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REGENERAREA DE PLANTE PRIN CULTURI DE
TESUTURI LA CARTOF,

Nicoleta CHIRUl, LucreţiaPOPi, Dorina CHACHIŢĂ-COSMA2

REZUMAT

Pentru inducerea calusului au fost folosite meristeme apicale de 0,6-1 mm, explant
de frunză şi peţiol şi au fost puse pe un mediu Murashige Skoog cu diferite concentraţii

de auxine şi citochinine. Din cele 27 genotipuri studiate, numai 8 au generat plante.
Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la mediul MS cu 4 mg/l BAP + 2,2 mg/l ANA +
4 mg/l 2,49 + 4 mg/l soluţie în cazul explantelor de frunze şi peţiol şi mediul MS cu 2
mgll ANA + 150 g/l L glutamină pentru explantele din meristeme. Soiul Desiree a
manifestat o variabilitate lilnitată în ceea ce priveşte culoarea cojii, culoarea albă

predominând faţă de culoarea roşie. Această variabilitate creată, analizată prin teste
eficiente, ar putea permite identificarea de genotipuri noi, valoroase, care prin
comportamentul agrocultural să prezinte un progres comparativ cu soiurile donoare şi

soiurile martor.
Cuvinte cheie: Solanum tuberosum, calus, variabilitate somaclonală, regenerare

plante.

În condiţiile actuale, când asistăln la o explozie informaţională copleşitoare, un
loc deosebit de important îl ocupă şi-l va ocupa, în domeniul biologic metodele
neconvenţionalede ameliorare, realizabile prin biotehnologii.

O nouă direcţie de cercetare deschisă în biologia vegetală şi animală a fost aceea
a cultivării pe medii aseptice a organelor, ţesuturilor şi celulelor, prin aceasta dovedindu
se capacitatea ţesuturilor vegetale şi chiar a unei singure celule de a reproduce în întregime
exemplarul de la care s-a plecat.

Succesul aplicării tehnologiei de cultură a celulelor şi ţesuturilor vegetale "in vitro"
depinde de posibilitatea de a regenera plante cu o anumită construcţie genetică a
descendenţilor - o constituţie identică cu originalul, atunci când se urmăreşte clonarea
(păstrarea identităţii genetice), sau cu o pronunţată variabilitate, dacă se urmăreşte

diversificarea şi creşterea eficienţei metodelor de ameliorare (Badea şi Raicu, 1984).
Rezultatele obţinute până în prezent ne arată existenţa a două direcţii de utilizare

a tehnicii de cultură a ţesuturilor vegetale în ameliorare:

I Le.p.e. Braşov

2Centrul de Cercetări Biologice,·Cluj-Napoca
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- obţinerea unor celule şi, a modificate genetic prin J.l.I.'-'l.-U':;'-'J.J.'-'L.U,

hibridare somatică şi transfer de material genetic la nivelul protoplaştilor;

- evidenţierea variabilităţii genetice, naturale, preexistente sau inducerea acesteia
prin regenerarea plantelor din culturi de calus sau suspensii celulare.

Larkin şi Scowcroft (1981) au denumit acest tip de variabilitate "variaţia

somaclonală", considerând că ea reprezintă o nouă sursă de genotipuri utile pentru
aIl1eliorare. În anul 1976, Skirvin şi Janik subliniau importanţa variabilităţii clonale,
denumită de ei "caliclone", în ameliorarea plantelor horticole. În anul 1980, Shepard şi

colab. au del110nstrat existenţa unei mari variabilităţi printre protoclonele regenerate
din cultura de protoplaşti izolaţi din mezofil de frunză de cartof, soiul Russet Burbank.
Aceştia au realizat selecţia a numeroase "protoclone" cu caractere utile de aIl1eliorare.
În toate cazurile în care se obţin noi genotipuri, este necesară elaborarea unei metode
eficiente şi sigure de propagare conservativăa plantelor generate "in vitro". Din păcate,

la multe specii vegetale cultivate, regenerarea de plante nu are loc cu aceeaşiuşurinţăca
la sistel11ele model "morcov" şi "tutun", fapt care face să fie necesară elaborarea pentru
fiecare specie în parte (şi chiar cultivar) a unui protocol de lucru, care să asigure clonarea
genotipului aIl1eliorat.

Pentru regenerarea plantelor "in yitro" este necesară parcurgerea unui ciclu de
cultură constituit, în principal, din două etape:

a) inducerea diferenţierii

b) regenerarea de plante prin organogeneză sau el11briogeneză somatică din explante
variate (Cachiţă, 1984).

Dificultatea regenerării constă în faptul că procesele care interacţionează pe
parcursul dezvoltării calusului - iniţierea culturii, diviziunea şi diferenţierea sunt procese
greu de controlat, deoarece implică modificări citologice profunde ce afectează atât
dimensiunea celulelor cât şi structura, funcţiunea şi, respectiv, condiţia lor metabolică.

Cercetări efectuate pe numeroase specii vegetale au demonstrat că variaţii

somaclonale pot apărea prin cultura oricărui tip de explant, însă frecvenţa lor este extrem
de variată. De aceea este necesară algerea cu grijă a tipului de explant. Van Harten şi

Broeterjes, în anul 1981, au studiat la Solanum tuberosum L., posibilitatea măririi

frecvenţei variaţiilor somaclonale prin utilizarea explantelor de origini diferite. Ei au
constatat că în cazul explantelor de frunze, variaţiile sOll1aclonale ce afectează fenotipul
p1antei regenerate reprezintă 12,3 o~, în timp ce, explantele prelevate din peţiol produc
calusuri care regenerează plante cu o frecvenţă de 50,3 %· a variaţiilor somaclonale
(Raicu şi Badea, 1985).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În scopul elaborării unor metode eficiente de regenerare "in vitro" Ia cartof,
cercetărilenoastre s-au îndreptat spre analizarea factorilor care condiţioneză regenerarea
plantelor din ţesuturile cultivate în funcţie de: genotip, provenienţa explantului, condiţii
de cultură (mediul, conlpoziţia fitohormonaIă, durata pasajelor).

2 Anale rcpc



Regenerarea de plante prin culturi de ţesuturi la cartof'

Genotipul este unul din factorii importanţi care condiţioneazăiniţierea unei culturi
de calus. S-au luat în studiu 27 de soiuri de cartof, după cum rezultă din tabelul 1.

Tabelul 1
Influenţa genotipurHor asupra potanţialuluiregenerativ al culturilor

Nr.
Genotipul

Tipul de Formare Regenerare
crt. explant calus plante

meristeme * **
l Ostara frunze * -

peţiol - -

meristeme * -
2 Roxy flUnze - -

peţiol - -
meristeme * **

3 Desiree flUnze - **
peţiol - **
meristeme * -

4 Astmie frunze - -
peţiol - -

meristeme * **
5 Eba fIUnze * **

peţiol - -

meristeme * -
6 Semenic frunze - -

peţiol - -
meristeme * -

7 Super frunze - -
peţiol - -

meristeme * -
8 Hilta frunze * -

peţiol - -

meristeme * -
9 Anosta frunze - -

peţiol - -
meristeme * **

10 Promese fnmze - -
peţiol - -

meristeme * -
II Nicola tlunze - -

peţiol - -
meristeme * **

12 Sante tlunze - -
peţiol - -

meristeme * -
13 Ponto tl-unze - -

peţiol * -
meristeme * **

14 Gloria tl-unze - -
peţiol - -

Vhl.XX 3
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Nicoleta CHIRU, Luereţia POp, Dorina CACHIŢA-COSMA

Tabelul 1(continuare)

Nr.
Genotipul

Tipul de Formare Regenerare
crt. explant calus plante

meristeme * **
15 Concorde frunze * -

peţiol - -

meristeme * **
16 Darwina frunze - -

peţiol - -

meristeme * -

17 Elvira frunze - -
peţiol - -
meristeme * -

18 Schwalbe frunze - -

peţiol - -

meristeme * -
19 Franzi frunze * -

peţiol - -

meristeme - -

20 Manuela frunze - -
peţiol - -
meristeme * **

21 Adretta frunze - -
peţiol - -

meristeme * -

22 Procura frunze - -
peţiol - -

meristeme - -

23 Mureşan frunze - -
peţiol - -
meristeme - -

24 Cati frunze - -
peţiol - -

meristeme - -
25 Corona frunze - -

peţiol - -

meristeme * -

26 Timate frunze * -
peţiol - -
meristeme * -

27 Cardinal frunze * -
peţiol - -

* explante ce au format calus
** explante ce au regenerat plante

Anale rc.pc.
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meristemele
şi peţiol. Incubaţia culturii s-a făcut la 23 ± la J.ll\.J'-'UCA~

la o fotoperioadă de 16 ore ore întuneric.

