.62/31/1 171 18 10,52 16 88,89 2 0,58 3,44 0,58 1,17 11,11

G-L KS 0.62/31/2 271 15 5,95 9 60,00 6 1,03 5,66 1,13 2,21 40,00-- -- --

X G-L KS 0.62/31/1 3299 435 11,32 406 89,47 29 1,14 9,86 0,73 1,11 10,53

G-L KS 0.62/31/2 1 656 198 13,13 158 46,00 40 1,18 10,83 4,78 6,57 34,00
-- --

DL 5% 46,49 7,41 9,90 29,73
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In încrucişarea cu parteneri dihaploizi nepigmentaţi frecvenţa indivi
zilor verzi a fost de 5,6 % pentru poleniza torul 2 şi de 18,8 % pentru pole
nizatorul 1 (tabelul 4).

Tabelul 4

Numărul de plantule cu hipocotiJ verde în descendenţele hibride din încrucişarea Între 3 clone
dihaploide cu tulpina verde şi 2 polenizatori de S. phureja cu tulpina violetă

Seminţe Plantule
_..

I I
Partener matern X polenizator semă- germinate

violete verzi
nate

1

nr. Inr. nr. % TIr. %

65.7018/33 X G-L KS 0.62/31/1 100 25 25,00 19 6 24,00
65.7018/181 X G-L KS 0.62/31/1 20 11 55,00 9 2 18,18
65.7019/15 X G-L KS 0.62/31/1 455 195 42,86 161 34 17,44

X 575 231 40,17 189 42 18,18*)

65.7018/181 X G-L KS 0.62/31/2 245 169 68,98 161 8 4,73
65.7019/15 X G-L KS 0.62/31/2 200 165 82,50 154 11 6,66
65.7018/33 X G-L KS 0.62/31/2 220 220 100,00 208 12 5,24--

X 665 554 83,31 523 31 5,60* *)

*) x2 = 30,6%
**) X2 = 0,1%

La o populaţie rezultată din încrucişarea soiurilor cultivate S. tu
berosum (4x = 2n = 48), cu hipocotil şi tulpină verde, cu specia diploidă

S. phureja (2x = 2n = 24), cu hipocotil violet, indivizii se pot grupa după

cum urmează:

- plantule verzi = dihaploide = 2x;
- plantule violete = hibride = cu precădere 4x şi rar 3x;
- plante verzi = de natură nedeterminată = 4;x: şi rar 3x.

Comparînd la aceste trei grupări distribuţia indivizilor în populaţii,

în funcţie de masa (în mg) a plantulelor în stadiul cotiledonar, cu popu
laţiile autofecundate de la aceleaşi soiuri (Amsel, Sagitta şi Lii. 52.269/21 E),
rezultă următoa,rele:

- Evoluţia curbelor populaţiilor de indivizi violeţi şi ale celor de
indivizi verzi cu alt grad de ploidie decît 2x este asemănătoare, iar între
mediile lor aritmetice nu există diferenţe semnificative (fig. 1).

- Frecvenţa repartizării indivizilor în populaţiile dihaploide şi auto
fecundate înregistrează curbe şi medii asemănătoare. Acestea se deosebesc
însă semnificativ de cele ale populaţiilor violete şi 'Verzi. Fenomenul se
repetă la toate cele trei soiuri.
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DiSCUŢII

l njluenţa partenerului matern in procesul creării formelor dihaploide.
Faţă de încrucişările în cadrul genomului S. tuberosum a partenerilor cu
aceeaşi treaptă de ploidie, numărul redus de seminţe obţinute se atribuie
diferenţei de genom şi grad de ploidie a gameţilor participanţi la fructi
ficare.

Analizînd comportarea partenerilor materni în încrucişare, se pare
că numărul de seminţe la un fruct este mai corespunzător ca criteriu de
deosebire, deoarece numărul de saci embrionari la un ovar este mai puţin

influenţat de condiţiile de mediu şi pare a fi specific genotipului.
Proporţia diferită de plantule verzi cu alt grad de ploidie decît 2x,

înregistrată la diferjţ,i genitori materni încrucişaţi cu acelaşi polenizator,
S. phureja 0.62/31/1, arată că şi în acest caz contribuţia genetică a mamei
a avut o influenţă apreciabilă. Cele două abateri extreme de la med ia de
9,25% pot avea următoarea explicaţie:

Linia de ameliorare Lii. 52.269/21 E, cu numai 3,48% plantule verzi,
are în genealogie pe S. demissum şi are ea însăşi tul pina pigmentată în
violet, care a segregat în populaţii autofecundate în raportul de 3 : 1, in
dicînd prezenţa unui factor de pigmentare dc·minant uniplex cu o ereditate
tetrasomică. La acest tip de genitori materni există posibilitatea formării

de indivizi dihaploizi pigmentaţi, ceea ce îngreuiază selecţia acestora după

colorarea hipocotilului.

Comparînd dinamica apariţiei culorii violete a hipocotilului la o
populaţie hibridă Lii. 52.269/21 E X S. phureja şi la o populaţie provenită

din autofecundarea acestei linii (fig. 2), rezultă că în populaţia hibridă

culoarea hipocotilului este determinată de două gene diferite cu acţiune

succesivă şi anume: factorul P provenit de la S. phureja, care determină

a pariţia foarte timpurie (la 3 zile de la germinare) a unei colorări foarte
puternice a hipocotilului, şi un alt factor care apare mai tîrziu, odată cu
colorarea hipocotilului la plantulele din autofecundare, cu intensitate mai
mică de colorare şi care, cu mare probabilitate, este de origine maternă.

Asemenea factori au fost remarcaţi în general la S. tuberosum de către

D o d s şi L o n g (1955, 1956).

Selecţia formelor d iha ploide de la genitorii materni purtători ai acestui
factor se poate executa numai prin comparaţie cu populaţii autofecundate
şi trebuie să se oprească în momentul cînd la cele d in urmă a început co
lorarea hipocotilului.

La linia de ameliorare Li. 975/57, care chiar şi în condiţii de izolare
severă în seră a format un număr ridicat de plantule verzi (16,32%), ar
putea fi implicat fenomenul de cleistogamie. In general florile cartofului
sînt p.wtogine, dar unii grăunciori de polen sînt apţi la fecundare chiar
şi înainte de deschiderea florilor (S c h i c k, 1961). La soiul Auriga şi
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la liniile Lii. 58.343/9 şi Ka. 56. 125/188, la care castrarea şi polenizarea
s-au făcut în lan, acest fenomen poate fi atribuit unei fecundări necontrolate
de tipul gaitenogamiei şi adelfogamiei.
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Fig 2. - Curba germinării seminţelor şi a apariţiei cu
lorii violete a hipocotilului la o populaţie provenită din
încrucişarea speciilor S. tuberosum Lii. 52.269/21 E x S.
phureja G-L KS 0.62/31/1, în comparaţie cu populaţia au-

tofecundată a partenerului S. tuberosum.
Fig 2 - Curve of seed germination and appearance of the
violet colour in the hypocotyledon in a population issued
from the crossing of aS. tuberosum Lii.52.269/21 E x S.
phureja G·L KS 0.62/31/1, as compared to a selfed popula-

tion of the S. tuberosum partner.

Datele din tabelele 1 şi 2 arată că soiurile şi liniile de ameliorare
folosite ca genitori materni au exercitat o influenţă specifică asupra can
tităţii de sămînţă formată şi asupra frecvenţei formelor dihaploide rezul
tate din aceasta, în concordanţă cu afirmaţiile făcute de H o u g a s şi

Pe 1 o q u in (1957, 1960), H o u g a s şi colab. (1958 a, 1964), P e
10 q u inşi H o u g a s (1959 h), Pe 1 o q u inşi colah. (1960),
G a b e r t şi colab. (1962), Ben d e r (1963), J a k u bie c (1964),
W or m a n n (1963, 1964), F r a n d se n (1967).

Deşi în cercetările de faţă ca şi la unii din autorii menţionaţi mai
sus au existat genitori materni de la care nu s-a identificat nici un diha
ploid, tindem să credem că toate clonele tetraploide de cartof ginofertile
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sînt în măsură să formeze embrioni dihaploizi în proporţii mai mICI sau
mai mari dacă se execută volumul corespunzător de polenizări.

Ben d e r (1963) atribuie reacţia diferită a genitorilor materni
privind frecvenţa dihaploizilor în populaţie unei contribuţii genetice spe
cifice genomului matern care favorizează dezvoltarea apomictică a embrio
nilor. Ipoteza este sprijinită de H a k a n s s o n (1943), A a k e l' bel' g
şi B ing efo r s (1953) la Poa, R u h t i s c h hau ser şi H u n
z i k e l' (1954) şi M li n z ing (1958) la Potentilla, P o w e l' s (1945)?
Ger s tel şi colab. (1953) la Phartenium, după a căror părere procesele
apomictice sînt recesive, iar cele sexuale dominante.

Mai departe, dacă privim următoarele deziderate citogenetice ca o
condiţie de bază pentru dezvoltarea haplopartenogenetică a embrionilor;

- gametofitul apare printr-o macrosporogenezăcu reducerea normală;

- oosfera sacului embrionar în acest caz special nu este fecundată;

- dezvoltarea embrionului se poate desfăşura autonom;
- se dezvoltă un endosperm hexa ploid ca urmare a dublei fecundări

a nucleului secundar al sacului embrionar de către amîndouă spermatiile
sau de către un microspor neredus;
a tunci, un genitor ma tern tetra ploid care este homozjgot pentru o
mare parte a alelelor recesive ce dirijează procesele apomictice va pro
duce oosfere cu predispoziţie la dezvoltarea partenogenetică. Acestea, în
tîlnind gameţii masculi eorespunzători dublei feeundaţii a nucleului se
cundar, vor forma un proeent ridicat de dihaploizi. Dimpotrivă, dacă alelele
Care dirijează procesele sexuale sînt în mare parte dominante, atunci pro
cesele apomictice vor fi împiedicate şi vor apare fOarte puţini embrioni
dihaploizi.

Dacă această ipoteză corespunde realităţii, atunci se execută involuntar
prin crearea diha ploizilor o selecţi~ asupra genelor care coordonează dez
voI tarea apomictieă a embrionilor. In consecinţă, ar trebui ca genotipurile
tetra ploide rezultate din poliploidizarea mitotică a diha ploizilor să prezinte
o struetură genetică mai favorabilă pentru crearea de dihaploizi decît ge
nitorii materni iniţiali sau decît tetraploizii poliploidizaţi pe cale meio
tică. Aceasta ar uşura foarte mult introducerea dihaplodiei în ameliorarea
cartofului, deoarece alternarea suecesivă a ha ploidizării-poliploidizării
constituie o cale de ridicare a homozigoţiei materialului de ameliorare.

Influenţa partenerului polenizator ca stimulator al procesului de haplo
partenogeneză. Formarea seminţelor a fost influenţată diferit de către cei
doi polenizatori. Cu polenizatorul 0.62/31/2 s-au obţinut de 2-3 ori mai
puţine seminţe la o bacă deeîl cu 0.62/31/1, rezultatele fiind În concor
danţă cu cele obţinute de F l' a n d s e n (1967). S-ar putea crede fie că

polenizatorul 2 formează mai puţini microspori nereduşi, fie că g8meţii

acestui polenizator poartă cu ei un grad mai mare de letalitate, factori
care devin activi numai Într-o plasmă sensibilă de S. tuberosum.

F l' a n d s e n (1967) a putut dovedi că procentul de seminţ,e şiştave

şi de zigoţi care mor într-o fază foarte incipientă în ontogenie este mult
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mai ridicat la polenizatorul 2, aşa că ultima ipoteză are o probabilitate
mai mare.

Numărul de dihaploizi la 100 de fructe s-a situat la ambii polenizatori
Între aceleaşi limite (x = 9,9, respectiv 10,8). Rezulta tele corespund celor
obţinute la Sturgeon, Bay Wisconsin, de către G a b e r t (1963), care
timp de doi ani a realizat 10,5 dihaploizi (la 100 baco) pentru polonizatorul
1 şi 12,6 pentru polenizatorul 2. Dimpotrivă, F r a 11 d s e n (1967) a
obţinut la Koln-Vogelsang 42 dihaploizi la 100 de bace cu polenizatorul
1 şi 27 cu polenizatorul 2. Rezultatele acestui cercetător se deosebesc atît
relativ cît şi absolut faţă de cele realizate la Gross-Liisewitz şi la Sturgeon.
Probabil că abaterea rezultatelor lui F r a n d s e n se datorează faptului
că a folosit ca genitori materni un material cu multă intragresiune săl

batică, care s-a deosebit foarte mult genetic şi plasma tic de materialul lui
G a beI' t si al nostru.

Pe aceas'tă bază se poate formula părerea că folosind acelaşi material
şi lucrînd în condiţii asemănătoarese pot obţine rezultate apropiate şi că

frecvenţa dihaploizilor în populaţie este un parametru ce se poate reproduce.
Dacă se poate accepta că în faţa celor doi polenizatori a stat aceeaşi

rezervă de oosfere capabile să se dezvolte partenogenetic, atunci numărul

de dihaploizi obţinuţi la 100 de seminţe, la 100 de plantule şi la 100 de plan
tule verzi este un indiciu că aceşti doi polenizatori au folosit în mod
el iferit şansele de stimulare a dezvoltării ha plopartenogenetice a oosferelor.
Acest fenomen a fost subliniat şi de H o u g a s şi colab. (1964), G a
b e r t şi colab. (1962, 1963), J acu bie c (1964), care atribuie un
mare rol polenizatorului în realizarea unui procent rid ica t de dihu ploizi.

Contrar aşteptărilor ca toate plantulele cu hipocotilul verde să fie
dihaploide, s-au găsit puţine dihaploide, majoritatea fiind tetraploide şi

în cazuri izolate triploide. Asemenea cOnstatări au făcut şi R o t hac k e r
şi S c h ă fer (1961), J a k u bie c (1964), R o t hac k e r şi colah.
(1966) şi F r a n d s e n (1967).

Apariţia plantulelor verzi cu alt grad de ploidie decît 2x în populaţii

d in încrucişarea soiurilor tetra ploide cu tulpină verde cu poleniza tori de
S. phureja care posedă factorul dominant P de culoare violetă a hipoco
tilului poate fi explicată în mai multe feluri:

a) Ele pot fi descendenţi din autofecundări sau fecundări necon
trolate.

b) O poliploidizare spontană a dihaploizilor în stadiul de zigot poate
să ducă de asemenea la plantule verzi tetraploide. Asemenea cazuri au fost
descrise în cadrul genului Solanum de către J o r gen s e n (1928).

c) Plantulele verzi pot avea o provenienţă hibridă, numai căla for
marea lor acţionează, după F l' a n d s e n (1967), anumiţi factori modi
fica tori care împiedică exteriorizarea funcţiunii genei P.

d) Polenizatorii folosiţi nu au fost homozigoţi pentru factorii de
colorare a hipocotilului, segregînd în acest caz şi hibrizi cu hipocotilul
verde.



13 PARTENERII DE îNCRUCIŞARE ŞI FRECVENŢA DIHAPLOIZILOR 27

Dacă aceste plante verzi ar rezulta din autofecundări ar trebui să

,aibă aceeaşi medie şi distribuţie ca şi descendenţii din autofecundări. Dacă

ar fi zigoţi dihaploizi tetraploidizaţi spontan ar trebui să aibă cel puţin

.aceeaşi depresiune de consangvinizaro, dacă nu mai puternică decît auto
fecundările.

Figura 1 arată că plan tuleIe verzi cu alt grad de ploidie decît 2x an
.aceeaşi repartiţie ca şi cele violete şi se deosebesc în greutate, atît prin media
indivizilor cît şi prin distribuţie, de populaţ,iile dihaploide şi de autofe
~undări la toate soiurile.

Pe baza acestor rezultate se poate afirma cu multă siguranţă că plan
tuleIe verzi cu alt grad de ploidie decît 2x sînt hibrizi între soiurile S. tu
berosum (4x = 2n = 48) şi S. phureja (2x = 2n = 24), deci polenizatorul
0.62/31/1 nu este homozigot pentru factorii care determină colorarea vio
leUl a hipocotilului. Polenizatorul 0.62/31/2 care a dat, atît în încrucişările

cu soiurile tetraploide cît şi cu dihaploizii cu tulpina verde, mult mai puţine

plantule verzi, posedă, după cum presupune F l' a n d s en (1967), pe
lîngă gena homozigotă dominantă P, şi o genă de bază pentru formarea
antocianului I, dar în stare heterozigotă.Alela recesivă i a acestei gene pare
a fi cuplată cu o genă letală plasmatic sensipilăEl. care nu-şi exercită funcţia

de letalitate în plasma de S. phureja. In această ipoteză polenizatorul

0.63/31/2 poate forma două categorii de gameţi: P ~ şi cuplul letal

P i /'. 1 1 1-, In l'a port (e : ..
El

Primii, avînd amîndoi factorii de colorare dominanţi, formeaza. hi
brizi cu hipocotilul violet, iar ultimii hibrizi verzi, dar care din cauza
transferului într-o plasmă sensibilă de S. iuberoslun duc la moartea zigo-

ţilor formaţi. Prin crossing-over pot să apară şi gameţi de tipul P ~l'

care duc la formarea unui număr redus de plantule verzi tetraploide sau
triploide. Dacă această ipoteză corespunde realităţii, atunci se explică

şi numărul mic de seminţe viabile care se formează prin folosirea acestui
poleniza tor.

CONCLUZII

1. Legarea bacelor şi formarea seminţelor la încrucişarea între soiuri
şi linii tetraploide (4x = 2n = 48) ale speciei S. tuberosum şi poJenizatori
special aleşi de S. phureja (2x = 2n = 24) pentru inducerea formării

embrionilor dihaploizi sînt, din cauza diferenţei genetice şi a gradului de
ploidie al partenerilor, foarte reduse dar diferite în funcţie de structura
genetică a partenerului matern.

2. Partenerul matern influenţează, prin constituţia plasmonului şi a
genomului, frecvenţa indivizilor dihaploizi în populaţiile de plantule.
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3. In încrucişarea intre linia de ameliorare Lii. 52.26~/21 E şi S.
phureja 0.62/31/1, culoarea violetă a hipocotilului la descendenţii hibrizi
are două baze genetice: una de la tată, S. phureja, cauzată de factorul P,
care apare foarte timpuriu şi intens, iar alta de la partenerul matern, pro
vocată de alţi factori decît cei prezenţi în S. phureja şi care determină apa
ritia mai tîrzie si cu o intensitate mai mică a culorii.

, 4. Separare~ formelor dihaploide după culoarea hipocotilului la
partenerii materni cu tulpină colorată violet se pDa te face numa i
prin comparaţie cu plantule din autofecundare şi trebuie să se oprească în
momentul cînd la cele din urmă începe colorarea hipocotilului.

5. Polenizatorii din specia S. phureja influenţează foarte diferit atît
formarea seminţelor cît şi frecvenţa indivizilor diha ploizi în populaţie.

6. Polenizatorul S. phureja 0.62/31/2 trebuie să aibă prioritate în
lucrările de obţinere a formelor dihaploide, deoarece cota dihaploizilor
la folosirea acestui polenizator este mai mare. Constituţia genetică a trap.s
miterii culorii violete a hipocotilului la acest genotip este mai favorabilă,

ceea ce duce la formarea unui număr redus de plantule verzi cu alt grad de
ploidie decît 2x, oferind în felul acesta avantaje de selecţie.
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FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂFRECVENŢA ŞI DISTRIBUŢIA

FORMELOR DIHAPLOIDE LA SOLANU1l1 TUBEROSUlVl L.l

T. GOREA

După descoperirea primelor forme de cartof comun cu 24 de cromo
zomi de către Lam m (1938) şi apoi de 1 van o v s k a i a (1939) au
urmat numeroase cercetări organizate în S.V.A. de P e l o q u inşi
H o u g a s, care au pus bazele creării dirijate a acestor forme. Majori
tatea investigaţiilor au încercat în prima fază să stabilească contribuţia

partenerilor de încrucişare la realizarea unui procent maxim de diha ploizi
(H o u g a s şi P e 1 o q li in, 1957; P e l o q li inşi H o li g a s,
1958 a, 1958 b, 1959 a, 1959 b; H o li g a s şi colab., 1958 a, 1958 b;
Peloquin şicolab., 1960; Gabert şi colab., 1962; Jaleubiec,
1964; li' l' a n d s e n, 1967; G ore a, 1968; B u k a j, 1968 şi alţii).

Mai puţin a fost studiată măsura în care realizarea potenţialuluigenetic
de forme dihaploide al unei anumite combinaţii este influenţată de factorii
de mediu. W or m a n n (1963, 1964) studiază cîteva populaţii rezultate
din polenizarea unor soiuri de cartof cu diferiţi stimulatori de ha ploparte
nogeneză în condiţii de temperatură diferită. li' l' a n d s e n (1967) ana
lizează un număr foarte mare de combinaţii, folosind ca parteneri materni
un material cu puternică intragresiune de specii sălbatice de cartof şi se
referă între altele şi la distribuţia formelor diha ploide în funcţie de mărimea

seminţelor şi de energia germina tivă a acestora.
Era deci necesar să se stabilească ce reIa tii există între mărimea

bacelor, mărimea seminţelor, momentul germin'ării seminţelor şi masa
plan tulelor, pe de o parte, şi frecvenţa formelor diha ploide, pe de altă

parte. O importanţă deosebită pentru producerea dirijată de forme diha
ploide are şi stabilirea influenţei condiţiilor de mediu din timpul fructi
ticării şi de după fructificare asupra frecvenţei dihaploizilor. Lucrarea
de faţă abordează cîteva aspecte de acest fel.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Corespunzător factorilor ce urmau să se analizeze, s-au folosit metode
de lucru şi material experimental diferit:

1 Lucrarea a fost executată la Institut fur Pflanzenziichtung - Gross-Liisevits al
Academiei de Ştiinţe Agricole din Berlin sub conducerea Praf. Dr. Agr. Rudolf Schick şi

sub îndrumarea Dr. Habil. D. Rothacker.
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- Pentru examinarea relaţiei Între marImea bacelor şi frecvenţa

formelor dihaploide s-au grupat vizual 2 683 bace, provenite din opt
combinaţii Între S. tuberosum (4_x = 2n = 48) şi S. phureja (2 x = 2n =
= 24), obţinute prin metoda polenizării pe lăstari detaşaţi, în mari şi mici,
şi s-a urmărit separat frecvenţa dihaploizilor În populaţiile do plantule
rezultate de la aceste grupări de bace.

- În seminţele a trei popula ţii rezulta te din poIenizarea soiului
Ada şi a liniilor Ka. 56.125/188 şi Lii. 62.363/51 cu acelaşi poleniza tor,
s-a determinat frecvenţa dihaploizilor după ce seminţele au fost grupate
vizual în mari, mijlocii şi mici.

- Pentru stabilirea distribuţiei dihaploizilor în funcţie de energia
germinativă. a seminţelor, s-au identificat aceste forme pe grupe de seminţe

germihate la intervale de timp diferite după semănare, în populaţiile soiu
rilor Amsel, Ora şi Lii. 59.883/21 pole'nizate cu S. phureja G-LK S 0.62/31/1.
La soiul Sagitta această analiză s-a făcut în trei epoci diferite de însă

mînţare.

- În vederea stabilirii distribuţiei diha ploizilor în populaţiile de
seminceri în funcţie de greutatea lor s-a determinat masa plantulelor în
stadiul cotiledonal, acestea s-au plantat pe grupe de greutate şi în fiecare
grupă s-au determinat formele dihaploide. Analiza s-a făcut la trei popu
laţii (Amsel, Sagitta şi Lii. 52.269/21 E) polenizate cu S. phureja G-L KS
0.62/31/1 şi s-a repetat în trei epoci diferite de semănare.

- Pentru determinarea influentei conditiilor diferentiate de mediu
din timpul fructificării asupra frecvenţei dihaploizilor s-au ~ompa,rat rezul
ta tele încrucişărilor şi selecţiei din anul 1965, efectuate În condiţii de seră

prin metoda lăstarilor detaşaţi (Mc Lea n şi S t e v e n s o n, 1952 ;
P e l o q u inşi H o u g a s, 1958 a, 1958 b, 1959 a), cu cele din anul
1966, cînd poIenizarea s-a făcut în cîmp. Deşi în parte materialul folosit
a fost genetic diferit, numărul combinaţiilor şi volumul mare al materia
lului a fost suficient pentru a putea compara între elo cele două variante
în care s-au executat polenizările.

- Prin însămînţarea la trei epoci diferite a seminţelor provenite din
trei combinatii s-a urmărit să se stabilească dacă epoca de însămîntare

influenţează l:ealizarea prin alegere a potenţialului de indivizi dihapl~izi
formaţi.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

În toate combinaţiile, din bacele mari a rezultat un număr mai mare
de seminţe, cu un procent mai ridicat de germinare, decît din bacele mici
(tabelul 1). Şi frecvenţa formelor dihaploide a fost semnificativ superioară

la plantulele rezultate din seminţele bacelor mari. Din bacele mici, care
au reprezentat 40% din numărul bacelor, au rezultat numai 8,2% din
totalul de diha ploizi. Aceasta se da toreşte faptului că la folosirea metodei



Tabelul 1

Influenţa mărimii bacelor asupra frecvenţei formelor dihaploide (1 9 6 5)

Bace Seminţe Plantule dihaploide

~ ~ m'ri-I nr.

I
la o Igermin", nr.

I
la IOD

I
la IOD

I
l~ IOD

me *) nr. total bacă % total bace seminţe plantule

Amsel G-L KS 0.62/31/1 1 360 3 125 8,68 92,48 93 25,83 2,98 3,23
2 81 412 5,09 12,38 1 1,23 0,24 1,96

Sagitta "
1 395 3996 10,12 89,26 133 33,67 3,32 3,72

"
2 336 474 1,41 13,92 ° ° ° °

Wulkan "
1 176 1 300 7,42 95,00 14 7,95 1,08 1,13

"
2 85 85 1,00 80,00 ° ° ° °

Li. 975/57 "
1 70 274 3,91 96,35 11 15,71 4,01 4,17

"
2 51 272 5,33 69,87 2 3,92 0,74 1,17

tii. 58.469/7 "
1 175 740 4,23 84,73 30 17,14 4,05 4,80

"
2 134 512 3,82 75,39 20 14,93 3,91 5,18

Lii. 58.549/7 N "
1 230 1482 6,44 41,50 11 4,78 0,74 1,78

"
2 250 295 1,18 38,98 1 0,40 0,34 0,87

Lii. 59.883/21 "
1 148 2000 13,51 75,25 76 51,35 3,80 5,05

"
2 109 605 5,55 41,16 8 7,34 1,32 3,21

Lii. 60.535/110 N "
1 45 155 3,52 80,64 8 17,78 5,16 6,40

"
2 38 71 1,87 76,05 2 5,26 2,82 3,70

- 1 1599 13072 7,23 81,90 376 21,78 3,14 3,79
X 2 1 084 2726 3,16 50,09 34 4,14 1,17 2,01

DL 5% 3,06 25,77 12,54 1,06 1,11

DL 1% 4,52 38,06 18,53 1,56 1,63

DL 0,1 % 6,98 58,82 28,64 2,41 2,53

*) 1 = bace mari; 2 = bace mici
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Influenţa mărimii seminţelor asupra

Seminte

~ iJ masa a <;emănate
mărimea 1 000 boabe nr.

Ada G-L K50.62/31/1
mari 0,62796 844
mijl. 0,46022 352
mici 0,30333 420

Ka. 56.125/188 G-L K50.62/31/1 mari 0,61087 1 288
mijI. 0,47751 965
mici 0,34816 735

Lii. 62.363/51 G-L K5 0.62/31/1 mari 0,70100 700
mijl. 0,50318 627
mici 0,32302 265

x mari 0,64660 2832
mijI. 0,48030 1 944
mici 0,32483 1 420

DL 5% 0,06562
DL 1% 0,10859
DL 0,1 % 0,20325

de polenizare pe lăstari detaşa ţ,i se formează multe bace mici care nu ajung
la maturitate. Fenomenul se petrece mai ales atunci cînd lăstarii detaşaţ.i

putrezesc în vasele cu apă. Germinaţia redusă a seminţelor provenite din
bacele mici este un indiciu că formarea şi maturarea lor a fost întreruptă

de putrezirea Iăstarilor. Zigoţii diha ploizi, fiind mai sensibili şi probabil
cu un ritm de dezvoltare mai lent deeît cei aparţinînd gradelor superioare
de ploidie ale aceluiaşi genom, au fost afectaţi mai puternic şi într-o fază

mai incipientă. În consecinţă, apare ca o necesitate căutarea de metode
care să împiedice putrezirea Iăstarilor şi să asigure completa formare şi

maturare a tuturor bacelor şi seminţelor. Ben d e.r (1963) şi W or
ID a n n (1964) recomandă adăugarea în apă a 2-3 picături de nitrat
de argint, F r a n d s e n (1967) nitrat de argint sau permanganat de
potasiu, R o t hac k e ['1 (1-2 picături de hipoclorit de calciu etc.
După încercările noastre făcute în colaborare cu Dr. R o t hac k e r,
substanţele citate mai sus nu au avut nici un efect împotriva putrezirii
Iăstarilor.. Se pare că evoluţia bacteriilor pectolitice este greu de oprit
atunci cînd ele au ajuns prin ţesuturile libero-lemnoase deasupra punctului
de tăiere a lăstarului, mai ales în condiţiile de umiditate şi temperatură

cerute de fructificare.

1 Date nepublicate.
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distribuţiei formelor dihaploide (1966)
Tabelul 2

Plantule

germinate verzi dihaploide

I % I %
I

la 100

I
la 100nr. nr. nr. ~eminţe plantule

808 95,73 88 10,89 5 0,59 0,62
326 92,61 43 13,19 3 0,85 0,92
222 52,86 31 13,96 8 1,90 3,60

1 143 88,74 178 15,57 7 0,54 0,61
834 86,42 160 19,18 5 0,52 0,60
477 64,90 135 28,30 9 1,28 1,89

558 79,71 150 26,88 2 0,29 0,36
425 68,00 179 42,12 1 0,16 0,26
170 64,15 115 67,65 1 0,38 0,59

2509 88,06 416 17,78 14 0,47 0,53
1 585 82,34 382 24,83 9 0,51 0,59

869 60,64 281 36,64 18 1,17 2,03

21,63 22,54 1,70
35,79 - -
66,99 - -

Din polenizarea soiurilor tetraploide ale cartofului obişnuit S. tu
berosum L. (4 x = 2n = 48) cu specia chiliană diploidă S. phureja Juz.
et Buk. (2 x = 2 n = 24) se formează seminţe caro după W a n g e n
11 e i m (1961) au raportul de valenţă -ploidă tegument: embrion: endo
sperm arătat mai jos:

Tegument Embrion Endosperm

1 4x 2x (2x t br) 6x (4x tbr + 2x Phu)
2 4x 3x (2x tbr + Ix Phu) 5x (4x tbr + Ix Phu)
3 4x 4x (2x t br + 2x Phu) 6x (4x tbr + 2x Phu)
4 4x 5x (4x tbr + Ix Phu) 9x (8x tbr + Ix Phu)

Notă. Valorile trecute în paranteză indică provenienţa seturilor cromozom ale.

Gradul de ploidie al embrionului ar trebui să influenţeze şi asupra
mărimii seminţei. La cele trei grupe de mărimi în care au fost clasificate
seminţele înainte de semănat după masa a 1 000 de boabe, proce'ntul de
germinare, de plantule cu hipocotilul verde şi de forme dihaploide a fost
foarte diferit (tabelul 2). Cel mai mic procent de germinare (60, 64 %) a
fost la seminţele mici, din care a rezultat însă cel mai ridicat procent de
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forme dihaploide. Frecvenţa mai mare a dihaploizilor în grupa seminţelor

cu greutate mică, deşi statistic nesemnificativă, ne lasă 'să credem că em
brionii cu grad de ploidie redus (2x) se găsesc în seminţe mai mici.
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Fig.

După F r a n d se n (1967), există o dependenţă între mărimea

seminţelor şi procentul de plantule dihaploide. El găseşte că manmea
seminţelor pe aceeaşi treaptă de ploidie depinde şi de gradul de consang
vinizare. In ce măsură distribuţia dihaploizilor - cu precădere între plan
tuleIe rezultate din seminţele mici - este determinată de numărul de seturi
cromozomale sau de gradul de homozigoţie, mai necesită încă cercetări

sistematice. De reţinut este faptul că în alegerea de dihaploizi trebuie acor
dată o atenţie deosebită seminţelor mici, deoarece au o frecvenţă mai mare
de forme cu 24 de cromozomi. Distributia nu este însă suficient delimitată

pentru ca acest criteriu să poată fi fol~sit în selecţie.
Urmărind desfăşurarea în timp a germinării seminţelor şi în com

paraţie cu aceasta frecvenţa formelor dihaploide (fig. 1), se constată că:

- pe toată durata germinaţiei au putut fi identificate forme diha
ploide;
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- numărul acestora raportat la 100 de seminţe germinate a crescut
semnificativ în grupele de seminţe cu germinare întîrziată, atingînd ma
ximum la sfîrşitul perioadei de germinare.

--c::J .iI},sdmio(d'Ît:"c9 /"
----~//7<5d/7?//?M/'C"~c7%..:l
-----~ .!i?SJ/7?I"'h7cJÎC"c?~$.;J
----_•••--~ ,.1Ieo'/d .
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Fig. 2 - Relaţia între mersul germinării seminţelor şi

distribuţia formelor dihaploide la combinaţia Sagitta x S.
phureja 0.62/31/1 în trei epoci diferite de însămînţare.

Fig. 2 - Correlation between seed germination progress of
dihaploid form distribution in a Sagitta x S. phureja

0.62/31/1 combination at three different wwing times.

Fenomenul s-a repetat şi atunci cînd combinaţia cu soiul Sagitta
s-a însămînţat la trei epoci diferite (fig. 2). Rezultatele fiind în concor
danţă cu datele lui F r a n d s e n (1967), se poate afirma că seminţele

cu embrioni dihaploizi au o energie germinativă mai redusă decît cele
tetraploide şi ca atare o germinare întîrziată.

Cu toată frecvenţa foarte sporadică a formelor dHlaploide în grupele
de seminţe din primele zile de germinare, acestea nu se pot elimina de
la alegere fără a fi examinate, deoarece ar exista pericolul pierderii unui
număr foarte redus de dihaploizi, dar probabil cei mai viguroşi şi foarte
valoroşi pentru ameliorare.
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Fig. 3 - Distribuţia formelor dihaploide după greutatea plantulelor în stadiul
cotiledonal, determinată la trei combinaţii diferite.

Fig. 3 - Dihaploid form distribution by seedling weight in the cotyledon
stage, determined in 3 different combinations.
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Frecvenţa mai mare a formelor dihaploide între plan tuleIe cu masă

mică încă din stadiul cotiledonal este ilustrată de figura 3. La toate cele
trei combinaţii cercetate formele dihaplaide au fost distribuite între plan
tuleIe cu greutate pînă la 14, respectiv 16 mg, limită peste care nu a mai
fast identificat nici un individ dihaploid. Fenomenul s-a repetat şi atunci
cînd gruparea după mărime a plantulelar înainte de repicat s-a executat
vizual (fig. 4). Acest lucru paate fi apreciat ca o expresie a corelaţiei habi
tusului, vigorii şi vitalităţii cu treapta de ploidie la S. tuberosum. După

constatările lui Ro t hac k e r şi S c h ă fer (1961), R o t hac k e r
şi calab. (1966), R o t hac k e r şi calab. (1966), W 6 r m a n n
(1967) şi G ore a (1968), la formele dihaploide de S. tuberosum habi
tusul, producţia de tuberculi, mărimea tuberculilor şi alte caractere mor
fologice sînt semnificativ mai mici decît la formele tetraploide.
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Fig. 4 - Relaţia între gruparea vizuală a plantulelor după mă

rime înainte de repicare şi conţinutul în forme dihaploide, de
terminat la 9 combinaţii diferite.

Fig. 4 - Correlation between seedling vi sua! grouping by size be
fare transplanting and dihaploid forms, determined in 9 different

combinations.

Le b e d e v a (1967) stabileşte că toate organele, precum şi o serie
de alte caractere morfologice şi fiziologice, se modifică cantitativ în sens
pozitiv prin creşterea gradului de ploidie. La S. tubcrosum această modi
ficare nu mai este o legitate cînd treapta de ploidie 4 x este depăşită.

G ore a (1968) stabileşte deosebiri statistice între formele dihaploide
şi tetraploide de cartof la un număr de 9 caractere morfologice şi citologice



40 T. GOREA 10

pe care le studiază sub aspectul pretării lor pentru aprecierea grad~lu~

de ploidie la identificarea de forme dihaploide. Deosebirile de masa ŞI

vigoare care determină existenţa cu precădere a formelor dihaploide printre
plantuleIe mici nu pot fi folosite ca indicator eliminatoriu de alegere, dar
din faza apariţiei frunzelor adevărate trebuie lua te în considerare.

Abundenţa de forme d iha ploide este influenţată şi de condiţiile de
mediu din timpul premergător fructificării, precum şi din perioada ger
minării semintelor şi a cresterii semincerilor. Toti indicii care caracteri
zează fructific~rea, cu excepţia numărului de semii:lţe la bacă, au fost mai
ridicaţi atunci cînd s-a folosit polenizarea în seră pe lăstari detaşaţi (ta
belul 3). Producţia de forme dihaploide a fost superioară atît absolut cît
şi raportată la 100_ de flori polenizate, la 100 de bace, la 100 seminţe şi la
100 de plantule. In cazul polenizării pe lăstari detaşaţi În seră, pentru
obţinerea unei plante dihaploid_e a fost necesar să se polenizeze 17 flori
şi să se cultive 41,5 seminceri. In cazul cînd polenizarea s-a făcut în cîmp
necesarul de flori poleniza te şi seminceri cultiva ţi a fost de 82,6, respectiv
119,6.

Tabelul

Comparaţia rezultatelor privind fructificarea şi producţia de forme dihaploide prin metoda
polenizării Iăstariior detaşaţi şi a polenizărilor în cîmp (1965-1966)

Criterii de apreciere a succesului polenizării

Nr. soiuri şi linii de S. tuberosum folosite ca parteneri
materni

Nr. flori polenizate
Nr. bace legate
Nr. bace legate Ia 100 de flori polenizate
Nr. seminţe obţinute

Nr. seminţe obţinute Ia o floare
Nr. seminţe obţinute Ia o bacă

Nr. seminţe germinate
% semin ţe germinate
Nr. plantule verzi
% plantule verzi

P lantule dihap loide

Nr. total
Nr. Ia 100 de flori polenizate
Nr. Ia 1O~ de bace legate
Nr. la 100 de seminţe

Nr. la 100 de pIantule
Nr. flori poIenizate necesare pentru obţinerea unei plante

dihaploide
Nr. seminceri cultivaţi pentru obţinerea unei plante dihaploide

Metoda de polenizare

lăstar i
în cîmpdetaşaţi

12 9

8654 12718
3829 1 444

44,25 11,35
27515 26227

3,18 2,06
7,19 18,16

21 064 18425
76,57 70,24

1 607 3285
7,63 17,82

507 154
5,86 1,21

13,24 10,66
1,84 0,59
2,41 0,84

17,08 82,58
41,55 119,64
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Pe 1 o q u inşi H o u g a s (1959 a) menţionează eă prin folosirea
metodei Iăstarilor detaşaţi (decapitation method) la polenizare au obţinut

între O şi 5,6 dihaploizi la 100 de flori, în timp ee la polenizările din eîmp
numărul de dihaploizi a variat între O şi 4,2. Această metodă, descrisă de
l\fc L o a n şi S t e v e n s o n (1952) şi perfecţiona tă do P e 1 o q u i n
şi H o u g a s (1959 a), a fost folosită cu succes do R o t hac k o l' şi

S c h ă fer (1961), Bon dor (1963), W or m a n (1964), J a c u
b i o c (1964), FI' a n d s o n (1967) şi alţii.

Fa ptul că şi l'a portul între formele diha ploide şi totra ploide a fost
mai favorabil metodei Iăstarilor detaşaţi ne face să eredem eă complexul
de factori din seră nu numai că a influentat favorabil numărul absolut de
oosfere care s-au dezvoltat partenogen~tic: ci a modificat şi rolaţiile între
procesele sexuale şi cele apomictico. In afară de aeeasta, la polenizările

din cîrn p liber au a părut foarte multe plantule eu hipocotilul verde totra
ploide, ca rezultat al fecundărilor neeontrolate de tipul gaitenogamiei şi

adelfogamiei, care au îngreuiat mult procesul de selecţie a formelor diha
ploide. Dacă eonsidorăm că numărul de zigoţi forma ţ,i prin ha ploparteno
geneză a fost în amîndouă complexele de mediu egal, atunci eondiţiile din
seră, care impun în general un ritm mai rapid de creştere şi dezvoltare,
au oferit condiţii mai bune embrionilor dihaploizi şi au împiedicat pieirea
timpurie a acestora.

Influenţa condiţiilor do mediu asupra numărului de forme dihaploide
IlU se limitează numai l~ perioada fructificării, ci se extinde asupra în
tregii perioade de vegetaţie a generaţiei generative (tabelul 4). În cazul
însămînţării unor populaţii pentru alegerea do forme dihaploide la trei
epoci diferite, procentul de germinare a seminţelor nu este diferit. Deose
biri mari apar între prima epocă (12.III.1966) şi celelalte două (27.V şi

12.VI.1966) în eoea ee priveşte procentul de plante cu 24 de eromozomi.
In prima epocă de însămînţare au fost alese, la acelaşi număr de seminţe,

mult mai puţine plantule dihaploide decît în epocile a II-a şi a III-a (36 :
: 116 + 108). Pierderile de plante de la germinare şi pînă îu momentul
dotorminării gradului de ploidie (fig. 5) au fost în epoca 1 mult mai mari
(30 %) decît la însămînţările din epocile a II-a şi a III-a (7,85 %).

Dacă considerăm numărul de forme dihaploide caro s-ar fi putut
obţine în epocile a II-a şi a III-a, în cazul cînd în aceste epoci nu s-ar fi
pierdut nici un semincer, ca potenţial iniţial al acestor trei combinaţii,

a tunci pierderile în forme diha ploide s-ar fi ridicat în epoca 1 de Îllsă

mînţare la 70%, iar în epocile a II-a şi a III-a numai la 7,88% şi respectiv
8 % d in potenţialul iniţial.

Analizînd comparativ pierderile de plantule în timpul vegetaţiei la
trei populaţii de seminceri ale aceluiaşi soi (plantule cu hipocotilul violet
4 x, rar 3 x = hibride; plantule cu hipocotilul verde din caro nu s-au
separat formele dihaploide 4 x + 2 x, rar 3 x = hibride + dihaploide~
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Tabelul 4

Influenţa condiţiilor de mediu din timpul a trei epoci de semănare asupra numărului

de dihaploizi aleşi (1966)

Seminte I Plantule
;-

germinate verzi dihaploide"<ţ <3 "'- semă-"
nr·1 nr.1

,,'"
"~,, nate Ila loolla l.o0lla 100°E nr. % % nr. bace semlfi- plan-
"'-"
~"' te tule

Amsel G-L KS 0.62/31/1 1 1 500 1316 87,73 69 5,24 II 6,36 0,73 0,84
II 825 831 99,52 97 11,81 47 49,47 5,70 5,72
III 800 753 94,12 91 12,08 35 38,04 4,38 4,67---- --------

G-L KS 0.62/31/1
1 1330 1 172 88,12 79 6,74 15 11,36 1,13 1,28

Sagitta II 1330 1217 91,50 165 13,56 56 42,42 4,21 4,60
III 1336 1 178 88,17 124 10,52 62 46,97 4,66 5,26--------

Lii. 52.269/21 E
1 1600 1486 92,87 49 3,30 10 7,46 0,63 0.67

G-L KS 0.62/31/1 II 1 600 1498 93,62 57 3,81 13 9,70 0,81 0,87
III 1600 1 537 96,06 52 3,38 11 8.21 0,69 0,72--

- 1 4430 3974 89,57 197 5,09 36 8,39 0,83 0,93
X II 3755 3536 94,88 319 9,73 116 33,86 3,58 3,73

III 3736 3468 92,78 267 8,66 108 31,07 3,24 3,55
--

DL 5% - - 7.17 4,84 29,83 27,34 3,04 3,12

*) epoca 1 = 12.III; epoca II = 27.V.; epoca III = 12.VI.

b.. --=:s:il-_. _f?cf'cf'X

Ll-l1~~eI:'~=I;':Ţ-=-=:-~?cf'o.%

./ ff .//7
E~occ? 0& 6't'n.:t9"!>'/'C'

Fig. ,5 - Dependenţa pierderilor în forme dihaploide de condi
ţiile de mediu din trei epoci diferite de însăminţare (valori medii

din trei combinaţii diferite).
Fig. 5 - Dependence of losses in dihaploid forms on environment

at three different sowing times (mean values of 3 different
combinations).
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plantule rezultate din autofecundare = 4 x, fig. 6), rezultă că pierderile
cele mai mari s-au înregistrat la populaţiile autofecundate (40%), urmate
de grupa plantulelor verzi din care încă nu s-au ales formele dihaploide
(32%). Grupa cu plantule violete de origine numai hibridă a înregistrat
cele mai puţine pierderi (12 %). Procentul ridica t de pierderi din grupa

~

~ ~
~ 60

j
.~ 0°1 lI,
~ 4°i /
~ :1 'A \ ~11,..il ii:

j
l " \ \_\ II I

~ /() / \/"'. \ II iiii rffil'i!,

j2 O '-'-.---r-----r-----,-.~____;-r__~~'_Y'-);__+_'__"'r-_L":U.-'LiI.l1lliL
'\ ; -1 6 6' /0- /c?/4 /6 /6' c?tJ,?.P 7o?c?/

../ ./ . ,.,o/c.?,olt/R
Grev/d{t'O? /a? re' jJ/cOJ/'e(m,9) 'p/C"nk

Fig. 6 - Pierderile în plantule după germinarea seminţelor în
trei grupe diferite de seminceri proveni ţi de la aceleaşi soiuri în

funcţie de greutatea în faza cotiledonală.

Fig, 6 - Losses of seedlings after seed germination in three dif
ferent groups of different seed crops originating from the same

varieties, according to weight in the cotyledon stage.

de plante rezulta te din autofecunda ee şi din cea în care se_află formele
eliha ploide este un efect al homozigotiznrii factorilor letali. In consecinţă

se poate spune că numărul redus de forme dihaploide din epoca 1 este un
efect al pieirii unui mare număr de plantule dihaploide în condiţiile nefa
vorabile ale acestei epoci de însămînţare. Nu se poate preeiza care factor
al .complexului de mediu din seră a determinat pierderi aşa de mari la se
minceri în general şi la formele diha ploide în special. Substratul Ilutritiv,
temperatura şi umiditatea au fost păstrate în general constante în toate
cele trei epoci de însămînţare.

Dura ta medie zilnica de străIueire a soarelui a fost în primele 5 săp~

tămîni după germinarea ~cminţeloI' în prim a epocă de 2,391 ± 0,522 ore,
în epoca a II-a de 7,851 ± 0,623 ore şi în epoca a III-a de 7,114 ± 0,714
ore. Pierderile mari în genoti puri diha ploide s-ar putea atribui puternicei
reacţii a acestora la condiţiile nefavorabile de lumină. Această presupunere
stă însă fn opoziţie cu rezultatele obţinute de IVI e i n 1 şi R o t h a 
c k e r (1963), care au găsit că dihaploizii folosesc mai bine condiţ,iile nefa-
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vorabile de lumină. J ung e s şi R o t hac k e 1'1 găsesc în 1968 că

formele dihaploide reacţionează mai puternic la condiţ,iile de lumină decît
formele tetraploide, iar Ro t hac k e r şi Mei n 1 (1962) arată că

formele dihaploide încep asimilarea dimineaţa cu o oră luai tîrziu şi o
încheie seara cu o oră mai devreme decît formele tetra ploide şi ca a tare
reacţionează diferit la condiţiile de lumină.

CONCLUZII

1. Frecvenţa şi distribuţia formelor dihaploide, în afara partenerilor
de încrucişare, sînt tnfluenţate în mod diferit de mărimea bacelor şi gradul
lor de maturare, de mărimea şi energia germinativă a seminţelor, de mă

rimea semincerilor, precum şi de condiţiile de med iu din timpul fruc
tificării.

2. Conditiile de mediu existente în timpul germinării semintelor si
al creşterii pl~ntulelor influenţează folosirea la maximum a potenţialul~i
genetic de forme dihaploide dintr-o anumită combinaţie.

3. Pentru valoriticarea întregului potenţial de forme dihaploide al
unei populaţii de seminţe este necesar să se ia toate măsurile pentru ger
minarea tuturor seminţelor, iar celor cu germinare întîrziată să li se acorde
o atentie deosebita.

4: Datorită masei şi vitalitătii mai reduse a formelor dihaploide încă
din stadiul de zigot ele au o distribuţie corespunzătoare în populaţiile de
seminceri. Acest lucru trebuie luat în considerare atît la identificarea for
melor diha ploide, cît şi la cultivarea generaţiei genera tive destinată ale
gerii de dihaploizi.

5. În condiţiile nefavorabile de mediu din timpul semănatului şi

creşterii plantelor şi în special în condiţii de lumină naturală insuficientă

se înregistrează pierdCl'i foarte mari de forme dihaploide.
6. Luînd în considerare factorii de mediu care iniluentează frecventa

formelor dihaploide, precum şi pe cei care determină distribuţia acesto;'a
în populaţie, se poate folosi la maximum potenţialul genetic al combina
ţiilor realiza te.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF îN ZONA BRAŞOV

H.l. GROZA, T. CATELLY şi S. MUREŞAN

Lucrarea se ocupă cu studiul unui material variat din soiuri de import,
ca urmare a cerinţelor permanente determinate de caracterul intensiv al
producţiei de cartof, preeum şi de neeesitatea existenţei unui bogat rezervor
de genitori În ameliorare. Rezultatele se Îneadrează în rîndul sintezelor
româneşti anterioare ( Bre t a n şi colab., 1958; Cat elI y şi eolab.,
1967; Cat e Il y şi colab., 1968), caraeterizînd, în eondiţiile specifice
zonei foarte favorabile pentru cultura eartoiului, un număr de soiuri ee
au constituit obiectul sintezelor Întocmite În alte ţări (IVI oIl e r, 1961;
H o gen E s c h şi Z ing str a, 1962 ; R ecam i e r, 1963 ; H 0

gen E s c h şi colab., 1965; W e r ner, 1965; Bulletin des varietes,
1967; Rassenlijst voor landbouwgewassen, 1967; Rezultatî mejdunarodnogo ispi
taniia rannih, srednerannih i pozdnih sortov kartofelea v 1966 godu, 1967;
Rezultati mejdunarodnîh sortoispitanii s kartofelem v 1966 godu, 1967).

MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

În anii 1967-1968 a fost ţinut sub observaţie un sortiment de 79
soiuri de cartof, grupate conform soiurilor standard româneşti astfel: 10
soiuri timpurii raportate la Carpatin; 17 soiuri semitimpurii comparabile
cu Braşovean; 31 soiuri semitîrzii de precocitatea soiului Măgura; 21 soiuri
tîrzii confruntate cu Merkur.

Producţia s-a evaluat prin organizarea a 6 culturi comparative în
dreptunghi la tin de tipul 4 X 4 X 5 şi 4 X 4 X 3, în anul al doilea al
culturii urmărindu-se şi dinamiea formării producţiei de-a lungul a 7 epoci,
Într-o aşezare de acelaşi tip (numărul de euiburi reeoltabile la pareelă pe
repetiţii a fost de 64 în primul caz şi de 20jpareelă X repetiţie X epocă

în cel de al doilea). Calculul analizei varianţei s-a completat, în cazul cul
turilor comparative de dinamieă, şi cu estimarea tangentei unghiului de
ritm al formării producţiei (C a te Il y şi colab., 1967). Soiurile au fost
reprezentate, pentru primele epoci de reeoltare earacteristiee, într-un grafic
avînd pe abseisă valori proeentuale de zile realizate la recoltare din totalul
zilelor perioadei de vegeta ţie şi pe ordona tă valori procentua le de reeoltă din
mărimea reeoltei realizate la maturitate.
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Comportarea la viroze grave şi mana foliajului a fost notata conform
scării 1-9, pentru viroze după procentul de plante atacate (nota 1 = 0% ;
nota 2 = 0,1 - 1%; no ta 3 = 1,1 - 5 %; nota 4 = 5,1 - 10%; nota
5 = 10,1 - 25%; nota 6 = 25,1 - 40%; nota 7 = 40,1 - 60%; nota
8 = 60,1 - 80%; nota 9 = 80,1 - 100%), iar pentru mană după inten
sitatea atacului. Aprecierile privind starea plantelor s-au efectuat pentru
viroze în anul al doilea de cultură, iar pentru mană în ambii ani. Analizele
de calitate culinară au respectat sistemul testărilor organoleptice (L u g t
şi G o o d i j k, 1959), rezultatele prozentîndu-se prin multiplicarea cu
100 a sumei a trei note medii, sub forma coeficientului valorii culinare
{aspect, gust, înnegrire) şi a grupelor de folosinţă (sfărîmare la fierbere,
.consistenţă, făinozitate). Amidonul s-a determinat prin metoda balanţei

Polikheit. De asemenea, s-a urmărit şi evoluţia în dinamică a coeficientului
valorii culinare (C.V.C.) şi a amidonului.

Soiurile întrunind caractere net superioare, exprima te în condiţiile

zonei Braşov, sînt redate într-un tabel conclusiv completat cu note pentru
bogăţia în flori, polen şi bace.

REZULTATELE OBŢINUTE

Spre deosebire de soiurile semitîrzii şi tîrzii a căror perioadă de vege
taţie nu a variat, soiurile timpurii şi semitimpurii şi-au prelungit vegetaţia
în anul 1968, ca o consecinţă a precipitaţiilor sporite din iulie şi august
şi a absenţei atacului timpuriu de mană, defavorizat de seceta neobişnuită

a primăverii şi verii. Se constată ineficienţa precipitaţiilor din anul 1968
pentru soiurile Carpatin şi Braşovean, caz~te prea tardiv pentru a mai
influenţa producţia scazută de tuberculi. In schimb, atacul extrem de
puternic de mana de la începutul lunii septembrie a diminuat tendinţa

de întîrziere a vegetaţiei şi a scăzut producţia, comparativ cu anul 1967,
la soiurile semitîrzii şi tîrzii. Procentul de amidon explică efectul secetei
în cazul soiurilor Carpa tin şi Braşovean, respectiv al precipita ţiilor în
.cazul soiurilor l\lerkur (tabelul 1).

Soiurile timpurii Adwira şi Planet prezintă producţii semnificativ
superioal'e martorului Carpatin, precum şi o bună calitate culinară (tabe
lul 2). In general, soiurile încercate au prezentat un randament mare al
recoltei, dar rezistenţă la secetă au avut puţine, acestea presupunîndu-se
,a fi doar soiurile de bună dinamică a formării producţiei (tabelul 3).

Soiurile semitimpurii Essex şi Augusta au fost deasupra producţiei

realizate de martor. Heideniere, conform grupei sale de folosinţă, posedă

,o bună calitate culinară. Spre deosebire de soiurile timpurii, unele soiuri
semitimpurii nu au putut scăpa de atacul manei din anul 1968. Interesant
de menţionat este soiul Suttons Abundance, care în anul 1968 a depăşit

foarte semnificativ pe Braşovean, încadrîndu-se în cele 0,1 procente ale
erorii din anul 1967 şi semnalînd o rezistenţă probabilă la secetă.
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Comportarea soiurilor standard În anii 1967-1968 la Braşov
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Tabelul 1

Nr. cul-
Suma pe per. de vegetati ea:

tur ii Pro- Subst. Amidon

I
Soiul Anul compa- duet ia uscată OI C.V.C. temperaturi i precipitatiilor

qJha % 10
rative ac mm

1967 3 225,6 17,5 10,2 1 010 .IF Y 17W'W./I'

Carpatin $(;]~~
(timpuriu-semi- 1968 3 177,8 20,5 14,7 1 200 J /--= ~/~

O ti.
timpuriu)

12,4 1 105 8/J~ (/7M?media 201,2 19,0
...... IOOmm

----------
1967 5 224,1 18,5 11,7 1 100 2309,1 331,1

Braşovean 1968 5 224,0 23,2 16,5 1 450 2374,5 280,7
(semitimpuriu)

media 224,0 20,8 14,1 1 275 2 341,8 355,9

----------
1967 5 327,7 21,3 14,1 1 150 o .JYY.H}ffJ!$"K

Măgura /rJ~~ ~,/&t~?
1968 5 266,1 23,0 15,0 1 200 0./ "/.9M

(semitîrziu) <JC .c'Om??
media 296,9 22,1 14,5 1 175 ~~mmm

----------
1967 3 289,4 23,8 16,0 1 350 2 741,8 370,1

Merkur
(tîrziu) 1968 3 264,6 22,1 14,4 1 300 2774,9 339,4

media 277,0 22,9 15,2 1 325 2758,3 354,7

Dintre soiurile semitîrzii, Luna, Regale, Tedria şi Andrea au pre
zentat un potenţial productiv superior sOlului Măgura. Se observă că,

exceptînd soiul Konsul, nu s-au înregistrat diferenţe de sens ale semnifi
ca tiei statistice în cei doi ani la soiurile semitîrzii si Ia cele tîrzii. Regale
ar~ o bună si constantă calitate culinară. Neatacate de mană au fost Electre
(R1), Horsa' (R1 ), Tedria (R1 ), Regent (Rs), Lawa (RsR 4 ) şi Jizera.

Dintre soiurile tîrzii, foarte bună recoltă au dat soiurile Urtika,
Anco, Milva şi Eve. Cifrele orientative de structură a recoltei evidenţiază

pe Urtika, Institut de Beauvais şi Milva. Pentru conţinut de amidon Eu
evidenţiază soiurile Kenavo, Norma şi Pollux. Diferenţele de valoare el

grupei de folosinţă, între ani, se datoresc efectului precipitaţiilor din iulie
şi august (76,8 şi 101,4 mm în 1968 comparativ cu 36,5 şi respectiv 61,8 WID

în 1967) şi constau într-o consistenţă mai slabă şi o structură mai gros18ră

a amidonului. Rezistenţ,ă reIa tivă la mană posedă soiurile Erendira, .I!-'ita
şi Norma.

- .-, .1ale, VoI. II
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Dinamica formării producţiei a fost urmărită în 7 epoci (ultima
coincizînd cu maturitatea), sub aspect dublu: acela al producţiei efective
economice (producţie brută totală) şi al dinamicii specifice (de realizare
a potenţialului productiv propriu soiului). Tabelul 3 şi figura 1 evidenţiază

60

'c.~~ c"O 1.
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Fig. 1 -- Dinamica formării producţiei de tuberculi la soiurile timpurii:
Beta - 1.1.1; Corntessa - 2.1,2; Odenwalder Blaue - 3.2,3; Adwira - 4.2,1; Gallo - 4.3.2;
Sultons Forernost - 4,4.3; Carpatin - 5,5,3; Erato - 6.5.4; prirnabel- 6.7.3; Planet 

7,7.5; Atlanta - 8.7.4 (cifrele indică locul ocupat de soiul respectiv la cele 3 epoci).

Fig. 1 - Dynamics of tuher yield formation in early varieties.
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Fig. 2 -- Dinamica formării producţiei de tuberculi la soiurile semitimpurii:
56-F.F.-12 - 1,1,1; Whee!er - 2.2,2; Unzen Ulster - 3.3.3; Heideniere - 3.3,1; Agronomiceskii - 3.4,5;
Niederarnbacher jqcobi - 4,4,4; Braşovean - 5,6.6; Pentland Crown - 6.7.8; Iskra - 6,5.6;. Augusta
- 6,5.5; Essex - 7.4,4; Sultons Abundance - 7.5,9; Dr. Mc Intosh - 7,6,7; Toni - 7.7.8; Etoile du

leon - 7,8,8; Eiga - 8,9,9 (cifrele indică locul ocupat de soiul respectiv la cele 3 epoci).
Fig. 2 -- Dynamics of tuber yield formation in half-early varieties.

ca producţie efectivă şi dinamică specifică soiurile timpurii Comtessa şi

Adwira; ca dinamică se evidenţiază şi soiul Beta. Cu excepţia soiului
Wheeler, excelent ca producţie efectivă şi dinamică specifică, celelalte



Tabelul 2

Comportarea soiurilor de cartof experimentate în anii 1967-1968 la I.C.C.S. Braşov

Producţia (%) structura Comportarea Amidon (%) Grupa de
recoltei la: folosinţă

Soiul Ţara de org'ine

1967 I 1968 % tUb'l % tub. viroze I mană 1967 I 1968 1967 I 1968
mari mijI. 1-9 1-9

a) Soiuri timpurii

Carpatin România 100,0 100,0 35 29 8,1 508 670

Adwira R.F.G. 145,5*** 81,7 13 22 5 7,1 11,3 13,6 660 660

AtIanta Germania 112,8*** 89,3 22 40 7 9,1 10,9 17,3 440 690

Beta Polonia 82,6°°0 53,6°°0 8 30 6 7,1 9,9 13,0 590 630

Comtessa R.F.G. 107,4* 68,3°° 7 29 6 7,1 12,6 11,2 700 590

Erato Belgia 92,6° 59,0000 10 31 6 8,1 15,1 13,2 530 930

Gallo R.F.G. 113,8* 81,4° 22 30 4 6,1 13,0 11,3 580 760

Odenwalder Blane Germania 112,2*** 76,9° 8 16 6 7,1 14,1 14,2 710 730

Planet R.F.G. 126,3* ** 106,8 10 33 5 9,1 14,7 13,6 700 660

Primabel Franţa 132,2*** 91,7 35 36 7 8,1 17,0 13,5 740 860

Suttons Foremost Anglia 110,1** 118,6 30 46 5 7,1 13,5 690 930

b) Soiuri semitimpurii

Braşovean România 100,0 100,0 24 40 610 960

Agronomi ceski i U.R.S.S. 110,0*** 38,5000 15 33 9 9 16,9 14,3 760 820

Augusta R.F.G. 141,0*** 101,8 33 36 5 9 14,5 14,0 900 930

Daroli Franţa 129,7** 75,1 c 42 35 4 5 16,3 14,5 730 830

Dr. Mc Intosh Anglia 60,9°0 102,4 30 38 5 6,9 9,8 13,6 500 1 090

Elga Germania 115,5* 84,7°° 36 35 6 7,9 12,3 11,0 660 730

Essex S.U.A. 146,6*** 101,3 43 44 4 5,1 14,8 12,4 950 830

Etoile du Leon Franţa 50,6°°0 108,3 26 33 3 8,9 9,3 12,9 520 930

56-FF-12 Danemarca 63,8°°0 63,5000 8 28 8,8 11,0 13,0 500 l' 020

Heideniere R.F.G. 92,9 73,3°°0 20 28 5 1,1 15,5 12,3 580 760

Iskra U.R.S.S. 91,7 104,2 33 42 5 7,9 17,6 15,0 660 1 090

Niederarnbacher Jacobi R.F.G. 137,3*** 82,6°0 37 41 5 6,1 15,6 14,7 720 800

PentIand Crown Anglia 112,2 114,1* 60 34 4 4,9 16,5 12,3 810 1 020 ~



Tabelul 2 (continuare)

Producţia (%) Structura Comportarea Amidon (%) Grupa de
recoltei la: folosinţă

Soiul Ţara de origine

1967 I 1968 %tub. I%tub. viroze I mană
1967 I 1968 1967 I 1968mari mijl. 1-9 1-9

Suttons Abundance Anglia 85,1°00 133,0*** 21 30 5 9,6 10,8 13,5 500 690
Toni Germania 85,3°00 96,5 21 28 7 8,6 16,4 15,0 580 900
Unzen Ulster Japonia 119,6*** 108,2 40 47 5 8,9 14,2 14,4 960 720
Wheeler Japonia 89,8 74,1°0 32 37 6 7,1 11,2 13,8 560 730

c) Soiuri semitÎrzii
Măgura România 100,0 100,0 54 40 783 960
Andrea R.F.G. 116,3** 103,6 37 33 6 3,1 18,5 11,2 710 1 060
Angelika Germania 100,8 69,0°00 35 35 6 8,9 15,8 13,3 670 800
Arnika R.F.G. 73,1 000 63,8°°0 42 37 5 3,6 16,9 14,3 680 860
Claudia Franţa 93,6 127,9* 33 36 3 6,9 12,2 11,1 480 700
Eleetre Belgia 90,1 56,7°00 25 5 1,1 22,0 19,5 1 180 900
Gunda R.F.G. 106,8 90,1 ° 52 35 5 4,2 16,7 11,8 960 730
Horsa R.F.G. 114,9* 102,1 32 39 5 1,1 19,0 1060
Imperia*) Suedia 89,4000 102,8 37 42 3 8,9 17,0 15,2 730 960
Isola R.F.G. 104,1 84,0°°0 58 31 :3 4,9 16,2 16,1 670 860
Jizera Cehoslovacia 79,8°00 68,7°°0 34 39 4 1,1 17,8 16,9 850 930
Kerpondy Franţa 88,2° 108,8 50 36 4 8,9 11,6 13,1 560 740
Konsul R.F.G. 112,4 * 85,3°° 19 20 4 4,1 17,1 16,5 740 790
Lawa Polonia 104,0 88,3 28 37 5 1,1 21,2 17,8 800 1 060
Lipinskii Polonia 107,2 101,0 40 36 4 6,9 18,6 16,8 850 920
Luna R.F.G. 126,7** * 125,8** * 38 35 3 3,1 22,1 20,1 940 1 130
Margot Germania 92,7 100,7 48 49 5 3,2 21,8 17,8 990 1 020
Norin No. Japonia 101,3 59,4°00 30 36 6 8,1 20,5 18,0 750 1 090
Nava Franţa 81,5°00 101,7 36 44 5 3,9 13,1 11,1 560 730
Ojel 99,1 99,9 34 32 3 8,9 17,5 13,8 850 900
Orion Anglia 70,2°00 85,0°°0 30 45 5 3,8 20,1 17,5 880 1 130
Pavo *) R.F.G. 123,5** * 123,6* ** 42 40 6 3,9 18,3 15,0 650 860
Peot *) R.F.G. 106,9** 1 1,0 34 37 3 2,9 16,1 14,1 650 800



Regale Franţa 120,8* ** 116,8 43 35 5 3,7 17,7 13,7 650 730
Regent Olanda 83,2°0 63,0000 20 42 4 1,1 20,0 16,1 700 830
Rita CehoslQvacia 80,4000 72,9°°0 41 41 3 7,1 17,0 16,1 810 1 090
Roswitha *) Germania 80,1 000 62,5°°0 37 36 9 6,1 18,0 16,6 1060 830
Tedria Olanda 122,8* ** 91,4 45 32 5 1,1 19,6 18,5 850 1 060
Tisa U.R.S.S. 82,0"° 45,7°°0 28 30 5 4,1 18,2 16,8 870 1 060
Virgil S.U.A. 52,1 000 63,5°00 18 36 5 9,1 14,5 15,5 790 1 060
Wega Germania 35,0* 97,1 35 39 6 7,9 16,3 14,5 610 830
Wiga R.F.G. 108,5 98,4 26 36 5 5,9 19,7 13,3 860 1 050

d) Soiuri tîrzii

Merkur Germania 100,0 100,0 30 33 750 947
Anco R.F.G. 120,1 *** 157,4*** 26 41 2,1 15,5 11,6 670 690
Baltyk Polonia 101,8 54,0°00 38 34 7 5,1 23,3 12,8 1 060 1 200
Cajka Cehoslovacia 114,7* 104,0 21 38 6 3,1 19,7 19,0 810 860
Cosima R.F.G. 103,7 106,8 33 36 5 2,4 18,0 I 030
Milva Danemarca 119,4*** 147,0* ** 49 28 2,2 18,0 13,0 1 060 1 030
f:rendira Mexic 75,8°°0 44,6000 34 19 7 1,1 18,0 15,1 560 960
Eve 116,2*** 147,8*** 43 32 4 2,3 19,5 17,5 950 1 020
Fita Polonia 91,3° 81,7':>0 40 35 7 1,1 17,2 14,5 860 930
Gemma Germania 78,5°00 101,5 23 40 5 2,9 16,5 990
Hindenburg Germania 83,8°°0 82,8°° 45 36 5 7,8 18,7 15,4 880 900
Industrie Germania 84,5000 87,9 30 33 5 8,8 19,8 17,5 850 1 060

S Institut de Beauvais Franţa 84,4000 106,9 55 31 3 8,7 9,8 11,6 610 990

i Kenavo Franţa 86,5°°0 106,6 33 39 5 3,2 26,0 12,2 1 090 960
Konsuragis Germania 115,6* 100,6 32 38 5 7,9 19,0 16,8 970 790

~ Norma R.F.G. 91,4° 97,8 30 36 5 1,1 21,0 18,4 890 990; Ovalgelbe Germania 83,2°00 63,1 000 19 44 7 6,8 17,2 14,0 680 860

I
Pepo Germania 110,9** 126,5*** 35 38 4 4,2 19,3 17,6 950 1 020
Pollux R.D.G. 94,0 126,5*** 44 36 5 1,3 24,3 21,1 900 960
Ronda Germania 95,4 104,3 49 30 4 7,7 19,7 17,5 850 990
Suevia R.F.G. 90,5 98,9 22 37 5 2,3 19,2 17,5 1 180 1 000
Urtika R.F.G. 118,2*** 123,1 ** * 57 33 5 1,3 19,0 16,7 880 990

JIl) Producţia s-a raportat la media soiuri lor menţionate la categoria de precocitate respectivă.
('Jl
CJ.J



Dinamica formării producţiei de tubercllli, a amrdonlliui şi a C.V~C.

Tabelul 3

Producţia (%) Amidon *) C.V.C. *)

Soiul
Epoca

I
Epoca

I
Epoca I Epoca

I
Epoca

I
Epoca

I
Epoca Epoca IEpoca Epoca I Epoca

1 II III IV V VI VII III VI III VI

a) Soiuri timpurii

Carpatin 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,5 103,3 103,1 105,5
Adwira 128,6*** 119,9** 107,1 99,0 95,8 88,5 85,0°00 118,4 100,0 103,0 100,0
Atlanta 112,0* 96,4 98,2 99,5 114,3* 107,3 104,8* 123,9 106,2 146,0 136,0
Beta 126,0*** 102,7 86,3°°0 84,8° 82,8° 116,8 102,8 118,3 100,0 70,7 100,0
Comtessa 127,3*** 119,4** 96,8 89,8 89,8 82,7 72,8°°0 114,1 100,0 128,5 100,0
Erato 70,6°° 79,9°0 72,9°00 78,6°00 81,0°0 78,2° 85,0°°0 104,3 103,5 91,5 84,5
Ga110 100,0 97,1 95,5 81,7°0 70,7°°0 69,5°00 71,1 00 94,5 87,3 116,0 91,0
Odenwalder Blaue 120,6* ** 102,7 88,800 90,7 97,6 89,6 85,5°°0 100,4 88,0 83,5 89,0
P1anet 116,0** 105,8 94,8 97,0 110,6 106,3 105,7* * 107,6 96,1 96,6 100,0
Primabel 89,3°0 91,4 93,4 93,5 100,9 9:3,7 92,1 coo

1
114 ,6 90,4 137,0 163,0

Suttons Foremost 131,;3*** 97,6 94,5 89,5 95,8 95,5 95,8° 100,7 84,1 97,3 93,3

b) Soiuri semitimpurii

Brasovean roo
.
o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,4 95,3 93,2 126,3

Agronomicesk ii 84,6°00 69,6°°0 67,0°00 62,0°°0 54,4°°0 92,1 46,8°°0 110,0 100,0 77,6 100,0
Augusta 96,0 95,0 97,1 107,4 99,5 96,0 89,6°°0 111,9 103,0 80,0 100,0
Dr. Mc Intosh 59,3°°0 66,2°°0 76,3°°0 78,5°00 70,2000 75,1° 85,5000 100,2 87,0 125,0 125,0
E1ga 74,8°00 72,9000 75,6°00 63,5000 92,2 88,2 0 100,1 117,2 103,0 92,6 102,4
Essex 72,1 000 69,5°°0 86,200 89,6 94,1 92,6 89,3 113,0 106,5 103,0 111,8
EtoiIe dl,l Leon 92,1 89,8°00 91,6° 88,30 107,4* 108,1 ** 112,9*** 107,0 98,6 73,7 88,8
56-FF-12 115,2* 103,8 100,2 86,9°° 81,8°00 76,7000 71,1 000 118,5 100,0 91,4 100,0
Heideniere 57,2000 63,0°°0 68,2°00 59,5000 65,9°°0 64,8°°0 45,0°00 130,7 101,0 73,4 118,0
Iskra 71,4000 70,0°00 72,3°00 77,6°°0 80,0°°0 90,8 94,9 107,7 101,3 78,2 97,4
Niederarnbacher Jacobi 105,6 102,1 113,9** 95,9 106,7 102,7 88,2 120,7 103,8 88,8 104,7
Pentland Crown 82,3°°0 75,0°°0 76,7°00 70,8°00 99,4 92,7 112,1 92,3 91,3 55,6 59,4
Suttons Abundance 78,6°°0 77,600 69,4°°0 77.5°00 89,6 93,6 160,6*** 128,0 92,8 83,6 123,3
Toni 80,0°°0 81,000 87,4°0 84,2° 94,5 93,6 99,2 120,5 93,6 116,0 116,0
Unzen Uister **) 94,2 95,7 101,3 107,4 101,8 101,3 94,0 109,4 96,3 112,5 142,8
Wheeler **) 133,6*** 119,8*** 118,9*** 108,4 100,5 98,8 95,6 124,5 104,6 101,4 142,8



c) Soiuri semitîrzii

Măgura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 123,2 100,0 82,3 100,0

Andrea 94,5 112,6 108,7 111,0 111,6** 107,9 101,3 118,3 99,0 98,5 71,4

Angelika 148,8*** 130,4*** 105,8 120,9* 103,~ 103,7 81,3° 104,6 101,5 80,2 143,2

Arnika 54,7°°0 110,5 86,6° 99,2 83,2° 78,0°°0 94,9 107,2 94,8 69,1 102,1

Eleetre 119,7 124,8*** 108,0 119,0* 95,9 90,1 70,7°° 127,5 111,0 92,6 85,3

Gunda 85,7 98,7 89,9 119,3* 109,0 107,7 98,5 110,6 103,7 76,0 126,7

Horsa 92,3 101,4 97,4 96,0 92,8° 91,2 102,6 122,6 113,8 128,8 121,2

Imperia **) 149,9*** 136,4* ** 136,3*** 130,9* ** 126,2*** 118,0 117,3*** 113,0 87,4 116,6 133,3

Isola 108,3 109,9 101,4 109,7 121,3* * 112,8* 94,2 100,5 83,9 85,0 110,0

Jizera 186,9*** 143,4*** 112,0* 138,9*** 118,0* 109,4 79,7° 102,6 96,9 84,0 87,0

Konsul 158,3*** 129,1 *** 116,2** 136,8*** 124,1 *** 113,7* 88,6 101,8 86,8 71,8 70,5

Lawa 89,0 92,0 82,1°0 84,6 91,2° 88,0 103,0 107,3 100,0 76,0 105,0

Lipinskii 142,8*** 128,7*** 115,6* 133,2*** 121,3*** 122,3** 106,4 105,6 98,5 108,7 124,6

Luna 112,0 106,1 109,8 104,9 103,5 92,6 107,3 108,0 112,1 77,0 115,2

Margot 95,2 96,2 73,3°° 95,6 90,7 86,3° 96,0 85,8 83,8 61,6 74,4

Norin no. 110,9 97,6 86,1° 100,3 90,5° 81,4° 93,0°° 118,9 109,0 78,1 100,0

Nova 152,8*** 130,9*** 123,7* ** 110,5 98,8 93,7 68,2°°0 109,1 99,7 100,0 102,9

Ojel 142,8*** 123,9*** 112,7 120,0* 113,2** 110,0 98,4 127,7 111,1 89,0 100,0

Orion 102,3 90,0 83,0°° 95,6 91,4 83,3° 80,4° 95,5 83,7 63,0 96,6

Pavo **) 94,7 99,8 100,6 105,3 102,3 106,2 104,6** 106,0 95,4 85,0 108,3

Poet **) 86,6°° 104,5 82,6 92,3 113,3 105,2 117,2*** 96,1 88,1 103,0 80,3

Regent 104,7 104,3 82,7°° 100,3 92,5 89,5 74,6°° 104,6 92,2 154,8 112,9

Rita 203,5*** 188,7* ** 146,9*** 163,5*** 138,9*** 127,6* ** 86,0 106,4 83,0 100,0 102,7

Roswitha **) 81,6°0 74,7° 52,0°°0 71,5°00 58,2°°0 70,6° 60,7°°0 96,3 90,6 90,6 84,0

Tedria 127,4* 114,5* 102,5 96,9 90,8° 85,1 79,8° 120,1 109,5 89,8 100,0

Tisa 102,1 94,3 86,9 143,0*** 72,1°00 167,9°00 58,1°00 106,4 88,7 100,0 107,5

Virgil 177,3*** 150,9*** 129,2*** 129,9** 101,1 114,2* 86,0 i09,4 98,0 66,2 103,7

Wega 110,9 98,5 93,8 113,9 98,2 104,9 99,8 102,0 100,2 80,0 73,3

Wiga 92,3 116,9* 106,9 104,9 115,1 *** 106,4 99,5 108,3 96,3 114,8 98,7

d) Soiuri tardive

Merkur 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,6 106,0 90,6 123,7

Anco 140,3*** 163,6*** 142,5*** 168,9*** 156,4* ** 146,3* ** 210,4*** 132,5 102,0 70,5 147,4

Cajka 63,4°°0 111,9 107,5 99,6 107,5 96,9 120,2* 94,8 104,1 74,6 93,3

Cosima 63,5°°0 77,2°00 92,2 103,2 88,6° 84,7°° 95,6 112,4 97,1 64,2 94,7

Milva 96,6 111,3* 102,9 122,8*** 111,3** 111,8** 208,2*** 112,7 103,9 93,7 137,5

Erendira 37,0°°0 38,2°°0 46,7°°0 50,4°°0 46,6°°0 50,0°°0 58,1°00 91,9 90,1 69,2 98,9 01
01



Tabelul 3. (continuare)

Producţia (%) Amidon *) C.V.C'. *)
Soiul

Epoca Epoca I Epoca I Epoca I Epoca I Epoca I Epoca Epoca IEpoca Epoca IEpoca1 II III IV V VI VII III VI III VI

Eve 52,3°°0 85,6°°0 92,7 104,5 106,8 99,4 142,8*** 93,7 91,1 46,0 95,0

Pita 64,9°°0 66,9°°0 81,1°°0 80,7° 72,2°°0 69,4°°0 89,6 113,8 98,1 106,2 100,0

Gemma 43,0°°0 72,5°°0 85,1° 84,2 77,8°°0 81,5°00 100,5 94,9 97,5 72,9 88,5

Hindenburg 44,3°°0 54,1°00 67,0°°0 77,1° 71,4000 68,2°°0 85,9 106,2 94,7 60,0 100,0

Industrie 67,5°°0 73,]0°° 97,1 101,9 101,9 103,5 108,0 109,8 104,2 68,1 100,0

Institut de Beauvais 84,1 104,5 94,5 112,6* 107,5* 101,2 189,3*** 96,7 97,5 65,6 120,0

Kenavo 51,6°00 63,3°°0 68,4°00 79,7° 70,3°°0 73,7°°0 101,9 102,4 111,1 87,0 92,4

Konsuragis 72,3°°0 110,4 109,2 100,0 105,4 105,9 114,1 112,5 107,8 78,9 72,3

Norma 27,8°°0 54,1°00 68,8°°0 75,8°° 71,4°00 66,6°°0 92,4 121,4 110,8 76,0 114,4

Ovalgelbe 26,4°°0 36,2°°0 37,3°°0 47,1°00 43,9°°0 54,1°00 83,9° 92,9 69,0 63,6 95,4

Pollux 47,0°°0 76,8°°0 87,6° 105,5 91,2 90,5° 107,0 89,8 86,5 60,1 lOl,7

Ronda 43,0°°0 71,3°°0 80,0°° 89,0 99,7 92,7 131,2*** 104,4 103,6 71,8 86,3

Suevia 91,8 114,4 126,0** lO3,0 119,5*** 109,6 IlO4
,6

128,9 119,3 75,6 90,5

Urtika 64,2°°0 82,0°°0 94,5 lO9,3 95,5 91,1 126,9* ** 103,8 lOl,5 83,5 111,7

*) Valorile sînt procente din valorile reali7ate "in epoca VII
$*) Producţia s·a raportat faţă de media soiurilor menţionate Ia categoria de precocitate respecfivă.
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Fig. 3 - Dinamica formării producţiei de tuberculi la soiurile
semi tîrzii :

Electre - 1,1: Tisa - 2.1: Nova - 3.1; Tedria - 3,2; Norin 1 - 4,5;
Wiga - 5.3; Oiei - 5,4; Lipinskii-5.4; Măgura - 5,7; Virgil - 6,2;
Jizera - 6,3; Andrea - 6,4; Angelika - 6.4; Roswitha - 6,4; Rita 
7,3; Horsa-7,5; Luna-7.5; Wega-7,6; Konsul-8,4; Regent-8,5;
Arnika - 8,7; Lawa - 8,7: hola - 9.5; Orion - 9.6; Jmperia ~ 9,7;
Gunda - 10,7; Pavo - 10,8; Poet - 10,9 (cifrele reprezintă locul

ocupat de soiul respectiv la cele 2 epoci).

Fig. 3 - D ynamics of tuber yield formation in half-late varieties.
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Fig. 4 - Dinamica formării producţiei de tuberculi la soiurile
tîrzii :

Anco - 1.1; Institut de Beauvais - 1.4; Merkur - 2.2; 53-Co-14
3.3; Suevia - 3.3; Pepo - 3.5; Konsuragis - 3.5; Hindenburg - 3,6;
Cosima - 4.3; BaJtyk - 4,4; Fita - 4.5; Cajka - 4.5; Pollux - 5.4;
Industrie - 5.4; Erendira - 5,5; Gemma - 5.5; Urtica - 5,6; Norma
- 6,6; I\enavo - 6.7; Ronda - 7.8; Ovalgelbe - 8,6; Eve - 8.6
(cifrele reprezintă locul ocupat de soiul respectiv la cele 2 epoci).

Fig. 4 - D ynamics of tuber yield formation in late varieties.



Tabelul 4

Soiuri evidenţiate prin capacitate ridicată de producţie şi caractere de genitori

Productia q/ha Bogătia îm caradere de genitori

Grupa calitate Comp. bună la

Soiul Genealogia
de ritm

precoci· flori polen bace
viro,"Iro"o'tate *) 191)7 1968 1-9 1-9 1-9 formare ","pă I .prod. folo~. amidon

dwira Bona x 44.335/68 P 312,2*** 137,6 ++ +
Ianet Semineer x Flava P 270,9*** 179,6 +
omtessa Primula x Friihmolle P 230,3* 115,1° 2 4 1 ++ +
ugusta Bona x W-R,asse SP 320,3* ** 202,3 2 4 1 +

;Vheeler SP 204,0 142,9 7 5 ++
eideniere SP 207,9 191,1°00 2 5 + ++

una Johanna x Nummernsorte ST 332,0* ** 376,4*** 8 2
1

4 ++ + +
egale (Aekersegen x al ympia)

I
x B.F. 15 ST 463,9* ** 253,7 4 4 1 +

edria Bevelander x Triumf x
x S. demissum X Furore

x (Saskia x Friihmolle) ST 321,8* ** 273,4 5 7 3 ++

neo M.P.I. 335/57 x Aeker-
segen T 345,5*** 315,0*** 8 3 5 ++ -Î- + +I

ilva B-606-37 x Dr. Me.
Intosh T 344,5* ** 294,2*** 7 2 2

I

+

Iollux Spatz x Gii. 633 T 317,5 360,6* ** 3 2
,

+ -r-,

M

P

A

T

A

P

C

A

v

H

L

R,

*) p = timpuriu: SP = "emitimpuriu; ST = sernitîrziu; T = tîrziu.
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soiuri semitimpurii sînt inferioare martorului Braşovean; linia 56-FF-12
începe tuberizarea devreme şi biolDgic realizează un ritm rapid specific
(tabelul 3, figura 2). Martorul sem.itîrziu Măgura e depăşit continuu sub
ambele forme de dinamică de către Lipinskii şi Virgil (mai puţin Electre,
Nova şi Wiga), iar ca producţie efectivă şi de către Konsul şi Rita (ta
belul 3, figura 3). Soiul tîrziu Anca îl depăşeşte ca producţie şi dinamică

specifică pe martorul Merkur (tabelul 3, tigura 4).
Urmărindu-se curbele inregistra te la dinamica acumulării amido

nului s-a observat atingerea unui maxim la epoca III, care uneol'i e
chiar mai mare decît cel de al doilea maxim realizat la sfîrşitul perioadei
de vegetaţie. Astfel, valorile realiza te la fiecare epocă, raportate procen
tualla valoarea ultimei epoci, au fost: la Carpatin 79,1 - 103,8 - 107,5 
102,1 - 126,4 - 105,5 - 100,0; la Braşovean 87,3 - 89,8 - 103,4 - 95,8
- 112,4 - 95,3 - 100,0; la Măgura 74,4 - 100,2 - 123,2 - 111,3 
110,6 - 100,0 - 100,0; la Merkur 77,5 - 94,2 - 110,6 - 106,8 - 99,3 
106,0 - 100,0.

Aproximativ aceeaşi situaţie se constată şi pentru C.V.C., ceea ce
indică o îmbunătătire a calitătii tuberr,ulilor, prin mărirea continutului
de apă provocată ele precipitaţiile ce nu prelungit vegetaţia. La' soiurile
standard valorile au fost, prin aceeaşi raportare procentuală, de: 87,3
- 103,8 - 103,1 - 86,8 - 111,6 - 105,5 - 100,0 pentru Carpatin;
71;9 - 79,3 - 93,2 - 82,5 - 103,2 - 126,3 - 100,0 pentru Braşovean;

75,5 - 76,8 - 82,3 - 82,3 - 96,8 - 100,0 - 100,0 pentru Măgura;

95,1 - 86,5 - 90,6 - 90,1 - 94,2 - 123,7 - 100,0 pentru Nlerkur.
La soiurile semitimpurii şi mai ales la soiurile semitîrzii şi tîrzii

procesul se normalizează aplatizîndu-se primul maxim, datorită perioadei
specifice de vegetaţie mai lungă. Această evoluţie' diferită dă indicaţii

asupra momentului optim de recoltare din punct de vedere al C.V.C. şi

respectiv al amidonulu,i (acesta din urmă întregistrînd oscila ţii şi un prim
maxim mai mare).

În tabelul 4 se prezintă cele mai bune soiuri studiate, evidenţiate

prin capacitatea de producţie şi calitatea culinară, alături de elemente
hibridologice. Soiul Comtessa este indicat pentru dinamica foarte bună,

iar Heideniere pentru rezistenţa la mană, deşi producţia lor finală în 1968
e semnificativ inferioară martorului.

CONCLUZII

1. În urma experimentării a 79 soiuri de cartof se remarcă, după cri
teriile economice ale marii producţii, în vederea introducerii în reţeaua

culturilor comparative de stat, soiurile timpurii Adwira şi Planet, soiul
semitimpuriu Augusta, soiurile semitîrzii Luna şi Tedria, precum şi soiul
tîrziu Milva.
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2. Se pot folosi în ameliorare (ca genitori) soiurile Adwira, Comtessa
şi Wheeler pentru buna dinamică a producţiei, Heideniere, Anco şi Milva
pentru buna comportare la boli, Regale şi Luna pentru diverse calităţi

culinare.
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INFLUENŢA EPOCII DE PLANTARE ASUPRA INFECŢIEI

CARTOFULUI CU VIRUSURI

N. COJOCARU

Lipsa mijloacelor practice de combatere directă a virozelor carto
fului impune ca în producerea cartofilor pentru sămînţ.ă şi în înmulţirea

acestora să se utilizeze un întreg complex de măsuri indirecte, care previn
sau reduc infectarea plantelor cu virusuri. Pe lîngă măsurile fitosanitare
specifice producerii cartofului pentru sămînţă, în acest complex sînt incluse
şi metode agrotehnice. Numeroşi autori (S c h w e i ger, 1962; P o P
şi Cojocaru, 1963; Bireţki şi Gabriel, 1964; Gall şi

colab.,1964; Gabriel, 1964; Hruska, 1964; Maierhofer,
1964; C o joc a r u, 1966 etc.) arată necesitatea utilizării măsurilor care
determină o răsărire ş~ o parcurgere mai timpurie a fazelor de vegetaţie,

ca preîncolţirea şi planLarea timpurie. S c h w e i ger (1962), Bir e ţ k i
şi G a b r i e 1 (1964), G a b r i e 1 (1964) relatează că pe măsură ce
plantarea se face mai tîrziu, procentul plantelor virozate creşte.

Diminuarea răspîndirii infecţiilor virotice prin plantarea timpurie a
cartofilor este rezultatul realizării unor culturi înalte, încheiate înainte
de intensificarea zborului vectorilor ( N e i t zel, 1965), şi al ajungerii
plantelor mai devreme într-un stadiu de rezistenţă fiziologică de vîrstă,

astfel că în perioada de zbor maxim al vectorilor, plantele sînt mai rezis
tente la infecţie (Schweiger, 1962; Bireţki şi Gabriel,
1964; Gall şi colab., 1964; Hruska, 1964; Maierhofer,
1964).

G a b r ieI (1964) arată că influenţ,a epocii de plantare asupra infec
ţiilor virotice variază în functie de zborul afidelor, de aici decurgînd o
diferenţiere anuală şi zonală. In acest sens, experienţele efectuate au ur
mărit să stabilească influenţa epocii de plantaI-e asupra infectării cu virusuri
a culturilor de cartof, în condiţiile Depresiunii Bîrsei.

MATERiALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

Experimentarea s-a efectuat la Braşov în perioada 1964-1968, din
care primii doi ani la SLupini, iar restul la Măgurele, unde frecvenţ,a afidelor
este în general mai mare _ (P o P şi C o joc a l' u, 1963). S-au utilizat
soiurile Urgenta şi Ora. In anul 1964 plantarea s-a efectuat în 4 epoci,
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prima constînd din 2 variante şi anume tuberculi încolţiţi la Întuneric
şi tuberculi neÎncolţiţi. In restul anilor s-au experimentat cîte 5 epoci de
plantare la intervale de 7-11 zile, în 4 repetiţii aşezate după metoda blocu
rilor, iar mărimea parcelelor a variat între 120 şi 144 plante. InJecţia iniţială

el materialului de sămînţă la soiurile Urgenta Şl respectiv Ora a variat
astfel: 2,3% şi 3,9% în anul 1964; 13,3% şi 6,4% în 1966; 0,5% şi 1,1%
în 1967. Pentru anul 1965 s-a utilizat în continuare materialul rezultat din
experienţa anului anterior.

Infecţia virotică s-a determinat prin notări vizuale efectuate în anul
unnător la plantele provenite din tuberculii reţinuţi pe variante (cîte 2
tubcrculi ~~e la fiocare plantă). Procentul anual de infecţie reprezintă dife
renţa dintre infecţia totală şi cea iniţială. Pentru analiza statistică, pro
centele de infecţie au fost transformate în unghiuri conform formulei:
unghiul = arc sin V- procent (C o a p o i u, 1968). De asemenea s-a deter
minat si productia de tuborculi în functie atît de momentul planUirii, cît
şi de gradul de' infecţie virotică a materialului.

Tabelul 1

Numărul de aHde prinse zilnic într-un vas galben, cumulat
pe pentade, in anii 1964-1967

Perioad::l
1964

Stupi ni

1965

Măllurele

1966 1967

1- 5.VI 9 2 2 14

6-10.VI 9 9 301 85

11-15.VI 11 2 249 26

16-20.VI 42 26 670 142

21-25.VI 77 167 1 524 184

26-30.VI 36 472 568 840

1- 5.VII 63 644 2 193 539

6-10.VII 357 140 985 145
;

11-15.VII 389 288 1 353 593

16-20.VII 186 106 1 110 715

21-25.VII 346 107 68 913

26-31.VII 220 95 93 1 370
1- 5.VIII 68 55 32 644
6-10.VIII 101 46 5 590

11-15.VIII 15 2 9 69
16-20.VIII 48 67 12 93
21-25.VIII 7 96 14 90
26-31.VIII 29 28 2 142

Tot a 1 I 2013 2352 9 190 7 194
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REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII
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Frecvent,a afidelor în perioada de cercetare arată că cel mai redus
zhor a avut loc în anii 1964 şi 1965, însă în ul_timul caz perioada de zbor
maxim a început cu 10-15 zile mai devreme. In anii 1966 şi 1967 zborul
afidelor a fost de peste 4 ori şi respectiv 3 ori mai mare decît în 1964, pre
zentînd o intensificare puternică începînd cu a doua jumătate a lunii iunie
în anul 1966 şi după 25 iunie în 1967 (tabelul 1).