23 au fonnat
de care au

, aceasta fiind durata
un a afectată

cu2
Lăstarii

"fin vitro" pe un
cmau

2
1nOln1l"".·.. nHl111c,~re:a "",<aJl'U'01IUl"IUlA cu diferite cmlC(2~ntrat:ii

Mediul de
rugll

bază/cod L pH
Zaharoză Agar

variantă BAP GA3 ANA AIA IBA 2,4D gluta- gll gll

mină
E

MS/VI3 4 - 0,2 - 4 - - 5,5 20 7

V13E 4 - 2,2 - - 4 - 4 5,5 30 7

VI4 2 - 2 2 - - - - 5,5 20 7

VI5 0,3 - - - - 4 - - 5,5 20 7

VI8 0,3 - 2 - - - 5,5 30 6

V19 6 - 2,5 - - - 5,5 30 6

V20 8 4 - - - - - 5,5 30 6

V21 - 2 - - - 150 - 5,5 30 6

VH89 2,25 - 0,186 - - - - - 5,5 30 6

VoI. XX 5



NÎcoleta CHfRU, Lucreţia POp, Doriml CACH!ŢA-COSMA

Tabelul 3
GenotipurHe de la care s-au fost obţinut plante prin organogeJileză

Regulatorii de creştere folosiţi
Mediu.l

2 mediu.

frunză

Ostara MS

meristem

frunză

sol E MS
2 mg/l ANA+150 mg/l glutamină meristem

mg/l BAP+2 mg/l ANA .C'. ~lrunza
Darwina 6 mg/l BAP+2,5mg/l ANA MS frunză

2 mg/l ANA+150 mg/l L glutamină meristem

Eba
2 mg/l BAP+2,2 mg/l ANA

MS
frunză,

2 mg/l ANA+150 mg/l L glutamină meristem

Adretta 2 mg/l ANA+150 mg/l L glutamină MS meristem

Concorde 2 mg/l ANA+150 mg/l L glutamină MS meristem

Sante 2 mg/l ANA+150 mg/l L glutamină MS meristem

2 mg/l ANA+150 mg/l L glutamină MS meristem

U.LU'.lu,.~u., perioadei de vegetaţie au fost recoltaţi ULL.lH~""''-''''''.l

obţinute din explant de frunză şi peţiol

variabilitate lin1itată în ceea ce priveşte culoarea cojii, culoarea albă

de culoarea roşie. anul 1992, tuberculii au fost plantaţi în câmp şi

tuberculii cu coaja albă se deosebeau puternic faţă de cele din soiul Desiree
nepiglTIentate, floarea albă şi tufa etalată).

În următorii 2-3 ani se vor face observaţii privind atacul bolilor şi dăunătorilor
preCUlTI şi a capacităţii de producţie la ha.

La o parte din materialul obţinut au fost efectuate analize citologice, rezultatele
fiind prezentate în tabelul 4. Aceste observaţiiau delTIOnstrat existenţa unor diferenţeîn
ceea ce priveşte numărul de cromozomi dintre somaclonele obţinute de noi faţă de cele
înregistrate la planta man1ă Desiree.

6 Anale 1 cpe.
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Tabelul 4
Num,ărul de cromozomi la plantele diferentiate din calus

, '

Nr.
Originea materialului

Nr. celule Nr.de
crt. analizate cromozomi/celulă

1
Desiree obţinut din

10
5 = 42 cr.

frunze, cu tub. albi 5 = 44 CL

2
Desiree obţinut din

10 10=44cL
flunze, cu tub. albi

3
Desiree obţinut din

10 10 = 48 CL
frunze, cu tub. roşii

4
Desiree obţinut din peţiol,

10
7 = 44-45 CL

cu tub. albi 3 = 48 CL

5
Desiree obţinut din calus

10
7 = 38 CL

meristematic 3 = 40 CL

6 Desiree plantă - mamă 10 10 = 48 CL

CONCLUZII

Prin utilizarea de diverse explante, se obţin variaţii somaclonale ce pot prezenta
modificări morfologice, fiziologice şi biochilnice, astfel că ele pot fi utilizate în
programele de ameliorare a plantelor. Prin cultura de celule şi ţesuturi "in vitro", se pot
produce noi genotipuri într-un timp incomparabil mai scurt, deci se poate spune că

variaţiile sOlnaclonale reprezintă o sursă valoroasă de variabilitate genetică. Această

variabilitate creată, trebuie analizatăprin teste eficiente care să permită identificarea de
genotipuri noi, valoroase, care prin comportamentul agrocultural să prezinte un progres
comparativ cu soiurile donoare şi soiurile martor.

REFERINŢEBIBLIOGRAFICE

1. BADEA Elena, RAICU P., 1984 - Culturi de celule şi ţesuturi vegetale.
Aplicaţii în Agricultură, Editura Ceres, 95-143.

2. CACHIŢĂ COSMA Dorina, 1984 - Culturi de celule şi ţesuturi vegetale.
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3. LARKIN P.S., SCOWCROFT W.R., 1981- Somaclonal variation a novel
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Nicoleta CH/RU, Lucreţia POp, Doriml CACHIŢA-COSMA

and
ofauxines and Out of27 studied genotypes,

The best results were registred on MS with 4 mg/l BAP + I11g/l ANA + 4 mg/
4 I11g/l solution in the case of leaves and petiole explants and medium MS with

2 mg/l ANA + 150 g/l L glutamine for the explants from meristems. Desiree variety
showed a limited variability as for as concerning the skin colour, the white colour
predOl11inating the red one. This created variability, analized through efficient tests
'-''-''cu'"'·'..' ''''''-''' the identification of new genotypes, valuable, their agrocultutal

show a progress in comparison with donor and control varieties.
Solanum tuberosum, callus, somaclonal variability, plant regeneration.

Tables:

1 The influence of genotypes upon the regenerating potential
2 Media for callus induction with various concentrations of auxines
3 Genotypes at which plants were obtained by organogenesis
4 Nun1ber of chromosomes at the plants differentiated from callus

8 Anale I.c.pc.
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se luanifestă mai pe
inevitabil resÎnteza acesteia. Lucrarea principalelor elemente
de producţie a unor hibrizi obţinuţi prin retetraploidizare diplogaluetică ginoidă, prin
încrucişareasexuată dintr Kastor 2x x Koretta 4x.

Cuvinte cheie: dihaploidie, poliploidie, heterozis.

INTRODUCERE

Din punct de vedere cariologic, cartoful cultivat tuberosurn L.), este o
plantă allotetraploidă, segn1ental autotetraploidizată, în a cărei celule somatice se găsesc

48 de crOluozomi organizaţi în 4 seturi 2n 4x 48; (Rîbin, 1933). Datorită acestei
stări foarte heterozigote, dar mai ales a posibilităţii de manifestare a unei gene, având în
vedere cei 4 loci, nu există un control genetic exact al rapoartelor de segregare al
caracterelor. În acest scop s-au căutat luetode pentru depăşireaacestor bariere, un prim
pas fiind reducerea la jumătate a numărului de cromozomi.

Încă din anul 1938, LamlU obţine primele plante de cartofîn a căror celule somatice
se găseau 24 de cromozomi, prin încrucişare interspecifică, folosind ca polenizator
specia diploidăSolanum chaucha luz. Buk. Cercetările în acest domeniu se extind puternic
pe plan mondial, în special în America şi Europa. În România, lucrările de haploidie la
cartofau fost iniţiate de Dr. ing. T. Gorea, începând cu anul 1968 şi se continuă în cadrul
Departamentului de genetică a LC.PC. Braşov.

Pe lângă hibridarea interspecifică, folosind ca polenizatori stimulatori ai
haplopartenogenezei, s-au identificat şi alte metode de inducere a haploidiei, cele mai
frecvente fiind androgeneza şi ginogeneza sau tratarea cu diferiţi agenţi fizico-chimici.

1 LC.PC. Braşov

VoI. XX 9



Din punct de vedere lnorfologic, formele dihaploide ale cartofului seamănă cu
fonna maternădin care provin, dar se deosebesc prin caracterele strict legate de ploidie:
productivitate, habitus, etc. Manifestarea fenotipică a acestor caractere şi în special a
capacităţii de producţie fiind mai expresivă pe treapta tetrapliodă, se recomandă folosirea
haploidiei ca o etapă intennediară de combinare, recombinare, analiză genetică şi selecţie

a caracterelor. Procesul de ameliorare se va termina inevitabil prin resinteza treptei
tetraploide.

Resinteza treptei tetraploide a formelor dihaploide create, prin haplopartenogeneza
stimulată, se poate realiza pe trei căi:

• pe cale Initotică, prin tratare cu colchicină, realizând autotetraploizi cu ereditate
tetrasomică;

• pe cale meiotică, prin funcţionarea gameţilor nereduşi realizându-se
autotetraploizi diplogametici ginoizi sau androizi, funcţie de macro sau microgameţi în
care s-a petrecut restituţia nucleară;

• pe cale alloploidă prin fuziuni parasexuale realizate cu precădere prin fuziuni
de protoplaşti.

Tetraploidizarea pe cale sexuată, fiind practic cea mai accesibilă, a constituit
obiectul multor investigaţii (Bozeşan şi colab., 1991; Gorea, 1976; Gorea şi Ecaterina
Gorea, 1978).

Majoritatea lucrărilor tratează mecanismele citologice ale restituţiei nucleare şi

consecinţele lor genetice în populaţiile tetraploide create şi mai puţin manifestarea
fenotipică a acestor descendenţe.

Lucrarea de faţă prezintă câteva date de producţie la o populaţie tetraploidă şi la
câteva clone selectate din ea, obţinută prin încrucişarea dintre un dihaploid şi un
polenizator tetraploid.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Materialul de cercetare a fost obţinut prin hibridare sexuată între un dihaploid din
familia soiului Kastor şi soiul tetraploid Koretta. Dihaploidul a fost folosit ca genitor
n1atern. Datorită fonnării în proporţiemare de oosfere 2x de către genitorul matern, au
rezultat descendenţi tetraploizi, într-un procent de 85-95 %. În urma selecţiei au fost
reţinute 100 de clone tetraploide care au fost înmulţite şi încercate în culturi comparative.
Ca martori pentru cOlnparaţie s-au folosit soiurile Ostara, Desiree şi Eba, întrucât
descendenţii se încadrau în grupe diferite de maturitate. În scopul determinării

heterozisului ca principala cauză a creşterii elelnentelor capacităţii de producţie, s-au
luat în studiu şi rezultatele părinţilor (Pena, 1986).

Încercările în culturi cOlnparative au durat trei ani consecutivi, iar pe baza
rezultatelor obţinute s-a continuat procesul de selecţie, în final, fiind reţinute clone care
au fost promovate ca linii de alneliorare.

Studiul capacităţii de producţie şi a altor caractere la aceste clone s-a făcut în

10 Anale!. CPe.
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culturi comparative, alături de soiurile martor Ostara, Desiree şi Eba timp de trei ani, iar
rezultatele experimentale s-au valorificat prin analiza varianţei.

REZULTATELECERCETĂJULOR

În urma polenizăriiclonei dihaploide din familia Kastor cu soiul tetraploid Koretta
a rezultat o populaţie cu descendenţi în majoritate tetraploizi.

Producţia genotipurilor tetraploide a variat între 24,7 t/ha şi 49,2 t/ha cu o medie
de 36,6 t/ha, producţii bune chiar şi în condiţii de cercetare. Este de remarcat însă că

producţiilecuprinse între 30-35 t/ha reprezintă31 %, între 35-40 t/ha reprezintă37 % şi

intre 40-45 t/ha reprezintă 20 % din totalul clonelor. Producţiile mici, sub 30 t/ha,
reprezintădoar 8 %, iar producţiilede peste 45 t/ha sunt reprezentate de 4 % din totalul
clonelor(tabelull).

Tabelul 1
Frecvenţa unor caractere de producţie a descendenţHor Fi

(Kastor 2x * Koretta 4x)

Producţia fizică Producţia/cuib Nr.
Amidon

tlha kg tuberculilcuib

clasa
frecvenţa

clasa
frecvenţa

clasa
frecvenţa

clasa
freevenţa

% % 'Yo %

1 20-25 1 0,4-0,5 2 5-iO 7 14-15 9

25-30 7 0,5-0,6 16 10-15 17 15-16 28

30-35 31 0,6-0,7 31 15-20 40 1 16-17 28

35-40 20 0,7-0,8 36 20-25 20 17-18 19

40-45 37 0,8-0,9 14 25-30 9 18-19 10
I

45-50 4 0,9-1 1 30-35 5 19-20 6

- - - - 35-40 2 - -
1 I
Ix max.=49,2 ,x max.=0,950 x max.=38 IX m?x:,," 19,5
Ix mm.=·24,7 x min.=0.460 x min.=6 Ixmm.-14,5
Imedia =36,6 media =0,690 jmedia=18 media =15.4
lostara=Z1.6 OstarFO.610 'Ostara=6 ,Ostara= 15,2
Desiree=732 Desiree=O,660 l~eSiree= 14 IDesirce=17

IEba=29.3- , Eba=0,71O dcba=16 ra=18,3
P1(Kastor 2x)=9,9 P1(Kastor 2x)=0,22 Ir I(Kastor 2x)=6 Pl(Kastor 2x)=17,3
P2(Koretta 4x)=23,4 P2(Koretta 4x)=0,52 jP2(Koretta 4x)= 14 P2(Koretta 4x)=15,7

Cercetările au continuat în scopul descoperirii cauzelor care determină respectivele
creşteri de producţie, Astfel, prin comparaţie cu media părinţilor, heterozisul este
răspunzător într-un procent de 54,4 %, cu o varianţă de 14,2 t/ha. Având în vedere o
varianţă a mediului de 10,8 t/ha, s-a constatat că există şi alţi factori răspunzători de
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creştereaproducţiei,în primul rând poliploidia şi rezultatul combinărilor şi recombinărilor

genetice. Pe baza valorilor t (5 %, 1 %, 0,1 %), heterozisul influenţează foarte
semnificativ producţia fizică de tuberculi la hectar (tabelul 2).

Tabelul 2
Influenţa fenomenului heterozis asupra principalelor

componente ale producţie

HeteroZÎs
Caracterul XFl XPI XP2

6/0 Semnific.

Producţia fizică (t/ha) 36,6 9,9 23,4 54,4 ***
Productivitatea (kg) 0,69 0,22 0,52 32 **
Nr. tuberculi/cuib 18 6 12 69 ***
Conţinutul în amidon % 15,4 17,3 15,7 - -

Legendă:

X - medie aritmetică (ponderată)

FI - Hibridul Kastor x Koretta 4x
P 1 - Kastor 2x
P2 - Koretta 4x

Pentru ca rezultatele obţinute să fie cât mai reale, producţiile clonelor respective
au fost comparate cu producţiile soiurilor martori Ostara, Desiree şi Eba, fiind foarte
apropiate de acestea. În scopul determinării capacităţii de producţie căruia se datorează

creşterea acesteia, s-au analizat producţiile la cuib şi numărul de tuberculi la cuib, iar în
scopul determinării calităţii producţiei s-a luat în studiu conţinutul în amidon (% din
substanţa proaspătă).

Producţia de tuberculi la cuib reprezintă un element hotărâtoral producţiei fizice
la unitatea de suprafaţă. Astfel, aceasta a variat Între 0,460 kg/cuib şi 0,950 kg/cuib, cu
o medie de 0,690 kg/cuib. Este de remarcat că Între 0,600 kg/cuib şi 0,800 kg/cuib sunt
cuprinse 67 % dintre c1one, 18 % fiind sub 0,600 kg/cuib iar 15 % fiind peste 0,800 kgl
cuib (tabelul 1, figura 1).

Producţiile la cuib sunt comparabile cu ale martorilor (soiurile Ostara, Desiree şi

Eba) şi superioare părinţilor (Kastor 2x şi Koretta 4x; figura 1).

12 Anale rc.pc.
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Figura 1- Distribuţia frecvenţei pentru producţiade tuberculi în populaţia de
tuberculi Kastor 2x x Kastor 4x

De asemenea, în comparaţie cu producţia de tuberculi la cuib a părinţilor,

heterozisul este răspunzător într-un procent de 32 % cu o varianţă de 0,202 kg/cuib.
Deşi există o varianţă a mediului de 0,107 kg/cuib, se atribuie o creştere importantă şi

altor factori (ploidia şi rezultatul combinărilor şi recombinărilor genetice). Prin
determinarea valorilor t (5 % 1 % şi 0,1 %), heterozisul influenţeazădistinct semnificativ
producţia de tuberculi la cuib (tabelul 2).

Numărul de tuberculi la cuib este un element de bază al capacităţii de producţie,

alături de mărimea tuberculilor (întrucât valorile mărimii tuberculilor mari, mijlocii şi

mici sunt foarte relative, nu s-au luat în studiu pentru a nu influenţa rezultatele).
Numărul de tuberculi la cuib a variat între 6 şi 32. Media aritmeticăponderatăa

fost de 18 tuberculi la cuib (tabelul 1).
Majoritatea clonelor au avut între 15-25 tuberculi la cuib (tabelul 1, figura 2).
Clonele FI au depăşit în majoritatea lor numărul de tuberculi la cuib al soiurilor

martori şi al părinţilor. De creşterile respective heterozisul este răspunzător în proporţie

de 69 %. Varianţa mediului este de 30 tuberculi/cuib. Prin determinarea valorilor t (5 %
1 % şi 0,1 %) heterozisul influenţează foarte semnificativ numărul de tuberculi la cuib.

Comparând numărul de tuberculi la cuib cu producţia fizică/ha, s-a constatat că
producţiile maxime le realizează clonele care prezintă între 15-25 tuberculi la cuib. În
afara acestui interval se constată o diminuare a producţiei fizice/ha. De asemenea,
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comparând numărul de tuberculi la cuib al clonelor din populaţia FI cu producţiile

fizice ale acestora, deducem foarte uşor că creşterea producţiei fizice/ha, în cazul clonelor
FI, se datorează în cea mai mare parte numărului de tuberculi/cuib şi nu creşterii acestora
în mărime (figura 2).

Nr. tuberculi

Producţia fizică'"382-
,'"
'""- - 36 .;:;
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Figura 2 - Relaţia dintre numărul de tuberculi/cuib şi producţia fizică în
populaţia Kastor 2x x Koretta 4x

Conţinutul în amidon a fost luat În studiu în scopul cunoaşterii calităţii producţiei,

ca element de bază al substanţei uscate din tuberculii de cartof. Astfel, acesta a variat
între 14% şi 19,5%, cu o medie aritmetică ponderată de 15,4%. O fecvenţă de 75% a
avut clonele cu conţinutul în an'lidon cuprins între 15-18%, restul de 16% situându-se
peste 18%, iar 9% fiind sub 15% (tabelul 1). În comparaţie cu soiurile martor se constată

o scădere a conţinutului în amidon în populaţia FI. Fiind un caracter poligenic, este
foarte puţin influenţat de fenomenul heterozis şi ploidie, etc. Analizând relaţia dintre
conţinutul în amidon şi producţia fizică/ha se constată că aceasta are valoarea maximă
la clonele cu conţinutul în amidon între 15-16% sub acest procent, dar şi peste, producţiile
fiind în scădere. Astfel, în cadrul unor producţii apropiate, conţinutul în amidon variază

în limite foarte mari. În cazul producţiilormici, conţinutul în amidon şi deci în substanţă

uscată este în creştere (figura 3).
Pe parcursul mai multor generaţii vegetative, materialul a fost supus unui riguros

proces de selecţie care a avut în vedere caracterele de rezistenţă, calitate şi capacitate de
producţie ridicată. Astfel, pe baza unor observaţii şi măsurători riguroase, au fost selectate
7 done cu calităţi deosebite, din grupe de maturitate diferite.