Epoca de plan tare a influenţ,a t puternic răspîndirea virusurilor şi

respectiv procentul plantelor infectate (tabelele 2 şi 3). Astfel, în toţi anii
de corcetare, numărul plantelor infectate la ambele soiuri a fost în general
cu atît mai mare, cu cît plantarea s-a executat mai tîrziu. Cele cîteva excepţii

(epoca a doua din 1965 şi el patra din 1966 la soiul Urgenta; epoca a patra
din 1965 şi a _cincea din 1966 la soiul Ora) nu infirmă mersul general al
fenomenului. In consecinţă, răspîndirea virusurilor transmisibile prin afide,
în perioadele de plantare încercate (14.IV - 1.VI), a crescut progresiv cu
lD tîrzierea plan tării cartofilor.

Tabelul 2

Infecţia virotică a soiului Urgenta în funcţie de epoca de
plantare, în perioada 1964-1966

I Plante viro:ate

AnpI

I

Data

I
Dif. Semnif.pIantării % f~ţă

% re Mt.

20.IV 11 ,5 100 -
1964 30.IV 14,8 128,7 3,3 **

10.V 17,9 155,6 6,4 ***
20.V 18.1 157,4 6,6 ***

DL 1%
DL 0,1 %

2,8
5,5

24,3
47,8

17.1V 21,9 100 -
27.IV 18,9 86,3 -3,0 oeo

1965 7.V 28,0 127,8 6,1 ***
17.\1 35,5 162,1 13,6 ***
27.\1 41,6 190,0 19,7 ***

DL 0,1 % 1,7 7,8

28.1V 43,2 100 -
6.\1 59,5 137,5 16,3 ***

1966 16.\1 62,6 144,9 19,4 ***
23.\1 56,7 131,2 13,5 ***

l.VI 67,7 156,7 24,5 ***

DL 1% 1,8 4,2
DL 0,1% 3,5 8,1
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Tabelul 3

Infecţia virotică a soiului Ora În funcţie de epoca de
plantare, În perioada 1964-1967

Plante virozate

Anul
Data

I
Dif. Semnif.plantării % fată

% de Mt.

20.IV 5,1 100 -
30.IV 7,1 139,2 2,0 *1964 1O.V 10,7 209,8 5,6 **
20.V 13,1 256,9 8,0 ***

4

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

1,6
3,2
6,2

31,4
62,7

121,6

17.IV 5,7 100 -
27.IV 9,7 170,1 4,0 ***

1965 7.V 11 ,6 203,5 5,9 ***
17.V 8,8 154,4 3,1 **
27.V 21,1 370,1 15,4 ***

DL 1%
DL 0,1%

1,7
3,2

29,8
56,1

28.IV 34,7 100 -

6.V 39,8 114,7 5,1 ***
1966 16.V 42,2 121,6 7,3 ***

23.V 63,1 181,8 28,4 ***
l.VI 60,8 175,2 26,1 ***

DL 1%
DL 0,1 %

2,4
4,7

6,9
13,5

14.IV 21,0 100 -

27.IV 25,4 120,9 4,4 ***
1967 4.V 29,2 139,0 8,2 ***

13.V 35,9 170,9 14,2 ***
24.V 41,1 195,7 20,1 ***

DL 0,1% 2,6 12,4

Aceste rezultate trebuie privite în raport cu frecvenţa afidelor în
momentul răsăririi plantelor şi cu vîrsta acestora şi gradul de încheiere
a culturii în perioadele de zbor maxim al vectorilor. Răsărirea eşalonatil
a plantelor pe o perioadă destul de lungă (19.V - 27.VI) a corespuns
unor perioade diferite ca intensi ta te de zbor al afidelor. Astfel, plantele
din primele două epoci de plantare au răsărit în ultima decadă a lunii mai,
cînd frecvenţa afidelor era foarte redusă, pe cînd răsărirea plantelor din
ultimele ~poci a avut loc într-o perioad ă de creştere progresivă a zborului
afidelor. Inflorirea plantelor s-a produs cu un decalaj de 10-20 zile între
prima şi ultima epocă de plantare, ceea ce corespunde la tot atîtea zile
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de întîrziere în încheierea culturii. Reducerea zborului de atac al afidelor
cu depărtarea de la pămînt (C o joc a r u, 1963 1 ; N e i t zel, 1965),
decalajul mare între variante în răsărire şi încheierea culturii, precum şi

creşterea progresivă şi accentuată a zborului afidelor începînd în general
cu a doua jumătate a lunii iunie, evidenţiază faptul că plantele din dife
ritele epoci de plantare au fost supuse unor condiţii diferite de infecţie.

De asemenea, trebuie releva tă influenţa rezistenţei de vîrstă la infecţie,

la car~ plantele au ajuns în momente diferite în funcţie de epoca de plantare.
In acest sens pledează şi datele din tabelul 4, care indică la ambele

soiuri o reducere distinct semnificativă a răspîndirii virusurilor în cazul
încolţirii tuberculilor înainte de plantare. Tuberculii încolţiţi au răsărit

cu 5 zile mai devreme şi deci încheierea culturii şi atingerea stadiului de
rezistenţă fiziologică au avut loc mai timpuriu. B eri n d e i şi colab.
(1959) şi B eri n d e i (1963) arată că încolţirea la lumină a tuberculilor,
pe lîngă creşterea substanţială a producţiei în cazul recoltărilor timpurii,
determină şi un avans de creştere de 10-18 zile. Deci, prin încolţirea la
lumină se poate sconta un efect mai puternic de prevenire a infectăriÎ plan
telor cu virusuri decît prin încolţirea la întuneric.

Tabelul 4

Efectul încolţirii materialului de plantare asupra
infecţiei cu virusuri în anul 1964

Plante viroza te

Soiul
Felul

I
Dif. Semnif.materialului % faţă

% de Mt.

Tuberculi
neîncol ţi ţi 11 ,5 100 -

Urgenta Tuberculi
încoI ţi ţi 8,3 72,2 -3,2 **

DL 1% 2,8 24,3

Tuberculi
neîncoI ţi ţi 5,1 100

Ora Tuberculi
încol ţi ţi 1,0 19,6 -4,1 **

DL 1% 3,2 62,7

Pe lîngă efectul de reducere a infectării plantelor cu virusuri, plan
tarea timpurie şi încolţirea tuberculilor prezintă şi alte avantaje, în sensul
că permit efectuarea în timpul optim a două lucrări de importanţă deose
bită pentru sănătatea cartofilor _de sămînţă şi anume eliminarea plantelor
viroza te şi recoItarea timpurie. Intreruperea vegeta ţiei în funcţie de zborul
afidelor (C o joc a r u, 1966) este adesea amînată, fie din motive eco-

1 N. C o joc a r u, Dare de seamă asupra activităţii de cercetare, 1963.
5 - .t.::ale. Val. II
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Homice - producţii prea mici - fie din motive biologice, impuse de nece
sitatea trecerii anumitor perioade între plantare şi recoltare, pentru ca
tuberculii să atingă un anumit grad de maturitate fiziologică (H rus k a,
1964; C o joc a ruşi P o p, 1964). Aceste dificultăţi pot fi înlăturate

sau atenuate printr-o plantare cît mai timpurie şi cu material încolţit.
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Fig. 1 - Variaţia producţiei de tuberculi în funcţie de epoca de
plantare în anii 1966 şi 1967 la soiurile Urgenta şi Ora.

Fig. 1 - Variation in tuber yield according to planting time in
1966 and 1967 with the Urgenta and Ora varieties.

Astfel, din figura 1 se constată că în cazul epocilor timpurii de plan
tare s-au obţinut, în general, şi cele mai mari producţii de tuberculi, la
ambele soiuri studiate. Tot în acest sens, B eri n d e i şi colab. (1966)
evidenţiază importanţa plantărilor timpurii şi recomandă ca moment optim
de începere a acestora primăvara imediat ce solul s-a zvîntat, astfel încît,
să nu fie pericol de tasare; durata perioadei optime de plantare stabilită

de aceşti autori este de 10-20 zile, în funcţie de zonă.

Pe baza celor relatate mai sus considerăm că ar fi indicată efectuarea
unor studii în zonele închise, în sensul stabilirii în luod diferenţjat a ulti
melor date de plantare a cartofiIar pentru sămînţă.

Comparînd procentele anuale de infecţie (tabelele 2 şi 3) cu numărul

mediu de afide captate într-un vas galben în anii respectivi (tabelul 1),
se constată că răspîndirea virusurilor transmisibile prin afide şi deci gradul
de infecţie virotică a plantelor creşte odată cu mărirea numărului total
al afidelor captate. Cele mai puţine infecţii s-au produs în 1964, anul cu
cea mai redusă frecvenţă a afidelor, iar cele mai mari procente de infecţie

s-au înregistrat în 1966, an în care şi numărul afidelor a fost cel mai
ridica t. Infecţiile ~in ceilalţi ani ocupă poziţii intermediare, avînd acelaşi

sens de variatie. In consecintă, între procentul de infectie virotică si nu
mărul total d~ afide există o 'corelaţie pozitivă (tabelul 5). Unii coefi~ienţi
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de corelaţie, deşi mari (0,99 - 0,98), nu apar semnificativi Ia soiul Urgenta
din cauza numarului ceva mai redus de date, însa este evident ca ei indică

aceeaşi corelaţie ca şi cei semnificativi.

Tabelul 5

Coeficienţii de corelaţie intre procentul de infecţie virotică (y) şi

numărul total de afide (x) la soiurile Urgenta şi Ora plantate în
diferite epoci În perieada H164-Hl67

Urgenta Ora
Epoca de plantare

T yx ryxsemnif. semnif.

14-20.IV 1,000 ** 0,999 *
27-30.IV 0,996 0,997 **
4-10.V 0,981 0,997 **

13-20.V 0,937 0,987 *
23-27.V 1,000 ** 0,965

Luîndu-se în considerare procentele de infecţie realizate în cazul
primei epoci de plantare (tabelele 2 şi 3), se constata ca rata medic anuală

de infecţie viroticiî a variat l? soiul Urgenta între 11,5 şi 43,2%, iar la
soiul Ora între 5,1 şi 34,7%. In condiţiile anului 1967, la Magurele, soiul
Urgenta s-a infectat masiv în toate variantele şi anume în proporţie de
67,8 - 99,2%. Menţionam ca în cîmpul experimental au existat unele
parcele cu procent ridicat de plan te viroza te, deci o sursă de infecţie pu
ternică.

Procentele anuale mari de răspîndire a virusuriIor, înregistrate în
condiţiile amintite, pledează pentru producerea cartofilor de samînţă în
teritorii delimita te, indemne de infecţii virotice, precum şi pentru nece
sita tea am plasării izola te a loturilor de înmulţire a materialului de sa
mînţă din unităţile agricole faţa de culturile pentru consum, care adesea
constituie focare puternice de infecţie.

Referitor la influenţa gradului de virozare asupra capacităţiide pro
ducţie a materialului, da tele din tabelul 6 arată că la o diferenţă a pro
centului de infecţie de 10,0 - 11,2 scăderile de producţie înregistrate la
soiul Ora nu sînt semnificative, pe cînd la o diferenţă de 18,.0 diminuarea
producţiei devine semnificativă, ajungînd la peste 90 q/ha în cazul unei
diferenţ,e a procentului de infecţie de 29,8. La soiul Urgenta se constată

de asemenea că producţia de tubc:.rculi scade cu atît mai mult cu cît pro
centul de infecţie este mai mare. lin consecinţă, în producerea şi înmulţirea

cartofilor pentru samînţă trebuie acordată o atenţie deosebită întregului
complex de măsuri care previn sau reduc răspîndirea virusurilor. In acest
sens nu trebuie neglijat nici efectul pozitiv al plantarilor timpurii şi cu
material încolţit.
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Tabelul 6

Influenţa procentului de infecţie virotică a materialului de sămînţă asupra producţieide tuberculi

Plante Producţia I
Soiul Anul virozate Dif. Semnif.

% q!ha %

Ora 1966 9,6 378,7 100 -
19,6 368,8 97,3 - 9,9
27,6 349,2 92,2 -29,5 00

37,5 310,0 81,8 -68,7 000

DL 5% 19,9 5,3
DL1% 28,0 7,4
DL 0,1 % 39,5 10,4

1967 40,5 199,5 100 -
51,7 187,1 93,8 -12,4
70,3 109,1 54,7 -90,4 00

DL 5% 48,5 24,3
DL 1% 68,1 34,1

Urgenta 1967 50,7 142,7 100
73,4 101,0 70,8 -41,7 000

81,3 92,3 64,7 -50,4 000

DL 0,1 % 35,6 24,9

CONCLUZII

1. Gradul de infectie virotică a culturilor a crescut cu întîrzierea
pl~ntării. Astfel, la plan'tările efectuate în prima decadă a lunii mai, in
fecţia la soiul Urgenta a fost mai mare cu 27,8 - 55,6 %, iar la soiul Ora
cu 39,0 -::- 109,8%, faţă de plantările din a doua decadă a lunii aprilie.

2. Incolţirea tuberculilor înainte de plantare a redus răspîndirea

virusurilor cu 27,8% la soiul Urgenta şi cu 80,4% la soiul Ora, faţă de
plantarea cu material neîncolţit.

3. Infectarea plantelor cu virusuri a fost cu atît mai puternică cu
cît numărul total al afidelor captate într-un vas galben a fost mai mare.
Răspîndirea virusurilor transmisibile prin afide este coreIată pozitiv cu
frecventa acestora.

4.' R1ta anu1lă de infecţie a fost destul de ridicată, variind în perioada
de cercetare între 11,5 şi 43,2% la soiul Urgenta şi între 5,1 şi 34,7% la
soiul Ora, în cazul plantărilor di'n luna aprilie.

5. Producţia de tuberculi a scăzut în general cu întîrzierea plantării.

De asemenea, capacitatea de producţie a materialului s-a redus la ambele
soiuri cu creşterea procentului de infecţie. Diminuarea producţiei la soiul
Ora a devenit semnificativă numai la o diferenţă de infecţie de 18,0%,
ajungînd la o scădere de peste 90 q/ha în cazul creşterii procentului de
infecţie cu 29,8.
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TESTAREA DESCENDENŢELOR DE CARTOF PRIVIND REZISTENŢA

RELATIVĂ LA VIROZELE GRAVE

T. CATELLY şi 1. FODOR

Problemele ele ameliorare actuale prevăd crearea de soiuri speciali
zate cu o longevitate a capacităţii iniţiale de producţie cît mai mare. Pe
lîngă aceasta, se urmăreşte şi rezistenţa la bolile virotice, cu predominanţa

rezistenţei relative la virozele grave, deci rezistenţa la degenerare (8 c h i ck,
1964 ; M 6 1 1 e r, 1965 ; B j 6 r 1 ing, 1966).

Crearea de forme rezistente implică studii de verificare de durată şi

cu un volum mare de lucrări (G a b r ieI şi W a 1 c z a k, 1966; Z a
d i Il a, 1966). De asemenea, ca metodică, verificarea rezistenţei relative
il făcut obiectul multor cercetări privind stabilirea caracterelor genitorilor,
trierea descendenţelor, durata şi zona ecologică de studiu (8 ema s k o,
1958 ;_ Pali, 1966; V î 1 c e v, 1966 ; Z adi n a, 1968).

In vederea stabilirii unor parametri, în condiţiile zonei Braşov, s-a
efectuat în anii 1966 - 1968 o analiză privind metodica, tehnica de lucru
şi rezulta tele determinării rezistenţei reIa tive la virozele grave a descen
denţ,elor.

MATERIALUL ŞI METODĂ DE CERCETARE

Verificarea rezistenţei relative s-a efectuat la 80 de desccndenţ,e

selecţionate, aparţinînd progmmului de ameliorare cu bază din anul 1962.
Materialul provine din înmulţirea preliminară a descendenţei a treia a
ameliorării de mentinere, deci al saselea an de la hibridare, infectia ini-
ţială cu viroze fiind foarte scăzută. '

Materialul virozat necesar pentru infecţia provocată (IP), atît pentru
virusul Y (VYC) cît şi pentru virusul răsucirii frunzelor (VRFC), a fost
luat din soiul tîrziu Ora, produs în parcele special organizate în anul pre
cedent experimentărilor. Descendenţele au lost p]antate trei ani COIlSC

cutiv şi anume:
- 25 tuberculi în primul an de IP;
- 50 tuberculi în anul al doilea de IP, proveniţi cîte doi din fiecare

cuib al anului precedent (fig. 1);
- 100 tuberculi în reînmulţire, fără plante infectate din soiul Ora.

cîle doi tuberculi din anul precedent.
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Păstrarea materialului provenit din primul an de IP s-a făcut în
lădiţe de preîncolţire, compartimentate pentru 2-3 tuberculi, astfel ca
plantarea celor doi tuberculi unul lîngă altul să fie mult uşurată.
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Fig. 1 - Schema de aşezare a descenden ţelor în
cîmpul de infecţii provocate:

a - primul an de IP; b - al doilea an de IP; R - VRFC; Y - VYC.
Fig. 1 - Scheme of the loca tion of progenies in

the field of artificial infeetion:
a - fjrst year of infection; b - second year of infect!on;

R. - leafroll virus; Y - Yvirus.

Identiticarea şi notarea privind infecţiile cu viroze s-au efectuat prin
observaţii vizuale repetate, iar rezultatele au fost înscrise direct pe impri
mate tip (fig. 2). La calcularea infecţiei cu VYC s-au comasat într-o singură

cifră atît mozaicul greu cît şi streak-uI. Plantele cu simptome multiple
de infecţie virotică s-au menţionat separat în grupa infecţiilor complexe.
Infecţiile virotice procentuale (fig. 5), pentru hecare virus şi în total, au
fost grupate în clase de frecvenţă de Ia 1 la 9 (nota 1 = fără infecţie).

Plantarea S-a executat în toţi anii mai tîrziu şi anume la sfîrşitul

epocii optime pentru zona în care s-a studiat. Cei doi ani în Care s-a
produs IP, 1966 şi 1967, se caracterizează printr-o intensitate diferenţiată

a zborului afidelor vectoare ale virusurilor şi anume cu 27 % mai scăzută

în al doilea an faţă de primul. Anul 1966 se caracterizează prin două pe
rioade de zbor maxim, iar anul 1967 printr-o singură perioadă mai tîrzie
şi egală ca durată cu cea a primului an 1.

REZULTATELE OBŢINUTE

L9. analiza frecvenţei grupării descendenţelor în clase după procentu
cumulat de boli virotice, se constată că există diferenţe de frecvenţă a
infecţiHor între cei doi ani de IP în cîmp (ac < 0,1 %). După un singur

1 N. C o joc a r u, 1967, Dare de seamă privind zborul afidelor, manuscris I.C.C.S.
Braşov.
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Studiul rezistenţei Ia viroze a liniilor de cartof din procesul de ameliorare prin
infecţii provocate în cîmp
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(; D VI. 19 .
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Fig. 2 - Fişă pentru înregistrarea infecţiilor virotice.
Fig. 2 - Index card for record ing virus infections.



'·1 T. CATELLY ŞI 1. FODOR 4

an de IP, un procent de 63,8 din descendenţe sînt cuprinse în primele şase

dase, pînă la o infecţie de 40% (fig. 3). Frecvenţa procentuală cea mai
mare a descendenţelor este în clasele 5 şi 7, în procent de 26,2. După

doi ani de IP au ramas în clasele 3, 4 şi 5 numai un procent de 4,5 descen
denţe, iar în clasa 6 procentul de descendenţe este de 38,7.
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Fig. 3 - Frecvenţa infecţiei

totale cu viroze În procente
cumulate.

Fig. 3 - Frequency of total
virus infeetion expressed in

cumulated percentage.
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Fig. 4 - Frecven ţa infecţiei

cu virusul răsucirii frunzelor.
Fig. 4 - Frequency of infec-

tion with leafroll virus.
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Fig. 5 - Frecvenţa infecţiilor cu
complex de viroze (a) şi a infec

ţiilor cu virusul Y (b).
Fig. 5 - Frequency of infectiol1
with virus mixture (a) and with

Y virus (b).

În ceea ce priveşte infecţiile Cu VRFC, după primul an de IP se
constată un atac mai scăzut; 58,8% din descendenţe sînt cuprinse în cla
sele pînă la o infecţie de 5%, iar 37,5% din linii nu s-au infectat (fig. 4).
Dupa doi ani de IP, frecvenţa procentuală cea mai mare se găseşte în clasa
5, de 41,2% descendenţe.
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Faţă de VRFC, infecţia cu VYC a fost deosebiLă ca intensitate a
atacului; după un an de IP, procentul cumulat al descendenţelor cuprinse
în clasele pînă la 40% infecţie a fost de 78,8 (fig. 5 b), iar după doi ani
-de IP a scăzut la 71,3 datorită infecţiilor cumulate. Aceste infecţii complexe
au fost foarte scăzute; după primul an de IP un procent de 86,2 descen
denţe s-a grupat în clasele pînă]a 5% infecţie (fig. 5 a). De asemenea, la ana
liza infecţiei cu VYC din al treilea an de studiu s-a consta ta t că un procent
de 80 din descendenţele infectate cu peste 40 % viroze provin din IP ale
primului an.

Tabelul 1

Rezistenţa relativă faţă de virusul răsucirii frun,Zelor la descendenţe din diferite combinaţii

hibride după doi ani de infecţii provocate (1966-1968)

% de infecţii pe clase
Descen-

I(0,1:'" %) I11,1':5%)I(5,1~ 10% )111 O'I':'25%)1(25'1~40%)
':j!Xrj' denţe 1

analizate (0%)

Acvilla X Carpatin 13 I 2 I
I

4 4 3- -
Apta x Ora 5 1 I - 2 - - 2
Sverdlowski x

I IDrassel
\

13 - - 5 1 4 3
Vîltava x Măgura 7 - 1 I 2 - 4 -

Gradul de infectie cu VRFC este foarte diferit în cadrul descendentelor
din aceeasi combina'tie hibridă. Descendentele din combinatiile în 'care
soiurile p~rentale au 'o rezistenţă relativă ridicată la VRFC s'e încadrează
în clasele 3-5 (tabelul 1). Acestea nu depăşesc mai mult de 40% infecţie

cu viroze după doi ani de IP.

DiSCUŢII

Locul în care s-a făcut verificarea rezistentei relative a descenden
ţelar , datorită microreliefului, se caracterizează' fa ţă de zona respectivă
printr-o frecvenţ,ă mai mare a zborului afidclor vectoare 1. Deci, micro
zona de la secţia Magurele a Institutului este specifică pentru acest gen
de testări.

Cele menţionate dau posibilitatea ca în metodica folosită să se poată

efectua trierea descendenţ,elor începînd din al doilea un ele verificare, deci
după un an de IP. Volumul lucrărilor din anul al treilea de verificare se
poate reduce cu 40%, după cum reiese din datele analizate, dacă se eli
mină descendenţele la care s-au infectat, după un an ele IP cu VYC, mai

1 N. Ca j a car U, 1967, Dare de seamă privind zborul afidelor, manuscris LC.C.S.
Braşov.
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mult de 25% din indivizi. Acelaşi procedeu nu poale fi însă aplicat şi

pentru VRFC, întrucît infecţia după un an de IP este scăzută; aceasta
este în cdncordantă cu cercetările efectua te la Cluj de către P ci 1 1 şi

colab. (1966). '
Ca metodică, folosirea materialului de IP numai doi ani şi dispu

nerea lui în primul an nu alternativ în dreapta şi stînga rîndului descen
denţei de studiat, respectiv pentru VRFC şiVYC, înleEneşte tehnica de
executare şi reduee forţa de muncă. Dispunerea sistematică alternativă

a materialului de IP pentru VRFC şi VYC, mai ales timp de trei ani,
aşa cum propune P ci 1 1 şi colab. (1966), nu este justificată pentru con
diţiile în care s-a experimentat în zona Braşovului, datorită procentului
mare de infectie realizat numai în un an sau doi ani de IP.

O pI'oble~ă deschisă este dacă pentru experimentările de triere a
descendenţelor, nu pentru earacterizarea lor, este necesar sau nu ca mate
rialul pentru IP să fie în prealabil infectat cu diferite tulpini ale VRFC
şi în special ale VYC. Aceasta va face obiectul unui program de studiu
ulterior.

Din descendentele studiate s-au evidentiat cinci linii care se vor
introduce într-un pr~gram de hibridări şi testare a populaţiilor hibride,
pentru verificarea eapacităţii de transmitere în descendenţă a rezistenţei

reIa tive la viroze.
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STABILIREA REZISTENŢEI RELATIVE A TUBERCULILOR DE CARTOF
LA ATACUL CIUPERCII PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE

BY. ÎN CONDIŢII DE LABORATOR

1. CUPŞA şi B. PLĂMĂD EALĂ

Testele de cîmp privind rezistenţa relativă a cartofului faţ,ă de mană

~onstituie desigur principala cale de stabilire a acesteia (E i deşi L a u e r,
1967). Avînd în vedere e;xpeditivitatea metodelor de laborator şi faptul
că nu depind de condiţiile climatice, se conturează tot mai mult tendinţa

de a le tolosi în vederea completării datelor obţinute în cîmp (B e c e
l' e s cuşi P u Ş c a Ş u, 1958; B î c e n k o v el şi P o p k o v a, 1968;
J e s c h k e, 1965, 1967; L a p w o o d, 1967).

Prih testele de laborator şi seră se cercetează elementele componente
ale rezistenţei relative: rezistenţa la pătrunderea parazitului, rezistenţa

la invadare (extindere) şi rezistenţa la sporulare. Dat fiind faptul că prin
extinderea recoltării mecanizate a cartofului a crescut frecventa tuber
~ulilor cu leziuni, testele de laborator se pot rezuma pentru încep~t numai
la cercetarea ultimelor două componente (J e s c h k e, 1965, 1967).

In lucrarea de faţă sînt prezentate rezultatele verificării experimen
tale a metodelor de laborator descrise în literatură (J e s c h k e, 1965,
1967; La p w o o d şi Mc K e e, 1961), încercările de îmbunătăţire a
acestor metode şi caracterizarea rezistenţei reIa tive a tuberculului la soiurile
raionate în ţară, pe baza rezistenţei la invadaTe şi la sporulare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Grupa de soiuri alese pentru testare a cuprins soiurile raionate în
ţară, soiuri străine cu rezistenţă relativă a tuberculului ridicată şi hibrizi
~onsideraţi foarte rezistenţi. In prima categorie intră soiurile: Ostara
(timpuriu), Bintje, Urgenta, Braşovean (semitimpurii), Măgura, Colina,
Desiree (semitardive) şi Ora, Merkur (tardive). Cea de a doua categorie
cuprinde soiurile Spekula, Ultimus, Alpha. Toate aceste soiuri au genotip
r, deci nu prezintă rezistenţă prin hipersensibilitate faţă de biotipurile
ciupercii. Hibrizii testaţi au fost MPI-44.685/1 avînd în pedigreu speciile
S. tuberosum şi S. tuberosum ssp. andigena, MPI-57.1995/139 avînd în pe
digreu speciile S. demissum şi S. tuberosum şi Lu. 56.207/1001 provenit
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din încrucisarea soiuriIor Schwalbe si Oberarnbacher Friihe cu S. tuberOSuln
ssp. andige~a. Ca inocul s-a folosit ~n izolat din tuberculi infectaţi natural,
aparţinînd soiurilor Bintje, Braşovean şi Katahdin, cultivate în locuri
diferite. Testarile au fost începute după cea 40 zile de Ia recoltat, timp
în care pe tuberculii infectaţ,i natural simptomele de mană au devenit
vizibile şi s-a putut face o triere riguroasă a materialului.

'E""':"'=-"~=t- Testarea rezistentei la invadare. Tuberculii alesi pentru analiza au
fost dezinfecta ti 10 minute într-o solutie de alcool etilic' 70 %. S-a îndepărtat
apoi alcoolul l:amaS pe suprafaţa lor 'prin ardere. Din fiecare tubercul s-a
extras cîte un cilindru de pulpă lung de 3-5 cm, cu diametrul de 2 cm;
cilindrii extraşi au fost apoi iixaţi vertical într-un vas de sticlă acoperit,
căptuşit în interior cu hîrtie de filtru imbibata cu apă sterilă pentru men
ţinerea umidităţii ridicate. La fiecare soi s-a lucrat cu 16 cilindri împărţiţi

în două subvariante; pentru testarea rezistenţei parenchimului medular
cilindrii au fost secţionaţi transversal în partea superioară, imediat suh
inelul de fascicule vasculare, iar pentru analiza rezistenţei cortexului s-a
îndepărtat cu atenţie numai suberul, rămînînd expuse infecţ,iei celelalte
două straturi ale peridermei: felogenul şi feloderma. Inocularea s-a făcut

aplicîndu-se la partea superioară a ciUndrului cîte un disc din hîrtie sugativă

cu diametrul de 6 mm umectat cu suspensie de sporangi şi' zoospori. Ca
inocul s-a folosit ciuperca crescută pe felii de cartot şi trecută pentru puri
ficare în eprubete pe mediu cartot-glucoză-agar.Suspensia de sporangi
obţinuta prin spăl<uea culturilor a fost centrifugată 10 minute la 2 500
rot/min şi ţinută două ore la 10-13°C pentru stimularea eliberării zoospo
rilor. Densitatea suspensiei a fost de cca 2,5 X 104 spori/mI. După 24 ore
de la il10culare s-au îndepărtat discurile de sugativă, iar după 11 zile de
la inoculare s-a examinat materialul, incubat la 15cC, prin secţionarea

longitudinală a cilindrilor de cartof. Rezisten ţ,a la invadare a fost apre
ciată în funcţ,Îe de lungimea zonei invadate de ciuperdi, măsurată de la
locul inoculării.

2. Testarea rezistenţei la sporulare. Pregătirea tuberculilor pentru
lucru, a vaselor de sticlă si a inoculului s-a făcut la fel ca în cazul anterior.
Din fiecare tubercul s-a 'decupat cîte o felie avînd grosimea de 10 mm, prin
secţionare transversală cu un cuţit cu lamă dublă. Cîte 8 felii pentru fiecare
soi au fost aşezate înclinat în vasul de sticlă şi inoculate cu ajutorul discu
rilor de sugativă umectate în suspensia de sporangi şi zoospori, astfel ca
lichidul să nu se scurga pe suprafaţa feliei. Densitatea suspensiei a fost
de cca 1,5 X 104 spori/mI. Materialul a fost incubat la 15°C. După 24 ore
discurile au fost îndepărtate, iar după 8 zile s-a examinat intensitatea
sporulării, diametrul coloniei ciupercii şi diametrul necrozei rămase pe
felia de cartof după îndepărtarea fructificaţiilor parazitului. Pentru deter
minarea intensităţii sporulării au fost spălate fnictificaţiile de pe felii,
folosindu-se cîte 10 mI apa pentru fiecare soi. Suspensiile obţinute au fost
centrifugate 10 minute la 2 500 rot/min. S-a îndepărtat apoi cu atenţie

supernatantul, lăsîndu-se cîte 1 mI de lichid la fiecare soi. După agitarea
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lichidului s-a determinat densitatea sporilor prin cîte 5 citiri la microscop,
în 4 repetiţii pentru fiecare soi. Intensitatea sporulării a fost exprimată

prin numărul mediu de spori/cîmp microscopic (mărit 10 X 10). Rezistenţa

la sporulare s-a apreciat în funcţie de intensitatea sporulării.

*
Rezultatele experimentale au fost interpretate prin metoda compa

raţiilor multiple (testul Duncan). Pentru aprecierea cît mai exactă a rezis
tenţei fiecărui soi s-a recurs la calcularea unui indice de rezistenţă pe baza
rezultatelor comparării multiple a datelor, renunţîndu-se astfel la compa
raţiile unilaterale cu un soi martor:

Ir =

unde:

1r este indicele de rezisten ţă;

n. - numărul soiuri lor semnificativ mai sensibile decît soiul analizat;
nr - numărul soiurilor semnificativ mai rezistente decît soiul analizat.

Formula se poate folosi în condiţiile existenţei în cadrul materialului
biologic analizat a unor soiuri foarte sensibile şi foarte rezistente şi a unei
repartiţii a proximativ uniforme a celorlalte soiuri între cele două extreme.

Indicele de rezistentă astfel calculat variază între ± 1, avînd valori
negative la soiurile sensi'bile şi pozitive la cele rezistente. În funcţie de
valoarea indicelui de rezistenţă s-au acordat note cuprinse între 1-9 şi

ealifica tive (tabelul 1). Intervalele în care variază indicele de rezistenţă

pentru fiecare notă nu sînt egale, ci cresc în progresie aritmetică pe măsură

Tabelul 1

Notarea şi calificarea soiurilor în funcţie de valoarea
indicelui de rezistenţă (lr)

Limitele Intre care variază lr Nota ICalificativul*)

-0,99;
-0,89;
-0,69;
-0,39;
+0,40;
+0,70;
+0,90;

-1,0
-0,90
-0,70
-040
+0:39
+0,69
+0,89
+0,99
+1,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FS
FS
S
S
PS
R
R
FR
FR

') FS = foarte sensibil; S = sensibil; PS = puţin sensibil; R = re
zistent; FR = foarte rezistent.
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ce indicele de rezistenţă se apropie ca valoare de zero. Aceasta pentru a
se elimina eventualele erori de notare care ar putea interveni datorită osci
laţiei indicelui de rezistenţă în jurul valorii Teale, cu o amplitudine ce
creşte în progresie aritmetică pe măsură ce indicele de rezistenţă se apropie
ca valoare de zero, oscilaţie care se produce atunci cînd între soiurile cu
rezistenţă şi sensibilitate extremă restul soiurilor testa te nu se reparti
zează uniform.

REZULTATELE OBŢINUTE

1. Rezistenţa la invadare (extindere)
Lungimea zonei din tubercul invadată de ciupercă diferă în raport

cu soiul testat şi în cadrul acest~ia în funcţie de natura ţesutului pe care
s-a aplicat inoculul (tabelul 2). In legătură cu ultimul factor amintit se
observă că invadarea tuberculului a fost mai puternică la inocularea paren
chimului medular comparativ cu periderma. Diferenţele statistic semnifi
cative înregistrate din acest punct de vedere la aproape toate soiurile COll-

Tabelul 2

Lungimea zonei din tubercul ţnvadată de ciuperca Phytophthora infestans (Mont.) de By. *)

Lungimea zonei invadate
mm

Lungimea medie
Soiul (hibridul) ţesutul inoculat: a zonei invadate

I
mm

parenchim medular peridermă

1. Ostara 14,14 ede 2,64 kl 8,39 DE
2. Braşovean 18,50 ab 13,00 def 15,75 A
3. Bintje 20,79 a 12,84 def 16,82 A
4. Urgenta 15,61 ed 8,19 gh 11 ,90 B
5. Măgura 13,41 def 1,00 1 7,21 E
6. Colina 16,40 be 4,90 ijk 10,65 BC
7. Desiree 14,49 ede 3,07 jkl 8,78 DE
8. Ora 8,04 gh 1,17 1 4,61 F
9. Merkur 14,69 ede 8,69 g 11,69 B

10. Spekula 3,00 jkl 0,79 1 1,90 G
11. Ultimus 5,77 hij 2,61 kl 4,19 F
12. Alpha 11 ,33 f 5,26 iJk 8,30 DE
13. MPI-44.685/1 3,21 jkl 2,57 kl 2,89 FG
14. MPI-57.1995/139 3,44 ijkl 3,44 ijkl 3,44 FG
15. Lii 56.207/1001 12,21 ef 6,13 ghi 9.17 CD

Media pe ţesuturi 11,67 M 5,09 N X

DS 5% (30) = 3,03 DS 5% (15) media pe soiuri = 2,11
DS 5% ( 2) = 2,44 DS 5% ( 2) media pe soiuri = 1,73

DS 5% (2) media pe ţesuturi = 0,63

*) Datele au fost interpretate prin testul Duncan. Variantele notate cu litere diferite au valori
care se diferenţiază semnificativ (1a nivelul de semnificatie de 50/.).
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stituie dovada sensibilităţii mai mari a ţesutului central. Valoarea acestor
diferenţe nu este însă aceeaşi Ia toate soiurile. Din calculul statistic rezultă

o interacţiune a factorilor soi X ţesut inoculat, distinct semnificativă,

ceea ce înseamnă că gradul de diferenţiere a rezistenţei celor două ţesuturi
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Fig. 1- Rezistenţa la extinderea ciuperci i Phytophthora infestans (Mont.)

de By. în tubercul, în funcţie de soi şi ţesutul inoculat.
Fig. 1 - Resistance to extension of Phytophthora infestans (Mont.) de By.

in the tuber, according to variety and to inoculated tissue.

este strîns legat de natura soiului. Analizînd ilustrarea grafică a acestei
interacţiuni, reprezentată în figura 1 prin zona haşurată, reiese că Ia soiu
rile care s-au dovedit foarte rezistente (Spekula, hibrizii MPI) măduva şi

cortexul s-au comportat asemănător. In toate celelalte cazuri, reprezentînd
soiuri cu rezistenţă mai mică şi soiuri sensibile, cortexul a fost semnificativ
mai rezistent.

Î'n legătură cu variaţia po soiuri a rezistenţei celor două ţesuturi din
tubercul, se observă în aceeaşi figurii că pe măsură ce creşte rezistenţa mă

duvei de Ia soiul Bihtje la Spekula, creşte cu unele excepţii şi rezistenţa

cortexului, ceea ce conduce Ia ideea existenţei unei corelaţii pozitive între
cele două variabile. Din calcul reiese într-adevăr un coeficient de corelaţ,ie

pozitiv, distinct semnificativ (rI3 = + 0,721).
Referitor Ia mecanismul variaţiei rezistenţei la invadare în funcţie

de soi şi ţesutul inoculat se poate conchide că creşterea rezistenţei cor
texului în cadrul grupei de soiuri testate este urmată de creşterea într-un
ritm ceva mai mare a rezistenţei măduvei, cele două elemente apropiin
du-se ca valoare Ia soiurile foarte rezistente.
6 - A:1ale, VoI. II
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Soiurile si hibrizii testati se situează, după cum reiese din tabelul
2, pe locuri diferite în scar~ rezistenţei faţă de ciupercă. Notele şi cali
ficativele acordate în functie de valoarea indicelui de rezistentă al fiecărui

soi sînt redate în tabelul '3. Comparînd rezultatele obţinute prin testarea
rezistenţei parenchimului medular cu cele obţinute prin inoeularea peri
dermei se constată că, la majoritatea soiurilor, calificativele acorda te
coincid. Excepţie fac soiurile Ostara Desiree, Măgura şi într-o oarecare
măsură Colina, care apar mult mai rezistente în cazul inoculării peridermeL
La aceste soiuri, după cum se vede în figura 1, s-au Înregistrat cele mai
mari diferente între rezistenta tesutului central si a celui periferic, acesta
din urmă op'unînd o " extin'derii ciupcrcii.

Tabelul

IndIcii de rezistenţă, notele şi calificativele privind rezIstenţa Ia invadarea tuberculului către

ciuperca Phytophthora intestans (Mont.) de By.

Ţesutul inoculat
Media

Soiul (hibridul) parenchim medular I pffidffm'

ind. rez.\ nota I calif. inel. rez.\ nota I calif. ind. rez.\ nota 1 calif.

I
1. Ostara -0,50 4 S ,0 9 FR ° 5 PS

2. Braşovean -1,0 1 FS -1,0 1 FS -1,0 1 FS

3. Bintje -1,0 1 FS -1,0 1 FS -1,0 1 FS

4. Urgenta -0,56 4 S -0,67 4 S -0,67 4 S

5. Măgura -0,25 5 PS +1,0 9 FR +0,09 5 PS

6. Colina ~0,78 3 S +0,14 5 PS -0,64 4 S

7. Desiree -0,50 4 S ,0 9 FR ° 5 PS

8. Ora +0,54 6 R +1,0 9 FR +0,82 7 I~

9. Merkur -0,50 4 S -0,67 4 S -0,67 4 S

10. Spekula +1,0 9 FR ,0 9 FR +1,0 9 FR

li. Ultimus -1-1,0 9 FR +1,0 9 FR +0,82 7 R
12. Alpha +0,17 5 PS +0,14 5 PS ° 5 PS

13. MPI-44.685/l +1,0 9 FR +1,0 9 FR +1,0 9 FR

14. MPI-57.l995/139 +1,0 9 FR +1,0 9 FR +1,0 9 FR

15. Lii 56.207/1001 -0,11 5 PS -0,56 4 S -0,20 5 PS

Rezultă că prin testarea rezistentei cortexului se obtin date care
completează pe cele privind rezistenţa'măduvei, deci că ar~alizînd rezis
tenta tuberculului la invadare este necesar să se execute ambele teste,
aVÎ~d în vedere şi faptul că pătrunderea ciupercii poate avea loc atît prin
lenticele sau leziuni superficiale, cînd este necesar să se cunoască şi rezis
tenţa cortexului, cît şi prin ochi sau leziuni mai adînci, cînd interesează

mai mult rezistenţa măduvei.



7 REZISTENŢA RELATIVA LA ATACUL DE PHYTOPHTHORA INFESTANS 83

Efoctulndu-se media datelor privilld rezistenta color doua tewturi se
obţine caracterizarea soiurilol' testate din punctul 'de vedere al ;ezistcnţei
tuberculului la invadare. Se constata ca wiurile semitimpurii raionate la
noi sînt în general foarte sensibile şi sensibile, iar cele semitardive puţin

sensibile şi sensibile. Ostara, deşi timpuriu, este puţin s~nsibil. Dintre
soiurile tardive, Ora este rezistent, iar MeI'kur sensibil. Intr-o oarecal'e
masură se respectă şi aici regula existenta la foliaj, conform căreia soiu
rile tardive sînt mai rezistell te decît cele timpurii. Restul soiurilor şi hibri
zilor analizaţ,i sînt puţin sensibili, rezistenţi şi foarte rezistenţi.

2. Rezistenţa la sŢorulare

Intensitatea sporulării ciupercii difera mult în funcţie de soiul testat,
scazînd de la 74,80 spori/cîmp microscopic (8,9 X 105 spori/mI) în cazul
soiului Ostam la 0,20 spori/cîmp microscopic (2,4 X 103 spori/mI) în cazul
soiului Alpha şi ajungînd la zero în cazul hibrizilor MPI (tabelul 4). În
funcţie de intensitatea sporulării, soiurile se clasifică în ce priveşte rezis
tenţa la sporuJare astiel: soiul timpuriu Ostara este foarte sensibil;
soiurile semitimpurii raionate la noi sînt sensibile; rezistenţa Ia sporulare
creşte la soiurile semitardive şi tardive, care sînt puţin sensibile, atinge
valori ridicate la soiurile Spekula, Ultimus şi Alpha, foarte rezistente, şi

valori maxime la hibrizii MPI, pe care ciuperca nu a sporulat.

Tabelul 4

Estimarea rezistenţei la q:crl.llare a h:berculilor în funcţie de intensitatea sporulării ciupercii
Phytophthora infestans (Mont.) de By.

Soiul (hibridul)
I

Intensitatea I
sporu,! ări i ~:*

TIr. sp.,c.m.· )

Indicele de
rezistenţă Nota I CalificativuI

1. Ostara Î4,80 a I -1,0 1 FS
2. Braşovean 41,55 c -0,69 4 S
3. Bintje 44,80 be -0,83 3 S
4. Urgenta 50,75 b -0,85 3 S
5. Măgura 20,15 ci -0,20 5 PS
6. Colina 15,50 d -0,20 5 PS
7. Oesiree 22,70 d -0,20 5 PS
8. Ora 13,95 d -0,20 5 PS
9. Merkur 21,75 d -0,20 5 PS

10. Spekula 3,25 e +1,0 9 FR
Il. Uiti mus 1,55 e +1,0 9 FR
12. Alpha 0,20 e +1,0 9 FR
13. MPI·44.685/1 O e +1,0 9 FR
14. MPI·57.1995/139 O e +1,0 9 FR
15. Lii 56.207/1001 1,90 e +1,0 9 FR

os 5% (15) = 9,89 os 5% (2) = 8,22

*) Datele au fost interpre tate rrin testul Duncan. Variantele notate cu litere diferite au va
lori care se dilerenjiaz ă sm:nificativ (la nivelul de semnificatie de 5%).

**) c. m. = cImp micrmcopic
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Pentru completarea analizei rezistenţei la sporula,re se pot lua în
considerare şi datele obţinute prin esUmarea diamet~ului mediu al coloniei
formate de ciupercă pe felia de cartof (tabelul 5). Intre acesta şi intensi
tatea sporulării există o corelaţie pozitivă, distinct semnificativă (r13 = +
+ 0,756). Lua,t în considerare singur, diametrul mediu al coloniei nu oferă

însă indicaţii precise privind rezistenţa la sporulare, datorită faptului că

desimea fructificaţiilor nu este aceeaşi pe toată suprafaţa coloniei, gradul
de neuniformita te al acesteia fiind determinat de natura soiului.

Tabelul 5

Estimarea rezistenţei la sporularea în funcţie de diferenţa între diametrul colon iei şi cel al
necrozei produse de ciuperca Phytophthora infestans (Mont.) de By. pe felia de tubercul

Diam. Diam.
Dif. Întremediu al mediu al Ind. de

Soiul (hibridul) coloniei necrozei o col. şi 0 necr. *) rez. Nota Calif.
mm mm mm

1. Ostara 33,68 28,11 + 5,57 a -1,0 I FS
2. Braşovean 41,02 39,66 + 1,36 abc -1,0 1 FS
3. Bintje 45,50 39,74 + 5,76 a -1,0 1 FS
4. Urgenta 35,90 30,70 + 5,20 ab -1,0 1 FS
5. Măgura 30,83 36,77 - 5,94 f +0,82 7 R
6. Colina 35,11 34,27 + 0,84 bcd -0,33 5 PS
7. Desiree 31,11 30,34 + 0,77 bcd -0,33 5 PS
8. Ora 26,76 29,87 - 3,11 def +0,75 7 R
9. Merkur 32,91 33,65 - 0,74 cde ° 5 PS

10. Spekula 8,87 13,36 - 4,49 ef +0,80 7 R
11. Ultimus 8,80 6,29 + 2,51 abc -1,0 1 FS
12. Alpha 16,92 15,33 + 1,59 abc -1,0 1 FS
13. MPI-44.685/1 ° 6,29 - 6,29 f +0,82 9 (7) FR
14. MPI-57.1995/139 ° 11 ,21 -11,21 g +1,0 9 FR
15. Lii 56.207/1001 17,02 13,86 + 3,16 abc -1,0 1 FS

DS 5% (15) = 4,89 DS 5% (2) = 4,00

*) Datele au fost interpretate prin testul Duncan. Variantele notate cu litere difciite au vllori
care se diferenţiază semnificativ (la nivelul de semmficaţie de 5%).

Un aH element analizat în legătură cu rezistenţa tl!berculului la
sporulare a fost diametrul mediu al necrozei (tabelul 5). Intre variaţia

acestuia şi variaţia diametrului mediu al coloniei la soiurile testate există

o corelaţie pozitivă, distinct semnificativă (r13 = + 0,949). Interesant de
observat aici este însă faptul că diferenţa fntre diametrul coloniei şi cel
al necrozei se prozi'ntă, cu unele excepţii, pozitivă la soiurile sensibile şi

negativă la cele rezistente, iar valoarea ei absolută tinde să crească pe
măsura creşterii sensibilităţii sau rezistenţei la sporulare (fig. 2). Analizînd
rezistenţa la sporulare după acest criteriu se obţin calificativele date în
tabelul 5. LJ. majoritatea soiurilor acestea se aseamănă sau coincid cu cele
obţinute prin analiza intensităţii sporulării (tabelul 4). Excepţie fac doar
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soiurile Ultimus, Alpha şi hibridul Lii 56.207/1001, avînd calificative
complet diferite datorită faptului că, deşi foarte rezistente, ele au avut
diametrul coloniei mai mare decît cel al necrozei.

&0
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Fig. 2 - Relaţia între intensitatea sporulării ciupercii Phytophthora
infestans (Mont.) de By. pe felii de tubercul, diametrul mediu al

colon iei şi cel al necrozei.
Fig. 2 - Correlation between Phytophthora infestans (Mont.) de By.

sporrulation intensit y on tuber slices, mean diameter of the
colony and of necrosis.

Din cele prezenta te reiese că intensita tea sporulării se corelează

semnificativ cu diferenţa între diametrul coloniei şi cel al necrozei (r13 =
+0,602) şi că prin analiza celor două elemente se obţine o caracterizare
asemănătoare a soiurilor din punctul de vedere al rezistenţei tuberculilor
la sporulare. Verifiearea datelor obţinute prin testarea unui număr mai
mare de soiuri este însă indicată, avînd în vedere existenţa unor excepţii

de Ia regula stabilită.

*
Analizînd comparativ datele privind rezistenţa tuberculului la sporu

Iare şi rezistenţa Ia invadare rezultă eă nivelul acestor două componente
ale rezistenţei de cîmp în cadrul soiului este apropiat (tabelele 2, 3 şi 4).



86 I. CUPŞA ŞI B. PLĂMĂDEALĂ 10

o

Diferenţa cea mai mică se constată între rezistenţa tuberculului la sporulare
şi rezistenţa la invadare a parenchimului medular, ceea ce este explicabil
prin faptul că datele privind rezistenţa la sporulare, datorită modului
cum au fost obţinute, se referă în cea mai mare parte tot la parenchimul
medular. La soiurile testate, între aceste două elemente există o corelaţie

pozitivă distinct semnificativă (r13 = +0,677). Atunci cînd se ia în con-

I 1/3 = r(J6:t?"'j:- q03 rC!t?,fl,z'(se/J?/7/7Îc07,7/VcV
2. ..Y = - 6)6'9 '" {/.9c?:' - {j06' ,rc:? (/Jeşe /J?/7///Cc77/Yd)

o
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Fig. 3 - Relaţia între rezistenţa tuberculului la invadare şi rezis
tenţa la sparularea ciupercii Phytophthora infestans (Mont.) de By.
Fig. 3 - Correlation between tuber resistance ta invasion and
resistance ta sporrulation of the Phytophthora infestans (Mant.)

de By. fungus.

siderare şi rezistenţa la invadare a cortexului, deci se compară rezistenţa

medie la invadare a celor două ţesuturi şi rezistenţa la sporulare, se observă

că notele şi calificativele soiurilor diferă ceva mai mult. Este vorba de
soiurile Ostara şi Ora, care au rezistenţa la invadare mai mare decît rezis
tenţa la sporulare, şi de Colina, Merkur, Alpha şi Lii 56.207/1001, la care
situaţia este inversă. Diferenţele nefiind mari, cele două componente ale
rezistenţei relative se corelează şi în acest caz (rI3 = +0,612, semnificativ).
Analizînd reprezentarea grafică a acestei relaţii (fig. 3), reiese că rezul
tatele experimentale se abat relativ puţin de la dreapta de regresie şi deci
există o concordanţă bună cu regresia liniară. Din calcul rezultă într-adevăr

că regresia liniară (var ianţa S2 = 2 703,7) este semnificativă, în timp ce
regeesia pătra tică (S2 = 43,1) este ne3emnifica tivă.

Avînd în vedere legătura între rezistenţa la invC\dare şi rezistenţa

la sporulare, s-a făcut c3.racterizarea rezisteinţei relative a tuberculului la
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soiurile studiate, pe baza mediei datelor celor două componente (tabelul
6). Dintre soiurile raionate la noi, Ora a fost rezistent, Desiree, Măgura

şi Osta,ra s-au dovedit puţin sensibile, iar restul au fost sensibile şi foarte
sensibile, majoritatea acestora avînd perioadă de vegetaţie scurtă. Celelalte
soiuri şi hibrizii au avut o rezistenţă mare. S-au remarcat în special hibrizii
MPI care au dat cele mai bune rezultate.

Tabelul 6

Estimarea rezistenţei relative a tuberculilorla atacul ciupercii
Phytophthora infestans (Mont.) de By. în funcţie de rezistenţa la

invadare şi rezistenţa la sporulare

Soiul (hibridul)

1. Ostara
2. Brasovean
3. Bintje
4. Urgenta
5. Măgura

6. Colina
7. Desiree
8. Ora
9. Merkur

10. Spekula
Il. Ultimus
12. Alpha
13. MPI-44.685/1
14. MPI-57.1995/139
15. L ii 56.207/1 001

DISCUŢII

Nota

3.-+5
2
2
3
5
4
5
6
4
9
8
7
9
9
7

Calificativul

S-+PS
FS
FS
S
PS
S
PS
R
S
FR
FR
R
FR
FR
R

Rezultatele noastre privind diferenţierea ţesuturilor tuberculului din
punctul de vedere al rezistenţei lor la invadare confirmă pe cele obţinute

de J e s c h k e (1967), care constată că măduva este mai sensibilă decît
cortexul, dilerenţa de sensibilitate fiind În funcţie de natura soiului, de
unde concluzia că trebuie testată rezistenţa ambelor regiuni ale tuber
culului. Aceeaşi autoare (1965, 1967) constată existenţa unei corelaţii pozi
tive Între diametrul coloniei şi cel al necrozei produse de ciupercă pe felia
de cartof şi faptul că la soiurile rezistente la sporulare diametrul coloniei
depăşeşte foarte puţin pe cel al necrozei. Rezultatele noastre confirmă şi

aceste concluzii şi aduc În plus informaţii noi prin demonstrarea existenţei

unei corelaţii pozitive semnificative Între rezistenţa la sporulare şi dife
renta dintre diametrul coloniei si cel al necrozei. Posibilitatea caracteri
zării rezistenţei la sporulare pri~ analiza exclusivă a diferenţei Între cele
două diametre trebuie însă verificată pe un număr mai mare de soiuri,
stabilindu-se totodată şi modalitatea de valorificare şi interpretare a rezul
tatelor obţinute în acest caz.
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Referitor la legătura Între rezistenţa relativă şi lungimea perioadei
de vegetaţie a soiurilor, din da tele obţinute rezultă că există şi la tubercul
tendinţa de creştere a sensibilităţii la soiurile timpurii. Această constatare
confirmă concluziile lui L a p w o o d (1.967), dar nu concordă cu rezul
tatele obţinute de alţi cercetători (J e s c h k e, 1965, 1967).

Caracterizarea făcută soiurilol' Bintje, Ostara, Ora şi Desiree din
punctul de vedere al rezistenţei relative a tuberculului concordă cu datele
obţinute de alţi autori (S c h i c le şi K 1 i n k o w ski, 1962; W e I'
ner, 1965; H o gen e s C h şi colab., 1965; Rassenlijst vool' land bouwge
wassen (1967). Acelaşi lucru se poate spune în legătură cu soiurile Merkur
(Schick şi Klinkowski, 1962; Werner, 1965) şi Urgenta
(S c h i c k şi K 1 i n k o w ski, 1962; 'VeI' ner, 1965; H o g e
nes c h şi colab., 1965). Acestea din urmă au fost găsite însă rezistente
de către al ţi autori (H o gen e s c h şi colab., 1965; respectiv Rassen
lijst vool' landbowgewassen (1967). Soiurile Spekula, Ultimus şi Alpha, des
crise în literatură ca rezistente (S c h i c k şi K 1 i n k o w ski, 1961),
au dat şi în analizele noastre aceleaşi rezultate, fapt ce confirmă vaJoarea
metodelor de testare utiliza te. Rezulta tele privind hibrizii MPI trebuie
verificate, dat fiind faptul că aceştia au probabil şi o rezistenţă absolută

conferită de gene specifice R.
Interpretarea rezultatelor pe baza indicelui de rezistenţă prezintă

avantajul unei caracterizări mai exacte a rezistenţei soiurilor, fa,ţă de
metoda comparaţiilor unilaterale cu un soi martor. În lucrări viitoare se
va verifica utilitatea metodei prin introducerea în grupa de soiuri ce ur
mează a fi testate a două soiuri cu rezistenţa cunoscută, constituind ex
tremele.

Metoda de testare folosită trebuie completată cu analiza rezistenţei

la pătrunderea parazitului în tubercul, care furnizează da te importante
privind rezistenţa relativă faţă de mană a soiurilor de cartof (L ace y,
1966; La p w o o d, 1967).

CONCLUZII

1. Creşterea rezistenţei la invadare a cortexului în cadrul grupei de
soiuri testate este urmată de creşterea într-un ritm ceva mai mare a rezis
tenţei măduvei. Rezistenţa celor două ţesuturi ale ,tuberculului se apropie
ca valoare la soiurile foarte rezistente. Rezistenţa măduvei este inferioară

rezistenţei cortexului.
2. Prin testarea rezistenţei cortexului se obţin date care completează

pe cele privind rezistenţa măduvei. Cînd se analizează rezistenţa tuber
cuIului la invadare este necesar să se execute ambele teste.

3. Intensitatea sporulării ciupercii pe feliile de tubercul se corelează

cu diferenţa între diametrul coloniei şi cel al necrozei. Prin analiza celor
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două elemente se obţine o caracterizare asemănătoare a soiurilor din punctul
de vedere al rezistenţei tuberculului la sporulare.

4. Rezistenţa tuberculului la invadare s-a corelat pozitiv în cadrul
grupei de soiuri testate cu rezistenţ,a la sporulare, relaţia Între cele două

~omponente ale rezistenţei de cîmp fiind descrisă fidel de regresia liniară.

In cadrul soiului, nivelurile rezistenţei la invadare şi la sporulare au fost
apropiate.

5. Dintre soiurile raionate la noi, Ora a fost rezistent, Desiree, NI:ăgura
şi Ostara s-au dovedit puţin sensibile, Merkur, Colina şi Urgenta sensibile,
iar Braşovean şi Bintje foarte sensibile.
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METODĂ PENTRU DETERMINAREA CALITĂŢII STROPIRILOH
LA CARTOF ÎN CAZUL FOLOSIRII ZINEBULUI

1. BRAD şi GH. OLTEANU

Prevenirea atacului de Phytophthora injestans constituie o problemu
rezolvată numai în parte, de aceea preocupările pentru găsirea unor pro
·cedee eficace continuă să stea în atentia multor cercetători.

În lanţul măsurilor de prevenir~ a atacului, pe lîngă folosirea de
soiuri rezistente şi aplicarea lucrărilor culturale corespunzătoare, o verigă

importantă o constituie aplicarea tratamentelor chimice în timpul vege
taţiei (H u 1 e a, 1967).

Eficacitatea tratamentelor chimice este legată de produsul chimic
folosit, de momentul şi modul de aplicare a acestuia. Modul de aplicare
a produselor chimice, factor de mare importanţă în reuşita tratamentului,
este condiţionat de gradul de acoperire, care implică la rîndul său numărul

-de picături, suprafaţa lor şi distanţa dintre ele. De asemenea, stropirea
trebuie să fie făcută pe toată suprafaţa plantei şi în special pe dosul frun
zelor şi la nivelul etajului inferior al plantei.

În lucrara de faţă am căutat să găsim o metodă care să permită stabi
lirea acestor caracteristici, pe baza cărora să se poată eventual aprecia
eficacita tea unor procedee de tratament şi implicit randamentul maşinilor

de stropit.
Referitor la această problemă şi în special pentru cazul particular

al folosirii ca produs chimic a zinebul~li (etilen bisditiocarbamat de zinc)
indicaţiile bibliografice sînt restrînse. In general, în studiul calităţii stro
pirilaI' s-a mers pe două căi şi anume: a) folosindu-se procedeul de prindere
a picăturilor de soluţie de stropit pe lame de sticlă unse cu uleiuri sicative
sau de prindere a lor în lichide de densităţi diferite (T e r naş viI i,
S u pat a Ş viI i, 1967); b) pe cale directă de luare a "amprentelor"
picăturilor de soluţie căzute pe frunzele stropite. Ultimul procedeu, după

părerea noastră, reflectă mult mai fidel realitatea, avînd în vedere condi
ţiile speciale, existente pe suprafaţa frunzelor; de aceea a fost adoptat şi

de noi în lucrările noastre.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

După cum s-a amintit, determinarea calităţii stropirilor s-a făcut

pentru cazul particular al zinebului. Plecînd de la acest considerent în
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cercetările noastre s-a urmărit obţinerea de "amprente" de pe frunzele
stropite fie prin identificarea pe cale chimică a unui component al zine
bului, fie prin adăugarea unei substanţe în soluţia de stropit, care deşi

În cantitate mică să fie mai uşor de identilicat decît componentele zinebului.
Prima cale urmată nu s-a finalizat cu găsirea unei metode de deter

minare a calită tii stropirilor din cauza inexistentei unei metode de iden
tificare a zineb~lui ca atare, iar încercarea de id~ntiticare pe componente
s-a izbit de inconvenientul nerealizării în pică tura de pe fnlhză a cantităţii

minime necesare unei reactii calitative. Dintre reactivii încercati pentru
identificarea cornponenţilor' zinebului menţ.ionăm ditizona, metil~violetul,
nitroprusiatul de sodiu şi para-fenilen-diamina (B 1 o k, 1955).

Cel de al doilea procedeu încercat, de adăugare în soluţia de stropit
a unor cantităti minime din unele substante care să nu reactioneze cu zi
nebul şi să fie' uşor identificate, s-a dovedit În cazul nostru' mai eficace.

Dintre reactivii încercaţi menţionăm fenolftaleina, albastru de brom
timol, violet de genţiana şi fluoresceina, În concentraţii de 0,1, 0,01 şi

0,001 %.
În urma încercărilor de tatonare, ţinînd seama de rezultatele obţi

nute şi de preţul de cost al fiecărui reactiv, a fost reţinut procedeul prin
folosirea în adaos a fenolftaleinei. Fenolftaleina s-a dovedi t capabilă la
concentraţia de 0,01 % de a realiza "amprente·' perfect vizibile pe o hîrtie
pregătită în prealabil prin îmbibarea intr-o soluţie de NaOH 1%.

În final procedeul rămas definitiv după o multitudine de încercări
este urmă torul :

- Pregătirea fenolftaleinei. Se face o soluţie de fenolftaleină în etanol
96 %. Pentru a se grăbi dizolvarea, se încălzeşte pe baie de apă la o tem
peratură care să nu depăşească 60°C. Din această soluţie se adaugă la so
luţia de stropit cîte 100 mI la fiecare 100 1, astfel ca în final eă se obţină

o concentra ţie În fenoIftaleină a soluţiei de stropit de 0,01 %.
- Pregătirea hîrtiilor pe care se obţin "amprentele". Se pregă teşte o

soluţie de NaOH 1 % în care se introduc, după agitare şi uniformizare,
nişte cartonaşe lucioase de dimensiuni 15/15 cm şi caro ia te în prealabil
din centimetru în centimetru. Încercările au ară ta t că suprafaţa hîrtiei
trebuie să fie lucioasă pentru o bună aderenţă pe suprafaţa frunzei şi pentru
evitarea difuziei care se observă în cazul hîrtiei de filtru. Caroiajul este
necesar pentru a putea realiza o mai uşoar?i. şi corectă numărare R"am
prentelor" .

- Procedeul de scoatere a "amprente lor" constă î'n detaşarea frunzei
stropite, după zvîntarea soluţiei de stropit şi aşezarea ei între două hîrtii
tratate în prealabil cu soluţie 1 % NaOH (după scoaterea din soluţia de
NaOH hÎrtiile sînt lăsate aproximativ 5 minute la zvîntat). După prin
derea şi fixarea frunzei între cele două hîrtii se apasă uşor cu un tampon
de vată pentru mularea perfectă pe suprafaţa frunzei. În acest fel pe hîr
tiile 1mbibate cu NaOH apar în dreptul petelor punctiforme rămase pe
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frunze "amprente" de culoare roz precum şi conturul frunzei. Faptul ca
frunza este prinsă între două cartonaşe are avantajul ca se pot obţine "am
prente" de pe ambele părţi ale frunzei.

După aceasta operaţie se trece imediat la numărarea "amprentelor"
şi la desenarea conturului frunzei. Insistăm asupra executării imediate a
numărătorii eleoarece petele nu au stabilitate prea mare. Numărarea pe
telor nu se face pe întreaga suprafaţa, ci la un număr de 4 carouri luate
pe diagonala frunzei.

Tabelul 1

Tipurile de maşini experimentate şi unele caracteristici tehnice de lucru

Varianta Tipul de maşină

MSP·12 echipat pentru stropit cartofi
MSP·12 echipat pentru stropit cartofi
MSP·12 echipat pentru stropit cartofi
MSP·12 ncrmal
MSP·300 LC.M.A.
MSP·300 LC.M.A.
MSP·300 I.C.M.A.
MSp·300 LC.M.A.
Lachasette
Lachasette
Lachasette
Lachasette

Norma
l/ha

800
600
400
400
300
200
100
50

300
200
100
50

Conc.
%

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

Procedeul pus la punct de noi a fost experimentat la verificarea efica
citaţii sistemului de stropire a 4 tipuri ele maşini de stropit cu diferite
norme de lucru (tabelul 1).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

În vederea unei trieri minutioase a masinilor, la fiecare variantă

s-au făcut determinari ale număr~lui de pet~ punctiforme raportate la
unitatea de suprafaţă, atît pe diverse etaje, cît şi pe ambele feţe ale frun
zelor. Datele reprezintă media a 5 frunze de la 3 etaje a 5 plante elin
fiecare variantă. L3. fiecare frunză s-au numărat petele din 4 carouri dispuse
pe diagonala frunzei. Mediile celor 20 de determinări făcute la fiecare va
riantă sînt trecute în tabelul 2.

Modul ele calcul al numărului ele pete raportat la unitatea de supra
faţă sepuat pe etaje şi feţe ale frunzelor precum şi pe numărul total al
plantelor a lost condiţionat de următoarele considerente;

- receptivitatea plantei la infecţia cu ciuperca Phytophthora injestans
este diferită după etajul plantei şi faţa frunzei;



94 1. BRAD ŞI GH. OLTEANU

Tabelul 2

Variaţia numărului de pete punetifcrme pe cm 2 frunză În funcţie de factorii experimentaţi

Număr puncte/cm 2

media pe etaje

Vari-
Tipul

~ superior mediu inferior mediaanta de maşină --
ro pe
t; '''' Idom' '><Ia Idoml bţ, I dom' plantă

Ci fru~- fru:1- frunzei frunzei frunzei frunzeiZ zel zel

VI MSP-12 echipat pt. cartof jos-sus 800 I 25,5 21,51 33,5 16,5 37,5 9,5 28,0
V2 MSP-12 echipat pt. cartof jos-sus 600 30,9 20,1 36,8 9,9 47,3 10,5 25,9
V3 MSP-12 echipat pt. cartof jos-sus 400 31,0 10,2 34,4 15,9 27,4 10,1 21,5
V4 MSP-12 lance sus-jcs ventilare 400 9,1 2,1 17,3 0,4 6,6 ° 5,9
V13 MSP-300 I.C.M.A. 300 27,8 39,2 43,3 31,6 24,8 6,5 28,9
V6 MSP-300 I.C.M.A. 200 23,3 37,6 30,6 32,4 41,2 13,2 29,7
V7 MSP-300 LC.M.A. 100 20,1 31,1 27,8 10,6 20,7 4,4 19,1
V8 MSP-300 I.C.M.A. 50 19,2 13,9 13,7 4,4 24,2 2,4 12,9-
V14 Lachasette 300 36,5 12,5 4,2 ° 33,0 1,2 14,5
v91LaChaSelte 200 25,8 11,3 24,6 3,5 36,0 7,3 18,1
V10 Lachasette 100 7,6 3,5 6,6 1,0 7,5 ° 4,3
V11 Lachasette 50 2,9 O 1,4 ° 1,4 ° 0,9

- eficacita tea unui ira tamen t este cond iti011(1 ta. si de cantitatea
totală de soluţie pulverizată pe plantă. ' ,

Ca sistem de prezcn tare s-a ales ordonarea variantelor în ordinea
descrescînda a valorilor (figurile 1-7).

Analizînd ordonarea variantelor numărul mediu de picaturi
cazute pe unitatea desuprafa ţa, la etajul superior, pe fata frunzei (figura
1), se vede că maşinile cu randamentul cel mai mare sînt: LachaE:ette (norma
de 300 Uha) şi l\1SP-12 echipat cu dispozitiv pentru stropit cartofi (normele
de 400 Uha şi 600 Vha). Făcîndu-se aceeaşi analiză pe dosul frunzelor (fig~

2) s-au evidenţiat maşinile de tip MSP-300 LC.M.A. cu normele de 300
Uha, 200 1Iha şi respectiv 100 Uha.

Urmărind eficacitatea stropirilor la etajul mediu al planteloJ', folo
sindu-se acelaşi criteriu de selecţie a maşinilor, se poate constata că rezul
tatele cele mai bune Ia stropirile pe faţa fnmzelor (fig. 3) le-au dat maşinile:
MSP-300 Le.M.A. (norma de 300 Vha) şi MSP-12 echipată pentru stropit
cartofi (normele de 600 IIha şi 400 Vha), iar pe dosul frunzelor (fig. 4) ma
şinile: MSP-300 LC.M.A. (normele de 200 Vha şi 300 1Iha) şi MSP-12 echipată

pentru stropit cartofi (norma de 800 Uha).
În acelaşi mod au fost scoase În evidenţă maşinile MSP-12 echipate

pentru stropit cartofi (normele de 600 l/ha şi 800 Vha) şi MSP-300 LC.l\1.A.
(norma de 200 1Iha) În ceea ce priveşte randamentul stropirilor la etajul'
inferior pe faţa frunzelor (fig. 5) şi respectiv maşinile l\fSP-300 LC.l\1.A.
(norma de 200 1Iha) şi MSP-12 echipată pentru stropit cartofi (normele
de 600 Vha şi 400 Vha), care au dat (fig. 6) rezultatele cele mai bune pe
dosul frunzei.
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Fig. 1 -- Ordonarea variantelor din punct de vedere al numărului mediu de
pete punctiforme la unitatea de suprafaţă la nivelul etajului supericr, pe

faţa frunzei.
Fig. 1 - Classificaticn of treatl11ents acccrding ta tlie l11ean number of
pinpoint spots per area unit and at range of the upper leaf stratul11s on tlie

face of the leaL
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Fig. 2 - Ordonarea variantelor din punct de vedere al numărului mediu de
pete punetiforme la unitatea de suprafaţă la nivelul etajului superior, pe

dosul frunzei.
Fig. 2 - Classification of treatments accerding te mean number of pinpoint

spots per area unit and at range of the upper leaf stratum on leaf reverse.
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Fig. 3 - Ordonarea variantelor din punct de vedere al numărului mediu
de pete punctiforme la unitatea de suprafaţă Ia nivelul etajului mediu,

pe faţa frunzei.
Fig. 3 - Classification of treatments according to pinpoint spots per
area unit and range of medium leaf stratum, on the face of the leaf.
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Fig. 4 - Ordonarea variantelor din punct de vedere al numărului

mediu de pete punctiforme Ia unitatea de suprafaţă Ia nivelul
etajului medi u, pe dosul frunzei.

Fig. 4 - Classification of treatments according ta mean number
of pinpoint spots per area unit at range of the medium leaf

stratum on leaf reverse.
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Fig. 5 - Ordonarea variantelor din punct de vedere al nu
mărului mediu de pete punctiforme la unitatea de suprafaţă

la nivelul etajului inferior, pe faţa frunzei.
Fig. 5 - Classification of treatments according to mean
number of pinpoint spots per area unit at range of the

lower stratum, on face of the leaL

Fig. 6 - Ordonarea variantelor din punct de vedere a 1numărului
mediu de pete punctiforme Ia unitatea ~de suprafaţă Ia nivelul

etajului inferior, pe dosul" frunzei.
Fig. 6 - Classification of treatments" according to mean number
of pinpoint spots per area unit at range of the lower stratum,

on leaf reverse.
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Analiza celor 7 figuri prin însumarea locurilor pe care le-a ocupat
fiecare variantă în fiecare caz în parte duce la concluzia că cele mai bune
rezultate le-au dat maşinile MSP-300 LC.M.A. cu normele de lucru de
200 l/ha (V6) şi 300 l/ha (VIS)' precum şi :MSP-12 cu echipament pentru

Fig. 7 - Ordonarea variantelor din punct de vedere al numărului

mediu de pete punctiforme Ia unitatea de suprafaţă de pe întreaga
plantă.

Fig. 7 - Classification of treatments according ta pinpoint spots
per area unit on the whole plants.

stropit cartofi cu normele de lucru de 600 l/ha (V2) şi 800 l/ha (VI)' Aceste
variante s-au clasat pe primele 4 locuri după numărul de picături căzute

pe unitatea de suprafaţ,ă a frunzei (fig. 7).
Ţinînd seama de dificultăţile legate de folosirea unor cantităţi prea

mari de soluţie de stropit, din maşinile enumera te ma i sus pot fi eviden
ţia te variantele de stropire cu MSP-300 LC.M.A.

Desigur, discutarea maşinilor s-a făcut destul de sumar, lucrarea
propunîndu-şi dom: găsirea unei metode de determinare a calităţii stro
pirilor în cazul folosirii zinebului şi demonstrarea posibilităţilor de triere
a maşinilor folosind această metodă.

Corelarea acestor rezulta te cu principiile de funcţionare a fiecărui

tip de maşină ar putea sugera constructorilor combinarea mai multor prin
cipii pentru obţinerea unor maşini cu randament îmbunătăţit şi care să

însumeze toate cerinţele unui tratament eficace.
Trebuie să mai adăugăm că pentru a se obţine un tablou complet

al calităţii stropirilor, determinările făcute trebuie completate cu deter
minări de mărime a picăturilor şi cu stabilirea eficacităţii acestor8. în com
baterea ciupercii Phytophthora infestans.



9 METODA PENTRU DETERMINAREA CALITAŢII STROPIRILOR

CONCLUZII

1. Dintre metodele încercate pentru caracterizarea calităţii stropi
rilor, rezulta tele cele mai bune s-au obţinut prin adăugarea fenolftaleinei
la soluţia de stropit şi prin de "amprente" pe hîrtii îmbibate
în solutie de Na OH 1 %.

2.' Pe baza metodei preconizate s-a reuşit ordonarea unui set de maşini
de stropit din punct de vedere al numărului mediu de picături căzute pe
unitatea de suprafaţă, atît pe etaje şi pe feţele frunzei, cît şi pe întreaga
plantă.

3. Caracterizarea stropirilor din acest punct de vedere trebuie să fie
completată cu studiul asupra combaterii atacului ciupercii Phy-
tophthora infestans.
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VARIAŢIA CONŢINUTULUI UNOR ZAHARURI, AMll':OACIZI
ŞI SUBSTANŢE CICLICE CU GRUPĂRI OH LA SOIURILE

DE CARTOF BINTJE ŞI MERKUR

GH. OLTEANU, I. BRAD şi ELISABETA IOKL

In biochimia rezistenţei plantelor la boli un rol deosebit îl au sub
stanţele de tip ciclic saturate sau nesaturate (F in k 1 e şi R un c 1 e s,
1967; Rob ins o n, 1967). Această concluzie este confirmată de o serie
de autori şi pentru cazul particular al rezistenţei soiurilor de cartof la
atacul ciupercii Phytophthora infestans ( F ehI' m a n n, 1966;
H u g h e s şi S w ain, 1960; Olt e a n u şi B rad, 1968; S o k 0

lova şi colab., 1965; Tomiyama şi colab., 1967; Tomi
yama şi Ishizaka, 1967).

Datele din literatura de specialitate referitoare la conţinutul dife
ritelor soiuri de cartof în aceste substanţe, precum şi în aminoacizi, zaha
ruri, acizi organici, în raport cu rezistenţa la mană, sînt uneori contra
dictorii, iar în ceea ce priveşte corelarea lor metabolică şi în special im
portanţa lor în elucidarea fenomenului de rezistenţă, literatura este săracă.

Cercetările referitoare la biogeneza substanţ,elor de tip ciclic arată

că acestea au ca precursori primari critrozo-4-fosfa tul şi fosfo-enol-piru
vatuI, care la rîndul lor provin din metabolismul glucidelor. Inlănţuirea
metabolică a acestor substanţe rezultă evident din schema de la pagina 102
(după_ Rob ins o n, 1967).

In cercetările noastre am căutat să analizăm un număr cît mai mare
de substanţe care să fie în acelaşi timp corelate met abolic, pentru a în
ţelege corect mecanismul de apărare şi a găsi o explicaţie a datelor contra
dictorii din literatură. Astfel, s-a cercetat conţinutul unor soiuri de cartof
în zaharuri libere ca precursori ai ciclului metabolic al substanţelor aro
matice, conţinutul în aminoacizi ca substanţe ce rezultă parţial din ciclul
metabolic al substanţelor aroma tice şi în fine aci zii clorogenic şi cofeic
implicaţi direct în acest ciclu.

MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

S-a lucrat pe soiurile de cartof Bintje şi Merkur de tip sensibil şi

re spectiv rezistent (rezistenţă de cîmp), făcîndu-se un studiu al modifi
cărilor în dinamică în ceea ce priveşte conţinutul în aminoaeizi, zaharuri
şi substanţe ciclice, în special cu grupări funcţionale OH.



Ciclul metabolic al substanţelor aromatice (după Robinson).

-o
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Analizele s-au efectuat pe frunze recoltate proaspăt la un interval
de 10 zile Între recoItări. Frunzele recoltate s-au măruntit si din acestea
s-a luat o probă medie de 4 g, din care s-a făcut extrac'ţia 'aminoacizilor
1iberi, a zaharurilor solubile şi a substanţelor aromatice prin fier bere în
4 mI alcool etilic 80% timp de 2 minute. Extractul s-a adus la sec la etuvă

de vid (45°C, -0,9 at.) şi s-a reluat cu 2 mI apă distilată". Acest material
s-a folosit pentru izolarea şi determinarea substanţelor amintite prin CI'O

matografie pe hîrtie.
Aminoacizii s-au cromatografiat în sistemul Mathias pe hîrtie cro

matografică Schleicher Schull 2043 b, a plicîndu-se un spot de 0,025 mI,
iar zaharurile şi substanţele aromatice în sistemul ascendent obişnuit pe
hîrtie cromatografică MN 260, aplicîndu-se un spot de 0,05 mI.

Separarea s-a făcut pentru toate substanţele în sistemul butanol:
acid acetic: apă (4 : 1 : 5).

Aminoacizii au fost developaţi cu ninhidrină în acetonă 0,4% şi cu
isatină în acetonă 0,4 % pentru proli:nă şi oxiprolină. Evaluarea amino
acizilor s-a făcut prin densitometrare, exprimîndu-se valoarea lor în unităţi

densitometrice.
Zaharurile s-au developat cu acid ftalic şi anilină şi s-au evaluat

prin densitometrare, iar prin comparare faţă de curba de etalonare s-au
exprimat în mg/100 g substanţă verde.

Substanţele ciclice cu grupări OH, separate cromatografic, au fost
identificate prin fluorescenţă în lumină ultravioletă. Pentru determinarea
lor ealitativă s-au făeut, pentru eomparaţie, cro~atograme eu substanţe

sintetice de acest tip, eărora li s-a stabilit Rf-ul. In acest mod s-a stabilit
comportarea în lumină ultravioletă şi Rf-ul acizilor prezenţi în tabelul 1.

Tabelul 1

Comportarea unor substanţe ciclice cu grupări OH în lumină

ultravioletă

Comportarea in U.V.
Substanţa

Acid clorogenic
Acid cafeic
Acid chinic
Acid ferulic

culoare

al bastru-strălucitor
al bastru -1 urni nes
albastru-pal
albastru-intens

Rf

0,77
0,95
0,57
0,98

Dintre aceştia, în lucrarea de fa ţă s-a insistat mai ales asupra aci
zilor clorogenic şi cafeic. Pentru determinarea lor cantitativă s-a recurs
la eluarea petelor de pe cromatogramă în 5 mI al~ool etilic 75 % şi citirea
lor la spectrofotometru în lumină ultravioleta. In prealabil s-a stabilit
lungimea de undă în care absorbţia a fost maxima, găsindu-se, în condi
ţiile noastre, pentru acidul clorogenic A = 330 m(.L, iar pentru acidul cafeic
A = 290 m(.L. Pentru comparaţie s-a făcut o curbă de etalonare.
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REZULTATELE OBŢINUTE Ş.I DISCUŢII

Fig. 1 - Dinamica zaharurilor 30Iubile
totale la soiurile de cartof Bintje şi

Merkur.
Fig. 1 - Dynamics of total soluble sug
ars in the Bintje and Merkur potata

varieties.
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Ana.lizînd conţinutul total de zaharuri solubile libere se constată că
la soiul mai rezistent, Merkur, de cele mai multe ori continutul de mono
şi dizaharide este mai mic decît la soiul mai sensibil, Bintj~ (fig. 1). Aceasta
nu înseamnă că glucidele au fost sintetizate în cantitate mai mică deoarece
este posibil ca ele să se găsească într-o form ă combina tă. ',
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Conţinutul mai mare de glucide solubile favorizează dezvoltarea
miceliului ciupercii Phytophthora infestans, după cum se cunoaşte din li
teratură (O 1 te a n u şi B rad, 1968).

Analizînd rezultatele referitoare la variaţia conţinutului În glucoză

se constată că, În majoritatea cazurilor, la soiul Bintje este mai
mare sau egal faţă de soiul MeI'kur, iar în celelalte cazuri valorile sînt
apropiate (tabelul 2). Conţinutul de fructoză este însă de cele mai multe
ori mai mare sau egal la soiul de tip rezistent Merkur. La maltoză se con
stată valori mai mari şi valori mai mici Într-un număr egal de cazuri.

Din punct de vedere metabolic este de remarcat faptul că fructoza
constituie precursorul imediat al eritrozei, care împreună cu acidul fosfo
enol-piruvic participă la formarea termenului primar în sinteza substan
ţelor ciclice.

Totuşi, nu se constată diferenţe foarte mari în ceea ce priveşte con
ţinutul în zaharuri solubile, astfel încît datele obţinute la aceste substanţe

nu credem că constituie prin ele însele criterii de apreciere a rezistenţei

şi 'nici nu pot da o explicaţie suficientă fenomenului de rezistenţă.
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Tabelul 2'

Dinamica conţinutului de zaharuri solubile În frunzele de cartof din soiurile Bintje şi

Merkur (1968)

Conţinutul Fructoză I Glucoză I Maltoză I Lactoză

Data în zaharuri
Soiul recoltării solubile totale

mg% subst.
verde % din zaharurile totale

l.VI 128,0 55,5 26,6 18,0 u*)
1O.VI 90,0 42,2 13,3 44,4 u
20.VI 138,0 47,1 26,1 26,8 u

Bintje l.VII 113,0 47,8 23,9 28,3 -
10.VII 183,0 29,5 8,7 61,7 u
20.VII 169,0 40,2 11,8 37,3 10,6

l.Vlll 239,0 53,6 24,7 20,9 -

LVI 141,0 41,8 26,2 26,2 7,1
10.VI 66,0 57,6 7,6 34,8 u
20.VI 86,0 53,5 9,3 37,2 u

Merkur l.VII 156,0 46,8 14,7 38,5 u
1O.VII 184,0 36,4 10,9 52,7 0,5
20.VII 134,0 55,2 27,6 17,2 u

l.Vlll 125,0 52,0 26,4 21,6 u

*) urme

Fig. 2 - Dinamica aminoacizi lor liberi
tetali la soiurile de cartof Bintje şi

Merkur.
Fig. 2 - Dynamics of total free ami

noacids in the Bintje and Merkur
potato varieties.
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Analiza conţinutului de aminoacizi liberi totali arată că, spre deo
sebire de zaharurile solubile totale, la soiul mai rezistent, l\ferkur, aceştia

se găsesc în cantitate mai mare decît la s9iul mai sensibil, Bintje (fig. 2).
Analiza individuală a i'enilalaninei şi tirozinei, aminoacizi aromatici

ce derivă din precursori comuni ai substanţelor ciclice (după cum se vede
în schema· de la pag 102), arată că aceştia se găsesc în fa port invers fa ţă

~e conţinutul de aminoacizi liberi totali şi faţă de rezistenţă (tabelul 3).
In general, conţinutul de fenilalanină şi tirozină este mai mic la soiul mai
rezistent. Doar în putine cazuri continutul acestor substante la soiul rezis-
tent este mai mare ~au egal cu cel' al soiului sensibil. '

Tabelul 3

Dinamica conţinutului de aminoacizi liberi în frunzele de cartof din soiurile Bintje şi

Merkur (1968)

~
,~
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.,e'(! e'(! .... ""-1::
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Soiul recoltării "5'u:) uc)
._ o

"O::: 'i:: b.O(/) .§ l:::
'i:: o~ 2 0'- (Il ';.0
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;:l- 'u'S (Il C) ....
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._ 0._ C)o C) 0:5 ~ :;:; .... C) C)
~ i ;J_1::- ....l.~ [.I., <t::(Il ~E Ul

1::'- (Il

8~:§ % din aminoacizii totali

1.VI 142 12,7 7,0 7,7 44,4 14,8 7,0 6,3 u** ) - - - -
10.VI 139 6,5 5,8 5,8 49,6 10,1 18,7 2,9 0,7 - - -
20.VI 248 11,3 4,4 12,5 40,3 6,7 13,3 10,9 0,4 - - - -

Bintje 1.VII 163 4,9 4,9 6,7 51,5 18,4 12,3 3,7 u - - - -
10.VII 348 1,7 1,7 3,4 18,7 5,7 8,3 10,3 25,3 12,6 10,9 1,1
20.VII 209 2,9 5,3 11,0 43,5 6,7 23,4 3,8 3,3 - - -

1.VII 1 322 1,2 1,2 2,8 20,8 2,5 7,4 10,8 23,3 12,4 12,4 5,0 -
-------------------- --

1.VI 165 3,0 1,8 6,7 48,5 2,4 15,7 22,4 1,8 - - - -
1O.VI 182 3,8 2,7 5,5 46.7 13,2 22,5 5,5 u - - - -

20.VI 234 8,5 5,6 11,5 36,8 6,0 21,4 7,7 2,6 - - - -
Merkur 1.VII 366 1,4 1,9 6,3 21,0 3,0 11 ,5 12,0 16,9 11,7 9,8 4,4 -

10.VII 100 4,0 3,0 6,0 53,0 13,0 15,0 6,0 u - - - -
20.VII 241 2,1 2,1 5,4 21,6 2,9 10,4 12,4 17,4 10,8 8,7 5,0

1. VIII 285 1,0 2,5 2,8 19,3 ,1'),3 6,3 14,7 19,6 14,0 10,5 3,5 -

*) unităţi c1ensitometrice
**) urme

Noi am interpretat aceste rezultate în sensul că un conţinut mai
mic de aminoaeizi aroma tiei favorizează sinteza aeizilor p-eumarie şi eafeie,
deoareee din aeidul prefenie se sintetizează mai puţină fenilalanină şi din
aeidul p-hidroxifenil-piruvie mai puţină tirozină, încît se pot sintetiza
cantităti mai mari de aeid eumarie si aeid eafeic, iar din eondensarea aei
zilor e~feie şi ehinic rezultă aeid el~rogenie (vezi schema de la pag. 102).
Aeeastă ipoteză eorespunde de altfel eu rezultatele obţinute de noi la deter
minarea eonţinutului de aeid clorogenic şi aeid eafeie şi a raportului dintre
.aceste substanţe.
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Tabelul 4

Uinamica conţinutului de acid c1orogenic şi acid cafeic în frunzele de cartof din soiurile Bintje
şi Merkur (1968)

Acid c1orogenic (A.CL.) I Acid cafeic (A.C.)
Raport

Soiul
Epoca de

mg În
nr.

mg în
nr.

A.CL.recol tare unităţii g% subst. unitătii g% subst.
proba proba densit'o- --densito- verde verde A.C.analizată metrice analizată metrice

l.VI 1,700 182 0,364 0,585 302 0,604 0,60
Bintje 10.VI 0,950 92 0,184 0,552 287 0,574 0,32

20.VI 0,963 93 0,186 0,650 340 0,680 0,27

l.VI 2,150 225 0,450 0,625 327 0,654 0,68
Merkur 10.VI 1,520 162 0,324 0,545 287 0,574 0,56

20.VI 1,340 137 0,274 0,625 I 327 0,654 0,41

Astfel, după cum se poate vodca în tabelul 4, soiul de cartof l\:1.orkur
are întotdeauna un conţinut mai mare de acid elorogenic faţă de soiul
Bintje. În ceea ce priveşte conţinutul de acid cafelc nu s-a mai constatat
această regulă. Dar raportul acid clorogenic: acid cafeic este în toate ca
zurile mai mare la soiul :I\'1erkur. Acest l'a port a fost găsit semnifica tiv şi

de alţi autori. Astfel, S o k o Iov a şi colab. (1965) arată că rezistenţa

cartofului la mană este condiţionata de l'a portul dintre acidul elorogenic
şi cel cafeic.

Aceste consta Uiri precum şi cunoştinţele generale referitoare la sub
stanţele de tip ciclic ne îndreptaţesc sa afirmăm di cercetările trebuie con
centrate în această direcţie.

CO NCLUZII

1. Din analiza rezultatelor obtinute la determinarea aminoacizilor,
zaharurilor şi substanţelor de tip ci~lic rezultă diferenţieri importante în
ceea ce priveşte rolul acestor substanţe în rezistenţa cartofului la mană.

2. Modificarile constatate în ceea ce priveşte conţinutul în glucide
duc la concluzia ca l'a portul în care acestea se găsesc este o consecinţă a
unor proceso care nu sînt implicate direct fn fenomenul de rezistenţă sau
sensibilitate; ele pot să constituie însă surse de nutriţie pentru agentul
patogen, dar în acelaşi timp şi precursori ai substanţeIOI' de protecţie.

3. Dintre aminoacizi apar ca fiind mai importanţi, după cercetările

noastre, tirosina şi fenilalanina, substanţe ciclice înrudite cu acizii cafeic
şi clorogenic, implicaţi direct în fenomenul de rezistenţă. Corelaţia cea
mai strînsă cu rezistenţa se constată la substanţelede tip ciclic cu grupări OH.
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Stud iul acestol' substan ţe este de perspectivă pentru cercetările refe
ritoare la rezistenţă, atît în ceea ce priveşte indicii de triere a plantelol'
după rezistenţă, cît şi în ceea ce priveşte jdentificarea substanţelor fun
gicide sau fungista tice natura le.
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INFLUENŢAFORlVIELOR DE ÎNGRĂŞĂMINTECU AZOT ŞI A DOZELOR
DE POTASIU ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF

L. REICHBUCH, LUCIA DRAGOMIR, ST. MARKUS, C. CRAcIUN,
GH. BURLACU, H. BREDT şi I. MAZAREANU

Pe lîngă raportul dintre elemente, o mare importanţă are şi forma
sub care se aplică diferitele îngrăşăminte la cultura cartofului. Astfel, s-a
constatat că toate formele de azot contribuie la sporirea producţiei de
cartof, însă cu rezulta te diferite.

Aplicînd apă amoniacală şi carboamoniacaţi comparativ cu azo
tatul de a,moniu, la Staţiunea Suceava 1 s-au obţinut producţii practic
egale (R e i c h b u c h, 1966).

Li t v a k (1966), aplicînd diferite forme de azot ca: azotat de amoniu,
clorură de amoniu, amoniac lichid şi urce pe un sol podzolit înţelenit cu
pH 4,5 - 5,3 şi un conţinut în humus de 0,7 - 1,6%, a constatat că toate
formele de azot an contribuit la creşterea puternică a producţiei de cartof,
a procentului de amidon şi proteină, cu excepţia clorurii de amoniu. Ac
ţiunea ureii s-a dovedit asemănătoare cu cea a azotatului de amoniu.

Experienţele executate la Braşov şi Suceava cu azotat de amoniu
şi cu uree în doze de NI00P50 au arătat o creştere uşoară a producţiei, în
limita erorilor, în cazul aplicării ureii comparativ cu azotatul de amoniu.

K o 1 b e şi S c har f din R. D. Germană, aplicînd pe lîngă fosfor
şi potasiu şi diferite forme de azot ca: azotat de sodiu, calcamonsalpetru,
azotat de calciu, caliamonsalpetru, suHat de amoniu şi uree, au constatat
că forma îngrăşămîntului nu a avut o i'rlfluenţă semnificativă asupra pro
ducţiei de cartof şi sfeclă.

Experienţele cu aplicarea potasiului la cartof, făcute de J eli n e k
(1966), B aer u g (1965),. T i h o n o v şi L i t va k (1966) arată că

îngrăşarea cu K20 provoacă o reacţie diferită în funcţie de conţinutul de
potasiu în sol, de unde rezultă că pe soIurile bine aprovizionate se poate
micşora doza în acest element. Pe soIurile bine aprovizionate cu K20 se
observă de asemenea scăderea procentului de amidon din tuberculii de
cartof.

Efectul potasiului la cartof, în condiţiile ţării noastre, nu diferă

prea mult în funcţie de tipul de sol. Astfel, la Cîmpia Turzii potasiul dat

1 Dările de seamă ale Laboratorului de îngrăşăminte de la Staţiunea Suceava pe anii
1959-1968.
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împreună cu azotul şi fosforul a avut o acţiune favorabilă asupra sporirii
producţiei de cartofi. La concluzii asemănătoare duc şi rezultatele obţinute

În experienţele de la Suceava pe un sol cernoziomoid, în experienţele de
la Cluj pe un sol aluvial şi În cele de la Huedinpe un sol brun podzolit
(Z a m fir e s cuşi colab., 1962). La aceste experienţe cele mai mari
produ~ţii s-au obţinut prin aplicarea împreună a N, P şi K.

In vederea stabilirii eficientei diferitelor forme de azot si a diferitelor
doze de potasiu pe diferite tipm:i de sol din ţara noastră s-'a început din
anul 1966 executarea unei experienţe la staţiunile: Suceava, Secuieni,
Tg. Mureş, Tg. Jiu, Ştefăneşti-Piteşti şi LC.C.S. Braşov.

METODA DE CERCETARE

Experienta nu a avut un caracter sta tionar. Asezarea parcelelor la
toate ~taţiunil~ s-a făcut În dreptunghi latin 'cu 10 va;iante, în 5 repetiţii.

Ingrăşămintele folosite au fost: azota t de amoniu, uree, sulfa t de
amoniu, nitrocalcar, superfosfat, sare potasică şi îngrăşamînt complex.
Variantele de îngrăşare sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Variantele de îngrăşare În experienţa privind eficienţa diferitelor
forme de azot şi doze de potasiu Ia cartof

K.I
Tratamentul

Varianta ----,-----,----
N P

Forma de azot

Vi (Mt.) -
V2 60 60 - azotat de amoniu
Va 60 - 60 azotat de amoni u

V4 60 60 40 azotat de amoniu
Vs 60 60 80 azotatde amoniu
V6 60 60 120 azotat de amoni u

V7 60 60 40 uree
Va 60 60 40 sulfat de amoniu
Vg 60 60 40 nitrocalcar
VlO 60 60 40 complex 16:48:0

sau 23:23:0

Îngrăşămintele au fost aplicate după cum urmează: superfosfatul şi

sarea potasică toamna la lucrările de bază, iar îngrăşăminteleazota te şi cele
complexe primăvara la pregătirea terenului pentru plantare.

Ingrăşămîntul complex folosit a fost 23 : 23 : O la staţiunile Tg.
Mureş, Secuieni şi Tg. Jiu şi 16: 48 : O la staţiunile Suceava şi Braşov.

La Ştefăneşti-Piteşti nu s-a studiat această variantă.
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S-a folosit soiul Merkur la staţiunile Tg. Mureş, Suceava şi Tg. Jiu,
soiul Carpatin la Staţiunea Secuieni, soiul Voran la Braşov şi soiul Colina
]a Stefănesti -Pitesti.

, Dista'nţa de p'lantare la toate experienţele a fost de 70/30 cm, cu ex
cepţia Staţiunii Tg. Jiu unde cartofii au fost plantaţi la 60/30 cm.

REZULTATELE OBŢINUTE

Staţiunea Suceava. Expericnţ,a s-a executat pe un sol cernoziomoid
cu textură luto-argiloasă, avînd un pH în extras salin de 4,9-5,0. Conţi

nutul în humus este cuprins între 4,5 şi 4,6. Conţinutul în P 20 5 şi K20
arată că solul este slab aprovizionat în fosfor mobil (2 mg la 100 g sol) şi

mediu aprovizionat în potasiu mobil (10 mg la 100 g sol).
Analizînd rezultatele de producţie anuale şi medii pe trei ani (ta

belul 2) se constată că prin aplicarea unor doze egale de azota t de amoniu
şi superfosfat (V2) sau azotat de amoniu şi sare potasică (V3 ) s-au obţinut

rezultate practic egale, cu o uşoară superioritate, în limita erorilor, în fa
voarea folosirii N P (V2). Sporurile medii de producţie obţinute laţă de
martorul neîngrăşat au lost de 85,6 q/ha, în cazul dozei de NGOP 60 (V2 ) şi

de 80,3 q/ha în cazul dozei de N60K 60 (V3 ).

Aplicarea combinată a celor trei elemente (N P K) în doză de N 60P 60K4()

(V4 ) a determinat sporirea producţiei faţă de martor cu 98,3 q/ha, adică

35,7%. Comparînd această variantă cu V2 se constată că prin introducerea
potasiului s-a obţinut un spor de 12,7 q/ha, adică 4,6%, deci spor nesemni
ticativ. Aplicarea unei doze mărite de potasiu (K120 la V 6) a determinat
creşte~ea producţiei faţă de V4 cu un spor nesemnificativ.

In general, se constată că toate îngrăşămintele azotate folosite îm
preună cu superfosfat şi sare potasică au sporit producţia cu 29,4 - 35,7%.
Deşi diferenţele obţinute între diferitele forme de azot sînt nesemnificative,
se poate totuşi constata că azotatul de amoniu, sulfatul de amoniu şi

îngrăşămîntul complex 16 : 48 : °aplicate împreună cu superfosfat şi sare
potasică au dat cele mai ridicate sporuri de producţie, de 35,7%, 35,0%
şi respectiv 35,6% faţă de martor. Nitrocalcarul pe fond de fosfor şi po
tasiu (V9) a dat sporuri mai mici, dar în fiecare an distinct sau foarte
semnificative, realizînd un spor mediu de 33% faţă de neîngrăşat. Aplicarea
ureii (V7) a determinat obţ,inerea unui spor mediu mai mic în comparaţie

cu celelalte forme de azot.
Analizînd în continuare procentul mediu de amidon realizat în funcţie

de sistemul de îngrăşare (tabelul 2), se constată că azotul împreună cu
fosforul (V2 ) el favorizat creşterea procentului de amidon cu 0,5%, spor
distinct semnificativ. Se poate observa că, în general, dozele de potasiu
au determinat scăderea procentului de amidon sub valoarea obţinută la
martorul neîngrăşat (V4' V5' V6)' De asemenea se poate observa că toate
formele de azot au influenţat favorabil creşterea procentului de amidon.
Cele mai mari valori s-au obţinut în cazul nitrocalcarului (Vg ) şi a îngră-



Tabelul 2
Sinteza rezultatelor de producţie obţinute la Staţiunea Suceava în experienţa privind eficienţa diferitelor forme de azot şi doze

de potasiu aplicate la cartof
1966 1967 1968 Media 1966-1968

Varianta
q/ha I I"mnlfo q/ha I i"mnito q/ha I I"mnito q/ha I I dit. l"mnif·1% % .% % q/ha amidon %

VI (Mt.) 294,6 100,0 268,4 100,0 263,9 100,0 275,6 100,0 154
V2 374,0 126,9 ** 378,6 141,1 *** 330,9 125,4 *** 361,2 131,1 85,6 *** 15,9**
V3 377,2 128,0 ** 370,2 137,9 *** 320,4 121,4 ** 355,9 129,1 80,3 *** 15,7
V4 387,1 131,3 ** 387,4 144,3 *** 347,1 131,5 *** 373,9 135,7 98,3 *** 15,2
V5 384,1 130,4 ** 383,6 142,9 *** 334,4 126,7 *** 367,4 133,3 91,8 *** 15,1 0

V6 418,4 142,0 *** 391,0 145,7 *** 322,8 122,3 *** 377,4 136,9 101,8 *** 15,2
V, 399,9 135,9 *** 363,1 135,3 *** 306,4 116,1 * 356,5 129,4 80.9 *** 15,7
Vs 403,7 137,0 *** 392,6 146,2 *** 319,8 121,1 ** 372,0 135,0 96,4 *** 15,8*
Vg 398,4 135,2 *** 384,4 143,2 *** 317,0 120,1 ** 366,6 133,0 91,0 *** 16,6***
VIO 375,0 127,6 *** 408,5 152,2 *** 337,5 127,8 *** 373,6 135,6~ *** 16,5***

DL 5% 52,9 29,0 32,0 31,7 0,33
DL 1% 71,4 39,1 43,2 43,5 0,46
DL 0,1 % 94,8 51,9 57,3 59,2 0,63

Tabelul 3
Influenţa diferitelor forme de azot şi doze de potasiu asupra producţiei de cartof la Staţiunea Suceava

(media 1.966-1968)
Greutatea Tuberculi comerciabili

Nr. mediu medie a Tuberculi Tuberculi

I IdU
Varianta de tuberculi tuberculilor peste 55 g sub 55 g

la cuib la cuib q/ha % q/hag % %

VI (Mt.) 12,5 685 69,3 30,7 190,7 100,0
V2 13,4 757 70,0 30,0 252,8 132,5 62,1
Va 13,4 762 70,2 29,8 249,8 130,9 59,1
V4 15,6 828 68,7 31,3 256,9 134,7 66,2
V5 14,4 706 69,4 30,6 255,0 133,7 64,3
Va 14,8 708 70,6 29,4 266,4 139,7 75,7
V7 13,9 703 70,4 29,6 251,0 131,6 60,3
Vs 14,1 712 69,1 30,9 257,0 134,7 66,3
Vg 15,7 788 63,7 36,3 233,5 122,4 42,8
VIO 14,0 710 69,9 30,1 261,1 136,8 70,4
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şămîntului complex (V10)' care au depăşit martorul neîngrăşat cu 1,2%
şi respectiv 1,1 %, sporuri foarte semnificative.

Urmărind procentul tuberculilor mari şi mici realizaţi pe variante
de îngrăşare se constată că, în general, valorile sînt apropiate (tabelul 3).
Se poate evidenţia procentul mai ridicat de tuberculi mari la V6' la care
ş-a aplicat o doză triplă de potasiu pe fond de azot şi fosfor, şi V 7' la
care s-a folosit ca îngrăşămînt azotat ureea; un procent mai scăzut de tu
berculi mari s-a înregistrat la Vg , la care azotul s-a aplicat sub formă de
nitrocalcar.

În ceea ce priveşte producţia de tuberculi c0merciabili se constată

că varianta cea mai bună a fost V6' la care s-a obţinut un spor faţă de martor
de 39,7%. Este de remarcat faptul că deşi în ceea ce priveşte producţia

totală nitrocalcarul (V\l) este superior ureii (V 7)' la producţia de tuberculi
comerciabili situaţia se prezintă invers, sporul realizat în cazul ureii fiind
de 17,5 q/ha, adică 9,2% faţă de nitrocalcar. Îngrăşămintele complexe
(V10 ) şi-au dovedit superioritatea şi în cazul producţiei de tuberculi co
merciabili.

Staţiunea Secuieni. Experienţa s-a executat pe un sol brun de pădure

podzolit cu textura luto-nisipoasă. Conţinutul în azot total al solului este
de 0,14 %, iar în P205 total de 0,12 %.

Tabelul 4

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute la Staţiunea Secuieni în experienţa privind eficienţa

diferitelor forme de azot şi doze de potasiu la cartof

1966 1967 1968 Media 1966-1968

Varianta

I \1 I Il I 11 qfh, I 1~~;llq,'ha % q/ha OI q/ha % %10

'J'

VI (Mt.) 211,4 100,0 231,4 100,0 169,7 100,0 204,2 100,0 -
V2 276,6 130,8 ** 297,1 128,4 *** 210,1 123,8 * 261,3 128,0 57,1 ***
V3 271,0 128,2 ** 259,2 112,0 ** 203,0 119,6 244,4 119,7 40,2 ***
V4 280,3 132,6 ** 289,0 124,8 *** 213,3 125,7 * 260,9 127,8 56,7 ***
Vă 275,5 130,3 ** 289,6 125,1 *** 217,8 128,3 * 261,0 127,8 56,8 ***
V6 322,7 152,6 *** 300,1 129,6 *** 211,2 124,4 * 278,0 136,1 73,8 ***
V7 282,9 133,8 ** 299,2 129,3 *** 210,0 123,7 * 264,0 129,3 59,8 ***
Vs 276,5 130,8 ** 297,8 128,6 *** 213,3 125,7 * 262,4 128,5 58,2 ***
V9 278,6 131,8 ** 2!c)0,5 125,5 *** 190,9 112,5 253,4 124,1 49,2 ***
VIO 274,5 129,8 ** 267,2 115,4 *** 226,1 133,2 ** 256,0 125,4 51,8 ***

DL 5% 43,4 19,6 35,7 19,8
DL 1% 58,5 26,4 48,1 26,7
DL 0,1 % 77,8 35,0 63,9 35,4

Rezultatele obţinute pe acest sol (tabelul 4) scot în evidenţă supe
rioritatea variantei îngl'ăşate cu azot şi fosfor (V2) faţă de cea îngrăşată

cu azot şi potasiu (V3). Diferenţa de producţie dintre aceste variante este
de 16,9 q/ha, adică 8,3 %.
8 - Anale, Vot II
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Ineficacitatea potasiului se evidenţiază şi în cazul folosirii în com
plex a celor trei elemente (V4)' cînd s-a obţinut un spor practic egal cu
cel obţinut numai prin aplicarea azotului şi fosforului (V2). Pe fond de
azot şi fosfor sub formă de azotat de amoniu şi superfosfat, dublarea dozei
de potasiu (V5) nu măreşte practic producţia. Aplicarea a trei doze de po
tasiu la V 6 pe acelaşi fond de azot şi fosfor a determinat obţinerea celui
mai ridicat spor de producţie, de 73,8 q/ha, adică 36,1 % faţă de martor.
Sporul realizat faţa de aplicarea unei singure doze de potasiu (V4) este
de 17,1 q/ha, adică 8,3%.

În general, folosirea diferitelor forme de azot po fond de fosfor şi

potasiu a determinat obţinerea unor sporuri cuprinse între 24,1 şi 29,3%.
So constată ca diferentele obtinute între diferitele forme de azot sînt mici
si nesemnificative. Se' evid81~tiază totusi ureea (V 7) si sulfatul de amoniu
(Vs), care au dat sporuri ' de marto~' de 29,3 şi r~spectiv 28,5%. Pro
ducţii mai mici s-au obţinut în cazul variantei cu nitrocalcar (V9 ) şi a
îngdişămintelor complexe (V10)'

Tabelul 5

Influenţa diferitelor forme de azot şi doze de potasiu asepra prcducţiei de cartof la Staţiunea

Secuieni (media 1967-1968)

Greutatea Tuberculi comerciabili
Nr. mediu medie a Tuberculi Tuberculi

I
I dif. q/h,

Varianta de tuberculi tuberculi1or peste 55 g sub 55 g
la cuib la cuib q/ha %

g % %

Vl (Mt.) 8,1 492 81,0 19,0 165,4 100,0
V'!. 9,8 659 88,8 11 ,2 232,0 140,3 66,6
V3 9,6 593 84,4 15,6 206,3 124,7 40,9
V4 10,1 662 85,8 14,2 223,9 135,4 58,5
V5 9,4 634 85,1 14,9 222,1 134,3 56,7
V6 10,0 645 84,7 15,3 235,5 142,4 70,1
V7 9,7 628 81,0 19,0 213,8 129,3 48,4
Vs 9,8 635 83,1 16,9 218,1 131,9 52,7
Vg 10,1 610 81,5 18,5 206,5 124,8 41,4
VID 10,0 585 I 80,6 19,4 206,3 124,7 40,9

Analizînd rezultatele prezentate în tabelul 5 se constata ca procentul
cel mai ridicat de tuberculi mari s-a obţinut la V2 la care s-a aplicat
azot şi fosfor (88,8 %). Procentul cel mai scazut de tuberculi mari (80,6 %)
s-a obţinut prin folosirea îngrăşămintelor complexe (VIO)'

In ceea ce priveşte tubercul ii comerciabili, se constată că cea mai
mare producţie s-a obţinut la V 6' la care s-au aplicat toate trei elementele
şi doza cea mai mare de potasiu, cu un spor de 42,4 % fa ţa de martor ..
Pi'Oducţii ridicate s-au o'bţinut şi prin aplicarea unei singure doze de po
t:lsiu la V4' la care s-a obţinut un spor de 35,4 % faţa de martor.
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Staţiunea Tg. Mureş. Solul pe care s-a executat experienţa este alu
vionar cu textura argilo-lutoasa şi pH cuprins între 6,5 şi 7,0. Conţinutul

solului în P205 este de 11,3 mg Ia 100 g sol, iar În K20 de 9,2 mg la
100 g sol.

Tabelul 6

Sinteza rezultateIcr ce pecrcţie ebţint:te la Staţi1.ma Tg. Mureş în experienţaprivind eficienţa

diferitelor fOI me de azet şi dcze de potasiu Ia cartof (media 1966-1968)

Producţia Tuberculi comerciabili

I Idi!. q/h" I
....; Spor la

I
I di!. qih,

Varianta 'i:: 1 kg S.A.
q/ha o' E q/ha %/0

85

VI (l\1t. ) 305 100 - I'"
- 204 100 -

V2 352 116 47 40 264 129 60
V3 340 112 35 *** :30 238 117 34
V 4 358 117 54 *** 34 268 131 64
V5 360 118 55 *** 27 280 137 76
V6 366 120 61 ** 25 282 138 78
V7 351 116 46 *** 30 270 132 66
Vs 364 120 59 * 36 284 139 80
Vg 372 122 60 * 37 260 128 56
VlQ 341 112 36 *** 22 269 132 65

DL 5% 20,6
DL 1% 27,4
DL 0,1 % 35,4

Din rezultatele obţinute (tabelul 6) se constata o superioritate a va
riantei la care s-a aplicat azot şi fosfor (V2 ) faţa de cea la care s-a aplicat
azot şi potasiu (V3 ).

Rezultatele medii pe trei ani arata ca pe solul aluvionar fertil din
Iunca Mureşului, mediu aprovizionat în potasiu şi cu apa freatică la mica
adîncime, dozele crescînde de sare potasica aplicate împreună cn N 60P 60

(V4 , V 5' V 6) nu au determinat sporuri semnificative, dovedindu-se neeco
nomica chiar doza mica de K 40 • Sporul pentru un kilogram de îngăşamînt

substanţa activa realizat la doza de K 40 a fost de 34 kg tuberculi.
Se P08 te consta ta efectul pozitiv al diferitelor forme de azot asupra

producţiei de cartofi~ În toţi miii, nitrocalcarul (Vg ) şi sulfatul de amoniu
(Vs) au dat cele mai mari sporuri de producţie, practic egale între ele şi

foarte semnificative faţa de martor. Ureea (V 7) a dat un spor mediu de
producţie uşor inferior celorlalte forme de azot, cu diferenţe nesemnifica
tive. Cele mai mici sporuri de producţie s-au realizat cu îngraşămîntul

combinat nitrofos 23 : 23 : °(V10)' cel mai slab îngraşamînt dintre formele
studiate.

Din analiza probelor de sol (tabelul 7) se poate constata ca numai
sulfatul de amoniu a redus pH-ul solului aluvial de la 7,8 la 7; celelalte
forme de îngraşămi'nte au ridicat alcalinitatea solului cu 0,1 - 0,5.
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Tabelul 7

Efectul diferitelor forme de îngrăşăminte cu azot şi doze de potasi u asupra solului la Staţiunea

Tg. Mureş

pH în extras salin P20 • % K 20 %

Varianta

I I Ila plantare la recoltare la plantare la recoltare la plantare la recoltare

Vi (Mt.) 7,5 7,8 11,3 15,2 9,2 8,3
V2 7,5 7,8 12,2 13,6 9,0 9,6
Vs 7,2 7,7 11,0 13,8 8,8 9,5
V4 7,8 7,6 12,9 12,5 9,3 10,1
Va 7,4 7,8 10,8 14,6 11,2 15,6
V6 7,4 7,7 10,0 14,9 10,6 9,9
V7 7,4 7,5 15,0 17,5 9,2 9,5
Vs 7,8 7,0 12,1 12,9 9,6 14,8
Vg 7,4 7,8 15,8 15,7 10,2 9,5
ViO 7,5 7,5 16,8 16,8 9,7 10,8

În ceea ce priveşte conţinutul solului în PZ0 5 se constată că acesta
a rămas practic neschimbat, de 12,5 - 17,5 mg la 100 g sol, deci cele 5
forme de îngrăşămînt cu azot nu influenţează asupra schimbării conţinu

tului solului în acest element.
Nici conţinutul în KzO al solului nu a fost influenţat simţitor prin

aplicarea dozelor crescînde de sare potasică, cI rămînînd între 9,5 - 15,6 mg
la 100 g sol.

Tabelul 8

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute la Staţiunea Tg. Jiu prin aplicarea diferitelor forme
de azot şi doze de potasiu (media 1966-1968)

Recolta 1 la 2 săptămîni după înflorit Recolta a ll-a la maturitatea deplină

Varianta

I
I diL q/h, \ I Idi!. q/h, Iq/ha % semnif. q/ha % semnif.

Vi (Mt.) 88 100 141 100
I

V2 156 177 68 *** 209 148 68 **
Vs 149 169 61 ** 199 141 58 **
V4 151 172 63 ** 206 146 65 **
Vs 171 194 83 *** 213 151 72 **
V6 156 177 68 *** 210 149 69 **
V7 159 181 71 *** 218 155 77 ***
Vs 140 159 52 ** 182 129 41 *
Vg 126 143 38 * 179 127 38
ViO 157 178 69 *** 206 146 65 **

DL 5% 37 41
DL 1% 50 55
DL 0,1% 68 75
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Staţiunea Tg. Jiu. Experienţa a fost executată pe un sol aluvionar.
La această staţiune s-au executat două recoItări de cartof, şi anume la
două săptămîni după înflorit şi la maturitatea deplină, pentru a se stabili
dacă recoltarea timpurie este indicată din plînct de vedere economic.

Rezultatele obţinute la recolta 1 (tabelul 8) arată că lipsa fosforului
şi înlocuirea lui cu potasiu (V3 ) dă un mi'nus nesemnificativ de producţie

de 7 q/ha faţă de V2 , la care s-au aplicat împreună azot şi fosfor.
Faţă de azot şi fosfor folosite împreună (V2 ), aplicarea în plus a po

tasiului a determinat sporirea producţiei numai în cazul administrării

unei doze duble (V5)' Această variantă s-a dovedit a fi cea mai bună, de
păşind martorul neîngrăşat eu 94 %.

Comparînd Între ele diferitele forme de azot, se constată că azotul
aplicat sub formă de uree (V 7) a determinat obţinerea celui mai mare spor
de producţie. Rezultate asemănătoare s-au obţinut şi la VIO ' la care s-a
aplicat îngăşămînt complex 23 : 23 : O. Cel mai mic Spoi' de producţie

s-a obţinut prin aplicarea azotului sub formă de nitrocalcar (Vg ).

Analizînd rezulta tele obţinute prin recol tarea la ma turita te, se con
stată o dispunere a variantelor în aceeaşi ordine ca şi la recolta 1. Astfel,
dintre cele două forme de îngrăşăminte aplicate împreună cu azotul, şi

anume fosforul la V2 şi potasiul la V3 , fosforul a fost uşor superior cu un
spor nesemnificativ de 10 q/ha sau 7%.

Prin aplicarea celor trei elemente împreună s-au obţinut sporuri mai
mari, dar nesemnificative, la varianta la care s-a administrat doza dublă

de potasiu (V5).
Dintre cele 5 forme de îngrăşăminte cu azot studiate, se constată

că, la această epocă, ureea a fost superioară celorlalte forme. Cele mai
scăzute producţii s-au obţinut prin aplicarea az6tului sub formă de nitro
calcar (V9 ) şi de sulfat de amoniu (Vs).

Statiunea Stefănesti-Pitesti. Experienta a fost executată pe un sol
negru de' fînea ţă' de la' Bilceşti, cu o pantă' medie de 14 %.

Analizînd rezultatele prezentate în tabelul 9 se constată că, pe acest
tip de sol, aplicarea azotatului de amoniu Împreună cu superfosfatul (V2 )

a determinat obţinerea celui mai eficient spor de producţie faţă de martor
(62 %). Dimpotrivă, administrarea azotatului de amoniu împreună cu sarea
potasică (V3 ) a determinat obţinerea celui mai mic spor de producţie faţă

de martor (39%), cu un minus de producţie faţă de V2 de 23%.
Ineficacitatea potasiului pe acest sol este evidenţiată şi de variantele

la care s-au aplicat cele trei elemente împreună (V4' V 5 şi V 6) şi care au
realizat sporuri ma i mici sau practic egale cu varianta îngrăşată numai
cu azot şi fosfor (V2).

Dintre formele de azot studiate, rezultatele evidenţiază superioritatea
azotului sub formă de nitrocalcar (Vg ), care pe un fond de fosfor şi potasiu
a realizat un spor de 55% faţă de martor şi un spor nesemnificativ de 8%
faţă de V4 , la care azotul s-a administrat sub formă de azotat de amoniu
pe acelaşi fond de fosfor şi potasiu.
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Tabelul 9

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute la Staţiunea Ştefăneşti,Centrul Bilceşti, prin aplicarea
diferitelor forme de azot şi doze de potasiu la cartof

1966 1967 1968 Media 1966-1968

I I

....;

I
1 ~

1 I

....;

I Iq1~f~ 11Varianta '2 1:: 1::
q/ha % E q/ha % E q!ha % E q/ha %

3S 3S 3S

VI (NU.) 256,2 100 147,0 100 249,2 100 217,5 100 -
VI! 382,5 149 ** 271,4 185 * 401,8 161 *** 351,8 162 134,3 ***
Va 328,4 128 247,0 168 328,4 132 * 301,3 139 83,8 ***
V4 344,6 133 * 253,4 172 360,4 144 ** 319,5 147 102,0 ***
V5 406,6 158 *** 278,8 190 * 389,2 156 *** 358,2 165 140,7 ***
V6 356,2 138 * 297,0 202 * 336,8 135 * 330,0 152 112,5 ***
V7 333,4 130 * 247,6 168

1

362,0 145 ** 315,7 145 98,2 ***
Vs 354,0 137 * 218,2 148 351,6 141 ** 306,7 141 89,2 ***
Vg 367,0 143 ** 275,8 188 * 367,6 147 *** 336,8 155 119,3 ***

DL 5% 76,0 112,0 65,3 48,7
DL1% 102,2 150,4 87,7 64,7
DL 0,1 % 135,3 199,3 116,2 83,4

Tabelul 10

Influenţa diferitelor forme de azot şi doze de p3ta:.iu aplicate la cartof la StaţiuneaŞtefăneşti

Piteşti (media 1966-1968)

I Tuberculi comerciabili
Nr. mediu Tuberculi Tuberculi

I I
Varianta de turberculi peste 55 g sub 55 g

I
la cuib q!ha % dif. q/ha

% %

VI (Mt.) 10,1 46,5
1

53,5 101,1 100
V2 13,6 59,7 40,3 210,0 207,7 108,9
Va 13,2 49,8 EO.2 150,0 148,4 48,9
V4 15,0

I
61,8 38,2 197,5 195,4 96,4

V5 13,5 60,4 39,6 216,4 214,0 115,3
V6 11,1 65,1 34,9 214,8 212,5 113,7
V7 13,1 54,2 45,8

I
171,1 169,2 70,0

Vs 12,5 57,3 42,7 175,7 173,8 74,6
Vg 12,2 56,7 43,3 191,0 188,9 89,9

Un îngcăsJminL CHO si-a dOVJdit d2 asem-:moa superioritatea este
azotatul de am'oniu. SpJrul ~ealizat faţă de martor este de 47%, iar faţă
de uree (V7) şi sulfat de amoniu (Vs) de 2 % şi respectiv 6 %.

In ceea ce p:'ivoşte p.'ocantul de tubJi'culi mui se constată că la V 4'

V 5 şi în special V 6 s-au obţinut valorile cale m3.i ridicate, de 61,8%,60,4%
şi respectiv 65,1 % (tabelul 10). De asemenea, cele mai mari producţii de
tubercul i comerciabil i s-au obţinut la V 5 şi V 6'
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Centrul experimental Şerl;aia, judeţul Braşov. S-a lucrat pe un sol
cu textură luto-nisipos, cu următorii indici agrochimici: pH (CIR) = 4,3,
P20 5 = 2,5 mg/l00 g sol, K 20 = 8,0 mg/100 g sol, Ca = 2,6 m vol/100 g
sol, C = 1,94%, T - S = 12,0 me/100 g sol, V= 39%, baze schimbElbile=
= 7,80 me/iOO g sol.

Tabelul 11

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute la Centrul experimental Şercaia, jud. Braşov, în
experienţa privind eficienţa diferitelor forme de azot şi doze de potasiu la cartof (1968)

Producţia Tuberculi comerciabili
GreuL GreuL

Varianta
q/h' I I

dif. I'emni!
tuber. tuber.

I
I di!. q/h,% q/ha

peste 55 g sub 55 g q/ha %
% %

V1 (Mt.) 232 100 81 19 187,9 100 -
V'l. 272 117 40 81 19 220,3 117,2 32,4
V3 292 126 60 * 82 18 239,4 127,2 51,5
V" 312 135 80 ** 82 18 255,8 136,1 67,9
V5 346 149 114 *** 81 19 280,2 149,0 92,3
V6 281 121 49 80 20 224,8 119,6 36,9
V7 282 122 50 * 80 20 225,6 120,0 37,7
Vs 270 116 38

I
75 25 202,5 107,7 14,6

Vg 313 135 81 ** 78 22 244,1 129,9 56,2
V 10 292 126 60 * 79 21 230,7 122,8 42,8

DL 5% 23 54

Rezultatele obţinute în anul 1968 (tabelul 11) evidenţiază superio
ritatea potasiului aplicat împreună cu azotul (Vs) faţă de aplicarea fosfo
rului împreună cu azotul (V2).

Dintre dozele de potasiu folosite, se constată că aplicarea a două

doze de potasiu alături de NP (V5) a determinat obţinerea celui mai mare
spor de producţie, de 114 q/ha adică 49% faţă de martor şi de 34 q/ha adică

14 % faţă de varianta la care s-a aplicat o singură doză de potasiu (V4)'
Dintre formele de azot experimentate, se constată că prin aplicarea

nitrocalcarului (Vg ) s-a realizat sporul cel mai ridicat, de 81 q/ha, adică

35% faţă de martor. Cel mai slab s-a comportat sulfatul de amoniu la care
s-a obţinut un spor de numai 38q/ha, adică 16 %.

Analizînd procentul de tuberculi mari pe variante de îngrăşare, se
constată că în general s-au obţinut valori apropiate. Cel mai mic procent
de tuberculi peste 55 g s-a realizat la Va prin aplicarea azotului sub formă

de sulfa t de amoniu.
In ceea ce priveste productia de tuberculi comerciabili, se constată

că varianta cea mai b~nă a fost 'tot V5' la care s-a aplicat doza dublă de
potasiu. Dintre formele de azot, nitrocalcarul (Vg ) a determinat obţinerea

celei mai mari producţii de tuberculi comerciabili 56,2 q/ha faţă de martor.
Un spor apropiat s-a obţinut şi la VlO prin aplicarea îngrăşămintelor com
plexe. Şi în acest caz cea mai slabă variantă a fost Vs , la care azotul s-a
aplicJt sub formă de suHat de amoniu.
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CONCLUZII

]2

1. Aplicarea diferitelor forme de azot, la echivalenţă în substanţă

activă, a influenţat favorabil creşterea producţiei de cartof, cu diferenţe

nesemnificative între variante.
2. Aplicarea azotului împreună cu fosforul a fost mai eficientă decît

aplicarea 1ui împreună cu potasiul, exceptînd rezulta tele obţinute pe solul
podzolic de la Şercaia.

3. Pe fond de NaoP ao diferitele doze de potasiu au determinat în ma
joritatea cazurilor sporuri nesemnifiCative de producţie. La Şercaia doza
de Kso a dat un spor serrinificativ.

4. Formele de azot şi dozele de potasiu aplicate au influenţat în mică

măsură rap:ntul dintre tuberculii mari şi mici, diferenţele între variante
fiind foarte apropiate.
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UNELE ASPECTE CU PRIVIRE LA EFICIENŢA GUNOIULUI DE GRAJD
APLICAT LA DIFERITE EPOCI LA CULTURA CARTOFULUI,

ÎN DIFERITE CONDIŢII PEDOCLIMATICE

EUGENIA TANASESCU, M. BERINDEI,
W. COPONY, LUCIA DRAGOMIR şi ST. MARKUS

Este cunoscută influenţa pozitivă a gunoiului de grajd asupra recoltei
de cartof pe diferite tipuri de sol din ţara noastră (B eri n d e i şi colab.,
1963; Bre ta n, 1961; B î r s a n, 1967; Con sta n tin e s cuşi
colab., 1965; Nagy şi Bologh, 1968; Reichbuch şi colab., 1960).

Folosirea gunoiului de grajd ridică o serie întreagă de probleme le
gate special de metoda de aplicare, epoca de aplicare şi modul de preparare,
pentru rezolvarea cărora, ţinînd seama de diversitatea condiţiilor climatice
în care se cuI tivă cartoful în ţara noastră şi de impera tivele organizatorice
impuse de folosirea lui, sînt necesare noi studii şi cercetări.

Majoritatea cercetărilor întreprinse în ţară şi străinătate converg în
direcţia oportunităţii aplicării gunoiului de grajd fermentat (4-6 luni)
toamna sub arătură (B eri n d e i şi colab., 1963; Con sta n t i
nes cuşi colab., 1965; G r u ner, 1963). Unii autori menţionează şi

posibilitatea folosirii gunoiului atît toamna cît şi primăvara pe soIuri cu
textură mai uşoară (B r e t a n, 1961). V e t tel' (1967) ajunge la con
cluzia că gunoiul de grajd împrăştiat la suprafaţă ar putea da rezultate
bune pe unele soIuri, în special pe cele cu exces de umiditate.

Pentru obţinerea unor date noi cu privire la posibilitatea folosirii
gunoiului de grajd, în perioada 1966-1968 la LC.C.S. Braşov, Staţiunea

Argeş şi Staţiunea Tg. Mureş s-au executat o serie de experienţe menite
să stabilească eficacitatea gunoiului de grajd proaspăt şi fermentat dat
în diferite eta pe eşalona te din vară pînă în primăvară, la plantarea car
tofului, în diferite moduri. Totodată, în experimentarea făcută s-a urmărit

să se stabilească în ce măsură cartoful valorifică, într-o cultură repetată,

efectul prelungit al îngrăşămintelor organo-minerale aplicate la diferite
epoci.

METODA DE CERCETARE

Pentru scopul urmărit, între anii 1966-1968 s-au executat două

experienţe: o experienţă privind eficacitatea gunoiului de grajd proaspăt

şi fermentat aplicat la diferite epoci, la LC.C.S. Braşov şi Staţiunea Argeş
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şi altă experienţă asupra metodelor de aplicare a gunoiului proaspăt şi fe1'
mentat în primăvară, la LC.C.S. Braşov şi Staţiunea Tg. Mureş.

Prima experienţă s-a executat pe un sol humico-gleic cu textură

luto-argiloasă la LC.C.S. Braşov şi pe un sol aluvionar tot cu textură

luto-argiloasă la Staţiunea Argeş. Soiul folosit în această experienţă a fost
Merkur la LC.C.S. Braşov şi Măgura la Staţiunea Argeş. Gunoiul s-a aplicat
în cantitate de 20 t/ha la Staţiunea Argeş şi ~30 t/ha ]a LC.C.S. Braşov,

o singură dată pentru fiecare ciclu experimental, început în 1966 şi 1967
pe un fond mineral de N 60P 40K40' urmărindu-se în continuare în mono
cultură efectul prelungit al gunoiului. Variantele experienţei sînt prezen
tate în tabelul 3. Fosforul şi potasiul, sub formă de superfosfat şi sare po
tasică, s-au încorporat sub arătura de vară executată la toate variantele.
Azotul s-a dat sub formă de azotat de amoniu, primăvara. Gunoiul aplicat
în timpul iernii s-a încorporat primăvara sub arătură. Durata de fermentare
a gunoiului aplicat în toate epocile a fost de 4-6 luni. Aşezarea experienţei

în cîmp s-a făcut după metoda dreptunghiului latin cu 5 repetiţii.

A doua experienţă s-a executat la LC.C.S. Braşov în aceleaşi condiţii

de sol şi cu acelaşi soi ca şi în cazul primei experienţe, iar la Tg. Mureş

s-a executat pe un sol de tip aluvionar cu textură argilo-lutoasă. Soiul
folosit a fost Urgenta. Aşezarea experienţelor în cîmp s-a făcut după me
toda blocurilor.

Atît la începutul ciclului cît şi la sfîrşitul lui s-au făcut analize de
sol pentru urmărirea dinamicii fosforului, potasiului şi calciului în sol,
în timp. Condiţiile climatice ale anilor 1966"-1968 au fost deosebite.
Repartiţia precipitaţijlor a fost mai bună la Braşov şi Tg. Mureş în 1966
şi la Argeş în 1967. In 1967, la Braşov, în a doua jumătate a anului cli
matul a fost secetos, îl1registrîndu-se în lunile iulie - septembrie numai
147,3 mm faţă de normala de 192,9 mm. În toate localităţile, precipitaţiile
au fost defectuos repartizate în 1968, ceea ce a imprimat un climat cu ca
racter secetos pînă în prima parte a verii şi foarte ploios începînd cu a
doua jumă ta te a verii.

REZULTATELE OBŢINUTE

L3 Le.C.S. Braşov, în experienţa privind eficaciLatea gunoiului
proaspăt şi fermentat aplicat la diferite epoci, din datele cuprinse în ta
belul 1 se observă efectul puternic al variantelor în condiţii c1imatice
diferite.

Analizînd rezultatele obţinute în această experienţă (tabolul 2) se
poate desprinde în primul rînd influenţa anului climatic asupra eficienţei

gunoiului de grajd. Astfel, în 1966, care a însumat 811/~ mm precipitaţii,

sporurile de producţie asigurate faţă de varianta martor, îngrăşată mineral,
au fost cuprinse între 20 şi 46 q/ha, pe cînd în 1967, care a înregistrat un
deficit de precipitaţii de 285,1 mm, sporurile de producţie asigurate au
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Tabelul 1

Tabelul varianţei pentru experienţele privind eficienţa gunoiului la
I.C.C.S. Braşov

Proba F
Sursa variabilităţjj

Ani (A)
Variante (V)
VxA

faţă de eroare

6,40*
21 64***
2:36**

faţădeVXA

9.15***

fost cuprinse între limite mai scăzute şi anume 20-30 q/ha. În anii cu
precipitaţii abundente (1966) se observă că îngeăşămîntul organic parti
cipă în masură mai mare la sporul de producţie, maximum realizat fiind
de 46 q faţă de 39 q la îngrăşarea minerală; în schimb în anii deficitari
i'n precipitaţii (1967) predomină aportul îngrăşămintelor minerale, reali
zî'rrdu-se un spor de 54 q faţă de 30 q, sporul maxim ce se obţine prin
îngrăşare organică.

Diferenţele între variante de la an la aIl, indicate de tabelul 1, s-au
obţinut numai în situaţia administrarii gunoiului proaspăt la diferite
epoci. Astfel, aplicarea lui vara sau toamna sub arătură (tabelul 2) a adus
un spor de producţie asigurat faţ,ă d_e martor, de 26-31 q, numai în 1966,
an cu precipitaţii mai abundente. In schimb, aplicarea lui primăvara pe
brazde a determinat sporuri semnificative atît în 1966 cît şi în 1967, ob
"ţinînd_u-se în medie pe doi ani un spor de 37 q faţă de martor.

In ceea ce priveşte gunoiul fermentat, din datele cuprinse în tabelul
2 se poate constata că acesta, aplicat vara şi toamna sub arătură, în fe
bruarie împrăştiat pe zăpadă în grămezi şi primăvara pe brazde la plan
tare, a determinat obţinerea, în medie pe doi ani faţă de martorul îngrăşat

mineral, a unor sporuri de producţie foarte semnificative, de 27-33 q în
primul caz, 24-25 q în al doilea caz şi 33 q în ultimul caz.

În cazul aplicării gunoiului, fie proaspăt, fie fermentat, toamna sub
arătură sau primăvara pe brazde la plantare, s-au obţinut producţiile cele
mai mari, cuprinse Între 267 şi 283 q/ha (în medie pe doi ani), realizîndu-se
un spor faţă de martorul neîngrăşat de 68-84 q, foarte semnificativ.

Doza întreagă de 30 t/ha s-a dovedit superioară sub aspectul produc
ţiilor realizate faţă de doza de 15 t/ha, în special în anii normali (1966)
cînd s-a aplicat gunoi fermentat.

Gunoiul fermentat a avut eficienţă egală cu cel proaspăt cînd s-a
aplicat toamna sub arătură şi primăvara pe brazde.

Ingrăşămintele minerale au determinat, în medie pe 2 ani, obţinerea
unui spor de producţie de 47 q, foarte semnificativ faţă de varianta ne
îngrăşată.

În ceea ce priveşte calitatea tu berculilor obţinuţi, în medie pe doi
ani, la varianta fără îngrăşăminte organice sau minerale procentul de



Eficacitatea gunoiului proaspăt şi fermentat aplicat la diferite epoci în anul 1 la cartof (I.C.C.S. Braşov)

Tabelul 2

Producţia de tuberculi (q/ha)

1966 1967 media 1966-1967

Varianta prod. dif. prod. I dif. prod. dif.
30 t gunoi + N60 P.oK.o

aplicat:
'. GF- GF- GP- GF- GF- GP- GF- GF- GP-

GF *) GP*") GP***) Mt. în- Mt. în- GF GP GP Mt. în- Mt. în- GF GP GP Mt. în- Mt. în-

I
grăşat grăşat grăşat grăşat grăşat grăşat

VI - vara sub arătură 288 270 18~: 44.*'** 26** 271 244 27** 23** -4 279 257 22*** 33*** 11
V2 - toamna sub arătură 275 275 '0 31*** 31*** 271 260 11 23** 12 273 267 6 27*** 21***
V3 - iarna (XII) îm-

prăştiat 233 242 -9 -11 -2 250 234 16 2 14 242 238 4 -4 -8
V4 - iarna (XII) în

grămezi 251 247 4 7 3 250 254 -4 2 6 251 250 1 5 4
Vs - iarna (I-II) îm-

prăştiat 264 257 7 20:i< 13 275 236 39*** 27** -12 270 247 23*** 24*** 1
V6 - iarna (I-II) în

21**grămezi 265 253 12 9 278 255 23** 30*** 7 271 254 17** 25*** 8
V7 - pri măvara sub

1 12 -10 258arătură 245 256 -11 250 260 2 12 247 -11 1 12
V8 - la plantare pe

46*iT * 43*;** 268 -10 283brazde 290 287 3 278 20* 30*** 279 -4 33*** 37***
Vg - idem: dar 15 tone

gunol 266 272 -6 22** 28** 255 261 -6 7 13 260 266 -6 14** 20***

Mt. îngrăşat mineral
(N 60P40K(40) 244 248 246

Mt. neîngrăşat 205 194 199
Dif. Mt. îngrăşat-

39°°0 54°°0Mt. neîngrăşat 47°°0

DL 5% faţă de
eroare 16 17 12

DL 5% faţă de VX A 18

*) Gunoi fermentat
'" *) Gunoi proaspăt

11<**) Semnificaţia diferenţfi între GF şi GP s-a sti.'bilit pe baz!' testului puncan
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tuberculi comerciabili a fost de 82,8, la varianta îngrăşată numai organic
de 88,5, iar la variantele la care s-a aplicat gunoi de grajd pe fond mineral
de 83,7 - 86,5: procentul cel mai scăzut a fost obţinut prin aplicarea
gunoiului fermeL.~~t la suprafaţă, la începutul iernii (decembrie) şi proaspăt,

primăvara sub arătură.

=== ve/l/!/?t;>! /&166' ---?/'e/ cos!' /:!?6'6'
----- vt:"/7/t /lei /a'? ----~/'t:"z'cost! /;::'6'?

/J1t: Vi' ti ~.;,; ii 1{ t} tcf t:9
11C'//?,f?/; • .
-OO'?: GC/170/ /'C'/'mC'/ltc7i I GC//?o/ ;O/'OQ?O';Oc9C

Fig. 1 - Eficienţa economică a gunoiului proaspăt şi fermentat
aplicat la diferite epoci în anii 1966 şi 1967 la LC.C.S. Braşov.

Fig. 1- Economic efficiency of fresh and rotted barnyard manure
appl ied in 1966 and 1967 at di fferent seasor.s at the Research

Institute for Potatoes and Sugar Beet, Braşov.

Din figura 1 se pJate observa că valorile cele mai mari ale venitului
net, cuprinse între 7 940 şi 7 747 lei, s-au obţinut în anul 1966 la toate
variantele la care gunoiul, atît fermentat cît şi p:-oaspăt, s-a administrat
vara şi toamna sub arătură şi primăvara p3 brazde. Sporul de venit da
torat aplicării gunoiului a fost cuprins între 4'1j: şi '1 078 lei, iar preţul

de cost a fost cuprins între 314 şi 325 lei/tonă. In schimb în 1967, an cu
precipitaţii puţine, la variantele la care s-a aplicat gunoi proaspăt şi fer
mentaL la diferite epoci şi prin diferite metode, venitul Ilet s-a ridicat
numai pînă la 6 109 lei, valoare apropiată de cea realizată la martorul
îngrăşat mineral (6 253 lei), iar preţul de cost a înregistrat valori mai
ridicate decît în anul precedent.

În acelaşi timp s-a urmărit şi efectul prelungit al gunoiului aplicat
la diferite epoci în cultură repetată de cartof. Sporurile datorate efectului
prelungit al gunoiului în anul II (12-28 q, tabelul 3) sînt mai mici faţă

de anul 1 (20-46 q, tabelul 2 ). În anul II, ca urmare a efectului prelungit
al gunoiului aplicat în anul 1, sporurile cele mai mari de producţie faţă

de martorul îngrăşat mineral s-au obţinut la variantele la care gunoiul



Efectul prelungit al gunoiului fermentat şi proaspăt în anul li şi anul III la Le.C.S. Braşov

Tabelul 3

Producţia de tuberculi (qjha)
Spor cumulat

anul II, media pe anii 1967-1968 anul III, 1961- an 1 de folo-
sinţă (1966),

prod. dif. prod. dif. an II efect
Varianta prelungit,

30 t gunoi + N60P40K40 aplicat: an III efect

GF- GF-Mt. GP-Mt. GF- GP-
prelungit (în

GF- staţionar)
GF GP GP îngrăşat îngrăşat GF GP GP Mt. în- Mt. în-

grăşat grăşat

GF GP

V1 - vara sub arătură 181 166 15* 23*** 8 156 155 1 9 8 68 44

V2 toamna sub arătură 186 178 8 28*** 5~O* * 161 158 3 14 11 64 55

Vs iarna (XII) împrăştiat 164 162 2 6 4 155 156 --1 8 9 --1 4

V4 iarna (XII) în grămezi 177 172 5 19* 14** 170 168 2 23** 21* 46 31

V5 - iarna (I-II) împrăştiat 178 170 8 20** 12* 150 154 --4 3 7 41 21

V6 - iarna (I-II) în grămezi 173 175 -2 15* 17** 174 160 14 27** 13 60 30

V7 - primăvara sub arătură 177 186 -9 19** 28*** 159 154 5 12 7 31 30

Vg - la plantare pe brazde 182 171 11 24*** 13* 161 148 13 14 1 81 55

Vg - idem, dar 15 tone gunoi 181 1"74 7 23*** 16** 151 166 -15 4 19* 41 48

Mt. îngrăşat mineral
(N 60P40K40) 158 147

Mt. neîngrăşat 156 138

OiI. Mt. îngrăsat-Mt. ne-
îngrăşat .' 2 9

--

DL 5% 1') 16
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fermcntat s-a aplicat vara şi toamna sub arătură (23-28 q) şi primăvara

pe brazde atît în doza întreagă cît şi pe jumătate (24-23 q).
Dacă se face cumului sporurilor realiza te faţă de varianta îngrăşată

mineral la variantele urmărite în staţionar Între anii 1966-1968, se con
sta tă că sporul maxim de producţie s-a obţ,inut la aceleaşi variante eviden
ţiate mai sus, pentru ambele forme de gunoi aplicate (tabelul 3).

Datorită producţiilor absolute, care au scăzut, faţă do anul 1, cu
34% în aIlul Il şi cu 38% în anul III, venitul net realizat în anul II la
diferitele tratamente aplicate a scăzut mult, obţinîndu-'se valori de 1 714
1 770 lei la martorul îngrăşat şi neîngrăşat şi de 1 801 - 2 817 lei la
variantele la care s-a aplicat gunoi de grajd la diferite epoci.

In Staţiunea experimentală Argeş, rezultatele obţinute cu prIVire
la eficienţa gunoiului!1 plicat la diferite epoci sînt diferite de cele obţinute

la Braşov (tabelul 4). In medie pe cei doi ani de experimentare s-au ab-ţinut

sporuri asigurate fată de varianta îngra.sată mineral numai în situatia CÎnd
gunoiul pr~aspăt s-a' administrat vara 'toamna sub arătură (44 - 47 q/ha)
sau În decembrie la suprafaţa solului grămezi (56 q/ha). La aceste va
riante s-au obţinut producţiile absolute cele mai mari, cuprinse Între 425
şi 437 q/ha, sporul de producţie roal iza t faţă do martorul Iloîngrăşat fiind
cuprins Între 116 şi 128 q/ha.

~= ve/?/t /iei
--'-pl"e/ oIe coşi

Fig. 2 - Eficienţa economică a gunoiului proaspăt şi fermentat
aplicat la diferite epoci, media 1966-1967, la Staţiunea Argeş.

Fig. 2 - Economic efficiency of fresh and rotted barnyard manure
applied in various seasons at the Argeş Station; mean for 1966-1967.

Celo două formo de îngrăşăminte organice au în general eficacitate
practic egală. Se constată o singură excepţie, superioritatea gunoiul~ti

proaspăt aplicat la începutul iernii în grămezi faţ.ă do cel fermentat. In
privinţa oficienţei celor două doze de gunoi, oste valabilă şi pentru Argeş

concluzia de la Le.C.S. Braşov.



Eficacitatea gunoiului proaspăt şi fermentat aplicat la diferite epoci în anul I la cartof la Staţiunea Argeş

Tabelul 4 1\.:)
00

Producţia de tuberculi (q/ha)

1966 1967 media 1966-1967

Varianta
prod. dif. prod. dif. prod. dif.

20 t. gunoi + N60J<40P40 aplicat:

I GF-
GF- GP-

GP- GF- Mt. Mt. GF- GF- GP-
OF GP GF-GP IMt. în- Mt. în- GF GP GP în- în- GF GP GP Mt. în- Mt. în-

grăşat grăşat gră- gră- grăşat grăşat

şat şat

VI - vara sub arătură 355 402 -47 I 4 51* 425 454 -29 14 43 390 428 -38 9 47*

V2 - toamna sub arătură 361 400 -39 10 49* 432 451 -19 21 40 396 425 -29 15 44*

Va - iarna (I.XII) împrăştiat 389 385 4 38 34 432 414 18 21 3 411 400 Il 30 19

V4 - iarna (l,XII) în grămezi 354 425 _71000 3 74** 430 450 -20 19 39 392 437 -45* Il 56**

V5 - iarna (I-II) împrăştiat 376 353 23 25 2 453 380 27 42 -31 414 367 47 33 -14

V6 - iarna (I-II) în grămezi 348 372 24 -3 21 412 442 -30 1 31 380 407 -27 -1 26

V7 - primăvara sub arătură 345 341 4 -6 -10 398 377 21 -13 -34 372 359 13 -9 -22

Vs - la plantare pe brazde ~)89 355 34 38 4 445 462 -17 34 51 416 408 8 35 27

Vg - idem, dar 15 tone gunoi 345 346 1 -6 -5 407 386 21 -4 -25 376 366 10 -5 -15

Mt. îngrăşat mineral
(N 60P40K40) 351 411 381

Mt. neîngrăşat 336 282 309

Dif, Mt. îngrăşat-Mt,

neîngrăşat 15 129000 72000

DL 5% 49 66 40



Tabelul 5

Efectul prelungit al gunoiului fermentat şi proaspăt în anul II şi anul III la Staţiţnea Argeş
- - --

Producţia de tuberculi (q/ha)

anul II anul III

1967

I
1968 1968

Varianta prod. dif. prod. dif. prod. dif.
20 t gunoi + NeoP4o I<4o apl icat:

I GP- GF- GP- GP-GF-I GF- GF- GF- GF-
GF GP GP Mt~ în· Mi. în- GF GP GP Mi. în- Mt. în· GF GP GP Mi. în- Mi. in-

graşat grăşat grăşat grăşat grăşat grăşat

V1 - vara sub arătură 337 368 -31 29 60* 132 143 11 -7 4 155 154 1
,..,

-4-0

V2 - toamna sub arătură 385 374 11 77** 66** 140 137 3 1 -2 156 158 2 -2 -

Va - iarna (1.XII) împrăştiat 374 360 14 66** 52* 143 139 4 4 - 158 144 14 - -14

V4 - iarna (1.XII) în grămezi) 353 399 -46 45 91*** 141 131 10 2 -8 144 149 -5 -14 -9

Vs - iarna (I-II) împrăştiat 329 326 3 21 18 143 128 15 4 -11 165 156 9 8 -2

V6 - iarna (I-II) în grămezi 371 299 72 63* -9 135 132 3 -4 -7 161 148 13 6 -10

V7 - primăvara sub arătură 321 345 -24 13 37 136 132 4 -3 -7 152 158 -6 -4 -

Vg - Ia pIantare pe brazde 374 332 42 66** 44 139 137 2 - 2 158 147 11 - -11

Vg - idem, dar 15 tone gunoi 316 338 22 8 30 138 140 2 -1 1 146 159 -13 12 1

Mt. îngrăşat mineral
(N 60P4oK40) 308 139 158

Mt. neîngrăşat 240 129 135

Dif. Mt. îngrăşat-Mt. ne·
6800 10îngrăşat 23

DL 5% 49 15 18
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Venitul net cel mai mare, cuprins între 12 023 şi 11 374 lei, s-a ob
ţinut la aceleaşi variante evidenţiate şi sub aspectul sporului de producţie

obţinut (figura 2). Sporul de venit datorat aplicării gunoiului proaspăt

vara şi toamna sub arătură şi în decembrie la suprafa ţă în grămezi a fost
de 608 - 1 356 lei.

Efectul prelungit al gunoiului în anul II se poate constata numai
în ciclul experimental început în 1966. Din datele cuprinse în tabelul 5
se observă că atunci cînd s-a aplicat gunoiul atît proaspăt cît şi fermentat
vara şi toamna sub arătură, s-au obţinut sporuri de 60-77 q/ha faţă de
martorul îngrăşat mineral. Cînd gunoiul s-a aplicat la începutul iernii
sporul a fost de 52-91 q/ha; în cazul aplicării lui în stare fermentată

la sfîrşitul iernii şi pe brazde la plantare, sporul obţinut a fost de 63
şi respectiv 66 q/ha.

În conditiile de la LC.C.S. Brasov s-a urmărit si variatia unor indici
agrochimici su'b influenţa tra tament~lor aplica te. S-~ deter~inat fosforul,
potasiul şi calciul în lactat--acetat de amoniu.

Tabelul 6

Cresterea conţinutului În fosfor solubil din sol după un an de la aplicarea gunoiului proaspăt
, şi fermentat la diferite epoci (anul I 1966)

Gunoi fermentat Gunoi proaspăt

Varianta

I I I
20 t gunoi + NooP.oK40 aplicat: P,O, I dif. semnif.

P 20 5 dif. semnif.mg% mg%

VI - vara sub arătură 10,2 2,2 I ** 10,5 2,5 **
V2 - toamna sub arătură 12,4 4,4 *** 10,6 2,6 **
V3 - iarna (l.XII) împrăştiat 12,3 4,3 *** 10,0 2,0 *
V4 - iarna (LXII) în grămezi 13,2 5,2 *** 10,4 2,4 **
V5 - iarna (l.I-II) împrăştiat 10,9 2,9 *** 9,5 1,5 *
V6 - iarna (1. I-II) în grămezi 11,7 3,7 *** 9,1 1,1
V7 - primăvara sub arătură 8,9 0,9 9,5 1,5
Va - la plantare pe brazde 9,1 1,1 8,5 0,5

Mt. neîngrăşat 8,0 - 8,0 -
Mt. îngrăşat mineral

(N 60P4oK40) 8,9 0,9 8,9 0,9

DL 5% = 1,53; 1% = 2,04; 0,1% = 2,64.

Din datele cuprinse în tabelul 6 se poate constata că, după primul
an de aplicare a gunoiului prin diferite metode, conţinutul de fosfor solubil
din sol a prezentat diferenţe semnificative în funcţie de modul de aplicare
a gunoiului de grajd proaspăt şi fermentat. La celelalte elemente nu s-au
obţinut diferenţe semnificati ve. Din da tele prezenta te se observă că fos
forul solubil a crescut în urma aplicării gunoiului proaspăt şi mai ales
a celui fermentat, cînd aceste două forme de îngrăşămînt organic s-au aplicat
vara şi toamna sub arătură sau în timpul iernii. Aplicarea gunoiului pri-
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măvara nu a mărit cantitatea de fosfor solubil, la fel ca şi doza de P 4(}

din superfosfat aplicată toamna împreună cu N60K40'

În tabelul 7 se prezintă variaţia fosforului, potasiului şi calciului
datorită efectului prelungit al gunoiului fermentat aplicat prin diferite
metode. Valorile prezentate exprimă diferenţele între datele obţinute pe
aceeaşi parcelă adică la acelaşi tratament în 1966 (anul 1) şi 1968 (anul
III). Diferenţele s-au calculat statistic. Se constată că fosforul solubil a
scăzut cu valori asigurate aproximativ la aceleaşi variante pentru care a
prezentat după primul an o creştere asigurată, cu excepţia variantelor la
care gunoiul fermentat s-a aplicat vara şi în prima parte a iernii îngră

mezi. La celelalte variante nu au fost variaţii asigurate.

Tabelul 7

Variaţia fosforului, potasiuiui şi calciului mobil din sol ca urmare a efeetului prelungit at
gunoiului fermentat, aplicat prin diferite metode la Le.C.S. Braşov

P20S (mg %) K20 (mg %) Ca (mg %)
Varianta

19661 19681d1 f. ') 1 '~a~' 19661 1968Id;1. ')\ ;;;'1.' 19661 1968Id11.<)1 ;:'I'r-20 t gunoi + NOOP40K40 aplicat:

Vl - vara sub arătură 10,2 9,1 -1,1 12,2 15,6 3,4 ** 29,4 33,8 4,4 **
V2 - toamna sub arătură 12,4 7,0 -5,4 ca 13,2 16,3 3,1 ** 29,2 35,0 5,8 ***
V3 - iarna (1. XII) împrăştiat 12,3 8,0 -4,3 o 13,2 16,9 3,7 *** 30,2 34,2 4,0 **
V 4 - iarna (LXII) în grămezi) 13,2 10,9 -2,3 13,3 17,0 3,7 *** 30,4 34,5 4,1 **
Vs - iarna (I-II) împrăştiat 10,9 6,7 -4,2 o 13,0 17,2 4,2 *** 28,2 34,3 6,1 ***
V6 - iarna (I-II) în grămezi 11 ,7 7,7 -4,0 o 13,4 16,2 2,8 ** 27,6 34,7 7,1 ***
V 7 - primăvara sub arătură 8,9 6,9 -2,0 12,5 15,6 3,1 ** 28,4 32,3 3,9 **
Vs - la p1antare pe brazde 9,1 7,0 -2,1 13,6 16,0 2,4 * 29,1 30,4 1,3

Mt. neîngrăşat 8,0 6,6 -1,4 12,9 16,4 3,5 ** 28,4 31,5 3,1 *
Mt. îngrăşat mineral

(N 60P40K40) 8,9 7,9 -1,0 13,2 15,4 2,2 :;: 28,4 31,6 3,2 *

DL5% 3,4 2,0 2,5
DL 1% 4,6 2,7 3,4
DL 0,1% 5,9 3,5 4,4

*) Valorile exprimă diferenţa rezultatelor din 1968 (anul III) faţă de 1966 (anul I) obţinute

pentru aceeaşi variantă.

Potasiul şi calciul solubil din sol au crescut cu valori asigurate la
toate variantele, datorită pe de o parte tratamentelor aplicate şi pe de alta
regimului c1imatic, fapt evidenţiat de rezultatele obţinute la martorul
îngrăşat şi la cel neîngrăşat. La variantele îngrăşate organic se constată

totuşi, în general, un nivel mai ridicat faţă de cel realizat la varianta În
grăşată mineral şi la cea neîngrăşată.

Pentru gunoiul proaspăt, fosforul nu a prezentat variaţii, iar la po
tasiu şi calciu variaţiile au fost asemănătoare cu cele de la gunoiul fermentat.
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S-au calculat corelaţiile între variaţia producţiei şi variaţia fosfo
rului şi potasiului mobil pentru indicii agrochimici determina ţi în anul
III (1968). Din ecuaţia:

Producţia % = 95,8 mg % + 1,8 mg % P 20 S + 0,7 mg% K20

în care numai coeficientul de regresie pentru fosfor este asigurat statistic,
rezultă că producţia a variat numai sub influenţa fosforului mobil din sol,
crescînd cu 1,8% pentru fiecare mg % P205 între limitele 4-13 mg%.

In cercetările făcute s-a urmărit şi eficienţa gunoiului proaspăt şi

fermentat aplicat primăvara sub arătură şi sub disc la LC.C.S. Braşov

şi la Staţiunea Tg. Mureş.

În condiţiile pedoclimatice de la Tg. Mureş, din datele medii pe doi
ani (tabelul 8) se constată că la aplicarea gunoiului atît proaspăt cît şi

fermentat sub arătură în primăvară, s-au obţinut producţii practic egale
(247-243 q/ha) cu cele realizate la martorul îngrăşat mineral (241 q/ha),
iar la încorporarea gunoiului proaspăt sub disc s-a obţinut un minus de
producţie de 28 q faţă de martor şi de 30 q faţă de încorporarea lui sub
arătură.

Gunoiul de grajd a influenţat favorabil calitatea cartofilor, obţinîn

du-se la variantele la care s-a aplicat acest îngrăşămînt o producţie de
tuberculi comerciabili cu 12-18 q mai mare faţă de cea realizată la
martor.

În ceea ce priveşte efectul în anul II al gunoiului încorporat prin
cele două metode, atît la producţia globală cît şi la cartofii comerciabili,

Eficacitatea gunoiului de grajd aplicat

Productia de

Statiunea

efectul în anul 1 1966-1967 I efectul în anul 1J

Varianta
prod. totală comerciabi li prod. totală

q/ha
I

% I
di!. I ·1 ~/ha I dif. q/ha I dif. I"'mni!q/ha semnt.

20 t gunoi fermentat +
N60P40K40 sub arătură 247 102,5 6 180 12 204 26 *,**

20 t gunoi proaspăt +
+ N6oP4oK4os:ub arătură 243 100,8 1 186 18 221 43 ***

20 t gunoi proaspăt +
000+ N60P4Q'K40 sub disc 213 88,4 -28 153 -14 187 9

20 t gunoi fermentat +
+ N60P40K40 sub disc - - - - - - -

N60P40K40 (Mt.) 241 100 - 168 - 178 -

DL 5% 10,5 12,7
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acesta se evidenţiază numai în situaţia cînd gunoiul s-a încorporat sub
arătură, atît proaspăt cît şi fermentat, obţinîndu-se un spor de producţie

absolută de 26';--43 q faţă de martorul îngrăşat mineral.
La LC.C.S. Braşov, în medie pe doi ani (tabelul 8) se constată că

nici una din metodele de încorporare a gunoiului primăvara nu a determinat
sporuri de producţie asigurate faţă de martorul îngrăşat mineral, obţi

nîndu-se producţii practic egale cuprinse între 305 şi 328 q/ha.
Ca urmare a efectului prelungit al gunoiului, în anul II s-a obţinut

un spor asigurat de 10 q faţă de martor numai atunci cînd gunoiul proaspăt

s-a Încorporat sub arătură.

DISCUŢII

Cercetările efectuate permit să facem o primă remarcă şi anume că

în condiţiile pedoclimatice în care s-a experimentat epoca de aplicare a
gunoiului la cartof nu constituie factorul hotărîtor în determinarea efi
cienţei maxime a acestui îngrăşămînt. Dacă în condiţiile de la Argeş se
observă că aplicarea gunoiului este cea mai eficientă cînd se face vara şi

toamna sub arătură sau cel mai tîrziu pînă în prima parte a iernii, cînd
poate fi lăsat la suprafaţă, în condiţiile de la LC.C.S. Braşov aplicarea
gunoiului se poate face eşalonat din vară pînă în primăvară, cu aceeaşi

eficienţă, cu condiţia să se aleagă o metodă corespunzătoare pentru epoca
respectivă.

Tabelul 8

primăvara prin diferite metode la cartof

tuberculi

Tg. Mureş LC.C.S. Braşov

1967-1968 efectul în anul 1 1966-1967 efectul în anul II 1967-1968

comerciabîli prod. totală comerciabi li prod. total ă comerei abi li

q/ha I dif. qjha I % I
dif. I"mni!. qjha I dif. qjha I dif. I"mni! qjha I dif.qjha

161 32 314 102,9 9 273 --2 81 9 97 18

163 33 328 117,5 23 292 17 82 10 * 90 11

137 7 310 101,6 5 273 -2 67 -5 80 1

- - 309 101,3 4 274 -1 71 -1 91 12
129 - 305 100 -- 275 - 72 - 79 -

33 9
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Astfel, sub arătură este cel mai indicat să se aplice gunoiul fermentat
vara şi toamna, cînd se ohţin sporuri mari de producţie. Această metodă

este superioară încorporării gunoiului sub arătură în primăvară, cînd se
obţin sporuri la nivelul variantei îngrăşate mineral; aceasta din urmă

este de preferat în special în situaţia unui an cu exces de umiditate în pri
măvară. Este de remareat că şi din datele obţinute pînă în prezent în
condiţiile de la Le.C.S. Braşov (B ori n d e i şi colab., 1963) rezultă

inferioritatea metodei de aplicare a gunoiului primăvara sub arătură. Pri
măvara celo mai bune rezultate se obţin atunci cînd gunoiul se aplică pe
brazde înainte de plantare. In cazul aplicării gunoiului fermentat la această

epocă se ohţin producţii la nivelul celor realizate atunci cînd gunoiul se
administrează vara şi toamna, iar În cazul apl icarii gunoiului proaspăt,

se obţin producţii chiar mai mari.
Rezulta tele obtinute aTa tă că si în situa tia a plicării gunoiului la

suprafaţă, în condiţiile de la LC.C.S.' Braşov se lJot obţine sporuri de pro
ducţie semnificative (totuşi sub nivelul celor obţinute la variantele la
care aplicarea gunoiului se faco vara şi toamna sub arătură şi primăvara

pe brazde), dar numai în situaţia aplicării gunoiului fermentat în ultima
parte a iernii, atît în grămezi cît şi împrăştiat.

Astfel, rezultatele obţ,inute la LC.C.S. Braşov oferă posibilitatea
alegerii pen tfU această zonă a epocii şi metodei de a plicare a gunoiului
în functie de cantitatea si felul gunoiului existent în unitate la anumite
date şi' de posibilităţile 'organizatorice.

Este important faptul ca eficienţa maximă a gunoiului în aceste COIl
diţii nu este legată de obligativitatea aplicării lui toamna (G r un e f,

1963). El pe>ate ti aplicat deci în nItEl etapă, alegîndu-se Însă metode cores
punzătoare, Care asigură eficienţa maximă.

Şi în ceea ce priveşte efectul prelungit al gunoiului, există rezultate
diferite. Astfel, la Braşov el este mai slab, iar la Argeş mai accentuat,
dar numai la nivelul anului II; în anul III atît la Le.C.S. Braşov cît
şi la Staţiunea Argeş sporurile de prod ucţ,ie a li fost sporad ice.

Din cole arătate rezultă că obtinerea unor culturi rentabile mai ales
în condiţiile do la LC.C.S. Braşov' (în cultură repeta tă de cartofi) nu se
poate realiza numai pe seama efectului prelungit al îngl'ăşămil1telor organice.
In acest scop este necesară o îngrăşare minerală în anul II şi III.

Experienţele făcute In Le.C.S. Braşov cu privire la stabilirea efi
cienţei metodelor de aplicare a gunoiului în primăvară sub ară tură sau sub
disc demonstrează că în condiţiile pedoclimatice respective cele două me
tode determină o eficienţă ega la a gunoiului aplica t, dar nu duc la obţi

nerea unor producţii superioare faţ,ă de martorul îngrăşat mineral.

1)n factor pe care nu l-am estima t însa în a ceastă cercetare este
umiditatea solului în primăvară, cUfe poate schimba în unii ani raporLul de
egalitate dintre cele două metode în favoarea uneia dintre ele.
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CONCLUZII

135

1. Pe soIurile humico-semigleice de la LC.C.S. Braşov, cele mai mari
producţii şi venitul net cel mai mare s-a obţinut a tunci cînd îngrăşă

mîntuI organic în cantitate de 30 tone/ha s-a aplicat pe fond îngrăşat mineral
cu N60P40K401 vara şi toamna sub arătură şi primăvara la plantare pe brazde.

2. L1 LC.C.S. Braşov gunoiul fermentat are eficienţa egală cu cel
proaspăt cînd se aplică toamna sub aratura şi primavara pe brazde.

3. Pe soIurile aluviale de la Staţiunea Argeş gunoiul are o eficienţă

mai slabă; sporurile cele mai mari faţă de martorul îngraşat mineral au
fost determinate de aplicarea gunoiului proaspăt în cantitate de 20 t/ha
toamna sub arătură şi în prima parte a iernii la suprafaţă.

4. Atît la LC.C.S. Braşov cît şi la Staţiunea Argeş efectul prelungit
al gunoiului de grajd se constată în special în anul II. Sporurile de pro
ductie cele mai mari în conditiile în care s-a experimentat s-au obtinut
la ~ariantele evidenţiate în a~ul 1. Valoarea sporului este apropiată de
cea obţinută în anul 1 la Argeş şi inferioară acesteia la LC.C.S. Braşov.

Productiile absolute au scăzut în anul II cu 34 % la LC.C.S. Brasov si cu
10 % la' Staţiunea Argeş. ' ,

5. La LC.C.S. Braşov gunoiul de grajd, atît proaspăt cît şi fermcntat,
aplicat primăvara sub arătură sau sub disc, a avut eficienţă egala. La
Staţiunea Tg. Mureş gunoiul proaspăt a avut eficienţa mai mare CÎnd a
fost aplica 1, primăvara sub arătura.

6. Calitatea recoltei a fost influenţată mai mult de natura îngraşa

mîntului şi mai puţin de epoca şi metoda de aplicare a îngraşămîntului

organic.
7. Tratamentele aplicate au determinat modificarea regimului fosfatic

elin sol în sens pozitiv numai în anul 1, gra sa se constate creşterea rezervei
ele fosfor în timp (1966-1968) în funcţie de tratamentul aplicat.
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EFECTUL ÎNGRĂŞĂMINTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF
PE SOLURI BRUNE PSEUDOGLEICE

N. MAXIM şi SILVIA DANIELESCU

In ţara noastră soIurile brune sînt situa te Într-un clima t mai răcorost
unde se înregistrează în mod normal precipitaţii mai abundente (C h i 
r i ţ ă, 1954; FIor e a, 1964; F 1 ore a şi colab., 1968). Sub acest
aspect, cultura cartofului în aceste zone nu este expusă decît în mică

măsură perioadeIOI' critice în ceea ce priveşte regimul de apă (B eri n d e it
1963; Constantinescu şi colab., 1965), găseşte condiţii mai
bune pentru formarea amidonului (C o n sta n tin e s cuşi colab. t

1965; Z a m fir e s cuşi colab., 1958) şi poate produce, în condiţiile

solurilor cu textură mai grea, cartofi de calita te superioară (T r a n d a fir,
1968). De altfel, recoltele de cartofi obţinute în ţara noastră în zona
solurilor brune, în condiţii de cultură neirigată, sînt eele mai ridicate
(B r e t a n şi colab., 1964; Con sta n tin e s cuşi colah., 1965;
D a vid e s cuşi Rei c h b u c h, 1968; V 1 ă d u ţ i u, 1967;
Dezvoltarea agriculturii R.P.R., 1965). Experienţele din lucrarea de faţă

s-au executat în scopul stabilirii sistemului de îngrăşare a culturii
cartofului pe soIurile brune, situate în jurul cîmpiei Bîrsei.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost executate în două cîmpuri staţionare: la Ilieni
Sf. Gheorghel în perioada 1961-1964 şi la Apaţa-Rupea, în perioada
1965-1967. In ambele experienţe s-a folosit soiul Merkur, de provenienţă

locală.

Cîmpul experimental de la Ilieni a fost situat pe terasa a II-a a rîu
lui Olt, avînd relieful plan. Temperaturile şi precipitaţiiledin anii de expe
rimentare sînt prezentate în tabelul 1. Precipitaţiile au o deosehită impor
tan ţă pentru producţia de cartof, a tît în perioada formării tuherculilor,
cît şi în cea a creşterii lor (S ă n doi u şi colah., 1965). Pentru soiul
tardiv Merkur cu care s-a experimentat, importanţ~ cea mai mare a revenit
precipita ţiilor din lunile iunie-iulie-august. In ordine descresCÎndăt

favorahilita tea anilor clima tici pentru cultura cartofului a fost următoarea:

1964, 1962, 1961 şi 1963. Daeă se urmăresc cantităţile de precipitaţii din
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Tabelul

Temperaturite şi precipitaţiile lunare şi anuale la Ilieni in anii 1961-1964

1961 I 1962 I 1963 I 1964
Luna

PC Pr. mm PC Pr. mm TOC I Pr. mm TOC Ipr. mm

Aprilie 11 ,5 23,2 9,4 56,5 8,4 41,1 8,5 64,3
Mai 11 ,3 122,6 13,8 26,3 13,8 43,3 11,6 104,1
Iunie 17,4 41,5 15,6 86,5 16,8 26,5 18,8 92,4
Iulie 17,0 56,2 17,8 91,4 19,0 99,2 17,4 88,2
August 17,2 103,1 19,6 33,6 19,5 40,5 16,1 49,5
Septembrie 14,0 5,1 13,3 39.2 15,0 51,4 12,7 106,2--

Anual 7,9 548,7 7,9 458,3 7,6 455,8 7,1 687,3

Notă. Pentru temperaturi s-au folosit datele de la Braşov (22 km distanţă), iar pentru preci
pitaţii cele de la Sf. Gheorghe (7 km distanţă).

cele trei luni şi producţiile martorilor, se observă un paralelism între canti
ta tea de precipita ţii şi mărimea producţiei. Deşi în general tempera turile
extreme din perioada de vegetaţie a cartofului nu au fost prea ridicate
(33,6°C la 18 august 1963 a fost extrema maximă înregistrată în toată pe
rioada de experimentare), s-au înregistrat totuşi temperaturi peste 29°C
în fiecare an, care au stînjenit în oarecare măsură acumularea substanţelor

de rezervă şi creşterea tuberculilor (C on sta n t i Il e El cuşi calab.,
1965; Zamfirescu şi colab., 1958).

Cîmpul experimental de la Apaţa a fost situat pe un versant cu
expoziţie estică şi cu înclinarea de 12 % (7°). Pentru temperaturile de la
Apaţa (tabelul 2), neavînd alte da te decît pe cele Înregistra te la Braşov,

facem menţiunea că valorile sînt puţin mai ridicate (cea 0,5-0,8°C În
plus faţă de media anuală). Şi în acest caz, Între producţiile martorilor şi

cantitatea de precipitaţii din lunile iunie-iulie-august se observă

corelaţie pozitivă destul de evidentă (r = 0,714 pentru ambele cîmpuri).
SG:u~ de la Ilieni este un sol brun slab pseudogleizat, relict Iăcoviştit.

După cum se observă din tabelul 3, solul are rezistenţa la penetrare mijlocie,
ceea ce permite o bună dezvoltare a tuberculilor de cartof, dar conducti
vitatea hidraulică sub 30 cm este egală cu zero, deci precipitaţiile abundente
din vară duc uneori la stînjenirea culturii. Cantitatea ridicată de argilă

poate asigura culturi de calitate (T l' a n d a fir, 1968). Reacţia solului
esLe slab acidă, ceea ce este potrivit pentru această cultură (Z a m f Î

I' e s cuşi colab., 1958). Solul are ca pacita ten totală de schimb ridicată,

ceea ce permite folosirea unor doze mari de îngrăşăminte, iar gradul de sa
turaţie în baze este moderat (F lor e a, 1964), crescînd spre adîncime.
Cantitatea de humus este mijlocie la limita spre bogat, dar se menţine ridi
cată şi în adîncime - fapt confirmat şi de culoarea mai negricioasă a so
lului - ca efect rezidual al unor procese de Iăcoviştire Îndepărtată, datorit
tasărilor locale ce au favorizat stagnarea apei în lipsa unui drenaj pe ver-



Tabelul 2

Temperaturile şÎ precipitaţiîle lunare şi anuale la Apaţa în anii 1965-1967

1965 1966 1967
Luna

Pr. mm Pr. mm I Pr. mm

Orizontul

Aprilie 5,7 30,6 10,2 40,0 8,4 57,2
Mai 12,5 40,0 12,9 71,7 1~), 9 27,9
Iunie 16,5 96,4 14,6 143,2 15,4 79,1
Iulie 17,9 56,0 18,1 89,4 18,5 24,4
August 15,6 25,2 17,6 80,9 18,2 34,8
Septembrie 15,0 11,6 1~3, 1 25,9 14,7 31,7

Anual 6,8 428,8 8,:3 745,6 7,5 442,3

Notă. Pentru temperaturi s-au folosit datele de la Braşov (2.j km distanţă) iar pentru preci
pitaţii, cele de la Măieruş (7 krn distanţă).

Tabelul 8

Valorile unor indici fizici şi chimiei ai soiurilor brune de la Bieni-Si. Gheorghe şi Apaţa-Rupea

l
Ai" I I Rez'l cap.] cond'j A (f'I"'1 pH IH '1 Azot ITI V IP 2

0
S

mobil IK.
2
0 mobill Jncc~mea a.v. pen. apă hidr. f il) a u~us total *) rne OI

kg/crn 2 % cm 3/0ră 10 K.CI I H 20 /0 % % /0 mg/lOO g sol

/lieni-Sf. Gheorghe

Aa 0- 27 1,22 24,2 37,0 216,1 28,0 5,1 5,8 2,55 0,147 23,1 70,4 9,4 15,0
An 30- 40 1,41 ~36,0 32,9 ° 38,0 5,2 5,9 2,44 0,125 29,6 80,5 3,1 14,5
Ba 54- 64 51,0 33,6 84,5 3,2 19,0
Bg 90-100 48,0 5,4 6,1 27,0 90,3 16,0

Apaţa-Rupea

Aa 0- 24 1,24 21,5 48,7 424,5 36,0 5,1 6,1 2,40 2,10 21,4 87,8 2,2 12,5
An 24- 42 1,41 58,3 4:3,2 9,1 37,0 4,8 6,0 1,80 1,48 24,8 82,2 0,9 11,5
B2gr 65- 82 45,0 4,7 5,7 1,26 1,05 27,0 83,7 0,9 12,5
Bsgr 82-123 1,41 64,9 49,2 2,3 47,0 4,9 6,0 1,80 1,66 27,8 92,4 0,8 13,5

*) La Apaţa nu este dat azotul total ci produsul hllI11uS % X V %11 00, care (după B orI a n) repr~zintă tot atît de bine valoarea ....
azotului total, fără a mai necesita analiza respectivă. ~
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ticală. Cantitatea de azot total este normală. La suprafaţă solul este bine
aprovizidnat cu fosfor mobil, iar spre adîncime gradul de aprovizionare
devine mijlociu. Cantitatea de potasiu mobil este la limita dintre mijlociu
şi bogat, crescînd uşor spre adîncime. Stratul exploatat de majoritatea
rădăcinilor de cartof este nUlnai de 30 cm; o activitate slabă mai are loc
pînă la 65 cm, adîncime sub care rădăcinile nu mai pătrund.

Solul de la Apaţa este un sol brun pseudogleizat, neapreciabil erodat,
evoluat pe o smolniţă. Tot din tabelul 3 se poate observa că acest sol are
condiţii fizice mai puţin corespunzătoare pentru cultura cartofului, fiind
mai greu la suprafaţă şi mai tasat decît solul de la Ilieni; aceasta este una
din cauzele producţiei mai reduse a maI~torilor. Reacţia solului la supra
faţă este la limita acid-slab acid şi se acidifică uşor spre adîncime, men
ţinîndu-se între limitele cele mai favorabile culturii cartoiului. Cantitatea
de humus este normală la suprafaţă, dar se menţine ridicată spre adîncime.
Indicele pentru azot (după B orI a n) care înlocuieşte noţiunea de azot
total, dar se determină mai uşor prin calcul, la suprafaţă indică o apro
vizionare mijlocie spre limita inferioară, iar spre adîncime o aprovizionare
insuficie'ntă. Cantitatea de fostor mobil e mijlocie la suprafaţă, dar
scade la sărac spre adîncime, în timp ce cantitatea de potasiu mobil
e mijlocie pe întreg profilul. Rădăcinile s-au dezvoltat mai abundent în
suborizontul Aa, dar sub 42 cm nu a mai pătruns nici o rădăcină de
cartof, datorită condiţiilor de anaerobioză.

La Ilieni experienţa a fost aşezată în blocuri cu 14 variante de îngră

şare, în 4 repetiţii, iar la Apaţa în două pătrate latine cu 6 variante fiecare,
din care o experienţă cu agrofond general de 30 t/ha gunoi de grajd şi a
doua fără îngrăşămînt organic_o La Ilieni s-a cultivat cartof după grîu, iar
la Apaţa cartof după cartof. Ingrăşămintele minerale sub formă de azotat
de amoniu (34% N), superfosfat (18% PZ0 5) şi sare potasică (40% K20)
s-au aplicat anual, toamna, mai puţin 1/2 din doza de azot, care s-a dat
primăvara, cînd tulpinile de cartof au avut 8-10 cm înălţime. Aplicarea
S-(:l făcut manual. Plantarea tuberculilor în greutate de 60-70 g s-a făcut

tot manual, în !lina aprilie, iar recoltarea la maturitatea deplină, între
15 septembrie şi 1 octombrie.

Profilele de sol corespunzătoare fiecărui cîmp au fost studiate pe
teren şi în laborator, determinîndu-se principalii indici fizici şi chimici.
La Apaţa s-au analizat şi o serie de probe de sol şi de plante pentru
fiecare variantă. Pentru calcule s-a folosit metoda analizei varianţei (N. A.
Său les cuşi N. N. Său 1 e s c u, 1967).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

După cum se poate vedea în tabelul 4, la Ilieni producţiile medii
pe cei 4 ani au variat Între 20,4 şi 29,9 tlha tuberculi. Media martorilor
a fost de 20,4 t/ha. Azotul aplicat singur a mărit foarte mult producţia,

ceea ce înseamnă că în l'a port cu celelalte elemente el a fost deficitar în



Sinteza rezultatelor de producţie la cartof pe solul brun de la lIieni-Si. Gheorghe în anii 1961-1964

Tabelul 4

Tratamentul
Producţia de tuberculi

Semnif.

Varianta 1961

I
1962

I
1963

I
1964

I
media 1961-1964

N I P 1 K. t/ha I % t/ha I % tjha I % tiha I % t/ha 1 % E IVXA

V1 (Mt.) - - I - 20,4 100,0 20,0 100,0 19,4 100,0 21,8 100,0 20,4 100,0

VI 48 - - 26,4 129,4 24,2 121,0 22,8 117,5 27,7 127,1 25,4 124,5 *** ***

Va 96 - - 30,1 147,5 24,1 120,5 23,1 119,0 31,0 142,2 27,1 132,8 *** ***

V4 - 32 - 18,3 89,7 21,0 105,0 20,7 106,7 24,3 111,5 21,1 103,4

V6 - 64 - 20,5 100,5 21,2 106,0 22,2 114,4 24,8 113,7 22,2 108,2 *

V6 48 32 - 26,9 131,8 22,3 111,5 21,2 109,2 29,6 135,7 25,0 122,5 *** ***

V, 48 64 - 26,2 128,4 23,2- 116,5 21,7 111,8 27,1 124,3 24,6 120,6 *** ***

Vs 48 96 - 29,9 146,5 22,6 113,0 21,4 110,3 29,3 134,4 25,8 126,5 *** ***

V9 96 32 - 29,4 144,1 24,8 124,0 23,5 121,1 29,3 134,4 26,8 131,4 *** ***

V 10 96 64 - 28,8 141,1 21,5 107,5 22,0 113,4 30,9 141,7 25,8 126,5 *** ***

Vll 96 96 - 29,9 146,5 23,8 119,0 23,1 119,0 31,3 143,5 27,0 132,3 *** ***

V12 96 64 40 27,7 135,7 26,2 131,0 24,6 126,0 30,3 138,9 ?7,2 133,3 *** ***

V13 96 64 80 29,6 145,1 26,8 134,0 25,0 128,8 30,6 140,3 28,0 137,2 *** ***

V14 128 128 120 31,3 153,4 28,8 144,0 27,2 140,2 32,4 148,6 29.9 146,6 *** ***--
DL 5% 5,6 1,2 2.0 2,1 1,6 2,2

DL 1% 7,4 2,4 2,6 2,9 2,1 3,0

DL 0,1% 9,8 3.1 3,4 3,8 2,7 3,9 -~-
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acest sol. Doza de 48 kg N/ha a adus un spor foarte semnificativ, de 5,0 t/ha
tuberculi, dar majorarea dozei Ia N96 a dus la mărirea spofului cu numai,
1,7 t/ha, spor neasigurat. Fosforul în doze de 32 şi 64 kg P20 5 /ha nu a mărit

semnificativ producţia. Nici adăugarea de fosfor la diversele doze de azot
nu a mărit producţia în comparaţie cu Gozele de azot simplu, de unde se
poate conclude că efectul fosforului pe acest sol a fost nul. Astfel, cu doza
de N48 producţia a fost de 25,4 t/ha, iar cu doza de N4S P 64' a fost de 24,6 t/ha;
doza de N96 a dat o producţie de 27,1 t/ha, iar doza de N96 P96 a da t
27,0 Uha, deci producţii practic egale. Acest fapt poate fi explicat astfel:
azotul aplicat singur a dus la prelungirea perioadei de vegetaţie cu cca
2 săptămîni, ceea ce adus la mărirea producţiei în mod substanţial, ţinînd

seama de faptul că solul în mod natural a fost bine aprovizionat cu fosfor
şi cu potasiu. Dimpotrivă, superfosfatul aplicat singur sau în combinaţie

cu azotul a avut un efect antagonist: chiar dacă pe de o parte a contribuit
puţin la mărirea ptoducţiei, p3 de altă parte a scurtat perioada de vege
taţie şi prin aceasta a dus la limitarea producţiei finale. De aceea cultura
cartofului nu a reacţionat în acest caz la aplicarea fosforului. Adăugarea

de potasiu indică o uşoară tendinţă de sporire a producţiei la doza de 40 kg
K20}ha (dacă se compară VIO care a primit dozele de N96 P 64 cu VI2 care a
primit dozele de N96 P 64 K 40) ; mărind doza de K la 80 kg K20/ha se înre
gistrează un spor asigurat de 2,2 t tuberculi/ha (VI3 cu dozele de N96 P 64

Kso). Dozele maxime de NI2S P128 şi KI20 au dat cea mai mare producţie,

de 29,9 t/ha, cu un spor de 1,9 tlha faţă de VI3 , semnificativ, în raport
cu eroarea, dar nesemnifica tiv faţă de V X A.

Urmărind şi eficienţa economică, pentru fiecare variantă în parte,
putem selecţiona corect variantele pentru practică. Din analiza tabelului
5, se observă că preţul îngrăşămintelor introduse în sol a variat de la 118
lei}ha la 1 273 lei/ha. Preţul de cost/tona de tuberculi (recoltaţi şi înma
gazina ţi) a fost cuprins între 367 şi 303 lei, deci s-a putut realiza o re
ducere substanţială de 18 %. Valoarea sporului de producţie, datorită folo
sirii îngrăşămintelor, a fost cuprinsă între zero lei (deci pot fi folosite în
grăşăminte fără nici un efect, în cazul dozei de P 32 ) şi 3 002 lei/ha (V14).

Venitul net la hectar a variat de la 2 700 lei, cît a adus martorul, la 5 702
lei, adică 211 %, cît a adus tot V14 . Acesta este indicele cel mai valoros
al calculelor economice ce se pot face, întrucît în ultimă instanţă ne inte
resează venitul net maxim la uhitatea de suprafaţă. Este adevărat că pentru
a obţine un venit net de 5 702 lei/ha am fost nevoiţi să aplicăm îngrăşă

minte care au impus cheltuieli suplimentare de 1 273 lei/ha, dar aceasta
dovedeşte că fără cheltuieli corespunzătoarenu se pot obţine nici producţii

mari. Ultimul indice, rata rentabilităţii, indică venitul net adus de 100
lei investiţii. In cazul de faţă se observă că, în general, cu cît investiţiile

în îngrăşăminteau fost mai mici, cu atît rata rentabilităţii a fost mai mare,
dar aceasta nu corelează cu venitul net/ha sau cu sporul de venit net/ha.
Acest indice poate fi însă foarte bine interpretat într-un sistem de agri
cultură unde fondurile produeătorului sînt limitate. Datorită faptului că
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Tabelul 5

Sinteza rezultatelor economice Ia cultura cartofului pe solul brun de la Weni-Sf. Gheorghe
în anii HJ61-1964

Venit net la hectar
\ Rata renta-Cost Cheltuieli Preţ costlt Spor de

I
bilităţii îngră-

Varianta îngrăş. totale venit I şămintelorlei/ha lei/ha lei lei/ha lei % lei

V1 (Mt.) -

I
7500 367 - 2700 100 --

V2 190 7940 312 2060 4760 176 1 084
V 380 8215 30:3 2633 5333 198 6933
VI}, 118 7653 363 - 2700 100 O
Vi} 236 7826 352 574 3274 122 243
V6 308 8038 321 1 762 4470 166 572
V7 426 8 136 330 1 470 4 164 155 343
Vs 544 8314 322 1 886 4586 170 347
V9 498 8318 310 2382 5082 188 478
V lO 616 8386 325 1 814 4514 168 294
Vn 734 8564 326 2236 4936 183 305
V J2 693 8503 312 2097 4 797 178 302
V I3 770 8650 309 2650 5350 198 344
V14 1273 9348 ~i09 3002 5702 211 236

Notă. Valori introduse în calcul: azotat de amoniu 1 334 lei It, superfosfat 660 leilt, sare potasică
767 lei It, recoltat cartofi 50 lei!t si preţ de valorificare cartofi 500 lei/t. Preţurile includ
toate cheltuielile aferente operaţiunilor finite.

limita superioară a îngrăşării nu a fost atinsă nici cu dozele masive din
V14 ' apreciem că este necesar să se urmărească efectul dozelor mărite în
continuare, pînă la limita fiziologică şi economică.

Rezultatele de producţie obţillute la Apaţa sînt prezentate în ta
belul 6. În experienţa I, producţia medie de tuberculi pe cei trei ani a fost
cuprinsă între 16,1 şi 24,8 tlha tuberculi. Doza de N96 (V2 ) arată o tendinţă

neasigurată de sporire a producţiei. Adăugarea dozei de Pso pe lîngă doza
de N96 (V3) a majorat producţia de la 17,3 tlha la 21,8 tlha, deci cu 4,5 tlha,
foarte semnificativ fată de eroare si distinct semnificativ fată de V X A.
Adăugarea dozei de Ks'o pe lîngă do~a de N96 (V4) a dat un SpOI: de 2,0 tlha,
semnificativ numai faţă de eroare. Combinarea celor trei elemente (V 5 

N96 Pso Kso) a dat o producţie de 22,9 tlha, sporul adus de fosfor fiind
de 3,6 tlha faţă de V4' foarte semnificativ faţă de eroare şi semnificativ
fa ţă de V X A, iar sporul adus de potasiu fiind numai de 1,1 tlha, nesem
nificativ. V 6 (N96 P 64 Kso) a dat o producţie cu 1,9 Uha mai mare decît
V5' prin reducerea dozei de fosfor cu 16 kg/ha. Aceasta înseamnă că doza
de Pso a fost prea mare, contribuind la reducerea producţiei prin scurtarea
perioadei de vegetaţie.