În ce priveşte capacitatea lor de producţie, aceasta a fost cuprinsă Între 28,2 şi

33,8 tlha. În urma calculelor statistice efectuate prin analiza varianţei s-a constatat că
liniile timpurii au depăsit semnificativ martorul clasic Ostara, de asemenea, liniile
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semitimpurii au depăşit semnificativ soiul Desiree, iar liniile semitârzii au depăşit, sau
au avut producţii relativ egale cu ale soiului Eba (figura 4). Având în vedere complexul
de caractere (rezistenţă, calitate, producţie) superioare soiurilor martori, recomandăm
folosirea liniilor respective ca genitori în lucrările de ameliorare, sau încercarea lor în
culturi comparative în scopul promovării lor ca soiuri.
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Figura 3 - Relaţia între conţinutul în amidon şi producţia fizică în populaţia
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~
ill ~

,lQl. lQ1- ,JQ..
Th2

Eba 129.3\
Media (29.3)

Desircc 123.2) * * *stara * * * ** ** *
Z ... 00 ..,. ""r- N "" 00 ..,. '"r- 'i 'O ";' 7 ~ ~

J. J. l(l l(l l(l l(l

N
l(l

N N N N N

'O
N

'O 'O 'O 'O 'O

r- 'O r- r- r- r- r-

'"'
r-

'"' -;C
'"' '"''" '"' '"' '" '" '" '",: '" '" ,: ,: ,: ,:,: ,:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,

40

';'
:e 30
~

""u
'N
;;::
Oi 20
~"
u
::l

'O
o...

10I:l..

o
Timpurii Semitimpurii

Linii de am eliorare
Semitârzii

Figura 4 - Producţia de tuberculi a unor done poliploidizate diplogametic
ginoid din familia Kastor 2x x Koretta 4x

Voi. xx 15



10/1 BULt:/:;'AN

CONCLUZII

Tetraploidizarea pe cale meiotică, prin hibridarea sexuată Între genitori ortoploizi
cu grad diferit de ploidie (2x x 4x) este metoda cea mai eficace de resinteză a treptei
tetraploide.

Descendenţii rezultaţi în FI sunt, în majoritate, tetraploizi şi au un raport balansat
între citoplasmă şi nucleu, ceea ce le conferă o creştere şi o dezvoltare luxuriantă.

Producţia de tuberculi la majoritatea clonelor tetraploide obţinute este mare, atât
În comparaţie cu cei doi părinţi cât şi faţă de soiurile martor Ostara, Desiree şi Eba.

La realizarea producţiei fizice o contribuţie de seamă a avut-o numărul mare de
tuberculi la cuib, care este un rezultat al combinării efectului de heterozis şi ploidie.

Din asemenea populaţii hibride se pot selecta, cu mare probabilitate, clone care
pot fi promovate în final ca soiuri de mare producţie.

MULŢUMIRI: Sincere mulţumiri colectivelor Departamentelor de genetică şi

ameliorare, în special D-lui Dr.ing. T Gorea, membru corespondent al ASAS pentru
sprijinul acordat.
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RESULTS CONCERNING THE USE OF DIHAPLOIDS IN POTATO
BREEDING

Abstract

Due to the heterozygotical status of the tetraploid potato, there is no genetical
control of the segregation ratio. By reducing the level of ploidy to 2x the chances of
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Rezultate privind utilizarea dihaploizilor În ameliorarea cartofitlui

obtaining a new homozygote genotype increase and there is the possibility of intragression
ofvaluable genes from the vast reservoire ofgermoplasma ofpotato in which the diploids
species represent over 55 %. As the main characteristics and especially the elements of
the production capacities are more obvious on the tetraploid level, the breeding process
will end inevitably by resynthesis. The paper presents the performances of the main
production elelnents ofsome hybrids obtained by gynoid diplogametic tetraploidization
by sexual crossing from Kastor 2x x Koretta 4x.

Keywords: dihaploidy, polyploidy, heterozis.

Tables:

1 Frequency of some production characters at descendents FI.
2 The influence ofheterozis phenOlnenon upon the main production components.

Figures:

1 Distribution offrequency for yield oftuberslhole at population Kastor 2x x Koretta 4x.
2 Relation between tuberslhole and physical yield in population Kastor 2x x Koretta 4x.
3 The relation between starch content and physical yield at population Kastor 2x x

Koretta 4x.
4 Tubers yield of some diplogametic gynoid polyploidizated clones frOln fatnily

Kastor 2x x Koretta 4x.
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CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND AMELIORAREA,
LA CARTOF

Sorin CHIRU 1

REZUMAT

Lucrarea cuprinde puncte de vedere teoretice privind modernizarea procesului de
ameliorare a cartofului ca şi concepţie, organizare şi desfăşurare. Se pleacă de la stabilirea
obiectivelor de ameliorare, alegerea genitorilor, crearea unor genitori cu însuşiri speciale
şi ereditate cunoscută (studiul combinaţiilorhibride sub aspectul capacităţi combinative
generale şi specifice). Sejustifică implementarea unor mecanisme genetice ca haploidia,
poliploidia, introgresiunea de gene pe cale sexuală şi somatică, transfer de ADN
recombinat şi străin, etc., în crearea de genitori cu însuşiri de rezistenţă complexe urmată
de utilizarea lor în ameliorarea aplicativă.

Cuvinte cheie: cartof, sistem de ameliorare, soi.

Analizarea periodicăa stadiului de dezvoltare a unui proces economico-social şi a
perspectivelor imediate sau mai îndepărtate constituie o pârghie sigură de îmbunătăţire

şi de sporire a eficienţei procesului respectiv. În acest context se înscrie şi procesul de
ameliorare la cartof, chemat să răspundăunor comenzi sociale deosebite în etapa actuală.

Ştiinţă şi artă, în acelaşi timp, ameliorarea trebuie să ocupe un loc predominant în
eforturile conjugate ale cercetătorilor din agricultură, pentru asigurarea unor producţii
de nivel superior şi constante temporal şi spaţial.

Activitatea creativă, desfăşurată în reţeaua de ameliorare a ICPC Braşov necesită

o reconsiderare periodică a principalelor obiective abordate, precum şi a căilor şi

mijloacelor de realizare, pornind de la abordarea dinamică a întregului proces de
ameliorare.

Prin noua organizare a procesului de ameliorare de la ICPC Braşov, fiecărui

ameliorator îi revine periodic desfăşurareaunui ciclu complet (12 ani) de ameliorare,
ceea ce însemnă că, practic, fiecare ameliorator conduce activitatea de obţinere a unui
soi nou de la A la Z: deci de la alegerea formelor parentale şi până la omologare.

Pornind de la cerinţele actuale de a crea soiuri noi, cu mare capacitate productivă,

cu rezistenţăla boli şi dăunători, cu pretabilitate la mecanizare şi prelucrare industrială,

sunt stabilite o serie de obiective majore (potenţial genetic de 80 t/ha, conţinut în amidon
de 20 - 22 %) rezistenţă superioară la mană, rezistenţă la Globodera rostochiensis,
însuşiri culinare superioare. Structura genetică relativ complexă a cartofului
(autotetraploid partial allotetraploid cu segregare tetrasomică si cu factori de sterilitate

I LC.PC. Braşov
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parţială) impune o abordare diferită de cea întâlnită la alte specii şi, cu toată răspunderea,

se poate afirma că în prezent nu poate fi creat un soi care să răspundă la absolut toate
cerinţele cultivatorilor. De aceea, un rol important revine tehnologiei şi producerii de
sămânţă pentru a contribui la manifestarea plenară a potenţialului biologic şi pentru a
neutraliza o serie de deficienţe înregistrate în structura genetică a unui soi nou de cartof.

În etapa actuală, procesul de ameliorare desfăşurat la ICPC Braşov nu are stipulate
ca obiective independente crearea de noi forme cu rezistenţe la bolile şi dăunătorii abordaţi

în prezenta lucrare. Practic, pornind de la obiectivele majore, amelioratorul începe
procesul de ameliorare, începând cu genitorii existenţi în ţară. Pe baza comportării

soiurilor în culturi comparative în ţară, pe baza comportării lor în marea producţie şi a
cataloagelor de soiuri se aleg genitorii pentru viitoarele combinaţii hibride. La această

etapă, care prezintă o importanţă deosebită pentru tot ciclul de ameliorare, nu se face o
testare efectivă a capacităţii combinative generale şi a capacităţii combinative specifice
a formelor parentale. Din această cauză se rezervă o mare parte hazardului corelat cu
şansa ca în fenomenul de segregare să apară forme recombinate cu adevărat valoroase.
La caracterele cu control poligenic (tip caracter complex la producţie, timpurietate)
modul de transmitere ereditară a însuşiri lor dorite este relativ puţin cunoscut. Varianta
oferită de formele quadriplex, triplex, duplex se pare că mai trebuie analizată, întrucât
volumul de timp cerut pentru obţinerea lor în cazul caracterelor poligenice este foarte
mare şi, în plus, volumul de material biologic ce trebuie testat atinge valori mari. În
această situaţie, deşi anual la ICPC Braşov se porneşte cu un număr mare de combinaţii

hibride (aproximativ 200) nu toate se vor justifica ulterior prin valoarea culturală a
descendenţilor vegetativi analizaţi în etapele procesului de ameliorare. În această etapă

a creării combinaţiilor hibride pentru a realiza volumul semincerilor şi a promova
combinaţiile cu şanse mai mari, se impune ca primă măsură aplicarea unei metode
pentru testarea genitorilor şi, de asemenea, analizarea unui număr de 500-600 genotipuri
pe combinaţie într-un test complex. Aceste măsuri trebuie aplicate atât la genitorii
reprezentaţi de soiuri cât şi la liniile de ameliorare (forme parentale).

Pentru etapele următoare, în conformitate cu schema de ameliorare ce se aplică la
ICPC Braşov (Chiru şi colab., 1992), se aplică o serie de teste pentru verificarea
comportării faţă de virusuri, precum şi pentru testarea calităţii culinare. Aceste teste
sunt de serie mare şi se aplică începând cu etapa de populaţii anul II pentru însuşiri

culinare şi din microculturi pentru rezistenţa la viroze. Aceste testări se amplifică atât
sub raportul volumului de material biologic testat cât şi al fineţii testelor. În actuala
schemă de ameliorare nu sunt prevăzute teste specifice pentru rezistenţa la afide şi

gândacul din Colorado. Desigur, o abordare genetică a ameliorării cartofului (Chiru şi

colab., 1992) va impune ca direcţie de acţiune pentru viitorul apropiat şi crearea de
soiuri cu rezistenţă la afide şi gândacul din Colorado, deşi abordarea aceasta implică un
studiu mai aprofundat în vederea depăşirii barierelor date de grupele de linkage care
aduc şi un cortegiu de gene ce controlează caractere indezirabile pentru cartoful cultivat
(de exemplu gene ce controlează conţinutul în alcaloizi).
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Materialul de arneliorare existent în CCO I şi CCO II la ICPC este reprezentat şi

de linii cu rezistenţăla patotipul RO 1 al nelnatodului cu chişti (Globodera rostochinsis).
Această rezistenţă a fost obţinută prin utilizarea de genitori cu rezistenţă, iar testarea s
a făcut la centrul de la Făgăraş şi, parţial, la Institutul din Gross-Lusewitz Gern1ania. Se
impune o creştere a acurateţei testării rezistenţei la nematozi prin înfiinţarea unei
crescătorii în care să se înmulţească patotipurile pentru care se face testarea, astfel încât
să se afle sub control strict materialul biologic utilizat. Prin aceasta ar creşte siguranţa

testării, lnai ales că lnaterialul de ameliorare, aflat în prezent în primele etape ale
procesului de ameliorare, are ca genitori şi soiuri cu rezistenţă la mai multe patotipuri
de Globodera rostochiensis şi Globodera pallida.

La ora actuală, pe plan lnondial, se impune cu mare putere ideea analizării n10dului
de abordare a procesului de ameliorare şi implicit a strategiilor de an1eliorare. Ca o idee
generală, legată de ameliorarea cartofului, este aceea a abordării ei din punct de vedere
genetic. Pentru a depăşi plafoanele de producţie şi rezistenţă, realizate de soiurile aflate
în cultură este necesară o arneliorare genetică. Aceasta presupune procesul ameliorării

ca un proces continuu şi văzut în mod unitar de la analiza bazei genetice, care să confere
noilor genotipuri însuşiri superioare. Procesul ca atare nu poate fi gândit ca fiind divizat
într-o etapă de genetică şi una de ameliorare. Sunt create colective mixte de genetişti,

amelioratori, fitopatologi, biochimişti, etc., care, plecând de la un obiectiv anume,
contribuie în mod constructiv la clădirea unui nou genotip. Şi toate problemele legate
de crearea de soiuri au o desfăşurare foarte dinamică, se restructurează rapid şi urmăresc

ordonarea la cerinţele cultivatorilor de cartof. În Olanda, Polonia, Marea Britanie,
Germania, arneliorarea la cartof este structurată pe două mari etape: prima etapă,

încredinţată de regulă institutelor de cercetare sau unor grupuri strict specializate,
urmăreşte obţinerea de material parenta!. Acesta este ulterior predat firmelor sau
staţiunilorde arlleliorare practică pentru a fi introduse în ameliorarea aplicativă.

În ultimii ani se constată că această primă etapă a luat o mare arnploare, atât prin
VOIU111UI de material biologic realizat, cât şi prin problemele de ordin teoretic ce unnăresc
tocmai fundamentarea ştiinţifică a acestei etape. Nu se mai concepe astăzi ca startul
procesului de ameliorare să fie tributar hazardului. Liniile de ameliorare (material
parental) au marele avantaj că prezintă, în general, rezistenţă complexă (boli şi dăunători),

au ereditate relativ cunoscută şi dau un procent ridicat de descendenţi cu însuşiri

valoroase. Pentru exemplificarea importanţei acordate acestei etape, amintim că în anul
1981 a avut loc în SUA, în organizarea secţiei de genetică şi ameliorare a PAA, un
simpozion internaţional, iar în anul 1986, în Olanda, sub egida EAPR şi EUCARPIA,
un simpozion dedicat în întregilne obţinerii formelor parentale la cartof.

Practic, această importanţă acordată creării liniilor parentale pe plan ştiinţific se
reflectă şi în ponderea majoritarăpe care o reprezintă ele în originea soiurilor de cartof
cultivate.

În tabelul 1 (Dellaert, 1987; Swiezynski, 1987) este reliefată illlportanţa crescută

a liniilor parentale în producerea de noi soiuri de cartof.
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Tabelul 1
Numărul (%) soiurilor europene obţinute prin hibridarea

soiurilor (8) şi a liniilor parentale (LP)

Tipul de hibridare
Soiuri Alte

SxS S xLP LPxLP
forme

Total

Omologate înainte de 1970 88(48%) 61(33%) 25(14%) 10(5%) 184

Omologate în perioada
124(32% 180(47% 77(20%) 5(1%) 3861970-1985

Soiuri cultivate pe suprafeţe

mari şi care au fost omologate 4(25%) 7(44%) 5(31 %) 16
în perioada 1970-1985

S = soi; LP = Linie parentală

Din datele prezentate în tabel rezultă importanţa liniilor parentale în utilizarea lor
ca genitori comparativ cu soiurile.

Combinaţiile hibride obţinute din LP x LP şi LP x S reprezintă pentru ultimii ani
aproximativ 75 % din totalul combinaţiilor în obţinerea de soiuri omologate. Interesant
de remarcat este faptul că, din soiurile folosite ca genitori în obţinerea acestor soiuri
noi, câteva au fost folosite mult mai frecvent, deoarece au dat descendenţi valoroşi în
proporţie mult nlai mare. Astfel, Avenir apare în genealogia a 8 soiuri, Clivia în 11
soiuri, Kathahdin în 17 soiuri, Saskia în 9 soiuri şi Schwalbe în 13 soiuri. Aceste soiuri
sunt un exemplu de "părinţi superiori" cu o bună capacitate c01nbinativă generală. Totuşi,

această frecvenţă mare de folosire a lor trebuie corelată şi cu prezenţa la ele a unor
caractere dorite ca: fertilitatea polenului, timpurietate, plasticitate ecologică şi rezistenţă.

Un genitor poate fi considerat ca "părinte superior", dacă în descendenţii lui, prin
aplicarea unei proceduri de selecţie adecvate, există şansa sporită de a identifica
genotipuri noi, care datorită complementării caracterelor se manifestă peste media
soiurilor aflate în cultură. Acest termen poate fi aplicat atât la soiuri omologate, cât şi la
linii parentale, ultimele obţinute în cadrul procesului normal de ameliorare, sau poate fi
rezultatul unui progrmTI special.

În ameliorarea cartofului actuală se pot distinge 3 faze:
1. selecţia "părinţilor superiori" şi a combinaţiilor parentale;
2. selecţia soiurilor potenţiale în descendente vegetative;
3. dezvoltarea de done parentale superioare ca rezultat al unei activităţi specializate.
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lucru specializat în obţinerea fornlelor parentale.

Plecând de la dificultăţile şi limitele pe care le prezintă la
(surse de gene ce nu pot fi utilizate din cauza incompatibilităţii la hibridare

intre specii primitive şi sălbatice cu Solanum tuberosum, obţinerea foarte dificilă a unui
grad ridicat de hOlTIOzigoţie, în special pentru caracterele cu control poligenic) are şi

o rapidă în lume în ceea ce rolul la
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nivel diploid. Într-o perioadă relativ scurtă, de 25 ani, între 1987 şi 1994, în Olanda s-a
modificat esenţial rolul şi ponderea nivelului diploid. Dacă în 1987 aproximativ 80 %
din materialul de ameliorare aflat în studiu la SVP Wageningen era reprezentat de
genotipuri tetraploide, în anul 1989 raportul era inversat şi anume, 80 % îl reprezintă

materialul la nivel diploid. Motivaţia este legată atât de accesul la surse de rezistenţă

existente în specii diploide primitive sau sălbatice, cât şi faptul că homozigotarea se
realizează mai uşor cel puţin teoretic la nivel diploid. Acum diploizii (2x), clonele
producătoare de polen 2n reprezintă o sursă majoră pentru ameliorarea cartofului.