In experienţa a II-a, unde s-a dat ca agrofond general 30 tlha gunoi
de grajd o dată la ciclul experimental de 3 ani, producţia medie pe cei
3 ani a fost cuprinsă între 18,3 şi 24,3 tlha. Deci aportul îngrăşămintelor

a fost în general redus. Adăugarea dozei de N64 (V2 ) 1:1 adus un spor de 2,4



Tabeiltl 6

Sinteza rezultatelor experimentării cu Îngrăşăminte la cartof pe solul brun de la Apaţa-Rupea Î,n anii 1965-1967

Tratament Producţia de tuberculi
Semnif.

Varianta

I I
1965

I
1966

I
1967

I
media 1965-1967

N P I<
t/ha I I I I Ivx A% t/ha % t/ha % t/ha % E

Experienţa 1 (fădi îngrăşămînt organic)

VI (Mt.) - - - 14,4 100,0 21,4 100,0 12,4 100,0 16,1 100,0

V2 96 - - 15,2 105,5 23,5 109,8 13,4 108,0 17,3 107,4

V1 96 80 - 19,2 133,3 27,4 128,0 18,7 142,7 21,8 135,4

VI. 96 - 80 16,8 116,6 23,3 108,8 17,7 150,8 19,3 119,9

Vii 96 80 80 20,3 140,9 27,4 128,0 20,9 168,5 22,9 142,2

Va 96 64 80 20,6 143,0 28,0 130,8 25,9 208,8 24,8 154,0

DI. 5% 3,0 3,0 2,9

DL 1% 4,1 4,1 4,0

DL 0,1 % 5,6 5,5 5,4

*** **

*** *
*** ***

*** ***

1,6 3,0

2,2 4,2

2,8 6,1

Experienţa II (agrufond general 30 t gunoi, toamna 1966)

VI (Mt.) - - - 12,6 100,0 30,0 100,0 12,3 100,0 18,3 100,0

V2 64 - - 15,1 119,8 26,9 89,6 17,3 140,6 20,7 113,1

Va 64 - 120 16,2 127,9 31,6 105,3 16,9 137,4 21,6 118,0

V4 64 40 40 14,6 115,8 31,3 104,3 20,4 165,8 22,1 120,8

Vi 96 40 40 17,1 135,7 34,0 113,3 20,0 162,6 23,7 129,5

V6 96 40 80 16,5 130,9 34,4 114,6 20,0 162,6 24,3 132,7

DL 5% 2,0 3,9 4,4

DL 1% 2,7 5,2 5,9

DL 0,1% 3.6 7,2 8,0

**
*** *
*** *

*** **
*** ***

1,6 2,7

2,1 3,9

2,7 5,6
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tJha, distinct semnificativ faţă de eroare, neasigurat faţă de V X A. Adău

garea dozei de K120 (Vs) pe lîngă doza de N64 măreşte foarte semnificativ
producţia în raport cu martorul faJă de eroare şi semnificativ faţă de V X A,
dar nesemnificativ faţă de V2 • In V4_(N64P40K40) nu se produce nici o
schimbare semnificativă faţă de Vs. In V5' major area dozei de, N cu 32
kg)ha faţă de V4 dă un spor semnifica tiv de 1,6 t/ha faţă de eroare. In V 6

majorarea dozei de ,K cu 40 kg/ha faţă de V 5 nu măreşte semnificativ pro
ducţia faţă de această variantă, dar în raport cu martorul dă producţii

foarte semnificative.

Tabelul 7

Sinteza rezultatelor economice la cultura cartofului pe solul brun de la Apata-Rtţea, în ani
1965-1967

Venit net Ia hectar Rata rentabi.
Cost Chelt. Preţ Spor de lităţii (pentru

Varianta îngrăş. totale costlt venit investiţii în
Iei/ha lei/ha Iei lei/ha

Iei I %
îngrăşăminte)

lei

Experienţa I

V1 (Mt.) 7500 464 550 100
Vz 380 7940 455 160 710 129 42
Va 674 8459 388 1 891 2441 444 280
V4 534 8 194 424 906 1 456 265 170
Vfi 828 8668 378 2232 2782 506 269
V6 770 8705 351 3 145 3695 672 408

Experienţa II

V1 (Mt.) 323 7823 427 667 1 327 241 207
Vt 608 8228 397 1 432 2 122 386 236
Va 839 8504 394 1 636 2296 417 195
V4 ~32 8522 386 1 868 2978 541 224
V& 927 8697 367 2493 3 153 573 269
V6 1 004 8804 362 2686 3346 608 268

Notă. Efectul gunoiului la experienţa II s-a calculat eşalonat pe trei ani, ca şi cheltuielile aferente.

În scopul stabilirii celor mai bune variante sub aspect economic,
s-au calculat şi o serie de indici economici (tabelul 7). În experienţa 1 pre
ţurile îngrăşămintelor aplicate au fost cuprinse între 380 şi 828 lei/ha. Preţul

de costJt tuberculi realizat a fost cuprins între 351 şi 464 lei/ha, deci s-a
putut reduce foarte mult prin folosirea îngrăşămintelor (cu 25%). Venitul
net/ha a fost cuprins între 550 lei/ha la martor şi 3 695 lei/ha la V 6 (672 %).
Rata rentabilităţii a fost cuprinsă între 42 şi 408 lei. Din aceste date re
zultă clar că cea mai bună variantă la toti indicii economici a fost
V6 şi ea rămîne valabilă pentru producţie. '

10 - Anale, VoI. II
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In experienţa a II-a, unde s-a folosit gunoiul de grajd ca agrofond
general, în diversele combinaţii cu îngrăşăminte chimice nu s-au realizat
nici producţii mai mari şi nici venituri mai mari la hectar în raport cu
experie'nţa I, deşi cheltuielile în general au fost mai mari. Eficienţa eco
nomică a gunoiului de grajd a fost mică, asigurînd lin spor de venit mediu
de 777leijanJha, în cei trei ani de experienţă. V 6 (N96 P 40 K80 ) a adus cel mai
mare venit net, de 3 346 lei/ha, cu preţul de cost minim din cadrul expe
rienţei de 362 lei/tona tuberculi. V 5 (N96 P 40 K 40 ) este apropiată de V 6

ca rentabilitate la o diferenta de venit net de 193 lei/ha si 11lei/t tuberculi.
Comparînd însa experienţa' I cu experienţa a II-a se 'constată că efectul
gunoiului din experienţa a II-a a fost foarte mare în al doilea an de la
aplicare, pentru ca în anul trei gunoiul să nu mai aibă nici un fel de efect
asupra producţiei şi în consecinţa nici o eficienţa economică.

Coeficientul de utilizare aparentă al ingrăşămintelor şi exportul de
elemente Ierti lizante prin tubercu li. După W o 1 f f (eita t de 8 c h e f fer
şi 8 c hac h t s c h a bel, 1960), se consuma, la o producţie de 10 tone
cartofi, 44 kg N, 21 kg P205 şi 74 kg K20, din care 32 kg N, 14 kg P205 şi

60 kg K20 sînt exportate prin tuberculi.
La Ilieni, coeficienţii de utilizare aparentă ai îngrăşămintelor apli

cate, la variantele care indică valorile extreme, sînt următorii:

N P K
Vz - 45,8%
Va - 30,7%
VlO - 24,7% 0,0%
V1Z - 31,2% 0,3% 0,5%
Vl3 - 34,9% 3,0% 8,3%

După cum se observă, coeficientul de utilizare aparentă al azotului
este cuprins Între 24,7 şi 45,8 %" al fosforului între O şi 3 % şi al potasiului
între 0,5 şi 8,3 %. Se constată că azotul are cel mai mare coeficient de uti
lizare aparenta, că acesta scade cu creşterea dozei simple de azot, creşte

uşor cu adăugarea de potasiu şi nu este influenţat de dozele de fosfor fo
losite. Este de remarcat că azotul singur a mărit capacitatea de extracţie

din sol de către plantele de cartof, la doza de N48 cu 24,5 % pentru fosfor
şi potasiu, iar la doza de N9!i cu 32 % pentru ambele elemente, fapt de care
s-a ţi!lut seama la calculul coeficientului de utilizare al îngraşamintelor.

In ceea ce priveşte exportul de elemente fertilizante prin tuberculi
(vrejii rămîn pe loc), făcînd calculul după acelaşi autor (8 c h e f fer
şi 8 c hac h t s c h a bel, 1960), s-au obţinut urmatoarele valori ex
treme:

N kg/ha P205 kg/ha K20 kg/ha

VI 65,28 28,56 122,40
V2 81,28 35,56 152,40
Va 86,72 37,94 162,60
VlO - 82,50 36,10 154,80
\'13- 89,60 39,20 168,00
V 14 - 95,68 41,86 179,40
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Se observă că, în raport cu VI pentru azot şi VIO pentru fosfor şi

potasiu, în scopul obţinerii producţiei de 28,0 t (la VIS)' trebuie să adăugăm

în sol 24,32 kg N, 3,10 kg P205 şi 13,2 kg K20, total asimilabile, diferenţa

fiind extrasă de plante din sol.

Tabr.'tul

Coeficientul de utilizare aparentă al îngrăşămintelor şi eXţortul de elemente fertilizante prin
tubercuii, pe solul brun de la Apaţa-Rupea

CoeI. de utilizare aparentă (numai prin Export prin tuberculi

Varianta
tuberculi) l<g/ha

N% P20S % K. 20 % N P 20 S K. 2O

Experienţa 1

VI 45,48 15,92 119,01
V2 9,3 54,54 16,04 127,52
Va 21,4 6,1 66,00 21,00 143,50
V4 11,7 6,6 57,86 18,27 132,67
Vs 25,6 2,7 18,5 70,09 20,71 159,30
V6 35,6 4,1 39,1 79,66 20,90 174,76

Ex{Jerienţa l!

V1 13,9*) 5,8*) 1,9*) 54,69 17,38 120,42
17,0**) 9,7 **) 2,0**)

V2 13,9 63,62 18,32 133,51
Va 21,9 9,2 68,71 20,36 144,56
VI; 18,7 8.9 44,1 66,70 21,89 151,17
Vs 16,0 13,5 85,7 70,10 23,74 167,81
V6 21,4 16,2 52,4 75,28 24,90 175,46

*) după Davidescu (1963)
* *) după Ionescu-Şişeşti şi Staicu (958)

La Apaţa, coeficienţii aparenţi de utilizare ai îngrăşămintelor la
experienţa 1 sînt mai uşor de stabilit, dar la experienţa a II-a, unde in
tervine gunoiul de graid, datorită interacţiunilor ce au loc În sol, rezultatele
s înt mai discutabile. Ih tabelul 8 se dau coeficienţii de utili~are ai îngră

şămintelor şi exportul de elemente prin tuberculi, la Apaţa., In experienţa

1, coeficientul de utilizare al azotului e cuprins între 9,3 şi 35,6%, al fosfo
rului Între 2,7 şi 6,1 % şi al potasiului Între 6,6 şi 39,1 %. Deşi coeficientul
de utilizare al fo.sforului este mic, el contribuie foarte mult la ridicarea
coeficientului de utilizare al azotului (cu 12,1 % în Vs faţă de V2 ), pe cînd
coeficie~tul de utilizare al potasiului contribuie numai cu 2,4 % (V4 faţă

de V2). In V 6' fosforul ridică coeficientul de utilizare al azotului cu 26,3 %
şi al potasiului cu ~0,6%. De aici reiese însemnătatea deosebită a fosfo
rului în acest caz. In experienţa a II-a, celo 30 tone de gunoi de grajd
au avut un coeficient de utilizare foarte mic: 13,9% N, 5,8% P20.5 şi 1,9%
K20, după D a vid e s c u (1963), iar după Ion e s c u - Şiş e şti Ş
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Sta i c u (1958) de 17,0% N, 9,7% P20r; şi 2,0% K20. Pe acest agrofond,
azota tul de amoniu a avut coeficientul de utilizare cuprins între valori
mai apropiate decît în experienţa 1, 13,9 - 21,9%, în timp ce superfos
fatul a avut valori mai mari, cuprinse între 8,9 şi 16,2 %, iar sarea potasică

între 9,2 şi 85,7 %. De aici se observă că gunoiul de grajd măreşte coefi
cientul de utilizare aparentă al azotatului de arrioniu (efectul poate fi re
ciproc), cînd acesta e dat singur sau cu sare potasică, măreşte în toate
situa ţiile coeficientul de utilizare al superfosfa tului şi al sării potasice,
dar reduce efectul azotatului ele amoniu cînd e dat împreună cu super
fosfat şi sare potasică. L:l coeficienţii de mai sus, care exprimă folosirea
îngrăşămÎlltelor numai prin tuberculi, se pot adăuga (după". W o l f f,
citat de S c h e f fer şi S c hac h t s c h a bel, 1960), pentru con
sumul prin partea aeriană a cartofului, 17 % pentru N, 30 % pentru P 20 S
şi 19 % pentru K20.

Exportul de elemente Jel'Lilizante pe solul de la Apaţa este prezentat
de asemenea în tabelul 8. In experienţa I, exportul prin tuberculi a fost
cuprins între 45,48 - 79,66 kg N/ha, 15,92 - 21,00 kg P20 5/ha şi 119,01 
174,76 kg K20/ha, iar în experienţa a II-a între 54,69 - 75,28 kg N,
17,38 - 24,90 kg P 20 5 şi 120,42 - 175,46 kg K20/ha. Menţionănl că

toate aceste calcule au fost făcute numai pentru producţia de tuberculi,
neţinîndu-se seama de cantităţile consumate de tulpinile aeriene, rădăcini

şi stoloni, care, rămînînd pe loc, reÎntră în viitorul circuit biologic. Ţinînd
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seama de aceste date şi de coeficientul de utilizare al îngrăşămintelor, se
poate deduce efectul probabil al îngrăşămintelor pentru cartof, În condiţii

asemănătoare.
Pentru solul de la Apaţa s-au executat şi o serie de analize la plante

(tabelul 9). Conţinutul în amidon a fost cuprins între 60,3 şi 61,6% din
s.u.,~ deci o variaţie mică, conţinutul fiind mai scăzut la variantele care
au primit numai gunoi de grajd sau azot. Producţia de amidon a fost cu
prinsă între 2,32 şi 3,48 t/ha, deci s-a realizat un spor maxim de 50 % faţă

de martor. Conţinutul în proteină a fost cuprins între 7,51 şi 8,86 % din
s.u., fără a se putea stabili vreo regularitate la variantele experimentate.
Conţinutul tuberculilor în fosfor a fost cuprins între 0,37 şi 0,44 %, iar
cel în potasiu între 2,77 şi 3,18% din S.U., de asemenea fără a se putea
stabili vreo legătură între aceste valori şi tratamente.

CONCLUZII

1. La Ilieni şi la Apaţa, în condiţii pedoclimatice corespunzătoare

pentru cultura cartofului tardiv, producţiile au crescut cu creşterea preci
pitaţiilor din lunile iunie, iulie şi august.

2. La Ilietli şi în condiţii asemănătoare de producţie, în raport cu
posibilitatea procurării îngrăşămintelor, se recomandă pentru practică

următoarele variante: Vu (N I28 P128 KI20 ), cu o producţie de 29,9 t/ha,
lin venit >net de 5 702 lei/ha şi 309 lei/t tuberculi; VI3 (N96 P 64 Kso), cu o
producţie de 28,0 t/ha, un venit net de 5 350 lei/ha şi 309 lei/t tuberculi;
V3 (N96), cu o producţie de 27,1 t/ha, un venit net de 5333 lei/ha şi 303
lei/t tuberculi şi V9 (N96 P32), cu o producţie de 26,8 t/ha, un venit net de
5 082 lei/ha şi 310 lei/t tuberculi.

3. La Apaţa şi în condiţii asemănătoare, se recomandă pentru prac
tică următoarele variante: din experienţa 1, V 6 (N96 P 64 Kso) cu o producţie

de 24,8 t/ha, un venit net de 3 695 lei/ha şi 351 lei/t tuberculi; din expe
rienţa a II-a, V 6 , (30 t gunoi +N96 P 40 K80), cu o producţie de 24,3 t/ha~

un venit net de 3 346 lei/ha şi 362 lei/t tuberculi; V 5 (30 t gunoi + N96 P 40

K 40), cu un venit net de 3 153 lei/ha şi 367 lei/t tuberculi; V4 (30 t gunoi +
N 64 P 40 K40), cu un venit net de 2 978 lei/ha şi 386 lei/t tuberculi.

4. Coeficienţii de utilizare aparentă a îngrăşămintelor au fost foarte
diferiţi, astfel: la Ilieni, pentru azot au fost buni (între 24,7 şi 45,8 %),
pentru fosfor au fost practic nuli (0-3,0 %) şi pentru potasiu au fost scă

zuţi (0,5 - 8,3 %), iar la Apaţa pentru azot au fost mijlocii (9,3 - 35,6 %),
pentru fosfor au fost mici în experienţa I (2,7 - 6,1 %) şi buni în experi
enţa a II-a (8,9 - 16,2 %), iar pentru potasiu au fost mijlocii în experienţa

1 (6,6 - 39,1 %) şi foarte buni în experienţa a II-a (9,2 - 85,7 %).
5. Cu excepţia procentului de amidon, influenţat negativ de gunoiul

de grajd şi azot aplicate singure, nu s-au înregistrat alte modificări semni
ficative în conţinutul pJantei.
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BILANŢUL APLICĂRII SISTEMATICE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR

CU POTASIU LA CARTOF, PE PODZOLUL SECUNDAR DIFERIT
CALCARIZAT DE LA HORODNIC, JUDEŢUL SUCEAVA

J. BUZDUGAN

SoIurile puternic acide (cu pH-ul în extract salin sub 4,5) ocupa In
judeţul Suceava o suprafaţă de peste 15 000 ha, aparţinînd unităţilor agri
cole socialiste situate în vestul podişului Sucevei. Amendamentele calca
roase aplicate pe astfel de soIuri determină sporuri mari de producţie la
grîu şi porumb (B o eri u şi colab., 1967; Buz d u g a n şi colab.,
1968; Buz d u g a n, 1969). Potrivit unor cercetări recente (B o eri u
şi colab., 1967', 1968; B orI a n şi colab., 1967; Buz du g a n şi

colah.,1968; Buzdugan, 1969; Hulpoi şi colab.,1967; Mi
li ţes cuşi B orI an, 1965; Te aci şi colab., 1968), calcarizarea
atrage după sine o scădere a mobilităţii fizico-chimice a potasiului în
soIuri, fapt care poate provoca dificultăţi în satisfacerea necesarului de
potasiu al plantelor. Efectul nega tiv al calcarizării, observat uneori mai
ales la plantele mari consumatoare de potasiu (cartof, sfeclă) se explică

prin înrăutăţirea nutri ţiei acestor plante cu potasiu. Incorporarea acestor
îngrăşăminte în doze corespunzătoare nu numai că înlătură total efectele
negative ale calcarizării, dar determină şi obţinerea unor însemnate spo
ruri de recoltă faţă de cazurile cînd s-au dat numai îngrăşăminte cu azot
şi fosfor.

Scopul cercetărilor expuse în prezenta lucrare este stabilirea efectului
îngrăşămintelor cu potasiu la cartof, pepodzol secundar, în condiţiile mo
dificării indicilor de aciditate.

METODA DE CERCETARE

Experienţa 8-a executat în perioada 1965-1968, pe podzolul secundar
de la Horodnic, judeţul Suceava. Metoda de aşezare a fost grilaj în pătrat

balansat, cu 4 variante de îngrăşare şi 4 nivele de calcarizare, în 5 repetiţii.

Soiul de cartof a fost Merkur, cultivat în rotaţia porumb-cartof.
Pentru evitarea drenajului nesatisfăcător al solului, arăturile s-au

eX3cutat primăvara, în spinări, cu şanţurile în alei.
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Amendamentele calcaroase s-au dat la î.:nceputul experimentării sub
forma de CaC03 , în doze de 5, 10 şi 20 t/ha. Ingrăşămintele minerale, sub
formă de azotat de amoniu, superfosfat şi sare potasică, s-au încorporat
anual sub arătură.

Solul se caracterizează printr-o reacţie puternic acidă (pH în extract
salin 3,8 ~ 4,0) şi un grad de saturaţie cu baze după Kappen de 35-40%.
Solul este mediu aprovizionat cu humus (2,8 ~ 3,0%) şi sărac în fosfor
mobil (1,7 - 1,9 mg P205 la 100 g sol) şi potasiu mobil (6-7 mg K20
la 100 g sol).

La probele de sol s-a determinat pH-ul în suspensie salină şi apoasă

potenţiometric, cu electrod de sticlă, aciditatea hidrolitică (Ah), bazele
schimbabile (Sb) după Kappen, fosforul şi potasiul după metoda Egner
Riehm~Domingo (AL). La probele de plante s-a determinat azotul total
după metoda Kjeldahl, iar fosforul şi potasiul prin mineralizare sulfo
perclorică în varianta Ghinsburg.

REZULTATELE OBŢINUTE

Rezultatele de producţie medii pe 4 ani (1965-1968) evidenţiază că

amendamentele date singure (V5, V9 , VI3) au determinat la cartof sporuri
foarte mici de producţie, nesemnificative, cuprinse între 2 şi 12% (tabelul
1). Ingrăşămintele cu azot şi fosfor cu sau fără amendamente (V2, V 6' VIO '

Tabelul 1

Sinteza rezultatelor de producţie, medii pe 4 ani (1965-1968)

Varianta
Productia

q/ha %
DiL
q/ha I Semn;(.

VI - neîngrăşat, neamendat (M.t.) 154,0 100 -

V2 - N4SP S4 206,5 134 52,5 **
Va - N4SPS4K40 256,8 167 102,8 ***
V4 - N4SPS4Kso 272,5 177 118,5 ***
VS - 5 t/ha CaCOa (0,5 Ah) 172,0 112 18,0
V6 - 5 t/ha CaCOa + N 4SP S4 211,3 137 57,3 ***
V7 -- 5 tlha CaCOa + N4SPS4K40 260,5 169 106,5 ***
Vs - 5 t/ha CaC03 + N4SPS4Kso 289,9 188 135,9 ***
V9 - 10 t/ha CaCOa (1,0 Ah) 167,6 109 13,6
VIO - 10 t/ha CaCOa + N 4SP S4 192,7 125 38,7 *
Vn - 10 t/ha CaCOa + N4SPS4K40 256,8 167 102,8 ***
VI2 - 10 t/ha CaCOa + N4SPS4Kso 285,1 185 131,1 ***
VIa - 20 t/ha CaCOa (2.0 Ah) 156,6 102 2,6
V14 - 20 t/ha CaC03 + N 4SP S4 191,6 124 37,6 *
VIS - 20 t/ha CaCOa + N4SPS4K40 244,0 158 90,0 ***
V16 - 20 t/ha CaCOa + N4SP64Kso 282,8 184 128,8 ***

DL 5% 21 32,0
DL 1% 28 42,5
DL 0,1% 36 55,4
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V14), au determinat obţinerea unor sporuri de producţie semnificative pIna
la foarte semnificative, cuprinse între 24 şi 37 %. Cînd pe lîngă azot şi

fosfor s-a intervenit cu potasiu (V3 , V4' V 7' Vs' Vu ' VI2 , VIa' VI6) sporu
rile au fost foarte mari (58-88%), în toate cazurile foarte semnificative.
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Fig. 1 - Valorile gradului de saturaţie cu
baze în anul 1968. în funcţie de dozele de

CaCOa. după 4 anl de la aplicare.
Fig. 1 - Values of base saturation degree
in 1968, according to CaCOa rates. after 4

years of application.
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Fig. 2 -- Variaţia conţinutului de P205
din sol, în funcţie de dozele de CaC03

încorporate.
Fig. 2 - Variation of P20 5 content in the
soil according to CaCOa incorporated rates.

În cazul aplicării dozei de 20 t/ha CaCOg , la toate nivelurile de în
grăşare se constată o uşoară scădere a producţiilor faţă de doza de 10 t/ha.
Această scădere se manifestă şi la porumb (B u z d u g a n, 1969) şi

credem că se datoreşte în primul rînd imobilizării mai puternice a pota
siului în aceste variante şi probabil a altor elemente ca magneziu, bol' etc.,
care necesită să fie studiate în vase de vegetaţie. Această depresiune de
producţie nu se poate pune pe seama calcarizării excesive, deoarece solu
bilizarea calcarului a decurs foarte încet; după 4 ani de la aplicarea amen
damentelor, gradul de saturaţie cu baze (V%) a crescut la 70-75% (fig. 1).

Prin analizele chimice de sol şi plante s-au putut stabili unele relaţii

între nivelurile de calcarizare şi schimbările privind fertilita tea fosfa tică şi

potasică a solului, precum şi influenţa acestor schimbări asupra nutriţiei

cartofului cu potasiu.

După cum era de aşteptat pe baza datelor din literatura de speciali
tate (B o l' 1 a n şi MiI i ţes c u, 1966; MiI i ţes cuşi Bol' 1 a n,
1965), calcarizarea a determinat creşterea conţinutului de fosfor mobil
din sol şi reducerea conţinutului de potasiu. Din regresiile preze'ntate în
figurile 2 şi 3 se observă că pe măsura creşterii dozelor de CaC03 a crescut
conţinutul de fosfor mobil din sol şi a scăzut conţinutul de potasiu mobil
atît la martor cît şi la varianta îngrăşată, coeficienţii de corelaţie fiind
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semnificativi în toate cazurilB. Din examinarea figurii 4, în care sînt pre
zentate regresiile cu conţinutul de potasiu din tuberculii de cartofi, reiese
de asemenea că prin calcarizare se reduce conţinutul relativ al potasiului
din plante, fără a afecta prea mult consumul global al acestui element.
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Fig. 3 - Variaţia conţinutului de 1(20
din sol, în funcţie de dozele de CaCO"

încorporat€'.
Fig. 3- Variation of 1(20 content in the
soi! according to CaCOa incorporated rales.
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Fig. 4 - Variaţia conţinutului de 1(20 din
tuberculii de cartof. în funcţie de dozele

de CaCOa încorporate.
Fig. 4 - Variation of 1(20 content in po
tato tubers according ta CaCOa incor

pora ted ra tes.

Pe baza conţinutului de potasiu mobil din sol, a producţiilor obţi

nute şi a consumului realizat de plante, s-a încercat sistematizarea sub
formă de bilanţ a îngrăşămintelor cu potasiu, în variantele cele mai repre
zentative (îngrăşat numai cu N48 P 54 şi îngrăşat cu N4SP54K40) la nea
mendat, amendat cu 5 t/ha şi cu 10 t/ha CaCOs (tabelul 2). In calculele
făcute s-a considerat că partea de elemente utilizate din sol rămîne apro
ximativ aceeaşi pentru toate variantele şi este egală cu aceea extrasă din
varianta neîngrăşată cu potasiu. Această apreciere este orientativă, dar
considerăm că este apropiată de realitate, deoarece în perioada deexpe
rimentare nu s-a constatat o modificare semnificativă a continutului solului
în elemente nutritive, în variantele neîngrăşate cu potasi~ şi neamendate.

In V2 , fără îngrăşăminte cu potasiu, cartoful a consumat din sol în
decurs de 4 ani 252 kg K20/ha. In Vs' care a primit pe lîngă azot şi fosfor
160 kg K2 0 în 4 ani, cartoful a consumat 340 kg K20/ha. Rezultă că plan
tele au consumat din sol 252 kg, iar 88 kg din îngrăşămîntul aplicat. Ana
lizele efectuate la solul din această variantă evidenţiază o creştere a con
ţinutului de potasiu cu 1,66 mg K20, spor ce reprezintă 50 kg/ha din can
titatea de potasiu dată ca îngrăşămînt; restul de 22 kg/ha a intrat prin
retrogradare în rezerva de potasiu total din sol (datele se referă la stratul
arabil al solului în greutate de 3000 tone/ha).
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Tabelul 2

Bilanţul aplicării sistematice a îngrăşămintelor cu potasiu, timp de 4 ani, la cartof, pe niveluri
diferite de calcarizare

V 2 - N4SP S4 V 3 - N4S P,>41\40 V, - N4a P 54 l(40 V 11 - N4s P 54l(40
nearoendat nearoendat 5 t/ha CaC03 10 t/ha CaC03

Specificare
rog la rog la rog la rog lakg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

anual 100 g total anual 100 g total anual 100 g total anual 100 g total
sol sol sol sol

K20 încorporat în
40 160sol O O 40 160 40 160----------------------

K20 consumat de
63 85 82 328plante, 252 340 84 336

din care:
- extras din

sol 252 252 252 252
- extras din

îngrăşă-

minte - 88 84 76-----------------------
K20 continut în sol

(1968) 5,96 7,62 6,97 6,89
Crestere evi den tia t ă

prin analize' - 1.66 50 1.01 30 0,93 2'7
----------1----------

K20 retrogradd în

221
sol din îngrăşă.

Imînt - 46 57

În V 7 şi Vll , care au primit în decurs de 4 ani tot 160 kg/ha K2 0,
cu toate că plantele au consumat cantităţi apropiate de potasiu ca în V3
(336 şi 328 kg/ha), cantităţile de K20 din îngrăşămînt retrogradate în sol
s-au dublat şi s-au triplat, acumulîndu-se în sol cantităţi toarte mici de
potasiu mobil.

CONCLUZII

1. În condiţiile podzolului secundar de la Horodnic, îngrăşămintele
cu potasiu date împreună cu azot şi fosfor, cu sau fără amendamente calca
roase, determină sporuri foarte mari de producţie la cartof.

2. Amendamentele calcaroase, aplicate în doze moderate, determină

la cartof sporuri de producţie mici şi neeconomice.
3. Mobilitatea potasiului în sol şi conţinutul relativ al plantei în

potasiu scad cu calcarizarea.
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INFLUENŢA AMENDAMENTELOR ŞI ÎNGRĂŞĂMINTELOR ASUPRA
PRODUCŢIEI ŞI A UNOR INDICI DE CALITATE ŞI AGROCHIMICI

LA CARTOF PE UN SOL BRUN PODZOLIT

M. GUŢĂ, I. PASC, S. MUREŞAN ~i 1. MANOLESCU

În zona colinară din sudul Transilvaniei cartoful se cultivă foarLe
frecvent pe terenuri cu sol brun podzolit. Aceste terenuri au o fertilitate
redusa datorită unor însuşiri fizice şi chimice nefavorabile. In general,
BIe sînt sărace în substanţă organică, au aciditate ridicată şi gradul de sa
turaţie cu baze redus. Pentru îmbunătăţirea indicilor agrochimici ai solu
rilor brune podzolite s-au efectuat în ţara noastră cercetări în mai
multe zone cu condiţii pedoclimatice diferite (B eri n d e i şi colab.,
1963; B o eri u şi colab., 1967; B orI a n şi colab., 1967; V i n
tiI ă şi colab., 1963). Rezultatele obţinute în aceste cercetări au scos
în evidenţă variaţia mare a efectului amendamentelor şi îngrăşămintelor

în funcţie de condiţiile pedoclima tice locale şi necesitatea experimentării

pe zone mai restrînse pentru stabilirea corectă a sistemului de amendare
şi îngrăşare pentru fiecare cultură în parte. În acest sens a fost executată

o experienţă cu îngrăşăminte şi amendamente la cartof pe soIurile brune
podzolite din judeţele Hunedoara şi Alba la C.A. P. Beriu, în perioada
1966-1969.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a organizat pe un sol brun podzolit format pe un depozit
de şisturi cristaline compact care se găseşte la adîncimea de 60-80 cm şi

determină un slab drenaj intern. Stratul arabil are textura luto-nisipoasă

cu pH-ul în extract salin 5,0, aciditatea hidrolitică după Kappen 4,3
me/100 g sol şi gradul de saturaţie cu baze 77%. Conţinutul în humus după

Tiurin este de 1,78%, în fosfor solubil în AL de 1,9 mg la 100 g sol şi în
potasiu solubil în AL de 7,7 mg la 100 g sol.

S-au experimentat 7 variante cu îngrăşăminte pe fond neamenda t,
amendat cu 2,9 t/ba dolomită calcinată corespunzător neutralizării a 50%
din Ah şi amendat cu 5,8 t/ha pentru neutralizarea totală a Ah.

Experienţa a cuprins patru repetiţii aşezate după metoda parcelelor
subdivizate. Cartoful a fost cultivat Într-o rotaţie de trei ani (grîu, po-



Influenţa amendării asupra principalilor indici agrochimici ai solului (după 3 ani de la aplicare)
Tabelul 3 .....

O'l
o

''$1 pH Ah V Humus P205 K. 2O

Varianta
Adîncimea

I I I
cm val. moi I mgl I mgl Iabs. dif. 100 g dif. % dif. % dif. 100 g dif. 100 g dif.

Neamendat 0-20 5,0 - 4,7 -- I 76 - 1,77 - 1,6 - 8,9 -
20-40 4,8 - 4,5 - 77 1,82 1,4 7,2------

Amendat 50% Ah 0-20 5,2 0,2 4,0 -0,7° 79 3* 1,92 0,15 3,4 1,8* 10,0 1,1
20-40 4,9 0,1 4.2 -0,3 76 -1 1,85 0,03 2,0 0,6 9,6 2,4----

Amendat 100% Ah 0-20 5,8 0,8*** 3,2 _1,5°° 84 8** 1,86 0,09 4,9 3,3** 10,5 1,6
20-40 5,1 0,3* 3,2 -1,3° 84 7** 1,92 0,10 3,1 1,7 10,8 3,6

DL 5% 0-20 0,3 0,7 2,8 0,39 1,6 4,2.
DL 5% 20-40 0,3 1,1 3.8 0,14 3,1 4,2

Tabelul 4
Influenţa îngrăşămintelor asupra principalilor indici agrochimici ai solului (după 3 ani de la aplicare)

pH Ah V Humus P 20 5 K. 2O

Varianta
Adîncimea

I I I
cm val. mei I mgl I mgl Iabs. dif. IOD g dif. % dif. % dif,; 100 g dif. 100 g dif.

Nelngrăşat 0--20 5,3 - 3,7 - 81 - 1,90 -- 2,? - 9,0 -
20-40 4,9 -- 3,8 - 80 - 1.91 - 2,0 - 9,8 -----------------------

N96 0-20 5,2 -0,1 4,0 0,3 78 _3° 1,70 -0,20 1,7 -0,5 9,5 0,5
20--40 4,9 0,0 4,0 O,? 79 --1 1,86 -0,05 1,6 -0,4 9,6 -0,2

----
N96P48 0-20 5,3 0.0 4,2 0,5 80 -1 1,89 -0,01 4,4 2,2* 12,5 3,5*

20-40 5,0 0.1 3,9 0,1 80 ° 1,79 -0,13 2,6 0,6 9,9 0,1----- ----
N32P 16 + gunoi 10 tjha 0-20 S,4 0,1 3,9 0,2 79 -2 1,92 0,02 4,9 2,7** 10,8 1,8

20-40 5,0 0,1 4,0 0,2 81 1 1,88 -0,03 2,4 0,4 11,4 0,6

DL 5~o 0-20 0,4 0,5 2,7 0,32 1,7 2,9
DL 5% 20-40 0,3 0,3 2,2 0,21 1,7 3,2



--

pH Ah V Humus P20S K20
Adin-

I I
Varianta clmea

val. I me' I m"' I mg'l dOfcm abs. dif. IOOg dif. % dif. % dif. 100 g dif. 100 g 1.

neîngrăşat 0-20 5,0 - 4,3 - 77 - 1,78 - 1,9 - 7,7 -

N96 0-20 4,8 -0,2 5,1 0,8 78 1,0 1,53 -0,25 1,3 -0,6 7,7 0,0

Neamendat
N96P48 0-20 5,0 0,0 4,9 0,6 76 -1,0 1,79 0,01 1,3 -0,6 8,0 0,3

NS2P16 +gunoi 10 t 0-20 5,1 0,1 4,7 0,4 75 -2,0 -1,98 0,20 1,8 -0,1 11,8 4,1

-- --
neîngrăşat 0-20 5,2 0,2 3,8 -0,5 80 3,0 1,69 -0,09 1,9 0,0 8,9 1,2

Amendat Ng6 0-20 3,1 0,1 4,2 -0,1 79 2,0 2,08 0,30 2,1 0,2 10,3 2,6

50% Ah N96P48 0-20 5,2 0,2 3,8 -0,5 82 5,0* 2,19 0,41 4,6 2,7* 11,1 3,4

NS2P16 +gunoi 10 t 0-20 5,3 0,3 4,1 -0,2 78 2,0 1,72 -0,05 4,8 2,9* 9,9 2,2

-- -- --
neîngrăşat 0-20 5,7 0,7** 3,1 -1,20 84 7,0*~ 2,22 0,44 2,6 0,7 10,3 2,6

Amendat N96 0-20 5,8 0,8** 2,8 _1,500 85 8,0** 1,48 -0,30 1,6 -0,3 10,6 2,9

100% Ah Ng6P48 0-20 5,7 0,7** 4,0 -0,3 83 6,0** 1,68 -0,10 7,5 5,8*** 8,5 0,8

NS2P16 +gunoi lOt 0-20 5,9 0,9*** 2,8 _1,500 86 9,0**'* 2,05 0,27 6,2 6,5~f** 10,7 3,0

Dt 5% 0-20 0,5 1,0 4,4 0,57 2,6 5,5

I
~ Tabelul 5
e
.!!l
<: Influenţa amendamentelor şi îngrăşămintelorasupra principalilor indici agrochimici ai solului (după 3 ani de la aplicare)
~
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ai tuberculilor evidenţiindu-se în mod deosebit îngrăşămintele cu azoL
În variantele îngrăşate cu azot conţinutul în amidon a crescut de la 15,41 %
la 16Ai %, iar indicele texturii cartofilor fierţi a crescut de la 235 la 330.
Din analiza efectului combinat al îngrăşămintelor şi amendamentelor se
constată că amendamentele au sporit eficacitatea îngrăşămintelor.

Amendamentele aplicate în doză corespunzătoare neutralizării a 50%
din Ah au produs modificări ale indicilor agrochimici pe adîncimea de 20 cm
(tabelul 3). Ele au determinat creşterea pH-ului cu 0,2 unităţi, scăderea

acidităţii hidrolitice cu 0,7, me/iOO g şi au sporit gradul de saturaţie cu
baze cu 3 %, îmbunătăţind şi regimul fosforului în sol. Aplicate în doză

corespunzătoare neutralizării totale a Ah, amen_damentele au influenţat

indicii agrochimici pînă la adîncimea de 40 cm. In acest caz influenţa lor
s-a manifestat puternic asupra pH, Ah, V % şi a gradului de solubilizare
a fosfaţilor, ridiCÎnd cantitatea de fosfaţi solubili de la 1,6 mg/iOO g la
4,9 mg.

Ingrăşămintele aplicate au influenţat indicii agrochimici pînă la 20 cm
"adîncime (tabelul 4). Astfel, îngrăşămintele cu azot au redus gradul de sa
tura ţie cu baze cu 3 %, iar cele cu azot şi fosfor au sporit acidita tea hidro
litică cu 0,5 me/iOO g. O influenţă evidentă au avut îngrăşămintele cu
fosfor asupra conţinutului solulUI în fosfor solubil.

Analizînd efectul combinat al amendamentelor şi îngrăşămintelor

(tabelul 5), se constată că amendamentele singure au influenţat indicii
agrochimici ai solului numai CÎ11d s-au aplicat în doză corespunzătoare

neutralizării totale a aciditătii hidrolitice. Dar si în acest caz ele nu au
influenţat decît p», Ah şi V. 'Faptul că în această variantă nu s-au obţinut
sporuri de prod ucţie asigura te statistic denotă că în condiţiile în care s-a
lucrat valoarea relativ redusă a acestor indici (p,H în KCI 5,0, Ah 4,3
me/iOO g şi V 77 %) nu a constituit un factor limIta tiv' pentru producţia

de cartof. 'Efectul pozitiv al amendamentelor asupra producţiei s-a mani
festat prin crearea de condiţii mai bune pentru folosirea în!grăşămintelor

aplicate. Pe fond neamenda t, îngrăşămintele cu fosfor nu au determinat
o creştere a conţinutului solului în fosfor solubil ca urmare a proceselor
de retrogradare a fosfaţilor, foarte active în aceste condiţii. Pe fond amendat,
în variantele îngrăşate cu fosfor s-a obţinut o creştere însemnată a conţi

nutului solului în fosfor solubil.

CONCLUZII

1. Pe soIurile brune podzolite din sudul Transilvaniei îngrăşămintele

şi amendamentele aplicate la cartof dau sporuri de producţie asigurate
sta tistic.

2. Amend.amentele îmbunătăţesc principalii indici agrochimici ai so
lului şi creează condiţii favorabile pentru utilizarea mai bună de către

plante a îngrăşămintelor.
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3. Dintre Îngrăşăminte, efectul cel mai bun îl au cele minerale cu
azot date în doză de 96 kg N/ha, care aduc un spor de producţie de peste
30%. Rezultate foarte apropiate se obţin şi prin aplicarea a 10 t/ha gunoi.

4. Ingrăşămintele cu fosfor date singure nu aduc spor de producţie.
Dacă sînt aplicate pe fond îngrăşa t cu azot determină un spor de
producţie_de aproape 15%.

5. Ingrăşămintele cu potasiu aplicate pe fond îngrăşat cu azot şi

fosfor nu aduc spor de producţie asigura t statistic.
6. Asocierea gunoiului cu îngrăşăminte chimice cu azot şi fosfor în

doze reduse determină un spor de producţie apropiat de cel dat de îngră

şămintele cu azot şi fosfor aplicate în doze mari.
7_. Toate îngrăşămintele au adus spor de producţie mai mare cu 15

20% cînd au fost aplicate pe fond amendat.
8. Dintre variantele experimentate, rezultatele cele mai bune s-au

obţinut cînd s-au aplicat 96 kg N şi 48 kg P205 pe fond amendat cores
punzătoare la neutralizarea a 50 % din Ah.
. 9. Ingrăşămintele şi amendamentelo influenţează şi asupra princi-
palilor indici de calitate ai tuberculilol', îmbunătăţindu-i.
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DIAGNOZA FOLIARA LA CARTOF ŞI CALITATEA TUBERCULILOR

W. COPONY, M. BERINDEI, H. BREDT,
EUGENIA TANASESCU şi DRAGA SCHĂCHTER

Cercetări pentru determinarea gradului de aprovizionare a plantelor
cu elemente fertilizante prin metoda diagnozei foliare s-au întreprins de
mulţi cercetători, mai ales la plante multiahuale (C h a p m a n, 1966).

La cartof analize de peţiol a executat L o u e (1964-1966) în Franţa,

pe'ntru a dovedi creşterea conţinutului în macroelemente prin administrarea
îngrăşămintelor.

La noi în ţ,ară aseme'nea analize la această plantă încă nu
au fost întreprinse.

N i c hol a s (1966), făcînd o inventariere a lucrărilor din literatura
mondială care se ocupă cu diagnoza foliară, ajunge la următoarele concluzii:

- Sînt necesare studii statistice ample pentru a determina organele
cele mai indicate din plantă care să fie după starea lor de nutriţie în core
la ţie directă cu producţia.

- Trebuie găsite metodele biochimice pentru diagnosticarea elemen
telor nutritive, care să indice dezechilibrele din plantă (exces sau carenţă)

cu mult înainte de apariţia simptomelor vizibile. Pentru aceasta sînt nece
sare multe reIa ţii cantitative privind rolul elementelor minerale în acele
procese ale metabolismului prin care se schimbă factorii determinanţi ai
recoltei.

- Asemenea cercetări vor arăta că analiza plantei dă rezultate mai
sigure şi mai cahtitative decît alte metode, creîndu-se posi,bilitatea de a
stimula viteza de reacţie a anumitor sisteme enzimatice prin îngrăşare,

spre a_ obţine anumiţi indici calitativi la produsele rezultate.
In lucrarea de faţă am încercat să determinăm pentru unele soiuri

cultivate la noi relaţiile cantitative înt~e nivelul de N, P şi K din frunza
de cartof şi unii indici de calita te ai cartofului. Paralel cu aceasta, s-a
căutat să se indice relaţiile ce există îhtre parametrii agrochimici ai
solului şi nivelul de nutriţie al frunzelor.

METOD,A DE CERCETARE

Probele de fru':nze s-au recoltat la Înflorit de la etajele mijlocii ale
tufei de cartof. S-au recoltat de la fiecare plantă cîte 20-30 frunzuliţe,

dih 15-20 tufe de pe fiecare parcelă. In acelaşi timp s-au recoltat şi pro-
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bele de sol prin sondare cu sonda agrochimică de o parte şi de alta a
tufei din care s-au luat frunzele. Din aceste probe s-au determinat după

condiţionarea lor (uscare, mărunţire) conţinutul de N, PZ0 5 , \ K2 0 din frunze
şi Pz0 5 ,KzO şi Ca din sol, solubile în lactat acetat de amoniu. Probele de
tuberculi s-au recoltat la maturitate, determinîndu-se procentul de amidon,
proteină şi substanţă usca tă.

Aceste probe s-au recoltat din următoarele experienţe:

- Vase de vegetaţie cultivate cu soiul Braşovean pe un sol podzolit
cu doze de N P K foarte variate în cele mai diferite rapoarte, combinate
si cu îngrăsăminte organice si amendamente. Din această experientă s-au
;ecoltat pr~be timp de trei ~ni (1966-1968). '

- Aplicarea localizată a îngrăşămintelor minerale (NPK) în cîte
două doze, pe un sol humico-semigleic unde s-a cultivat soiul Merkur
(1968).

- 12 cîmpuri din producţie de cîte 50 ha, plantate cu soiul Merkur
de aceeaşi categorie biologică. SoIurile fac parte din grupa solurilor brune
din jurul Braşovului. Din fiecare cîmp s-au recoltat probe din cîte 10 par
cele a 25 m Z, aşezate pe diagonala cîmpului.

Rezultatele analitice au fost prelucrate statistic dupa metoda core
laţiilor multiple, determinîndu-se coeficienţii de corelaţie parţială pentru
sisteme cu o variabilă dependentă (y) şi trei variabile independente (x, z, q),
coeficientul multiplu de determinaţie Dyxzq.10z şi ecuaţiile multiple de
regresie. Pentru simplitate, în diagrame coeficienţii de corelaţie parţială

de ordi.I]-ul II ryx - zq , ryz - xq , ryq - xz s-au reprezentat astfel: r(N)' r(p20S)'
r(K

2
0). In cazul coreIaţiilor strînse s-au calculat ecuaţiile de ordinul 2.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Varia tia prod uctiei ele tuberculi la experienta în vase de ycgcta ţie

din anul 1'968 poate' fi exprimată prin ecuaţia: '

g/tuberculilvas = 487 + 102 N - 466,8 P20i> - 1,29 K20,

reprezentată grafic în figura 1. Din această ecuaţie rezulLă că variaţia

producţiei între limitele de 400 - 1 100 g/vas este corelată cu variaţia

azotului şi a fosforului din frunze, crescînd pentru fiecare procent de N
cu 102 g/vas şi scăzînd pentru fiecare procent de PZ0 5 cu 466,8 g/vas.
Potasiul este fără influenţă. Ecuaţia are valabilitate pentru această expe
rienţă între limitele de 3,2 - 7,5 N, 0,25 - 0,50 P20 5 şi 2 -,8 KzO, ex
primate în procente din substanţa uscată.

Influenţa azotului asupra yariaţiei producţiei este mai puternică

[r(N) = 0,60] decît cea a fosforului [r (P20 J =- 0,22].
Ecuaţia de producţie pentru anul 1967 este asemănătoare cu cea

menţionată maisus:

g/tuberculi/vas = 423 + 29 N - i 16 P205 + 3,'1 K20.
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Fig. 1 - Variaţia preducţiei de tuberculilvas de Vl'getatie sub
inf1uC'nta osdlatiilor procentului de N, P205 şi K20 din frunze

(sol podzolit. soiu 1 Braşovean, 1968).
Fig. 1 - Variation in tuber yield pot as aHected by rar;ge of N,
P20 5 and K20 percenhge in the leaves (podzolized soil. Braşovean

variety, 1968).
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Fig. 2 - Curba teoretică pentru creşterea productiei. functie
de creşterea azotului din frunza de cartof (expHientă în

vase, sol podzolit, soiul Braşovean, 1968).
Fig. 2 - Theoretical curve for yield gain, depending an
nitrogen increase in potato leaves (experiment in pots,

podzolized soil, Braşovean variety, 1968).
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Şi această ecuaţie este semnificativă numai pentru N şi P200 ale
căror valori au oscilat între aceleaşi limite ca şi î'n anul 1968. Deosebirea
faţă de 1968 se manifestă prih producţii mai scăzute din cauza condiţiilor

meteorologice (360~760 g/vas), fapt care a determinat şi o creştere, res
pectiv o scădere mai mică pentru 1% N sau P2 0 S din frunze. Constant
a rămas însă în cei doi ani raportul coeficienţilor de regresie bN : bp205
(102/467 ~ 29/116 ~ 0,235). Aceasta înseamnă că o creştere a sporului
de producţie pentru 1 % N (de Ia 29 în 1967 Ia 102 în 1968) determină

o scădere proporţională pentru 1% P20 5 (de Ia 467 Ia 116).
Din figura 1 mai rezultă că pentru un procent constant de azot din

frunze, producţia poate creşte cu 10%, în medie pe experienţă, pentru
scăderea fosforului din frunză de Ia 0,50 la 0,25% P20 5 •

Corelaţia strînsă între azotul din frunze şi creşterea producţiei de
tuberculi ne-a determinat să calculăm ecuaţia de ordinul 2 pentru aceşti

parametri. În figura 2 se reprezintă această curbă teoretică pentru creş

terea producţiei de tuberculi funcţie de creşterea procentului de azot al
frunzelor, care după valoarea coeficientului de corelaţie r(N) = 0,72 redă

mai bine dependenta Între acesti indici decît ecuatia lineară din figura L
Pe această curbă, ~are reprezihtă o porţiu'ne dintr~o parabolă, putem deo
sebi trei domenii distincte: 1) pîhă la 4 % N producţia creşte foarte mult
cu creşterea azotului ; 2) Îhtre 4 şi 6 % creşterea producţiei devine din
ce în ce mai mică (sporul reIa tiv pentru 1 % N scade); 3) de Ia 6 % N în
sus sporul se reduce Ia zero. Aceste trei domenii le putem asimila cu: slab
aproviziona t pînă Ia 4 % N, med iu aprovtziona t în tre 4 şi 6 % N şi bine
aprovizionat peste 6% N. Acestor limite provizorii de azot din fru'nze,
pentru soiul Braşovean, le corespund următoarele niveluri de producţie:

pentru un conţinut sub 4 % N revine mai puţin de 75% din produeţia ma
ximă; în dome'niul 4-6% N producţia se situează între 75 şi 95%, iar în
domeniul peste 6% N producţia se menţine la nivelul maxim.

Variaţia procentului de proteină din tuberculi, funcţie de conţinutul

de azot, fosfor şi potasiu din frunze, este prezentată în figura 3 tot pentru
experienţa În vase. După cum reiese din figură, procentul de proteină (în
limitele de 1-2,8% din tuberculul crud cu 80% umiditate) creşte direct
proporţional cu azotul frunzelor (în limitele de 3,2 - 7,5% N din S.U.)
şi invers proporţional cu potasiul frunzelor (în limitele de 1,9 - 7,5 %
K20 din S.U.). Variaţia fosforului nu este corelată cu creşterea proteinoi.
La această experienţă dispersia rezultatelor Ia procentul de proteină poate
fi explicată în proporţie de 61,3% prin oscilaţiile N, P20 S şi K20 din
frunze. IhfIuenta cea mai mare a avut-o si aici azotuI. Este de remarcat
faptul că Ia ac~laşi conţinut de azot din 'frunze, proteina poate scade cu
0,3 % cînd potasiul frunzelor creşte de la 1 Ia 8 %.

Unui conţinut de 4 % N din frunze îi corespunăe în medie 1,4 % pro
teină, iar pentru 6,5 % N corespunde 272% proteină. Astfel, şi din punct
de vedere al proteinei se confirmă limitele stabilite anterior: sub 4 % N
slab aprovizionat, 4 - 6% N mediu aprovizionat şi peste 6% N bine
aproviziona t.
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Fig. 3 - Variaţia procentului de proteină din tuberculi suh n
fluenţa oscilaţiilor procentelor de N, P205 şi K20 din frunze (ex

perienţă în vase, sol pudzoIit, soiul Braşovean. 1968).
Fig. t1 -- Variatilin in tuber protein percentage as affected by
range of N, P205 and K20 percentage in the leaves (Experimcnt

in pots, podzolized seil, Braşovean variety, 1967).
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Fig. 4 - Variaţia procentului de amidon din tuberculi sub influenţa

oscilaţiilor procentelor de N, P20 5 şi K20 din frunze (experienţă În vase,
sol podzoIit, soiul Braşovean, 1967).

Fig. 4 - VariatÎ0n in tuber starch, percentage as affeeted by range
of N, P 20 5 <.Dd K20 percentage in the leaves (Experiment in pots)

podzolized soil, Braşovean variety 1967.
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Variaţia procentului de amidon (în limitele de 12,0 - 14,5 % la
tuberculul crud cu 80% umiditate) este reprezentată în figura 4 tot pentru
experienţa în vase. Şi acest indice de calita te al cartofului variază cu azotul,
potasiul şi fosforul frunzelor, fiind corelat nega tiv cu primele şi pozitiv
cu ultimul (corelaţia este ceva mai strînsă cu azotul şi foarte redusă cu
potasiul şi fosforul). Din cauza corelaţiilor puţin strînse, dispersia valorilor
amidonului poate fi interpretată numai în proporţie de 16% prin oscilaţiile

celor trei elemente din h'unze.
Variaţia procentului de substanţă uscată (în limitele de 14-20%)

poate fi urmărită în figura 5. Ecuaţia de ordinul 2 funcţie de potasiu indică

o corelaţie strînsă între scăderea procentului de substanţă uscată şi creş

terea potasiului din frunze (în limitele de 1-8% K20). Valorile mari
ale S.U., de 18 - 19%, se obţin cînd potasiul frunzelol' este de 1 - 2%
K20, iar valorile mici, de 14-15%, cînd potasiul atinge valori între 6
şi 8%.

Rezultatele prezentate în figurile anterioare se referă la cîte o expe
rienţă anumită şi au valabilitate numai pentru condiţiile experienţei res
pective (soi, sol, clima din acel an etc.). Pentru a putea stabili valabilitatea
mai mult sau mai puţin generală a acestor date, s-au centralizat în tabelul
1 toate datele prelucrate în această experienţă. Tabelul conţine coeficienţii

de corelaţie parţială şi coeficientul multiplu de determinaţie Dyxzq între
elementele NPK (respectiv x, z, q) din frunze şi indicii de calitate ai
cartofului (y).

Din tabel rozultă că procentul de azot din frunze numai la soiul Bra
şovean (cultivat pe podzol) este corelat cert şi pozitiv cu procentul de pro
teină din tubercul şi în măsură mai mică cu producţia de tuberculi. Pentru
procentul de amidon corelaţia cu azotul este tot certă, însă negativă. Asupra
substantei uscate influenta azotului este mică si fară o tendintă netă. La
soiul j\1~rkur (cultivat în e'xperienţa de cîmp şi în ~ele 12 loturi de 'producţie)
azotul nu a indicat nici o tendintă de variatie a indieilor calitativi ai ear-
tofului. "

Creşterea potasiului în frunze indieă o seădere a procentului de ami
don şi mai ales a celui de substanţă uscată. Asupra procentului do pro
teină influenţa potasiului pare a fi negativa, nu este Însa atît de clara
ca la ceilalti doi indici. Variatia productiei nu este legată de variatia pota
siului decît' într-un singur caz: la soiul Merkur pe solul humico-se'migleic.

Fosforul din frunze în toate experienţele are o influenţă mică şi nu
prezintă tendinţă netă, fiind la acelaşi indice pozitiv, negativ sau ne
semnificativ.

Rezultă deci că azotul fninzelor prezintă probabilitatea cea mai mare
de diagnosticare (coeficienţii de corelaţie fiind cei mai ridicaţi), însă numai
la soiul Braşovean. Urmeaza apoi potasiul cu o probabilitate mai redusă,

în schimb prezintă o valabilitate mai generală nefiind legat de soi sau de
sol. Fosforul are probabilitatea cea mai mică de a putea fi folosit în diag
noza foI iară la cartof.
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Tabelul 1

Corelaţii de ordinul 2 între azotul (x), fosforul (z) şi potasiul (q) din frunza de cartof recoltată

la Înflorit şi producţia, procentul de amidon, de proteină şi de substanţă uscată (y) al cartofului
recoltat la maturitate.

Coeficient de corelaţie parţială pentru macro-elem.
din frunze o

y
Experi-

Anul x ~ %NI' ~ % P,O, I q ~ % K,Oenţa *)
~~

r yx-zq Isemnif. r yz-xq Isemnif. r yq- xz Isemnif.
;:"

Q

1 1966 -0,09 1 0,66 -0,14 00 2,7
1967 0,36 ** -·0,14 00 0,O6 16.0

Producţia 1968 0,60 *** -0,22 00 -0,0'2 40,R
2 1968 -0,03 -0,08 0,52 ** -
'.( 1968 0,03 --0,06 -0,16 -------- ----
1 1966 -O,~}3 000 0,03 -0,23 00 14,7

1067 -0,34 000 0,12 ** -0,14 00 16,3/\mid01: % 1968 0,06 -0,11 00 --0,12 00 2,3din S.U. 2 1968 -0,06 ---0;01 -0,33 00 --
~) 1968 0,03 0,12 -0,16 -

------- ----
1 1966 0,56 *** --0,04 -0,20 00 35,8

1967 0.61 *** -0,17 00 0,28 ** 45,7
Proteină % 1968 0,69 *** -0,02 -0,24 00 61,3rlin S.U. 2 1%8 -0.07 \',24 ** -0,02 -

3 1968 0,16 0.20 * -0,38 00 19,4---------------
1 1966 O,11 * 0.11 * -0,40 000 19,7

1967 -0,02 -0,01 ---0,1'3 00 1,8
S.U. % 1968 0,27 ** 0,02 -O,21 00 15,3

2 1968 -0,16 o 0,07 -O,:i1 00 17,8
3 1968 0,21 * O,O~i ---0,28 00 ! 1,4

*) Experienţa:

1 - experienţa în vase de vegetaţie pe sol podzolit
2 - experienţa în cîmp pe sol humico-semigleic
3 - 12 tarlale de producţie pe soIuri brune

GL = 400
GL = 168
GL = 120

Din coloana cu coeficientul multiplu de determina ţie (D yxzq .102) se
poate urmări influenţa comună a celor trei macroelemente asupra variaţiei

indicilor de calita te (y). Se consta tă că procentul de proteină prezintă

corelaţia cea mai ridicată cu macroelementele din frunză (cca 20-60%),
urmat de procentul de substanţă uscată (11-20%). Pentru procentul de
amidon şi producţia de tuberculi, după aceste rezultate preliminarii, diagnoza
follară prezintă interes numai la anumite soiuri şi în condiţii speciale
de sol.

Din datele tabelului 1 rezultă că între continutul în macroelemente
din frunze şi unii indici calitativi ai cartofului' există relaţii asigurate.
Se pune întrebarea dacă acest conţinut în diferite elemente din frunze
depinde şi de condiţiile exterioare (ca sol, îngrăşăminte, tehnologie, climă
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Fig. 5 - Curba teoretică pE:'ntru descreşterea procentului
de S.U. funcţie de potasiu! din frunZa de c'lrtof (experienţă

în vase, sol podzrlit, soiul Braşovean, J966).
Fig. 5 - Theoretical curve for percentage dccrease in dry
matter depending on potassium in the potato leaf (Experi
ment in pots, podzolized soi!, Braşovean variety, 1966).
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Fig. 6 - Variaţia procentului de K20 din frunze, functie de po
tasiul solubil din sol (experienţă în vase, sol podzolit, soiul

Braşovean, 1966).
Fir:!. 6 -- Variation in K20 percentage in the leaves depending on
soil soluble potassium (Experiment in pots, podzolized soi!, Bra

şovean variety, 1966).
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Fig. 7 - Variaţia procentului de KaO din frunze, funcţie de po
tasiul solubil din sol (experienţă cu 12 tarlale de producţie pe

soIuri brune, soiul Merkur, 1968).
Fig. 7 - Variation of KaO in the leaves depending an soil soluble

potassium (Experi ment in t\'ielve production fields, Merkur
variety, 1968) .

•

•

..

..
•

y. 1f20/J: = _~â5'r (1,9/<20 _QO.3(f;q)l

?tr;0) ~tp3"
?

.
I 4+-L-..,..O..!!-6'~·-?-r-·-a-r--,9.,----/O-,-'-/;-r1-/,3~-/3:c-~/4::-/.::r5=-A.~6'

m,9% ~o 6'0/

Fig. 8 - Curba teoretică de creştere a potb.~iuluj din frunza de
cartof, funcţie de potasiul solubil din sol (experientă fn vase,

sol podzollt, soiul Braşovean, 1966).
Fig. 8 - Theoretical curve for potassium, increase in the petato
leaf according to soi! soluUe potassium (Experiment in P('!s,

podzolized soil. Braşovean variety, 1966).
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etc.) sau numai de proprietăţile genetice ale plantei. Cu alte cuvinte, dacă

conţinutul elementelor din frunze poate fi influenţat prin condiţiile exte
rioare sau nu.

Ca răspuns la această întrebare se prezintă în figurile 6, 7 şi 8 va
riaţia procentului de K20 din frunze funcţie de K20 din sol, solubil în
lactat acetat de amoniu. Atît pe solul podzolit (fig. 6) cît şi pe cele 12
soIuri brune (fig. 7) potasiul din frunze creşte cu creşterea potasiului din
sol şi scade cu creşterea calciului din sol. Pe solul podzolit scade şi cu
creşterea fosforului (rp,o, = -0,28). ° creştere peste 5 % a K20 din
frunze însă nu mai poate ti considerată lineară cu creşterea potasiului din
sol, ci devine din ce în ce mai mică pe masură ce nivelul potasic al
solului creşte în continuare (fig. 8).

Tabelul 'J

Valorile F pentru conţinutul de N, P205, K20 din frunze (soiul Merkur), funcţie de doza apli
cată şi de locul de aplicare

Cauza variabilităţii N Isemnif·1 P20, ISemnif.IK:'o /sel1'n;f.

A -- doza 75-150 kg 3.06 ** 8,6 *** 22,2 ***----------
B - locul de :lplicare: dedesubt, deasupra

sau lateral faţă de tuberculi ~i prin
împriîştier'~ pe teren 4.90 ** 2,7 * 4.5 **-- ------

Interacţiunea AB 0,84 0,8 0,6

În tabelul 2 se reprezintă influenţa dozei de îngrăşamînt şi a locului
de aplicare asupra conţinutului de NPK din frunze. Din valorile testului
F reiese că doza Influenţează variaţia elementelor din frunze în măsură

mai mare decît locul de aplicare (amîndoi factorii fiind semnificativi).
De remarcat este însă faptul că în majoritatea cazurilor creşterea elemen
telor din frunză nu se datoreşte numai maririi dozei aceluiaşi element ci
şi a altui element.

Ca şi în cazul dependenţei calităţii cartofului de NPK din frunze,
rezultatele prezentate pîna acum reprezintă întotdeauna influenţa facto
rilor externi asupra macroelementelor din frunze, valabilă pentru expe
rienţa respectivă. Rezultatele tuturor experienţelor sînt centralizate În
tabelul 3 şi indică limita de valabilitate a factorilor agrochimici pentru
varia ţia compoziţiei frunzeI 01' .

Din datele cuprinse în acest tabel reiese că azotul din frunze nu este
influenţat de fosforulşi calciul din sol şi scade cu creşterea potasiului pe
solul podzolit. Fosforul din frunze nu prezintă o_tendinţă clară de modifi
care sub influenţa celor trei elemente din sol. In schimb potasiul creşte

pe toate soIurile cu creşterea nivelului de K20 din sol, în multe cazuri
scade cu creşterea calciului şi pe solul podzolit descreşte cu creşterea fos
forului.
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Tabelul 3

Corelaţii de ord~nul 2 Între fosforul (x), potasiul (z) şi calciul (q) solului, solubile în lactat
acetat de amoniu şi conţinutul În N P K (y) al frunzei de cartof

CoeI. core1. parţială pt. P, K.. Ca solubil în Al
din sol o

y
Experi-

Anul x = mg P20,1 z= mg 1(201 q = me Cal
enţa *) 100 g sol 100 g sol 100 g ~ol ~~

I r yx-zq \ semniI. r yz-xq IsemniI. r yq-xz IsemniI.
;:,.,

Q

1 1966 -C,31 00 -0,~3
00 -0,22 00 32,3

1967 -0,10 o -0,16 00 0,10 * 3,5% N 1968 -0,07 -0,24 00 0,04frunze -
2 1968 -0,06 0,01 0,08 -
3 1968 -0,09 0,04 -0,03 -------- -----
1 1966 --0,03 -·0,17 0,05 -

1967 --0,04 --0,06 0,21 ** 4,6o' P20510 1968 -0,16 00 -0,18 00 0,23 ** 9,4frunze 2 1968 -0,07 -O,OG 0,10 -
3 1968 0,19 * -0,02 -0,07 -

------- ----
1 1966 -0,28 00 0,72 *** -0,37 00 54,3

1967 --0,25 00 0,35 ** 0,05 17,5% K20 1968 -0,15 co 0,41 *** -0,13 00 18,8
frunze 2 1968 -0,01

I
0,23 ** 0,20 ** 17,2

3 1968 -0,16 0,54 *** -0,2:3 00 38,4

*) Experienta:
1 - experienţa în vase de vegetaţie pe sol poJzolit
2 - experienţa în CÎmp pe sol humico-semigleic
3 - 12 tarlale de producţie pe soiuri brune

GL = 400
GL = 168
GL = 120

Dintre cele trei elemente' ale solului numai potasiul are o influenţă

certă asup:,a compoziţiei frunzelor. Celelalte două elemente nu prezintă,

atît în timp cît şi pe cele trei soIuri, o tendinţă netă. Din datele cuprinse
în tabyl_~le 2 şi 3 reiese clar influe'nţa condiţiilor de mediu asupra con
ţinutului de NPK din frunza de cartof.

CONCLUZII

1. Intre procentul de azot din frunza de cartof (soiul Braşovean) şi

producţie există în doi din trei ani corelaţii pozitive evidente.
2. Pînă la 4 % N în frunză (ra porta t la S.U.) producţia creşte puternic

cu creşterea azotului, între 4 şi 6% N sporul devine din ce în ce mai mic,
pentru ~ dispare complet peste 6,5% N.

3. Intre procentul de proteină din tuberculi şi procentul de azot din
frunze există corelaţii pozitive strînse numai la soiul Braşovean.

4. Procentul de amidon din tuberculi scade cu cresterea azotului
din frunză la soiul Braşovean şi scade cu creşterea potasiul'ui atît la Bra
şovean cît şi la Merkur .
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5. Procentul de substanţă uscată scade evident cu creşterea pota
siului din frunză la ambele soiuri.

6. Azotul di'n frunza de cartof are probabilitatea cea mai ridicată

de a putea fi folosit la diagnosticarea calităţii tuberculilor, urmat de po
tasiu care prezintă faţă de azot un caracter mai general valabil. Fosforul
frunzelor nu manifestă o influenţă netă asupra calităţii cartofului.

7. Dintre elementele din sol solubile în lactat acetat de amoniu,
numai potasiul prezintă corelaţii certe cu conţinutul de potasiu al frun
zelor pe soIurile cerceta te.

8. Continutul frunzei de cartof în N P K este influenţat atî t
de doza de î'ngrăşămînt cît şi de locul de administrare !aI îngrăşămintelor.
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REDUCEREA LUCRĂRILOR DE îNTREŢINERE LA CULTURA
"""""""'CARTOFULUI PRIN FOLOSIREA ERBICIDULUI GESAGARD 50*)

I. VLĂDUŢU, N. ŞARPE, M. BERINDEI, EUGENIA TĂNĂSESCU,

ŞT. MATE, L. TAMAS, ŞT. RENEA, LUCIA DRAGOMIR şi

J. MĂZĂREANU

La cultura cartofului, plantă prăşitoare cu un specific deosebit faţă

de alte culturi din aceeaşi categorie, care reclamă datorită tuberculilor
un anumit grad de aerisire şi afînare a solului în perioada de vegetaţie

(Z a m fir e s cuşi colab., 1965), problema reducerii lucrărilor de. în
treţinere pe baza folosirii erbicidelor prezintă două aspecte:

1) stabilirea tehnologiei de întreţinere minimă care nu duce la scă

derea cantitativă şi calitativă a producţiei de tuberculi (G e i g y, 1966;
Şa r pe, 1968; Şa r pe şi colab., 1968);

2) limitarea numărului lucrărilor de întreţinere la cultura carto
fului în vederea d imihuării tasării solului si a l11fectiilor virotice pe cale
manuală şi meca'nică (B e c k e r, 1962;' F e t v ~ d j i e v a şi La
Iov a, 1964).

Cercetările d in ţara noastră şi din străinătate (C o mar nes c u
şi colab. 1956; S cur tu şi colab., 1964; T ris k i n, 1965; Z a m
fir e s cuşi colab., 1965) au stabilit lucrările de îngrijire diferenţiată

a culturii cartofului pentru combaterea buruienilor fără folosirea erbi
cidelor.

În ultimii ani s-a impus din ce în ce mai mult combaterea buruie
nilor pe cale chimică, obI igînd specialiştii la reconsiderarea necesităţii

integrale sau parţiale a lucrărilor de întreţinere la această plantă (E d
d o w e s, 1966 ; G e i g y, 1965, 1966 ; G rus k a şi Dan ieI,
1967; Şarpe şi Sidorciuc, 1967; Schick, 1966; Tara
s o v, 1966; V i r ii g, 1964).

Pentru coniţiile d in ţara noastră, experienţele întreprinse au eviden
ţiat ca eficace p3ntru cultura cartofului următoarele erbicide: Gesagard
(Prometrin), considerat ca cel mai corespunzător în toate zonele pedocl i
matice, urmat de Afalon, Semeron şi Gesapax (S cur t u şi colab., 1968;
Ş a r pe şi colab., 1968).

*) Denumire sinonimă cu A 1114 sau Prometrin. Substanţa aeti\'ă a acestui erbidd,
2,1 his (izopropil amino-6-metilio) sim t::iazină, este de 50%

- Aaale, Vot II
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Pe ba~a rezultatelor experimentale obţinute s-au precizat metoda,
epoca şi dozele optime de Gesagard (Ş a l' p e şi colab. j 1967), urmînd
sa se treacă la elaborarea unei noi tehnologii pentru cultura cartofului.

Cercetările prezentate în lucrarea de faţă aduc o contribuţie În acest
sens.

METODA DE CERCET'I\RE

Cercetările privind studiul posibilităţilor de reducere a lucrărilor de
întreţinere pe baza folosirii eribicidului Gesagard, produs al firmei Geigy,
s-au organizat în reţeaua experimentală a LC.C.A., la un numar de 7 sta
ţiuni experimentale, reprezentative pentru cultura cartofului din România
(B eri n d e i şi colab., 1969) şi anume: Staţiunea experimentala Argeş

(Centrul experimental Bilceşti), Staţiunea experimentala Braila (în con
diţii de irigare), Staţiunea experimentală Secuieni, I.C.C. S. Braşov, sta
ţiunile experimentale Tg. Mureş, Oradea şi Livada.

Aşezarea experienţelor s-a făcut dupa metoda blocurilor în 4-5 repe
tiţii, suprafaţa recoltabilă a unei parcele experimentale fiind cuprinsa
între 29,7 m2 şi 105 m2 •

Principalele date tehnice sînt prezentate în tabelul 1.
În perioada de vegeta ţie a cartofului s-au efectuat 2-3 determinari

ale gradului de îmburuienare pe specii, numeric şi gravimetric, în 3-5
puncte a cîte 1 m2 la fiecare varianta, în 2-3 repetiţii, completate cu
observaţii şi determinari asupra fitotoxicităţii erbicidului Gesagard.

Alaturi de producţia de tuberculi la parcela, la recoltare s-au deter
minat numarul de tuberculi pe cuib şi producţia de tuberculi pe categorii
de mărimi.

Rezultatele experimentale s-au valorificat prin metoda analizei va
riantei. Eficienta economica s-a calculat în conformitate cu norma tivele
şi t~rifele în vigoare.

REZULTATELE OBŢINUTE

Gesagard 50 (Prometrin A 1114) este un erbicid sistemic, rezidual, dar
şi cu acţiune de contact. Erbicidul distruge majoritatea buruienilor anuale
monocotiledonate şi dicotiledonate, în stadiul tînăr (de la încolţ,ire pîna
la 1-2 frunze).

Eficacitatea erbicidului Gesagard 50 asupra buruiel1ilor este condi
ţionata de factorii pedoclima tici, cu deosebire de complexul argilo-humic
şi de precipitaţiile ce cad după aplicare, precum şi de agrocenozelo carac
teristice fiecărei zOne agricole.



Tabelull

Date tehnice privind experimentarea reducerii lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin
folosirea erbicidului Gesagard 50

Specificare
Staţiunea experimentală

Argeş Brăila Secuieni

l.C.C.S.
Braşov

Staţiunea experimentală

Tg. Mureş I Oradea Livada

aluvial cernoziom brun de pă- humico- aluvial, brun de pă- brun de pă-

castaniu dure cerno- semigleic puternic şi dure slab dure mediu
Tipul de sol deschis car- ziomic profund hu- podzoIit podzoIit

bonatat mifer, slab oligobazic
carbonatic

luto-nisi- luto-nisi- luto-nisi- argilo- lutoasă - luto-argi- luto-nisi
poasă poasă poasă lutoasă luto-nisi- 10asă poasă

Textura solului 1966-1968 poasă

1uto-argi 10asă
1967

Producţia de argilă (%) în 32-33 53 25-35 20-25 20-22
stratul arabil 0-20 cm

Procentul de humus în 3,1-3,4 2,8 8,6 2,5-2,7 1,83 1,63
stratul 0-20 c.m

Planta premergătoare porumb siloz grîu de porumb grîu de orz de grîu de leguminoase
şi secară toamnă boabe toamnă toamnă toamnă boabe şi grîu

de toamnă

Agrofondul asigurat (S.A.lha) N64P 64 + N12;3P96 N64P64K60 N64P42K60 N64P 64 NIOOP50K50 N64P64K60
+20 t gunoi

Lucrările de bază ale solului arătura de toamnă la 25 - 30 cm

Soiul folosit Bintje Bintje lrish Cobbler Merkur Braşovean Măgura Merkur+
Carpatin

Modul de plantare manual manual mecanic mecanic mecanic manual manual

Data plantării 24-27. III 20.II1-2.IV 1.IV-11.IV 3-27.IV 6-18.IV 30.III-18.IV

Distanţa de plantare (cm) 70/25 70/35 70/30 70/30 62,5/30 70/30 70/30
-

Maşina (aparatul) folosit pt. KaIimax SPC-6 ASI SPC-6 KaIimax KaIimax SPC-6
administrarea erbicidelor

Norma de soluţie (1/ha) 400 1000 1 000 400 600/300 600/300 200
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Pentru cartof acest produs esto un erbicid selectiv în măsura în care
se respectă anumite limite de folosire,. El devine fitotoxic dacă se admini
strează după răsărirea plantelor de c-artof sau dacă dozele ce se folosesc
depăşesc recomand ările cunoscu te.

La Staţiunea experimentală Argeş, între buruienile dominante rezis
tente la tratamentele cu Gesagard au fost speciile cu sistem radicular
profund; Agropyrum repens (L.) Beauv., Sorghum halepense (L.) Pers.,
Convolvulus arvensis L. şi Equisetum arvense L.

Gradul de distrugere a buruienilor variaza. în funcţie de doza do
Gesagard folosită, de cantitatea de precipitaţii care a căzut în primele
10 zile de la tratament şi în intervalul dintre tra tament şi ultima lucrare
de intreţinere, precum şi de îmburuienarea efectivă a terenului (tabelul 2).

In anul 1966, tratamentul localizat pe rîndul de cartof, făcut cu doză
de 3,5 kg Gesagard la hectar, este inferior tra tamentelor efectua te pe toată

suprafaţa. În primul caz procentul de distrugere al buruienilor a oscilat
între 39 şi 50 %, iar în cel de al doilea între 82 şi 93 %.

In anul 1967, la o infestare extrem de puternică a culturii cu buruieni,
dar la un regim pluviometric superior anului 1966, eficacitatea erbicidului
tinde să fie aceeaş} indiferent de doza folosită, metoda de tratament şi

epoca de tratare. In acest an praşilole manuale s-au dovedit superioare
comba terii chimice.

În anul 1968, an cu un grad de îmburuienare practic li psit de im por
tanţă, nu se pot sesiza diferenţieri între variante.

Pl'oducţiile obţinute sînt influenţate în general mai mult de canti
tatea absolută de buruieni rămase necombălute decît de numărul lucrărilor

de întreţinere, cu excepţia anului 1967.
Rezultatele experimentale medii care s-au obţinut la Staţiunea ex

perimentalăArgeş (tabelul 3) confirmă posibilităţile mai mari de reducere
a numărului lucrărilor de întreţinere la cartofii pentru consum timpuriu
fată de cartofii recolta ti la ma turita te. Diferentierea variantelor la cele
do'uă recoltări, ca valor'i absolute, faţă de variar'tta întreţinută manual şi
mecanic, se explică prin vigoarea dobîndită în a doua jumătate a perioadei
de vegetaţie a cartofului de către buruienile necombătute, vigoare care
determină o contribuţie a factorilor de vegetaţie defavorabilă culturii
cartofului.

Reducerea lucrărilor de întreţinere în condiţiile Staţiunii Argeş este
posibilă şi se realizează prin înlocuirea praşilelor manuale cu erbicidul
Gesagard, aplicat pe rînd sau pe toată suprafaţa cu puţ,in timp înaintea
răsăririi cartofului. Aplicarea erbicidului pe întreaga suprafaţă în canti
tate de 5 kg/ha comportă mai puţine riscuri legate de fitotoxicitatea Gesa
gardului, faţă de o aplicare localizată în doză de 3,5 kg/ha, cu o concen
traţie mult mai mare în jurul zonei active a cuiburilor de cartofi.

Spre deosebire de numărul de tubercul i la cuib, care se corelează

mai mult sau mai puţin pozitiv cu producţia de cartofi, în cazul recoltării



Tabelul 2

Influenţa lucrărilor agrotehnice de întreţinere şi a erbicidului Gesa,gard asupra combaterii buruienilor şi

producţiei de cartofi la Staţiunea experimentală Argeş (1966-1968)

Lucrări agro
tehnice de
întreţinere

Metoda de aplicare
a erbicidului

Precipitaţii căzute în pri
mele 10 zile de la tratament
şi între tratament (a) şi

ultima lucrare agrotehnică

(b)

Gradul de distrugere
al buruienilor

% din masa uscată la
aer înregistrată la V2

Producţia

% faţă de Vt.
întreţinută obişnuit

3 prăşi1e
IX 6tJ 60 40 t?0 O ?O 40mecanice â(} 6'0 IX 1t?0

VI :i praşi1e - - - /7?/7? /-/88 fiM = /oor. /&76'6' I

manuale C1?O == '/- C'Oil fina - /00 % - /(J66' 1
1111111111111111111111 T - /.76' 2/m = /00% ,1.96? I

pe rînd - 7J-/tJ'52/h& = /oo~ /.96'? 1

V2
16'0 ,/-/.9f}f>/h;?- /00% /.96'8 1

- - - - '//-.3.3f?9/M-/OO% - /.96'6' I
IO/OK.9/4? /.966 ,/ I

tratdI'nent pe 24.UI I.P() '/ I
46'130 K,9/4:;7 - /.96? '/=mo

3 praşile -- /.7= I
Va rînd la 27.1 I! 3,5 ?M{9'/47 /.?l5'6' ,/ I

mecanice 80 f<" - ~

plantare 25. III
~

,/ I
40 1

l I
/ I

tratament pe 20.IV ~
// .

:13~ ,/

3 praşile //

V4 mecanic", rînc1 înainte 19.IV 3,5 c?b OJb b /

rrrrnT1TiTlT:
r/ I

de răsărire 11.1\' ?ooj / I
/E: I/ I

tratament pe toată 20.IV /80
/ I
'1Vs - suprafata înainte 19.IV 5 /C'OI nllllllllllllliii / I

- LT: I
/ I

de răsări re l! .IV 6'0 I
,/

Itratament pe toată 20.IV ffi
-10

I
111/

I
I

Ve 1 praşilă suprafaţa înainte 19.IV 5 • n T I

mecanică
/7 I

OJb eP 0'0 I

de răsiSrire Il.IV _Iao llI1llIlllIlVa? c=J/P66'
/ - freco-1"O're& /jcQ c? 7~;(ffmi/7/

o{:> k7 ///T'lo/'/

.!/-.-geco/cc::?/'C'&J "'//-.; /c;? ~l'tI/'/~zd:-

Notă: plantarea s-a făcut în biloane.
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Tabelul 3

Producţia medie de cartofi şi eficienţa economică la Staţiunea experimentală Argeş (1966-1968)

Producţia Semniiicaţia Nr. Categorii de tuberculi
tuber- % din greutate Pret de Venit net

Varianta

q/ha I I
cuIi la

I
cost lei/q lei/ha

%
dif. faţă de 1faţă de cuib 35-75 >75
q/ha eroare S2 V X A mm 0 mm0

43,9 42,5 60 12 S55
42,3 25,7 83 5552
48,1 29,4 63 10698
40,6 34,R 61 11 140
45,9 31,5 57 1:! 879
50,5 32,1 64 10534

Reeoltarea 1

8,1
5,3
7,1
6,6
8,:3
7,9

00
VI 179 100
V~ 119 66 -~60 000

V3 161 89 -18 00

V'l 164 91 -15
V5 178 99 - 1
V 6 160 89 -19 00

Dt 5%1------~~1

Reeoitarea a II-a

VI 260 100 -' I 8,1
V2 174 67 -86 000 00 5,3
Vl 230 88 --30 000 7,1
V~ 237 91 -23 00 6,G
V5 242 93 --18 8,3

~ 222 85 -38 000 7,9----------
DL 5% 14 q I 45 q

33,5 55,2 41 10062
42,9 35,5 55 4054
44,4 43,7 44 8217
40,:3 48,8 ·12 8745
45,5 43,9 42 8993
42,2 49.7 45 7 517

I
timpurii procentul do tuberculi comerciabili (diametru peste 35 mm) este
cel mai ridicat la variantele netratate. In cazul recoltării la maturitate
cantita tea de tuberculi tinde a se egala Ia toa te variantele cerceta te.

Preţul de cost este favorabil suprimării praşilelor manuale, iar în
privinţa venitului net la hectar singura variantă cu tratament chimic care
concurează lucrările clasice de îngdjire pare să fie cea în care tratamentul
s-a efectuat p3 întreaga suprafaţ,ă, în doză de 5 kg/ha, fără nici o praşilă

mecanică.

In zona cernoziomului castaniut cercetările s-au efectuat Ia Staţiunea

experimentală Brăila în anii 1965-1967, în condiţii de irigare.
In cazul trat.amentelor efectuate pe rînd concomitent cu plantarea,

gradul de distrugere a buruieniIor este mai mic comparativ cu varianta
în care, deşi s-a efectuat un număr mai redus de lucrări de întreţinere,

Gesagardul a fost aplicat concomitent cu praşila 1 (tabelul 4). Efectul
erbicid mai pronunţat la această ultimă variantă este legat de persistenţa

în sol a Gesagardului, care în general este de durată mai scurtă în condiţii

de irigare.
In cazul metodei de tratare pe întreaga suprafaţă asociată cu o pra

şilă mecanică se obţine o combatere mai economică a buruienilor, faţă de
acelaşi tratament lipsit însă de lucrări de întreţinere.



TabPlul 4

Influenţa lucrărilor agrotehnice de întreţinere şi a erbicidului Gesagard asupra combaterii buruienilor şi

producţiei de cartofi la Staţiunea experimentală Brăila (1965-1967)

tratament pe rînd
2-3 praşi le d v v v. 1

mecanice upa rasanre a

praşila 1

tratameIlt pe toată

suprafaţa cu 7-10

"""E Lucrări agro-
.:'! tehnice de... întreţinere

"":>

3-4 praşi1e

mecanice
VI 3-4 praşi1e

manuale

\'2 -

3-4 praşile

mecanice

1 praşilă

mecanică

Metoda de apl icare
a erbicidului

tratament pe rînd

la plantare

zile înainte de răsărire

tratament pe toat~

suprafaţa cu 7--10

30.1I1

20. III

2.IV

29.IV

22.IV

27.IV

16,IV

11,IV

12.IV

16.IV

l1.IV

2

2

5

5

Precipitaţii şi irigaţii în Gradul de distrugere
primele 10 zile de la tra- al buruieni lor
tament (a) şi între trata. % din masa uscată

ment şi ultima lucrare înregistrată la V~
agrotehnică (b)

/??/??

/O"oJ

:lW
/:1l1J
/OOl d b b d b

ItLjJ
0>0 dO dO

Producţia

% faţă de VI •
întreţinută obişnuit

","

zile înainte de răsărire 12.IV

Notă: plantarea s-a făcut în teren plan.
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Indiferent de metoda de aplicare, doza folosită şi numărul praşilelor

mecanice efectua te la variantele tra ta te, în toţi anii s-au obţinut producţii

mai scăzute compara tiv cu varianta martor lucrată normal. Recoltele mai
scăzute la variantele tratate se da toresc buruienilor rezistente care, deşi

au avut o frecvenţă mai redusă, s-au dezvoltat foarte puternic. Din această

categorie se detaşează în primul rînd Sorghum halepense (L.) Pers., urmată

de Cynodon dactylon (L.) Pers. Cele două specii foarte rezistente se mai
asociază cu: Cirsium arvense (L.) Scop., Sonchus arvensis L., Convolvulus
arvensis L. şi Solanum nigrum L.

Din tabelul 4 se mai desprinde faptul că, deşi la variantele tratate
pe întreaga suprafaţă cu 5 kg/ha Gesagard se realizează un grad de distru
gere al buruienilor mult mai pronunţat faţă de tratamentele localizate cu
2 kg/ha, producţiile de cartofi sînt mai mici faţă de aceste variante. Cauza
principală care determină aceste scăderi de producţie o constituie doza
de 5 kg/ha folosită în primul ca z, doză care în condiţiile solului şi epocii
de tratament de la Brăila manifestă efecte fitotoxice destul de pregnante
asupra cartofului.

Rezultatele experimentale obţinute pe întreg ciclul experimental evi
de'nţiază că, pentru cultura iriga tă a cartofului din zo'na Brăilei, aplicarea
Gesagardului se dovedeşte eficientă îndeosebi pe soIurile neinvadate de
Sorghum halepense (L.) Pers.

Tabelul 5

Producţia medie de cartofi şi eficienţa economică la StaţiuneaexperimentalăBrăila (1965-1967)

Ca tegorii de
Producţia Semnificaţia

Nr.
tubercuIi %

Consum
tuber- din greutate Preţ de Venit ore omVarianta

q/ha I I

cuIIi cost net pL 1 q
dif. fată del fată de la cuib 35-751 >75 lei/q Iei/ha cartofi

% q/ha erOare S2VXA mm 0 mm 0

VI 225 100 10,1 38,1 -18,5 36,1 4444 1,49
V2 157 67 -78 000 00 8,3 40,5 36,4 48,2, 1 052 1,38
Va 201 86 -34 000 8,9 40,0 45,6 39,6 ? 098 1,11
V4 217 92 --18 o 10,1 38,2 47,3 36,0 4 125 1,03
Vs 167 71 -68 000 00 7,7 35,0 45,9 4P.,8 1 044 ],32
Va 19fi 83 ---40 000 o 8,1 36,2 4f1,8 42,3 2486 1,14------------------

DL 5 % 12 q 28 q

Cele mai apropiate producţii faţă de varianta Întretinută manual si
mecanic se realizează prin aplicarea unei cantităţi de 2' kg/ha Gesagard
concomitent cu praşiIa 1, asociată cu 2-3 praşile mecanice (tabelul 5).
Tratamentul se poate executa şi pe bilon, la aceeaşi epocă, cînd bilonarea
este reclamată de irigarea prin scurgere la suprafaţă. Această variantă, în
afară de producţia apropiată de martorul prăşit manual, realizează şi o
eficienţă economică acceptabilă pentru culturile de cartofi în condiţii de
irigare, exprimată printr-un preţ de cost redus (36 lei/q) şi un venit net



Talielul 6

Influenţa lucrărilor agrotehnice de intreţinere şi a erblcidului Gesagard asupra combaterii buruienilor şi

producţiei de cartofi la Staţiunea experimentală Secuieni (1966-1968)

" ~~~ Precip. căzute în primele Gradul de distrugere
C 0.0"> O"> ProducţiaLucrrări agroteh- Metoda de ap! icare ,,-- 10 zile de la tra!. (a) şi a! buruienilor
" nice de întretinere a erbicinului ~;~ "" între tratament şi ultima % din masa uscată % fată de V,.... N.t: întreţinută obişnuit

'" " .... 0- lucrare agrotehnică (b) înregistrată la V2
;;- QJCCO> O~<.>-

driţat la 2
săptămîni după 100 6'0 6'0 40 dJ O ,;o 4Cl 6'0 60 /a? ktJ~ __ .__ .____-..l....- _____ l __ ' __L~._~___ ._.L-._._.,____ ___~ .._,-L-~ _______ L.____~. __L.___ __' _~'"'" __......L._.. _. __...1____

plantare /6'/g,//k? ~ /OO?: - /.90'6'
V1 grăpat la riisărire -- - - /PP f//?c? ~/oo)'{ -/,90"'"

răriţat la 15 cm
rări ţat la înee- /ac? f//k? -./a::)J{ -/.P6'6'

-.
putul infloririi ..760.<'"p/47 /..960 :mm ~o.<'"P/m-IOffIP6?P:rmmmV2 - - - - I

.fO.<'"p/m -?.f7./a5'6' I
tratament pe 8.V <30 ----------------_.- ._-------~-----·1---

V3 - bilon cu 3 zile 6.V 1,5

Iinainte de 30.IV 60
răsărire I

40 ~. I -----
tratamt'nt pe 8.V

II B

I

V - bilon cu 3 zile 6.V 2,5 3J I• inainte de 30.IV n I
răsărire I

o; b c? b c?b
tratament pe 8.V

V6 - toată suprafaţa 6.V 5

~~
I

cu 3 zile Înainte 30.IV I
de răsărire

tratament pe 8.V
I

IV6 rări ţat inainte toată suprafaţa 6.V 5 Ide Înflorire el! 3 zile înainte 3C.IV
de răsărire _1.966 IDDJ]]]JJ/P6? [=]I~

Notă: plantarea s-a făcut în teren plan. 00·
Q'1
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de p3ste 4 000 lei/ha. Productivitatea muncii, reliefată prin consumul de
ore om pentru producerea unui q de cartof, este evident favorabilă redu
cerii !ucrărilor de întreţinere prin folosirea erbicidului Gesagard.

In condiţiile Staţiunii experimentale Secuieni din vestul :lVJoldovei
au predominat următoarele buruieni: Sinapis arvensis L., Setaria sp. (L.)
Beauv.. Convolvulus arvensis L., Chenopodium album L., Amarantus retro
jlexus L. şi Sonchus arvensis L. Rezistente la acţiunea Gesagardului s-au dove
dit b1!I'uienile cu sistem radicular profund şi, parţial, A rnarantus retroflexus.

In anii 1966 şi 1968, cu toate că bllruiellile au fost distruse în măsura

mai mare sau mai mică, în funcţie de doza de Gesagard folosită (tabelul
6), aceasta nu a putut influenţa nivelul producţiilor de cartofi, din cauza

. masei reduse a buruienilor la unitatea de suprafaţă.

La o infestare mai pronunţată cu buruieni, specifica anului 1967,
dozele de Gesagard folosite, alături de cantităţi de precipitaţji cazute în
destulător în special de la tratament pînă la ultima lucrare ele întreţinere

(efectuată la VI şi Va), au dus la diminuarea îmburuienarii Între anumite
limite care au influenţat recol ta de cartofi extrem de puţin.

Exceptînd varianta fără tratament şi lipsită de lucrari de Întreţinere,

unde producţia de cartofi a fost diminuată foarte pronunţat de prezenţa

buruienilor, la restul variantelor s-au obţinut producţii practic egale în
toţi anii de experimentare.

Fată de parcela martor Întretinută numai urin lucrari mecanice,
folosirea' erbicidului Gesagard poat~ cdntribui sltbstanţial la reducerea
lucrărilor de îngrijire ce se dau în timpul vegetaţiei culturii cartofului.