O pondere deosebită se acordă şi metodelor noi de ameliorare analitică realizată la
nivel diploid şi care sunt corelate cu progresele înregistrate în domeniul biologiei celulare şi

moleculare. Se speră că aceste abordări vor promova metodele viitorului în ameliorarea
cartofului. De exemplu, pentru a preîntâmpina efectele negative ale capacităţii combinative
specifice trebuie să fie combinaţi genitori care nu sunt înrudiţi. Cu identificarea metodelor
moleculare de DNA care pot fi utilizate pentru analize de tip "Restriction Fragment Lenght
Polymorphism (RFLP), o nouă tehnică devine disponibilă pentru a testa similaritatea genetică

şi, astfel creşte siguranţa alegerii celor mai puţin înrudite genotipuri pentru obţinerea

combinaţiilorhibride. Metoda RFLP poate fi, de asemenea, utilizată ca o metodă de detectare
uşoară a markerilor moleculari pentru identificarea grupelor linkage ce includ factori de
control ale unor importante caractere agronomice. Dacă se identifică astfel de markeri lincaţi,

atunci se poate aplica relativ uşor şi selecţia indirectă.

Prin dezvoltarea sistemului de transfer sau fragmente de ADN, încorporarea carcaterelor
cu ereditate cantitativă în soiurile existente va fi posibilă în viitor. Aceste tehnici de transfer
de ADN (de exemplu fusionarea asimetrică, transfer de gene prin utilizarea ca vector
Agrobacterium) pot fi folosite în elucidarea efectelor de interacţiune dintre gene şi dintre
gene x genotip. De asemenea, se aşteaptă ca ele să crescă eficienţa ameliorării în special
pentru caracterele cantitative.

Foarte pe scurt sunt prezentate câteva din strategiile de ameliorare aplicate în câteva
ţări cu rezultate deosebite în ameliorarea cartofului, sub aspectul principalelor obiective
unnărite.

Gennania. Se face ameliorare aplicativă în 20 de staţiuni şi cooperative şi în 4
institute se lucrează pentru material parental. Obiectivele urmărite în ameliorare:

1)rezistenţa la nematozi -pentru RO 1 cerinţă obligatorie 60%, soiurile existente
fiind rezistente;
-RO 1-ROS nu este eliminatorie dar este dorită;

-din lipsă încă de bază genetică nu au rezultate la
Globodera pallida;

2)rezistenţă la viroze: Y; PLRV; A; M,
3)rezistenţă la mană -soiuri care să necesite 3-4 tratamente;

-se urmăreşte şi rezistenţa de câmp,
4)rezistenţăla râie neagră şi vătămări mecanice;
5)însuşiri culinare.
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În ceea ce priveşte potenţialul de producţie al noilor soiuri se constată că după
1980, soiurile nou create au avut producţia sub nivelul mediu ca urmare a folosirii lui
Solanum demissum, Solanum tuberosum ssp andigene, Solanum stoloniferum, Solanum
verrucosum,Solanum spegazzini şi Solanum vernei care au adus şi rezistenţe linkate cu
însuşiri mai puţin dorite.

O atenţie deosebită se acordă alegerii corecte a părinţilor şi obţinerii combinaţiilor

hibride.
Olanda. Cea lnai mare problemă în alegerea strategiei de mneliorare o reprezintă

structura complexăa tetraploizilor cu ereditate tetrasomică şi alelism multiplu. Se aplică

urn1ătoarele lnetode de ameliorare:
a) metode de ameliorare clasică (4x);
b) ameliorare la nivel diploid (2x);
c) metode de inginerie genetică.

În prezent se nrmăreşte aplicarea unor metode de testare mai eficiente şi pentru
mai multe caractere simultan. Pentru ameliorarea la nivel diploid o condiţie sine qua
non o constituie obţinerea de genotipuri cu capacitate lnare de producere a gameţilor

nereduşi. Nivelul diploid va fi eficient şi în studiul liniilor parentale, precum şi pentru
cunoaştereamai aprofundatăa eredităţii poligenice, heterozigoţiei, efectelor aditive şi

alelismului multiplu.
O atenţie deosebită se acordă şi ingineriei genetice pentru crearea de variaţie

genetică nouă, în special prin variaţie sexuală, dar şi crearea de variaţie somaclonală.

De asen1enea, se speră şi la rezolvarea problemelor de selecţie "in vitro" în special
pentru Phytophthora, Fusarium şi Erwinia.

Polonia. Obiective unnărite:

-calităţi culinare;
-conţinut ridicat de s.u.;
-rezistenţă la virusuri;
-rezistenţă la Inană;

-rezistenţă la Globodera ssp.;
-rezistenţă la păstrare;

-rezistenţă la stersul provocat de apă.

O atenţie deosebită se acordă obţinerii de linii parentale cu rezistenţă şi însuşiri

agronomice complexe.
Abordarea dinamică a obiectivelor şi priorităţilor în ameliorarea cartofului ar

răspundediversificăriicontinue a slicitărilor utilizatorilor. Pentru a realiza soiuri noi de
cartof, care să corespundăactualelor cerinţe, va trebui să fie aplicată cu consecvenţăo
ameliorare genetică, bazată atât pe metodele clasice, convenţionale şi pe metode noi,
neconvenţionale, cât şi pe multămuncă,pasiune din partea mnelioratorilor şi asigurarea
unei baze materiale la nivelul normalului.
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Consideraţii teoretice privind ameliorarea la cartof
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THEORETICAL CONSIDERATIONS FOR POTATO BREEDING

Abstract

The prezent paper is dealing with some theoretical points of view regarding the
way of ilnproving potato breeding. First it is necessary to establish the main breeding
goals starting with the genitors, obtaining new good genotypes with special performance
and known heritability, the study ofgeneral and specific combining ability. It is prezented
the reason for using some genetical methods in potato breeding e.g.: haploidy; polyploidy;
recOlnbinant DNA technology, somatic hybridisation, protoplast culture. The new
genotypes created by conventional orunconventional methods should be used in practical
breeding progrmnlnes by large breeding teams.

Keywords: potato, breeding systems, variety.

Tables:

1 Number (%) of the European varieties obtained by hybridization of varieties
and parentallines (LP).
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METODĂ DE TESTARE SIMULTANĂA REZISTENTEI SI, ,
TOLERANTEI CARTOFULUI LA NEMATOZII CU CHISTI, ,
(GLOBODERA SPR)

Jozsef SZABOI

REZUMAT

Dupăce s-a dovedit că rezistenţa şi toleranţa faţă de nematozii din genul Gobodera
sunt două însuşiri diferite, care pot fi incluse în soiuri de cartof împreună, separat sau
pot lipsi ambele, în vederea depistării rapide a liniilor care au aceste două însuşiri s-au
elaborat mai multe metode. O astfel de metodă este prezentată în această lucrare.

Cuvinte cheie: Globodera spp., nematozi cu chişti, rezistenţă, toleranţă.

INTRODUCERE,

Efortul producătorilorde cartof, în obţinerea unor recolte cât mai mari, este mult
diminuat de o serie de boli şi dăunători. Dintre dăunători, nematozii cu chişti ai rădăcinilor
(Globodera spp.) sunt consideraţi printre cei mai periculoşi, producând pagube până la
compromiterea totală a producţiei potenţiale (Trudgill, 1986).

În combaterea dăunătorului,în ultima vreme,a căpătat o mare importanţă soiul de
cartofprin două însuşiri: rezistenţa şi toleranţa(Trudgill, 1991; Trudgill şi Cotes, 1983;
Dale şi colab., 1988).

În această lucrare, "rezistenţa" este folosită pentru a descrie soiuri cu gene prin
care previne sau reduce rata de multiplicare a nematozilor din genul Globodera, iar
"toleranţa" este folosită pentru a descrie soiuri a căror producţie de tuberculi, pe un
teren infestat cu nematozi, este mai puţin redusă de atacul nematozilor.

După prima depistare a nematozilor cu chişti şi pe teritoriul ţării noastre în 1984,
amelioratorii au trecut la crearea noilor soiuri româneşti, rezistente la nematozi. La
testarea primelor încrucişări, descendenţe hibride, s-a observat că liniile rezistente
prezintă diferite grade de toleranţă, ceea ce s-a dovedit a fi un caracter foarte important.

MATERIAL ŞI METODĂDE CERCETARE

Astfel, am conceput o metodă experimentală prin care se poate testa concomitent
rezistenţa şi toleranţa liniilor nou create. Metoda constă în plantarea tuberculilor într-un
sol puternic infestat, după cum urmează: -un tubercul în ghiveci de lut ars cu diametrul
de 12 cm şi doi tuberculi în sol, în cuiburi. Fiecare linie se testează în trei repetiţii, deci

1 S.C.P.C. M. Ciuc - Centrul de Nematologie Joseni - Harghita
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este nevoie de 9 tuberculi dintr-o linie. Fiecare repetiţie are 4 martori: 1 - un soi rezistent
şi tolerant (Sante); 2 - un soi rezistent şi intolerant (Darwina); 3 - un soi sensibil şi

tolerant (Mureşan); 4 - un soi sensibil şi intolerant (Eba). În prealabil au fost necesare
studii şi experienţe pentru stabilirea martorilor în funCţie de reacţia lor din punct de
vedere al celor 2 caractere: rezistenţă şi toleranţă. Aşezarea liniilor şi a martorilor este
randomizată. Tehnologia de cultivare este tehnologia cadru. În timpul vegetaţiei se fac
obseraţii asupra vigurozităţii tufei, iar ghivecele se udă după necesitate. Experienţa este
înconjurată cu două rânduri de protecţie pentru eliminarea efectului de margine.

Bonitarea se execută la maturitatea fiziologică. Prin examinarea prezenţei sau
absenţei chiştilor pe rădăcinile plantelor din ghivece se determină rezistenţa. Dacă s-au
format chişti noi pe rădăcini linia este sensibilă, iar dacă nu s-au format chişti, linia se
consideră rezistentă. Toleranţa se determină prin observaţii asupra vigorii plantelor şi

prin producţiile obţinute pe cuib, comparate cu martorii. Se consideră că o linie este
to lerantă, dacă vigoarea şi producţia nu este semnificativ afectată comparativ cu martorii
toleranţi în condiţii de cultură în mediu cu şi fără infectare.

În cazul liniilor foarte valoroase se determină cu exactitate gradul de toleranţă

prin culturi comparative de concurs, folosind cei 4 martori. Metoda este însă mult mai
costisitoare şi dureazămai mulţi ani

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Alegerea martorilor s-a făcut în urma observaţiilorpreliminare şi au fost verificate
în două culturi comparative de concurs, în anii 1989-1991, (tabelul 1 şi 2). Experienţele
au fost executate pe un teren puternic infestat cu nematozi din genul Globodera, iar
soiurile au fost comparate Între ele din punct de vedere al producţiilor obţinute. Rezistenţa

soiurilor fiind cunoscută, în urma rezultatelor obţinute am ales cei 4 martori:
Sante - rezistent + tolerant

Mureşan - sensibil + tolerant
Darwina - rezistent + intolerant
Eba - sensibil + intolerant

Cu metoda descrisă se testează anual aproximativ 150 de linii. Astfel, în perioada
1988-1992 s-au testat un număr de 711 linii provenite de la SCPC Miercurea Ciuc. Din
acest lot s-au dovedit rezistente 198 linii, ceea ce reprezintă 27,8% din total. Tolerante
au fost găsite 23 linii. Dintre acestea, 10 au fost rezistente, iar 13 sensibile.

CONCLUZII
Se poate afirma că metoda propusă este verificabilă, practică, expeditivă, precisă

şi se pretează la examinarea unui volum mare de material de ameliorare, aflat În faza
incipientă a schemei. Metoda a fost comparată cu alte metode cunoscute şi s-a dovedit
a fi mult mai exactă, rapidă şi mai expeditivă (Szabo, 1994). Metoda preconizatăde noi
este foarte rapidă, necesitând un singur ciclu de cultură. asigură informaţii foarte
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valoroase despre linia respectivă, venind în ajutorul amelioratorului la trierea materialului
încă din primele etape ale procesului de ameliorare.

Astfel, prin generalizarea acestei metode la noi în ţară, există şansa creării în timp
scurt a unor soiuri româneşti, care să fie rezistente şi tolerante faţă de nematozii din
genul Globodera.

Rezultatele noastre sunt în concordanţă cu literatura citată, referitoare la testarea
liniilor (Hansen, 1985; Marshall şi colab, 1986; Phillips şi colab., 1988) şi completează

metodele folosite până aCUln.
Pentru perfecţionareametodei mai sunt necesare cercetări privind stabilirea unor

coeficienţi ai toleranţei prin studii comparative în condiţii diferite de infestare.

Tabelul 1
Toleranţa şi rezistenţa diferitelor soiuri de cartof la nematozii

din genul Globodera
(anii 1989-1991)

Producţia
Semnificaţia

Varianta Soiul R*
(kg/ha) Martor Martor

Mureşan Eba

1 Ostara - 26300 - **
2 Adretta - 19967 o -

3 Carpatin - 18817 00 -

4 Suceviţa - 15733 000 -

5 Semenic - 23817 - *
6 Super - 20350 o -

7 Desiree - 19733 o -

8 Mureşan - 26767 Mt **
9 Cati - 15367 000 -

10 Manuela - 20450 o -

11 Procura ROI 23117 - *
12 Eba - 16900 00 Mt

DL 5% = 5812; 1%= 7918; 0,1% = 10641

Infestarea medie = 83,5 larve/gr. sol
Abaterea Inaxilnă = 10,5 l/gr. sol
R* = rezistenţa la Globodera spp.
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Metodâ de testare simultanâ a rezistenţei şi toleranţei carotului la nematozii cu chişti (Globodera spp.)

Tabelul 2
Toleranţa diferitelor soiuri de cartof la nematozii din genul Globodera

(anii 1989-1991)

Producţia
Semnificaţia

Varianta Soiul R*
(kg/ha) Martor Martor Martor

Darwina Sante Eba

1 Ostara - 26167 ** 00 **

2 Gloria ROI 26117 ** 00 **

3 Anosta ROI 19367 - 000 -
4 Hilta ROl,2,3,5 17367 - 000 -
5 Elvira ROI 18267 - 000 -

6 Darwina ROl,2,3;Pa2 17717 Mt 000 -
7 Desiree - 20233 - 000 -

8 Lipsi ROI 27167 ** o ***

9 Sante ROl-4;Pa2 33383 *** Mt ***

10 Roxy ROI 28217 *** - ***

11 Nicola ROI 24450 * 00 *

12 Eba - 16950 - 000 Mt

DL 5% = 5542; 1% = 7550; 0,1% = 10147
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METHOD FOR TESTING SIMULTANEOUSLY THE RESISTANCE
AND TOLERANCE OF POTATO TO CYSTS NEMATHODES
(GLOBODERA SPR)

Abstract

After having proved that resistance and tolerance to nemathodes like Globodera
are two distinct features which can be included in potato varieties separately or they
both may miss, in order to quickly detect lines which have these two features, several
methods have been elaborated.

. Keywords: Globodera spp., cysts nemathodes resistance, tolerance.

Tables:

1 Tolerance ofvarious potato varieties to nemathodes Globodera type (1989-1991).
2 Tolerance ofvarious potato varieties to nemathodes Globodera type (1989-1991).
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INFLUENTA EPOCn DE ÎNTRERUPEREAVEGETATIEI
ASUPRA CALITĂŢllBIOLOGICE, FITOSANITARE ŞIA
CAPACITĂŢllDE PRODUCŢIEA CARTOFULUI, ÎN ZONA
DE SUD-EST A ROMÂNIEI

Doina POPESCU1
, C. DRAICA2

REZUMAT

În perioada 1988-1991 s-a efectuat la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului (S.C.EC) Tulcea o experienţă polifactorială în două cicluri, a câte trei ani, în
vederea stabilirii momentului optim pentru întreruperea vegetaţiei la cultura cartofului
pentru sămânţă. Lucrarea prezintădate privind influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei

la cinci soiuri: Carpatin, Gloria, Semenic, Super şi Desiree asupra calităţii biologice,
fitosanitare şi a capacităţii de producţie. Rezultatele obţinute în primul ciclu experimental
(1988-1990), când întreruperea vegetaţiei s-a făcut în cinci epoci de recoltare, au
demonstrat că producţia totală a crescut de la 26,4 t/ha, la prima epocă de întrerupere a
vegetaţiei (60 zile de la răsărire), la 63,1 t/ha, la maturitatea plantelorîn anul 1988; de la
31,2 t/ha la 65,7 t/ha în anul 1989 şi la 22,2 tlha la 50,5 t/ha în anul 1990. În acelaşi

timp, media infecţiei cu virusuri (VYC, VRFC şiVMC) a fost de 9,7% la soiul Carpatin,
de 5,0% la soiul Gloria, de 7,6% la Semenic, de 1,4% la soiul Super şi de 2,9% la soiul
Desiree. În anul 1 de vegetaţie s-au obţinut, la categoria sămânţă, producţii între 9,2 şi

30,1 t/ha la soirile timpurii, de la 10,6 t/ha la 28,8 t/ha la soiurile semitimpurii şi de la
13,9 t/ha la 10,6 t/ha la soiurile târzii. Păstrarea cartofului pentru sămânţă în depozite
frigorifice determină prevenirea fenomenului de degenerare fiziologică, îndeosebi la
soiurile timpurii şi obţinerea, în postcultură, a unei producţii de sămânţă STAS de la
10,1 tlha la 23,2 t/ha la soiurile timpurii, de la 14,5 t/ha la 20,4 t/ha, la soiurile semitimpurii
şi de 11,2 t/ha la 33,0 t/ha la soiurile semitârzii.

Cuvinte cheie: cartof sămânţă, întrerupere vegetaţie, stepă, viroze.

INTRODUCERE

Producerea şi înmulţirea cartofului pentru sămânţă este o activitate ştiinţifică

fundamentalăde cunoaştere şi limitare a factorilor care influenţează apariţia şi răspândirea

virozelor, principala cauză a degenerării cartofului.