Pentru zona de influenţă aSta ţiunii ax perimentale Secuieni se deta
şează ca eficientă varianta în care tratamentul cu Gesagard s-a efectuat
pe toata suprafaţa în doză de 5 kg/ha. Dacă la această varianta se efec
tueaza şi un rariţat Înainte de Înflorire, se poate obţine un spor de pînă

la 18 q/ha tuberculi faţa de varianta făra tratament, în care numarul lu
crarilor de întreţinere se ridica la 4 (tabelul 7).

Tabelul 7

Producţia medie de cartofi la Staţiunea experimentală Secuieni (1966-1967)

Producţia Semnificaţia Categorii de tuberculi
% din greutate

Varianta
Nr. tuber-

I I
cuIi la cuib

Iq/ha %
dif. faţă de I j,t. d, 35-75 >75
q/ha eroare S2V X A mm 0 mm 0

Vi 171 100 7,8 64.9 31.0
V2 76 44 -95 CaD 00 6,2 64,4 8,9
Va 170 99 -1 7,7 68,7 26,5
V4 167 97 -4 8,5 7C',4 25,4
Vi) 175 102 4 ?',7 71,0 2-1.7
Va 189 111 18 *** 9,1 77.0 18.9

DL5% I (J q 47 q I
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Influenţa lucrărilor agrotehnlce de întreţinere şi a erbicidului Gesagard asupra combaterii buruienilor şi

produciiei de cartofi la LC.C.S. Braşov, (1966-1968)

Lucrări agrotehnice
de întreţinere

Metodg de
aplicare a
erbicidului

Precipitaţii căzute în primele
10 zile de la tratament (a) şi

între tratament şi nI tima
lucrare agrotehnică (b)

Gradul de distrugere
al buruienilor

%din masa uscată la
aer înregistrată la V2

Producţia

% faţă de V, întrellnută
obişnuit

grăpat pe biloane
/&l? ă'O 60 40 CO O CV m 6'0 efi'} A:JO /aJrăriţat dupi! plan-

~ -,-,
tare 2??f'/.4> -/CV% -/96'6'

VI răriţat la 3 săpL - - - 8419/h;J - /00,% /96'?
după răritatul

&.9 9/.47 -/ooJ! /,ţ'ti'f
anterior (numai
În 1968) .940Kp/h;J -/o.f/Z//.J I

I

răritat Înainte de /C17
mm 2.7-1"O"f-,ţ'".007- .C'/f77/.P.

I

Înflorire I
IP/O--rp/x- /5ff1.90rJ I

V2 - - - -- /00- I

grăpat pe biloane tratament pe 23.V
V3 răriţat după plan- bilon Înainte 24.V 1.5 --

0'0 ce II I
tare de răsări re 7.V I

răritat înainte de 6'0 .: 1---- - I
.~---:::::TÎnflorire I

grăpat pe biloane trata ment pe 23.V 40 I
, I

V4 rări tat după plan- bilon înainte g4.V '2,5

I
I
I

tare de răsărire 7.V 20 - fJ
I

rări ţat înainte de
înflorire tratament pe 23.V 1 I

070 07b c?b I
grăpat pe biloane toată supra- 24.V 5 I

V. răriţat după plan- faţa înainte 7.V I

tare de răsări re
grăpat pe biloane I I

rări ţat după plan- tratament pe 23.V I
I

tare toată supra- 24.V 5 I

V6 răriţat înainte de faţa înainte 7.V
_IP6'6' lillTIIIIlIIJ/P6? c.=]/.?'6'd'înflorire de răsărire

....
Notă: plantarea s·a făcut în biloane.

r;$)
"-l
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Tabr?lul 9

Producţia medie de cartofi şi eficienţa economică la I.C.C.S. Braşov (19,66-1968)

Producţia Semnificaţia ;; Categorii de

~
tuberculi ~O"

'«: Q) % din greutate preţ
C' -Varianta ..o de cost

Venit net E '._dif. faţă de ~X ;:3..0 lei/ha
q/ha % ..-,1"5 lei/q ;:3 ...........

q/ha eroare 35-751 > 75 ",0.0
"";::' .u

§E~-", ... mm0 mm0
';:;CI) Z..::: Uou

VI 336 100 11,9 38,6 51,8 27,1 10248 51,58
V2 22.5 67 -111 0:)0 000 9,0 46,7 40,1 34,1 5099 2,76
V'3 330 98 - 6 11,3 37,7 51,5 28,2 9601 2,60
V4 327 97 - 9 10,8 41,0 47,~ 28,7 9321 2,60
Va 3?1 95 - 15 000 00 10,7 36,5 53,1 29,7 8991 2,61
Vr, 321 95 - 15 000 0-) 10,6 39,7 50,8 29.7 875,1 2.61

---
DL 5 % 8 q 8 q

Influenţa lucrărilor agrotehnice de întreţinere şi a erbiddului Gesagard asupra combaterii

Varianta Lucrări agrotehnice de întretinere Metoda de aplicare a erbicidului
Data aplicării

(1966. 1967.
1968)

I

VI grăpat înainte de răsări re la apa- - -
riţia buruieni lor

rebilonat înainte de răsRrire

muşuroit de 2 ori după răsărire

V2 - -- -

V3 grăpat înainte de răsărire la apa- - -
riţia buruieni lor

muşuroit de 2 ori după răsărire

v,~ muşuroit de 2 ori după răsărire tr('jta ment pe bilon la plantare 28.IV
20.IV

8.V

Va grăpat înainte de răsări re la apa- tratament pe hilon înainte de 18.V
riţia buruieni lor răsărire 23.V

rebilonat înainte de răsări re
25.V

muşuroit de 2 ori după răsărire

V(I grăpat înainte de răsări re la apa- tratament pe toată suprafaţa 18.V
riţia buruienilor înainte de răc;;ărire 23.V

rebilonat înainte de- răsărire
25.V

Notă: plantarea s-a făcut în biloane mari, cu exceptia V 3 care s-a plantat în teren plan.
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La LC.C.S. Braşov, precipitaţiile căzute în anii 1966 şi 1967 în cele
10 zile următoare tratamentului au influenţat favorabil eficacitatea Gesa
gardului. Proporţia de buruieni combătute în cazul variantelor tratate în
anii 1966 şi 1967 a fost cuprinsă între 87 şi 98 % (tabelul 8).

În anul 1968, an cu un caracter pronunţat secetos pînă la sfîrşitul

lunii iunie, cantitatea de 21 mm apă, căzută după aplicarea tratamentelor
cu erbicide, s-a dovedit insuficientă pentru o antrenare corespunzătoare a
erbicidului. Ca urmare, în acest an se înregistrează cea mai scăzută efica
citate a produsului Gesagard în combaterea buruienilor, în prima parte
a perioadei de vegetaţie, pentru ca mai tîrziu precipitaţiile abundente să

-ofere buruienilor condiţii din cele mai bune pentru dezvoltarea lor.
In cadrul LC.C.S. Braşov, în contact cu Gesagardul, au rezistat buruie

llile cu sistem radicular profund, la care s-a adăugat şi specia Setaria vi
ridis (L.) Beauv., buruiana cu frecvenţa cea mai mare, care a fost combă

tută prin sistema de lucrări folosită în proporţie de 75-99 %.
Tabelul 10

buruienilor şi producţiei de cartofi la Staţiunea experimentală Tîrgu Mureş (1966-1968)

Doza
kglha

PrecipitaţIi căzute în primele
10 zile de la tratament (a) şi
Între tratament si ultima lu-

crare al>,rotelinică (b)

Gradul de distrugere I
al buruieni lor

% din masa uscată ln-
registrată la V, I

Producţia

% faţă de V,
întrejinută obişnuit

/00 ao 6'0 40 20 O c:o ..fO 6C 6'0 /a7
I--~-~.~' j .l-_.l._.......--.i-~

___IIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_1 a>;-?2//el ~ /OO;{ - /.576'6'

i21"/g/h?- /00% - /.96'?

!82'VV=/00/t /968

~460~/m-A?.lZ/6'6âp itI \

0400 .ff/'?a? - /,7.ff. /.96'?illIIIIIll

:40.5? K,ţ'/m 5.J0'/./.?155:

i I
J Ili1!/1i1! !!Iiillldi!!ii.ljj,jiliillil!liiiii diijll,illld! i1 l1 ii d i i! 1 1

I ~ I

/501
i \ lld:lio'iiililiii iifiiii'iiilj'iil,lji i,il'i!iillijili!i!!iiii1i!illl!

I::~LJ'JJI~I========fI========~1=-
</(/1 ----1-----! I l,jiii;'iiiiillkilqllliiltlil!!lliil!l' ii!!!"! iil Iii!!!! iil

O a b a b c? b i CI=.=====!l:=========::=::J
"/.966'

mm

'5&j
100

3
501
01 ~ n

3 ab c?b c?b

5
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Producţiile realizate în cei 3 ani de experimentare se corelează cu
lucrările de întreţinere şi doza de erbicid utilizată, respectiv cu gradul
de distrugere a buruienilor, mai puţin în anul 1967 î!?- cazul variantelor
cu tratament pe întrcaga suprafaţă în doză de 5 kg/ha. In acest an s-a rea
lizat cel mai scurt interval de la tratament la răsăritul plantelor, de 2 zile,
fapt ce a determinat apariţia unor simptome de fitotoxicitate care au stîn
jenit vegetaţia şi au influenţat negativ producţia de tuberculi.

În medie pe cei 3 ani se înregistrează producţii practic egale cu cele
obţinute la varianta martor (336 q/ha) numai la variantele în care trata
mentele s-au aplicat localizat pe bilon. Varianta martor este superioară

celorlalte variante şi din punct de vedere al eficienţei economice (tabe
lul 9).

Datorită faptului că în condiţiile de la LC.C.S. Braşov gradul de
îmburuienare a terenului este reIa tiv slab, pentru cultura cartofului pare
suficientă schema lucrărilor de întreţinere aplica tă la martorul lucra t normal
şi netratat. Erbicidele pot contribui la reducerea lucrărilor de întreţinere

numai în anii cu îmburuienare mai mare a culturii în a doua parte a vegetaţiei.

Pentru zona solurilor aluviare situate în Lunca Mureşului, reducerea
lucrărilor de întreţinere prin apl1carea Gesagardului s-a urmărit la Sta
ţiunea experimentală Tg. Mureş.

In această zonă eficacitatea Gesagardului asupra buruienilor sensibile
este asigurată de suma precipitaţiilor ce se înregistrează după efectuarea
tratamentelor. Gradul de distrugere a buruiel1ilor este dependent însă în
ceea mai mare măsură de prezenţa unor specii rezistente Ia tratamentul
cu Gesagard (Cirsium arvense (L.) Scop. şi Sonchus arvensis L.), de doza fo
losită şi de numărul lucrărilor de întreţinere.

Proporţia în care buruieni1e au fost distruse, apreciată comparativ
cu cantitatea de masă uscată înregistrată pe ani la varianta nelucrată şi

netratată, este redată în tabelul 10. Se constată că pentru zona deservită

de Staţiunea Tg. Mureş, alături de lucrarea de grăpat a culturii înaintea
răsăririi cartofului, o importanţă cu totul specială revine plantării cu bUou
şi rebiIonării înainte de răsărire. Asocierea acestor lucrări cu un tratament
efectuat pe bilon înainte de răsărire, cu o cantitate de 3 kg/ha Gesagard~

imprimă recoltelor în toti anii o usoară superioritate fată de varianta martor
lucra tă obişnuit. " ,

În ceea ce priveşte fitotoxicitatea Gesagardului, deşi la Tg. Mureş

apar necrozări pe frunzele de cartof imediat după răsărire, acestea dispar
după cîteva zile fără a influenţa producţia de cartofi.

Rezultatele de producţie şi eficienţa economică, prezentate în tabelul
11, scot în evidenţă perspectiva deosebit de favorabilă a culturii carto
rului prin lucrări mecanice şi tratamente cu erbicide. Producţia realizată

în varianta cu 4 lucrări mecanice de întreţinere (grăpare + rebilonare +
2 muşuroiri), asociate cu aplicarea pe bilon a erbicidului Gesagard în doză

de 3 kg/ha înainte de răsăsrire, depăşeşte producţia obţinută la restul va-



15 REDUCEREA LUCRĂRILORDE INTREŢINERE CU AJUTORUL GESAGARDULUI 191

Tabelul 11

Producţia medie de cartofi şi eficienţa economică la Staţiunea experimentală Tg. Mureş

(1966-1968)

Producţia I Semnificaţia
'"3

Categorii de
tuberculi I~~

"<::
~ % din greutate Preţ Ven;~ net I~-:O)

Varianta dif. faţă de ~X
..0..0 de cost::l._ leI/ha ;::1 .... ;;::

qjha % qJha eroare ..... ;::1 35-751 > 75
lei/kg CI) 0.0

>0:1;:" (,)

§E~...... '" "':C':l mm0 mm0
~tI) z_ UO(,)

VI 287 100 10,2 40 44 38,,» 6 145 2,40
V:;; 132 46 --155 coo 000 8,1 33 18 70,0 -4625 2,60
V3 270 94 --- 17 10,3 31 49 40,2 5347 2,40
V4 267 93 - 20 10.9 35 39 42,2 4743 2,40
V.; 301 105 14 10,8 40 40 38,7 643? 2,40
V(j 278 97 - 9 10,8 35 46 41,3 5223 2,40----

DL 5 % 48 q 88 q

riantelor din schema experimentală, asigurînd în acelaşi timp cel mai ridicat
venit net la hectar, la un preţ de cost scăzut.

Rezultatele obţinute la Staţiunea experimentală Oradea sînt prezen
tate în tabelul 12. În anii în care cantitatea de buruieni este ridicată si
foarte ridicată (respectiv 1966 şi 1968), gradul de distrugere al buruienil~r
se corelează pozitiv cu nivelul producţiilor. In anul 1967, la o îmburuie
nare mai redusă a terenului, producţiile sînt influenţate de doza de Gesagard
utilizată şi de epoca la care s-au efectuat tratamentele.

Pe solul brun de pădure slab podzolit de la Oradea, pe măsură ce
epoca de tratare coincide cu o fază de vegetaţie mai avansată a cartofului,
se semnalează efecte fitotoxice mai pronunţate asupra acestei plante, chiar
la doze reduse de 1,5 kg Gesagard la hectar. Cea mai critică fază pentru
cartof din acest punct de vedere este după răsărire (Vs şi V4)'

În condiţiile de la Oradea, cu precipitaţii în general suficiente după
tratamente, cu un sol ale cărui însuşiri favorizează o mai bună mobilitate
şi o libertate mai mare de acţiune a erbicidelor reziduale, pe terenuri în
care speciile de buruieni rezistente Cirsium arvense (L.) Scop., Convolvulus
arvensis L. şi parţial Amarantus retrofl"uxus L. se pot întîlni sporadic, erbi
cidul Gesagard poate cu siguranţă contribui la reducerea substanţială a
lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului.

Comparativ cu varianta la care lucrările de îngrijire constau din 3
praşile manuale şi 3 praşile mecanice, unde se realizează în medie pe 3
ani o producţie de 190 q/ha, se poate înregistra o recoltă superioară prin
tr-un tratament cu Gesagard în doză de 5 kg/ha aplicat pe întreaga su
prafaţă, asocia t cu o singură praşilă luecanică (tabelul 13). Pentru o bună

reuşită a tratamentului trebuie respectată epoca optimă de aplicare a erbi
cidului Gesagard, care se situează cu puţin timp înainte de răsăritul car-
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Influenţa lucrărilor agro~ehnice de întreţinere şi a erbicidului Gesagard asupra combaterii

Varianta Lucrări agrotehnice de întreţinere Metoda de apl icare a erbicidul ui
Data aplicării

(1966. 1967.
1968)

V1 grăpat înainte de răsărire

3 praşile mecanice

3 praşi le manuale

V grăpat înainte de răsări re2

V3 grăpat înainte de răsări re tratament pe rînd după răsărire 4.V

3 praşile mecanice 26.IV
7.V

V4 grăpat îr;ainte de răsări re tratament pe rînd după Iăsărire 4.V

3 praşile mecanice
26.IV
7.V

V5 grăpat înainte de răsări re tratament pe toată suprafaţa 28.IV
înainte de răsărire 22.1V

2. V

V6 grăpat înainte de răsarire tratament pe toaHl suprafata 28.IV

1 praşilă mecanică
înainte de răsărire 22.1V

2.V

V7 grăpat înainte de răsărire tratament pe toată suprafa ta 16.1V

1 praşilă mecanică
la plantare 9.1V

20.lV

V8 grăpat înainte de ds~;rire tratament pe toată suprafaţa 16.IV

3 praşi le mecanice
la plantare 9.IV

20.IV

Notă: plantarea s-a făcut în teren plan.

tofilor. Această variantă reuşeşte să asigure cel mai ridicat procent de
cartofi comerciabili, realizînd totodată cel mai scăzut preţ de cost şi cel
mai ridicat venit net la hectar.

Consumul de forţă umană, cheltuit pentru aproximativ aceeaşi pro
ducţie, reprezintă la varianta întreţinută chimic şi mecanic doar 1/3 faţă

de varianta martor în care îngrijirea culturii s-a făcut manual şi mecanic.
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Tabelul 12

buruienilor şi producţiei de cartofi la Staţiunea experimentală Oradea (1966-1968)

Doza
kg/ha

Precipitaţii căzute în primele Gradul de distrugere
lu zile de la tratament (a) şi al buruieni10r % din
între tratament şi ultima tu- masa uscată înregis-

crare agrotehnică (b) trată la V2

Producţia

% faţă de Vi
întreţinută obişnuit

I I /?~2//?<Y - /00% - /.96'6'
I

..:tf80 Kp/.-?& - A2 1:7:/&788 /-ma I
I

1560K,ţ>/A9 -6ff/.SlP fDll I

6',940,f-,p/M - /0.ff1'G'6'd' t=::l
I

I
I
J

1

I
I
1
I

:
I
1
I
I
I

:
I

I
I

:
I
I
I
i
I

1,5 mI??

"'ooJ
1.50

2,5
/00

5

5 IX

100

5

5

100

La Staţiunea experimentală Livada, alături de influenţa erbicidului
Gesagard asupra reducerii în general a lucrărilor de întreţinere s-a urmărit
şi efectul combaterii chimice şi mecanice a buruienilor asupra cartofilor
de sămînţă şi consum, la un soi timpuriu şi la unul tardiv. In acest scop
s~au studiat două soiuri, Carpatin şi Merkur, care s-au recoltat în două
etape: pentru sămînţă, cînd cca 70-75% din tuberculi au avut grosimea
13 - Anale, VoI. II
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Tahelul 13

Producţia medie de cartofi şi eficienţa economică la Staţiunea experimentală Oradea
(1966-1968)

Producţia I Semnificaţia -; Categorii de
tubercuJ i (1968) <lJ

~
... er

"'<: % din greutate Preţ
o

(j) Venit net
Varianta dif. faţă de ~X

..c..c de cost Ici/ha E...;._
qjha o' ::3._

leijq ~ P-c10 qjha eroare -;:l 35-751 >75"";:'" .U
§E~~~ Z~

mm0 mm0
Uou

Vi 190 100 9,5 .36 43 .56,3 4500 2,32
V2 32 17 -158 000 000 8.8 38 18 297,5 -1) 854 4,35
Va 142 74 - 48 000 00 9,1 36 ?7 68,9 1 563 1,20
v''i 157 82 -- 33 000 o 9,1 38 28 62,8 2690 1,08
V5 170 89 - 20 00 9,1 40 36 57,8 3770 0,88
V6 202 106 12 * 9,4 43 39 49,5 6 108 0,79
V7 163 85 - 27 000 9.1 tt2 38 61,2 298g 0,98
Vs 184 96 --- 6 9,3 42 39 55,0 3787 0,9?--

DL 5 % 12 q 30 q

minimă de 35 mm şi pentru consum, la maturitate. În momentul în care
s-a realizat mărimea propusă, parcelele destina te cartofilor de sămînţă s-au
cosit şi s-au tratat. cu Dibutox 2,5% pentru oprirea vegetaţiei. La două

săptămîni după tra tament cartofii au fost recolta ţi. Cartofii recolta ţi s-au
păstrat pe variante şi în anii următori s-au plantat în fiecare variantă

tuber~ulii recoltaţi din varianta respectivă în anul anterior.
In tabelele 14 şi 15 este prezentată producţia medie de cartofi reali

za tă pe epoci de recoltare.
Cantitatea de precipitaţii înregistrată în primele 10 zile de la tra

tament, în condiţiile de la Livada, sa tisface în general cerinţele unui
erbicid rezidual. Există excepţii care diferenţiază tratamentele (la aceeaşi

cantitate de Gesagard) în funcţie de apa căzută, evident la epoci diferite
de ap!icare a erbicidului (tabelul 15).

Imburuienarea terenului, reprezentată aproape în exclusivitate în toţi

anii de Raphanus raphanistrum L., Sinapis arvensis L., Echinochloa crus
galli (L.) Beauv. şi Setaria sp. (L.) Beauv., variază în funcţie de epoca la
care s-au aplicat erbicidele, de sistemul lucrărilor de îngrijire, de persistenţa

Gesagardului şi - ceea ce este specific. zonei de influenţă a Staţiunii Li
vada - de metoda de plantare: în biloane sau plană. Plantarea în biloane,
specifică zonelor umede, creează condiţii mai favorabile germinării buruie
nilor în porţiunea dintre biloane, datorită umidităţii mai ridicate. Majo
ritatea covîrşitoare a buruienilor răsar în aceste porţiuni şi pot fi com
bătute uşor prin lucrări mecanice.

În anul 1966, cele mai bune rezultate în combaterea buruienilor s-au
obţinut în cazul tratamentelor executate după plantare, spre deosebire de
anii 1967 şi 1968, cu precipitaţii mai scăzute, în care tratamentul cel mai
corespunzător a fost cel efectuat la răsărirea plantelor de cartof.
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1"1'a tamentele aplicate după răsărire, în special cele efectuate conco
mitent cu ultimele lucrări, favorizează acţiunea fitotoxică a Gesagardului,
chiar Ia doze reduse de 1,25 kg/ha (Vg).

Nivelul producţiilor reflectă fidel gradul de distrugere a buruienilor,
dar în acelaşi timp reflectă şi comportarea plantelor de cartof în legătură

cu me_toda de plantare şi lucrările de întreţinere.

In anii cu precipitaţii suficiente este necesară plantarea cartofului
în biloane, în timp ce în anii cu rezerve mici de apă în primăvară este
mai indicată plantarea în teren plan.

Pe solul de Ia Livada, cartoiul reclamă o afînare mecanică a solului,
mai energică comparativ cu alte zone pedoclimatice.

Rezultatele medii prezentate în tabelul 14 evidenţiază posibilităţile

reducerii lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin folosirea Gesa-

Tabelul 14

Producţia medie de cartofi şi eficienţa economică la Staţiunea experimentală Livada
(1966-1968)

Producţia Semnificaţia
"5

Categorii de
tuherculi ~O"

"<:
~ % din greutate Preţ

o -(\) Venit net
Varianla dif. faţă de (\) ..0..0 de cost lei/ha E...;._

-oX ::l._
q/ha % q/ha eroare ...... ::l 35-75\ > 75 leijq i5l 0.0

,(l;j~ U t:: .............
~~ mm0 mm0 8~5..;;:V)

Vi 138 100
V;l 114 83 -24
V3 96 70 -42
V4 137 99 -1
Vs 133 96 -5
V6 132 95 -8
V7 126 91 -12
Vs 101 73 -37
Vg 101 73 -37
V lO 96 70 -42

DL 5 %

VI 239 100
V2 219 92 - 20
V3 124 52 -115
V4 218 91 - 21
Va 218 91 - 21
V 212 89 - 276
V7 228 95 - 11
Vs 172 72 - 67
Vg 175 73 - 64
VIO 177 74 - 62

DL 5 % I

Recoltarea J

7,8 84,5 8,0 47,8 12328 3,09
00 7,7 85,2 5,2 57,8 8343 3,09
000 6,2 71,0 4,5 61,2 5954 2,86

8,9 82,5 7,3 46,0 11 580 2,38
7,8 84,5 7,5 49,2 10773 2,42
7,7 83,3 9,0 51,8 10813 2,59
7,5 81,0 7,6 56,8 9283 2,66

000 5,5 86,0 5,3 79,4 5597 3,04
000 6,3 85,5 3,1 74,2 5837 3,04
000 6,4 81,0 5,6 74,0 5351 2,90

17 q 85 q

Reeoitarea a JJ-a

11,3 74,5 17,9 29,6 10985 2,26
o 11,5 76,5 13,0 32,3 9 119 2,15
000 00 8,9 61,9 7,9 47,0 4375 2,47
o 12,0 70,0 15,0 30,4 10251 1,91
o 11,8 77,2 12,5 31,6 9014 1,92
00 11,1 73,3 16,0 33,5 8771 2,04

10,5 77,5 13,0 33,4 9050 1,98
000 10,2 77,6 10,9 47,8 3975 2,25
000 10,8 78,6 8,7 44,3 4721 2,23
000 11,2 77,9 11,1 42,1 5990 2,09

17 q 85 q
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Influenţa lucrărilor agrotehnice de întreţinere şi a erbicidului Gesagard asupra comba

Varianta Lucrări agrotehnice de întreţinere

V1 plantat în hilon

3 praşi le manuale

2 muşuroiri

plantat plan

2 praşile manuale

2 praşile mecar.icE'

muşuroit înainte de înflorire

plantat în bilon

plantat în bilon

3 praşile mecanice

plantat în bilon

3 praşile mecanice

plantat plan

2 praşile mecanice

muşuroit înainte de înflorire

plantat plan

2 praşile mecanice

muşuroit înainte de înflorire

plantat plan

2 praşi1e mecanice

muşurcit înainte de înflorire

plantat plan

2 praşile mecanice

muşuroi! înainte de înflorire

plantat în bi lon

3 muşuroiri

*) la plantare
**) la muşuroit

Metoda de aplicare a erbicidului

tratament pe bilon la plantare

tratament pe bilon la răsărire

tratament pe rînd la plantare

tratament pe rînd la răsărire

tratament pe bilon la muşL1roit

tratamrnt pe rînd la plantare
0/2 doză) şi la muşuroit

O 1/2 doză)

tratament intre biloane la
ultimul muşuroit

Data aplicării
(1966. 1967.

1968)

7.V
21.IV
30. III

16.V
20.V
28.IV

7.V
21.IV
30. III

16.V
20.V
28.IV

1O.VI
20.VI
4.VI

*) **)
7.V IO.VI

21.VI 20.VI
30. III 4.VI

1O.VI
20.VI

4.VI
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Tabelul 15

terii buru ienilor şi producţiei de cartofi la Staţiunea experimentală Livada (1966-1968)

Doza
kg/ha

Precipitaţii căzute în primele
i O ziie de la tratament

Gradul de distrugere
al buruieni10r % din
masa uscată înregis-

trată la V3

Produeţia

% faţă de V"
întreţinută obişnuit

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
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gardului în condiţiile unor zone umede asemănătoare celor de la Livada.
Pentru cartofii de sămînţă cele mai bune rezultate se obţin prin tratamen
tele efectuate în general între plantat şi răsărit, în doze de 2,5 kg/ha,
asociate eu lucrări de întreţinere mecanice, efectuate de 2-3 ori în cursul
perioadei do vegetaţie (V4 şi V 5)' Producţiile realizate situează aceste
variante din punctul de vedere al eficienţei economice imediat după mar
torul întretihut obisnuit, prin lucrarile manuale si mecanice. Producti
vitatea mU;lcii este direct şi substanţial amplificată prin suprimarea pra
şilelor manuale.

În privinţa cartofilor de consum se pot face aceleaşi observaţii.

CONCLUZII

1. Utilizarea erbicidului Gesagard poate contribui la reducerea lu
crărilor de întreţinere a culturii cartofului în măsura în care poate realiza
un grad de distrugere al buruienilor apropia t de cel care se obţ,ine prin
tehnologia clasică de cultivare a acestei plante. Aplicarea erbicidului Gesa
gard trebuie tăcută diferenţiat pe zone pedoclimatice după cum urmeaza:

- În condiţiile de cultură irigată din nord-vestul Cîmpiei Româno
şi estul Barăganului so detaşează ca eficientă aplicarea pe rînd a Gesagar
dului în doză do 2 kg/ha, odata cu bilonarea sau cu puţin timp înainte
de răsărire, asociată cu 2-3praşile mecanice între rînduri, aceasta pentru
suplinirea persistenţei de scurtă durată a Gesagardului în condiţii de iri
gare. Tratamentul se poate executa şi concomitent cu plantarea în bilon,
a tunci cînd această lucrare este reclama ta de irigarea prin scurgere la
suprafaţa.

- Pentru zonele de influenţă a staţiunilor experimentale Secuicni şi

Oradea este indicată administrarea Gesagardului în cantitate de 5 kg/ha
pe toata suprafaţa, cu puţin timp înainte de răsărire, completată cu o pl'Cl

şilă mec:ulică sau un răriţat înainte de înflorire.
- În zona solurilor ele luncă a Transilvaniei se recomandă aplicarea

pe bilon, înaintea rasăririi cartofului, a unei cantităţi de 3 kg/ha Gesagard,
alături de un grăpat, un rebilonat după plantare şi două muşuroil'i pînă

la înflorirea cartofului.
2. Ca sistem ele plantarc şi lucrări de întreţinere pentru zona umedă

din nord-vestul Transilvaniei se impun:
.-- ! lantarea în bilon (în anii cu primaveri ploioase);
- plantai'Oa plană (în ani i cu pI'imăveri secetoase);
- 2-3 lucrări mecanice de întreţinere;

- tra tament po bilon sau pe rînd cu Gesagard în can tita te de 2,5
kgJha, timpuriu la plantare în anii ploioşi şi pînă la răsarire în restul anilor.
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3. Fitotoxicitatea Gesagardului se manifestă în funcţie de doza fo
losită şi de tipul de sol. Cartoful manifestă sensibilitate, pe măsură ce
epoea de tratare depăşeşte momentul răsăririi, la doze de peste 2 kg/ha,
cu deosebire pe soIurile sărace în humus şi argilă.

4. Suprimarea praşilelor mecanice sau o redueere a lor prin apli
carea erbicidului Gesagard determină obţinerea de recolte la un preţ de
cost scăzut şi un venit net la hectar apropiat faţă de întreţinerea obişnuită

a culturii cartofulul.
5. Folosirea erbicidului Gesagard şi efectele ce le generează duc la

o creştere a productivităţii muncii de 2-4 ori.
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AN. LC.C.S. CARTOFUL, 1971, VOL. II

POSIBILITĂŢI DE PRODUCERE A CARTOFILOR PE~TRU CONSUMUL
TIMPURIU ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂA ACESTEI CULTURI ÎN

DIFERITE CONDIŢII DE CLIMĂ DIN ROIVIÂNIA

L. TA~\1AS, M. BERINDEI, LUCIA DRAGOMIR, M. GUŢĂ,

1. MĂZĂREANU, N. POPA, ELENA SCURTU, EUGENIA TĂNĂSESCU
şi P. ZĂHAN

Necesita tea a provizionarii popula ţiei cu cartofi în prima parte a
verii impune rezolvarea ştiinţifica a producerii cartofilor pentru consumul
timpuriu pentru toate zonele pedoclimatice.

În acest scop, în zonele de cîmpie şi mai ales în bazinele legumicole
(Borindei şi colab.,1960; Berindei, 1960; Paunel, 1967;
S il n d u 1 e s cuşi colab., 1966) s-au studiat diferite metode care, apli
cate, vor contribui la grabirea procesului de formare şi creştere a tuber
culilor şi, în final, la obţinerea unei producţii timpurii economice. Avînd
în vedere importanţa problemei pentru toate zonele pedoclimatice, s.=-a
simtit necesitatea extinderii sferei acestor cercetari si în alte zone. In
ace;t sens, în anii 1966-1968 s-a studiat posibilitate~ producerii carto
filor timpurii cu ajutorul a diferite metode, în 8 staţiuni experimentale
care cuprind toate zonele agropedologice unde se cultiva cartofi.

Zona cartofilor extratimpurii este reprezentată prin Staţiunea expe
rimentala Caracal. Zdna cartofilor timpurii şi de vară este reprezentată

prin staţiunile Argeş, Geoagiu, Livada, Secuieni-Roman şi Tg. Mureş,

iar zona foarte favorabilă producerii cartofului pentru consum de toamnă

iarnă prin LC.C.S. Braşov şi Staţiunea Suceava.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru scopul urmărit s-au încercat următoarele tratamente: VI 

neîncolţit; V2 - încolţit 35 zile; Vs - încolţit 35 zile + gunoi la cuib;
V4 - încol ţit 25 zile + înrădacina t 10 zile în mediu umed; V 5 - tratat
cu unde electromagnetice 10 zile cu impulsuri de 50~100 Hz timp de 3
minute urmate de impulsuri de 100 Hz timp de 4 minute, de două ori pe zi.

In timpul vegeta ţiei, începînd cu da ta înfloritului la soiul Irish
Cobbler în V2 s-au executat un număr de 6 recoItări, primele două la in
terval de 5 zile, următoarele trei la interval de 10 zile şi ultima recoltare
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la maturitate. Numărul de epoci la unele staţiuni a fost mai redus. La
LC.C.S. Braşov s-au efectuat 4 recoltări în timpul vegetaţiei.

Soiurile folosite au fost Irish Cobbler şi Carpatin. În plus la Tg. Mu
reş s-a folosit şi soiul Urgenta.

Aşezarea experienţei s-a făcut după metoda dreptunghiului latin,
avînd 50 plante recoltabile pe parcelă pentru fiecare epocă de recoltare.
'Calculul statistic s-a făcut pe epoci de recaltare. L1 gcup:uea experienţelor

pentru calcule pe mai mulţi ani şi pe mai multe localităţi s-a ţinut

,seama de variantele studiate şi de condiţiile agropedologice în care s-au
executat experienţele. Pentru interpretarea datelor de producţie obţinute

în dinamica s-au folosit calculul regresiilor liniare şi coeficientul de core
laţie.

Agrofondul folosit a fost N45P45K40 la toate staţiunile, exceptînd
Suceava unde s-a aplicat N 64P 64 .

Gunoiul de grajd s-a administrat în general în doză de 20-30 t/ha
'Cu excepţia Staţiunii Suceava la care s-a aplicat doza de 40 t/ha. La toate
variantele gunoiul s-a aplicat toamna, în afara de V3 la care s-a aplicat
la cuib odata cu plantarea. La Caracal experienţa s-a executat în condiţii

de irigare.

Tabelul 1

Condiţiile în care s-au efectuat cercetările

Tempera- Precipi-
Locul Zona (după scopul Perioada tura medie taţii medii

de cercetare producerii) cartofilor Tipul de sol plantării anuală pe mai
cartofilor mulţi ani

°C mm

Caracal cartofi extratimpurii I <:'ernoziom 20--26. III 10,6 I 522

Argt'ş Cartofi timpurii aluvioflar 1-20.IV 8,1--10 700
Geoagiu brun de pădurt' 534
Livada brun de pădure 725
Secuieni- brun de pădure 529

Roman
Tg. Mureş aluvionar 563

Brasov I carlofi loamnă-larnă bumico-semigleic 5-22.IV 7,5-·8 606
Suc~ava cernoziom 5·11

Condiţiile pedoclimatice generale în care s-a executat experienţa

:sînt indica te în tabelul 1. În anii de experimentare condiţiile clima tice
au fost mult diferentiate. Anul 1966 a fost foarte favorabil culturii carto
fului, anul 1967 mai puţin favorabil, iar 1968 necorespunzator din ca uza
temperaturilor ridicate în perioada aprilie-iunie, concomitent cu seceta
-excesiva. Precipitaţjile difera foarte mult în funcţie de anul clima tic.
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Fig. 1 - Influenţa tratamentelor la tuberculi asupra producţiei

în diferite epoci de recoltare la soiurile Carpatin şi Irish Cobbler,
la staţiunile experimentale Argeş, Geoagiu şi Tg. Mureş, în medie

pe 2 ani.
Fig. 1 - Effeet of tuber trcatments on yields at various harvesting
periods in the Carpatin and Irish Cobbler varieties, at the Argeş,
Geoagiu and Tg. Mureş Experi ment Stations, in a 2 ye&r average.

203

REZULTATELE OBŢINUTE

În figura 1 sînt pI'ezentate producţiile obţinute în medie pe doi ani
la Staţiunile Argeş, Geoagiu şi Tg. Mureş, cu soiurile Irish Cobbler şi

Carpatin, recoltate în 6 epoci. Se constată că între tratamente sînt dife
renţe semnifica tive la ambele soiuri şi în fiecare epocă. La primele epoci
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dc recoltare soiul Irish Cobbler este mai bun, dar cu difc]'enţe miCI; numai
în epoca a doua realizeaza o diferenţa semniiicativă. Incepînd cu epoca
a IV-a de recoltare soiul Carpatin depaşeşte producţia soiului Irish Cobbler
cu diferente foarte semnificative. .

Între' V2 , V3 şi V4 nu s-au obţinut diferenţe semnificative. În ma
jorita tea cazurilor varianta înradacina tă în mediu umed (V4) depăşeşte

cu diferenţe în limita erorii varianta încolţită la lumina şi tratată cu gunoi
de grajd la cuib (V3 ), dar această metodă este greu de realizat pe supra
fete mari.

, Soiurile reactioneaza la fel la tratamente. Diferentele de productie
între variante în primele epoci au tendinţa să fie mai ~a]'i la soiul Iri'sh
Cobbler, pentru ca în partea a doua a perioadei de vegetaţ.ie sa fie mai
mari la soiul Carpa tin.

Prin iradierea tuberculilol' (V 5) s-au obţinut sporuri de producţie

semnifica tive faţa de martor, dar aceasta variantă este depaşita totdeauna
de V2 , V3 şi V4 •

La LC.C.S. Brasov si la Statiunea Secuieni s-a lucrat cu aceleasi
soiuri (Irish Cobbler şi Ca'rpatin), ~ lipsit însă varianta tratata cu unde
electromagnetice. Rezultatele obţinute coincid în general cu cele prezente
în figura 1. La LC.C.S. Braşov soiul Carpatin depaşeşte pe Irish Cobbler
în toate epocile de recoltare. Sporurile realizate în cazul tra tamentelor
sînt în general apropiate, dar în medie pe tratamente, staţiuni ~i ani se
constată că varianta cu tuberculi încolţiţ,i Ia lumină şi gunoi aplicat la
cuib (V3) este superioara. Diferenţe mai mari între variante se realizează

la primele trei epoci, după care sporurile sînt mai mici, ajungînd chiar
la diferenţe nesemnificative.

În anul 1968 s-a studiat eficacitatea tratamenLelor Ia Staţiunea Tg.
Mureş, la soiurile Urgenta şi Carpatin (fig. 2). Atît producţiile cît şi spo
nuile realizate la Urgenta sînt mai mici decît la Carpatin. Se evidenţiază

V2 şi V3 , care dau sporuri foarte semnificative în primele trei epoci de
recoltare, dupa care diferenţele de producţie faţă de martorul netratat
sînt mai mici şi îh majoritatea cazurilor nesemnificative. Varianta cu tu
berculi încoltiti la lumină si înrădacinati (V4) realizeaza productii infe
rioare faţă d~ V2 şi V3 unde 'tuberculii în~olţiţi Ia lumina au fost plantaţi
cu sau fără gunoi la cuib.

Rezultatele obţinute în medie pe 3 ani la staţiunile Argeş, Geoagiu,
Livada şi Tg. Mureş cu soiul Carpatin sînt prezentate în figura 3. Trata
mentele aplicate tuberculilor det~ymină sporuri semnificative de producţie

în orice condiţii pedoclimatice. In medie pe 3 ani şi 4 staţiuni pe locul
întîi se situează la toate epocile de recoltare V3 , urmata fără diferenţe

semnificative de V2 şi V4 , care din cînd în cînd la o staţiune sau alta,
după producţia realizata, apar şi pe primul loc. Varianta tratată cu unde
electromagnetice (V5) asigură ţ;poruri de producţie distinct semnificative
şi foarte semnificative faţă de martor Ia toate epocile de recoltare. La
primele doua epoci de recoltare efectul acestui tratament este totuşi mai
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Fig. 2 - Influenţa tratamentelor la tuberculi asupra producţiei

îr. diferite epoci de recoltare la soiurile Carpatin şi l-Trgenta, la
Sbţiunea experimentală Tg. Mureş.

Fig. 2 - Effect of tuber treatments on yields at various harvest
ing periods in the Carpatin and Urgenta varieties, at the Tg.

Mureş Experiment Station.

205
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slab. Rezultă că acest tratament se poate recomanda pentru obţinerea de
producţii timpurii numai daca cartofii se l'ecoItează cel puţin cu 10 zile
după înflorirea culturii.

Diferentele semniticative între tratamente descresc pe epoci, dar în
cifre absolut~ se menţin.
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Fig. 3 - Producţiile medii pe 3 ani realizate prin aplicarea diferitelor
tratamente asupra tuberculilor h statiunile experimentale Argeş,

Geoagiu, Livada şi Tg. Mureş.

Fig. 3 - Mean yields in 3 years obtained by applying various treatrnents
to tubers at the Argeş, Geoagiu, L~vada and Tg. Mureş Experi·

ment Stahons.
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La Staţiunea experimentală Suceava s-a comparat încolţirea la lu
mină naturală şi încolţirea la lumină fluorescentă cu durata de 35 zile la
soiurile lrish Cobbler şi Carpatin (tabelul 2). Din datele obţinute se con
stată că eficacitatea încolţirii tuberculilor la lumină fluorescentă şi la
lumină naturală este aceeaşi. Sporul de recoltă obţinut prin încolţirea

prealabilă a tuberculilor a fost semnificativ în toate cazurile numai la
soiul Carpatin. In medie pe tratamente, la maturitate nu se mai înregi
strează diferenţe de producţie între variantele cu tubercu1 ;, încolţiţi şi

cele cu tuberculi obişnuiţi.

Rezultatele obţinute la Staţiunea experimentală Caracal în condiţii

do irigare arată aceeaşi comportare a variantelor ca şi la celelalte staţiuni.

Analizînd rezultatele obţinute la cele 8 staţiuni se observa existenţa

unei diferenţe mari, în zile calendaristice, în ceea CI" priveşte obţinerea
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Tabelul 2

Producţiile medii (q/ha) obţinute În anii 1966-1967 la Staţiunea experimentală Suceava

Epoca de recoltare

Varianta 1

1semni!.1

III

Isemni!.1

VI

prod. I dif. prod. I dif. prod. I dU. Isemnif.

Nctratat 83 - 233 - 342 -
Incoltit la lumina naturală 162 79 :f** 283 50 *** 344 2
Încolţ;t Iii lumina f]uores-

centă 162 79 *** 287 54 *** 347 5
-------------------

DL 5 % 10 10 10

_ 171zoNc.:-r/o/' !.Y=!I,gI"4;J'C-tlf.?.:l,z-P r-{V~
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primelor producţii de tuberculi. Staţiunea experimentală Caracal, Care se
situează în sudul ţării şi reprezintă zona cartofilor extratimpurii, obţine

producţii comerciabile de tuberculi încă în luna mai. Staţiunile Argeş.

Livada, Secuieni şi Tg. Mureş obţin primele recolte economice la sfîrşitul

primei decade a lunii iunie, iar LC.C.S. Braşov şi Staţiunoa Suceava rea
lizează producţii economico la variantele cele mai bune în a doua decadă

a lunii iunie.
J'@J

"401 1 T T
seoJ T 1------ i .......,-1

aoo~ , .... - --..... / ....
~\ :;;1 Ţ //Y.... - T....···········;i~<;'··-- -_"
~ 2<'Oj T y/ /", --
"-- 220~ ~/ "

,~ eooj T /

·t:j //yl
~ IM /

Ci.. 1001 /
O'0j I
wţl
<'o
!l?
O·J,r-.lcr-.~-+-&

.il?

Fig. 4 - Dinamica producţiilorrealizate cu iuberculi netrataţi (V l ) şi încolţiţi

la lumină (V2) În 3 zone specifice de cultură a cartofului.
Fig. 4 - Dynamics of yields obtained in non-treated tubers (Vt ) and sprouted

in the light \V2) in 3 specific zones for potato cropping.

In figura 4 sInt trecute curbele do regresie a dinamicii producţiilor

la VI' cu cartofi de sămînţă neîhcolţiţi şi V2 cu tuberculi încolţiţi la
lumină timp de 35 zile. Staţiunea Caracal apare ca singurul reprezentant
din ZO'Ila producerii cartofilor extratimpurii; pentru zona cartofilor de vară

s-a trecut pe grafic curba producţiilor obţinute ]a staţiunile Argeş, Livada,
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Secuieni şi Tg. Mureş, iar pentru zona de producere a cartofilor tîrzii s-au
ales producţiile obţinute la LC.C.S. Braşov, ca cel mai caracteristic re
prezentant al acestei zone.

In zona producerii cartofilor extratimpurii, la data de 25 mai se
poate realiza cu tuberculi încolţiţi la lumină o producţie de 100 q/ha.
L1 varianta martor producţia este rămasă în urmă, în timp, cu 7-8 zile,
iar din punct de vedere al cantităţii, la aceeaşi dată calendaristică, cu
50-60 q; această diferenţă se păstrează în tot cursul lunii iunie.

În zona cartofilor do vară, producţii la nivelul celor realizate în zona
cartofilor extratimpurii la 25 mai se obţin cu un decalaj de peste două

săptămîni, deci la sfîrşitul primei decade a lunii iunie. Producţiile se apropie
cantitativ numai în aceste două zone şi numai în luna iulie.

În zona foarte favorabilă pentru producerea cartofilor do toamnă
iarnă, producţii comerciabile la nivelul zonelor menţionate mai sus se
obţin abia în a treia decadă a lunii iunie. La sfîrşitul lunii iulie producţiile

sînt practic egale în toate zonele, iar apoi se inversează ca ordine, zona
cartofilor de toamnă-iarnă căpătînd Întîietate faţă de celelalte zone.

~aJ
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Fig. ,5 -- Dinamica preţului de cost realizat cu tubercllli netrataţi (VI) şi încolţiţi

la lumină (Va) în 3 zone specifice de, cultură a cartofului.
Fig. 5 - Dynamics of cost obtained with non-treated tubers (VI) and tubers

sprouted in the light (Va) in 3 specific zones for potato cropping.

Se observă că pri'n tra tamen tele a plica te nu se poate depăşi hotarul
celeilalte zone în ceea ce priveşte producţiile timpurii realizate şi termenele
calendaristice, ci numai reduce într-o măsură mai mare sau mai mică ter
menele calendaristice.
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Veri~icînd rezultatele prin prisma economicităţii, concluzia nu se
schimbă. In figura 5 sînt reprezentate preţuri~e de cost realizate în cele
trei zone la VI şi V2 , pe termene calendaristice. In zona cartofilor timpurii,
cu aplicarea unor tratamente corespunzătoare se pOL produce cartofi cu
2 lei/kg Ia da ta de 20 mai şi cu 1 Ieu la sfîrşitul lunii mai. Aceste pre
ţuri de cost se realizează cu 15 zile mai tîrziu în zona cartofilor pentru
consumul de vară şi cu 25 zile mai tîrziu în zona cartofilor de toamnă

iarnă,_cînd în zona cartofilor timpurii se pot obţine cartofi cu 0,60 lei/kg.
In figura 6 se prezintă schimbarea preţului de cost pe variante în

zona cartofilor pentru consumul de vară. Ca urmare a producţiilor mai
mari faţă de martor, în toate variantele tratate se realizează un preţ de cost
mai redus. În cazul variantei cu tratarea tuberculilor cu magnetodiaflux
reducerea preţului de cost apare evident numai de la epoca a treia de
recoltare.

-11-lleloco/jit
- - - J;ţ -I/;co~b!
- -_ Jj - (/;co(t'/t oi- jlt/l7oi· .
-.-1:1 - /Î7co~I/Ir ,h,rcYwc:hvc
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1
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I
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Fig. 6 - Schimbarea preţului de cost pe variante în zona cartofilcr de vară.

Fig. 6 - Change of cost by treatments in the ZOne of summer potatc'es.

Revenind Ia eficienţa diferitelor tratamente, se constată că toate
variantele tratate prezintă sporuri asigurate faţă de martorul plantat cu
sămînţă netratată. Tratamentele reduc esenţial perioada plantare -răsă

rire; considerăm că această scurtare de timp contribuie foarte mult la
diferenţele de producţie. Faţă de 28 zile, în cît timp răsar cartofii netra
taţi, variantele încolţite la lumină răsar cu 8-11 zile mai devreme, iar
14 - Anale, VoI. II
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cea tratată cu magnetodiaflux cu 5 zile mai devreme. Dacă cartofii stau
mult în pămînt plantele sînt expuse anumitor atacuri de ciuperci şi ani
male. O răsăl'ire mai rapidă înseamnă folosirea mai justă a timpului de
vegetaţie şi încadrarea în condiţii mai bune a fazelor de vegetaţie, aduce
mai aproape maturitatea şi creeaza mai puţine posibilităţi pentru îmbu
ruienare, a tac de mană etc., deci asigură producţii mai mari.

După răsărire nu se scurtează fazele de vegetaţie, ca urmare a trata
mentelor, iar în unele cazuri chiar se prelungeşte perioada înflorire-ma tu
ritate cu 2-5 zile. Avantajul în zile la răsărire se menţine un timp mai
îndelungat şi, în funcţie de influenţa altor factori, diferenţele între va
riante pot să scadă în cursul perioadei de vegetaţie. Toate măsurătorile

biometrice arată că este vorba numai de acumulări cantitative în perioada
cîştigată Ia răsărire. Nu se constată diferenţe între variante în ceea ce
priveşte numărul de frunze, înălţimea plantelor, numărul de lăstari, nu
lnărul de stoloni şi numărul de tuberculi Ia cuib.

Din cele consta tate rezultă că pentru primele trei epoci de recoltare
trebuie să alegem între varianţele încolţite Ia lumină. V4' cu înrădăcinare,

este greu de realizat deoarece necesită lăzi sau coşuri multe şi pe lîngă

cartofi trebuie transportată mraniţa în ambalaje şi, ca atare, apar greu
tăţi organiza, torice.

Pentru asigurarea unei producţii cît mai timpurii este necesar să

cuItivăm cartofi de categoria soiurilor foarte timpurii. Aceste soiuri însă,

în majoritatea cazurilor, sînt mai sensibile la Phytophthora şi dau pro
ducţii mai slabe Ia o recol tare mai tîrzie (B eri n d e i, 1960). De aceea,
se pune problema înlocuirii lor cu soiuri semitimpurii cu o dinamică bună

de tuberizare. Rezultatele obţinute arată că există această posibilitate.
Soiul Carpatin depăşeşte pe Irish Cobbler ca număr de stoloni şi de tu
berculi cu 11-16%, indiferent de tratamentele aplicate, şi are un procent
mai ridicat de tubercuIi mari, depăşind soiul Irish Cobbler în această

privinţă în medie cu 6 %. Totuşi, pentru producerea cartofiIor extratimpurii
se impune folosirea unui soi cu precocitate de tuberizare mult mai mare
decît Irish Cobbler şi Carpatin.

CONCLUZII

1. Influenţa condiţiilor cI ima tice este factorul primordial în obţi

nerea unor producţij economice de cartofi extratimpurii şi timpurii. Faţă

de zdna de stepă, în silvostepă producţiile sint economice Ia o recoltare
mai tîrzie cu 15 zile, iar în zona umedă de munte - cu 25 zile.

Asigurarea din abundenţ,ă, la preţuri reduse, cu cartofi pentru con
sumul din lunile mai-iunie este posibilă numai prin zonarea producerii
acestor cartofi.

2. Tratamentele aplicate materialului de plantare în vederea obti
nerii unor producţii cît mai timpurii de cartofi pentru consum au ad~s



11 PRODUCEREA CARTOFILOR PENTRU CONSUMUL TIMPURIU 211

sporuri de producţie semnificative, faţa de martorul netratat, în toate
condiţiile de cercetare. Efectul acestor tratamente a fost ma i pronunţa t
la primele pa tru epoci de recoltare, avînd apoi o tendinţa de scadere pe
masura ce s-a în tîrzia t recoltarea.

3. Cel mai bun tratament s-a dovedit a fi încoltirea cartofilor 35
zile Ia lumina şi plantarea lor în primavara cu gunoi 'la cuib.

4. Fortarea materialului saditor în mediu umed nu s-a dovedit mai
efica ce, da tarita greutăţilor organiza torice la a plicarea acestei metode.

5. Tratarea cartof ilor prin iradiere cu unde electroma gnetice s-a
dovedit o metoda practica, uşor de aplicat, aducînd însa sporuri mai mo
derate decît încoltirea tuberculilor la lumină.

6. Încolţirea 'tuberculilor la lumină fluorescentă aduce sporuri ase
mănătoare cu încolţ.irea tuberculilor la lumină naturala, avînd şi avan
ta jul de a economisi spaţiul aferent procesului de încolţire.

7. Consta tările făcute Ia tra tamentele în condiţii neiriga te sînt va
labile şi Ia culturile iriga te din sudul ţării.
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CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PRODUCTIVITATEA NETĂ A
FOTOSINTEZEI ÎN FUNCŢIE DE DESIMEA DE PLANTARE ŞI

MĂRIMEA CARTOFILOR DE SĂMÎNŢĂ LA SOIUL MĂGURA

ANCA GEORGESCU, N. HURDUC şi .M. BERINDEI

Cantitatea de substanţă uscată acumulată în tuberculi depinde de
cantitatea de asimilate disponibilă pentru creşterea tuberculilor sau de
capacitatea tuberculilor de a absorbi asimilatele. După B o r a h şi M i I
t hor p e (citaţi după Bre m m e l' şi T a h a, 1966), a doua alter
nativă este mai probabilă. Autorii nu au găsit vreo relaţie precisă Între
l'a portul de asimilare şi l'a portul de acumulare, ci doar o corelaţie inversă

între suprafaţa frunzei şi raportul de acumulare. Ei au ajuns la concluzia
că nu acumularea depinde de fotosinteză, ci fotosinteza depinde de acu
mulare.

Bre m m e r şi T a h a (1966) şi Bul' ton (1966) au arătat

că producţia totală este strîns coreIa tă cu dura ta menţinerii indicelui supra
fetei foliare la nivelul maxim realizat.

, S-au făcut cercetări privind crearea dirija tă a structurii unor culturi
la care productivitatea fotosintezei să se situeze la valoarea ei maximă.

Lucrările lui L e b e d e v şi La rin (1966) au dus la concluzia că în
acest caz se poate asigura mărirea productivităţii nete a fotosintezei şi

folosirea mai bună a a pei şi a îngrăşămintelor din sol. De asemenea, s-au
executat experienţe privind relaţia dintre suprafaţa foliară şi acumularea
de substanţă uscată în plantă, precum şi raportul dintre suprafaţa foliară

şi energia luminoasă absorbită de plantă.

Ca urmare a aprofundării relaţiilor dintre plantă şi ceilalţi factori
de vegetaţie (lumină, sol etc.) s-a ivit necesitatea studierii influenţei mă

rimii tuberculilor şi a desimii de plalltare asupra mărimii suprafeţei foliare
şi a acumulării de substanţă uscată în condiţiile din ţara noastră.

La I.C.C. S. Braşov a fost luat în studiu acest aspect al problemei,
cu scopul de a se stabili criteriile de delimitare a intervalului desimii op
time de plantare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-a experimentat în condiţiile Ţării Bîrsei, cu soiul Măgura, pe un
sol luto-argilos cu pH = 6, mediu aprovizionat cu substanţ,e nutritive.
S-au studiat următoarele variante:
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a) variante privind mărimea tuberculilor folosiţi la plantare: tuber
cuIi mari (diametrul mare peste 75 mm), mijlocii (diametrul mare 50-70
mm), mici (25-35 mm lungilne) şi bucăţi de tubercul (40-50 g).

b) zece desimi de plantare pentru fiecare mărime de tubercul, folo
sindu-se între 10 000 şi 100 000 cuiburi la plantare.

S-au făcut determinări privind suprafaţa foliară şi producţia de
substanţă uscată la frunze, tulpini şi tuberculi, la următoarele date: 5,
15, 26 iunie, 7, 17, 27 iulie, 11, 26 august şi ? septembrie 1967; 17, 27
mai, 6, 14, 21, 28 iunie şi 8, 18, 29 iulie 1968. In anul 1967 s-au recoltat
probe p3 Întreaga p3rioadă de vegetaţie, iar în anul 1968 recoItarea a în
ceput la două săptămîni după ce au răsarit 50% din plante şi s-a continuat
pînă la atingerea sup~'afeţei foliare maxime. Aceasta deoarece rezultatele
din 1967 au arătat că informaţiile obţinute după ce s-a atins suprafaţ,a

foliară maxima nu pot fi concludente.
Calcularea suprafeţei foliale s-a făcut după formula logaritmică a

lui E p s t e inşi Rob ins o n (1965): Ca indice care să caracterizeze
raportul dintre producţia de substanţa uscata şi suprafaţa foliară la va
riantele luate în studiu s-a calculat productivitatea netă a fotosintezei
după N ici por o v ici şi colab. (1961). Acest indice este direct in
fluenţat de suprafaţa foliară şi de poziţia frunzelor faţă de lumină, poziţie

ce este în directă legătură cu densitatea plantelor la hectar.
Pentru o caracterizare sintetică a aparatului foliar al unei plante şi

a situaţiei acestuia faţă de razele solaee pe întreaga perioada de vegetaţie,

s-au calculat indicele suprafeţei foliare mediu zilnic şi suprafaţa foliară

medie zilnică per cuib după formulele:

(1)

în care:

SI + S2
este suprafaţa foliară medie Între două recoltări succesive;

2

Indicele suprafeţei foliare mediu zilnic

n - numărul de zile între cele două rccoltări;

N -- numărul totol de zile între prima şi ultima recoltare;

:E(l ~ Sa .n.d)
.v X 10 000

(2)

unde d este densitatea plantelor la hectar.

Indicele suprafeţei foliare mediu zilnic reprezintă suprafaţa foliară

medie zilnică ce revine la 1 m 2 teren.
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S-a mai calculat productivitatea netă medie zilnică a fotosintezei,
care reprezintă cantitatea medie zilnică de substanţă uscată acumulată

la 1m2 frunză şi este dată de formula:

în care:

G2 - G1 este substanţa uscată acumulată Între două recoltăr~ succesive.

REZULTATELE OBŢINUTE

Influenţa cea mai probabilă a densităţii ele plantare se exercită asupra
mărimii aparatului foliar şi eleci a indicelui suprafeţei foliare. In figura 1
se oglindeşte relaţia între desimea de plantare şi indicele suprafeţei foliarc
mediu zilnic; între aceşti doi parametri există o corelaţie directă foarte
semnificativă la toate cele patru mărimi de tuberculi. Acest fapt nu în
seamnă o mărire a suprafeţei foliare la cuib. Dimpotrivă, suprafaţa foliară

medie zilnică per plantă este corelată invers cu desimea de plantare (fig.
2), corelaţia fiind toarte semnificativă la toate mărimile de tuberculi.

Productia de substanta uscată acumulată în tuberculi la cuib s-a
dovedit a fi' corelată direct cu suprafaţa foliară medie zilnică per plantă
(fig. 3). Aceasta sugerează că în cazul unor indici foliari ridicaţi frunzele
lucrează cu un randament mai scăzut datorită umbririi reciproce. Acest
lucru este oglindit în figura 4, unde sînt reprezenta te corela ţiile inverse
dintre indicele suprafeţei foliare mediu zilnic şi productivitatea medie
zilnică.

După cum era de aşteptat, producţia de tuberculi substanţă uscată

la cuib s-a dovedit direct corelată cu productivitatea netă medie zilnică

a fotosintezei în eazul tuturor mărimilorde tuberculi folosiţi la plantare (fig. 5).
Din acest şir de corelaţii între diferiţ.i indici fiziologici reiese că pro

ducţia de tuberculi substanţă uscată la cuib se găseşte într-o corelaţie

inversă cu densitatea plantelor. Acest lucru se vede clar în figura 6.
În figura 7 sînt reprezentate producţiile de tuberculi substanţă uscată

calculate la hectar pentru fiecare desime de plantare. Curbele de regresie
indică o corelatie directă între productii si densitate. Se observă că pro
ducţiile maxim~ se ating la densitatea' de' 60 000 cuiburi/ha, la parcelele
planta te cu cartofi mari, mijlocii şi mici. La densităţi mai mari, scăderea

producţiei la cuib nu mai poate fi compensată de mărirea numărului de
cuiburi/ha.

În figura 8 sînt redate producţiile de cartofi obţinute la hectc.T în
funcţie de densitatea de plantare. La tuberculii mari producţia 11laximă

se realizează la densitatea de 40 000 - 60 000 cuiburi/ha. La tuberculii
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mijlocii producţiile de la densitatea ele 40000 cuiburi/ha sînt practic egale
,cu cele de la 50000 cuiburi/ha, cu o uşoară tendinţă de creştere spre 60000
cuiburi/ha. La tuberculii mici maximul producţiei este la 60000 cuiburi/ha,
iar la bucaţi de tuberculi la 60000 - 70000 cuiburi/ha.

Fig. 3 - Relaţia între suprafaţa foliară

medie zilnică p(;r plantă şi producţia

de tubercul1 substanţă uscată la cuib,
pe mări mi de tuberculi folosi ţi la

plantare.
Fig. 3 - Correlation between daily me
an leaf arca per plant and tuber dry
matter yield per hi1l, by size of tubers

used at planting.

DISCUŢII

Bre m meI' şi T a ha (1966) găsesc în experienţele lor ca pro
ducţia totală la cartof depinde de durata de menţinere a indicelui supra
feţei foliare la nivelul maxim. Mărimea recoltei de tuberculi la hectar
depinde de producţia de tuberculi la cuib şi numărul de cuiburi la hectar.
Recolta este maximă cînd ambii termeni sînt la valoarea maximă. Pro
ducţia de tuberculi la cuib s-a dovedit a fi direct corelată cu mărimea

aparatului foliar al plantei şi durata menţinerii lui (B r e m meI' şi

Rod 1 e y, 1966). Aceasta rezultă şi din datele noastre prezentate în
figura 3, precum şi din asemanarea izbitoare a figurilor 2 şi 6.
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Fig. 4 - Relaţia intre indicele suprafeţei fo
liare mediu zilnic şi productivitatea netă me·
die zilnică a fotosintezei, pe mărimi de tu·

berculi folosi ţi la plantare.
Fig. 4 - Correlation between daily mean leaf
index and daily mean net produetivity of

photosynthesis, by size of tubers used at
planting.

Fig. 5 - Relaţia intre productivitatea netă

medie zilnică a fotosintezei şi producţia de
tuberculi substanţă uscată la cuib, pe mă-

rimi de tuberc.uli folosi ţi la plantare.
Fig. 5 - Correlation betwe,"n daily mean
prodlletivity of photosynthesis and tuber dry
matter yield per hill, by size of tubers

used at planting.

pletă a capacităţii fotosintetice a frunzelor. Aceste date arată că, între
limitele în care s-a desfăşurat experienţa la soiul Măgura, factorul limitativ
este capacitatea fotosintetică şi nu capacitatea tuberculilor de a acumula
substanţele produse în procesul de fotosinteză (fig. 4 şi 5).
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Ţinînd seama de corelaţia dintre productivitatea netă medie zilnică

a fotosintezei şi producţia de tuberculi substanţă uscată la cuib (fig. 5)"
se ajunge la concluzia că influenţa desimii de plantare asupra producţiei

la cuib (fig. 6) se realizeaza prin intermediul suprafeţei foliare, dupa ur
matoarea schema:

directă
:-------4

Densitatea de plaIltare

inversă
----4

Prod. tuberculilha

Indicele suprafeţei

foii are

Suprafaţa foliară/cuib

Prod. substanţă

uscată/cuib

inversă

I
-l-

Productivitatea medie
zilnică a fotosintezei

dire dă

+------

Curbele de regresie reprezentînd corelaţia între recolta de tubercuH
substanta uscata la hectar si densitate arata că recoltele maxime se obtin
pentru plantările cu tuberc'uli mari la densitaţile de 40 000 - 60 000 c~i
buri/ha, la tuberculii mijlocii la 40 000 - 50 000 cuiburi/ha, la tuberculii
mici la 60 000 cuiburi/ha, iar la bucăţi de tuberculi la 60 000 - 70 000
uiburi/ha.

CONCLUZII

1. Indicele suprafeţei foliare mediu zilnic este direct corelat cu de
simca de plantare şi invers corelat cu productivitatea neta medie zilnică

a fotosintezei.
2. Suprafaţa foliară medie zilnica per plantă este invers corelată Cu

desimea de plantare şi direct corelata cu producţia de tuberculi substanţă

usca tă la cuib.
3. Producţia de tuberculi substanţă uscată la cuib este direct corelată

cu productivitatea netă medie zilnică a fotosintezei. Ca urmare probabila r

producţia de tuberculi substanţa uscată la cuib este invers corelată cu
desimea d.e plantare.
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4. Între producţia de tuberculi substanţă uscată la hectar şi densi
tate există o legătură exprimată printr-o ecuaţie de gradul II. Curba co
respunzătoare acestei ecuaţii sugerează producţia maximă la densitatea
de 60 000 cuiburi/ha.

5. Pentru condiţii similare condiţiilor de experimentare, la soiul
Măgura densitatea optimă este de 40 000 - 50 000.
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FOLOSIREA POLISTIRENULUI LA DEPOZITAREA CARTOFILOR

S. MUREŞAN

In ultimii ani industria producătoare de mase plastice s-a dezvoltat
mult pe plan mondial. Dacă în anul 1955 Statele Unite ale Americii pro
duceau 2 500 tone materiale sintetice poroase, în anul 1965 au ajuns să

producă 148 000 tone. Aceeaşi dezvoltare vertiginoasă se constată şi în
~lte ţări, ca Uniunea Sovietică, Anglia, Cehoslovacia (S i m e k, 1966).
In ţara noastră producţia de mase plastice în anul 1965 era de 75 497
tone (Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1966).

Folosirea maselor plastice în agricultură tinde să se răspîndească

tot mai mult, în scopul acoperirii serelor, solariilor şi silozurilor de car
tofi. In R.D. Germană s-a încercat acoperirea cartofilor în silozuri cu folii
duble de polietilenă în interiorul cărora se aşeza un strat de paie. Pe timpul
toamnei se lăsau descoperite marginile silozului, iar odată cu venirea în
gheţului se acopereau complet. In Cehoslovacia, S i m e k (1966) a folosit
la acoperirea silozurilor de cartofi peste iarnă polistirenul, care asigură

o bună izolare a cartofilor, fără a mai fi nevoie de paie. Acest produs
este uşor de manipulat şi prezintă avantaje din punct de vedere practic
şi economic.

Industria no~stră chimică produce polistiren în cantităţi însemnate.
In anii 1967 şi 1968 la LC.C.S. Braşov s-a experimentat acest produs pentru
acoperirea silozurilor de cartof. In lucrarea de faţă vom căuta să răspundem
unor probleme puse de practica însilozării şi anume: dacă acest produs
asigură izolarea suficientă a cartofului în condiţiile de temperatură de la
noi, care sînt pierderile survenite în urma folosirii lui şi dacă oste sau
nu economic.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERC ETARE

Polistirenul este un produs sintetic sub formă de plăci sau perle
care se pot prelucra. Este un material izolant, cu greutatea specifică do
17-23 kg/m3

, cu rezistenţa la rupere do 1,5 kg forţă/cm2 , iar la forfecaTe
de 4 kg forţă/cm2 • Nu este maleabil.

Avantaje: nu putrezeşte, nu oste atacat de microorganisme, rezistă

la ploaie, radiaţii solare şi ger fără să-şi modifice forma. Ca dezavantaj,
polistirenul este inflamabil.
15 - Anale, VoI. II
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Studiul eficacităţii folosirii acestui material pentru acoperirea cnr
tofilor s-a executat comparativ la 3 tipuri de silozuri (fig. 1): siloz ~mb

formă de şanţ adînc de 70 cm şi lat de 60 cm, fără aerisire (fig. 2); siloz
semiadînc cu o săpătură în pămînt de 25 cm, lat de 120 cm, cu sistem de
aerisire (fig. 3) şi siloz la suprafaţă lat de 120 cm, fără aerisire (fig. 4).

Fig. 1 - Vedere generală a silozurilor experi ill'2ntale.
Fig. 1 - General view of the experimental silos.

Fig. 2 - Siloz tip ~anţ acoperit cu pollstiren
Fig. 2 - Polystyren,= covered trench silo.

La fiecare tip de siloz s-au urmărit trei variante de acoperire: cu paie
şi pămînt, cu polistiren de 12 cm grosime şi cu polistiren de 7 cm grosime,
constituind în felul acesta o e~perienţă bifactorială. Factorul a - tipul de
siloz, cu graduările: ao = siloz adîne, al = siloz semiadînc, a2 = siloz la
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suprafaţă. Factorul b - sistemul de acoperire, cu graduările: bo = acoperit
cu paie şi pămînt, b1 = acoperit cu polistiren de 12 cm, b2 = acoperit
cu polistiren de 7 Cill. Pentru experimell tare s-au tolosit cartofi din soiul
Colina, recoltaţi la maturitate. Înainte de însilozare, cartofii au fost sortaţi
şi aşezaţi uscaţi în silozuri. Pentru evaluarea pierderilor s-au delimitat
în fiecare siloz cîte două porţiuni a 300 kg. Acoperirea s-a făcut la silo-

Fig. 8 - Siloz sem~adînc cu aerisire acoperit cu polistiren.
Fig. :] _. Polystyrene covered half·rJeep ventilated silo.

Ftg. 4 - Siloz la suprafată acoperit cu polistiren.
Fig. 1 - Pol ystyrene covered silo at soil surface.

zurile martor (primul din fiecare tip) cu paie şi pămînt, după tehnica
cunoscută (B r e t a n şi colab., 1963), iar celelalte silozuri s-au acoperit
cu polistiren. Deoarece plăcile de polistiren primite de la fabrică aveau
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dim,msiuni de 4 m lungime/50 cm lăţime, El fost necesară lipirea lor. Aceasta
s-a realizat cu ajutorul bitumului încălzit pînă la forma lichidă şi apoi
răcit puţin. Plăcile de polistiren sub formă de coamă în două pante s-au
aşezat peste prismele de cartofi. Capetele silozurilor au fost acoperite tot
cu pJlistiren, lăsînd în partea superioară un orificiu pentru aerisire. In
momentul scăderii temperaturii aerului exterior la O°C s-au astupat com-
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Fig. 5 - Temperaturile medii inregistrate în silozuri in
timpul păstrării (1960-1968).

Fig. 5 - .Mean temperalures n~gistered in silos during
storag~ (1966-1968\.

plet capetele silozurilor şi s-a aşezat un strat de pămînt peste polistiren
în putea de la b::lZă, înalt de 20 cm şi gros de 10 cm, pentru a împiedica
pătrunderea la cartofi a aerului rece din timpul iernii. In perioada păstrării

s-a controlat temperatura din interiorul silozului, din două în două zile.
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In primăvară s-a înlăturat pămîntul de la bază, ridicîndu-sc cu gflJa
acoperişul de polistiren fără a sc rupe. Pălţile din siloz delimitate în toamnă

s-au sorta t separat, stabil indu-se prin rin tărire pierderile din timpul pă

strării.

REZULTATELE OBŢINUTE

In figura 5 se pot urmări variaţiile temperaturilor (medii pe decade)
din interiorul celor trei tipuri de silozuri, comparativ cu teperatura [teIului
exterior. La toate silozurile se observa o scadere continua a temperaturii
pînă în decada a treia a lunii decembrie. După această dată tempelaturiJe
au oscilat între 2,1°C la silozul acoperit cu polistiJcn de 7 cm grosime,
amenajat la suprafaţă, şi 3,6°C la silozul Ecmiadî'nc, acoperit cu poli
stiren de 12 cm. În luna martic temperaturile din silozuri au început să

sc ridice l ajungînd în ultima decadă la valoarea de 7,1cc la silozul amenajat
Ia suprafaţă, acoperit cu paie şi pămînt. Cea mai mare variaţie a tempe
ra turii în perioada păstrării s-a înregistra t la silozurile de suprafaţă.

Dintre cele două feluri de polistiren iolosite pentlu acoperire, cel
de 12 cm grosime asigură o izolare corespunzătoare a cartofilor pe timpul
iernii. In decada 1'ntîia a lunii ianuarie, deşi temperatura medie a aerului
exterior a înregistrat -9,4cC, temperatura din maEa de carto!i din inte
rioeuI silozului nu a scazut sub 3°C. Rezultă de aici că acest polistiren
poate fi folosit la acoperirea silozurilor în toate zonele cultivatoare de
cartof din tara noastră cu ielni asemănătoare celor de la Brasov.

Polistirenul de 7 cm grosime nu dă totdeauna siguran'ţa unei bune
izolări, mai ales în_anii CÎnd temperatura de afară se menţine timp înde
lungat sub -18°C. In primul an de experimentare, intervenind o asemenea
temperatură, a fost necesar ca în silozul de la suprafaţă să se aplice tin
strat suplimentar de gunoi de grajd pentru a l'mpicdica scăderea tempera
turii sub 1°C.

Pierderile din perioada depozitării sînt în general mici da torită ca pa
cităţii bune de păstrare a soiului şi condiţiilor optime de temperatură şi

umiditate asigurate. Cea mai mare pierdere, de 6,4 %, s-a înregistrat la
silozul semiadînc cu aerisire, acoperit cu paie şi pămînt (talclul 1). La
silozurile acoperite cu polistiren de 12 cm grosime s-au l'nregistrat pierderi
cuprinse între 3,7% şi 4,5%. Pierderile sînt cauzate în cea mai mare parte
de respiraţie-tra'nspiraţie, apoi de putrezire şi mai puţin de încolţirea

tuberculilor (fig. 6). Se observa totuşi tendinţa unei încolţjri mai Hccen
tuate Ia silozurile acoperite cu paie şi pămînt faţă de cele acoperite cu
polistiren. Acestea din urmă au avut un procent mai mare de tuberculi
putrezi.

la silozuI tip şanţ fără aerisire, în cei doi ani de experimentale s-au
înregistra t în general pierderi semnificative fa ţă_ de siIozul semiadînc cu
aerisire şi faţă de cel de suprafaţă (tabelul 2). Intre silozul de suprafaţă

şi cel semiadînc nu sînt diferenţe asigurate.



230 S. MUREŞAN

Tabelul

Pierderile înregistrate in timpul păstrării cartofilor (media pe anii 1967-1968)

6

('antităţile Pierderi Provenienta pie.rderilC\f
rezultate totale

Iputrezire ITipul de siloz In pri· Inregis- fesp. +
măvară *) trate colIi transp.

%

Şanţ acoperi t cu paie şi pămînt 291,9 2,7 0,3 0,6 1,8
Şanţ acoperit cu polistiren 12 cm 287,8 4,1 0,2 1,2 2,7
Şant acoperit cu polistiren 7 cm 292,9 2,5 0,1 1,3 1,1
Semiadînc acoperit cu paie şi pămînt 280,8 6,4 0,3 1,4 4,7
Semiadînc acoperit cu polistiren 12 cm 288,7 3,7 0,2 1, I 2,4
Semiadînc acoperit cu polistiren 7 cm 5188,0 4,0 0,1 1,6 2,3
La suprafaţă acoperit cu paie ~i pămînl 286,5 4,5 0,2 1,0 3,3
La suprafaţă acopt'rit cu polistiren 12 cm 286,4 4,5 0.2 1,1 3,2
La suprafaţă acoperit cu polistiren 7 cm 283,3 5,6 0,0 0,5 5,1

*) Cantitatea de cartofi depozitată în toamnă pe variantă a fost de 300 kg.

Fig. 6 - Aspectul cartofilor în primăvară, la sfîr~itul păstrării.

Fig. 6 - Potato aspect in spring al the t'nd of the storage period.



7 FOLOSIREA POLISTIRENULUI LA DEPOZITAREA CARTOFILOR 231

Tabelul 2

Calculul diferenţelor de pierderi Înregistrate În timpul păstrării cartofilor

Cantităţi rezultate în primăvară

Combinaţia

kg

196i

dif. kg

1968

dif.

~. Diferenţe între tipurile de siloz

3 1 - ao
3:t. -ao
3 2 - al

DL 5%
DL 1%

282,4-288,6
286.0-288,6
286,0-282,4

- 6,2
- 2,6

3,6

5,80
13.39

289,0-293,0
284,0-293,0
284,8-289,0

- 4,0
- 8,2
- 4,2

6,02
13.89

2. Diferenţe între felurUe de awperire

DL 5%
Dt 1%

284,9-285,7
286,7--285,7
286,7-284,9

- 0.8
1.0
1,8

5,73
8.68

290,2-287.1
289,5-?87,1
289,5--290,2

3,1
2,4

- 0,7

3,55
5.38

3. D iferen(e între tip de <>iloz 5i acoperire

3 0b1 - 3 0bo

I
285,5-290,1 - 4,6 290,2-293,8 - 3.6

3 0b2 - aobo 290,7-290,1 0.6 295,2-293,8 IA
3 0b2 - aob1 290,7-·285,5 5,2 295.2-290,2 5,0

3 1b1 -- albo 283,1-278,4 4,7 294,3-283,2 11,1 **
a102 - a1bo 286,6--278,4 8.2 289,5-283,2 6.3*
a1b2 - a1b1 286,6-283,1 3.5 289,5--294.3 - 4,8

I

3 2°1 - a2bo 286.9-288,6 - 1,7 286,0-284,5 1,5
3 2b2 - 3 1bo 282,7-288,6 -·5,9 283,9-283,2 0.7
3 2b2 - (I1b1 282,7--283,1 - 0,4 283.9-294.~) _·_10,400

DL 5% 9,94 6,17
DL 1% 15,06 9,35

4. Dift>r::nţe între acoperire şi tip de siloz

aibo - 3 0bo 278,4--290.1

I
-11.7 283,2-294,8 -10,6°

3200 __o 3 0bo 288,6-290,1 - 1,5 5>84,5--293,8 -- 9,3"
3 2ho -- 31bO 288,6-278,4 10,2 2~.4.5-283,2 1.3

a101 -- aob i 283,1-285,5 -- 2,4 294,3--290,2 4,1
3 2b1 - a Ob1 286/)--285,5 14 286,0-290,2 - 4,2
a2b1 - a1b1 :>86,9-283,1 3,8 2860--294,3 - 8.3

alb2 - <:Iob2 286,6-290,7 - 4,1 289,5-295,2 - 5,7
c2b2 - a Ob2 282,7-290,7 - 8,0 283,9-295,2 -11,3'"
a2b2 - 3 1b2 282.7-286.6 - 3,9 283,9-289.5 5,6

DL Gtyo
I

10,41 8,31
DI.. 10/ 18,83 16,70;0
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Între cele trei sisteme de acoperire folosite nu s-au semnalat diferenţe

semnifica tive în ceea ce priveşte pierderile. La silozurile cu polistiren tu
berculii erau puţin umeziţi la descoperire în primăvară. Acest neajuns
se poate evita printr-o aerisire mai bună odată cu creşterea temperaturii
de afară, prin înlăturarea plăcilor de la cele două capete ale silozului.

Analizînd acţiunea combinată în tre tipul de siloz şi felurile de aco
perire se constată o micşorare a pierderilor prin păstrare la silozurilc semi
adînci acoperite cu polistiren faţă de cele acoperite cu paie şi pămînt.

În cadrul silozului semiadînc cu aerisire există diferente distinct semnifi
cative între acoperirea cu paie şi pămînt şi acoperirea cu polistiren de 12 em.
Pierderile mai mici la acoperirea cu polistiren se explică printr-un schimb
de aer mai echilibrat între interior si exterior.

Diferenţe semnificative s-au înr~gistrat şi în cadrul aceluiaşi fcl de
acoperire între diferitele tipuri de siloz. Silozurile semiadmci şi de suprafaţă

acoperite cu paie şi pămînt înregistrează pierderi mai mari faţă de silo
zurile adînci cu acelaşi fel de acoperire.

Făcînd un calcul economic asupra cheltuielilor efectua te pentru însi
lozarea unei tone de cartofi, precum şi a pierderilor înregistrate prin păs

strare, se evidenţiază mai bine avantajele pe care le prezintă acoperirea
silozurilor de cartofi cu polistiren faţă de acoperirea cu paie şi pămînt

(tabelul 3). Costul însilozării rezultă din manopera folosită pentru 'săpatul

silozului, aşezarea cartofilor în prisme, acoperirea silozului şi cheltuielile
privind controlul pe timpul iernii. La materiale au fost luate în calcul
costul paielor şi polistirenului, precum şi costul grătarelor şi tuburilor
în cazul silozului cu aerisire. Deoarece polistirenul are o durată de folosire
de aproximativ 8 ani, în calcul s-a luat numai cota parte ce revine pe

Tabelul 3

Cheltuieli şi pierderi înregistrate la 1 tonă cartofi însilozaţi (media pe anii 1967-1968)

Costul însilozării Pierderi
Cheltuieli Valoarea

Combi· Tipul

kg") I
totale plus relativă

naţia de Felul de acoperire m'"~-I m·'!·-I total pierderi faţă de
siloz pera nale lei lei martor

lei lei lei

aobo paie+pămtnt 27,14 4,28 31,42 27,00 29,70 61,12 100,00
aob l J polist. 12 em *) 15,08 2,00 17,08 41,00 45,10 62,18 101,73
aob2 şant polist. 7 em 14,69 1,50 16,19 20,00 26,40 42,59 69,68------
albo II paie + pămînt 28,73 7,77 36,50 64,00 70,40 106,90 100,00
albl semi- polist. 12 em 19,08 6,44 25,52 39,00 4?,90 68,42 64,00

-!lb2 adîne polbţ. 7 em 18,78 5,44 24,22 40,00 44,00 68,22 63,81
------

a2bo III paie + pămînt 26,43 8,00 34,43 45,00 495e 83,93 100,00
a2bi supra- polist. 12 em 9,07 5,60 14,67 45,00 49,50 64,17 76,40
32b:a faţ5 polist. 7 em 8,50 4,60 13,10 56,00 61,60 74,70 89,00

*) durata de fc.losire Rani
**) preţjkg cartof sămînţă 1,10 lei
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un an de zile. Din aceasLă cauză apare în tabel un preţ ma i mic la poli
stiren decît la paie. Prin acoperirea cartofilor în siloz cu polistiren se rea
lizează o reducere importantă a cheltuielilor asupra manoperei de la 27,14
lei la 14,69 lei în cazul silozului adînc tip şanţ, şi de la 28,73 lei la 18,78
lei în cazul silozului semiadînc.

Dacă la valoarea manoperei şi materialelor se adaugă valoarea pier
derilor survenite în timpul păstrării, deşi acestea nu constituie cheltuieli
în sine, ele formează împreună un tot valoric care permite o diferenţiere

din punct de vedere economic a celor trei feluri de acoperire. Cheltuielile
totale plus valoarea pierderilor sînt în general mai mici la silozurile aco
perite cu polistiren. Astfel, la silozul semiadînc cu aerisire se înregistrează

o valoare relativă a cheltuielilor de 64 % faţă de martor (silozul acoperit
cu paie şi pămînt). Valori scăzute la acest fel de acoperire s-au realizat
şi în cazul celorlalte tipuri de silozuri. Avînd în vedere reducerea chel
tuielilor de însilozare prin folosirea polistirenului şi pierderile mai mici
înregistrate la sfîrşitul depozitării, introducerea pe scară largă în pro
ducţie a acestui fel de acoperire este pe deplin justifica tă.

CONCLUZII

1. Polistirenul expandat sub formă de plăci aglomerate, în grosime
de 12 cm, asigură o acoperire bună a cartofilor în timpul iernii, în condiţii

de climă asemănătoare celor în care s-a experimentat.
2. Pierderile prin păstrare înregistrate la silozurile acoperite cu poli

stiren sînt îh general mai mici decît la cele acoperite cu paie şi pămînt.

3. Prin folosirea polistirenului se reduc simţitor cheltuielile prin
păstrare, se face economie de braţe de muncă şi se reduce total consumul
de paie, foarte mult solicitate în prezent în zootehnie şi industria celulozei.

4. La silozurile cu polistiren se asigură o dirijare mai bună a aerului
în timpul păstrării, uşurÎ'lldu-se totodată controlul cartofilor în perioada
pastrării.
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OPTIMIZAREA LUCRĂRILOR DE SORTARE ŞI CALIBRARE
A CARTOFILOR DE SĂMINŢĂ ÎN ZONELE ÎNCHISE

T. SOCOL

Crearea zonelor închise pentru producerea cartofilor de sămînţă şi

funcţionarea întregului sistem de producere, înmulţire, repartiţie şi circu
laţie a materialului valoros reclamă organizarea superioară a tuturor etapelor
continute în ansamblul actiunii. O atentie deosebită se acordă fazelor de
prelucrare şi circulaţie, c~prinse Între ~ecoltarea m~tcrialului şi punerea
lui la dispoziţia beneficiarului (unităţi productive). Intre aceste două mo
mente cartofii de sămînţă sînt supuşi unor operaţii de încărcare-descărcare,

transport, sortare şi calibrare, de a căror calitate depinde păstrarea calită

ţilor fizice şi fiziologice ale tuberculilor de sămînţă; la acestea se adaugă şi

îndepărtarea riguroasă a tuberculilor care iniţial sau pe parcurs au devenit
inapţi scopului propus.

Studiul întreprins a urmărit aflarea soluţiei optime de organizare a
lucrărilor de sortare si calibrare a cartofilor de sămînta cu minimum de chel
tuieli de muncă şi mijloace materiale, şi în condiţ,ii c:are să satisfacă exigen
ţele tehnice amintite.

METODA DE CERCETARE

S-a urmarit identificarea cheltuielilor ce afecteaza unitatea de produs
în forma lui finită, ca urmare a lucrarilor de sortare şi c~librare efectuate
mecanizat în diferite forme de organizare a lucrărilor. Cercetările au cuprins
numai cheltuielile variabile în funcţie de formele organizatorice luate în
studiu, cu referire la unitatea de produs finit.

Deşi suprafeţele ce se vor cultiva cu cartofi de fiecare unitate agricolă

din zonele închise depăşesc în medie 100 ha s-a luat în considerare numai
producţia de pe 100 ha, avîndu-se în vedere atît uşurinţa efectuării şi înţele

gerii calculelor, cît şi faptul ca rezultatul final este uşor de aplicat ori
cărei unitaţi, prin multiplicarea lui cu suprafaţa cultivată exprimată în sute
de hectare.
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Producţia medie la unitatea de suprafaţă a fost considerată ca fiind
de 15 000 kg, din care 11 000 kg cartofi buni pentru sămînţă, 2 000 kg car
tofi alimentari şi 2000 kg eartofi furajeri (mici, tăiaţi, bolnavi etc.).

Au fost urmărite patru variante de organizare a cereetărilor, de sortat
si calibrat cartofii de sămîntă si anume:
, VI - tuberculii se culeg t~ţi la un loc, indiferent de mărime sau de
integritatea fizică, se aşază în grămezi mari pe cîmp şi apoi se transportă

la centrul de sortare şi calibrare organizat de unitatea producătoareîn preajma
centrului gospodăresc. Ulterior aeastei operaţii, cartofii rezultaţi din fie
care categorie urmează a fi transportaţi la beneficiar (Agrosem, J.L.F. sau
sectorul zootehnic propriu).

V2 - tuberculii se culeg pe trei categorii, efectuÎndu-se deci o presoI'
tare în cîmp. În urma acestei lucrări rezultă 12000 kg eartofi de sămînţă,

1 500 kg cartofi mari şi 1 500 kg eartofi mici, tăiaţi etc. Cartofii mari se
transportă direct la centrele de preluare a J.L.F., cei furajeri direct la locul
de depozitare (fierbere, Însilozare etc.), iar cartofii de sămînţă sînt supuşi

operaţiei de sortare şi calibrare la centrul organizat în acest scop în unitatea
producătoare.

În urma sortării şi calibrării mecanice mai rezulLă 500 kg cartofi
alimentari şi 500 kg cartofi miei, care urmează a fi transportaţi la J.L. F.
sau la locul de depozitare a cartofiIor furajeri, iar cartofii de sămînţă la
Agrosem.

V3 - prevede aceleaşi lucrări ca şi VI' cu deosebirea că centrul de sor
tare şi calibrare este organizat de 1.8. Agrosem, în interiorul zonei închise
pentru prelucrarea materialului obţinut de mai multe unităţi producătoare.

V4 - prevede aceleaşi lucrări ca şi V2 , cu deosebirea că eentrul de sor
tare şi calibrare este organizat ca şi în V3.

Cartofii de sămînţă rezultaţi după operaţiile de sortare şi calibrare,
indiferent unde s-a executat lucrarea, se ambalează în saci egalizaţi la 50 kg,
urmînd să circule astfel la beneficiar.

Distanţele medii care s-au luat în considerare sînt:
- 3 krri de la locul de producţie la centrul de depozitare (sortare şi

calibrare) al unităţii producătoare;

- 20 km de la locul de producţie sau de la unitatea producătoare la
Agrosem;

- 10 km de la locul de producţie sau de la unitatea producătoare la
I.L.F. ;

- 5 km de la centrul de sortare şi calibrare Agrosem la depozitul J.L.F.
Transportul s-a prevăzut a se efectua cu mijloace hipo pentru distanţa

de 3 km, iar pentru restul distanţelor cu mijloace auto.
Unităţile de exprimare a cantităţii de lucru au fost Z.o., z. p.a. şi t/km.
Cantitatea de lucru util luată în considerare pentru unitatea de timp

de lucru s-a fixat în funcţie de normele practicate în unităţ,ile producătoare.
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Cheltuielile băneşti pentru plata muncii şi a transporturilor au fost
unice şi anume: pentru o zi om 30 lei (24 lei z.m.), pentru Z.P.A. 40 lei,
iar pentru t/km tarifele republicane în funcţie de distanţă pe drumuri de
ea tegoria I.

Agregatul pentru calibrare şi sortare: maşina Cooch. Costul agregatului
s-a considerat ca fiind 140 000 lei, iar cota de amortizare şi cota pentru
reparaţii capitale luate în calcul au fost cele legale, adică 11,9% şi res
pectiv 2,9%.

REZULTATELE OBŢINUTE

Lucrările ce se fac, de la adunatul cartofilor de sămînţă pînă la prezen
tarea lor în formă finită ca material de plantat la dispoziţia beneticiarilor
(în depozitele Agrosem), cuprind operaţiuni manuale, transporturi cu ani
male şi auto şi lucrări mecanice. Costul acestor lucrări este indicat în ta
belul 1.

Executarea unei presortări în eîmp, concomitent cu adunatul, duce la
creşterea cheltuielilor. Astfel, V2' la care s-a prevăzut această presortare,
cuprinde cheltuieli mai mari decît Vi la care nu este prevăzută presortarea.
La cheltuielile mai mari ce se produc în cazul executării unei presortări îh
cîmp trebuie adăugat aspectul tehnico-organizatoric al unui necesar de forţă

de muncă mai mare într-o perioadă de vîrf de munci agricole, fenomen nega
tiv ce trebuie evitat.

Organizarea lucrărilor de sortare şi calibrare în unităţile producătoare

(Vi şi V2) comportă cheltuieli mai mari decît cele ce se fac prin executarea
acestor lucrări la centre mari, datorită dublării operaţiilor de încărcat

descărcat şi creşterii distanţei de transport. Cheltuielile cresc însă şi mai
mult datorită manipulărilor mai numeroase a sacilor folosiţi ca ambalaj,
prin valoarea uzurii lor. Cumulate, cheltuielile sînt aproape duble în cazul
în care lucrările se fac la unităţile producătoare faţă de cele ce s-ar face la
centre mari pe zone. Raportat la 1q cartofi de sămînţă, ciclul de lucrări

luate în studiu costă 7,44 lei la V4' faţă de 8,02 lei la V3' 12,62 lei la Vi şi

13,61 lei la V2 •

În calculele de mai sus nu a fost tratată problema investiţiilor. Orga
nizarea unui centru de sortare şi calibrare pretinde achiziţionareaagregatului,
asigurarea unei surse ele energie cu amenajările necesare, adăposturi, căi de
acces etc. Reconstituirea fondurilor consumate pentru cumpărarea agrega
tului de sortat şi calibrat, avînd în vedere progresul tehnic actual, trebuie
efectuată în 6-7 ani. În această perioadă trebuie folosită maşina un timp
cît mai îndelungat.

Lucrările la centrul de sortare şi calibrare pot să înceapă în jurul
~atei de 1 septembrie şi să continue pînă în jurul datei de 10 decembrie.
In acest interval se pot folosi 85-90 zile lucrătoare şi prin organizarea
muncii în două schimburi se poate prelucra producţia de pe 500-550 ha
cultivate cu cartof de sămînţă.



Tabelul 1

Cheltuieli variabile cerute de lucrări de sortare şi calibrare a cartofilor de sămînţă În diferite forme de organizare

V1 V2

din care: din care:

Specificare canto total pentru canto total pentru
t z.o. tjkm chelt. pentru restul t. z.o. t:km chelt. pentru restul

'" Iei sămînţă carto- ~ lei sămînţă carto-
ci. fiIor o. filor
N N

Adunat cartofi si
aşezat în grămeii 1 500 1 500 - -- 45000 33000 12000 1 SeD 2 143 - - 64290 47 146 17144

Transp. cartofi din
cîmp la centrul
unit. 1 500 429 429 - 30030 22022 8008 1 350 386 386 _.. 27020 24018 3002

Sortat ~i calibrat 1 500 275 - - 8250 8250 - 1 200 275 - - 8250 8250 -
Transp. cartofi de

la centru sort.
calib. pL baza
furajeră 200 28 28 - 1 960 .- 1 960 50 7 7 _ . 490 -- 490

I.L.F. 200 50 -, 2000 4200 - 4200 -f) 12,5 - 500 1 050 - 1 050Ou
Agrosem 1 100 275 - 22000 33845 33845 - 1 100 275 - 22000 34 100 34 100 --
Transp. din cîmp la

I.L.F. - - - - - - - 150 37,5 - 1 500 3 150 - 3150
Transp. din ci mr la

Agrosem - - _. - - - - -- - -- - - - --
Transp. de la Agro-

sem la unit. - - - - - - - _. -- -- - _o. - _._-
Transp. de la .l\gro-

sem la I. L.F. - - .- -- - - -' - - - -- -- - --
Total 1 123 285 97 117 26168 138095 113259 21 8;~6

Uzură saci 66000 66000 - 66000 66000 -
Total II 189285 163 117 26168 204 0~5 179259 24836

Cheltuieli!q 12,62 14,83 6,54 13,61 16,30 6,21
Manoperă sort. calib.

Ia centrul Agro-
sem -- _.- -- - .. -- --

Total III 189285 163117 26168 204093 179259 24 S36
Che!tuieli/q 12,62 14,83 6,54 13,61 16,30 6,21



Vs V4

din care: din care:

Specificare canto total pentru canto total pentru
t z.o. tJkm chelt. pentru restul t z.o. tJkm chelt. pentru restul

<\Î lei sămînţă carto- t'O lei sămînţă carto-
ci. filor o. filor
N N

Adunat cartofi şi

aşezat în grămezi 1 500 2 14:1 - - 64 290 47 146 17 144 1 500 1 500 _0 - 45000 33000 12000
Transp. cartofi din

cîmp la centrul
unit. 150 4:3 43 - 3010 - 3010 - - - - - - --

Sortat şi calibrat _. - - - -- - -_.- _0 - -- - - --
Transp. cartofi de

la centru sort. ca-
lib. pt. baza fu-
rajeră - - - - - - - -- - -- - - -- -

I.L.F. - _.- - - - - - -- - __ o - - - -
Agrosem - -- - - - - -- - - - - - - -
Transp. din cîmp la

I.L.F. 150 37,5 - 1 500 3 150 - 31,SO - - - - - -- -.
Transp. din cîmp la

Agrosem 1 200 300 - 240DO 36960 33880 30903 1 500 375 - 30000 46200 33880 12 :20
;'ransp. de la Agro-

sem la unit. 50 12,5 _. 1000 1 16f - 1 165 ~200 500 - 4000 6 160 - 6160
Transp. de la Agro-

sem la I.L.F. 50 12,5 - 250 800 _'_M 800 200 50 - 1 ono 3200 - 3200

Total 1 109375 81026 28349 100 560 66880 33680
Uzură saci - - - -- - --

Total II 109375 81 C26 28349 100 560 66880 33680
Cheltuieli/q 7,29 7,37 7,09 6,70 6,08 8,42
Manoperă sort. ca-

lib. la centrul
Agrosem 11 000 11 000 - 11 000 - ·-0

Total III 120 375 92026 28349 111 560 77880 33680
Cheltuieli/q 8,0'2 8,3G 7,09 7,44 7,08 8,42
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Cheltuielile pentru fondurile de amortizare şi reparaţii capitale, ce revin la
de sămînţă

Tabelul 2

q cartofi

Necesarul de zile de lucru calendaristice Suma

total
lei/qlei

20720 1,88
20720 0,94
20 720 0,63
?07?,0 0,47
20720 0,3:i

17,2
34,3
51,5
68,7
85,9

27,5
55,0
82,5

1ucrînd cîte 10 ore IIucrînd cîte 16 ore pe
pe zi zj (2 schimburi a 8 ore)

Suprafaţa

ha

100
200
300
400
500
600

În tabelul 2 sînt arătate cheltuielile ce revin pentru 1 q cartof de sa
mînţă, în cazul în care se prelucreaza producţia de pe 100--500 ha, calculate
la normele în vigoare în 1968. Aceste cheltuieli sînt de 1,88 lei/q cînd se
foloseşte un agregat pentru 100 ha şi de 0,38 lei/tI cînd cu acelaşi agregat
se prelucrează producţia de pe 500 ha. Cum majoritatea unităţilor agricole
cuprinse în zone cultivă cu cartof suprafeţe de 200-300 ha, rezultă că numai
aceste cheltuieli pe 1 q vor fi de 0,63-0,93 lei.

Cele patru zone închise cuprind 41 unităţi agricole. Organizarea unor
centre de sortare şi calibrare proprii de către fiecare din aceste unităţi cere
un volum de investiţii de 5,74 milioane lei numai pentru procurarea utila
jului, fără a considera amenajările şi construcţiile aferente. Perioada de
funcţionare a acestora ar fi însă extrem de scurtă, deoarece pe centru revin
în medie 240 ha (9 620 : 41). Soluţia propusă reduce volumul investiţiilor

cu 3,5 milioane Iei (61 %) şi asigură o utilizare mai bună a agregatelor în
timp, prin prelucrarea producţiei de pe suprafaţe mult mai mari.

Se constată astfel că atît nivelul cheltuielilor cu manopera, transportul
şi ambalajul, cît şi nivelul amortizărilor şi volumul investiţiilor, pledează

pentru organizarea de eentre de sortare şi calibrare pentru deservirea mai
multor unităţi producătoare. Mărimea acestor centre a mai trebuit studiată

sub aspectul cheltuielilor de transport. Calculul acestor cheltuieli este dat
în tabelul 3. Se constată că transportul cartofilor de sămînţă la centrul de
sortare şi calibrare situa t la 30 km de-abia egalează diferenţa de cheltuieli
constatată în tabelul 1. Transportul unui q de cartofi la o distanţă de 5 krn
costă 5,03 lei, iar la 30 km 7,73 lei, inclusiv cheltuieli de încărcare şi des
cărcare.

În această situa ţie, rezultă că organizarea în fiecare zonă a unui centru
de sortare şi calibrare, situat pe cît posibil central şi înzestrat cu cîte 4 linii
tehnologice, prezintă maximum de eficienţă economică.

Acceptarea acestei soluţii, adică strînsul tuturor tuberculilor la un
loc şi transportarea lor la centrul zonal, ridică însă problema cantităţilor

de tuberculi ce trebuie împărţiţi cooperativelor pe z.m. Rezolvarea situaţiei

se poate face în două feluri :
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Tabelul 3

Variaţia cheltuielilor de transport În funcţie de distanţa de la locul de producere la centrul de
sortare şi calibrare

Spedliwe 5 km I 10 km 1 15 km I 20 km I 25 km I 30 km

Transport la cenlru (lei) 127;:)0 20250 :17 750 34950 42000 48600
Transport de le: centru la l.L.F.

1 700 1 700cartofi ali mentari (lei) 1 700 l 700 1 700 1700
Transport de la centru la uni-

tatea producăto<lre cartofi
furaJeri (lei) 1 700 2700 3700 4660 5600 6480

Alte cheltuieli (lei) 59250 59250 59250 59250 59250 59250
% 74,9 83,4 91.9 100 108 115,5
lei/q 5,03 5,5~1 6,16 6,70 7,24 7,73

1) 1.8. Agrosem cumpără întreaga cantitate de cartofi plătind-o după

rezultatele unei analize de laborator pe bază de baremuri şi apoi revinde
cooperativei cantităţile de cartofi solicitate de aceasta pentru nevoi proprii.
Se poate obiecta că formal această vînzare-cumpărare nu ţine seamă de
unele aspecte ale psihologiei maselor.

2) 1.8. Agrosem cumpără şi plăteşte numai tuberculii încadraţi în 8TA8
tot pe bază de analiză de labora tor, coopera tiva producătoare ridicînd canti
tăţi1e ce cad la sortare şi calibrare şi dispunînd liber de ele. Practic unită

ţile vor amîna ridicarea întregii cantităţi de cartofi ce le rămîne pînă la
găsirea unui beheficiar pentru o parte sau pînă dispun de mijloace de
transport. Practic, această a doua soluţie prezintă mai multe inconvenienle.
Trebuie optat pentru prima soluţie, cu precizarea că livrările către coopera
tive să se facă pe bază de comenzi ferme înaintate din timp, folosindu-se
astfel o circula ţie strict dirija tă a produselor.

CONCLUZII

1. Efectuarea unor presortări în cîmp, concomitent cu adunatul carto
lilor de sămînţă, sporeşte volumul cheltuielilor şi deci nu se recomandă.

2. Executarea lucrărilor de sortare si calibrare mecanizat de către

unităţile producătoare de cartof de sămîI~ţă afectează preţul produsului cu
14,83 lei/q, faţă de 7,44 lei/q în cazul în care această operaţie se execută

la centre zonale de către 1.8. Agrosem. Cartofii care cad la sortare suportă

un spor de preţ de 6,54Iei/q cînd sortarea se face la unitate şi de 6,08Iei/q
cînd se cumpără de la 1.8. Agrosem întreaga producţie.

3. Organizarea centrelor de sortat şi calibrat de către 1.8. Agrosem
solicită un volum de investiţii cu 61 % mai mic faţă de organizarea unor
astfel de centre de către fiecare unitate producătoare.

16 - Anale, Vot II



242 1. SOCOL 8

4. Soluţia optimă în executarea lucrărilor de sortare şi calibrare a
cartofilor din zonele închise constă în organizarea cîte unui centru de acest
fel în fiecare zonă, fiecare fiind dotat cu cîte pa tru lihii tehnologice. Lucra
rea se realizează cu cele mai mici cheltuieli posibile (sub 6 lei/q), cu cel mai
mic volum de investiţii şi cu posibilităţi organizatorice optime.

5. Organizarea circulaţieimărfii necesită cumpărareade către I.S. Agro
sem a întregii producţii, cu stabilirea preţului pe bază de analize de labo
rator şi revinderea de cartofi neeorespunzătoripentru sămînţă, cu prioritate
cooperativelor producătoare pentru satisfacerea l1ecesarului de consum
intern.

Prez~ntată CrJn:itetuiui de redaCţie

la 20 iunie 1969.



AN. LC.C.S. CARTOFUL, 1971, VOL. II

CERCETĂRI PRIVIND CORELAREA PREŢURILOR LA CARTOF
ÎN FUNCŢIE DE CALITATE

Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor, rec]amată de trebuin
ţele şi exigenţele consumatorilor, pretinde îmbunătăţirea continuă a calităţii

procesului de producţie, sporirea gradului lui de complexitate. In conformitate
cu legea valorii, bunurile materiale se înscriu în circuitul economic cu
valoarea lor, valoare care este cu atît mai ridicată sau mai scăzută, cu cît
consumul de muncă (materializată şi vi~) socialmente necesar pentru produ
cerea lor a fost mai mare sau mai mic. Intrucît principala pîrghie prin care
legea valorii îşi exercită funcţiile o constituie preţurile, rezultă că acestea
trebuie strict corelate cu cheltuielile de producţie, numai în felul acesta fiind
posibilă îndeplinirea completă a rolului lor.

_Cartoful, aliment de primă importanţă, diferă calitativ în funcţie de
soi. In general, calitatea tuberculilor este cu atît mai bună cu cît perioada
de vegetaţie a soiului din care fac parte este mai scurtă, iar perioada de
vegetaţie mai scurtă înseamnă producţii mai mici la unitatea de suprafaţă

cultivată. Cartoful din soiurile cu însuşiri culinare superioare este sensibil
la mană şi necesită lucrări pentru prevenirea atacului acestei boli. Rezultă

că, din punct de vedere al calităţii şi cartoful confirmă regula generală:

produsul de calitate mai bună se obţine cu cheltuieli de producţie mai mari.
Pentru stabilirea cantitativă a diferenţei de cheltuieli de producţie pe

unitatea de produs, soiurile sînt grupate în funcţie de Însuşirile lor calita
tive în:

a) cartofi tari pentru salată (calitate superioară);

b) cartofi puţin făinoşi pentru toate preparatele culinare (calitate);
c) cartofi făinoşi pentru consum şi industrie;
d) cartofi foarte făinoşi pentru industrie.
Această împărţire, dacă ne referim numai la cartofii ce sînt destina ţi

consumului culinar de to~mnă-iarnă-primăvară, corespunde încadrării

cartofului pe grupe de soiuri în funcţie de perioada de vegetaţie: semitim
purii, semitardivi şi tardivi (grupele c şi d), precum şi unei împărţiri în
funcţie de sensibilitatea la mană: soiuri foarte sensibile, soiuri sensibile şi

soiuri puţin sensibile (grupele c şi d).
Existenţa posibilităţii de a încadra fiecare grupă de soiuri, după cali

tate, În grupe după lungimea perioadei de vegeta ţie, deci În funcţie de pro-
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ducţie, dar şi după sensibilitatea la mană, deci în funcţie de un element
de cheltuieli, va facilita înţelegerea diferenţei de costuri la fiecare grupă

de soiuri după calităţile lor culinare.

Tabdul 1

Producţii medii obţinute În anii 1963-1967 în ţară la cîteva soiuri de cartof şi prevederi pentru
anul 1970 la aceste soiuri prin realizarea sarcinilor izvorîte din directivele Congresului

al IX-lea al P.C.R.

Total sector social i5t Sector de stat Sector C.A.P.

Soiul realizat

I
prev?zut

realizat realiza t

q/ha I %
1970 q'ha I % q/ha I %

Bintje '. 99,3 83,5 125,3 118,5 79,7 85,4 71,8

Merkur 118,9 100.0 1[0,0 148.6 100,0 118,9 100,0

Ora 142,0 119.4 179,1 lG3,1 109,7 137,9 115,9

După datele existente privind producţiile medii obţinute la trei soiuri
caracteristice pentru grupele a, c şi d în anii 1963-1967 (tabelul 1), rezultă

că în sectorul cooperatist al agriculturii (sector care asigură marea majori
tate a producţiei marfă) la soiul Bintje s-a obţinut o producţie cu 28,2%
mai mică decît la soiul MeI'kur, considerat martor, în timp ce la soiul Ora,
soi tipic industrial bogat în amidon, producţia a fost mai mare cu 15,9% faţă

de soiul Merkur. Comparaţiile au fost făcute pe întreaga producţie obţinută,

deşi nu toată această producţie coneură la reeuperarea cheltuielilor şi la
formarea unui beneficiu necesar asigurării reproducţiei lărgi te. Astfel, consi
derînd că, cu eît producţia este mai mică, cu atît procentul de tuberculi
mici, tăiaţi sau depreciaţ,i este mai mare (atac de mană fiind vorba de soiuri
sensibile) şi estimînd această cantitate la 20 q/ha pentru fiecare soi, iar sămîn
ţa la 30 q/ha, se constată că decalajul cantitativ este mult mai mare (tabe
lul 2) .Producţia marfă obţinută de pe un hectar cultivat cu soiul Bintje
este aproape numai jumătate d in cea obţinută la soiul Merkur şi numai 2/5
din cea asigurată prin cultivarea soiului Ora.

Tabelul 2

Producţia marfă existentă la cîteva soiuri de cartof, faţă de producţiile obţinute în
sectorul C.A.P. În anii 1963-1967

Producţia

din care: ,
Soiul total producţia marfă

q/ha sămînţă I tubeecuU cu I
q!ha valoare redusă

Iq/ha q/ha %

Bintje 85,4 30 20 35,4 51,3

Merkur 118,9 30 20 68,9 100,0

Ora 137.9 30 20 87,9 127,5
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Diferenţa de preţ de contractare existentă, 75 lei/q la soiul Bintje şi

60 lei/q la soiurile cu slabe însuşiri eulinare, este departe de a asigura echili
brarea venitului la unitatea de suprafaţă eultivată eu un soi de eartof de
tipul soiului Bintje, faţă de soiul Merkur sau Ora. Astfel, folosind datele din
tabelul 2 la ealeularea venitului brut pe seama produeţiei marfă, rezultă că

prin cultivarea soiului Bintje se asigură încasări la hectar în sumă de 35,4 X
75 = 2 655 lei, în timp ee prin cuHivarea soiului Ora încasările sînt de
87,9 X 60 = 5 274 lei, deei aproape dublu.

Tabelul>

Cheltuieli ce se fac pentru un tratament împotriva manei la un hectar de cartofi

Speci ficare

Transport ap~

Preparat solu\ie ~i ali ILentrit
Cc"t I.M.A.
c/v sul:at ne cupru
clv var pa~Ui

Total cheltuieli rlireete
cheltuieli COII;Ulle
cheltuieli generi:.le

Total gereral

Cost
U.M.

unitar total

Jei/t 23 14
lei/t 40 24
lei/ha 28 28
lei/kg 9 40
lei/kg 1 9

lei 115
lei 8
lei 10

Iri 133

Cartofii din soiuri semitimpurii sînt sensibili la_mană şi deci sînt nece
sare tratamente preventive împotriva acestei boli. In ţările eu agrieultură

avansată, numărul de tratamente este de 6-8 pe sezon. Executarea unui
singur tratament necesită eheltuieli în sumă de 133 lei (tabelul 3). Pentru
a se putea efectua tratamente este necesar să se lărgească baza tehnieo
ma terială (vase, depozite, utilaj pentru transportul apei, amena jarea sursei
de apă ete.), deci investiţii suplimentare, şi să existe un pers0!lal calificat
pentru pregătirea soluţiei şi supravegherea exeeutării luerării. In eondiţiile

unui an normal din punct de vedere al frecvenţei precipitaţiiloraceste măsuri

sînt sufieiente pentru prevenirea unui atac de mană, dar apariţia unei pe
rioade de ploi frecvente face imposibilă continuarea tratamentelor şi trebuie
intervenit cu defoliatori, pentru împiedicarea transmiterii bolii de la frunze
la tuberculi, ceea ee opreşte creşterea producţiei.

Din cele de mai sus rezultă limpede că prin cultivarea de soiuri de cali
tate superioară se obţin producţii mai mici eu cheltuieli mai mari şi cu
elemente de risc. Preţurile actuale, nefiind corelate cu cheltuielile ce se fac
pentru unitatea de produs, au influenţatnegativ structura pe soiuri a eulturii
cartofului. Astfel, la noi în ţară, cartoful de ealitate superioară şi de calitate.
este cultivat pe abia 25% din suprafaţa afectată acestei eulturi, în timp ce
procentul respectiv este de 83 în Belgia, 77 în Olanda, 74 în Franţa. Din
cele 25% din suprafaţa cultivată eu cartofi din soiuri superioare se rezolvă

consumul de vară şi autoconsumul unităţilorcooperatiste. In fondul central de
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produse agricole, conform precizarilor din contractele încheia te de I. L. F.
pe anul 1968, acest cartof participa abia în proporţie de 6 % la totalul canti
taţilor ce se preiau dupa 15 septembrie.

Efectul negativ al actualelor preţuri este mai semnificativ ilustrat de
extinderea rapidă în producţie a soiului Ora, soi industrial, care a fost cul
tivat în anul 1964 pe 1 400 ha, în 1965 pe 2 70..9 ha, în 1966 pe 5 700 ha,
iar în 1967 a ajuns sa se cultive pe 11 000 ha. In cazu] în care nu se iau
masuri urgente şi eficace, în special cu ajutorul preţurilor, este posibil ca în
cîţiva ani peste 50% din cartofii disponibili pe piaţa pentru uz culinar să

fie reprezentaţi de cartoful industrial.
Situa ţia existenta nu satisface pe consumatori. Ei pretind cartof de

calitate superioara, cu gust placut, de o forma corespunzatoare, uşor de cură

ţat şi care sa nu se fărîme la fiert, în timp ce tendinţa producţiei se îndreaptă

exact în sens contrar.
Structura producţiei de cartof pe grupe de soiuri trebuie schimbata

şi orientată spre sa tislacerea cerinţ,elor consumatorilor prin creşterea simţi

toare a ponderii soiurilor de calitate şi calitate superioara în totalul supra
feţelor cultivate. Acest lucru este posibil numai în masura în care unităţile

producătoare vor fi cointeremte materialiceşte să prefere în cultură astfel
de soiuri.

Singura cale justa şi eficientă spre schimbarea structurii producţiei

de cartof pe grupe de soi uri consta în o mai mare diferenţiere a preţurilor

pe grupe de soiuri, strîns corelate cu cheltuielile de producţie şi care să exprime
calitatea, parte componentă a valorii de întrebuinţare a produsului.

Identificarea preţului de cost şi a celui de producţie pentru fiecare
grupa de soiuri şi formularea de propuneri care sa ţina seama de cerinţele

legii valorii reprezintă scopul lucrării de faţă.

METODA DE CERCETARE

Evaluarea cheltuielilor de munca (vie şi materializa ta) necesare obţi

nerii unei anumite producţii de cartof este extrem de dificila, da torită imen
sei varietăţi de condiţii pedoclimatice şi social-economice care influenţează

atît producţia, cît şi totalitatea proceselor de munca solicitate de această

cultură. Diferenţa de condiţii se constată nu numai de la un bazin la altul,
ci şi de la o unitate la alta şi chiar în interiorul aceleiaşi unitaţi, de la o
fermă (brigadă) Ia alta.

A fost necesara calcularea unui preţ mediu pentru care s-a ţinut cont
de elementele cele mai tipice procesului de producţie al -acestei culturi,
cu posibilităţi de aplicare pe zonele potrivite acestei culturi.

Soluţia adoptată rezolvă just problema prin elaborarea unui preţ

mediu economic fundamentat, care, confruntat cu preţurile de cost efective
din unităţile mari producătoare, s-a dovedit satisfăcător.
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La elaborarea preţului de cost mediu s-a urmărit metodologia elabo
rată de I.C.E.A. şi s-a ţinut seama de:

- ag-rotehliica recomandată de cele mai recente cercetări ştiinţifice,

în raport cu stadiul de îmburuienare a terenurilor şi cu posibilităţile reale
de fertilizare a solului;

- setul de maşini agricole existent la dispoziţia unităţilor produ
cătoare;

- normele de lucru practicate în unităţi şi recomandate de literatura
de specialitate.

Unităţile de muncă luate în calcul au fost Z.o. şi z. p.a., iar evaluarea
lor în bani s-a făcut la 30 lei pentru z.o. (24 lei z.m.) şi 40 lei pentru
z.p.a.

Cheltuielile materiale cuprind atît c/v materiilor şi materialelor ce
se consumă în cursul procesului de producţie, cît şi cota-parte a uzurii unel
telor şi sculelor admisă de reglementările în vigoare.

Pentru stabilirea preţului de cost în condiţiile date, la ,nivelul pro
ducţiei ce se va realiza în anii următori, s-a recurs l~ producţiile medii
obţinute în ultimii ani (1963-1967) la nivel republican. Raportul între
producţiile medii obţinute la soiurile considera te reprezentative şi pentru
care există date (Bintje pentru semitimpurii, :Merkur pentru tardive şi

Ora pentru cartofii industriali) a fost păstrat şi pentru anii următori, cifrele
absolute fiind însă corectate pentru a exprima nivelul prevăzut în docu
mentele Congresului al IX-lea al P.C.R. pentru anul 1970.

REZULTATELE OBŢINUTE

Pentru realizarea unei producţii de cartof, de 100 q/ha sînt necesare
61 z.a. şi 15 z.p.a. (tabelul 4). Din lucrările ce se execută o parte au un
caracter mai stabil, fiind cu referire la suprafaţă. Obţinerea unei producţii

mai mari modifică volumul de muncă la adunatul şi transportul recoltei.
Pentru fiecare q de tuberculi obţinut în plus, sînt necesare 0,176 Z.o. şi

0,033 z. p.a. sau 6,60 lei. Precizarea acestui element creează premise pentru
calcularea cheltuielilor pentru orice producţie la grupele de soiuri tardive
sau industriale care nu necesită lucrări de combatere a manei. Volumul
de lucru manual a fost just stabilit, deoarece, confruntînd numărul de Z.o.
rezultat (tabelul 4) şi recalculat numai în funcţie de producţie atît cu
datele din literatură, cît şi cu realizările din unităţile de producţie (tabelul
5), acesta continuă a fi o medie.

Calculînd numai strictul necesar pentru obţinerea producţiei, chel
tuielile. materiale sînt în volum de 740 lei (tabelul 6). Includerea c/v unor
cantităţi de îngrăşăminte chimice ar fi viciat rezultatele, deoarece prin
aplicarea lucrărilor prevăzute şi a unei cantităţi de 25 t/ha gunoi de grajd
se pot obţine producţii mai mari decît acelea cuprinse în studiu, iar apli
carea de îngrăşăminte chimice trebuie să conducă la producţii mult supe
rioare ~elor cu Care s-a lucrat.



Oeviz de lucrări la .:ultura cartofului

Tabelul 4 t-.:J..,.
00

Necesar la hectar

I. R.A. 88 Cost Cost
Alte

Norma Nr. cheltuieliLucrarea pe zi mun-

,~aa I z.o. z.p.a. băneşti Observaţii
citori z.o. z.p.a.

,oaa I zona lei lei lei
II III

Transport bălegar 3000 kg 1 8,33 8,33 - - -
Împrăştiat bălegar 7500 kg 1 3.33 -- - -- -
Transport îngrăş. chimice :1 000 kg 1 0,10 0.10 - - --
Aplicc.t îngră~. chi mice (2 ori) 20 ha ? 0,10 - - - -
Arătură adîncă rle toamnă 4 ha -- - -- 588 440 ?9ţ

Grăpat primăvara 30 ha - - - 30 2~-\ 15
Pregăti t teren pt. plantare 14 ha - - _. 106 80 5:i cultivat
Ales cartofi pL plantare 400 kg 1 7,50 -- -'- -- - sau discu-
Trano;;portat cartofi la cîmp 3000 kg 1 1,00 1,00 - - - it+grapă
Incărcat cartofi în buncăr 4000 kg 1 0.75 - - -- -
Plantat t:u maşina 4 k~~ - -- _. 1c'O 143 95
Grăpat 20 ha -- - - 30 23 15
Prăşit de patru o: i 2 ha - - - 280 212 140
Pdlşit manual 1 0,12 ha 1 8,2·3 - - - -
Pră~it manual 2 0,15 ha 1 6,66 - --- - -
Stre-pit <.:ontra dăun8toriior 20 ba 1 0,0,) - - - -
Transport apă 3000 I 1 0.20 - - - -
Preparat amestec 3000 1 1 0,20 - - - --
Prăfuit contra dăui'ătorilGf 20 ha 1 0,05 - - - --
Plivit manual 0.25 ha 1 - - - - --
SC('S cadofi 2 ha - - - - - --
Adunat, sortat, pus în grămezi 700 kg 1 14,~;0 - - - -
Grăpat 2.5 ha 1 0,40 0.-10 - - --
Cultivat + grapă - -- - _•.- lat) 80 ,5~

Aşezat cartofi în beci (si loz) 12 t 1 0,08 _. - -- --
Transportat cartofi 3 1<'m . 3000 k!! 1 :i,3:3 3,33 - - --
Ars vreji 1 ba 1 1 - - - -
NeprevăJ:ute 10% 5,20 1.64------- ---

1
56+0

'01
Tota! 61 15 1 630 1 226 815 Gaa Î sau 8

sau
9XO,60
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Tabelul 5

Confruntări privitoare Ia necesarul de Z.o. Ia 1 hectar teren cultivat cu cartofi

Necesar z.o./ha

Producţia la care
Sursa Je date cu care face confruntarea se referă

kg/ha

Har t i (1 S. şi calab., Dati: utile pentru
lucr;ztorii din agricultt..rQ, E di t Agro-
Silvid, Bucureşti, 1967: p. 107 10 000

Mic u 1e· c u A., Aspf:cte din expe
rienta fermierilor din S. C'. A. in culti
wrea plantelor de cÎmp. Edit. Agro-
SiIvică, hucureşti, 1967, p. 189-190. 24300

G.A.S. Prejmer, în medie pe anii 1()65-
1966*) 18500

G.A.S. Feldioal "~o Î:1 medie pe ~ 964-
1966*) 1f) 182

G.A.S. H51r:hiu, în medie pe anii 1964-
1966*) 18753

G.A.S. Cătălina, 1'11 medie pe anii 1964--
1966*) 15 716

C.A.P. Sîmpetru (jud. Bra~ov), în medie
pe anii 1964-1907 16772

C.A.P. Ruteni (jud. Argeş), în medie pe
anii 1965-·1967 13 820

după sursa
sppcifică

63,71-80,79

120,00**)

6,5,00

74,00

71,00

71,SO

66,70

91.70

după studiul
propriu recalculat

în funcţie de
producţie

61,00

80,35

72,51

70,17

76,41

71,07

72,08

6G,82

*) După dările de seamă anuale.
**) Probabil zile om de 8 ore. În acest caz consumul real în z.o. de 10 ore = 96, inclusiv munca'

de supraveghere, control şi executarea mecanizată a lucrărilor.

Tabelul 6

clv în cazul materialelor necesare pentru cultivarea unui hectar de cartofi

Materialul

Gunoi de graj d
Saci (uzură la materialul de plantat)
Detox praf
Detox solutie
Uzură sape: furci coşuri
Consum paie pentru iLolări ~i c:here~tea

pentru ră~ufl~tori

Total

Ilo) Sume subvenţionate de M.A.S.

Cantitatea

25 t
GO bue.
40 kQ
15 kg

Val. unit.
lei

20
3
2.5

12

Sume
lei

500
180

(100) *)
(180) *)

40

20

740
(1 O?O)*)
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Cheltuieli necesare cultivării unui hectar de teren cu cartof (Iei)

Productia:

8

Tabelul 7

Cheltuielile
100 q/ha 150 q/ha 200 q/ha

Cheltuieli cu forţa de muncă 1 830 2094 2358
z.p.a. 600 666 732
I.M.1\. 545 792 1 034
Materii :i materiale 740 740 740
Semi nte 1 800 1800 1 800

Total I 551S 6092 6664

Cheltuieli comune 7% 386 426 466 ---
Total II 5891 6318 7 130

CheIi llieli !-2.efleralp 8% 473 521 570 _.-
Tobl TII 6364 7039 7700

Preţ de cost (lei/q) 63,64 46,92 ~~8,50

Cheltuielile comune şi generale au fost calculate în procent mediu
faţă de realizările unităţilor cercetate.

Preţul de cost al cartofilor din soiuri tardive sau industriale, deci
soiuri care nu necesită tratamente împotriva manei, este cuprins între
63,64 şi 38,50 lei/q (tabelul 7). Trebuie remarcat faptul că la producţia

de 100 q/ha s-a calculat tariful I.M.A. din grupa a treia de tertilitate
pentru cartofi.

Pentru verificarea exactităţii calculelor s-a procedat la o nouă con
fruntare cu da tele din unităţile de producţie şi anume cu preţuri de cost
mediu înregistrat la 12 unităţi agricole de stat şi la 10 C.A.P.l în anii
1964-1967 (tabelul 8). Cifrele se referă numai la cartoful de toamnă, deci
nu includ lucrările de combatere a manei. Se constată că preţurile de cost
rezultate în urma calculelor proprii păstrează caracterul de medie, situîn
du-se între costurile realizate în sectorul de stat şi cel cooperatist.

Cheltuielile de producţie stabilite astfel sînt folosite pentru preci
zarea preţului de cost la cartofii destinaţi marilor consumuri şi cartofii
industriali. Pentru stabilirea cheltuielilor ce se fac la cultivarea soiurilor
de calitate superioară şi de calitate trebuie adăugat costul tratamentelor
împotriva manei, tratamente care, după cum s-a arătat, costă fiecare 133
lei/ha. În calcule sînt prevăzute patru tratamente pentru soiurile de calitate
superioară (foarte sensibile) şi două tratamente pentru soiurile de calitate
(sensibile). Utilajul existent, referirea la o etapă scurtă (3-14 ani) îndrep
tăţesc numai o astfel de prevedere pentru a rămîne în limitele realităţii

1 C.A.P. respective au ţinut evidenţa preţului de cost sub îndrumarea I.C.E.A.
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Cheltuieli la un hectar cultivat cu cartofi
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Tabe!ul 8

LA.S. I C.A.P.

dif. faţă de calc. h It h It dif. faţă de calc.
cheltuieli chEltuieli

c e u- c e .u-
Anul producţia

I
["'OdUC. leii cal· leii

I
q/ha calculate efective \V: culate efecivelei lei + - q a lei lei + -

1964 156,1 7079 8350 1 271 - 165,5 7473 5408 -- 2 (l65
1965 163,1 7 126 8862 1 736 - 178,8 7588 6424 - 1 164
1966 186,0 7251 9455 2204 - 202,0 7 715 7063 -- 6S2
1967 120,6 G 844 9317 2473 -- 158,3 7425 8 ~OO 775 --

Notă: Recalculările s-au făcut pentru 1. A.S. în raport cU producţia de 150 q/ha, din cauză că muncile
1.M.A. sînt medii, iar pentru C.A.P. cu I'roducţla de 200 q1ha, muncile 1.M.A. fiind maxiT"e.

concrete. Pe de altă parte, eficienţa economicăa tratamentelor fiind deosebit
de ridicată, aplicarea unui număr dublu de tratamente va asigura o sporire
a rentabilităţii cultivării acestor soiuri şi nicidecum efecte contrarii.

Pentru grupa de soiuri de calitate s-a luat soiul Desiree, a cărui pro
ducţie s-a calculat prin interpolare, din lipsă de date. Acestui soi i se pre
vede o pondere mare în interiorul grupei; pentru soiurile existente în grupă

nu există date concludente în ceea ce priveşte suprafaţa şi anii de cultură.

Tabelul 9

Cheltuieli medii pentru cultivarea unui hectar de teren cu cartofi
în anii 1970-1973, la producţiile planificate pentru anul 1970

pe ţară

Producţia
Cheltuieli

Preţ dela 1 ha
Grupa de soiuri prevăzută cultivat cost

q/ha lei leijq

Calitate superioară 125,3 7407 59.11
Caii tate 140,0 7239 51,71
Marile consum uri lf,Q,O 7039 46.03
Indu'3trie 179,1 7232 40,38

Cheltuielile pentru fiecare grupă de soiuri, cu producţii recalculate
pentru o medie pe ţară de 150 q/ha în anul 1970, sînt prezentate în taLelul
9. Preţul de cost rezultat este totuşi nereal, deoarece sămînţa s-a luat la
acelaşi preţ la toate grupele de soiuri (60 lei/q), ceea ce nu este normal.
Preţul cartofilor de sămînţă, trebuind calculat cel puţin la nivelul pre
ţului cartofilor de consum, e propus de 100 lei/q la cartoful de calitate
superioară, 75 lei/q la cartoful de calitate, 60 lei/q la cartoful pentru marile
consu~uri şi 50 lei /q pentru cartoful industrial.
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La fel trebuie reealcula tă producţia marfă posibilă, deoarece nu toţi

tuberculii pot ti valorifica ţi la acelaşi preţ. Cartofii mici, tăiaţi, bolnavi,
cu leziuni mecaniee sau de altă na tură etc. sînt improprii pentru comer
cializat în vederea consumului şi nici nu mai prezintă dilerenţieri calitative
demne de luat în seamă la folosirea lor drept furaj pentru animale. În ta
belul 10 sînt efectuate aceste recalculări şi preţul de cost al producţiei

marfă posibile oglindeşte real diferenţa de cheltuieli pe unitatea de produs.
Cartoful din soiurile superioare are un preţ de cost cu aproape 90% mai
mare decît cartoful din soiul Ora, de cca 75 lei/q faţă de cca 40 lei/q.

Tabelu! 10

CheltuieliJe efective complete pentru fiecare grupă de soiuri la producţiile prevăzute pentru
anul 1970

De recupe-
Preţul de

Producţia Cheltuieli
Valoarea rat pe

Preţ de prod. seama cost al
Grupa de soiuri medie totale cost secundare prod. prin- prod.

q/ha Iei/ha lei/q Iei cipale principale
Iei/ha lei/q

Cartofi tari pentru salată 125,3 8484 67,03 600 7884 74,87
Cartofi puţin făinoşi pentru

comum culinar 140,0 7623 54,45 600 7023 58,52
Cartofi făinoşi pentru consum

culinar si industrie 150,0 7039 46,93 600 6439 49,53
Cartofi indmtriaJi 179,1 6897 ~8,51 600 6297 39,58

Stabilirea pretului de livrare a productiei marfă are în această situatie
() fundamentare ec~nomică, prin cunoaşte~'ea precisă a preţului de c~st
al producţiei marfă.

Stabilirea preţului de livrare de către producător mai trebuie să ţină

seama şi de asigurarea unor posibilităţi cerle pentru respectarea prevede
rilor statutare ale C.A.P. Reglementările în vigoare prevăd că aceste uni
tăţi vor vărsa la fondul de pensii 3,5 % din valoarea producţiei globale,
sumă ce se constituie din fondul de consum. Statutul mai prevede ajutoare
în natură pentru consumatorii în vîrstă înaintată, precum şi alocări în
natură şi în bani pentru acţiuni social-culturale (ex. creşe etc.). Apoi, din
producţia netă se cere ca o cotă-parte de 18-25% să fie alocată pentru
investj-ţii şi repara ţii ca pita le.

Incasările de pe urma realizării producţiei de cartofi.~a marfă este
necesar să fie de o asa mărime încît să nu afecteze cu nimic valoarea z.m.
În tabelul 11 sînt c~lculate beneficiile pe seama cărora se fac alocările la
fondul de acumulare şi casa de pensii, ele fiind în volum de 1 206 - 1 782
lei}ha. Pentru soiurile superioare calitativ preţul de realizare va trebui
să asigure însă şi o cotă mobiliza toare, pentru stimularea trecerii la culti
varea acestor soiuri. Acest deziderat s-a avut de asemenea în vedere la
formularea propunerilor pentru noi preţuri de contractare la cultura car
tofului.
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Tabelul 11

Calculul elementelor care determină mărimea venitului net în C.A.P. (Iei)

Specificare
Cartofi ICartofi puţin Cartofi făinoşi

făinoşi pentru consum
tari pentru Ipentru consum culinar şi

salată culinar industrie

Cartofi
industriali

Valoarea producţiei globale.
din care:

- 3,[,% fond de \). n~ii

-- 2.0 0.;; alte fon'duri de
consum

Retribuirea forţei de munc~.

din care:
- cheltuieli direct,,~

- 60% din costul z.p.a.
- .50% di fl cheltuieli coni.
- 35% din chi:'ltuieJi gen.

Total fond consum -
Total acumulare
Cheltuieli necuprinse în p.e.
Venit net/ha prin noile preturi

Il 130 9600 8400 8290

390 336 '294 200

222 192 168 166
2898 2945 2886 3118

2 142 21t)O 2094 2247
379 390 400 139
202 218 213 23~

175 lG7 179 199
3310 3475 3348 3574

780-1 170 772-1 158 744-1116 79·1--1 191
1 392-1 732 1 300-1 6E6 1 206--1 578 1 250--1 6/17

2646 1 977 1 361 1 39;)

Satisfacerea completă a acestor cerinţe statutare este realizată, deoa
rece la preţurile propuse se asigură un venit net la hectarul cultivat cu
cartofi în sumă de 1 361 - 2 6q6 lei (tabelul 12).

Tabelul 12

Preţuri propuse, cheltuieli efectuate la hectar prin includerea seminţei la preţul propus, bene
ficiul la hectar şi rentabilitatea culturii

Cheltu- Valoa- Valoarea Total Venit la
Preţul ieli la rea prod. venit la Venit net 1 000 lei

Grupa de soiuri lei/1<g hectar prod. princ. hectar la hectar cheltuieli
lei sec. lei lei lei lei

lei

Semiti mpurii (Bintje) 1,00 8.484 600 lO 5~0 11 130 2646 1 312
Semitardivr (Desiree) 0.75 7623 600 9000 9600 1 977 1 259
Tardive (Merkur) 0.60 7039 600 7800 8400 1 361 1 193
Industriale (Ora) 0.50 6897 600 7690 8290 1 393 1 202

Preţurile propuse, de 1,00 lei/kg la cartoful de calitate superioară,

0,75 lei/kg la cartoful de calitate, 0,60 lei/kg la cartoful pentru marile
consumuri şi 0,50 lei/kg la carLoful industrial (tabelul 12), satisfac condi
ţiile de mai sus. Aplicarea lor asigură o rată a rentabilităţii echitabilă l

de 20,2 pînă la 31,2%, mai mare la soiurile superioare. Venitul net la uni
tatea de suprafaţă cultivată este mai ridicat tot la aceste soiuri şi con
stituie astfel un element mobiliza tor.
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Tabelul 13

Situaţia încasărilor băneşti de către C.A.P. privind livrările de cartofi la preţurile actuale şi

la cele propuse *)

I

I
Sume de Sume de

Cantitatea Preţul
încasat de

Preţ + încasat de
către unităţi către unităţi

Soiurile contractată actual la preţul primă la pretul

I
t lei/kg actual lei/kg propus

mii lei mii lei

1. Bintje 8000 0,75 6000 1,00 8000
2 Giilbaba 10000 0,75 7500 1,00 10000
3. Un~enta 5500 0,75 4025 1,00 5500
4. Braşovean 1 000 0,75 750 1,00 1 000
5. Fila 1 500 0,75 1 125 0,75 1 125
6. Merkur 296 aoo 0,60 177 600 0,60 177 6()()
7. Voran 15500 0,60 9300 0,60 9300
8. Alte soiuri pt. marile

consumuri 56000 0,60 33600 0,60 33 6(){)
9. Ora 42000 0,60 2 100 0,50

I
.1750

10. Amestec 3500 0,60 2 100 0,50 1 750

Total 439000 - 267200 -- 26887C

*) După specificarea soiurilor în contractele încheiate pe 1968.

Studierea efectului adoptării sistemului de preţuri propus pe plan
financiar s-a făcut în tabelul 13, luîndu-se ca bază contractările pe anul
1968. Practic venitul brut al unităţilor cooperatiste rămîne acelaşi, în cazul
în care şi în anul 1969 pri'n adoptarea preţurilor propuse se contractează

aceleaşi soiuri. Concomitent cu sporirea cantităţilor contractate din soiu
rile superioare, veniturile unităţilor vor creşte treptat. Justeţea preţurilor

propuse este confirmată atît de calculele prezenta te cît şi de piaţa liberă,

care în permanenţă, dar mai ales din toamnă pînă în primăvară, recunoaşte

aceste diferenţe calitative, prin preţurile practica te.
Sînt satisfăcute exigenţele intensificării producţiei, la cheltuieli mai

mari la unitatea de suprafaţă asigurîndu-se beneficii în procent mai mare.
Se consideră că preţurile propuse pot fi întrebuinţate şi pentru stimu

larea fondului central de produse agricole, prin defalcarea lui în preţ de
contract şi primă pentru livrarea integrală a cantităţilor contractate, dar
aplicabilă numai la cantităţile Încadrate în STAS (tabelul 14).

CONSECINŢELE SISTEMULUI DE PRETURI PROPUSE

- Se vor extinde în producţie soiurile de cartof de calitate şi de
calita te superioară şi astfel se vor asigura posibilităţile de satisfacere a
cerinţelor consumatorilor cu produse de calitate. Se va determina apariţia

în cantităţi mai mari a unui produs solicitat pe piaţa externă, conţinînd
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Tabelul 14

Defalcarea preţurilor de realizare a cartofilor ca marfă în elemente
de preţ de contract

255

Grupa de i'oiuri
Preţ de

contract
lei/kg

Primă pt.livra. Total sume î~
rea cantităţii casate de un~
contractate, t~tea produca.

pL cantitatea .oare pentr!-!
coresp. STAS 1 kg cartofi

lei/kg SŢAS
lel/kg

Semitimpurii (Bintje) 0,90 0,10 1,00

S~mitardive (DbireE') 0,68 0,07 0,75

Tardi ve (.Merlmr) 0,54 0,06 0,60

1ndustriale (Ora) 0,45 0,05 O,EO

caracteristicile dorite (gust, culoare, consistenţă etc.) şi în alte perioade
decît la începutul verii. Creşterea ponderii cartofului de calitate superioară

în totalul suprafeţelor cultivate cu această plantă se estimează la 55%
în anul 1972.

- Venitul ţărănimii cooperatiste va fi practic acelaşi în anul aplicării

acestor preţuri, urmînd a creşte progresiv în anii următori, concomitent
cu sporÎl~ea suprafeţelor cultivate cu cartof de calitate superioară.

- In decurs de un an trebuie completată baza materială necesară

executării lucrarilor de combatere a manei, pentru a se evita scăderea

simtitoare a productiei în anii favorabili aparitiei acestei boli.
, - După intrar~a în vigoare a preţurilor p'ropuse, va fi solicitat ma

terial de sămînţa din soiurile superioare din zonele închise în cantitaţi

tot mai mari. Măsurile pentru asigurarea sortimentului fiind luate, este
necesară urgentarea organizarii centrelor de selectare şi calibrare.

- Existenţa a patru categorii de cartof ridica probleme organiza
torice pentru LL.F., în ceea ce priveşte identificarea soiurilor, prelucrarea,
circulaţia şi desfacerea mărfii; în acest sens, trebuie luate masuri din
timp şi eficace. Preambalarea cartofilor de calitate superioară se impune
de urgenţa.

- Noul sistem de preţuri va grăbi ritmul de creştere a producţiei

medii pe ţară prin asigurarea unei mai juste specializări a bazinelor pro
ducătoare, va contribui la creşterea gradului de concentrare prin creşterea

investiţiei specifice şi va majora baza materială a exportului de produse
agricole.

CONCLUZII

1. Structura suprafeţelor cultivate cu cartof, pe grupe de soiuri,
este total nesatisfăcătoare. Din totalul cartofilor preluaţi după 15 sep
tembrie soiurile de calitate sînt în proporţie de 6%. Sistemul de preţuri,
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prea puţin diferenţiat, a contribuit în mare măsură la crearea acestei
:situa tii.

'2. Preţurile inclusiv primele, de 1,00 lei/kg pentru soiurile de cal ita te
superioară, 0,75 lei/kg pentru soiurile de calitate, 0,60 lei/kg pentru car
tofii de consum şi 0,50 lei/kg pentru cartofii industriali, sînt în măsura

să satisfaca unităţile producătoare recuperînd cheltuielile de producţie

pentru fiecare grupă, reflectă calitatea în structura preţului şi încurajează

producerea unui cartof de calitate prin diferenţierea beneficiului.
3. Adoptarea noilor preţuri nu are repercusiuni negative pe plan

financiar si asigură în perspectiva cresterea simtitoare a veniturilor tăra-

nimii cooperatiste. " ,
4. Modificarea preţurilor va conduce la modificarea structurii pro

ducţiei de oartofi, Care se va apropia în cîţiva ani de structura actuală din
unele ţări cu agricultură avanSată. Va fi neceear6 sporirea bazei materiale
a agriculturii şi perfecţionarea sistemului de comercializare a produsului.

5. Cartoful din soiuri superioare ajunge la maturitate tehnică mai
devreme şi va putea fi comercializat mai devreme. Prelucrarea lui va trebui
să înceapă la 1 septembrie. În acest fel se atenuează vîrful de munci agri
,cole din toamnă şi se extinde perioada de 1ivrare a cartofului pentru apro
vizionările de iarnă.

Pre?entată Comitetului de redactie
la 20 iuriÎf 19t r;,
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CERCETĂRI PRIVIND FOLOSIREA FĂINII DIN VREJI DE CARTOF
îN ALIMENTAŢIA PUILOR DE CARNE

T. EDU

Pentru hrana animalelor vrejii de cartof proaspeţi sînt practic inuti
lizabili datorită palatabilităţii lor, iar încercările efectuate pentru însilo
zarea lor simplă sau în combinaţie cu alte furaje au ridicat o serie de pro
bleme legate de calitatea silozului obţinut, datorită fermentaţiilor nedorite
sau pierderilor de substanţe nutritive.

În scopul valorificării vrejilor de cartof în alimentaţia animalelor,
în cadrul prezentei lucrări s-a experimentat producerea făinii din vrejii
de cartof prin uscarea şi măcinarea acestora. Făina de vreji astfel obţinută
s-a utilizat în diverse proporţii în raţiile puilor de carne.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Făina de vreji de cartof (frunze, tulpini şi rădăcini) a fost obţinută

din;Ivreji cu rădăcini de culoare verde-gălbuie sau verde-brună adunaţi

din cîmp după recoItarea cartofilor în a doua jumătate a lunii septembrie.
Prelucrarea vrejilor de cartof s-a făcut după tehnologia de producere a
făinii de lucernă în agregatul UFV-400. Vrejii s-au tocat cu TMS-6, iar
uscarea, măcinarea şi cernerea lor s-a făcut în agregatul sus-amintit.

Făina de vreji obţinută se prezintă ca o pulbere fină de culoare verde
închis, cu miros caracteristic. In comparaţie cu făina de lucernă, are o
fineţe mai mare şi o culoare mai închisă.

După recomandările lui Bol ton (1967), făinurile din furaje verzi
trebuie să conţină cel puţin 13% proteină brută, calculată la un procent
de maximum 10% umiditate. Pentru raţiile păsărilor, o făină din furaje
verzi de bună calitate trebuie să conţină cel puţin 17 % proteină brută.

Valoarea nutritivă a făinii de vreji de cartof (tabelul 1) o recomandă

ca o sursă furajeră valoroasă pentru păsări, depăşind prin conţinutul În
proteină şi grăsime valorile medii ale făinii de lucernă pentru aceste ele
mente. Făina de vreji are un conţinut ridicat în calciu şi potasiu şi o canti
tate relativ ridicată de caroten. Probele de făină obţinute din vreji proas
peţi (numai frunze şi tulpini, fără rădăcini) conţin în medie 19,04 % pro
teină brută, 3,09% grăsime şi 108 mg/kg caroten.
17 - :~,,: 31e, VoI. II
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Tabelul J

Valoarea nutritivă a făinii de vreji de cartof comparativ cu făina

de lucernă

Specificare

Umiditate (%)
Proteină brută (%)
Grasime (% J
Cenuşă ~%)

Calciu (%)
Fosfor (%)
Potasiu (%)
Caroten (mg/kg)
Solani nă( mg/kg)

Făină de vreji de
cartof

x± sx

8,63+0,24
17,96±0,55
2,93:1:0,44

11,SI±0,82
2,31±O,'27
0,19+0,0:3
2,41±O,64

6O,06:±~5,.;8
7~;, 30±6,15

Făihă de
lucernă *)

x

8,00
16,80
2,30
9,50
1,35
O,~iO

2,46
104,50

*) După raportul Consil iului naţional de cercetări al S. U. A. şi

Comitetului naţional de alimentaţia animalelor din Canada, publ icaţia
659, Washington.

Pentru stabilirea influenţei făinii de vreji de cartof folosită în raţiile

puilor ~e carne, în anul 1968 s-au organizat la LC.C.S. Braşov două expe
rienţe. In prima experienţă, efectuată pe pui metişi Cornish X New Hamp
shire, s-a cercetat influenţa adaosului de făină de vreji în raţii, iar în a doua
experienţa, efectuata pe pui New Hampshire, s-a urmărit efectul substi
tuirii făinii de 1ucernă cu făină de vreji în raţiile puilor, conform schemei:

Experienţa. A

V1 (Mt.) -51 pui C X NH -raţia de bază;

V2 - 47 pui C X NH - raţia de bază + 1,5% HUna de vreji;

Experienţa B

Vs (Mt.)-61 pui NH -raţia de bază +2% făină de lucernă;

V4 - 59 pui NH - raţia de bază + 2% făină de vreji;
V & - 60 pui NH - raţ,ia de bază + 4 % făină de \Treji;
V 6 - 60 pui NH --,-,- raţia de bază + 6 % făină de vreji.

" Puii au fost crescuţi în baterii de la vîrsta de o zi pînă la 65 zile,
urmărindu-se în dinamică la 17, 34, 51 şi 65 zile greutatea lor corpora'Iă,

sporul în greutate, consumul şi convcrsiunea furajelor, mortalitatea. La
65 zile s-au efectuat masurătoriJecorporaleşi s-a determinat randamentul
la sacrificare ..

:Influenţa făinii de vreji asupra sănătăţii puilor s-a studiat prin deter
minarea elementelor figuraţe .şi. a unor constante ale sîngelui, precum şi

prin analize privind calitatea cărnii. .



3 FOLOSIREA FAINIl DIN VREJI ':OEJCARTOF îN ALIMENTAŢIA PUILOR

'Structura şi valoarea nutritivă a raţiilor pentru perioada 1-34 zile
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Tabelul 2

Cornish X New New Hampshire
Hampshire

Specificare
V 3(Mt.) t V --2%

VdMt.)
\12- 1,5% V 5-4% V~-6%
f~ină vreji -2% făi1]ă răi~ă v;eji făină vreji făină vreHlucerna -

Structura ra{iei î%)

Porumb 50,0 50,0 SO,O 50,0 50,0 50,0
T8rî;e grîu 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Şfot soia 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Şrot ;loarea ·soarel ui 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Orz 4,0 2,5 4,0 4,0 2,0 --
Făină lucernă - -- 'l,a - - -
Făină vreji -- 1,5 __o 2,0 4,0 6,0
Făină carne oase 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Făină peşte 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 n,O
Lapte praf smîntîni t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
f)rojdie furaj~ră 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Carbonat de cakiu 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Făin3 oasE' 0,:3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3
Grăsime 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Supernuclee 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sare 0,2 (\,2 0,2 0,2 0,2 0,2

T (; taI 100 100 100 100 100 100

Valoarea nutritiL'ă

Proteină brută (g%) 22,10 22,20 22,07 22,14 22,28 22,42

Gră')i me (g%) 5,90 5,91 5,85 5,85 5,87 5,89

Celuloză (g%) 3,28 3,28 3,26 3,26 3,27 3,27

Calciu (g%) 1,14 1,17 117 1,18 1,23 1,27

Fosfor (g%) 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63 0,62

Metionină (g%) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Lizină (g%) 1,16 1,17 1,16 1,16 1,17 1,17

Triptofan (g%) 0,21 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22'

Arginină (g%) 1,44 1,42 1,43 1,43 1,41 1,41

Energie metabolizabilă

(kccJ/kg) 2987 2962 2 962 2962 2929 2897

Energir productivă

(k~al/kg) 2047 2028 2034 2034 2010 1986
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Structura şi valoarea nutritivă a raţiilor pentru perioada 35-65 zile

4

Ta,;elul 3

Cornish X New New Hampshire
Hampshire

Specificare It

V1(ML)
V 2-1.5% V 3(ML) V 4 -2% V 6 -4% V5-6%
făină vreji -2 % făină făină vreji făină vreji fâină vrej!'

lucernă

Structura raţiei (%)

Porumb 54,5 54,5 55,(' 55.0 55,0 55,0
Ţ.grîţe grîu 6,5 6 r: 4,8 4,8 4,2 4,~,u

Şrot soia 14,0 J4,0 13,5 13.5 13,5 13,5
Şrot floarC"a -soarel ui 4,5 4 r:. 4,0 4,0 4,0 4,0,<-

Orz 3,0 1,5 4,0 4,0 2,0 -
Făină lucernă - - 2,0 - - -
Făină vreji - 1,5 - 2,0 4,0 6,0
Făină carne oase 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Făină peşte 4,0 4.0 4,5 4,5 4,5 4,5
Lapte praf smîr.Eni t 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6
Drojdie furajeră 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2
Carbonat de calciu 0,9 0,9 0,8 0.8 0,8 0,8
Făină oase 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Gr5sime 4,2 4,2 3,5 3,5 3,5 3.5
Suf'ernuc1ee 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sare 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tot a 1 100 I 100 100 100 100 100

lialoarea nutritil'.1

Protein~ brută (g%) 19.48 19,58 19,53 19,60 19,64 19,78

Grăsi me (g%) 7,57 7,52 6,65 6,65 6.64 6,55

Celuloză (g%) 2,91 2,91 2,96 2,96 3,08 3,08

Cakiu (g%) 1.03 1,06 1,04 1,05 1,09 1,14

Fosfor (g%) 0,76 0,72 0,73 0,72 0,71 0,71

Metionină (g%) 0,28 0,24 0,38 0,38 0,38 0,38

Uzină (g%) 0,98 0,93 0,98 0,98 0,98 0,98

Triptofan (g%) 0,22 0,21 0,18 0,18 0,26 0,26

Arginină (g%) 1,41 1,28 1,25 1,25 1,22 1.22

Enf'fgie metabolizahi1ă

(kcal/kg) 3058 3034 3018 3018 2972 2939

En~rgie productivă

(k:allkg) 2 115 2098 2082 2082 2050 2026
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Furajarea puilor s-a făcut la discreţie, astfel: în perioada 1-34 zile
cu o raţie "starter" conţinînd 22,07 - 22,42 % proteină brută şi 2 897 
2 987 kcaIlkg energie metabolizabilă (tabelul 2), iar în perioada 35-65
zile cu o raţie de finisare conţinînd 19,48 -19,78% proteină brută şi

2 939 - 3 058 kcaIlkg energie metabolizabilă (tabelul 3). In perioada de
finisare l'aţiile puilor Cornish X New Hampshire din experienţa A au avut
un conţinut mai ridicat în grăsime, deci şi o valoare energetică mai mare.

REZUlTATI:LE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Greutatea corporală a puilor Cornish X New Hampshire din V2 , cu
1,5% făină de vreji în raţie, a fost mai mare decît greutatea puilor din VI
(martor) la 17 zile, ajungînd să o depăşească cu 2,85 % şi 2,91 % la 34
şi respectiv 51 zile, iar la 65 zile cu 0,44 %, ceea ce nu reprezintă o depăşire

semnificativă (fig. 1).

Fig. 1 - Dinamica greutăţii corporale a puilor din experienţele

cu folosirea făinii de vreji în raţii.

Fig. 1 - Body weight dynamics in pullets used in the experiments
of stalk meal feeding in the ration.

Puii New Hampshire din V4 , Vs şi V6 , cu 2%, 4% şi respectiv 6%
făină de vreji în raţie, depăşesc prin greutatea corporală puii din Vs (martor)
cu 2% făină de lucernă în raţie, la toate datele de control. La vîrsta de
65 zile greutatea corporală a puilor din V4' Vi şi V.. depăşeşte pe cea a 'puilor
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din varianta martor eu 2,19%, 2,19% şi respectiv 0,13%, ceea ce nu
reprezintă o depăşire semnificativă (fig. 1).

Greutăţile corporale finale mai mari ale puilor din variantele expe
rimentale fa ţăde cei din variantele martor sînt reflecta te şi de sporul zilnic
în greutate mai ridicat realizat în aceste variante .la datele de control.
Figura 2 ilustrează creşterea sporului mediu zilnic odată cu creşterea vîr-

/-'P /?~t3~
'"c::>e/'/oe5?ob:> fZ//2V

Fig. 2 - Dinamica sporului in greutate la puii din experienţele

cu folosirea făinii de vreji În raţii.

Fig. 2 - Weight gain dynamics in pullets used in theexperi
ments of stalk meal feeding in the ration.

stei puilor, ajungînd pînă la 33,77, g/zi şi 31,99 g/zi în VI şi respectiv V2
(Cornish X New Hampshire) în perioada 51-65 zile şi pînă la 26,42 g/zi,
29,04 g/zi, ,27,,87g/zi şi 26,61 g/ziîn V~, V4' V 5şi respectiv V 6 (~ew Hamp
shire) în aceeaşi perioadă. Figura 2 aratădeas~U!-enea superioritatea puilor
metişi dine:xperienţa A faţă de puii Ne'YHampshire i din experienţa B.

Odată cu sporul în greutate creşte şi consumul de furaje pe cap şi

zi, p;'ecum şi convel'siunea furaje!or, astfel că aceşti indicatori ating valori
maxime în perioada 51~65 :zile. In această perioadă 1 kg spor s~ realizează

cu 2,83 kg şi 2,89kgfuuaje la VI' şiV2 (Cornish, 0 New HaI1lpshire) şi, cu
3,,14kg,,' 3,11 kg;'3;19 kg şi respectiv3,2:i' kg la V3 , V4 , V 5 şi V6 : {New
Hampshire). ~ ,
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Dinamica conversiunii furajelor în perioadele dintre da tele de con
trol al greutăţii este prezentată în figura 3. V2 (Cornish X New Hamp
shire) şi V4 , V 5 , V 6 (New Hampshire) realizează unitatea de spor cu un
consum mai mare de furaje faţă de martorii respectivi în perioadele 1-17
zile şi 51-65 zile şi cu un consum mai mic sau egal cu martorii în pe
rioadele 17-34 şi 35-51 zile.

1/.7'
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.Greutăţile medii realizate la 65 zile de către puii din cele 6 variante
experimenţaJe sînt prezentate în tabelul 4. Consumul mediu zilnic de fu
raje pe cap în periqada 1-65 zile este mai redus la V2 (Cornish"X New
l~mpshire) faţă de martor, iar conyersiunea furajelor este egală la cele
două variante. V4'. V 5 şi V 6 (New HaIJ'ţpshir,e) au. avut ponsu,rriuri medii
zill1jce mai mar:i faţă de martor, dai, avînd' greutăţi eorporale mai mari
la,65 zile şi sporuri mai mari.. în perioada 1-65 zile, au o conversiune a
fu,rajelol' mai bună faţădemal'tor~ .
'.' ., . Mortalitatea în cadrul variantelor e:xperimeritale nu a fost influenţată
clecoIlţinutuIîn solanină d,in făină de vreji administrată în raţie. Examenul
al1\l tCllno~pa tologic al. puilor, morţi nu a indicat existenţa vreunor 'semne
de' intoxica ţie da torită solai1iriei. Constantele,~ari.g~i.ne, studjat~; (tabelul
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Tabelul 4

Greutatea corporală, sporul în greutate, q:msumul, conversiunea furajelor şi mortalitatea
puilor în perioada 1-65 zile

Greutatea
Consum Spor Conversiu-

Morta-furaje pe mediu nea furaje-
Varianta la 65 zile cap şi zi zilnic lor litatea

g g g kg/kg spor %

A. Cornish X New V1 (Mt.) 1 497,82 57,36 22,09 2,59 1,96
Hampshire V2 - 1,5% făină

vreii 1 504,50 56,92 21,93 2.59 2,08

Va (Mt.)-2% făină

1l1'.'ernă 1 157,47 46,97 16,53 2,84 1,56
B. NeoN Hampshire V J - 2% făină

vreji 1 182,89 47,84 17,26 2.77 4,73
Vr; - 4% făină

vrfji 1 182,89 48,39 17,40 2,78 1,56
V:; - 6% făină

He.ii 1 158,99 48,71 17,20 2,83 1,63

5) nu diferă semnificativ Între variante, deci nu se poate vorbi de o in
fluenţă negativă a făinii de vreji, în proporţiile experimentaLe, asupra modi
ficării tabloului sanguin. In schimb, se remarcă o creştere a conţinutului

în caroten al sîngelui la puii din variantele în ale căror raţii a fost pre
zentă făina de vreji sau făina de lucernă, faţă de Vi (Cornish X New
Hampshire) fără o sursă de caroten în raţia din făinurile de furaje verzi.
De altfel, între cantitatea de caroten prezentă în făina de vreji din raţie

şi conţinutul în caroten al sîngelui există o corelaţie semnificativă r = 0,48,
iar creşterea carotenemiei în funcţie de conţinutul de caroten din făina

de vreji care participă în proporţii diferite în raţii se face după ecuaţia:

A _

y = y + 0,264 X.

Principalele dimensiuni corporale măsurate la vîrsta de 65 zile (ta
belul 6) urmăresc În general valorile greutăţii corporale la acea şi vîrstă.

Dimensiunile corporale ale masculilor din variantele în ale căror raţii a
participatşi făina de vreji sînt în general mai mari faţă de variantele martor,
dar fără diferenţe semnificative. în cazul femelelor nu se constată un pa
ralelism între greutatea corporală şi dimensiunile corporale studiate, dar
se constată o creştere a lungimii trunchiului, lungimii pieptului şi pe1'i
metrului gambei la V4' V 5 şi V 6 (New Hampshire) faţă de varianta martor.

Analiza varianţei randamentului la sacrificare (tabelul 6) prin trans
formarea arc sin r% nu indica diferenţe semnificative între variante.
Greutatea absolută şi relativă a ficatului nu prezintă diferenţe între va
riante; se exclude deci posibilitatea unei intoxicaţii cu cantităţile de sola
nina aduse de făina de vreji din raţie.
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Valorile unor constante sanguine la pui în urma folosirii făinii de vreji în raţii (X ± s;;)

Varianta Proteină IHemoglobi~ă I H t ·t Ig% g % ema OCfl
C2lroten
mg % I

Er i troei te
. miIio:ne/ml

Leucocite
mii/mI

A. Cornish X VI (Ml.) 2,48±0,13 7,12±0,82 I47,OO±4,81 398,75±69,29 2,94±0,1l 37,00±4,52
New Hamp- V2 - 1,5% făină vreji 2,05±O,15 7,40-1.0,46 47,OO±3,47 41O,00±34,82 2,86±0,30 40,75±2,4n

::,hire

B.New Va (MU-2% făi nă lucernă 2,63::±~0,15 7,12±0,42 47,25±2,28 574,25±20,48 2,23±0,22 39,50± 1,44
Hamp~hire V4~ 2°1- făină vreji 2,77±0,13 7,n7=J:.O,57 48,75±5,96 267,75±46,85 387±0,11 42,93±3,47/0

V;- 4% făină vreii 2,05±0,28 7,35±0,36 47,25:±:?,56 746, 75± 92,66 3,22±0,44 30,68±O,92
Vf,- 6% făină vre]i 2,63±0,15 7,25±0,58 47,75.±3,27 578,75±41,16 2,·16±0,21 26,37±2,68

Tabelul 6

Principalele dimensiuni corporale la 65 zile şi randamentul la sacrificare al puilor din experienţele cu folosirea făinii de
vreji în alimentaţie (x ± sx)

I
Randamentul!
la sacrificare

%...., .. ~

Greutatea
ficatului

g

Perimetrul
gambei

cm

Lărgimea

pieptului
cm

Lungimea
pieptului

cm

Lungimea
trunchiului

cm
Varianta

_._--
-~- - ..-

A. Corni- V1 (Mt.) 6 18,08±0,13 12,38±0,10 7,17±0,09 9,47±0,17 26,33±1,16 77,35
~h X New ~ 16,55±0,17 11,72±0,09 6,72±0,09 8,97±0,15

Hamp-
\'2- 1,5% făină vrej i 6 18,12±0,12 12,53:+-:0,09 7,OO~-l::0,09 11,59:1::0,20shire 29,66±2,46 78,12

~ 16,19±0,14 11,68±0,14 6,87±O,1O 10,46±0,19

B. New V3 (Mt ,)-2% făină lucernă 6 16,71-:iO,l9 1I.40±0,15 6,40±0,09 9,71±0,20 26,16± 1,50 78,83
Hamp- ~ 15,37±0,16 10,34±O, Il 5,90-1.0,08 8,75±0,21
shire

V t _. 2% făină vreji 16,62:-1.:.0,15 11,40±0,12 6,25±0,10 9,59:tO,156 26,00±0,87 78.53
~ 15,68:1: O, 15 10.6~:tO, 13 6,09±0,10 8.93±0,27

V; -4% făină vreji 6 16,87±0,40 11,90±0,13 6,62±O,11 9.16±0,22 26,0(,± 1,16 78,22
~ 16,09±0,12 11,37±0,43 6,15±0,09 9,31±0,10

V 6 -·6% făin5 vreji 6 17,12±0,11 11,84±0,10 6,(,)5±0,08 9,59±0,26 25,00± 1,20 78,62
~ 15,71±0, 18 11,06±0,12 6,03±0,OB 9,03±0,16
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17,96 % proteină brută şi 60,06 rng/kg carotell, fă ina
poate constitui o sursă de proteine şi' vitamine pentru

Analiza cărnii în urma sacrificării puilor din variantele experimentale
nu indică diferenţe semnificative între variante în ceea ce priveşte conţi~

mitul.în ţJroteină şi substanţă uscată. VI şiV2 (CornishX New Hampshire)
au avut un conţinut de proteină în carne de 24,15 % şi respectiv 24,03 %,
iar conţinutul în substanţă uscată de 25,99 % şi 26,05 %. La Vs, V4' V 5

şi V 6 (New Hampshire) conţinutul în proteină al cărnii a fost cuprins între
22,75 şi 23,76~b, iar conţinutul în substanţă uscată între 25,87 şi 26,69%.

Intensita tea culorii gălbui a pielii a crescut la variantele experi
mentale pe măsura creşterii procentului de făină de lucernă sau făină de
vreji din raţie, astfel că faţă de martorul fără făină din furaje verzi în
raţie carcasele puilor din variantele experimentale au avut un aspect co
mercial mai plăcut.

CONCLUZII

. 1. Continînd
de vre ji de ~,artof
puii de carne.

2. Utilizarea făinii de vreji de cartof în proporţie de 1}5% în raţiile

puilor metişi Cornish X New Hampshire sau înpr.oporţiede 2%, 4% şi

6% în raţiilepuilor New Hampshire a dat rezultate bune, permiţ.înd rea
lizareade economii de făină de lucernă sau de alte furaje ce intră în mod
Curel}t în structura raţiilor pentru' puii de carne.

3. Greutatea corporală,sporul în greutate, dimensiunile corporale
şi randamentul Ia sacrificare al puilor din variante,le .. e.xperimentale au
prezentat valori egale sau mai mari faţ)ă de martorul cu făină de lucernă

şi faţă de martorul fără făină din furaje verzi în raţie.

4.. Conversiunea furajelor Ia puii din variantele care au primit făină

de vreji în raţie a fost egală sau mai bună faţă de martori.
5. Mortalitatea şi constantele sanguine nu au fost influenţate negativ

de ploporţiile de făină de vreji utiliz~te în raţii.
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STUDIU COMPARATIV PRIVIND METODELE DE DEZAGREGARE
A MATERIALULUI VEGETAL CU CATALIZATOR ŞI PERHIDROL

ŞI M'ETODELE DE DETERMINARE A AMONIACULUI PRIN DISTILARE
ŞI COLORIMETRARE CU REACTIV NESSLER

DRAGA SCHÂCHTER şi 'w. COPONY

Determinarea aZGtului proteic prin metoda clasică de dezagregare
Cu catalizator şi distilare este greoaie, necesită mult timp şi este corectă

illimaiîn instalaţ,ieasomănătoarecu instalaţiile Parnas-Wagner originale.
Pentru a se obţine acelaşi ritm de lucru la determinarea azotului eu

eel de la de.teemillarea fosforului şi potasiului din materialul vegetal, s-a
verificat în laboratorul de chimie al l.C.C.S. Brasov metoda de determinare
colol'imetrldi a amoniacului, folosindu-se la de~agregare acid sulfuric şi
perhidrol.

'. H i l l şi \V a g ner (1962) indică o metodă de determinare a azo
tului colorimetric cu reactiv Nessler, folosind soluţii cOmpensatoare ce
conţin, ioni de calciu şi magneziu.

Mai b o rod a (1966) indică o metodă ele determinare a fosforului
şi 'âzotului 'din acelaşi dezagl'Cgat, folosind pentru, dezagregare acid sul
furie şi perhidrol sau acid slll1ul'ie şi acid pereloric..

. M oIl e r (1968) arata că se poate determina azotul ~ub formă amo:..
niacală din sol eu reactiv Nessler pc cale colorimetrică.

METOD.A DE CERCETARE

, Determinarea amoniacului Jlin ,materialul vegetal se compune din
dou~. etape distincte: '

1) dezagregarea materialului vegetal;
2) determinarea analitică a amoniacului o.in dezagregat.

, , La "primul' punct s-au:'cpm'parat două metode, între ele şi anume:
dez~gregarea'materialulu1vegetal ,Cţl acid .,su1furic şi catalizator (metoda
KjeJ;~ahl) şi paralel dezagregarea ma,teriabilui vegetal cu acid sulfuric şi

peI'hid,rol. La 'al doilea punct s-au compar~t determinarea analitică aamo
niaculuj prin distilare în aplfa t Parnas~Wagner şi determinarea colori-.
metrică cu reactiv Nes$ler~ La verificarea metodei s-a folosit un număr

de. '~5:,.prQb13 (cay,t,ofLsfpc1ă""t:rifoi, lucernă) d~za~rega:te; para~ţll de cîte j
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ori atît după metoda Kjeldahl, amoniacul determinîndu-se prin distilare
în aparat Parnas-Wagner, cît şi cu acid suIfuric şi perhidrol, determi
nările făcîndu-se colorimetric şi prin distilare în aparat Parnas-'Wagner.

Stahilindu-se exact pentru determinarea amoniacului din dezagre
gatul cmaterialului vegetal proporţiile de rBactivi, partea alicotă optimă

şi· cantitatea de sare Seignette, s-a reuşit să se elaboreze un mod de lucru
care, după cum se va vedea, are aceeaşi reproductibilitate şi precizie ca
şi determinarea amoniacului prin metoda distilării.

,. Metoda de lucru pentru dezagregarea cu acid sul/uric şi perhidrol şi
determinarea colorimetrică a amoniacului.

Se cîntăreşte 1 g material vegetal uscat şi se adaugă 10 mI acid
suIfuric. Se încălzeşte proba cu precauţie Ia temperatură joasă pentru evi
tarea debordării spumei, în care timp se produce carbonizarea. După ter
minarea carbonizăriise adaugă perhidrol în cantităţimici, cîte 0,5 - 0,8 mI,
la probele răcite (pentru evitarea pierderilor de azot); apoi acestea se în
călzesc din nou. Se repetă operaţia de mai sus pînă la decolorarea totală

a dezagregatului. După răcire se aduce la balon cotat de 100 mI, de aci
se pipetează 1 mI probă de analizat, se adaugă 2 mI sare Seignette 50%,
1 mI hidroxid de sodiu 20% şi 1 mI reactiv Nessler, aducîndu-se Ia semn
în balon cotat de 100 mI, apoi se colorimetrează. Colora ţia se menţine con
stantă între 30 minute şi 48 ore. Cantitatea de 2 mI sare Seignette este
necesară complexării ionilor de calciu şi magneziu conţinuţi de materialt11
vegetal, care altfel ar putea erona determinarea prin tulburarea soluţiei.

Hidroxidul de sodiu 20% în cantitate de 1 mI este necesar obtinerii me
diului alcalin în care are loc reacţia formării complexului colo'rat. Deter
minarea amoniacului pe cale colorimetrică cu reactiv Nessler se bazează

pe obţinerea unui derivat iod urat al complexului oxi:-amido-mercuric după

reacţia:

/Hg.",
2Kz [HgI4 J+ 3KOH + NH 40H = O"'-Hg/NHz1 + 7KI + 3HzO.

Reactivi

1. Soluţia etalon se prepară din suIfat de amoniu astfel calculat încît
să conţină 1 mg proteină/mI, Iii care s-a determinat în prealabil conţi

nutul de azot printr-o metodă clasică.

2. Reactivul Nessler se prepară dizolvînd 6 g clorură mercurică în
50 mI apă lipsită de amoniac şi încălzită Ia 80°C. Se adaugă la soluţie 7,4 g
iodură de potasiu în 50 mI apă. După răcire se separă soluţia de preci
pitatul de iodură mercurică. (Dacă există iodură mercurică se poate pleca
direct de la această sare, dizolvînd 10 g iodură mercurică în cît mai puţină

apă). Se spală precipitatul de cîteva ori prin decantare, apoi pentru di
zolvarea iodurii mercurice şi trecerea ei în complex solubil de Kz[HgI,tl
se adaugă 7 g iodură de potasiu. Dintr-o soluţie saturată de hidroxid de
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sodiu (cca 80% NaOH în carecarbonaţii metalelor alcaline sînt preclpl
taţi) se adaugă cantitatea corespunzătoare pentru 20 g hidroxid de sodiu
Într-un balon cotat de 100 mI în care se află aproximativ 50 mI apă lipsită

de amoniac, peste care se adaugă compl~xul mercuric şi se aduce la semn
cu apă. Se indică menţinerea acestei ordini la pregătirea reactivului Nessler
pentru a nu obţine precipitate nedorite. Soluţia se păstrează în flacon închis
ierit de bioxid de carbon. Se foloseşte după 10 zile de la preparare, în care
timp se stabilizează; în ?ceastă perioadă la fundul flaconului se depune
un precipitat. Se indică evitarea contactului soluţiei cu aerul; acest lucru
se realizează scoţînd soluţia din flacon cu ajutorul aerului comprimat
trecut în prealabil printr-o soluţie bazică (NaOH conc. sau Na2C03 cris
talizat). Soluţia păstrat:.l. astfel îşi menţine extincţia la probele etalon
timp foarte îndelungat.

3. Sare Seignette: soluţie de tartrat de sodiu şi potasiu 50% la care
se adaugă 5 mI reactiv Nessler pentru stabilizare.

Tabelul 1

Rezultatele obţinute la cele două metode de dezagregare cu catalizator şi cu perhidrol pentru
cartof, sfeclă, trifoi, lucernă, amoniacul determinîndu-se prin distilare în aparatul

Parnas-·Wagner

% N la S.U. DL 1%(media a 9 determinări)

Planta

catalizator I H 20 2 ca ta! iza tor I H 20 2

10,49 10,46
7,94 7,99

Cartof 8,55 8,51 0,283 0,248
8,30 . 8,28
8,04 8,14

6,27 6,26
5,12 5,13

Sfeclă 6,54 6,45 0,250 0,097
5,84 5,80
4,87 4,95

18,15 18,18
19,10 19,12

Trifoi 18,27 18,30 0,237 0,412
18,33 18,34
16,92 16,82

19,10 19,12
17,30 17,25

Lucernă 19,72 19,69 0,377 0,264
18,68 18,61
19,01 18,98

Media pentru cele 4 plante 12;827 12,819 0,23 0.20
Eroarea 1%) 100 100 1,79 1,59
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REZULTATElE OBŢINUTE

4

La cele 4 plante studiate, dezagregarea după ambele metode Încercate
a dat practic aceleaşi rezultate; procentul de proteină a vadat Între 5 şi

20% (tabelul 1). Diferenţele limită calculate pentru cele două metode sînt
practic egale la cartof şi lucernă, În timp ce Ia sfeclă şi trifoi există mici
diferenţieri în favoarea uneia sau a celeilalte metode. Această limită pentru
probabilitatea de transgresiune de 1 % indică de fa pt eroarea metodei În
valori absolute pentru o reproductibilitate de 99%. Tabelul cuprinde şi

eroarea relativă, care pentru media celor 4 plante este de 1,79% În cazul
dezagregării cu catalizator şi de 1,59% în cel al dezagregării cu perhidrbl.
Este evident că cele două metode au practic aceeaşi eroare şi pot ti folosite
cu aceeaşi eficienţă la cele 4 plante.

201
/6'j
/6

%#,*:07,9' h;qq, =CJ0e8r 4,9{},9Jt;f/oG- •
-.2'0',9 CeYMt'lZO'76r> •• '

4+---f'--~---,---_·"ut ~--,--- ----r-·..,----,------~r------,-·----,·---

2 </6 6' ~ ~ # $'~ ~~

Co;/c9//z';76r (J{, ~ro;/e//7cV

Fig, 1 ~ Reprel.enlarea grafică a ecuftţiei de regresie
pentru' determi narca pr teinei brute prin metoda
Kj01rlahl şi prin metoda de dezagn'gare cu acid sul-

furie şi perhidrol.
Fi:~. 1 _. Plotting of the rpgression eqllation for
determination of raw protein by the Kjeldahl and
hythe disin-\:<:'graticn mC'thod with sulphuri-; a,id

and perhydrol.

In figura 1 se poate urmări abaterea rezultatului la determinarea
procentului de proteină între' cele două metode dedezagregare comparate.
Coeficientul de corelaţie de 0,999 şi cel de regresie de 0;999 indică o con
cordanţă perfectă între cele două metode. Din grafic reiese că abaterea
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Între cele două metode este foarte mică, punctele aşezîndu-se aproape in
tegral pe dreapta reprezentată de ecuaţia teoretică care indică eroarea între
cele două metode. Astfel, metoda de dezagregare cu per·hidrol diferă în
medie pentru 200 probe cu 0,028 % proteină faţă de dezagregarea cu ca ta
lizator.

Tabelul 2

Rezultatele obţinute la cele două metode de determinarea amoniacului prin distilare în aparat
Parnas-Wagner şi colorimetrare cu reactiv Nessler, dezagregarea făcîndu-se cu perhidrol

% N la S.U. DLI%(media a 9 determinări)

Planta

I co]mime'",ecii,'il "e I . distilare
Parnas-Wagner colonmetrare Parnas-Wagner

8,15 8,18
I

801 7,98
(,1J10! 11,44 11,48 0,095 0,1~)3

10.88 10,00
8,~)O 3,20

7,48 7,-16
7,60 7.36

~,ieclă 6,54 6/)6 0,183 0,307
6,20 6,2~2

7,40 7,43

16,66 16,6";
18,27 18,27

Trifoi 19,13 19,04 0,412 0,309
19,31 19,33
19,78 19,80

21,19 21,20
19,36 19,40

Ll.1ct::'rn~ 21,48 21,45 0,264 . 0,266
18,48 18,48
J8,73 18,7f,

Meriia pentra ee1e 4 planle 13,719 13,722 0,190 O,?Ol
Erc<:.rea (%) 100 100 1,38 1,45

Cele două metode analitice de determinare a amoniacului din deza
gregatul cu acid sulfuric şi perhidrol, prin distilare în instalaţie Parnas
Wagner şi prin colorimetrare cu reactiv Nesslei', pentru cele 4 plante, au
dat practic acelaşi rezultat (tabelul 2, fig. 2). Din diferenţele limită re
zultă că la lucernă şi cartof conţinutul de proteină determinat prin cele
două metode este. practic egal, pe cînd la sfeclă şi trifoi există mici dife
renţe ce se încadrează însă în limitele erorilor admise pentru cele două
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metode (pentru metoda colorimetrică, eroarea admisă funcţie de sensibi
litatea aparatului variază Între 0,7 şi 2,7%; K a k li c, 1962). Eroarea
relativă este de 1,38% pentru metoda de distilare în aparat Parnas-Wagner
şi de 1,45 % pentru determinarea colorimetrică cu reactiv Nessler. Cele

~lVctViY'/m. =4?/"t?~Jt/V~r/.O'\S'
~'p/?e/>

r> - tit:f!J5 ,.,. ""
-V

-1 6 a /0 /C? /4 /6 /6' .:f>C? C'2
PcR/"/?~8 - ţţ{;p'p/?~r rX~ro7e/~/

Fig. 2 - Rcpre~entarea grafică a eCllaţie: de regresiE'
pentru determinarea proteinei brute prin distilare

În aparat Parnas-Wagner şi c0lorimetrarc cu
reacti v NE'ssler.

Fif!. ;! -- Plotting 0f the regression equation for dE'
termination of ~raw protein by (jistillation in the

Parnas--Wagner ap!~aratlls an,j rolorimetry with
the Nessler reasent.

două metode de determinare, avînd practic aceeaşi eroare, pot fi folosite
cu succes la cele 4 plante studiate. Randamentul metodei colorimetrice
este foarte ridicat: o laborantă instruită poate executa pînă la 50 deter
minări pe zi.

Tabelul S

Limitele maxime ale cantităţilor de ioni Ca++ şi Mg++ ce pot fi
complexaţi Într-o soluţie ce conţine 1% sare Seignette

Conţinut maxim de ioni Cantitatea maximă de ioni ce

mg 10-21a 100 mi pot fi complexati de o soluţie

Planta 1% sare Seignette

Ca++ I Mg++ Ca++ I Mg++

('artof 1,05 2,05
~fec1ii 0,428 O,~5

Trifoi 1,5 0,35 0,8 0,4
Lu<"ernă 2.34- 0.255
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In tabelul 3 sînt prezentate date privind rolul tartratului de sodiu
şi potasiu de a complexa io'nii de calciu şi magneziu conţinuţi în plantă,

ioni ce altfel ar interfera eronînd rezultatele. Sînt prezentate comparativ
conţinutul maxim de calciu şi cel de magneziu pe care le poate complexa
o soluţie de sare Seignette 1 %.

H i Il şi W a g ner (1962) folosesc, pentru eliminarea erorii pro
vocate de conţinutul de calciu şi magneziu, soluţii compensatoare ce conţin

tocmai aceşti ioni. Din tabelul 3 rezultă ~ă o concentraţie de 1 % tartrat
de sodiu şi potasiu este suficientă pentru complexarea cantităţilor maxime
de ioni de calciu şi magneziu găsite în aceste plante. Prin faptul că sarea
Seignette nu interferează cu reactivul Nessler, considerăm că este mai
indicată complexarea elementelor ce interferează decît eliminarea erorii
prin adăugarea elementelor de interferenţă la soluţiile de stabilire a curbelor
de etalonare.

CONCLUZII

1. Metoda dezagregării substanţelor vegetale folosind acid sulfuric şi

perhidrol pentru determinarea conţinutului de fosfor şi azot din acelaşi

dezagregat pe cale colorimetrică este comparab~ilă cu metoda de dezagregare
cu catalizator (Kjeldahl) .

. 2. Determinarea colorimetrică a azotului cu reactiv Nessler are un
randament erescut şi o reproductibilitate a metodei ce se încadrează în
1imitele de eroare prevăzute de metodele colorimetriee comparabile cu
metoda clasică de distilare a amoniacului.

3. Sarea Seignette în coneentraţie de 1 % complexează ionii de calciu
şi magneziu din plantă ce interferează la determinarea colorimetrică.
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INFLUENŢA MĂRIMII PARCELELOR ŞI A NUMARULUI DE REPETIŢII

ASUPRA PRINCIPALILOR INDICI STATISTICI ÎN EXPERIENŢELE DE
CîMP CU CARTOF

M. BERINDEI, H. BREDT,
EUGENIA TĂNASESCU şi LUCIA DRAGOMIR

Mărimea parcelei şi numărul de repetiţii constituie în tehnica expe
rimentală o problemă mult discutată, cu păreri 'deseori contradictorii.
Se poate constata o tendinţă generală spre reducerea mărimii parcelelor,
în scopul eliminării erorilor cauzate deneuniformitatea solului (B r i m
şi Mas o n, 1959; D u 1 e y, 1960; Non n e c k e, ;1962) şi mai ales
al reducerii cheltuielilor necesare pentru parcelele mari (B a n n e i c k,
1959; Non n e c k e şi S miII i e, 1964). Optimul recomandat pentru
cultura cartofului variază foarte mult, de la 40-60 cuiburi şi respectiv
3-4 repetiţii (B a n n e i c k, 1959; E h re n p for d t, 1961 b;
Ela n d t, 1960 ; G e i d e 1 şi S c h u s t e r, 1962 b; M o unt i e r,
1964; Non n e c k e, 1959; Y 1 1 0, 1965), pînă la parcele foarte mari
şi respectiv 6-8 repetiţii (C o n a g i n, 1959; E h ren p for d t,
1960; S mit h, 1958; S p e c h t şi S c hul z e, 1962; VeI i c a il,

1959), în raport cu scopul urmărit în experienţă, uniformitatea solului,
condiţiile climatice şi alte elemente.

Această problemă a constituit o preocupare şi pentru Institutul de
cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr de la Braşov, efec
tuîndu-se cercetări în perioada 1966-1967 atît la Braşov (zonă foarte fa
vorabilă pentru cultura cartofului) cît şi la Staţiunea experimentală agri
colă Ştefăneşti-Mgeş (zonă favorabilă pentru cultura cartofului).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost executate cu 5 variante pentru marImea par
celelor (50, 75,100, 125 şi 150 cuiburi recoltabile) şi în 5 repetiţii. Re
coltarea tuberculilor s-a făcut individual pe cuib şi la două epoci diferite:
una timpurie imediat după înflorit şi una la maturitatea plantelor. S-au
obţinut astfel rezultate pentru situaţii diferite de an c1imatic, localitate
şi epocă de recoltare.

Drept termen de comparaţie pentru mărimea parcelelor s-a utilizat
parcela mare de 500 cuiburi, rezultată din însumarea tuturor variantelor
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experimentale (50 + 75 + 100 + 125 + 150 = 500 cuiburi). A mai fost
de asemenea inclusă în studiu, la prelucrarea rezultatelor, o variantă ex
tremăcu .numai 25 cuiburi recolta bile pe parcelă, reprezentînd 25 cuiburi
dinceleSO cuiburi recolta bile ale variantei 1. Planta tuI fiind făcut la 70X
30 em, suprafeţele parcelelor comparate au fost: 5.2m2 , 10,5 m2,15,8 m2 ,

21,0 m 2
, 26,2 m2

, 31,5 m2 şi pentru parcela martor de 500 cuiburi 105 m2 •

La toate aceste 7 variante, reprezentînd mărimi diferite ale parcelei
experimentale, s-au comparat şi s-au interpretat rezultatele obţinute în
2 repetiţii (repetiţiile 1-2), în 3 repetiţii (repetiţiile 1-3), în 4 repetiţii

(repetiţiile 1-4) şi în 5 repetiţii (toa te cele 5 repetiţii din fiecare experienţă).

L1 interpretare s-a folosit metoda analitică, de la media generală

spre componentele ei. Influenţa mărimii parcelelor şi numărului de repetiţii

s-a analizat pe două elemente sau caractere diferite în ceea ce priveşte varia
bilitatea lor sub acţiunea condiţiilor de mediu şi anume: producţia de tu
berculi Ia unitatea de suprafaţă şi numărul de tubercuIi Ia cuib.

Soiurile de cartof cu care s-a experimentat au fost Carpatin Ia LC.C.S.
Braşov şi Braşovean la Staţiunea Ştefăneşti-Al'geş.·

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

. Seria de variante de 25-500 cuiburi recoltabile pe parcelă a fost
realizată în 6 experienţe, în care producţia a oscilat puternic în raport cu
condiţiile pedoclimatice şi cu epoca de recoltare (tabelul 1). Producţia

medie de tuberculi a fost în general ma i mare în condiţiile-de 'cultură foarte
favorabile de la Braşov (1966); la recoltarea timpurie s-au realizat 57-7·3%
din producţia obţinută la maturitatea plantelor.

Tabelul 1

Influenţa condiţiilor de mediu asupra producţie! de tuberculi

L"".lil.te' lAnUl I Reeolt"e. pr~1~~ti. INr"t"~~1\,'"1i

ti mpurie 170 9.'1
Bra?uv 1966

la maturitatE' 300 ---

~i mpurie 160 9,4:
l\rgeş 1966

la maturitate 270 10;3

ti wpurie 161 12,6
Ar~rş 1967

la maturit::lt:.... 2°1 ,11,6

DL 5% 30 ·0,,6
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Tabelul 2

Influenţa, mărimii parct:lelor şi a numărului de repetiţii asupra mediilor generale, provenite
din mediile a 6 experienţe

Producţia de tuberculi (%) În: Numărul de tuberculi la cuib În:
Nr. cuiburi

2 I 3 I 4 I 5 2 I 3 I 4 I 5recoltabi le
la parcelă

repetiţii repeti ţii

50 95 98 100 100 98 100 104 104
50 98 99 100 100 100 102 101 102
75 101 102 103 101 103 104 103 103

100 100 101 102 101 98 101 102 103
125 1O?, 101 102 101 97 101 100 100
150 911 97 100 99 95 95 97 96
GOO 100 100 101 100 98 100 100 100

--
(215 qih,:) (10 ,6 tub)

Dt 5 % 13 9 7 Fi 10 8 7 6

Tabelul 2 cuprinde mediile generale pe 6 experienţe calculate din
2, 3, 4 şi 5 repetiţii. Se observa ca influenţa mărimii parcelelor şi a nu
marului de repetiţii nu s-a transmis pînă la aceste medii generale, nici chiar
în cazul cînd ele au la bază medii parţiale (pe experienţe) provenite din
parcele mici cu 50 şi 25 cuiburi recolta bile şi din numai 2 repetiţii. Re
zulta că în experienţele polifactoriale cu 3 şi mai mulţi factori, în care
se interpreteaza de obicei medii formate din mai multe variJnte sau gra
duari ale celorlalţi factori, se pot folosi cu rezulta te bune şi parcelele foarte
mici (25-50 cuiburi recolta bile) în numai 2-3 repetiţii.

Pentru mediile p1rţiale din fiecare experienţă, provenite direct diii
parcelele repetiţii, sînt p:,ezentate în tabelul 3 numai extremele în valori
relative faţă de media cea mai sigură (500 cuiburi pe p.Hcela în 5 repetiţii)

şi amplitudinea acestora. Se poate constata ca aceste medii au fost disper
sate cu atît mai mult fatJă de media cea mai sigura, cu cît ele au provenit
din repetiţii mai puţine şi din parcele mai mici. Amplitudinea maximă a
fost înregistrata la ambele determinări (producţia de tuberculi şi numărul

de tuberculi la cuib) la parcelele de 25 cuiburi în 2 repetiţii (32 şi respectiv
26%), mărimea amplitudinii variind însă mai pronunţat în raport cu nu
mărul de repetiţii (r = 0,99** şi -0,95*) şi mai puţin în raport cu mă

rimea parcelei experimentale (r =- 0,45 şi -0,87*). Re'zultacă în toate
cazurile în care se interpretează medii provenite direct din repetiţii (expe
rienţele monofactoriale şi bifactoriale) trebuie stabilit cu mare atenţie

optimul pentru mărimea parcelei experimentale şi mai ales pentru nu
marul de repetiţii, caro influenţează mult mai puternic indicii statistici.

Informaţii preţioase asupra acestui optim ne furnizează, în tabelul
3, diferenţele limita pentru probabilitatea de transgresiune de 5 %, marcînd
poziţiile în care aceste abateri extreme de la media cea mai sigură devin
semnificative. Drept combinaţii optime rezultă astfel, la ambele deter-



Tahelul 8

Influenţa mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra mediilor provenite direct din parcele repetiţii

Valorile extreme în % şi amplitudinea lor, pentru:

Nr. cuiburi producţia de tuberculi în: numărul de tuberculi la cuib în:
recoltabile

2 I 3 I 4 I 5

I
2 I 3 I 4 I 5

I
la parcelă

media media
repeti ţi i repetiţii

25 74-106 86·-111 93-109 94--103 20 85-111 95-113 90-112 90-109 18
32* 2.5* 16 9 '26** 1R'" 17* 13

50 81-113 88-110 94-106 97-101 18 87-107 92-109 9~-109 100-105 14
02* 22 12 4 20* 17* 15* 5

75 94-120 94-119 98-117 94-106 21 94---110 92-110 98-108 98-110 1·1
26 25* 19* 1'2 16 18* 10 12

100 84-107 86-110 91--108 94-106 19 89-109 96--109 98--106 98-107 13
23 24* 17 12 '?O* 13 8 9

125 8-1-11~) 87-107 91--107 96--106 18 86-107 96-106 91-104 99-102 12
29* 20 16 10 21* 10 13 3

150 89-103 93-100 98-102 94---102 8 83-103 88-101 91-101 94--100 12
14 7 4 8 20* 13 10 6

WO 89-112 91-111 97-109 100 14 9:3-106 98--105 98-103 100 f~)

23 20 12 O 13 7 5 O

Media 2ft 21 13 8 20 11 Il 7

DL 5 % 28 23 18 13 20 17 15 14

r -0,99** --0,45 -095* -0.87*
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minări, 125-150 cuiburi recoltabile în 2 reeptiţii sau 75-100 cuiburi
recolta bile în 3 repetiţii sau 50-75 cuiburi recoltabile în 4 repetiţii sau
numai 25 cuiburi recoltabile în 5 repetiţii.

Tabelul 4

Mărimea variantei În funcţie de mărimea parcelelor experimentale
şi numărul de repetiţii

Optimul pentru: Necesar pentru o variantă:

nr. cuiburi cuiburi
recol tabi le nr. repetitii recoltabile m2 *)
la parcelă

25-- 50 5 125-250 26--52
50- 7G 4 200·-300 42-63
75-100 3 225-300 4Î-6;)

125-500 2 250-300 G2-63

*) La un spaţiu nutritiv/plantă de 0,21 m! (70 X 30 cm).

Judecînd şi sub aspectul economic al cheltuielilor în raport cu supra
faţa experimentală, trebuie dată de asemenea prioritate numărului mai
mare de repetiţii, ceea ce rezultă şi din tabelul 4. Toate aceste da te sînt
valabile pentru condiţii normale de lucru şi numai pentru partea recol
tabilă a parcelelor experimentale. Marginea de protecţie a parcelelor, res
pectiv de eliminare a influenţei marginii sau altor tratamente vecine,
trebuie stabilită diferit în raport cu tematiCa cercetată (E h l' e n p for d t,
1961 a; M o unt ieI', 1964).

Diferentele limită din tabelul 3 au fost calculate utilizînd cifrele
reIa tive ale c~lor 6 experienţe (valorile procentuale faţă de mediile varian
telor cu 500 cuiburi pe parcelă în 5 repetiţii). S-a eliminat astfel influenţa

producţiei şi respectiva numărului de tuberculi la cuib, care au fost di
ferite de la o experienţă la alta (tabelul 1). Lucrînd mai departe cu datele
absolute ale experienţelor, s-a căutat a se evidenţia - la parcele de mărimi

diferite şi la număr diferit de repetiţii - cînd diferenţele care există între
experienţe devin semnificative (tabelul 5, cuprinzînd testul F calculat
din 6 experienţe separat pentru fiecare mărime de parcelă, cu 2, 3, 4 şi

5 repetiţii). Se observă că valorile F scad paralel cu reducerea atît a nu
mărului de repetiţii (r = 0,83* şi 0,98*), cît şi a mărimii parcelelor (r =
= 0,54 şi 0,67*), deci probabilitatea de a obţine semnificaţie pentru dife
renţele dintre experienţe este cu atît mai mică, cu cît numărul de repe
titii si mărimea parcelelor sînt mai mici.

, 'Comparînd în continuare valorile F calculate cu valorile F corespun-
zătoare pentru P = 5%, rezultă că optimul atît pentru mărimea parcelei
cît şi pentru numărul de repetiţii este puternic influenţat şi de felul obser
vaţiei care se efectuează, şi anume de gradul de variabilitate al ei. Se poate
constata astfel că pentru producţia de tuberculi, foarte diferită de la o
experienţă la alta, s-au putut obţine diferenţe semnificative deja pe supra-
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Tabelul 5

Influenţa mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra semnificaţiei diferenţelor la
observaţii diferite

Valorile F calculate din 6 experienţe, pentru:

Nr. cuiburi producţia de tuberculi în: numărul de tuberculi la cuib în:
recoltabi le

2 I 3 I 4 I 5

I
2 I 3 I 4 I 5

I
Ia parcelă

media media
repetiţii repetiţii

25 4 9 14 14 10 1,3 2.1 4,4 2,8 2,6
50 5 12 11 13 10 0,4 1,5 :3.0 3.8 2,2
75 6 16 14 20 14 1,0 2,4 2,9 4.0 2,6

100 11 24 13 32 20 2,5 3,5 7.9 14,0 7,0
125 14 35 15 41 26 6.0 5.4 5,2 6,2 5,8
150 11 17 19 27 18 10,8 75 11,0 13,3 10,6
500 10 24 18 36 ?2 6.6 9,2 10,0 12,1 9,5

-- ----
Media 9 20 15 26 17 4,1 -1,5 6,3 8.0 5,7---- ----
DL 5% 5,0 3,3 2,9 2,7 6,4 3,8 3,3 3,0

r 0,88* 0,54 0,98* 0,67*

feţe foarte mici, cu 25 cuiburi în 3 n~petiţii sau cu 50 cuiburi în chiar 2
repetiţii., La numărul de tuberculi la cuib, un caracter mult mai constant,
pentru evidenţierea unor diferenţe semnificative, deci tot la limita de
P = 5 %, a fost nevoie de mărirea atît a parcelelor experiment~le, cît şi

a numărului de repetiţii, la ŞO, 100~ 125 şi 150 cuiburi recoltabile, în 5,
4, 3 şi respectiv 2 repetiţii. In general, valorile F sînt mult mai mari la
producţia de tuberculi decît la numărul de tuberculi la cuib (în medie
17, faţă de numai 5,7), diferenţele de producţie fiind de asemenea mai mari
şi deci mai semnificative.

Urmărind în mod asemănător influenţa mărimii parcelei experi
mentale şi a numărului de repetiţii şi asupra altor indici statistici utili
zaţi în prelucrarea şi interpretarea rezultatelor experimentale, s-au obţinut

datele cuprinse în tabelul 6. Indicii de corelaţie obţinuţi sînt în general
mari ca urmare a numărului mic de termeni cu care s-a lucrat (7 termeni
la mărimea parcelelor şi numai 4 termeni la numărul de repetiţii). Au re
zultat puţine corelaţii semnificative cu mărimea parcelelor şi numărul de
repetiţii, la interpretarea statistică atît a producţiei de tuberculi, cît şi

a numărului de tuberculi la cuib. Cele cîteva semnificaţii sînt la numărul

de repetiţii, evidenţiindu-se şi aici importanţa mai mare a numărului de
repetiţii decît a mărimii parcelei în experienţele de cîmp. Paralel cu
numărul de repetiţii creşte· varianţa variantelor şi scade varianţa repeti
ţiHo!' şi mai ales aceea a erorii, ceea ce determi;nă creşterea valorii F, deci
a semnificaţiei diferenţelor (tabelul 5). Numeroasele valori negative, mai



7 MĂRIMEA P ARCELELOR, NUMĂRUL DE REPETIŢII ŞI INDICII STATISTICI 281

Tabelul 6

Influenţa mărimii parceJelor şi a numărului de repetiţii asupra unor indici statistici u1
.in tehnica experimentală

Indicii statistici

Varianta toiali:!
Varianta \'arialltdor
Varianţa repetitiilor
Varianti'l er(rii
Prci cntul ~i suma pătra-

telor totalJ pentru:
- SP variante
_. SP rel'ctitii
- SP eroare

Eroarea diferel'tei
DL G%
Eroarea mijlo:-ie ti m('di~'i:

- m ab~olut

-m%

Indicele de corelaţie r

pentru mărimea parcelelor pentru numărul de repetiţii

la producţia

I
la nr. de la producţia

I
la nr. de

de tuberculi tuberculi de tuberculi tubercul i
la cuib la cuib

-0,41 ---0,62 -0,96** 0,88
-·0,15 --0,11 -·O,9R* ** 0,99***
-0,35 --0,37 0,17 -0,95**
--0,56 -0,71 -0,65 -0,93i'

0,59 O,fi8 --0.84 -0,93*
-0,66 --0,24 0;91 0,45
--0,56 --0,61 0,78 0,93*
--0,62 -0,54 -0,78 -0,R9
-0,63 -0,66 -C,81 --0,94*

-0,51 -0,70 --O,R9 --0,97**
-0,47 -·0,63 -0,89 --0,88

ales la indicii caracterizÎnd repetiţiile, erorile şi diferenţa limită, eviden
ţiază totuşi tendinţa generală de scădere a acestor indici paralel cu creş

terea mărimii parcelei şi a numărului de repetiţii. In general însă, datorită

relaţiilor nesigure, toţi aceşti indici nu pot servi drept criterii de bază

în stabilirea optimului pentru mărimea parcelei şi pentru numărul de
repetiţii în tehnica experimentală.

Stabilirea numărului de cuiburi necesar pentru obţinerea unor rezul
tate sigure a fost făcută şi pe baza determinărilor individuale la cuib. S-au
analizat în acest scop producţia de tuberculi şi numărul de tuberculi la
cuib la 10, 20, 30 ... 90 şi 100 cuiburi, în 5 repetiţii pentru fiecare din
cele 6 experienţe, calcuHndu-se pentru ambele determinărimediile şi indicii
statistici pentru caracterizarea dispersiei: varianţa (S2) , abaterea standard
(s) şi coeticientul de variaţie (s %). Nici unul din aceşti indici însă nu
a putut constitui un criteriu sigur pentru stabilirea minimului de cuiburi
necesar, variaţia lor în raport cu numărul de cuiburi de la 10 la 100
fiind în general foarte mică, mai ales de la 30-40 cuiburi în sus.

De aceea s-au interpertat direct mediile celor două determinări la
număr diferit de cuiburi (producţia în grame şi numărul de tuberculi la
cuib, în medie pe 10 pînă la 100 cuiburi), totul în 5 repetiţii pentru fiecare
din cele 6 experienţe. S-a procedat astfel: valorile absolute s-au calculat
mai întîi în procente faţă de mediile pe 300 cuiburi, apoi s-au stabilit aba
terile plus şi minus, tot în procente faţă de 300 cuiburi. Introducînd aceste
abateri procentuale în analiza varianţei cu 2 factori (numărul de cuiburi



Mărimea abaterilor de la medie în funcţie de numărul de cuiburi recoJtabile şi condiţiile de mediu

Tabel!tl 7

Abaterile ± în % faţă de media a 300 cuiburi (medii pe 5 determinări)

la producţia de tuberculi la numărul de tuberculi la cuib

Nr. cuiburi
recoltate Braşov Argeş Argeş Braşov Argeş Argeş

1966 1966 1967
Media

1966*) 1966 1967
Media

1 I II 1 I II 1 I II 1 1 I II 1 I III

10 8,-1 11,0 11,2 16,6 23,6 17,8 1!:.,2 2,0 8,2 10,6 13,2 15,4 9,8
20 5,0 7,2 7,8 10,2 13,6 13,6 9,6 4,6 4,6 3,6 3,6 8,8 5,0
30 3,8 5,0 6.4 6.2 6,6 10,4 6,4 4,2 7,2 2,0 2,6 5,8 4,?>
40 2,6 5,4 3,0 5,0 3,8 9,2 4,8 4,0 3,6 4,6 3,4 4,0 3,9
50 2,4 1,2 2,4 4,2 2,0 8,13 4,0 3,2 1,8 4,0 2,6 4,2 3,2
60 2,4 3,8 2,4 3,6 2,0 6,0 3,4 4,0

I
1,2 2,8 2,4 3,6 2,8

70 1,4 3,2 2,6 2,8 2,0 4,0 2,6 3,2 0,4 2,6 3,2 1,2 2,1
80 1,2 1,0 1,0 2,0 1,4 2,? 1,S 2.0 0.6 1,4 1,4 1,2 I,~

90 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 1,8 1,8 1,4 0,8 1,2 1,2 1.4 1,1
100 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 1,2 0 7 0,4 0,2 0,6 1,2 0,2 0,5,i

10
----

DL 5?o 4,9 4,5
----

M,:dia 2,9 3,9 5,2 5.7 7,5 5,0 2,9 2.9 3,3 3.5 4.fj 3,4

DL 5 % 1,8 1,4

Tabelul variantei

Cauza GL 82 F(FP 5%)

I
Semnif. GL 82 F(FP 5%) I Semnif.variabilităţii

Nr, cuiburi 9 585 26,0 (1,9) *** 9 177 13,8 (1,9) ***
Experienţe 5 128 5,7 (2,3) * 4 32 2,5 (2,4) *
Nr. cuiburi X

X experienţe 45 36 1,6 (1,4) * 36 20 1,6 (1,5) *
Eroare 236 22,5 196 12.8

*) Nu a fost determinat numărul de tuberculi la cuib la recoltarea a II-a.
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în experienţe sau în condiţii de mediu diferite), s-au obţinut diferenţele

limită pentru P = 5%, care marchează pragul cînd abaterile faţă de 300
cuiburi = 0% devin semnificative. Rezultatele sînt cuprinse în tabelul 7.

În general se poate observa o creştere a abaterilor de la 100 spre 10
cuiburi, lentă la început, ea devenind mai pronunţată abia în jur de 40
cuiburi, ceea ce confirmă şi unele rezultate din literatură (G e i d e 1 şi

S c h u s t e I', 1962 a).
Interpretînd mărimea abaterilor în l'a port cu ceilalţi factori experi

mentaţi, se constată următoarele:

- Abaterile sînt cu atît mai mici cu cît condiţiile pedoclimatice
au fost mai favorabile (în medie 5,3% pentru Argeş 1967, 3,8% pentru
Argeş 1966 şi 3,4% pentru Braşov 1966), de unde rezultă o uniformitate
mai mare a cuiburilor în condiţii favorabile, deci şi posibilitatea utilizării

unor parcele mai mici în asemenea condiţii.

- Mărimea abaterilor este diferită şi în raport cu momentul recol
tării, o uniformitate mai mare a cuiburilor putîndu-se observa la recol
tarea timpurie a cartofului, cînd influenţa neuniformităţilor de mediu
(sol, lumină, aer) încă nu s-a imprimat atît de puternic asupra ritmului
de creştere şi de dezvoltare a plantei, materializat în producţia de tuber
cuIi. Pentru o recoltare mai timpurie şi mărimea parcelei poate fi deei
mai mică, dacă materialul biologic folosit la plantare este sănătos.

- Abaterile de la media cea mai sigură (300 cuiburi) sînt mai mICI
la numărul de tuberculi la cuib comparativ cu producţia de tuberculi (în
medie 3,4 faţă de 5,0 %), numărul de tuberculi la cuib_ fiind un caracter
mult mai constant decît producţia de tuberculi la cuib. Intrucît însă dife
renţele la un caracter sau o însuşire constantă sînt totdeauna mai mici,
pentru obţinerea semnificaţiilor lor este nevoie de un număr de observaţii,

în cazul de faţă de cuiburi la parcele, mai mare, ceea ce a rezultat şi din
interpretarea datelor din tabelul 5.

Pragul de semnificaţie a abaterilor faţă de media cea mai sigură

confirmă întocmai diferenţele de mai sus, acest prag fiind cu atît mai
depărtat spre numere mici de cuiburi, cu cît uniformitatea cuiburilor şi

deci posibilitatea de reducere a mărimii parcelelor sînt mai mari.
Toate aceste relaţii observate între mărimea abaterilor, deci a parce

lelor experimentale, şi condiţiile diferite în care s-a lucrat sînt semnifi
cative, ceea ce rezultă din tabelul varianţei (tabelul 7).

CONCLUZII

1. În experienţele de cîmp cu cartof, influenţa numărului de repetiţii

este mulţ mai însemnată decît influenţa mărimii parcelelor experimentale.
2. In condiţii agrofitotehnice normale şi folosind 4-5 repetiţii,

numărul de cuiburi recolta bile pe parcelă în experienţele monofactoriale
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poate fi redus la: 40-80 cuiburi, în raport cu condiţiile naturale, cu felul
observaţiilor şi cu factorii care se experimentează.

3. În experienţele cu 3 şi mai mulţi factori, numărul de cuiburi
recoltabile pe parcelă poate scădea pînă la 25-50, iar numărul de repe
tiţii pînă la 2-3.

4. În experienţele executate, optimul pentru mărimea parcelei recol
tabile a fost în raport invers cu favorabilitatea condiţiilor pedoclimatice
ş'i în raport direct cu variabilitatea observaţiei urmărite şi cu vîrsta plan
telol' la recoltare (epoca de recoltare).

5. Datorită relaţiilor nesigure ale celor mai uzuali indici statistici
(S2, SP, sd, DL, m şi m%) cu mărimea parcelei experimentale şi numărul

de repetiţii, aceştia nu au putut constitui criterii de bază în stabilirea opti
ţIlului pentru mărimea parcelei şi numărul de repetiţii în experienţele

cu cartof. Indicele cel mai puternic corelat a fost valoarea F (r = 0,54 -0,98).
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aOREA T.

1971, Influenia partenerilor de încrucişare asupra frecvenţei dihaploizilor la
Solanum tuberosum L. (Einfluss der Kreuzungspartner auf Hiiufigkeit dihaplo
ider Formen bei Solanum tuberosum L.), Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. II, Car
toful, S. 15-29.

Die Analyse einer Population von Samentrăgern, die nach Bestăubung von
wertvollen Zuchtsorten und Linien mit zwei unterschiedlichen Pollenspendern
von S. phureja Juz. et Buk. erzielt wurden und der Vergleich der Ergebnisse
mit Daten aus der Fachliteratur filhrte zu genetischen Untersuchungen uber
den Einfluss von Kreuzungspartnern auf die Hăufigkeit dihaploider Formen
bei S. tuberosum L. Sowohl weibliche Partner als auch Pollenspender beein
flussten durch ihren genetischen und plasmatischen Beitrag Fruchtbildung,
Samenbildung und Hăufigkeit von Embryonen, die haploparthencgenetisch
innerhalb der Population entstanden. Die beiden Pollenspender haben nicht
nur unterschiedliche Samenmengen und unterschiedlichen Anteil dihaploider For
men bedingt, sondern auch eine unterschiedliche genetische Struktur hinsichtlich
der Faktoren, die die violette Farbe des Hypokotyls bestimmen. Wir sind der
Meinung, dass die, die violette Farbe des Hypokotyls bedingenden Gene bei
einigen S. tuberosum Linien unterschiedliche Wirkung und Intensităt gegen
uber dem Gen P von S. phureja haben und die Auswahl dihaploider Formen
nach diesem Merkmal erleichtern.

aOREA T.,

1971, Influenţa partenerilor de încrucişare asupra frecvenţei dihaploiziIor la
Solanum tuberosum L. (BJIlHIHlle KOI\InOHeHTOB CKpemHBaHIUI Ha lJaCToTy BCTpe
lJaeMOCTH )l.llraIlJIOH)l.oB y Solanum tuberosum L.), Analele I.C.C.S. Braşov,

voI. II, Cartoful, CTp. 15-29.

Ha OCHOBaHllH pesyJIbTaTOB aHaJIHSa IloIlyJI51UHH CeMeI-lHHKOB, nOJIylJeHI-lbIX OT
OIlbIJIeHH51 ueHHbIX CeJIeKUHOHHblX COpTOB 11 JIHHYIH )l.ByM51 paSJIHlJHhIMH OllbIJIH
TeJI5lMH BH)l.a S. phureja J uz. et. Buk. H cpaBHeHH5l IlOJIy4eHHbIx pesyJIbTaTOB
C JIlITepaTypHbIMlI )l.aHHhIMlI, 06cy:>K)l.aeTC51 B reHeTHlJeCKOM aCIleKTe BJIH51HlIe
KOMIlOHeHTOB CKpelUHBaHH5l Ha lJaCToTy BCTpe4aeMOCTH )l.HllJIOI1)l.HbIX <P0PM
S. tuberosum L. KaK MaTepHHcKHe <pOpMbI, TaK H OIlbIJIlITeJIH OKaShlBaJIH KaK
reHeTHlJeCKOe, TaK li IlJIaBMaTH4eCKoe BJIlI5lHHe Ha SaB51ShIBaeMOCTb 5lro)l., Ha
06paBOBaHlIe CeM5lH H Ha BCTpelJaeMOCTb B ceMeHHOH IlOJIyJI51UH11 06paSOBaHHhIX
raIlJIOIlapTeHoreHeTHlJeCKHM IlyTeM sapO)l.blIlleH. 06a lICIlOJIbSOBaHHbIX OIlhIJIHTeJI5l
He TOJ'!bKO 06yCJIOBHJIH 06paSOBaHHe paBJIHlJHbIX KOJIH4eCTB CeM5lH li paSJIHlJHorO
IlpoueHTa )l.HraIlJIOH)l.HhIX <pOpM, HO li 06paSOBaHHe reHeTHlJeCKOH CTpyKTypbI,
OTJIHlJHOH B OTHOIlleHHH <paKTOpOB, 06yCJIOBJIHBalOlUHX JIHJIOBylO oKpacKy
IlO)l.CeM5l)l.OJIbHOrO KOJIeHa. C<pOpMyJIHpOBaHa rHIlOTesa, ilO KOTOpOH reHhI,
06yCJIOBJIHBalOmHe JIHJIOBylO oKpacKy IlO)l.CeM5l)l.OJIhHOrO KOJIeHa y HeKOTophIX
HSylJaBIllHXC5l JIHHHII S. tuberosum OTJIHlJalOTC5l ilO HX )l.eHCTBHlO BO BpeMeHH
H ilO HHTeHCHBHOCTH OT reHa P BH)l.a S. phureja, 06JIerlJa51 TaKHM 06paBoM
oT60p )l.HraIlJIOH)l.HhIX <P0PM no 3TOMy OTJIHlJHTeJIhHoMy IlpHsHaKy.
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aGREA T.

1971, Factorii care influenţează frecvenţa şi distribuţia formelor dihaploide la
Solanum tuberosum L. Analele I.C.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 31-45.

Prin poIeni zarea unor soiuri şi linii tetraploide de cartof (S. tuberosum L.)
cu specia chiliană diploidă S. phureja Juz. et Buk. s-au obţinut forme diha
ploide. Frecvenţa şi distribuţia formelor dihaploide a fost influenţată de o
serie de factori, ca mărimea bacelor, mărimea seminţelor şi energia lor ger
minativă. Datorită habitusului mai redus al formelor dihaploide aparţinînd

genomului S. tuberosum, ele au fost distribuite mai frecvent printre plantele
cu masă mai redusă încă din stadiul embrionar. Factorii mediului înconjurător

din timpul fructificării au influenţat frecvenţa formelor dihaploide în popula
ţiile din seminceri, în sensul că prin polenizarea pe lăstari detaşaţi raportul
între embrionii dezvoltaţi apomictic şi cei dezvoltaţi sexual a fost modificat
pozitiv faţă de polenizările efectuate în cîmp. Factorii de mediu în prezenţa

cărora au germinat seminţele şi a vegetat generaţia germinativă au influenţat

în mod diferit realizarea întregului potenţial de forme dihaploide al combi
naţiilor.

aGREA T.

1971, Factorii care influenţează frecvenţa şi distribuţia formelor dihaploide la
Solanum tuberosum L. (The faetors that affeet frequency and distribution of
dihaploid forms in Solanum tuberosum L.), Analele LC.C.S.· Braşov, voI. II,
Cartoful, p. 31-45.

By pollinating some tetraploid potato (5. tubero3:J,!11.) varieties and lines with
the S. phureja Juz. et Buk. diploid Chilean species, dihaploid forms were ob
tained. Frequency and distri bution of the dihaploid forms was affected by a
series of factors such as: berry size, seed size and germinative energy. Oue to
the more reduced habitus of the dihaploid forms belonging to the S. tuberosum
genome, these were more frequently distributed among plants with less matter
content even way back in the embryo stage. Environment faetors during fruiting
affected frequency of the dihaploid forms in the seed crop populations, in terms
that by pollinating on detached branches, the ratio between apomictically
developed embryos and those sexually developed changed positively as com
pared to pollinations performed in the field. Environment factors, in whose
presence seeds germinated and the germinative generation vegetated, differently
affected the development of the whole potential of dihaploid forms in the
combinations.
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GOREA T.

1971, Factorii care in . 1 11enţează frecvenţa şi distribuţia formelor dihaploide
la Solanum tuberosum L. (Faktoren, die H ăufigkeit und Verteilung dihaploi
der Formen bei Solanum tub.:rosum bedingen), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II,
Cartoful, S. 31-45.

Durch Bestăubung einiger tetraploiden Sorten und Linien von S. tuberosum
L. mit der diploiden chilenischen Art S. phureja Juz. et Buk. erhielten wir
dihaploide Formen. Hăufigkeit und Verteilung dihaploider Formen wurde
von zahlreichen Faktoren beeinflusst und zwar von Beerengrăsse, Samengrasse und
deren KeimfăhigkeiLlnfolgedes kleineren Habitus dihaploider Formen des Genoms
S. tuberosum, traten sie hăufiger unter Pflanzen, die schon im Embryostadium
geringere Masse hatten, auf. Die Umweltfaktoren iibten wăhrend der Frucht
bildung einen Einfluss auf die Hăufigkeit dihaploider Formen in Samentrăger·

populationen aus und zwar in dem Sinne, dass durch Bestăubung von der Pflanze
entfernter Triebe das Verhăltnis zwischen apomiktisch und auf sexuellem Wege
entstandenen Embryonen giinstig vergleichsweise zur Feldbestăubun:; verăn

dert werden konnte. Die Umweltbedingungen unter denen Samenkeimung und
Kleimlingsentwicklung verliefen iibten auf die Verwirklichung des gesamten
Potentials dihaploider Formen cler Kombinationen unterschiedlichen Einfluss aus.

GOREA T.,

1971, Factorii care influenţează frecvenţa şi distribuţia formelor dihaploide la
Solanum tuberosum L. (C1>aKTopbI, BJUUllOI.IJ.He Ha t.IaCToTy ECTpet.IaeMOCTH H Ha
pacnpe)l,eJIeHHe )l,HranJIOH)l,HbIX epOpM y Solanum tuberosum L., Analele LC.C.S.
Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 31-45.

DyTeM OnbIJIeHHH HeKoTopbIX TeTpanJIOH)l,HbIX COpTOB H JIHHHH KapToepeJIH
Solanum tulerosum L. t.IHJIHHCKHM )l,HnJIOH)l,HbIM BH)l,OM S. phureja Juz. et.
Buk. 6bIJI nOJIyt.IeH pH)l, )l,HranJIOH)l,HbIX epOpM. Ha t.IaCToTy BCTpet.IaeMOCTH H
Ha pacnpe)l,eJIeHHe )l,HranJIOH)l,HbIX epOpM BJIHHJI pH)l, TaKHX epaKTopOB KaK BeJIl'!
t.IHHa HrO)l" pa3MepbI ceMHH H HX BCXO)KeCTb. BCJIe)l,CTBHe MeHbIllHX pa3MepOB
ra6HTyca )l,HranJIOH)l,HbIX epOpM reHOMa S. tuberosurn, OHH BCTpet.IaJIHCb qaUl,e
Me)K)l,y paCTeHHHMH, HMelOI.IJ.HMH MeHbwylO Maccy eI.IJ.e B 3apO)l,bIweBOH CTa)l,HH.
C1>aKTopbI oKpyJKalOI.IJ.eH Cpe)l,bI BJIHHJIH BO BpeMH nJIO)l,OHOIlleHHH Ha t.IaCToTy
BCTpet.IaeMOCTH )l,HranJIOH)l,HbIX epOpM B ceMeHHbIX nonyJIHUHHX B TOM CMbICJIe,
t.ITO npH OnbIJIeHHH Ha OT)l,eJIeHHbIX n06erax COOTHoweHHe MeJK)l,y anOMHKTHt.IeCKH
pa3BHTbIMH 3apO)l,bIIllaMH H 3apO)l,bIWaMH, pa3BHTbIMH nOJIOBbIM nyTeM,
H3MeHHJICH nOJIOJKHTeJIbHO no cpaBHeHHlO C OnbIJIeHHeM B nOJIe. C1>aKTopbI Cpe)l,bI,
npH KOTOpbIX rrpOHCXO)l,HJIO npopaCTaHHe ceMHH H pOCT ceMeHHoro nOKOJIeHHH,
no pa3HoMy BJIHHJIH Ha OCYI.IJ.eCTBJIeHHe Bcero nOTeHUHaJIa )l,HranJIOH)l,HbIX epOpM
pa3JIHt.IH~X KOM6HHaUHH.
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OROZA H. I" CATELLY T., MUREŞAN s.
1971, Comportarea unor soiuri de cartof în zona Braşov, Analele LC.C.S.
Braşov, voI II, Cartoful, p. 47-60.

În urma experimentării a 79 soiuri în condi ţiile anilor 1967-1968, s-au evi
denţiat ca potenţial productiv soiurile timpurii Adwira şi Planet, soiul semi
timpuriu Augusta, soiurile semitîrzii Luna şi Tedria şi soiul tîrziu Milva, faţă

de soiurile martor, respectiv Carpatin, Braşovean, Măgura şi Merkur. Soiurile
au fost studiate şi ca dinamică a formării producţiei (interesante fiind soiurile
Adwira, Comtessa şi Wheeler),_ precum şi pentru calităţi culinare (remarcîn
du-se soiurile Regale şi Luna). In lucrare se fac referiri şi la diferite alte carac
tere secundare, ca dinamica amidonului şi a coeficientului valorii culinare
(C.V.c.), bogăţia în flori, polen şi bace etc.

OROZA H. 1., CATELLY T., MUREŞAN S.

1971, Comportarea unor soiuri de cartof în zona Braşov (Performance of some
potato varieties in the Braşov zone), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful,
p. 47-60.

From trials carried out on 79 varieties under conditions prevailing during 1967
1968, it appears that the Adwira and Planet early varieties, the Augusta half
early variety, the half-Iate Luna and Tedria varieties and the late Milva variety
proved oustandingly productive as compared to the control, Le. the Carpatin,
Braşovean, Măgura and Merkur varieties. The varieties were analysed both
with respect to dynamics of yield development (the Adwira, Comtessa and
Wheeler varieties being outstanding) and ta cooking quality (the Regale and
Luna varieties being outstanding). The paper also refers to various other se
condary characters, such as starch dynamics and cooking coefficient value,
flower, pollen and berry amount etc.
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GROZA H. 1., CATELLY T., MUREŞAN S.
1971, Comportarea unor soiuri de cartof în zona Braşov. (Verhalten etntger
Kartoffelsorten im Gebiet Braşov), Analele LC.C.S. Braşov Bd. II, Cartoful,
S.47-60.

Versuche mit 79 Sorten, die von 1967-1968 liefen, wiesen auf die grosse Er
tragsfăhigkeit friiher Sorten Adwira und Planet, mittelfriiher Sorten Augusta,
mittelspăter Sorten Luna und Tedria und sp2ter Sorten Milva vergleichsweise
zur Kontrolle: Carpatin, Braşovean, Măgura und Merkur hin. Die Sortenpriifung
bezog sich auf die Dynamik der Ertragsbildung (interessant sind Adwira, Com
tessa und Wheeler) und auf Kocheigenschaften (hervorzuheben sind die Sorten
Regale und Luna). Die Arbeit er1ăutert auch weitere Nebenmerkmale wie
Starkedynamik, Kochwert, Bliiten-, Pollen- und Beerenreichtum.

GROZA H. 1.. CATELL Y T., MUREŞAN S.,

1971, Comportarea unor soiuri de cartof în zona Braşov (nOBe.neHHe HeKoTopbIX
COpTOB KapToepeJISl B SOHe r. BpalllOBa), Analele LC.C.S. Braşov, T. II
Cartoful, CTp. 47-60.

B pesyJIbTaTe HcnbITaHHSl 79 COpTOB KapToepeJISl B yCJIOBHSlX 1967-1968 rr.,
6bIJIO yCTaHOBJIeHO, tITO paHHHe copTa A.nBHpa H nJIaHeT, lIOJIypaHHHH COpT AB
rycTa, nOJIynos.nHHe copTa JlyHa H Te.npHSl H nos.nH!1H COpT MHJIbBa 06JIa.naIOT
60JIee BbICOKHM nOTeHUHaJIOM ypO)KaHHOCTH, tIeM COOTBeTcTByIOIIIHe KOHTpOJIbHble
copTa - KapnaTHH, BpalllOBSlH, M9rypa H MepKyp. CopTa HSytIaJIHCb TaK)Ke B
OTHOllleHHH .nHHaMHKH 06paSOBaHHSl ypO)KaSl (npHtIeM oco6eHHo HHTepecHbIMH
OKaSaJIHCb copTa A.nBHpa, KOMTecca H BeJIep) H KyJIHHapHblx KatIeCTB (no KO
TOpbIM BbI.neJIHJIHCb copTa PeraJIe H JlYHa). B pa60Te pas6HpaIOTC5I TaK)Ke H pas
JIHtIH~e .npyrHe BTopocTeneHH~e npHsHaKH, KaK .nHHaMHKa KpaXMaJIa H nOKa
SaTeJIb Ky JIHHapHOH ueHHocTH, 06HJIHe UBeTKoB, nbIJIbUbI H Slro.n H T.)!..
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COJOCARU N.

1971, Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cartofu lui cu virusuri.
Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 61-69.

În perioada 1964-1968 s-a urmărit în condiţiile de la Braşov, pe soiurile
Urgenta şi Ora, efectul a 5 epoci de plantare (l4.IV - LVI) şi al încolţirii

materialului de sămîn ţă (1964) asupra gradului de infecţie a cartofului cu viru
suri transmisibile prin afide. Concomitent s-a determinat şi zborul de atac al
afidelor prin metoda vaselor galbene. In toţi anii de cercetare, procentul plan
telor infectate la ambele soiuri a fost în general cu atît mai mare, cu cît plan
tarea s-a făcut mai tîrziu. De exemplu, în anul 1964 la plantarea din 20 aprilie
s-au infectat 11,5% din plante la soiul Urgenta şi 5,1 % la soiul Ora, pe cînd
la materialul plantaţ cu 20 zile mai tîrziu (10 mai) infecţia a fost de 17,9%
şi respectiv 10,7%. Incolţirea materialului înainte de plantare a redus răspîn

direa virusurilor cu 27,8% la Urgenta şi cu 80,4% la Ora. Rata anuală de
infecţie virotică în perioada de cercetare a fost destul de ridicată, variind între
11,5 - 43,2% la Urgenta şi între 5,1 - 34,7% la Ora. S-a constatat de ase
menea existenţa unei corelaţii pozitive între răspîndirea virusuri lor şi frecvenţa

afidelor, procentul anual de infecţie fiind cu atît mai ridicat cu cît numărul

totul al afidelor a fost mai mare. Producţia de tuberculi a scăzut în general
cu întîrzierea plantării şi cu creşterea procentului de infecţie virotică.

COJOCARU N.

1971, Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cartofului cu virusuri
(Effect of planting Urne an patata virus infect ion), Analele l.C.C.S. Braşov,

voI. II, Cartoful, p. 61-69.

The effect of 5 planting times (l4.lV - 1.VI) and of planting material emer
gence (1964) an potato infection degree with viruses transmissible by aphids,
was followed up under conditions prevailing in Braşov in the 1964-1968 period.
Simultaneously aphid attack flight was also determined by the yellow pan method
(Moericke trap). In alI years while the investigation took place, infected plant per
centage was in general the higher the later they had been planted. For instance,
in 1964 when planting the potatoes an April 20, 11.5% of the Urgenta variety
and 5.1 % of the Ora variet y were infected, while in t he material planted 20
days later (May 10) the infection was of 17.9% and 10.7% respectively. Emer
gence of the material before planting reduced virus propagation by 27.8% in
Urgenta potatoes and by 80.4% in Ora. Annual virus infeetion rate during
investigaUon period was rather high, ranging from 11.5 to 43.2% in Urgenta
alld from 5.1 ta 34.7% in Ora. A positive correlation was also found between
virus broadcast and aphid frequency, and annual infection percentage was the
higheL the greater the number of aphids was. Tuber yield generally decreased
together with planting. delay and with virus infeetion percentage increase.
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COJOCARU N.
1971, Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cartofulu! cu virusuri
(Einfluss des Pflanztermins auf Virusbefall der Kartoffel), Analele LC.C.S. Braşov,
Bd. II, Cartoful, S. 61-69.

Unter den Klimabedingungen von Braşov wurde van 1964-1968 bei den Sorten
Urgenta und Ora die Wirkung 5 verschiedener Pflanztermine (I4.IV - I.VI)
und des Pflanzgutaufgangs (1964) auf den Befall der Pflanzen mit Viren, die
durch Blattlause iibertragen wurden untersucht. G1eichzeitig bestimmten wir
den Blattlausbefall mit Hilfe der Ge1bschale-Methode. Wăhrend der Versuchsjahre
war der Anteil befallener Pflanzen bei beiden Sorten im allgemeinen dann
grasser, wenn spat gepOanzt wurde. 1964 wurde am 20. April gepf1anzt und 11,5%
der Pflanzen bei Urgenta und 5,1 % der Pf1anzen bei Ora wurden befallen;
eine Verschiebung des Pflanztermins um 20 Tage (10. Mai) fiihrte zu 17,9%
bzw. 10,7% befallenen Pflanzen. Die Vorkeimung des Pflanzgutes fiihrte zu
einer Verminderung der Virusverbreitung, die bei Urgenta 27,8% und bei Ora
80,4% betrug. Die jahrliche Infektionsrate war wăhrend der Versuchsperiode
ziemlich hach und verzeichnete Werte zwischen 11,5 - 43,2% bei Urgenta
und 5,1 - 34,7% bei Ora. Ebenso konnte das Bestehen einer positiven Kor
relation zwischen Virusverbreitung und Blattlaushaufigkeit beobachtet werden,
wobei der jahrliche Infektionsanteil umso h6her war, je h6her die Gesamt
blattlausanzahl. Der Knollenertrag !ies allgemein mit spaterem Pf1anztermin
und Steigen des Virusbefalls nach.

COJOCARU N.

1971, Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cartofului cu virusuri (BJIl-1
HHlIe cpoKa rrOCa)l.KII Ha sapaLKeHHoCTb KapTocPeJIH BHpycaMH), Analele LC.C.S.
Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 61-69.

B 1964-1968 rr., B yCJIOBIIHX opaIlloBcKoro yes)l.a, Ha copTax Yp)l.)l(eHTa II apa
113ytIaJIOCb BJIIIHHlle rrHTlI tpOKOB rrOCa)l.Kll (c 14. IY rro 1. VI) H rrpOpamHBaHHH
ceMeHHoro MaTepHaJIa Ha sapaLKeHHocTb KapTocPeJIH nepe)l.aBaeMb1MH TJIHMH BH
pycaMll. BMeCTe CTeM onpe)l.eJIHJICH TaK)l(e II JIeT TJIeH MeTO)l.oM )l(eJITb1X COCy)l.OB.
Bo Bce rO)l.b1 rrpOBe)l.eHHH llCCJIe)l.OBaHlIH, npoueHT Sapa)l(eHHb1X paCTeHliH 06011X
COpTOB B OCHOBHOM 6bIJI TeM 60JIbIlle, tIeM nos)l(e npOBO)l.I1JIaCh nOCa)l.Ka. HanpH
Mep, B 1964 ro)l.y, npll nOCa)l.Ke 20 anpeJIH, npoueHT Sapa)l(eHHb1X paCTeHI1H copTa
Yp)l.)l(eHTa paBHHJICH 11,5 % II Y copTa Opa-5,1 %, Tor)l.a KaK rrpll noca)l.Ke Ha
20 )l.HeH rr03)l(e (10 MaH) sapaLKeHHocTb paBHHJIaCb COOTBeTCTBeHHO 17,9 II 10,7%.
TIpe)l.rroCa)l.OtIHOe rrpopamliBaHlie ceMeHHoro MaTepHaJIa CHI13HJIO Sapa)l(eHHOCTb
BHpycaMH copTa Yp)l.)l(eHTa Ha 27,8%, a copTa apa Ha 80,4%. fO)l.OBa51 sapa
)l(eHHOCTb BHpycaMH B rrepHo)l. rrpoBe)l.eHllH HCcl1e)l.oBaHHH 6b1JIa )l.OBOJIbHO Bb1
COKOH II KOJIe6aJIaCb OT 11,5 )1,0 43,2% Y copTa Yp)l.)l(eHTa H OT 5,1 )l.0 34,7 %
y copTa apa. YCTaHOBJIeHO TaK)l(e cymecTBoBaHHe nO.'lO:tKHTeJIbHOH KOppeJIHUHH
Me)l()l.y pacrrpOCTpaHeHlleM BllpyCOB II BCTpetIaeMOCTblO TJIeH, npHtIeM rO)l.OBaH
3apa)l(eHHOCTb 6b1JIa TeM Bb1Ille, tIeM BbIiile 6b1JIa 06ma51 tIHCJIeHHOCTb TJIefL
YpO)l(aH KJIy6HeH CHH)l(aJICH B OCHOBHOM rrpll sanOS)l.aHHH rrOCa)l.KH H rrpll
rrOBb1IlleHHll BllpyCHOH 3apa)l(eHHOCTlL
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CATELL Y T" FODOR I.

1971, Testarea descendenţelor de cartof privind rezistenţa relativă la virozele
grave, Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 71-76.

S-a efectuat o analiză asupra rezultatelor determinării rezistenţei relative la
virozele grave prin infecţii provocate în cîmp, la 80 descendenţe de cartof
studiate în anii 1966-1968. Se prezintă procentele de infecţie pentru virusul
răsucirii frunzelor, virusul Y şi un complex de viroze şi se descriu metodica
şi tehnica de lucru. Materialul virozat pentru provocarea infecţiei a fost din
soiul Ora. În primul an de infecţie, cîte 25 tuberculi din fiecare descendenţă

s-au dispus alternativ cu rînduri infectate cu virusul răsucirii frunzelor şi vi
rusul Y; în al doilea an de infecţie s-au plantat 50 tuberculi pe două rînduri
încadrate de un singur rînd cu material infectat atît cu virusul răsucirii frun
zelor cît şi cu virusul Y. Din analiza infecţiilor se constată că, pentru virusul
Y, volumul lucrărilor se poate reduce cu 40% în al treilea an prin eliminarea
descendenţelor cu mai mult de 25% infecţie după un singur an de infecţie pro
vocată. Pentru virusul răsucirii frunzelor sînt necesari doi ani de infecţie
provocată. Folosirea infecţiei provocate mai mult de doi ani consecutivi, în
microclimatul în care s-a experimentat, nu este justificată întrucît gradul de
infecţie este mare şi diferenţiat după doi ani de infecţie provocată. Acesta
uşurează trierea descendenţelor şi reduce forţa de muncă.

CATELL Y T., FODOR I.

1971, Testarea descendenţelor de cartof privind rezistenţa relativă la virozele
grave (The testing of potato progenies concerning relative resistance ta severe
virus diseases), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 71-76.

The results of the determination of relative resistance against severe virus diseases
caused by field infections, in 80 potato progenies investigated in 1966 - 1968,
were analysed. Infection percentage is presented for leaf ro II , for the Y virus
and for a virus disease complex, and the working method is also described.
The virus infected material for infeetion challenge was of the Ora variety. In
the first infect ion year, 25 tubers of each progeny were alternativeI y planted
with rows infeeted with leaf ro11 and with the Y virus; in the second in
fection year, 50 tubers were planted an two rows surrounded by a single row
of material infeeted both by the leaf rolI virus and by the Y virus. From in
fection analysis it appeared that for the Y virus work volume may be reduced
by 40% in the third year by discarding the progenies infected over 25% after
a single year of challenge. For leaf ro11 virus two years of challenge are ne
cessary. The use of challenge infection for more than two years, in the micro
climate in which the experiment was carried out, is not justified as the in
fection degree is high and differentiated after two years of challenge. This facil·
itates progeny sorting and reduces labour.
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CATELLY T .• FODOR I.

1971, Testarea descendenţelor de cartof privind rezistenţa relativă la virozele
grave (Nachkommenschaftspriifung bei Kartof feln auf relative Widerstandsf iihigkeit
gegeniiber schweren Virosen), Analele I.c.C.S. Braşov. Bd. II, Cartoful, S. 71-76.

Bei 80 Kartoffelnachkommen wurden zwischen 1966-1968 Ergebnisse unter
sucht, clie bei der Ermittelung relativer Widerstandsfahigkeit gegenuber schwe
ren im Feld induzierten Virusinfektionen erzielt werden konnten. Es wird
der Infektionsanteil fur Blattrollvirus, Y-Virus und einen Virosenkomplex,
sowie Arbeitsmethodik und -technik beschrieben. Das virusbefallene Material
zur Infektionsinduktion geh6rte zur Sarte Ora. Wahrend dem ersten Infek
tionsjahr wurden 25 Knollen jeder Nachkommenschaft wechselweise mit Blatt
rollvirus und Y-Virus befallenen Knollen reihenweise ausgelegt; im 2. Jahr
wurden 50 Knollen auf zwei nebeneinanderliegenden Flachen ausgelegt und
diese van je einer Reihe mit infizierten Pf1anzen begrenzt. Die Analyse des
Infektionszustandes zeigt, dass fur Y-Virus das Arbeitsvolumen im 3. Jahr
um 40% durch Ausmerzung der uber 25% Infektion aufweisenden Nachkommen
(nach einem Jahr der Infektionsinduktion) vermindert werden kann. Fur das
Blattrollvirus sind zwei Jahre induzierter Infektion notwendig. Der Einsatz
zweijahriger Infektionsinduktion ist unter den gegebenen Versuchsbedingungen
nicht zu empfehlen, da der Infektionsgrad hoch und nach zwei J ahren indu
zierter Infektion differenziert ist. Dieses erleichtert die Auswahl der Nach
kommenschaften und vermindert den ArbeitskraftebedarL

CATELLY T., FODOR 1.

1971, Testarea descendentelor de cartof privind rezistenţa relativă la virozele
grave (l1cnbITaHYle nOToMcTB KapTocP«.n5I Ha OTHoCYlTe.nbHylO yCTOHLJYlBOCTb K
onaCHbIM BYlpycaM), Analele I.C.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 71-76.

TIpOBO)JJl.ITC5I aHa.nYl3 pe3y.nbTaToB onpe)Ie.neHH5I OTHOCYlTe.nbHoH yCTOIILJHBOCTYI
K onaCHblM BHpycaM npH npoBo)IHBlIlHXC5I B no.ne 3apa)KeHH5IX 80 nOTOMCTB Kap
TocPe.n5I, H3yLJaBlIlYlXC5I B 1966-1968 rr. TIpHBO)I5ITC5I npoueHTbI 3apa)KeHHOCTH
BHpyCOM cKpyLJYlBaHH5I .nHCTbeB, Y-BHpyCOM H KOMnJIeKCOM BHpyCOB YI OnYlCbI
BaeTC5I MeTO)IYlKa YI TeXHHKa pa60TbI. 3apa)KeHHbIH BHpyCOM MaTepYla.n )I.n5I BbI
3bIEaHYl5I 3apa)KeHH5I 6bI.n copTa Opa. B nepBbIH rO)I HCnbITaHHH, no 25 K.ny6HeH
Ka)K)Ioro nOTOMCTBa BbICa)KHBa.nHCb LJepe)IylOIUYlMYlC5I p5I)IaMH C K.ny6H5IMYI, 3a
pa)KeHHbIMYI BHpycoM cKpyGYlBaHH5I .nYlCTbeB H Y-BYlPYCOM; Ha BTOpOH rO)I YlCnbI
TaHYlH no 50 K.ny6Hef1, BblcalKeHHblX B )IBa p5I)Ia, oKpy)Ka.nYlCb O)IHYlM p5I)IOM
K.ny6HeH, 3apa)KeHHbIX KaK BHpyCOM CKpyLJHBaHH5I .nHCTbeB TaK YI Y-BYlpyCOM.
AHa.nH3 3apa)KeHHOCTH nOKa3a.n, GTO )I.n5I Y-BYlpyca 06'beM pa60T B 3-eM rO)Iy
MO)KHO CHYl3HTb Ha 40% nyTeM y)Ia.neHYl5I nOTOMCTB C 3apa)KeHHOCTblO CBbIlile
25% Gepe3 rO)I noc.ne BbI3bIBaHH5I 3apa)KeHH5I. 1l.n5I BHpyca cKpyGHBaHH5I .nYlCTbeB
Heo6xo)IHMbI )IBa rO)Ia BbI3bIBaHH5I 3apa)KeHYl5I. TIpHMeHeHHe BbI3bIBaHYl5I 3apa
)KeHYl5I CBbIlile )IByX .neT nO)Ip5I)I BMYlKpOKJIYlMaTe npOBe)IeHH5I OnbITOB He onpaB
)IbIBaeTC5I, TaK KaK LJepe3 llBa rO)Ia CTeneHb 3apa)KeHHOCTYI BbICOKa5I YI )IOCTaTOLJHO
)IYlcPcPepeHUYlpOBaHHa, tITa o6JIerGaeT COpTYlpOBKy nOTOMCTB H CHH)KaeT nOTpe6HylO
)IJI5I 3Toro pa60GylO CHJIy.
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CUPŞA I.. PLĂMĂDEALĂB.

1971, Stabilirea rezistenţei relative a tuberculilor de cartof Ia atacul ciupercii
Phytophthora infestans (Mont.) de By. în condiţii de laborator, Analele 1. C. C. S.
Braşov, voI. II, Cartoful, p. 77-89.

S-a estimat rezistenţa relativă a tuberculilor pe baza datelor obţinute prin
analiza rezistenţei la invadare şi la sporulare. Rezistenta la invadare a măduvei

tuberculului este mai mică decît cea a cortexului. Testarea rezistenţei ambelor
regiuni ale tuberculului este necesară, avînd în vedere că datele obţinute se
completează reciproc. Intensitatea sporulării ciupercii pe feliile de tubercul
se corelează cu diferenţa dintre diametrul coloniei ciupercii şi cel al necrozei.
Prin analiza celor două elemente se obţine o caracterizare asemănătoare a soiu
rilor din punctul de vedere al rezistenţei tuberculului la sporulare. Între rezis
tenţa tuberculului la invadare şi la sporulare există o corelaţie pozitivă, re
Ia ţia dintre cele două componente ale rezistenţei de cîmp fiind descrisă fidel
de regresia liniară. Dintre soiurile raionate la noi Ora a fost găsit rezistent,
Desiree, Măgura şi Ostara s-au dovedit puţin sensibile, Merkur, Colina şi

Urgenta sensibile, iar Braşovean şi Bintje foarte sensibile.

CUPŞA T•. PLĂMĂDEALĂ B.

1971, Stabilirea rezistenţei relative a tuberculilor de cartof la atacul ciupercii
Phytophthora infestans (Mont.) de By. În condiţii de laborator (Determination
of the relative resistance to Phytophthora infestans (Mont.) de By. in potato tub er
under laboratory conditions) , Analele I.c.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 77-89

Relative resistance in tubers was estimated by data obtained from analyses of
resistance to invasion and sporulation. Resistance to invasion in the tuber
marrow is smaller than in the cortex. The testing of resistance in both regions
of the tuber is necessary as the data obtained complete each other. Fungus spor
ulation intensity on the tuber slices correlates with the difference between
the fungus colony diameter and that of necrosis. By analysing the two elements
it appears that the varieties possess similar tuber resistance to sporulation.
A positive correlation exists between tuber resistance to invasion and to spor
ulation, and the relation between the two components of field resistance is
faithfully described by linear regression. Among the varieties released in Ro
mania, Ora proved resistant, Desiree, Măgura and Ostara proved little sus
ceptible, Merkur, Colina and Urgenta susceptible, and Braşovean and Bintje
highly susceptible.
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CUPŞA 1.. PLĂMĂDEALĂB.

1971, Stabilirea rezistenţei relative a tuberculilor de cartof la atacul ciupercI 1
Phytophthora inlestans (Mont.) de By. în condiţii de laborator [Feststellung
relativer Widerstandsliihigkeit von Kartoffelknollen gegeniiber Phytophthora infestans
(Mont.) de By. unter Laboratoriumsbedingungen], Analele I.c.C.S. BraŞDv,

Bd. II, Cartoful, S. 77-89.

Wir ermittelten die relative Widerstandsfahigkeit von Kartoffelknollen an
Hand der Unterlagen iiber die Resistenz gegeniiber Befall und Sporenf1ug.
Die Widerstandsfăhigkeit des Knollenmarks gegeniiber Befall ist schwăcher

als die der Schale. Die Priifung der Widerstandsfăhigkeit beider Knollenteile ist
notwendig, da sich die Unterlagen erganzen. Die Starke des Pilzsporenf1uges
auf Knollenscheiben ist mit dem Unterschied zwischen Pilzkoloniedurchmesser
und dem der Nekrose korreliert. Die Analyse der beiden Elemente weist auf
glp.iche Merkmale der Sorten hinsichtlich Knollenresistenz gegeniiber Sporenflug
hin. Zwischen Knollenresistenz gegeniiber Befall und Sporenflug besteht eine
positive Korrelation; die Beziehung zwischen den beiden Widerstandsfăhigkeit

komponenten im Feld wird genauestens durch die lineare Regression wieder
gegeben. Von den bei uns angebauten Sorten waren Ora widerstandsfăhig, De
siree, Măgura und Ostara wenig empfindlich, Merkur, Colina und Urgenta emp
findlich und Braşovean und Bintje sehr empfindIich.

CUPŞA 1., PLĂMĂDEALĂ B.

1971, Stabilirea rezistenţei relative a tuberculiIor de cartof la atacul ciupercii
Phytophthora infestans (Mont.) de By. În condiţii de laborator (YcTaHOBJleHHe
OTHOCHTeJlbHOll yCTOllI.IHBOCTH KJly6HeH KapToepeJl5I K nOpa)KeHHIO rpH60M Phy
tophthora infestans (Mont.) de By. B Jla60paTopHbIX yCJIOBH5IX), Analele
I.c.C.S. Braşov, T. II, Cartoful. CTp. 77-89.

OTHOCHTeJlbHa5I yCTOllI.IHBOCTb KJly6Hell KapToepeJlH oueHHBaJlaCb Ha oCHoBaHHH
)J,aHHbIX, nOJlyI.IeHHbIX nyTeM aHaJlH3a yCTOllI.IHBOCTlI K I1HBa3HI1 H cnopo06pa30
BaHHIO. YCTOllI.IHBOCTb K I1HBa311H M5IKOTH KJly6H5I MeHbwe I.IeM KopKoBoro CJlO5I.
l1cnbITaHl1e yCTOllllHBOCTI1 o6el1x I.IaCTell KapToepeJl5I HBJlHeTC5I He06xo)J,HMbIM,
TaK KaK nOJlylleHHble )J,aHHble B3aHMHO )J,onOJlH5IIOT )J,pyr )J,pyra. l1HTeHcl1BHoCTb
cnopo06pa30BaHHH rpH6a Ha JlOMT5IX KJly6HH KOppeJlHpyeT C pa3HHue}I Me)K)J,y
)J,HaMeTpOM KOJlOHHH rpH6a H )J,HaMeTpOM HeKp03a. AHaJlH3 3TI1X )J,ByX 3JleMeHTOB
)J,aeT CXO)J,HylO xapaKTepl1cTHKy COpTOB C TOllKH 3peHH5I yCTOllI.IHBOCTH KJly6HH K
cnopo06pa30BaHHIO. Me)K)J,y yCTOllI.IHBOCTbIO KJly6H5I K HHBa3HH rpH6a H cno
poo6pa30BaHHlO CYIUecTByeT nOJlO)KHTeJIbHa5I IWppeJIHUI15I, npHI.IeM COOTHOllIeHHe
Me)K)J,y 3THMH )J,ByM5I KOMnOHeHTaMH yCTOllI.IHBOCTH B nOJle TOI.IHO npe)J,CTaBJIeHa
JIHHellHOll perpeCCHell. 113 pallOHHpOBaHHbIX B CTpaHe COpTOB COpT Opa OKa3aJlC5I
yCTOllI.II1BbIM, copTa ILe3Hpe, M3rypa H OCTapa MaJIOI.IyBcTBHTeJlbHbIMH, MepKyp,
KOJlI1Ha li Yp)J.)KeHTa I.IyBcTBI1TeJlbHbIMH, a I3pallIoBHH II I3HHT)Ke OI.IeHb llyB
CTBHTeJIbHbIMI1 K nOpa)KeHHIO.
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BRAD I.. OLTEANU GH.

1971, Metodă pentru determinarea calităţii stropirilor la cartof în cazul folo
sirii zinebului, Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 91-99.

Eficacitatea tratamentelor chimice este legată de mai mulţi factori, între care
gradul de acoperire a frunzelor cu soluţia de stropit este de mare importanţă.

Acest factor caracterizează în acelaşi timp şi randamentul maşinilor de stropit
în combaterea bolilor la plante. In lucrare se descrie punerea la punct a unei
metode de lucru pentru evidenţierea calităţii stropirilor în cazul particular
al folosirii zinebului ca soluţie de stropit. Modul de lucru este descris amă

nunţit şi are ca principiu adăugarea fenolftaleinei în soluţia de stropit şi ob
ţinerea de "amprente" ale picăturilor căzute pe frunze, pe hîrtii îmbibate în
prealabil cu NaOH 1%. Se descrie de asemenea încercarea de triere a unor
maşini de stropit pe baza numărului de picături căzute pe unitatea de supra
faţă, folosindu-se metoda preconizată.

BRAD lol OLTEANU GH.

1971, Metodă pentru determinarea calităţii stropirilor la cartof în cazul folo~

sirii zinebu lu i (A method for determining quality in potato spraying when
employing zineb), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 91-99.

Efficiency of chemi cal treatments is correlated with several factors among which
leaf covering degree is outstanding. This factor simultaneousl y characterizes
sprayer out put in plant disease control. The paper describes the perfecting of
a working method for determining spraying quality, particularly when using
zineb as spraying solution. The working method is minutely described, the prin
ciple being to add phenolphthalein in the spraying solution and obtaining
"impresses" of the drops fallen on the leaves on papers previously impregnated
with NaOH 1%. The paper also describes an endeavour to sort some spraying
machi nes based on the number of drops fallen on area unit, by using the
recommended method.
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BRAD 1., OLTEANU GH.

1971, Metodă pentru determinarea calităţii stropiriIor la cartof În cazul folo
sirii zinebului (Methade zur Qualitiitsbestimmung van Zinebspritzungen zu
Kartafteln) , Analele I.c.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S. 91-99.

Die WiI'ksamkeit chemischer Bekampfungsmassnahmen hangt von mehreren
Faktoren ab, von denen der Bedeckungsgrad cler Biatter die grasste Bedeutung
hat. Diesel' Faktor kennzeichnet gleichzeitig auch die Leistungsfahigkeit von
Spritzgeraten bei der Bekampfung von PflanzenkI'ankheiten. Die Arbeit er
lautert die genaue Instandsetzung einer Arbeitsmethode zur Ermittlung der
Spritzungsqualitat bei Anwendung von Zineb. Die Arbeitsmethode wiI'd genau
beschrieben und als Grundsatz dient Zusatz von Phenolphtalein zur Spritz
bruhe und Erzielung Von Tropfenspuren auf Blattern, deren Wiedergabe auf
Papier, das mit 1% NaOH impragniert wurde, erfolgt. An Hand der genannten
Methode versuchten wir nach der je Flacheneinheit ermittelten Tropfenanzahl
eine Auswahl der Spritzapparate zu treffen.

BRAD 1., OLTEANU GH.

1971, Metodă pentru determinarea calităţii stropirilor la cartof în cazul folo
sirii zinebului (MeTO,D, onpe,D,eJIeHIUI KaqeCTBa onpblCKl1BaHlHI KapToepeJI51 Ul1
He60M), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 91-99.

3epepeKTHBHOCTb XHMHqeCKHX 06pa60ToK CB513aHa c ueJIbIM p51,D,OM epaKTopoB,
H3 KOTOpblX CTeneHb nOKpbITH51 JIHCTbeB pacTBopoM l1MeeT 60JIblllOe 3HaqeHHe.
3TOT epaKTop xapaKTepH3yeT B TO )Ke BpeM51 H yqaCTHe onpbICKl1BaTeJIeH B 60
pb6e C 60JIe3H51MH pacTeHHiL B pa60Te onHCblBaeTC51 MeTO,D, pa60Tbl no oueHKe
KaqeC'fBa onpblcKHBaHH51 B 4aCTHOM CJIy4ae npHMeHeHH51 npH onpblcKHBaHHH
pacTBopa UHHe6a. TIO,D,p06HO onHCblBaeTC51 MeTO,D, pa60TbI, OCHOBaHHblH Ha npHH
unne ,D,06aBJIeHH51 epeHOJIepTaJIeHHa K pacTBopy ,D,JI51 onpbICKHBaHH51 H nOJIy4eHH51
"OTneqaTKOB" KaneJIb, nonaBlllHX Ha JIHCTb51, Ha 6yMare npe,D,BapHTeJIbHO npo
nl1TaHHOH 1% pacTBopoM Na OH. OnHcblBaeTC51 TaK)Ke nonblTKa KJIaCCH
epHKaUHH onpblcKHBaTeJIeH no KOJIH4ecTBy nonaBIlUlX Ha e,D,HHHUy nJIorua,D,H
KaneJIb C npHMeHeHHeM npe,D,JIO:lKeHHOro MeTO,D,a.
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LTEANU GH., BRAD I.. IOK.L ELISABET;\,

1971, Variaţia conţinutului unor zaharuri, aminoacizi şi substanţe cicl ice cu
grupări OH la soiurile de cartof Bintje şi Merkur, Analele LC.C.S. Braşov,

voI. II, Cartoful p. 101-108.

Se prezintă rezultatele obţinute prin separarea cromatografică a zaharurilor,
a aminoacizi lor şi a unor substanţe de tip ciclic cu grupări OH. Prin corelarea
acestor rezultate cu gradul de rezistenţă a cartofului faţă de Phytophthora in
festans s-a găsit o mai bună corelaţie între aceste caracteristici şi conţinutul

în tirozină, fenilalanină şi, dintre substanţele de tip ciclic cu grupări OH, în
acid clorogenic şi acid cafeic.

OLTEANU GH., BRAD 1., IOK.L ELISABETA

1971, Variaţia conţinutului unor zaharuri, aminoacizi şi substanţe ciclice cu
grupări OH la soiurile de cartof Bintje şi Merkur (Variation of the content of
sugars, aminoacids and cyclic substances with OH groups in the Bintje and Merkur
potato varieties) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 101-108.

The paper presents the results obtained by chromatographic separation of su
gars, aminoacids and of certain substances of the cyclic type with OH groups.
By correlating these results with potato resistance degree to Phytophthora in
festans, a good agreement was found between these characteristics and the con
tent of thyroxine, pheni1alanine and, among the cyc1ic substances with OH
groups, chlorogenic and caffeic acid.
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OLTEANU GH., BRAD I., IOK.L ELISABETA.

1971, Variaţia conţinutului unor zaharuri, aminoacizi şi substanţe ciclice cu
grupări OH la soiurile de cartof Bintje şi Merkur (Variation des Zucker-,
Aminosiiuren- und zyklischen Stoffgehaltes mit OH Gruppen bei den Kartof
felsorten Bintje und Merkur) , Analele r.C.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S.
101-108.

Es werden Ergebnisse einer chromatographischen Trennung von Zucker, Amino
sauren und zyklischen Stoffen mit OH Gruppen erJautert. Bei Korrelation
dieser Ergebnisse mit der Widerstandsfahigkeit der Kartoffeln gegeniiber Phy
tophthora infestans fanden wir eine enge Wechselbeziehung zwischen diesen
Merkmalen und dem Tyrosin- und Phenylalaningehalt und, von den zyklischen
Stoffen mit OH Gruppen, Chlorogensaure- und Kaffeinsăuregehalt.

OLTEANU GH., BRAD 1., IOK.L ELISABETA.

1971, Variaţia conţinutului unor zaharuri, aminoacizi şi substanţe ciclice cu
grupări OH la soiurile de cartof Bintje şi Merkur (I13MeHemle cO)l,ep)KaHI151
HeKoTophIX caxapoB, aM11HOKilCJlOT 11 U11KJl11IIeCK11X BeIUeCTB C rl1)l,pOKCIIJlhHhIMll
rpymlaM11 y COpTOB KapToepeJl.5I DllHT)Ke il MepKyp), Analele LC.C.S. Braşov,

T. II, Cartoful, CTp. 101-·108.

rlpllBO)l,51TC51 pe3yJlhTaTbI, rrOJlyIIeHHhle nyTeM xpoMaTorpaepIIIIecKoro pa3)l,eJleHl-l51
caxapoB, aMHHOKllCJlOT II HeKoTophIX BerueCTB UllKJlHIIeCKOro THna, cO)l,ep)KilIUIIX
rH)l,pOKCI1JlhHhle rpyrrnbI. I1yTeM KOppeJlllpOBaHll51 .3TllX pe3yJlhTaTOB co CTeneHbIO
yCTOIlIIllBOCTll KapToepeJl51 K nOpa)KeHllIO Phytophthora infestans 6bIJla HaM)l,eHa
JlyQwa51 KOppeJl51UH.5I Me)K)l,y .3TllMII xapaKTepllcTHKaMH II cO)l,ep)KaHlleM Tllp03HHa,
epeHHJlaJlaHllHa H, H3 UIIKJlHqeCKHX BerueCTB, cO)l,ep)Karullx rH)l,pOKCHJlbHhIe rpyn-
IlbI, cO)l,ep)KaHIIeM XJlOpOreHOBOM H KoepeMliOM KHCJlOT.
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RElCHBUCH L., DRAGOMlR LUClA, MARI<.US ST., CRĂCIUN C.• BURLACU GH.,
BREDT IL MĂzAREANU I.

1971, InHuenţa formelor de îngrăşăminte cu azot şi a dozelor de potasiu asupra
producţiei de cartof, Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 109-120.

Între anii 1966-1968, la staţiunile Suceava, Secuieni, Tg. Mureş, Tg. Jiu,
Ştefăneşti-Piteşti şi la LC.C.S. Braşov s-a executat o experienţă privind efi
cienţa formelor de îngrăşăminte cu azot şi a dozelor de potasiu asupra producţiei

de cartofi. S-a constatat că la echivalenţa în substanţă activă, aplicarea dife
ritelor forme de azot a inf1uen ţat favorabil creşterea producţiei, cu diferenţe

nesemnificative între variante. Aplicarea azotului împreună cu fosforul a fost
mai eficientă decît aplicarea lui împreună cu potasiul, exceptînd rezultatele
obţinute la LC.C.S. Braşov, unde efectul a fost în favoarea potasiului. Pe fond
de N60 P60 diferitele doze de potasiu au determinat în majoritatea cazurilor spo
ruri nesemnificative de producţie. La I.C.C.S. Braşov doza de Kso a dat un spor
semnificativ. Formele de azot şi dozele de potasiu aplicate au influenţat în
mică măsură raportul dintre tuberculii mari şi mici.

REICHBUCH L., DRAGOMIR LUClA, MARI<.US ST.. CRĂCIUN C•• BURLACU GH .•
BREDT H., MĂZĂREANU I.

1971, Eficienţa formelor de îngrăşăminte cu azot şi a dozelor de potasiu asu
pra producţiei de cartof (Efficiency of nitrogen fertilizer forms and of potassium
rates an potato yield), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 109-120.

An experiment was undertaken between 1966 and 1968 at the Suceava, Secuieni,
Tg. Mureş, Tg. Jiu, Ştefăneşti-Piteşti Stations and at the Braşov Research
Institute for Potatoes and Sugar Beet concerning the efficiency of nitrogen
fertilizer forms and of potassium rates on potato yield. It was found that in
equivalent of active ingredient the application of different nitrogen forms fa
vourabl y affeeted yield gain, \vith non-significant differences between the
treatments. Nitrogen application together with phosphorus was more efficient
than when applied together with potassium, except for results obtained at the
Braşov Research Institute where the effeet was in favour of potassium. On a
previous N60P60 fertilization, different potassium rates determined only non
significant yield gains in most cases. At the Braşov Research Institute a Kso
rate resulted in a significant gain. The nitrogen forms and the potassium rates
applied affeeted to a reduced extent the ratio between big and small tubers.
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REICHBUCH L., DRAGOMrR LucrA, MARK.US ST., CRACIUN C. BURLACU GH.
BREDT H., MAzAREANU I.

1971, Eficienţa formelor de îngrăşăminte cu azot şi a dozelor de potasiu asu
pra producţiei de cartof (Wirksamkeit von Stickstoftdiingemitteln und Kalium
gaben auf den Kartoftelertrag), Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. II, Cartofu!,
S. 109-120.

Zwischen 1966 und 1968 wurden in den Versuchsstationen Suceava. Secuieni,
Tg. Mureş. Tg. Jiu, Ştefăneşti-Piteşti und dem Forschungsinstitut fiir Kar
toffel- und Zuckerriibenbau Braşov Versuche iiber die Wirksamkeit verschie
dener Stickstoffdiingemittelformen und Kaliumgaben auf den Kartoffelertrag
durchgefiihrt. Wir beobachteten, dass hinsichtlich des Wirkstoffaquivalentes
die Anwendung verschiedener Stickstofffcrmen die Ertragssteigerung giinstig
beeinflusst; die Unterschiede zwischen den Varianten sind nicht signifikant.
Die gemeinsame Anwendung von Stickstoff und Phosphor war wirksamer als
gemeinsame Anwendung mit Kalium; eir:e Ausnahme stellen die Ergebnisse
des Forschungsinstitutes fUr Kartoffel- und Zuckerriibenbau, Braşov, dar, wo
eine giinstige Kaliwirkung erzielt wurde. Bei einer Grunddiingung mit N60
P60 bewirkten verschiedene Stickstoffgaben in der Mehrzahl der Falle nicht
signifikante Mehrertrăge. Stickstoffform und Kaligaben beeinflussten in gerin.
gerem Ausmass den Anteil grosser und kleiner Knollen.

REICHBUCH L., DRAGOMIR LUCIA, MARK.US ŞT., CRACIUN C., BURLACU GH.,
BREDT H., MAzAREANU 1.

1971, Eficienţa formelor de îngrăşăminte cu azot şi a dozelor de potasiu asupra
producţiei de cartof (3epepeKTHBHoCTb epOpM a30THbIX yJl.06peHHH H Jl.03 KaJUI51 Ha
yp0:lli:aH KapToepeJIH), Analele I.C.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 109-120.

B 1966-1968 rr., Ha onbITHbIX CTaHUHHX Cyl.JaBa, CeKyeHH, Tblpry-MypellI,
Tblpry-)KHY H lllTeep3HellITH - TII-lTelllTH, B TaK:lli:e B HaytIHo-HccJIeJl.oBaTeJIbcKoM
HHcTHTyTe KapToepeJleBOJlCTBa H CBI:KJIOBOJl.CTBa B 5pallloBe npOBOJl.HJIHCb onbITbI
no yCTaHOBJleHHIO BJIHHHHH epOpM a30THbIX y}l.06peHHH H }l.03 KaJIH51 Ha yp0:lli:aH
KapToepeJI51. YCTaHOBJIeHO, tITO npH 3KBHBaJIeHTHbIX }l.03aX no }l.eHcTBylOW.eMy
HatIaJly npHMeHeHHe pa3JIHtIHbIX epOpM a30Ta 6JlarOnpHHTHO aT3blBaJlOCb Ha nOBbI
llIl:HHe ypDa<a51 C He}l.OCTIDBepHbIMH pa3HHuaMH Me:lli:}l.y BapHaHTaMH. COBM~CTHoe

BHeceIme a30Ta H epl)cepopa OKa3aJlOCb 60Jlee 3epepeKTHBHbIM, tIeM BHeceHHe a30Ta
C KaJlHeM, 3a HCKJIlOtIeHHeM orrbIT0B rrpOBO}l.HBllIHXC51 B 5pallIOBcKOM HHcTHTyTe,
rJl.e BJlHHHHe KaJlHH OKa3aJlOCb 6om~e nOJlO:lli:HTeJlbHbIM. Ha epoHe y}l.06peHH51 N60P60
pa3JIHtIHble }l.03bI KaJlH51 B 60JlbllIHHCTBe CJIytIaeB 06yCJIOBHJIH HeJl.ocToBepHble
npH6aBKH ypO>KaH. B 5pallIoBcKoM HHcTHTyTe }l.03a Kso Jl.aJla }l.OCTOBepHylO
npH6aBKy ypo >KaH. <DOPMbl a30Ta H BeJIHtIHHa }l.03 KaJIH51 MaJlO BJIHHJIH Ha COOT
HOllIeHHe MNK}l.y KpynHbIMH II MeJIKHMH KJIy6HHMH.
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TĂNĂSESCU EUGENIA. BERINDEIM., COPONY W., DRAGOMIR LUCIA, MARK.US ST.

1971, Unele aspecte cu privire la eficienţa gunoiului de grajd aplicat la di
ferite epoci la cultura cartofului, În diferite condiţii pedoclimatice, Analele
LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 121-136.

În anii 1966-1968 s-a studiat eficacitatea gunoiului de graj d proaspăt şi fer
mentat aplicat la diferite epoci prin diferite metode la cultura cartofului.
Din datele obţinute la I.C.C.S. Braşov pe un sol humico-semigleic şi la Sta
ţiunile Argeş şi Tg. Mureş pe un sol aluvial, s-a desprins faptul că 1n condi ţiile
de la Braşov cele mai mari producţii şi venitul net cel mai mare s-au obţinut

cînd îngrăşămîntul organic în cantitate de 30 t/ha s-a aplicat pe un fond mi
neral N60P40K40 toamna şi vara sub arătură şi primăvara la plantare pe brazde.
La Staţiunea Argeş, aplicîndu-se pe acelaşi fond mineral 20 t/ha gunoi de grajd.
sporurile cele mai mari s-au obţinut cînd gunoiul s-a ~dministrat vara şi toamna
sub arătură şi în prima parte a iernii la suprafaţă. In condiţiile de la Braşov.

aplicarea gunoiului proaspăt şi fermentat sub disc sau sub arătură în primă

vară nu a determinat o diferenţiere a producţiei. La Staţiunea Tg. Mureş apli
carea gunoiului proaspăt în primăvară sub arătură a fost superioară aplicării

sub disc. Efectul prelungit al gunoiului în cultura repetată de cartof s-a con
statat numai în anul II. Tratamentele aplicate au determinat modificarea regi
mului fosfatic din sol în sens pozitiv numai în anul 1, fără să se constate creş

terea rezervei de fosfor în timp, în funcţie de tratamentul aplicat.

TĂNĂSESCUEUGENIA, BERINDEI M., COPONY W., DRAGOMIR LUCIA, MARK.US ST

1971, Unele aspecte cu privire la eficienţa gunoiului de grajd aplicat la di
ferite epoci la cultura cartofului, În diferite condiţii pedoclimatice (Efficiency
of barnyard manure application at ditferent times in potata craps and under
different pedoclimatic canditions), Analele LC.C.S. Braşov, val. II, Cartoful,
p. 121-136.

Efficiency of fresh and rotted barnyard manure, applied at various times by
various methods was investigated in 1966-1968 in potato crops. From data
obtained on a semigleyic-humic soil of the Research Institute for Potatoes
and Sugar Beet of Braşov and on an alluvial soil at the Argeş and Tg. Mureş

Stations the fact appeared that, under conditions prevailing at Braşov, highest
yields and highest net income were obtained when the organic fertilizer in a 30
t/ha amount was downploughed in autumn and summer on an N60P 4oK40 pre
viousl y fertilized soli and applied on the furrow at planting in spring. At
the Argeş Station, where 20 t/ha manure were applied on the same amount
of previous fertilizers, highest gains were obtained when the manure was down
ploughed in summer and spring and spread on soi! sUfface in the first part
of winter. Application of fresh and rotted manure by disking ar downploughed
in spring did not determine difference in yield under conditians prevailing
at Braşov. At the Tg. Mureş Station, application of fresh manUfe downploughed
in spring was superior ta disking. The delayed effeet of manure in repeated
potato crops was established only in the second year. The applied treatments
determined a positive change in the sail phosphatic regime only during the
first year, but no phosphorus storage in time - according ta the administered
treatment - could be established.
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TANASESCU EUGENIA, BERINDEI M., COPONY W., DR}\GOMIR LUCIA, MARKUS ST.

1971, Unele aspecte cu privire la eficienţa gunoiului de graJd aplicat la dife M

rite epoci la cultura cartofuJui, în diferite condiţii pedoclimalice (Einige
Betrachtungen uber die Wirksamkeit van Stallmist bei unterschiedlichen Au.':-
bringungsterminen und unter verschiedenen pedaklimatischen Zlt

feln) , Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. II,Cartaful, S. 121-136.

Von 1966-1968 wurde die Wirk~amkeit vcn frise1H:m und gegcrenem Stall
mist bei unterschiedl ichen Ambrirgurgsterminen und -methcden in Kartof
felkulturen gepriift. Die Unierl2gen; die im Fcrschungsinstitut fiir Kartaffel
und Zuckerriibenbau, Braşov, auf vergleytem Humusbcden und in den Ver
suchsstationen Argeş und Tg. Mureş auf Alluvialbcden verzeichnet wurden,
zeigen, dass unter den Bedingungen van Braşov hochste Ertr2.ge und Rein
gewinn dann erzieIt werden, wenn 30 t/ha argani~che Diingemittel im Herbst
und Sommer unter die Furche eingearbeitet und im Friihjahr zum Pflanzen
auf die Furchen ausgebracht wurden und dabei eine mineralische Grunddiingung
mit N60 P40 K40 gewăhrleistet war. Unter den Bedingungen van Braşov be
wirkte der Einsatz von frischem und gegorenem Stallmist bei Einarbeitung
unter Schă1furchen oder Fruhjahrsfurchen keine Differenzierung des Ertrags.
In der Versuchsstation Tg. Mureş war Einarbeitung des friihen Stallmistes unier
Fruhjahrsfurchen der Anwendung mit Schălpflugeinarbeitung uberlegen. Die
Dauerwirkung des Stallmistes zu Kartoffeln in MonokuItur kann nur im II.
Jahr beobachtet werden. Die verschiedenen Diingungsweisen bewirkien nur
im 1. J ahr eine gunstige Verăndenmg des PhosphorhaushaItes im Boden, ohne
jedoch zu einer weiteren Phosphoranreicherung beizutragen.

TANASESCU EUGENIA, BERINDEI M., COPONY w., DRAGOMIR LUCIA, MARKUS ST.

1971, Unele aspecte cu privire la eficienţa gunoiului de grajd aplicat la dife
rite epoci la cultura cartofului în diferite condiţii pe'doclimatice (HeKoTopw:
acneKTbI 3cţcpEKTI1BH:JCTH BH2CEHlHI HaBC3a B paSJlHGHble CpOKH no,n noceBbI
KapToepeJl51 B paSJlHGHbIX nOGBeHHO-KJlHMaTHqECKHX yCJlOBH5IX), Analele LC.C.S.
Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 121--136.

B 1966-1968 1'1', HSyGaJlaCb 3epq::el(THBHOCTb BHeCeHH5I CBe lliero H nepenpeBwero
HaBosa B paSJlHGHble CpOKH H paSJlHll [-lbIMH MeTo,naMH no,n noceBbI KapToepemr.
,UaHHble, nOJIyGeHHble B I3pawoBcKoM HayGHO-I1CCJle)J,oBaTeJlbCKOM HHcTHTyTe
KapToepeJleBo)J,cTBa H CBeKJlOBO)J,CTBa Ha ryMYCHOH nOBepXHOCTHO OrJleCeHHOH
nOlfBe H Ha aJlJllOBHaJlbI-lOH nOGBe OnbITHbIX CTaHIIH~I Ap,IT)Kew H Tpblry Mypew
nOI{aSaJlH, GTO B yCJlOBH5IX I3pawoBcKoro HHcTHTyTa HaI16oJlbWIIl-i: yp02KaH H
HaH60JIbWH~I GI1CTbIH )J,oxo)J, 6bIJlH nOJlyGellbI B BapHaI-ITe C BHeceHHeM HaBosa
B )J,ose 30 Tira no epOHy MHHepaJlbHbIX YJl06peHH~I B ,nose N60P40K40, BHOCIIMbIX
no)J, JleTHlOIO BcnawKy H BeCHoH npH noca)J,Ke B 60pOS)J,bI. Ha OnbITHOH CTaHUHH
Ap)J,:tKew, npH BHeceHHH no TOMy 2Ke epOHy IVlHHepaJlbHbIX y,n06peI-lHH 20 Tira
HaB03a HaH6oJlbWI1e npH6aBKH ypo:tKa5I 6bIJ1H nOJlyqeHbI B BapHaHTe C JleTHHM
HJIH oceHlIHM BHeceHHeM HaBosa non, BcnawKy HnpH era nOBepXHoCTHOM BHeceHHlI
B Tel-IeHHe nepBo~I nOJlOBI1HbI SHMbI. B yCJlOBH5IX I3pawoBcKoro HHcTHTyTa
BHeceHHe CBe:tKerO H nepenpeBwero HaB03a nOJl ,nHCKOBaHHe HJlH 2Ke no)J,
BeceHHlOlO BcnawKy He BbISbIBaJlO pa3HHll B ypo2Kae. Ha onbITHOH CTaHUHH Tblp- '
ry-Mypew BHeceHHe CBe)KerO H3B02a no)J, BeceHHlOlO BcnawKy )J,aJlO "lyGIlIHe pe
SyJlbTaTbI, GeM era BHeceHHe no)J, )J,HCKOBaHHe. OCTaTOGHOe BJlH5IHHe HaBosa npH
nOBTopHOM noceBe KapToepeJl5I 6bIJlO yCTaHOBJleHO JlHWb Ha BTOpOM ro)J,y. DpHMe
H5IBWHeC5I o6pa60TI{H o6yCJlOBHJlH HSMeHeHl1e epocepaTHoro pe:tKHMa nOGBbI B no
JlO:tKHTeJlbHylo CTOpOHy TOJlbKO Ha nepBOM rOJly, npHGeM He Ha6JllO)J,aJlOCb no
BbIWeHH5I sanaca q)ocepopa Ba BpeMeHH B 3aBHCHMOCTH OT npHMeH5IBWeHC5I 06
pa60TKH.
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MAXIM N., DANIELESCU SILVIA

1971, Efectul ingrăşămintelor asupra producţiei de cartof pe soIuri brune pseu
dogleice, Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 137-150.

Se prezintă rezultatele obţinute în studiul efeetului îngrăşămintelor asupra
culturii cartofului în două localităţi din apropierea Braşovului: Ilieni-Sf.
Gheorghe, pe un sol brun pseudogleic, reliet lăcoviştit, şi Apa ţa-Rupea, pe un
sol brun pseudogleic, neapreciabil erodat, evoluat pe smolni ţă. Sub aspeet pedo
c1imatic, condi ţiile au fost potrivite pentru cultura cartofului tardiv Merkur.
Deşi chiar fără îngrăşăminte producţiile au fost rentabile pe ambele teritorii,
unele din variantele îngrăşate au dat producţii foarte rentabile. La Ilieni
producţia maximă a fost de 29,9 t tuberculi/ha (146,6%), obţinută cu dozele
de 128 kg/ha N, 128 kg/ha P205 şi 120 kg/ha K20, care au avut şi cea mai
mare eficienţă economică. La Apaţa producţia maximă a fost de 24,8 t tuber
cuIi/ha (154,0%), obţinută cu dozele de 96 kg/ha N, 64 kg/ha P20 5 şi 80 kg/ha
K 20, care au avut şi cea mai mare eficien ţă economică. Coeficien ţii de utilizare
aparentă ai îngrăşămintelor au fost: la Ilieni azotul între 24,7 şi 45,8%, fos
forul între O şi 3,0%, potasiul între 0,5 şi 8,3%, iar la Apaţa, în experienţa

1 (fără îngrăşare organică) azotul între 9,3 şi 35,6%, fosforul între 2,7 şi

6,1%,'potasiul între 6,6 şi 39,1%, şi în experienţa a II-a (cu 30 t/ha gunoi
de grajd), azotul între 13,9 şi 21,9%, fosforul între 8,9 şi 16,2%, potasiul între
9,2 şi 85,7%. Efectul gunoiului a durat numai doi ani. La variantele numai
cu gunoi de grajd şi azotat de amoniu a scăzut uşor procentul de amidon.

MAXIM N., DANIELESCU SILVIA,

1971, Efectul îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof pe soiuri brune pseu
dogleice (Effeet of fertilizers an yield of potatoes grown an pseudogleyic brown
soils), Analele LC.C.S. Braşov, val. II, Cartoful, p. 137-150.

The paper presents the results of investigations undertaken on the effeet of
fertilizers on potato crops grown in two localities near Braşov: Ilieni-Sf.
Gheorghe, on a brown pseudogleyic, reliet meadow soil and Apa ţa-Rupea,
an a brown pseudogleyic brown soi!, not considerably eroded, evolved on smol
nitza. Pedoclimatically, the conditions were proper for the crap of the late
Merkur potato variety. Although yields were profitabie on both lands even
without dressing, some of the fertilized treatments gave considerably high
yields. At Ilieni highest yields were of 29.9 t tubers/ha (146.6%), obtained
with 128 kg/ha N, 128 kg/ha P 20 5 and 120 kg/ha K20 rates, and presented also
highest economic efficiency. At Apaţa highest yield was of 24.8 t tubers/ha
(154.4%) obtained with 96 kg/ha N, 64 kg/ha P 20 5 and 80 kg/ha K 20 rates,
and presented also highest economic efficiency. FertiIizer apparent utilization
faetors ranged:. at Ilieni for nitrogen between 24.7 and 45.8%, for phosphorus
between O and 3.0%, for potassium between 0.5 and 8.3%, and at Apata,
in experiment I (without organic fertilizers) for nitrogen between 9.3 and 35.6%,
for phosphorus between 2.7 and 6.1 %, for potassium between 6.6 and 39.1 %,
and in experiment II (with 30 t/ha barnyard manure) for nitrogen between
13.9 and 21.9%, for phosphorus between 8.9 and 16.2%, and for potassium
between 9.2 and 85.7%. Manure effeet lasted for two years. In the treatments
where only manure and ammonium nitrate was applied, starch percentage
diminished slightly.
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MAXIM N., DANIELESCU SILVIA,

1970, Efectul îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof pe soIuri brune
pseudogleice (Wirksamkeit der Dilngemittel aui den Kartoffelertrag aui
Pseudogley-Braunerden), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S. 137-150,

Es werden Ergebnisse besprochen, die bei Untersuchur.gen iiber die Diinge
mittelwirkung bei Kartoffellmlturen in zwei Orten in der Nahe von Braşov

erzielt wurden: Ilieni-Sf. Gheorghe auf Pseudogley-Braunerden mit hydro
morphen Resten und Apaţa-Rupea auf Pseudogley-Braunerden, mit nicht
beurteilbarer Erosion, auf Smolnitza gebildet. Die pedoklimatischen Bedin
gungen waren fiir den Anbau der spaten KartoffeIsorte Merkur geeignet. Obwohl
sogar ohne DiingemitteI in beiden Ortschaften wirtschaftliche Ertrage erzielt
werden konnten, brachten einige der gediingten Varianten sehr wirtschaftliche
Ertrage. In llieni erreichte der Hachstertrag 29,9 t Knollen/ha (146,6%), bei
Diingung mit 128 kg/ha N, 128 kg/ha P 20 5 und 120 kg/ha K:l0, die hachsten
Nutzeffekt hatte. In Apaţa erreichte der Hachstertrag 24,8 t Knollen/ha (154,0%)
bei Diingung mit 96 kg/ha N, 64 kg/ha P 20 5 und 80 kg/ha K20, die den hach
sten Nutzeffekt hatte. Die scheinbaren Nutzungskoeffizienten der Diingemittel
betrugen: in Ilieni zwischen 24,7 und 45,8% Stickstoff, °und 3,0% Phcsphcr
und 0,5 und 8,3% Kalium; die gleichen Werte schwankten in Apaţa im 1. Ver
such (ohne organische Diingung) zwischen 9,3 und 35,6% bei Stickstoff,
2,7 und 6,1 % Phosphor und 6,6 und 39,1 % Kalium und im II. Versuch (mit
30 tlha Stalldung) 13,9 und 21,9% Stickstoff, 8,9 und 16,2% Phosphor und
9,2 und 85,7% Kalium. Stalldung hatte eine zweijahrige Wirkung. Der Star
keanteil verringert sich leicht bei den nur mit StaIldung und Ammoniumstick
stoff gediingten Varianten.

MAXIM N., DANIELESCU SILVIA,

1971, Efectul îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof pe soIuri brune pseu
dogleice (BJIlHIHHe y.II,06peHHH Ha ypoLKai1 KapToepeJI5I Ha 6ypbIX nCeB.II,OrJIeeBblX
nOIIBax), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, cTp.137-150.

TIpHBO.II,5ITC5I pesYJIbTaT~ HSyIIeHH5I BJIH5IHH5I y.II,06peHHH Ha noceBW KapToepeJI5I
B .II,ByX MeCTHOCT5IX, paCnOJIOLKeHHbIX B oKpeCTHOCT5IX ropo.II,a EpalIloBa: I1JIHe
HH-OpbIHTy feopre, Ha 6ypoi1 nceB.II,OrJIeeBOH nOIIBe, 5IBJI5IIOIlJ,ei1C5I Sa60JIOIIeH
HHbIM peJIHKTOM, H Anaua-Pyn5I, Ha 6ypOH nCeB.II,orJIeeBOH, cJIa60 3pO.II,HpO
BaHHoH, paSBHBlIleHC5I Ha CMOJIHHue nOIIBe. B nOIIBeHHO-KJIHMaTHIIeCKOM OTHO
lIleHHH, yCJIOBH5I 6bIJIH nO.II,XO)J.5IIlJ,HMH .II,JI5I BblpaIlJ,HBaHH5I nOS.II,HeCneJIOro copTa
KapToepeJI5I MepKYp. XOT5I .II,aiKe H 6es y.II,06peHHH ypoLKaz 6bIJIH peHTa6eJIbHbIMH
Ha 060HX yIIacTKax, HeKoTopble HS BapHaHToB .II,aJIH BeCbMa peHTa6eJIhHble ypo
LKaH. B I1JIHeHH MaKCHMaJIbHblH ypOLKaH B 29,9 Tira KJIy6HeH (146,6%) 6bIJI no
JIylJeH npH BHeceHHH 128 Kr/ra N, 128 Kr/ra P 20 5H 120 Kr/ra K20, .II,OSbl HMeB
lIleH TaKLKe H HaH6oJIblIlyIO 3KoHOMHIIecKyIO 9epepeKTHBHoCTb. B Anaua HaH6oJIb
IIlHH ypoLKaH B 24,8 Tira KJIy6HeH (154,0%) 6bIJI nOJIyIIeH npH BHeceHHH .II,OSbI
B 96 Kr/ra N, 64 Kr/ra P 20 5 H 80 Kr/ra K20, OKasaBlIleHC5I H HaH60JIee 3KOHO
MIIIIHOH. K03epepHUHeHTbI BH.II,HMoro HCnOJIbSOBaHH5I y)J.o6peHHH 6bIJIH CJIe.II,yIO
IlJ,HMH: B I1JIHeHH K03epepHUHeHT HCnOJIbSOBaHH5I aSOTa 6bIJI OT 24,7 .II,O 45,8%,
epocepopa OT O .II,O 3,0%, KaJIH5I OT 0,5 .II,O 8,3; B Anaua, B onbITe 1 (6es opra
HHIIeCKHX y.II,06peHHH) K03epepHUHeHT HCnOJIbSOBaHH5I aSOTa 6bIJI OT 9,3 .II,O 35,6%,
epocepopa OT 2,7 .II,O 6,1 %, KaJIH5I OT 6,6 )J.O 39,1 %, a B onbITe Il (c BHeceHHeM
30 T/ra HaBosa) K03epepHUHeHT HCnOJIbSOBaHH5I aSOTa 6hIJI OT 13,9 .II,O 21,9%,
e:poce:popa OT 8,9 .II,O 16,2%, KaJIH5I OT 9,2 .II,O 85,7. BJIH5IHHe HaBosa npO.II,OJILKa
JIOCb JIHlIlh 2 rO.II,a. B BapHaHTax C BHeceHHeM O.II,Horo TOJIhKO aaBosa II aMMHaII
HOH CeJIHTpbI Ha6JlIO.II,aJIOCb HeKoTopoe CHHLKeHHe cO.II,epLKaHH5I KpaXMaJIa.
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BUZDUGAN 1.

1971, Bilanţul aplicării sistematice a îngrăşămintelor cu potasiu la cartof, pe
podzo1ul secundar diferit calcarizat de la Horodnic, judeţul Suceava, Analele
LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 151-156.

în condiţiile podzolului secundar de la Horodnic, judeţul Suceava, îngrăşă

mintele cu potasiu date împreună cu azot şi fosfor, cu sau fără amendamente
calcaroase, determină sporuri foarte mari de producţie la cartof. Amendamen
tele calcaroase, aplicate în doze moderate, determină sporuri de producţie mici
şi neeconomice. Mobilitatea potasiului în sol şi conţinutul relativ al plantelor
în potasi u scad cu calcarizarea.

BUZDUGAN I.

1971, Bilanţul aplicării sistematice a îngrăşămintelor cu potasiu la cartof, pe
podzolul secundar diferit calcarizat de la Horodnic, judeţul Suceava (Ba
lance of systematic potassium fertilizer application in potatoes, on a differently
Umed secondary podzol of Horodnic, Suceava district), Analele LC.C.S. Braşov,

voI. II, Cartoful, p. 151-156.

Under conditions of a secondary podzol of Horodnic, Suceava district, the
potassium fertilizers administered with nitrogen and phosphorus with or without
liming determine high yield gains in potatoes. Moderate liming rates determine
small and non-economic yield gains. Potassium mobility in the soil and relative
potassium content in plants decrease together with liming.
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BUZDUGAN 1.

1971, Bilanţul aplicării sistematice a îngrăşămintelor cu potasiu la cartof, pe
podzolul secundar diferit calcarizat de la Horodnic, judeţul Suceava (Bilanz
einer systematischen Kaliumdiingung zu Kartofteln auf unterschiedlich gekalktern
Podsolboden in Horodnic, Bezirk Suceava), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II,
Cartoful, S. 151-156.

Auf dem Podsolboden von Horodnic, Bezirk Suceava,bewirken Kalidunge
mittel gemeinsam mit Stickstoff- und Phosphordiingemitteln mit oder ohne
Kalkdiinger angewandt sehr hohe Kartoffelertrage. Kalkdiinger in gemassigten
Gaben bewirken kleine und unwirtschaftliche Mehrertrage. Die Beweglichkeit
des Kaliums im Boden und der relative Kaliumgehalt der Pflanzen nehmen
mit der Kalkung ab.

BUZDUGAN I.

1971, Bilanţul aplicării sistematice a îngrăşămintelor cu potasiu la cartof pe
podzolul secundar diferit calcarizat de la Horodnic. judeţul Suceava (EaJIaHC
CHCTeMaTHtIeCKoro BHeCeHH5I KaJIHHHhIX y)I,06peHHH no)I, KapToepeJIh Ha BTOplF-I
HOM nO)I,soJIe C paSJIHqHOfI CTeneHhIO HSBeCTKOBaHH5I, B XOpO,IUlHKe, CytraB
CKoro yes)I,a), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 151-156.

Ha BTOPHqHOM nO)I,SOJIe MeCTHOCTH XOpO)I,HHK, CytraBCKoro yeS)I,a, COBMeCTHoe
C KaJIHeM BHeceHHe aSOTa H epoc<popa C npHMeHeHHeM IJ3BeCTKOBaHH5I H6es Hero,
)I,aeT OqeHh 60JIhIIIHe npH6aBKH yp02Ka5I KJIy6HeH KapTo<peJI5I. YMepeHHhIe
)I,OBhI HSBeCTKOBaHH5I 06yCJIOBJIHBaIOT nOJIyqetme He60JIbIllHX H He3KOHOMHtreCKHX
npH6aBOK yp02Ka5I. TIPH HSBeCTKOBaHHH nO)I,BH2KHOCTb B nOt.IBe KaJIH5I H OTHOCI1
TeJIhHOe ero CO)I,ep2KaHHe B paCTeHH5IX CHH2KaIOTC5I.
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GUTA M., pASC I.. MUREŞAN S., MANOLESCU 1.

1971, Influenţa amendamentelor şi ingrăşămintelor asupra producţiei şi a unor
indici de calitate şi agrochim ici la cartof pe un sol brun podzolit, Analele
LC.C.S. Braşov, val. II, Carta fuI , p. 157-163.

S·a studiat influenţa diferitelor doze de îngră~ăminte minerale şi naturale:
pe teren neamendat, an]endat cu 50% Ah şi cu 100% Ah, asupra producţiel

şi calităţii cartofuluL Ingrăşămintele minerale azotoase aplicate singure sau
în complex dau sporuri de producţie de pînă la 30%. Prin aplicarea Îngrăşă.

mintelor cu azot se măreşte conţinutul de amidon, iar indicele de apreciere
a texturii cartofilcr fierţi creşte. Gunoiul de grajd aplicat în doze mici de 10
tlha împreună cu N32 dă sporuri de producţie practic egale cu îngrăşămintele

minerale în doze mari: N96 P48 K40 . Amendamentele sporesc eficacitatea în
grăşămintelor cu azot şi fosfor, dînd sporuri de producţie însemnate. Prin apli.
carea lor pe soIuri le brune podzolite se îmbunătăţesc indicii agrochimici şi

se creează condiţii favorabile în sol pentru folosirea mai eficientă a elementelor
nutritive de către plantă.

GUTA M., pASC 1., MUREŞAN S., MANOLESCU 1.

1971, Influenţa amendamentelor şi îngrăşămintelorasupra producţiei şi a unor
indici de calitate şi agrochimici la cartof pe un sol brun podzolit (Effect of
liming and feriilizing on yield and on some quality and agrochemical indices
in potatoes grown on a brown podzolized soil) , Analele I.c.C.S. Braşov, voI. II,
Cartoful, p. 157-163.

The effect of various rates of mineral and organic fertilizers an potato yield
and quality was investigated on an unlimed soi!, an a soil limed with 50%
hydrolytic acidity and with 100% hydrolytic acidity. Nitrogenous mineral
fertilizers applied single ar complex give yield gains of up ta 30%. By appli·
cation of nitrogen fertilizers starch content increases and estimation score for
boiled potato texture rises. Barnyard manure applied at 10 t/ha small rates
togelher with N32 gives praetically equal yield gains as ihose obtained wilh
high mineral fertilizers, Le.: N96P4SK40' Liming increases the efficiency of
nitrogen and phosphorus fertilizers, producing high yield gains. When applied
an brown podzolized soils the agrochemical indices increase and favourable
conditions are developed for a better use of nutrients by the plant.
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GUŢĂ M .• PASC r., MUREŞAN S., MANOLESCU 1.

1971, Influenţa amendamente lor şi îngrăşămintelor asupra producţiei şi a unor
indici de calitate şi agrochimici la cartof pe un sol brun podzolit (Ein!luss
der Kalkdiinger und Diingemittel au! den Ertrag und au! einige agrochemische
und qualitative Kennzittern bei Kartoffeln au! podsolierten Braunerden), Analele
I.C.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S. 157-163.

Wir untersuchten den Einf1uss verschiedener Mineraldiingergaben und natiir
Iicher Diingemittel auf ungekalkten B6den und bis zu 50% und 100% der
hydrolytischen Azidităt gekalkten B6den auf Kartoffelertrag und -qualităt.

Alleinige Mineraldiingung oder Volldiingung bewirkte Mehrertrăge bis zu 30%.
Stickstoffdiingemittel steigern den Stărkegehalt und die Bewertungszahl fiir
die Konsistenz gekochter Kartoffeln steigt. Stalldung gibt bei gemăssigten

Gaben von 10 tlha gemeinsam mit N3:! praktisch gleiche Mehrertrăge wie bei
Ausbringung grosser Mineraldiingemittelgaben: N96 P48 K40. Kalkdiinger erh6hen
die Wirksamkeit von Stickstoff- und Phosphordungemitteln und bewirken
bemerkenswerte Mehrertrăge. Ihr Einsatz auf podsolierten Braunerden bedingt
eine Verbesserung agrochemischer Parameter und schafft im Boden gunstige
Bedingungen fur die wirksamere Nutzung von Năhrstoffen durch die Pflanze.

GUŢĂ M., PASC 1., MUREŞAN S., MANOLESCU 1.

1971, Influenţa amendamentelor şi îngrăşămintelor asupra producţiei şi a unor
indici de calitate şi agrochimici la cartof pe un sol brun podzolit (BJ1I15IHHe
HSBecTKoBaHHH H y)].06peHHH Ha ypO:>KaH li Ha HeKoTopble Ka4ecTBeHHble li arpo
XHMH4ecKHe nOKaSaTeJIH KapTocjJeJI5I Ha 6ypOH ono)].sOJIeHHOH n04Be), Analele
1.c.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 157-163.

Y!3y4aJIOCb BJlII5IHHe paSJlIIlIHhIX )].OS MliHep3JIbHbIX H eCTeCTBeHHblX y)].06peHHH
Ha HeHSBeCTKoBaHHoM H I1SBeCTKoB3HHOM )].0 50 II 100% no rH)].pOJIHTH4eCKoH
KHCJIOTHOCTH y4acTKax Ha YPO:>K3H II Ka4eCTBo KapTocţEJI5I. BHeceHlIe O)].HlIX
aSOTHbIX y)].06peflHH, HJIH :>Ke COBMeCTHO C)].pyrHMlI, 06ecne4HBaeT npH6aBKy ypo
:>Ka5I )].0 30%. TIPII npI-lMeHeHlIll 3S0THbIX y)].06peHH11 DOBbIWaeTC5I co)].ep}KaHlIe
KpaXMaJIa H yJIy4waeTC5I nOKaSaTeJIb oueHKll KOHCHCTeHUHlI BapeHoro KapTocjJeJl5I.
BHeceHHe He60JIbWHX )].OS HaBOS3 - B 10 Tira - COBMeCTHO C 3S0TOM B )].ose
N3;, )].aeT ypO:>KaH npaKT1I4ecKH O)].HH3KOBble C ypO:>Ka5IMH, nOJIy43eMblMlI npIl
BHeceHlIH BbICOKHX )].OS MlIHepaJIbHbIX y)].06peHHH - N96P4SK40' I1ssecTKoBa
HH5I nOBbIliialOT .9cjJcjJeKTlI BHOCTb aSOTHbIX li cjJOCcjJOpHbIX Y)].06peHIl H II )].alOT
SHa4IITeJIbHhle np1l6aBKlI ypo}Ka5I. TIpHMeHeHHe HSBeCTKOBaHHH Ha 6ypbIX ono)].
SOJIeHHbIX n04Bax yJIy4waeT arpOXHMH4eCKHe nOKasaTeJIH li cos)].aeT 6JIaro
npH5ITHble yCJIOBH5I )].JI5I 60JIee 3cjJcjJeKTHBHoro HCnOJIb SOBaHH5I pacTeHlIeM
DIITaTeJIbIlblX 3JIeMeHTOB n04BbI.
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COPONY W.• BERINDEI M.• BREDT H •• TĂNĂSESCU EUGENIA. SCHĂCHTER DRAGA

1971, Diagnoza foliară la cartof şi calitatea tuberculilor, Analele I.C.C.S.
Braşov, voI. II, Cartoful, p. 165-176.

S-a verificat posibilitatea de aplicare a diagnczei foliare la cartof pentru a
prevedea încă din timpul vegetaţiei producţia şi calitatea cartofului. Pro
bele de frunze şi sol s-au recoltat la înflorit, iar tuberculii la maturitate.
S-au efectuat următoarele experienţe: vase de vegetaţie cu îngrăşăminte mi
nerale şi organice pe sol podzolit cultivat cu soiul Braşovean (1966-1968);
îngrăşăminte minerale aplicate localizat pe sol humico-semigleic cu soiul
Merkur (1968); 12 tarlale de producţie (a 100 ha) pe soIuri brune din jurul Bra
şovului cu soiul Merkur (1968). Pe solul podzolit proteina şi producţia cresc,
iar amidonul scade cu creşterea azotului din frunză între limitele de 3-7%
N (raportate la S.U .). Amidonul, substanţa uscată şi uneori proteina scad cu
creşterea potasiului din frunză între limitele de 2-9% K20 (raportate la
S.U.). Fosforul din frunză are influen ţă mică, neînsemnată. N, P şi K din
frunza de cartof sînt influenţate de deza şi de locul de aplicare a îngrăşă

mintelor. Procentul de K20 din frunză creşte cu creşterea potasiului din sol
şi scade în unele cazuri cu creşterea calciului şi fosforului solubil din sol. Azotul
din frunză are probabilitatea cea mai mare de a fi folosit la diagnoza foliară,

urmat de pota5iu care prezintă un caracter mai general valabil decît azotul.
S-au stabilit pentru N următoarele limite: slab aprovizionat pînă la 4% N,
mediu aprovizionat între 4 şi 6% N şi bine aprovizionat peste 6% N (rapor-
tate la S.U.).

COPONY W .• BERINDEI M.• BREDT H., TĂNĂSESCUEUGENIA, SCHĂCHTER DRAGA

1971, Diagnoza foliară la cartof şi calitatea tuberculilor (Foliar diagnosis in
potatoes and tuber quality), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful,
p.165-176.

The possibility of applying foliar diagnosis to potatces in order to forecast
already during plant growth potato yield and quality was examined. Leaf and
soil samples were collected at anthesis and tubers at maturity. The following
trials were carried out: pots with mineral and organic fertilizers on a podzolized
soil in which the Braşovean variety was grown (1966-1968); mineral fertil
izers spot-wise applied on a humic-semigleyic soil in which the Merkur variety
\\;as grown (1968); 12 production fields (of 100 ha) of brown soil around Braşov

cultivated with the Merkur variety (1968). On the podzolized soi! protein and
yield increase and starch decreases together with nitrogen increase in the leaves,
between 3 and 7% N (dry matter basis). Phosphorus in the leaves exerts Httle,
non-significant effect. N,P and K in the potato leaves are affected by rate and
by place where fertilizers are applied. K20 percentage in the leaf lncreases to
gether with potassium increase in the soi! and decreases under some circum
stances when soluble calcium and phosphorus increase in the soil. Nitrogen
will be probably most utilized in foliar diagnosis, followed by potassium; the
latter has a more general valability than nitrogen. The following limits were
established for N: up to 4% N weakly supplied, between 4 and 6% N moder
ately supplied and over 6% N weB supplied (dry matter basis).
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COPONY W., BERINDEI M., BREDT H .. TÂNÂSESCU:EUGENIA, SCHĂCHTERDRAGA,

1971, Diagnoza foliară la cartof şi calitatea iuberculi10r (Blattanalyse bei
Kartofteln und Knollenqualitiit), Analele I.c.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful,
S. 165-176.

Wir pruften die Anwendungsmăglichkeit der Blattanalyse bei Kartoffeln um
wi:ihrend der Vegetationsperiode eine Voraussage des Ertrags und der Kartof
felqualităt zu m3chen. Bli:itter- und Bodenproben wurden wăhrend der Blute,
Knollen wăhrend der Reife geerntet. Folgende Versuche wurden durchgefiihrt :
Gefăssversuch mit mineralischen und organischen Dungemitteln auf podsolier
tem Boden mit der Sorte Braşovean (1966-1968); Mineraldungemi ttel auf
vergleytem Humusboden mit der Sorte Merkur (1968); 12 Schhige aus der
Grosskul tur (je 100 ha) auf Braunerden der Umgebung van Braşov mit der
Sode Merkur (1968). Auf podsoliertem Boden steigt der Knollenertrag und
der Proteingehalt wăhrend der Stărkegehalt mit dem Ansteigen des Stickstoff
gehaltes in BIăttern (3-7% N bezogen auf TS) fălIt. Der Phosphorgehalt
der Blătter hat geringe, unbedeutende Wirkung. N, P und K der Blătter wird
von der Dungemittelmenge und dem Anwendungsort beeinflusst. Der K20
Anteil der Blătter steigt mit der Erhăhung des Kaliumgehaltes im Boden
und verringert sich in einigen FălIen mit dem Anwachsen des lăslichen Kalzi
um- und Phosphorgehaltes im Boden. Der Stickstoffgehalt der BIătter eignet
sich am besten zur Blattanalyse, es folgt der Kaliumgehalt, der allgemein
gultiger ist. Fur N wurden folgende Grenzwerte ermittelt: schwach versorgt bis
6% N, mittlere Versorgungsstufe zwischen 4 und 6% N und gut versorgt uber
4% N (bezogen auf TS).

COPONY W., BERINDEI M., BREDT H., TÂNÂSESCU EUGENIA, SCHĂCHTER
DRAGA,

1971, Diagnoza foliară la cartof şi calitatea tuberculilor (JIHCTOBOH )JJIanros
KapToepeJI5I 11 Kal.JeCTBO KJIy6HeH), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful,
CTp. 165-176.

npOBep5IJIaCb BOSMO}KHOCTb npHMellellli51 JlHCTOBOro )],HarHOS3 y I;;CljHoepe.JI5I }J,.JI5I
npofIIOsa eUJ,e B Te'leHHe pOCTa ypO)Ka5I KapToepeJI5I 11 era
KalleCTBa. np06bI JlHCTbeB H nOeIBbI npH IJ,BeTeHHIl, a KJIy6Hei:'r npH
BbIspeBaHHH. npOBO)],HJlHCb CJle}J,yIOIIJ,He OnbITbI: B BereTaUHOHHbIX cocy)],ax C
BHeCeI-lHeM l'vllmepaJIbHbIX H opraHlFleCKHX y)],o6peI-l11H Ha ono)],sOJIeI-lI-lOII nOl.JBe
C BbIpaIIJ,HBaI-lHeM copTa EpaWOB5II-l (B 1966-1968 rr.); p5I)],KoBoe BI-leCeHHe
MIlHepaJIbI-lbIX y)],06pelmII Ha ryMycHoi:'r, nOBepXHOCTHO OrJIeeHI-lOH nOl.JBe no)],
COpT MepKyp (1968 r.); npo11SBo)J,cTBeI-lHbIH OnbIT Ha 12 nOJleBbIX yl.JaCTKaX (no
100 ra) B OKpeCTHOCT5IX EpawoB3, Ha 6ypbIX nOeIBax, C COpTOM MepKyp (1968).
Ha ono)],sOJIellliOH nOl.JBe co)],ep)KaHIle 6eJlKa Il ypO}KaH BospacTaIOT, a co)],ep)Ka
BIle I;;paXMaJla CHH)KaeTC5I npH HOBbIweHHIl co)],ep)KaHH5I 3S0Ta B JlHCTb5IX B
npe)],eJlax OT 3-7% N (K CyXOMy BeIIJ,eCTBY). Co)],ep)KaHIle KpaXMaJIa, cyxoro
BeIIJ,eCTBa, a HHor)],a H 6eJlKa, CHH)KaeTC5I C BospacTaHHeM cO).J,cp)KaHH5I KaJlH5I B
JlIlCTb5IX B npe)J,eJlax OT 2-9% (K CyXOMy BeIIJ,eCTBY). Co)],ep)Katme epocepopa B
JIHCTb5IX HMeeT JIHWb HeSHal.JHTeJIbHOe BJIH5IHHe. Ha co)],ep)KaHHe N, P H K B
JIHCTb5IX KapToepeJl5I BJIH5IIOT }J,OBa 11 MeCTO BHeCeml5I y)],06peHlIH. npoueHT
K 20 B JlHCTb5IX BOBp3CTaeT C B03pacTaHHeM cO}J,ep)KalHl5I B nOl.JBe KaJlH5I 11 CHH
)KaeTC5I B I-leKOTOpbIX cJlyLJa5Ix C BoSpaCTaI-lHeM co)],ep)KaHH5I B nOeIBe KaJIbUH5I
11 pacTBopIlMoro epocqJopa. HaH60JlbIIlyID Bep05ITHOCTb )],JI5I .nHCTOBoro aHaJlHSa
HMeeT co)],ep)KaHHe aSOTa B JlHCTb5IX, sa KOTOpbIM CJIe)],yeT co)],ep)KaHH5I B HHX
KaJlH5I, HMelOIIJ,ee 60Jlee 06IIJ,HH xapaKTep, l.JeM aSOT. llJI5I aSOTa 6bIJIH yCTaHo
BJIeHbI CJIe)],ylOIIJ,He npe)],eJIbI: CJla 60e 06eCneLJeHHe aBOTOM - )],0 4 % N, cpe)],Hee
06eCnel.JeHHe - OT 4 )],0 6% N, H xopowee 06eCnel.JeHHe - CBblwe 6% (K CyXOMy
BeIIJ,eCTBY)·
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VLADUŢU 1., ŞARPE N., BERINDEI M., TANASESCU EUGENIA, MATE ŞT.,
TAMAS L., RENEA ŞT., DRAGOMIR LUCIA, MAzAREANU 1.

1971, Reducerea lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin folosirea
erbicidului Gesagard 50, Analele I.c.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 177-199.

Cercetările s-au efectuat la 7 staţiuni experimentale reprezentative pentru
cultura cartofului din România. S-a constatat că erbicidul Gesagard poate
contribui la reducerea lucrărilor de întreţinere în măsura în care se poate
realiza un grad de distrugere a buruienilor ap_ropiat celui ce se obţine prin tehno
logia obişnuită de cultivare a cartofului. In condi ţiile de cultură irigată din
nord-vestul Cîmpiei Române şi estul Bărăganului apare eficientă aplicarea
pe rînd a Gesagardului în doză de 2 kg/ha cu puţin timp înainte de răsărire

sau concomitent cu prima praşilă, asociată cu 2-3 praşile mecanice între rîn
duri. Pentru zor;ele de influenţă ale staţiuniler Secuieni-Reman şi Oradea
este favorabilă administrarea Gesagardului în doză de 5 kg/ha pe toată suprafa ţa

înainte de r~sărire, ccmpletată cu o praşi1ă mecanică sau un rări ţat înainte
de înflorire. In zona soIuri lor de luncă din Transilvania, Gesagardul este reco
mandabil să se aplice pe bilon, înaintea răsăririi cartofului, în doză de 3 kg/ha,
alături de un grăpat, un rebilonat după plantare şi două muşuroiri pînă la
înflorire. Pentru zona umedă din nord-vestul Transilvaniei se impune trata
mentul pe bilon sau rînd cu Gesagard în doză de 2,5 kg/ha, înaintea răsăririi

cartofului. Fitotaxicitatea Gesagardului se manifestă în funcţie de epoca tra
tamentului, doza folosită şi tipul de sol. Reducerea praşi1elor mecanice prin
aplicarea Gesagardului duce la o creştere a productivităţii muncii de 2-4 ori.

VLADUŢU 1., ŞARPE N.. BERINDEI M., TĂNASESCU EUGENIA, MATE ŞT.,
TAMAŞ L., RENEA ŞT., DRAGOMIR LUCI A, MAzAREANU 1.

1971, Reducerea lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin folosirea
erbicidului Gesagard 50 (Reduetion of maintenance works in potato crops by use
of the Gesagard 50 herbicide), Analele r.c.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 177-199.

The investigations were carried out in 7 Experiment Stations, significant for
potato cropping in Romania. It appears that the Gesagard herbicide may con
tribute to the reduction of maintenance practices to the extent ta which it can
destroy weeds in an amount close ta that obtained by usual potato cultural
praetices. Under conditions of irrigated cropping prevailing in the North-West
of the Romanian Plain and the East Bărăgan, Gesagard application on the
row at a 2 kg/ha rate shortly before emergence 01' simultaneously with first
cultivation and together with 2-3 mechanical cultivations between the rows
proved efficient. In the zones controlled by the Secuieni-Roman and by the
Oradea Stations, Gesagard gives best results when applied at a 5 kg/ha rate
on the whole area before emergence; the operation should be completed before
anthesis by a mechanical cultivaUon or a ridging. In the meadow soils of
Transylvania, it is recommended to apply Gesagard on the fill before emer
gence in a 3 kg/ha rate, together with one harrowing, one refilling after planting
and two hillings until anthesis. For the wet zone north-west of Transylvania,
a treatment on the fill or on the row with a 2.5 kg/ha rate is imperative before
potato emergence. Gesagard phytotoxicity depends on treatment time, employed
rate and soil type. Reduetion of mechanical cultivations by Gesagard appli
cation leads to a 2-4times higher produetivity.
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VLĂDUŢU I.. ŞARPE N.• BERINDEI M., TĂNĂSESCU EUGENIA, MATE ŞT.
TAMAŞ L.. RENEA ŞT .• DRAGOMIR LUnA, MĂZĂREANU 1. '

1971, Reducerea lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin folosirea
erbicidului Gesagard 50 (Verminderung der Ptlegearbeiten zu Kartoffeln durch
Einsatz des Herbizides Gesagard 50), Analele I.c.C.S. Brasov, Bd. II, Cartoful
S. 177-199. .,

Die Untersuchungen wurden innerhalb 7 fUr Kartoffelbau t ypischen Versuchs
stationen durchgefiihrt. Wir stellten fest, dass das Herbizid Gesagard zur Ver
minderung der Pflegemassnahmen in dem Masse beitragen kann, in dem die
Unkrauter in der gleichen Weise wie bei gewohnlichen Pflegemassnahmen zer
stort werden. Unter Bewasserungsbedingungen erwies sich im Nord-Westen
des Rumanischen Flachlandes und im Osten des Bărăgan die reihenweise Aus
bringung des Gesagard in Gaben von 2 kg/ha kurz vor dem Aufgang oder gleich
zeitig mit der ersten Hacke in Verbindung mit 2-3 Maschinenhacken zwischen
den Reihen als wirksam. Auf Feldern der Versuchsstationen Secuieni-Roman
und Oradea ist der Einsatz von Gesagard in Gaben von 5 kg/ha bei flachen
weisem Streuen vor dem Aufgang erganzt durch eine Maschinenhacke oder
durch Verdiinnung vor der Bliite empfehlenswert. Im Gebiet der Auenboden
in Transylvanien empfehlen wir Gesagardeinsatz auf Dammen vor dem Aufgang
der Kultur in Gaben von 3 kg/ha, ausserdem Eggen und erneut Dammaufschiit
tung nach dem Pflanzen und bis zur Bliite zwei Haufelarbeiten. In den feuchten
Gebieten im Nord-Westen Transylvaniens soli Gesagard bei Dammkultur in
Gaben von 2,5 kg/ha vor der Kartoffelkeimung ausgebracht werden. Die Pflan
zenschadlichkeit des Gesagard ist in Abhangigkeit vom Behandlungstermin,
Gabe und Bodentyp. Die Verminderung der Maschinenhacken durch Gesagard
einsatz fUhrt zur 2-4 fachen Steigerung der Arbeitsproduktivităt.

VLĂDUŢU 1., ŞARPE N., BERINDEI M., TĂNĂSESCU EUGENIA, MA TE ŞT.,
TAMAŞ L., RENEA ŞT., DRAGOMIR LUCIA, MĂzAREANU 1.

1971, Reducerea lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului prin folosirea
erbicidului Gesagard 50 (YMeHbIlleI-lHe lJHCJIa pa60T yxo)J.a 3a noceBaMH Kap
ToepeJIH nyTeM npHMeHeHHH rep611IJ,H)J.a fecarap)J. 50), Analele I.C.C.S. Braşov,

T. II, Cartoful, CTp. 177-199.

I1cCJIe)J.oBaHHH npOBO)J.HJIHCh Ha 7 cneIJ,l1aJIH3HpOBaHHhlx no KyJIbType KapToepeJIH
onbITHhIX CTaHIJ,HHX PyMhlHHH. YCTaHOBJIeHO, lJTO rep6HIJ,H)J. fecarap)J. 50 MO.IKeT
cnoC06CTBOBaTb yMeHbIlleHlHO 06'beMa pa60T no yxo)J.y, B Mepe, B KOTOpOH B03
MO.IKHO oCyllJ,eCTBI1Tb CTeneHb YHl1lJTOJKeHHH COpHHKOB, 6JIl13KyI-O K TOH, KOTopaH
)J.OCTHraeTCH npH npl1MeHeHHI1 06hIlJHOH TeXHOJIorHH B03)J.eJIbIBaHI1H KapToepemI.
B YCJIOBI1HX opoIllaeMoH KyJIbTypbI, Ha ceBepO-3ana)J.e PyMhlHcKOH paBHI1HhI 11

Ha BocTOKe D3p3raHa, 3epepeKTHBHhIM HBJIHeTCH BHeCeHl1e B pH)J.KH fecarap)J.a B
)J.03e 2 Kr/ra Heaa)J.OJIro )J.O n051BJIeHHH BCXO)J.OB HJIH .lKe o)J.HoBpeMeHHo C nepBoH
Me.IK)J.ypH)J.HOH 06pa60TKoH, C npoBe)J.eHHeM 2-3 MeXaHHlJeCKHX Me.iK)J.ypH)J.HbIX
06pa60Tolc ,UJIH 30H, HaXO)J.HllJ,HXCH B cepepe BJIHHHHH OnblTHhIX CTaHIJ,HH
CeKyeHI1-POMaH 11 Opa)J.H, nOJIe3HO CnJIOIIIHOe npHMeHeHl1e fecarap)J.a B )J.03e 5
Kr/ra nepe)J. nOHBJIeHHeM BCXO)J.OB, )J.onOJIHeHHOe MeXaHH3l1pOBaHHoH Me.iK)J.ypH)J.HOH
06pa60TKoH HJIH .iKe oKylJl1BaHHeM nepe)J. IJ,BeTeHHeM, B aOHe noeMHbIX nOlJB TpaH
CI1JIbBaHI1I1, peKOMeH)J.yeTcH npe)J.BCXO)J.OBaH o6pa60TKa rpe6HeH fecarap)J.OM B
)J.03e 3 Kr/ra, C npoBe)J.eHl1eM 6opOHOBaHI1H, HOBoro rpe6HeBaHI1H nOCJIe noca)J.KI1
H )J.Byx oKYlJl1BaHI1H )J.O IJ,BeTeHHH. ,UJIH BJIa.iKHOH aOHbI ceBepo-3ana)J.HoH lJaCTH
TpaHCI1JIbBaHHI1 CJIe)J.yeT 06pa6aThIBaTh rpe6Hl1 fecarap)J.oM HJII1 .iKe BHOCHTh
ero B pH)J.KH, B )J.03e 2,5 Kr/ra nepe)J. nOHBJIeHl1eM BCXO)J.OB KapToepeJIH. <DI1TOTOK
Cl1lJHOCTb fecarap)J.a npOHBJIHeTCH B aaBI1CI1MOCTI1 OT cpoKa o6pa60TKI1, npl1Me
HHeMoH )J.03hI 11 Tl1na nOlJBbI. YMeHbIlleHl1e lJl1CJIa Me.IK)J.ypH)J.HhIX o6pa6oToK
6JIaro)J.apH npHMeHeHI1I-O fecarap)J.a )J.aeT nOBhIIlleHl1e npoH3Bo)J.I1TeJIbHOCTI1 Tpy)J.a
B 2-4 pa3a.
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TAMAŞ L., BERINDEI M. t DRAGOMIR LUCIA, GUTA M., MAZAREANU 1.,
POPA N. t SCURTU ELENA, TANAsESCU EUGENIA, ZAHAN P.

1971, Posibilităţi de producere a cartofilor pentru consumul timpuriu şi efi
cienţa economică a acestei culturi în diferite condiţii de climă din România,
Analele I.C.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 201-211.

În anii 1966-1968 s-au încercat diferite tratamente asupra tuberculilor în
scopul grăbirii formării producţiei, la 8 staţiuni experimentale situate în zone
pedoclimatice diferite, cu soiurile Irish Cobbler şi Carpatin, urmărindu-se

dinamica producţiei în 6 epoci de recoltare. Rezultatele obţinute au arătat că

influenţa condiţiilor climatice este factorul primordial în obţinerea unor pro
ducţii economice de cartofi extratimpurii şi timpurii. Faţă de zona de stepă,

în silvostepă producţiile sînt economic de mari la o recoltare mai tîrzie cu 15
zile şi în zona umedă de munte cu 25 zile. Toate tratamentele aduc sporuri de
producţie semnificative fa ţă de martorul netratat. Cel mai bun rezultat se ob
ţine prin încol ţirea_cartofilor 35 zile la lumină şi plantarea lor în primăvară

cu gunoi la cuib. Incol tirea tuberculilor la lumină fluorescentă aduce sporuri
asemănătoare cu încol ţirea tuberculi10r la lumină naturală. Tratarea carto
filor de sămînţă prin iradiere cu unde electromagnetice s-a dovedit o metodă

practică, uşor de aplicat, aducînd însă sporuri mai moderate decît încol tirea
tuberculilor la lumină.

TAMAŞ L., BERINDEI M., DRAGOMIR LUCIA, GUŢA M., MAZAREANU 1,
POPA N., SCURTU ELENA, TANASESCU EUGENIA, ZAHAN P.

1971, Posibilităţi de producere a cartofilor pentru consumul timpuriu şi efi
cienta economică a acestei culturi în diferite conditii de climă din România
(Possibilities of growing potatoes for early consumption and the economic efficiency
of this crop under different climate conditions prevailing in Romania), Analele
I.C.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 201-211.

Different treatments were tried out in 1966,-1968 on tubers of Irish Cobbler
and Carpatin potato varieties at 8 Experiment Stations situated in different
pedoclimatic zones, with a view to hasten yield formation; yield evolution
was folIowed up in 6 harvest periods. The results showed that climatic condi
tions constituted the major influencing factor bringing about economic yields
of very earl y and earl y potatoes. As compared to a steppe zone, yields in
the forest steppe are economicall y greater when harvesting is performed by 15
days later and in the mountains by 25 days later. AlI treatments produce sig
nificant yield gains as compared to the non-treated control. Best results were
obtained by potatoes sprouting for 35 days in the light and their planting
in spring with manure in the pockets. Tuber sprouting under fluorescent
light brought about gains similar to those of tubers sprouted in natural light.
Seed potato treatment by irradiation with electromagnetic waves proved a
practical, easily applicable method, but producing lower gains than tuber
sprouting in the daylight.
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TAMAŞ L., BERINDEI M., DRAGOMIR LucrA. GUTA M., MAZAREANU 1.,
POPA N., SCURTU ELENA, TANAsESCU EUGENIA, ZAHAN P.

]971, Posibilităţi de producere a cartofilor pentru consumul timpuriu şi efi
cienta economică a acestei culturi În diferite conditii de climă din România
(Kaitoffelkulturen tur friihen Verbrauch und ăkOliomischer Nutzettekt dieser
Kultur unter unierschiedlichen Klimabedingungen in Rumiinien), Analele l.C.C.S.
Braşov, Bd. II, Cartoful, S. 201-2t1.

Von 1966-1968 untersuchten wir innerha] b 8 Versuchsstationen verschiedene
Verfahren zur Beschleunigung der Ertragsbildung; die Versuchsstationen liegen
in unterschiedlichen pedoklimatischen Gebieten; bei den Sorten Irish Cobbler
und Carpatin verfolgten wir die Ertragsdynamik innerhalb 6 Ernteterminen.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Einf1uss der Klimabedingungen als wichtigster
Faktor zur Erzielung wirtschaftlicher, sehr fruher und fruher Kartoffelertrăge

anzusehen isI. Im Vergleich zum Steppengebiet erzielt man im Waldsteppen
gebiet wirtschaftliche Kartoffelertrage wenn man 15 Tage spater und in feuchten
Gebirgslagen 25 Tage spăter erntet. Alle Behandlungsmassnahmen brachten
gegenuber der Kontrolle signifikante Mehrertrage. Beste Ergebnisse erzielt
man bei Vorkeimung der Kartoffeln wăhrend 35 Tagen unter Lichtbedingungen
und Pflanzen der Knollen im Fruhjahr in Nester mit Stalldungbeigabe. Die
Vorkeimung der Knollen bei Fluoreszenzlicht bringt ăhnliche Mehrertrăge wie
die Vorkeimung bei Bestrahlung mit natilrlichem LichI. Die Behandlung des
Pflanzgutes mit elektromagnetischen Strahlen erwies sich praktisch gut anwend
bar, bedingt jedoch geringere Mehrertrăge als Vorkeimung bei natilrlichem
lichI.

TAMAŞ L., BERINDEI M., DRAGOMIR LUCIA, GUTA M., MAZAREANU 1..
POPA N., SCURTU ELENA, TANAsESCU EUGENIA, ZAHAN P.

1971, Posibilităţi de producere a cartofilor pentru consumul timpuriu şi efi
cienţa economică a acestei culturi În diferite condiţii de climă din România
(BoaMO)KHOCTH BhIpaWHBaHlHI paHHero KapTocjJeJlll H 9KOHOMHlJeCKall 9<{J<{JeKTHBHo
CTh 9TOH KyJlhTyphI B paaJlH'lHhIX KJlIIMaTHlJeCKllX yCJlOBHllX PYMhIHHH), Analele
LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 201-211.

B 1966-1968 rr. HCnhIThIBaJlHCh paaJlHtlHhle o6pa6oTKH KJly6Hef! c l]eJlblO YCKO
peHHll o6paaoBaHHll ypO)Kall Ha 8 OlIhITHhlX CTaHI]H51X, pacnOJlO)KeHHhlX B paa
J1IIlJHbIX nOlJBeHHO-KJIHMaTHlJeCKlIX aOHax, C eopTaMH I1pllIH Ko66JIep H Kapna
THH, npHlJeM HaylJaJlach lI.HHaMHKa ypO)Kall npH 6 cpoKax y60pKll. TIOJlylJeHHble
peayJlhTaTbl nOKaaaJIH, '!TO BJIH51HHe KJIHMaTHlJeCKHX yCJlOBHH llBJIlleTCll OCHOB
HhlM <{JaKTopoM B nOJlylJeHIIH 3IWHOMH'leCKH BhlrOll.HhlX 9KcTpapaHHHx H paHHHX
ypO)KaeB. TIo cpaBHeHlJIO co CTemlOH aOHoH, B JIeCOCTenH 9KOHOMHlJeCKH lI.OCTa
TOlJHO BbleOKHe ypO)KaH nOJlylJaIOTCll npH y60pKe Ha 15 lI.HeH, a BO BJla)KHOH
ropHoH aOHe - Ha 25 lI.HeH lIOa)Ke. Bee o6pa6oTKH lI.alOT lI.OCTOBepHble lIpH6aBKH
ypO)Kall, no cpaBHeHlJIO e Heo6pa6OTaHHhIM KOHTpOJleM. HaHJlylJIIlHe peayJlbTaThI
lI.aeT npopaWIIBalllle KJly6Hei'! Ha cBeTy B TelJeHHe 35 lI.HeH, c nOCJIell.ylOlI]elI
nocall.KoH HX BeCHO!I B meall.a C BHeceHHbIM B HHX HaBoaOM. TIpopaWHBaHlle KJly6
Hef! Ha <{JJIIOOpeCI]HpyIOll]eM CBeTe .AaeT TaKHe )Ke np1l6aBKH ypO)Kall KaK H npH
eCTeCTBeHHoM. 06pa6oTKa ceMeHHoro KapTo<{JeJlll SJIeI{TpOMarHHTHhIMH BOJlHaMIJ
OKaaaJIaCb npaKTIIlJeCKHM, JlerKO nplJMeHHMhlM MeToll.oM, HO lI.alOWIJM HeCKOJIbKO
MeHhWIJe ypo)KalJ, 'leM npOpalll,lIBaHlle KJIy6Hefi Ha cBeTy.
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GEORGESCU ANCA, HURDUC N., BERINDEI M.

1971, Cercetări cu privire la productivitatea netă a fotosintezei în functie de
desimea de plantare şi mărimea cartofilor de sămînţă la soiul Măgura, A~alele
LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 213-224.

În anii 1967 şi 1968, la LC.C.S. Braşov s-au executat experienţe privind relaţia
dintre suprafaţa foliară şi acumularea de substanţă uscată, la soiul Măgura.

S-au determinat următorii indici: suprafaţa foliară medie zilnică, indicele
suprafeţei foliare mediu zilnic, productivitatea netă medie zilnică a fotosint~zei.

Pe baza acestor indici s-au efectuat diferite corelaţii, astfel: a) indicele supra
feţei foliare mediu zilnic este direct corelat cu desimea de plantare şi invers
corelat cu productivitatea netă medie zilnică; b) suprafaţa foliară medie
zilnică per plantă este invers corelată cu desimea de plantare şi direct corelată

cu producţia de tuberculi substanţă uscată la cuib; c) producţia de tuberculi
substanţă uscată la cuib este direct corelată cu productivitatea netă medie
zilnică a fotosintezei.

GEORGESCU ANCA, HURDUC N., BERINDEI M.

1971, Cercetări cu privire la productivitatea netă a fotosintezei în funcţie de
desimea de plantare şi mărimea cartofilor de sămînţă la soiul Măgura (Net
produetivityof photosynthesis in the Măgura variety, according to planting
stand and to seed potato size) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful,
p. 213-224.

Experiments with respect to the correlation between foliage and dry matter
accumulation were carried out during 1967 and 1968 in the Măgura variety
at the Research Institute of Potatoes and Sugar Beet of Braşov. The follow
ing indices were determined: mean daily foliar area, index of mean daily foliar
area, mean daily net productivity of photosynthesis. Based on these indices
di fferent correlations were elaborated, such as: a) mean daily foliar area index
is direct1y correlated with planting stand and reversely correlated with mean
daily net prcductivity; b) mean daily foliar area per plant is reversely corre
lated to planting stand and directly correlated to tuber dry matter yield per
hill; c) tuber dry matter yield per hill is directly correlated with mean daily
net yield of the photosynthesis.
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GEORGESCU ANCA, HURDUC N., BERINDEI M.

1971, Cercetări cu privire la productivitatea netă a fotosintezei în funcţie de
desimea de plantare şi mărimea cartofilor de sămînţă la soiul Măgura (Unter
suchungen iiber Nettaphatasyntheseleistung in Abhiingigkeit van der Pflanzdichte
und Gr6sse des Pflanzgutes der Sarte Măgura), Analele I.C.C.S.Braşov, Bd. II,
Cartoful, S. 213-224.

Zwischen 1967 und 1968 wurden im Forschungsinstitut fUr Kartoffel- und
Zuckerrlibenbau, Braşov, Versuche liber die Beziehungen zwischen Blattflăche

und Trockensubstanzanreicherung bei der Sorte Măgura durchgefi.ihrt. Folgende
Parameter wurden bestimmt: mittlere tăgliche Blattoberflăche, mittlerer Ta
gesindex der Blattoberflăche, mittlere tăgliche Nettophotosyntheseleistung. An
Hand dieser Parameter wurden folgende Korrelationen bestimmt : a) der mittlere
Tagesindex der Blattoberflăche ist in direckter Korrelation mit der Bestan
desdichte und in indirekter Korrelation mit der tăglichen mittleren Netto
photosyntheseleistung; b) die tăgliche mittlere Blattoberflăche je Pflanze ist
indirekt korreliert mit dem Pflanzenbestand und direkt korreliert mit dem
Knollenertrag und dem Trockenertrag je Nest; c) der Knollenertrag und Trok
kensubstanzgehalt je Nest ist direkt mit der tăglichen mittleren Nettophoto
syntheseleistung korreliert.

GEORGESCU ANCA, HURDUC N., BERINDEI M.,

1971, Cercetări cu privire la productivitatea netă a fotosintezei în funcţie de
desimea de plantare şi mărimea cartofilor de sămînţă la soiul Măgura (HccJIe)l,o
BaHH5I no H3yqeHHlO qHCTOH npo)l,yKTHBHoCTH <jJOTocHHTe3a B 3aBHCHMOCTH OT
rycToTbI nOCa)l,KH H BeJIHqHHbI KJIy6HeH ceMeHHoro KapTo<jJeJI51 copTa M3rypa),
Analele I.C.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 213-224.

B 1967 H 1968 rr. B HayqHO-HCCJIe)l,OBaTeJIbCKOM HHcTHTyTe KapTo<jJeJIeBO)l,CTBa H
CBeKJIOBO)l,CTBa npoBo)J,HJIHCb onbITbI, KacalOIlI,HeC5I COOTHOllleHH5I Me2K)J,y JIHCTOBOH
nJIOIl.I,a)J,blO H HaKOnJIeHHeM cyxoro BeIlI,eCTBa y copTa M3rypa. Onpe)J,eJI5IJIHCb
CJIe)J,ylOIlI,He nOKa3aTeJIH: Cpe)l,HecyTOqHa5I JIHCTOBa5I nJIOIlI,a)J,b, nOKa3aTeJIb cpe)J,
HecyTOqHOH JIHCTOBOH nJIOIlI,a)l,H, cpe)J,HecyTOQHa5I npo)J,yKTHBHoCTb <jJOTocHHTe3a.
Ha OCHOBaHHH 3THX nOKa3aTeJIeH CbIJIH yCTaHOBJIeHbI pa3JIHQHble KOppeJI5IUHH,
KaK HanpHMep: a) nOKa3aTeJIb cpe)J,HecyTOQHOH JIHCTOBOH nJIOIl.I,a)J,H np5IMO Koppe
JIHpyeT C rycToToH noca)J,KH H o6paTHo co cpe)J,HecyToIIHoH QHCTOH npo)J,yKTHB
HOCTblOj 6) cpe)J,HecyToIIHa5I JIHCTOBa5I nJIOIlI,a)l,b Ha O)J,HO paCTeHHe 06paTHO
KOppeJIHpyeT C rycToToH noca)J,KH H np5IMO KOppeJIHpyeT CO C60pOM cyxoro
BeIlI,eCTBa KJIy6HeH CrHe3)J,a; B) c60p cyxoro BeIlI,eCTBa KJIy6HeH C rHe3)J,a np5IMO
KOppeJIHpyeT C 'lHCTOH CyTOIIHOH npO)J,yKTHBHOCTblO <jJOTOCHHTe3a.
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MUREŞAN S.

1971, Folosirea polistirenului la depozitarea cartoîiIor, Analele Le.C.S. Braşov,

voI. II, Cartoful, p. 225-233.

S-a experimentat un produs al industriei chimice româneşti denumit polisti
ren, în scopul protejării cartofilor de sămînţă împotriva temperaturilor scăzute

din timpul iernii. Polistirenul expandat sub formă de plăci aglomerate în
grosime de 7 şi 12 cm s-a folosit pentru acoperirea cartofilor aşezaţi la păstrare

în silozuri tip şan ţ, silozuri semiadînci şi silozuri de suprafaţă, comparativ
cu aceleaşi tipuri de silozuri acoperite cu paie şi cu pămînt. Rezultatele obţi

nute arată că plăcile de polistiren în grosime de 12 cm asigură o acoperire
bună a cartofilor în timpul iernii. Pierderile prin păstrare sînt în general mai
mici la silozurile acoperite cu polistiren faţă de cele acoperite cu paie şi pă

mînt. Diferenţele între cele două feluri de acoperiri sînt mai pronunţate la
silozul semiadînc cu aerisire. Prin folosirea polistirenului la acoperirea carto
filor se face economie de bra ţe de muncă şi se reduc cheltuielile prin păstrare,

avind în vedere durata lungă de folosire a acestuia.

MUREŞAN s.
1971, Folosirea polistirenului la depozitarea ca rtofilor (Use of polystyrene in
potato storage), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 225-233.

A product of the Romanian chemical industry, named polystyrene, was exper
imented in order to protect seed potatoes against low temperatures encoun
tered during winter. Polystyrene expanded as 7 and 12 cro thick agglomerate
plates was used for covering the potatoes sited for storage in trench, half-deep
and surface silos, as compared to siles covered with straw and earth. Results
showed that 12 cm thick polystyrene plates provid~ a good cover for potatoes
during winter. Storage losses are usually smaller in polystyrene covered silos
than in those covered with earth. Difference between these two covers is more
pronounced in the half-deep ventilated silo. Labour is saved when potatoes
are covered with polystyrene and storing expenses decrease as polystyrene may
be used for a long time.
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MUREŞAN s.
1971, Folosirea polistirenul ui la depozitarea cartofilcr (Polystyreneinsatz hei der
Kartoftellagerung) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S. 225-233.

Wir priiften ein Erzeugnis der rumănischen chemischen Industrie, Pol yst yren,
um Kartoffe1pf1anzgut gegeniiber niedrigen Wintertemperaturen wăhrend der
Lagerung zu schiitzen. Expandiertes Polystyren in Form von agglomerierten
Platten von 7 12 cm Dicke wurde zur Bedeckung von Kartoffeln in Graben,
mitteltiefen Silos und Fahrsilos verwendet und dabei Vergleiche mit den gleichen
Silos jedoch mit Stroh und Erde bedeckt durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen,
dass 12 cm dicke Polystyrenplatten wirksam zur Bedeckung der Kartoffeln
wăhrend des Winters verwendet werden konnen. Lagerungsverluste sind in
polystyrenbedeckten Silos geriEger als in stroh- und erdebedeckten. Die Unter
schiede zwischen den beiden Silotypen sind bei mitteltiefen beliifteten SilDs
ausgeprăgter. Der Einsatz von Polystyren zur Bedeckung von Kartoffeln wăhrend

der Lagerung ermoglicht Arbeitskrăfteeinsparungen und Verringerung der La
gerungskosten, da die Platten langfristig verwendbar sind.

MUREŞAN S.,

1971, Folosirea poIistirenului Ia depozitarea cartofilor (TIpHMeHeI-IHe nOJIHCTH
pOJIanpH xpaHeţIHH KapToepeJI5I), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful,
CTp. 225-233.

I1pOBO)],HJIOCb HcnbITaHHe nOJIHCTHpOJIa - npenapaTa, BblnycKaeMoro PYMbIHCKO~1

XHMHI-IeCKOH npOMbllUJIeHHOCTbIO c ueJIbIO 3aIUHTbI ceMeHl-Ioro KapToepeJI5I 0T nOHH
)KeHHbIX 3HMHHX TeMnepaTyp. TIOJIHCTHpOJI, B epopMe nJIHT TOJIIUHHOH B 7 H 12 CM,
npHMeH5IJIC5I )],JI5I nOKpbITH5I KapTocjJeJI5I 3aJIO)KeHHOrO Ha xpaHeHHe BTpaHllleih-Ible,
nOJIyyrJIy6JIeHHble H Ha3eMHble 6ypTbI, npHI-IeM )],eJIaJIOCb cpaBHeHHe c TaKHMH
)Ke THnaMH XpaHHJIHIU, HO c COJIOMeHI-lbIM H 3eMJI5IHbIM nOKpbITHeM. TIOJIyLIeHHble
pe3yJIbTaTbI nOKa3blBaIOT, LITO nOJIHCTHpOJIOBble nJIHTbI TOJIIIU'HOH B 12 CM ocec
neLIHBaIOT HaAe)KHyIO 3aIUHTy KapToepeJI5I B3HMHee BpeM5I. TIoTepH npH xpaHeHHH
B OCHOBHOM MeHblUe B 6ypTax C nOJIHCTHpOJIOBbIM nOKpblTHeM, LleM B 6ypTax,
yKpbITbIX, COJIOMOH H 3eMJIeH, Pa3HHua Me)KAY 9TI-lMH )],ByM5I BI-l)],aMH yKpbITHH
oc06eHHo 3aMeTI-Ia y nOJIyyrJIy6JIeHHbIX XpaHHJIHIU C npoBeTpHBaHI-leM. TIPI-l npI-l
MeHeHI-lI-l nOJIHCTHpOJIa )],JI5I yKpbITH5I KapToepeJIeXpaHI-lJII-lIU oCYIUeCTBJI5IeTC5I
9KOHOMH5I pa60LIeH CHJIbI H CHH)KaIOTC5I pacxo)],bI no xpaHeHHIO BCJIe)],CTBHe eOJIb
lUOH npo)],OJI)KHTeJIbHOCTH HX nOJIb30BaHH5I.
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SOCOL 1.

1971, Optimizarea lucrărilor de sortare şi calibrare a cartofilor de sămîntă în
zonele închise, Analele LC.C.S. Braşov, voI II, Cartoful, p. 235-242.

Înfiinţarea zone1cr închi~e pentru producerea cartofului de sămînţă a creat
cadrul organizatoric pentru acţiunea întreprinsă. Funcţionarea corespunză

toare a acestor zor:e necesită luarea unor măsuri tehnica-economice care să asi
gure un circuit ra ţicr:al prcdusului şi, mai ales, să contribuie la reducerea chel
tuielile r de transp' rt, sortare, calibrare şi magazinaj. Studiul a avut în vedere
medul optim de organizare a lucrărilor de sgrtare şi calibrare, astfel încît această

cperaţie să fie cît mai puţin costisitoare. In acest scop au fost concepute patru
ferme de organizare a muncii. Prelucrarea rezultatelor a condus la concluzia
că în fiecare zonă închisă este necesar să se înfiinţeze cîte un centru de sortare
şi calibrare a materialului obţinut în culturile de cartof de sămînţă. Aceste
centre urmează să aparţină întreprinderilor Agrosem. La centre urmează să

fie aduşi toţi cartofii obţinuţi în cîmp şi cumpăraţi de Agrosem în întregime.

SOCOL 1.

1971, Optimizarea lucrărilor de sortare şi calibrare a cartofilor de sămînţă în
zonele închise (Optimation of sorting and grading operations for seed potatoes
in close zones), Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 235-242.

The creation of close zones for seed potato produetion has formed the organi
zatoric frame for the undertaken aetion. Adequate management of these zones
requires technical economic measures that should provide a rational circuit
of the produet and especially contribute to reduce transport, sorting, grading
and storage expenses. The paper tried to establish the best way of organizing
sorting and grading, so as ta render this operation as little expensive as pos
sible. In view of this four ways of organizing labour were elaborated. The pro
cessing of results led to the conc1usion that a sorting and grading centre for
the material obtained in seed potato crops should be established in each close
zone. These centres are to belong to the Agrosem agency. AII the potatoes ob
tained in the field shall be brought to these centres and entirely bought up
by Agrosem.
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SOCOL 1.

1971, Optimizarea lucrărilor de sortare şi calibrare a cartofilor de sămînţă În
zonele închise (Optimisierung der Sortier- und Bereitungsarbeiten bei Kartof
telpflanzgut in geschlossenen Gebieten) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II, Car
toful, S. 235-242.

Die Griindung geschlossener Gebiete fiir die Kartoffelpflanzguterzeugurg schut
auch den organisatorischen Rahmen fiir die Verwirklichur:g dieser Arbeiten.
Eine entsprechende Betriebsweise in diesen Gebieten setzt technisch-crganisa
torische Massnahmen voraus, die einen verniinftigen Kreislauf der Erzeugnisse
gewăhrleisten und insbesondere zur Verminderung der Transport-, Sortier,
Aufbereitungs- und Einlagerungskosten beitragen. Das Studium verfolgte opti
male Organisationsm6glichkeiten der Sortier- und Kalibrierungsarbeiten um
diese mit m6glichst geringen Kosten auszufiihren. Zu diesem Zweck wurden
vier Arbeitsorganisationsformen eingesetzt. Die Ergebnisauswertung fiihrt zur
Schlussfolgerung, dass in jedem geschlossenen Gebiet je ein Sortier- und Kali
brierungszentrurn fiir Kartoffelpflanzgut eingerichtet werden muss. Diese Zen
tren sollen dem Betrieb Agrosern untergeordnet werden. Das Zentrum wird
alle irn betreffenden Gebiet erzielten Knollen bearbeiten, die vcn Agrcsem
aufgekauft werden.

SOCOL 1.
1971, Optimizarea lucrărilor de sortare şi calibrare a cartofilor de sămînţă în
zonele închise (OnTHMHSaI.lJ'lH COpTHpOBKH H KaJIH6pOBKH CeMeHl-IorO KapTo<j)eJIH
B 3aKpblTblx 30Hax), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 235-242.

YlIpe}K,neHHe saKphIThIX SOH ceMeHOBo,nCTBa KapTc<j)eJIH cos,naJIO Heo6xo,nHMble
yCJIOBHH ,nJUI opraHH3aUHH 3TOro ,neJIa. Ha,nJIe:lliamaH nOCTaHOBKa ,neJIa B 3THX
30Hax Tpe6yeT npHHHTHH TeXHHKO-3KOHOMHGeCKHX MeponpHHTHH, o6eCneGHBalO
mHX paUHOHaJIhHhIH 060pOT ceMeHHoro MaTepHaJIa H, B oc06eHHocTH, CHH}KeHHH
TpaHcnopTHhIX pacxo,noB, a TaK}Ke H pacxo,noB no ero COpTHpoBKe, KaJIH6pOBKe
H xpaHeHHIO. HCCJIe,noBaHHH npe,nycMaTpHBalOTpaspa60TKy OnTHMaJIbHOrO
MeTo,na opraHHsaUHH paCOT no COpTHpOBKe H KaJIH6pOBKe ceMeHoro KapTo<j)eJIH
TaKHM 06paSOM, lIT06hI 3Ta onepaUHH 6hIJIa ChI HaHMeHee ,noporOCTOICmeH. C ~lTOH

ueJIhlO 6hIJIH pa3pa60TaHhI GeThlpe <j)OpMbI opraHHsaUHH Tpy,na. 06pa60TKa pesyJIb
TaTOB npHBo,nHT K BhIBO,ny, lITO BKa}K,noH 3aKpbITOH SOHe He06xo,nHMO COS,lJ.aTb
ueHTp no COpTHpoBKe H KaJIH6pOBKe MaTepHaJIa, IIOJIyGeHHOrO BceMeHHhIX noceBax
KapTo<j)eJIH. 3TH ueHTphI ,lJ.OJI'}KHhI 6hITb opraHHsoBaHbI npe,lJ.npHHTHeM ArpoceM.
B YKa3aHHhle ueHTphI CJIe,nyeT CB03HTb BECb nOJIyqeHHhIH B nOJIe KapTo<j)eJIb H
c,naBaTb era nOJIHOCTblO ArpoceMy.
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SOCOL I.

1971, Cercetări privifld corelarea preţurilor la cartof în funcţie de calitate, Ana
lele I.c.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 243-256.

Preţul de vînzare a cartofiJor de către producător trebuie corelat cu cheltuielile
de producţie. Lipsa unei corelări corespunzătoare a determinat orientarea pro
dUQ;ţiei spre cultivarea soiurilor cu însuşiri culinare inferioare. Pentru remedierea
situaţiei, au fost studiate cheltuielile de producţie pentru fiecare din cele patru
grupe de soiuri: a) cartofi tari pentru salată; b) cartofi puţin făinoşi pentru
toate preparatele culinare; c) cartofi făinoşi pentru consum şi industrie; d) car
tofi foarte făinoşi pentru industrie. Rezultatele calculelor efectuate s-au com
parat cu cheltuielile efective dintr-o serie de unităţi productive specializate
în cultura cartofului. La costul producţiei calculate pe unitatea de produs s-au
adăugat sume care să asigure posibilitatea materială a reproducţiei lărgite, în
limitele prevăzute şi cerute de statutul C.A.,P. Deoarece cultivarea soiurilor
de cartof cu însuşiri culinare superioare necesită un efort material şi o mai
bună calificare profesională a lucrătorilor la grupele de soiuri mai pretenţioase

în ceea ce priveşte lucrările agricole, s-a urmărit şi stimularea unităţilor spre
efectuarea acestui efcrt, prin formularea unor propuneri de noi preţuri care
să conţină elementul mobilizator necesar.

SOCOL I.

1971, Cercetări privind corelarea preţurilor la cartof în funcţie de calitate (Cor
relation between potata prices according ta quality) , Analele I.C.C.S. Braşov,

voI. II, Cartoful, p. 243-256.

Potato selling price from the producer must be correlated to production costs.
The lack of an adequate correlation resulted in a trend to grow varieties with
lower cooking qualities. In order to remedy to the situation a study was under
taken for the establishment of the production costs for each of the following
four groups of varieties: a) hard potatoes for salad; b) slightly mealy potatoes
for alI cooked preparations; c) meal y potatoes for consumption and industry;
d) very meal y potatoes for industry. The results of calculations were compared
with expenses proper from a series of productive units, specialized in potato
cropping. To production costs calculated by product unity sums were added
that permit a broadened propagation within the limits required by the Agri
cultural Production Cooperative regulations. As the cropping of potato varieties
with outstanding cooking qualities requires in the more exaeting varieties a
material effort and a good professional training of the workers, the units were
incited to make this effort by suggesting new price-: that would contain the
necessary incentive.
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SOCOL 1.

1971, Cercetări privind corelarea preţurilor la cartof în funcţie de cal itate (Un
tersuchungen iiber Kartaffelpreiskarrelatianen in Abhiingigkeit van der Qualitiit),
Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S. 243-256.

Der Verkaufspreis fiir Kartoffeln beim Erzeuger muss mit den Betriebskosten
korreliert werden. Der Mangel einer entsprechenden Korrelation fUhrte zu eircer
Ausrichtung der Produktion auf den Anbau van Gebrauchsscrten mit schwăche

ren Kocheigenschaften. Zur Verbesserung der Lage untersuchten wir die Betriebs
kosten fiir jede der 4 Sortengruppen: a) feste Kartoffeln fur Salate; b) ehvas
mehlige Kartoffeln fur alle Speisen; c) mehlige Kartoffeln fur Verbrauch und
Industrie; d) sehr mehlige Kartoffeln fur Industriezwecke. Die Ergebnisse van
Berechnungen wurden mit tatsăchlichen Kosten eines Kartoffelbaubetriebes
verglichen. Zu den je FIăcheneinheit berechneten Kosten wurden Kcsten hin
zugefugt, die die erweiterte materielle Reproduktion innerhalb der landwirt
schaftlichen Betriebe gewăhrleisten. Da der Anbau 'Ion Kartoffelsorten mit
besseren Kocheig~nschaften materiellen Aufwand und bessere berufliche Aus
bildung der Arbeiter bei den gegenuber landtechnischen Massnahmen empfind
licheren Sorten voraussetzt, wurde der materielle Anreiz der Betriete durch
Vorschlăge fiir neue Preise verfolgt.

SOCOL 1.,

1971, Cercetări privind corelarea preţurilor la cartof în funcţie de calitate (l1c
CJIe)J.OBaHlUI no KOppeJI51UHH ueH Ha KapTo<jJeJIb B 3aBHcHMOCTH OT KallecTBa),
Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful, CTp. 243-256.

I1po)J.a:tKHa51 ueHa KapTo<jJeJI51 y npOH3BO)J.HTeJI51 )J.OJI:tKHa KOppeJlHpOBaTb c
pacXO)J.3MH npOIl3BO)J.cTBa. OTcyTcTBHe STOH KOppeJI51UHH 06yCJIOBllJIO HanpaBJIe
HIle npOIl3BO)J.cTBa C CTOpOHy BblpamHBaHH5:l COpTOB c HH3KHMH KyJIHHapHbIIvlH
)J.OCToHHcTBaMH. llJI51 IlCnpaBJIeHH51 nOJIO:tKeHH51 6bIJIJ1 aHaJIH3HpOBaHbI npOH3BO)J.
CTBeHHble paCXO)J.bl, CB5I3aHHhle C BblpamHBaHHeM CJIe)J.ylOmHX lleTblpex rpynn Cop
TOB: a) CaJIaTHbIH TBep)J.blH KapTo<jJeJIb; 6) CJIa60MyllHHcTbIH KapTo<jJeJlb )J.JI5I
npHrOTOBJIeHIl5I 6mo)J.; B) MyllHHCTbIH KapTo<jJeJIb )J.JI5I nOTpe6JIeHH5I Il npoMbIIll
JIeHHOCTH; r) CIlJIbHOMyllHHCThIH KapTo<jJeJIb )J.JI5I npOMbIlIlJIeHHocTH. Pe3YJIbTaTbI
npoH3Be)J.eHHblx paclleToB cpaBHHBaJIHCb C )J.eHcTBHTeJlbHbIMH pacxo)J.aMH B p5I)J.e
npoIl3Bo)J.cTBeHHhlx KapTo<jJeJIeBo)J.llecKHx X035IHCTB. K BbIIIHCJleHHoi'r CTOHivlOCTH
e)J.HHIlUhI npo)J.yKUIlIl npH6aBJI5J:JUlCb CyMMbI, KOTopble 6bI o6ecrrellHBaJUl Ma
TepHaJIbHylO B03MO:tKHOCTb pacIllHpeHHoro BocrrpoH3Bo)J.cTBa B rrpe)J.ycMoTpeHHblx
cTaTyToM npoH3Bo)J.cTBeHHblx CeJIbCKOX035IHCTBeHHblx KOOnepaTlIBOB npe)J.eJIax. TaK
KaK BblpamHBaHIle COpTOB KapTo<jJeJI5I CnOBbIIlleHHbIMH KyJlHHapHbIMH K311eCTBaMH
Tpe6yeT 3HallIlTeJIhHhIX MaTepHaJIhHhIX yCHJIIlH HJIyLIIlleH npo<jJeccHOHaJIbH0I1 nO)J.ro
TOBKIl pa6011IlX Ha rpynnax COpTOB 60JIee Tpe60BaTeJIbHbIX B OTHOIlleHHII pa60T
yxo)J.a, Il3YQaJIC51 TaK:tKe Bonpoc CTIlMyJIIlpOBaHH51 X035IlICTB )J.JIH npOBe)J.eHH51
TaKHX yCHJIIlH, nyTeM npe)J.JI02KeHII51 HOBbIX ueH, cO)J.ep2KaLUHX Heo6xo)J.Hl'vlbIH
CTIlMyJIHpylOmIlH SJIeMeHT.



4 \

EDU T.

1971, Cercetări pdvind folosirea fă:nH din vreji de cartof în alimentaţia puBcr
de carne, Analele l.c.C.S. Braşvv, val. II, Cartcful, p. 257-266.

În scepul va1crifici!,rii vrejiler ce cartd în alirreetaţia ar.imalekr, în anul
1968 s-a experimentat la LC.C.S. Braşov producel ea făidi din vreji de cartof
cu ajutorul agregatului UFV-4CO. FiHna de vreji cbţirută c( nţiJ;e 17,96%
teină brută, 60,06 mg/kg caroter, 2,9S% eri':irre, 2,:::1 % caldu, 79,20
solanină. Pe 98 pui meti~i Corrdsh x Nnv Hampshire şi pe 240 pui New Hamp
shire crescuţi în baterii, s-au cercetat pcsibilităţile de utilizaJe a făinii de vreii
de cartof ca adaes sau el substituent al făi:-ii (le lueerr,ă în raţiile puilor de came.
S-au utilizat proporţiile c'e 1.5% fiEri', ('e v:e]i în laţie pentru puii Ccrnish x
New Hampshire şi de S%, 4% şi 6% făir·ă c'c vreii pentru puii New Hampshire.
La 65 zile puii au realizat următoarelegreutăţi eerţcraIe: 1 497,E2 g la varianta
martor Cornish x New Hampshire şi 1 EC4,EO g la varianta Cornish x New
Hampshire cu 1,5% făiiCă ce vIcji în raţie, 1 1[7,47 g la varianta New Hamp
shiremartorcu2%făiriiceJucerrăîn raţiqi Ilf,2,89g, 1182,89g, 1158,99g
la variantele de pui !\cw Hampshire cu 2%, 4% şi respectiv 6% făina ce
vreji în raţie. ConVerSil.Tea fvr3je1cr la valiartele lare au primit făină de vreii
în raţie a fost egală (u (ea înegistrată la martc·ri sau mai bună decît aceasta.
Mortalitatea, dimemiurie « r p( ra'e, rareamef'tul la sacrificare nu au lest
influenţate negativ ce fiiira ce vreii cin raţie. ValniJe ccr.stanteler sarguine
nu au prezentat difeIer:ţe "emr:ificative îr:tre variar:te.

EDU T.

1971, Cercetări privind folosirea iă;nii dln vreJi de calteI în alimentaţia paHar
de carne (Use of potato stalk meal in the feeding of meat pullets), Analele
LC.C.S. Braşov, val. II, Carteful, p. 257-266.

In order to convert petato stalk meal in ar,imal feed, the Research Institute fe r
Potatoes and Sl.·gar Beet (f Bra,( v exrerimented in 1968 the manufactming
of potato staIk neal by help cf U.e UFV-4CO aggregate. Slalk rreal ebtaked
contained 17.96% !aw prctein, 6(,(6 mg/kg cardene, 2.93% fat. 2.31 % cal
cium, 79.30 mg/kg srlarire. Stalk meal \Vas ided cut on 98 Ccrnish x
New Hampshire hybrid pullcts and en 240 Hampshire pullets grewn in batte
ries, in order ta l.lce it as a supplement cr a "dstitute uf alfalfa meal in meat
pu!let ratiers. A 1.5% sta!k mea! ratia was utilized fer the Cernish x New
Hampshire pu1!ets and a 2%, 4% ard 6% stalk mea 1 ratia fer New Haml'
shire pullets. At tie age e f 65 days the pulJets hzd the fe!lc wirg te dy weights:
1,497.82 g in the Ccrrish x New Hampshile (c riI( 1 ard 1,[(4.50 g in the
Cornish x l\ew HamphiIe treatment with L~% stalk meal in the ratiO:J,
1,157.47 g in tlie New Hampshire centrol wifh 2% alfalfa n~eal aI~d 1,182.89 g,
1,182.89 g, 1,158.99 g in the New Hampshire pullet trealrrer:ts with 2%, 4%
and 6% resreetively stalk meal in the ralian. The ccr:version cf fuage in the
treatmer:ts that had releived stalk mea! in the ratian \vas equal ta that reg
istered in the centreI cr even better. Mertality, body size and kiliing out
percentage were net detrimentally affeeted by stalk meal in the raticn. Esti
mates of sar:guir.e cCDstants did not present significant differenees between
treatments.
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EDU T.

1971, Cercetări privind folosirea făini din vreji de cartof În alimentat ia puilor
de carne (Untersuchungen iiber den Einsatz van Kartaffelstengelmehl in der
Brailererniihrung), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II, Cartoful, S.257-266.

Zur Verwertung der Kartoffelstengel in der Tierernahrung wurde 1968 im
Forschungs institut fur Kartoffel-und Zuckerrubenbau, Braşov, die Erzeugung von
Kartoffelstengelmehl mit Hilfe der Einrichtung UFV-400 untersucht. Das Stengel
mehl enthiilt 17,96% Rohprotein, 60,06 mg/kg Karaten, 2,93% Fett, 2,31 %
Kalzium, 79,30 mg/kg Solanin. Bei 98 Hybriden Cornish x New Hampshire
und 240 Kucken New Hampshire wurden bei Batteriehaltung die M6glich
keiten einer Stengelmehlverwertung als Zusatz- oder Ersatzfutter an SteIIe
von Luzernemehl in Broilerrationen untersucht. Der Anteil des Kartoffelsten
gelmehls in der Ration der Hybride Cornish x New Hampshire betrug 1,5%,
und 2%,4% und 6% bei den Kucken der Rasse New Hampshire. Nach 65 Tagen
war folgender Gewichtszusatz zu beobachten: 1497,82 g bei der Kontralle Cor
nish x New Hampshire und 1504,50 g bei Hybriden Cornish x New Hamp
shire die 1,5% Stengelmehl je Ration erhieIten, 1157,47 g bei der KontroIIe
New Hampshire, die 2% Luzernemehl je Ration erhielt, und 1182,89 g, 1182,89
g und 1158,99 g bei New Hampshire Brailern, die 2%, 4% und 6% Sten
gelmehl je Ratian erhielten. Die Futterverwertung bei den Varianten, die mit
Stengelmehl ernahrt wurden erreichte gleiche Werte wie die der KontralIe, manch
mal sogar h6here. Mortalitiit, K6rperausmasse, Schlachtausbeute wurden vom
Stengelmehlanteil der Ration nicht ungunstig beeinflusst. Die Werte der kon
stanten Bluttbestandteile wiesen keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Varianten auf.

EDU T.,

1971, Cercetări privind folosirea făinii din vreji de cartof în alimentatia puilor
de carne (MCCJIe,lJ,oBaHH51 no npHMeHeHHlO MyKH H3 KapToepeJIbHOH 60TBbI B
KOpMJIeHHH M51CHbIX UblTIJI51 T) , Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful,
CTp. 257-266.

C ueJIblO HCnOJIb30BaHH51 KapTo<ţeJIbHOH 60TBbI B KOpMJIeHHH )KHBOTHbIX, B 1968,
B EpallloBcKoM Hay4Ho-HCCJIe,lJ,OBaTeJIbCKOM HHcTHTyTe KapToepeJIeBO,lJ,CTBa H
CBeKJIOBO,lJ,CTBa HCI1blTbIBaJIaCb B03MO)KHOCTb npOH3Bo,lJ,CTBa MyKH H3 60TBbI C
nOMOmblO arperaTa UFV -400. TIOJIy4eHHa51 H3 KapToepeJIbHOH 60TBbI MyKa cO,lJ,ep
)KHT 17,96% cblporo 6eJIKa, 60,06 Mr/Kr KapoTHHa, 2,93% )KHpOB, 2,31 % KaJIbUH51,
79,30 Mr/Kr COJIaHHHa. Ha 98 rH6pH,lJ,HbIX UblTIJI51TaX KOPHHlll X HblO-feMI1IllHp
H Ha 240 UbII1JI51TaX I10pO,lJ,bI HblO-feMI1IllHp, BblpamHBaBIllHXC51 B 6aTape51X,
H3y4aJIaCb B03MO)KHOCTb I1pHMeHeHH51 MyKH H3 KapToepeJIbHOH 60TBbI, C Jl.06aBKOH
ee B KaqeCTBe 3aMeHHTeJI51 JIlOuepHOBoH MyKH B paUHoHbI M51CHbIX UbII1JI51T. B paUH
OHax ,lJ,JI51 UbII1JI51T KOPHHlll X HblO-feMI1111Hp MyKa H3 KapToepeJIbHOH 60TBbI
I1pHMeH51JIaCb B I1pOnpOUHH 1,5% H B nponopUHH 2,4 H 6% - ,lJ,JI51 UbII1JI51T
nopO,lJ,bI Hblo-feMnIllHp. B 65-,lJ,HeBHoM B03pacTe UbII1JI51Ta ,lJ,OCTHrJIH cJIe,lJ,ylOmero
Beca: BKOHTpOJIbHOM BapHaHTe c m6pH,lJ,OM KOPHHlll X HblO-feMI1111Hp-l 497,82 r;
B BapHaHTe c m6pH,lJ,OM KOpHHlllXHblO-feMnlllHp C 1,5% MyKH H3 KapToepeJIbHOH
60TBbI B paUHoHe - 1 504,50 r; BKOHTpOJIbHOM BapHaHTe C UbII1JI51TaMH nOpOJl.bI
HblO-feMI1111Hp H 2% JIlOuepHOBoH MyKH B paUHoHe - 1 157,47; B BapHaHTax
c UbII1JI51TaMH I10P0,lJ,bI HblO-feMnIllHp C 2, 4 li 6% MyKH H3 KapToepeJIbHOH
60TBbI - COOTBeTCTBeHHO 1 182,89; 1 182,89 H 1 158,99 r. MCnOJIb30BaHHe
KOpMOB B BapHaHTax C ,lJ,06aBJIeHHeM B paUHOH MyKU H3 KapToepeJIbHOH 60TBbI
6bIJIO TaKHM )Ke KaK H B KOHTpOJIe HJIH ,lJ,a)Ke JIy4111e. Ha cMepTHocTb, pa3MepbI
TeJIa U y60HHbIH BbIXO,lJ, MyKa H3 KapToepeJIbHOH 60TBbI He OKa3blBaJIa OTpHuaTeJIb
Hora BJIH51HHe. He Ha6JIlO,lJ,aJIOCb ,lJ,OCTOBepHb!X pa3HHU Me)K,lJ,y BapuaHTaMH B
OTHOllleHUH 3Ha4eBHH nOCT051HHbIX KpOBH.
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SCHĂCHTER DRAGA, COPONY w.
1971, Studiu comparativ privind metodele de dezagregare a materialului ve
getal cu catalizator şi perhidrol şi metcdele ce cetelminare a ameniacului prin
distilare şi colorimetrare cu reactiv Nessler, Ar-alele LC.C.S. Braşov, val. II,
Cartoful, p. 267-273.

Se prezintă comparativ metodele de dezagregare a plantelor cu catalizator şi

cu perhidrol, precum şi metodele de determinare a amoniacului prin distilare
în instalaţie Parnas-Wagner şi prin colcrin~etrare cu reactiv Nessler. Este des
crisă metoda de dezagregare cu acid sulfuric şi perhidrol, precum şi metoda,
tehr:ica de lucru si reactivii folosi ti la determinarea colorimetrică a amonia
cului cu reactiv Nessler. Ccmparar~a rezultatelor obţinute arată că cele două
metode de dezagregare, precum şi cele două metode de determinare au practic
aceeaşi eroare relativă şi anume: dezagregare cu catalizator 1,79%, iar cu per
hidral 1,59%; determinarea amoniacului prin distilare 1,38%, iar prin colo
ri metrare cu reactiv Nessler 1,45%.

SCHĂCHTER DRAGA, eOPONY W.

1971, Studiu comparativ privind metodele de dezagregare a materialului ve
getal cu catalizator şi perhidrcl şi n~etcdele de determinare a amoniacului prin
distilare şi colorimetrare cu reactiv Nessler (A comparative study conceming
disintegration methods of the vegetal material with catalyzer and perhydrol and
determining methods of ammonia by distillation and colorimetration with the
Nessler reagent) , Analele LC.C.S. EraşGv, voI. II, Cartoful, p. 267-273.

The paper presents comparative disintegration metheds in plants with cata
lyzer and with perhydrol, as well as methods fer ammonia determination by
distillation in the Parnas-Wagner installation and by calcfimetry with the Nessler
reagent. It descriees tte disintegration method with sulphuric acid and per
hydrol, as well as method, working techniCjue and reagents used for ammonia color
metric determination with the Nessler reagent. Comparison of results proves
that the two disintegration methods as well as the two determination methods
show praetically the same relative error, Le.: disintegration with catalyzer
1.79% and with perhydrol 1.59%, ammonia determination by distillation 1.38%
and by colorimetry with the Nessler reagent 1.45%
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SCHĂCHTER DRAGA, COPONY w.
1971, Studiu comparativ privind metodele de dezagregare a materi2Iubi ve
getal cu catalizator şi perhidrol şi metodele de determinare a amoniacului prin
distilare şi colorimetrare cu reactiv Nessler (Vergleichende Untersuchungen
iiber Zersetzungsmethoden van pflanzlichem Material mit Kataiysatoren und
Perhţjdrol und Bestimmungsmethoden des Ammoniaks durch Destillieren und Kolo
rimetrie mit Nessler Reagens), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. II, Cartcful,
S. 267-273.

Es wird ein Vergleich der Pflanzenzersetzungsverfahren mit Katalysatcren
und Perhydrol, scwie Nachweismethcden des Ammcniaks durch Destillieren
in einem Parnas-Wagner-Apparat und Kolcrimetrie mit Nessler Reagens be
schrieben. Zersetzungsverfahren mit Schwefelsăure und Perhydrd, Arbeits
technik und bei der mit Nessler Reagens kolorimetrischen Bestimmung des
Ammoniaks verwendete Reagenzien vverden erlăutert. Der Vergleich der Er
gebnisse zeigt, dass beide Zersetzungsmethcden und beide Bestimmungsver
fahren praktisch den gleichen relativen Fehler auhveisen und zwar: Zersetzung
mit Katalysator 1,79%, mit Perhydrol 1,59%; Ammoniaknachweis durch
Destillieren 1,38% und durch Kolorimetrie mit Nessler Reagens 1,45%.

SCHĂCHTER DRAGA, COPONY W.,

1971, Studiu comparativ privind metodele de dezagregare a materialului ve
getal cu catalizator şi perhidroI şi metodele de determinare a amoniaeului prin
distilare şi colorimetrare cu reactiv Nessler (CpaBHHTeJIbHOe H3yIIeHHe MeTO,lJ,OB
pa3JI02KeHH5I paCTlJTeJIbHOrO MaTepHaJIa C npHMeHeHHeM KaTaJlH3aTOpa H nep
rH,lJ,pOJl5I H MeTO,lJ,OB onpe,lJ,eJleHH5I aMMHaKa nyTeM ,lJ,HCTHJlJl5IUHH H KOJIOpH
MeTpHBOBaHH5I c nOMOIUbIO peaKTHBa HeccJlepa), Analele r.C.C.S. Braşov,

T. II, Cartoful, CTp. 267-273.

CpaBHHB8IOTC5I MfTO,lJ,bI paSJlO)KeHH5I pacTeHllÎl C npmvleHeHHeM KaTaJlHSaTOpa H
neprH,lJ,pOJl5I HMeTO,lLbI onpe,lJ,eJleml5I aMMH3Ka nyTeM ,lJ,HCTHJlJl5IUHH Ha yCTaHoBKe
DapHac-Bamepa !1 KOJIOpHMeTpHpOB3HH5I C nOMoIUbIO peaKTHBa HeccJlepa.
OnHcbIBaeTC5I MeTO,lJ, pa3JI02KeHH5I cepHoH KHCJlOTOH H neprH,lJ,pOJleM, a TaK}Ke H
MeTO,lJ" TeXHHKa pa60TbI H peaKTHBbI, npHMeH5IeMble npH KOJlOpHMeTpW-leCKOM
onpe,lJ,eJleHHH aMMHal<::a peaKTHBoM HeccJlepa. CpaBHeHHe nOJlyl.feHHbIX pe3yJlb
TaTOB I10I<::asbIBaeT, IITO H3yl.faBIllHeC5I ,lJ,Ba MeTO,lJ,a pa3J102KeHH5I H ,lJ,Ba MeTO,lJ,a
onpe,lJ,eJleHH5I npaKTHl.feCKH ,lJ,aIOT O,lJ,HHaKoBylo OTHOCHTeJlbHyIO norpeIllHOCTb, a
HMeHHO: paSJlO2KeHHe C KaTaJlHSaTOpOM - 1,79%, a C nepfH,lJ,pOJleM - 1,59%;
onpe,lJ,eJleHIJe aMMHaKa nyTeM ,lJ,HCTHJlJl5IUHII - 1,38, a KOJlOpHMeTpHpoBaHHeM
peaKTHBoM HeccJlepa 1,45%.
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BERINDEI M., BREDT H., TĂNĂSESCU EUGENIA, DRAGOMIR LUCIA,

1971, Influenţa mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra princi
palilor indici statistici În experienţele de cîmp cu cartof, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. II, Cartoful, p. 275-285.

Lucrarea cuprinde un studiu asupra optimulul pentru mărimea parcelei şi nu·
mărul de repeti ţii În experien ţele de cîmp cu cartof, avînd la bază unele rezul·
tate experimentale obţinute în anii 1966 şi 1967 la Braşov şi Ştefăneşti

Argeş. Se analizează influenţa a 7 mărimi de parcele (25; 50; 75; 100; 125;
150 şi 500 cuiburi recoltabi!e la parcelă, respectiv 5,2; 10,5; 15,8; 21,0; 26,2;
31,5 şi 105,0 m2) şi a 4 variante privind numărul de repeti ţii (2, 3, 4 şi 5
repeti ţii) asupra producţiei de tuberculi la unitatea de suprafa ţă şi a numă·

rului de tuberculi la cuib. A rezultat că în condi ţii agrofitotehnice normale
şi folosind 4-5 repeti ţii, numărul de cuiburi recoltabile pe parcelă poate fi
redus, în experienţele monofactoriale cu cartof, la 40-80 cuiburi, în raport
cu cond) ţiile naturale, cu felul observa ţiikr şi cu factuii care se experimen
tează. In experienţele cu 3 şi mai mulţi factori, numărul de cuiburi recol
tabile pe parcelă poate scădea pînă la 25-50, iar numărul de repeti ţii pînă

la 2-3. În experienţele executate, optimul pentru mărimea parcelei recol
tabile a fost în raport invers cu favorabilitatea condiţiilor pedoclimatice şi

în raport direct cu variabilitatea observaţiei urmărite şi cu vîrsta plantelor
la recoltare (epoca de recoltare). Din toate datele analizate a rezultat că, în
experienţele de cîmp cu cartof, influenţa numărului de repetiţii este mult
mai însemnată decît influenţa mărimii parcelelor experimentale.

BERINDEI M., BREDT H., TĂNĂSESCU EUGENIA, DRAGOMIR LUCI A,

1971, Influenţa mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra princi
palilor indici statistici În experienţele de cîmp cu cartof (Effect of plat in
crease and replication number an main statistical indices in potata tield trials)
Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Cartoful, p. 275-285.

The paper includes a study on optimal plat size and number of replications
in potato field trials, based on some experiment results of 1966 and 1967 at
Braşov and Ştefăneşti-Argeş. The effect of 7 plat sizes (25; 50; 75; 100; 125;
150 and 500 harvestable holes per plots of 5.2; 10.5; 15.8; 21.0; 26.2; 31.5
and 105.0 m2 respeetively) and of 4 treatments concerning the number of repli
cations (2, 3, 4 and 5 replications) on tuber yield per surface unit and
number of tubers per hole, was investigated. It is concluded that, under nor
mal agro-phytotechnical conditions and by using 4-5 replications, the number
of harvestable holes per plot may be reduced in monofactorial potato experi
ments ta 40-80 holes, according ta natural conditions, ta kind of observa
tions and ta the factars that are being experimented. In the experiments with
3 and more factors the number of harvestable holes per plot may decrease
down ta 25-50, and the number of replications down to 2-3. In the carried out
trials optimum size for a harvestable plat was in inverse ratio with favour
ability of the pedoclimatic conditions and in direct ratio with variability
of the followed up observation and with plant age at harvesting (harvesting
Urne). From alI the analysed data it appears that in the patato field trials,
the effeet of number of replications is much more important than the effeet
of the size of experiment plots.
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BERINDEI M., BREDT H., TĂNĂSESCU EUGENIA, DRAGOMIR LUCI A,

1971, Influenţa mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra princi
palilor indici statistici în experienţele de cîmp cu cartof (Einfluss der Par
zellengrăsse und Wiederholungsanzahl auf die wichtigsten statistischen Kenn
ziffern innerhalb von Feldversuchen zu Kartoffeln), Analele LC.C.S. Brasov,
Bd. II, Cartoful, S. 275--285. '

Es werden Untersuchungen uber die optimale Parzellengrosse und Wieder
holungsanzahl in Feldversuchen zu Kartoffeln erlăutert, deren Ergebnisse von
1966-1967 in Braşov und Ştefăneşti-Argeş verzeichnet wurden. Es wird der
Einfluss von 7 Parzellengr6ssen (25; 50; 75; 100; 125; 150 und 500 Meter
je Parzelle bzw. 5,2; 10,5; 15,8; 21,0; 26,2; 31,5 und 105,0 m2 ) und 4 Wieder
holungsvarianten (2, 3, 4 und 5 Wiederholungen) auf den Knollenertrag je
Flacheneinheit und die Knollenanzahl je Nest untersucht. Unter normalen
landtechnischen und pflanzenbaulichen Bedingungen und bei 4-5' WiederhJ
lungen kann in monofaktoriellen Versuchen zu Kartoffeln der Anteil erntbarer
Nester auf 40-80 Stuck verringert werden, wobei naturliche Bedingungen,
Beobachtungsweise und Versuchsfaktoren berucksichtigt werden mussen. Bei
Versuchen mit 3 und mehreren Faktoren kann die Nestanzahl auf 25-50 und
die Anzahl der Wiederholungen auf 2-3 verringert werden. Innerhalb der
Versuche war die optimale Parzellengrosse in umgekehrtem Verhaltnis zu gun
stigen Standortverhaltnissen und direktem Verhaltnis zur Variabilităt der
Faktoren und zum Pflanzenalter zur Ernte. Die Unterlagen zeigen, dass bei
Kartoffelfeldversuchen der Einfluss der Wiederholungsanzahl vieI wichtiger als
der der Parzellengrosse ist.

BERINDEI M., BREDT H., TĂNĂSESCU EUGENIA, DRAGOMIR LUCI A,

1971, Influenţa mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra princi
palilor indici statistici în experienţele de cîmp cu cartof (BJIH.5IHHe BeJIHIIHHbI
)J,eJI.5IHOK H lIHCJIa IlOBTopHocTeH Ha OCHoBHble cTaTHCTHlIeCKHe IlOKa3aTeJIH B
IlOJIeBbIX oIlbITaX C KapTo<peJIeM), Analele LC.C.S. Braşov, T. II, Cartoful,
CTp. 275-285.

B pa60Te H3yqaeTC.5I BOIlpOC OIlTHMaJIbHOH BeJIHqHHM )J,eJI.5IHKH H qHCJIa rroBTop
HocTeH B rrOJIeBbIX OIlbITax C KapTO<peJIeM Ha OCHOBe p.5I)J,a 3KcrrepHMeHTaJIbHbIX
pe3yJIbTaTOB, rrOJIyqeHHbIX B 1966 H 1967 rr. B opaIlIoBe H Ha OIlbITHOH cTaHu,IHI
UlTe<p3HeIlITH-Ap)J,2KeIlI. AHaJIH3HpyeTC.5I BJIH.5IHHe 7 BeJIWIHH )J,eJI.5IHOK
C25; 50; 75; 100; 125;150 H 300 yqeTHbIX rHe3)J" HJIH 2Ke COOTBeTCTBeHHO rrJIO
ma)J,bIO B 5,2; 10,5; 15,8; 21,0; 26,2; 31,5 H 105,0 M2 H ClIeTblpbM.5I BapHaHTaMH
rroBTopHOCTH - 2, 3, 4 H 5 rrOBTopHoCTeH, Ha yp02KaH KJIy6HeH Ha e)J,HHHu,y
rrJIOma)J,H H Ha qHCJIO KJIy6HeH B rHe3)J,e. YCTaHOBJIeHO, lITO B HOpMaJIbHbIX arpo
TeXHHlIeCKHX yCJIOBH.5IX, BO)J,HO<paKTopHbIX orrbITax, rrpH rrpHMeHeHHH 4-5 rroBTop
HocTeH, KOJIHqeCTBO yqeTHbIX rHe3)J, Ha )J,eJI.5IHKe M02KHO COKpaTHTb )J,o 40-80,B
3aBHCllMOCTH OTeCTeCTBeHHbIX yCJIOBHH, OT xapaKTepa Ha6JIIO)J,eHHH HOT H3ylIaeMbIX
<paKTopOB. B OIlbITax C 3 H 60JIee <paKTopaMH lIHCJIO ylIeTHblx rHe3)J, Ha )J,eJI.5IHKe
M02KHO CHll3HTb )J,O 25-50, a qHCJIO IlOBTopHocTeH - )J,O 2-3. B rrpoBo)J,HBIlIHXC.5I
orrbITax OrrTHMaJIbHa.5I BeJIHlIHHa )J,eJI.5IHKl1 6bIJIa B 06paTHoM COOTHOIlIeHHH C
6JIarOIlpH.5ITHOCTbIO rrOlIBeHHO-KJIHMaTl1lIeCKHX yCJIOBHH H B rrp.5IMOM COOTHOIlIeHHH
C H3MeHlIHBOCTblO rrpoH3Bo)J,HMbIX Ha6JIlO)J,eHHH H C B03pacToM pacTeHHH rrpH
y60pKe (CpOKOM y60pKH). AHaJIH3HpOBaHHble )J,aHHble rrOKa3aJIH, qTO B rrOJIeBbIX
OIlblTaX C KapTo<peJIeM BJIH.5IHlie lIHCJIa IlOBTopHocTeH 3HaqllTeJIbHO MeHbIlIe, qeM
BJIll.5IHlie BeJIlitIllHbI IlO)J,OIlbITHbIX )J,eJI.5IHOK.