I S.c.P.C. Tulcea
2 LC.P.C. Braşov
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Cercetărileanterioare au stabilit că infecţia tuberculilor cu viroze este cu atât mai
mare, cu cât perioada de la realizarea infecţiei de către afide până la întreruperea vegetaţiei

este mai mare (Draica şi Man, 1984).
Întreruperea vegetaţiei la cartoful pentru sămânţă, alături de plantarea timpurie,

combaterea afidelor cât şi eliminarea plantelor infectate cu viroze, este consideratăuna
din măsurile cele mai eficiente pentru prevenirea transmiterii virusurilor din aparatul
foliar la tuberculi (Man şi Draica, 1977; Draica, 1980 a şi b).

Întreruperea vegetaţiei asigură lilnitarea creşterii tuberculilor şi obţinerea unui
procent ridicat de tuberculi pentru sămânţă (Broadbent şi colab., 1957; O'Brien şi Allen,
1975) precum şi lnaturarea uniformă a tuberculilor şi creşterea productivităţii la recoltare.
După Madec şi Perennec (1975), Merlet şi Remuzat (1976), calitatea biologică a
materialului de plantat este afectată de îmbătrânirea fiziologică a tuberculilor (vârsta
fiziologică), care la rândul său este influenţată de vârsta cronologică a tuberculilor
(perioada de vegetaţie) şi de condiţii:e necorespunzătoare în perioada de vegetaţie sau
în timpul păstrării, îndeosebi de temperaturi ridicate.

Din punct de vedere fitosanitar, calitatea materialului de plantat prezintă o importanţă

deosebită, cunoscând că prin tuberculi se transmit, de la un an la altul, un număr mare de
boli cauzate de virusuri, micoplasme, bacterii şi ciuperci (Draica, 1980 b).

Biologic, calitatea materialului de plantat este determinată de puritatea soiului,
dar lnai ales de capacitatea de încolţire a tuberculilor, uniformitatea de răsărire şi

dezvoltarea plantelor, ultimele aspecte fiind determinate de evoluţia fiziologică a
tuberculilor sub influenţa condiţiilor de lnediu din perioada de vegetaţie şi respectiv din
perioada păstrării (Draica, 1980 b).

Din punct de vedere fizic, calitatea lnaterialului de plantat este determinată de
mărimea şi integritatea tuberculilor.

În zona de stepă şi silvostepă, când condiţiile climatice sunt nefavorabile în perioada
de vegetaţie (precipitaţii reduse, însoţite de temperaturi ce depăşesc pragul biologic de
creştere a tuberculilor), au loc anumite procese fiziologice care determină stagnarea
creşterii tuberculilor, întreruperea repausului germinal, încolţirea şi formarea tuberculilor
secundari (tuberizarea simplă sau repetată), fenomene ce depreciază calitatea biologică

(Draica, 1980 a). Tuberculii din prima generaţie, la plantare, se comportă ca tuberculi
fiziologic bătrâni (degenerare senilă), iar cei din generaţiiile următoare, ca tuberculi
fiziologic tineri (degenerare juvenilă).

În aceste condiţii, înmulţirea cartofului pentru sămânţă în zona de stepă trebuie să

se facă numai în condiţii de irigare corespunzătoare, iar tuberculii de sămânţă trebuie
păstraţi în condiţii de mediu dirijat (Draica şi Man, 1984).

În condiţii de stres de temperatură şi umiditate, la care sunt supuse plantele în
zona de stepă, capacitatea de încolţire a tuberculilor este foarte redusă, apărând

fenomenele de filozitate şi senilitate.
În zona de stepă, unde condiţiile termice şi hidrice sunt nefavorabile culturii

cartofului, acestea sunt factori puternici limitatori ai producţiei. Aplicarea corectă a
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tehnologiei specifice culturii cartofului de sămânţă are o importanţă deosebită.

Cercetările efectuate la S.C.P.C. Tulcea au avut ca scop stabilirea influenţei epocii
de întrerupere a vegetaţiei asupra producţiei şi infecţiei cu viroze în primul an de cultură

(ciclul 1 - 1988-1990) precum şi influenţa perioadei de vegetaţie asupra capacităţii de
producţie, a calităţii biologice şi fitosanitare în postcultură(ciclul II - 1989-1991).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţaa fost efectuată în câmpul experimental de la S.C.PC. Tulcea, având ca
obiectiv îmbunătăţirea tehnologiei de înmulţire a cartofului pentru sămânţă în zona de
stepă, în cultură irigată.

Factori i cercetaţi
Ciclul I (1988-1990)
A. Condiţiile de mediu (anul): a l-1988, a

2
-1989 şi a

3
-1990.

B. Soiul: b1-Carpatin, b
2
-Gloria, b

3
-Semenic, b

4
-Super şi bs-Desiree.

C. Epoca de întrerupere a vegetaţiei (zile de la răsărire): c j -60 zile, c
2
-70 zile, c

3


80 zile, c
4
-90 zile şi cs-Inaturitate.

La plantare, în fiecare an, s-au folosit tuberculi de 30-45 mm 0 , din categoria
bilogică elită.

Experienţa s-a amplasat în benzi. La recoltare (2 săptămâni de la întreruperea
vegetaţiei), s-au reţinut tuberculi de mărilnea 30-45 mm 0 din fiecare soi şi epocă de
întrerupere a vegetaţiei, care s-au păstrat îndepozit frigorific la Institutul de Cercetare şi

Producţie a Cartofului Braşov pentru plantare în ciclul al II-lea (postcultură).

Ciclul al II-lea (1989-1991)
A. Condiţiile de mediu (anul): a

l
-1989. a

2
-1990 şi a

3
-1991.

B. Soiul: b1-bs din ciclul I
C. Epoca de întrerupere a vegetaţiei: cj-C

S
din ciclul 1.

S-a folosit materialul de plantat produs în anul anterior la S.C.PC. Tulcea.
Experienţa s-a amplasat în blocuri randomizate, iar recoltarea s-a făcut la

maturitatea fiecărui soi.

Amplasarea experienţelor

În ambele cicluri, cercetările s-au efectuat pe un sol cernoziomoid tipic, cu textură

luto-nisipoasă, cu următorii indici agronomici: conţinutul de argilă - 34,3%, conţinutul
de humus - 2,58%, pH (H

2
0) - 7,82-8, ce conferă o bună favorabilitate pentru cartof.

Fertilizarea chimică a constat în aplicarea următoarelorcantităţi: 220 kg s.a. N
2
0,

180 kg s.a. P
2
0 S şi 220 kg s.a. K

2
0/ha.

Condiţiileclimatice din perioada 1988-1991 (tabelul 1) s-au caracterizat printr-o
temperatură lnedie lunară peste media multianuală, cu excepţia lunii iulie când, în toţi

anii, s-a situat sub media multianuală cu 2-5°C.
Cantitatea de precipitaţii, ca medie multianuală, se situează între 45-50 mm în lunile

din perioada de vegetaţie, total insuficientă, ceea ce impune obligatoriu irigarea cartofului.
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Tabelul 1
Date climatice S.C.P.C. Tulcea (1988-1991)

Temperatura aer eC) Precipitaţii (mm)

Nr.
Luna Media Media

crt.
Anuală Anuală

1988 1989 1990 1991
Multianuală

1988 1989 1990 1991
Multianuală

1 OCTOMBRIE 9,6 9,7 11,8 11,4 11,5 79,2 17,0 68,5 13,1 26,2

2 NOIEMBRIE 7,8 1,1 5,1 9,3 6,6 49,6 45,8 19,3 17,2 33,7

3 DECEMBRIE 0,8 1,4 3,2 3,1 2,3 29,2 77,1 18,7 46,3 34,3

4 IANUARIE ],1 1,8 -0,2 1,1 -0,8 26,6 6,2 9,5 4,2 36,3

5 FEBRUARIE 1,1 4,0 5,2 -1,2 1,2 57,4 22,9 23,6 27,3 37,0

6 MARTIE 5,6 8,2 9,1 3,8 5,1 109,5 14,0 1,9 4,8 30,3

7 APRILIE 9,7 13,0 11,1 10,4 10,7 63,8 9,2 26,5 53,7 32,9

8 MAI 17,0 16,4 16,9 15,0 16,9 72,9 64,0 34,1 89,2 45,1

9 IUNIE 20,5 19,2 21,0 20,6 20,4 35,1 71,7 39,3 63,9 42,2

10 IULIE 25,0 22,1 23,9 23,6 27,5 40,7 35,3 15,4 50,5 52,4

Il AUGUST 22,9 22,7 22,4 21,6 22,5 3,8 0,0 24,8 87,0 37,5

12 SEPTEMBRIE 16,9 16,3 16,7 16,1 16,8 77,9 66,3 56,1 2,0 45,0

MEDIA 11,5 11,3 12,2 11,3 11,3 X X X X X

SUMA X X X X X 645,7 429,5 337,7 459,9 452,9

Exceptând anul 1990, cantitatea de precipitaţii în lunile mai şi iunie, a depăşit

media multianuală. În schimb în luna iulie, cantitatea de precipitaţii a fost sub media
multianuală.

REZULTATELECERCETĂJULOR

În primul ciclu experimental (1988-1990), producţia totală a fost influenţată de
soi şi condiţiile climatice (tabelul 2). În general, faţă de martor (70 zile de la răsărire)

recoltarea mai timpurie cu 10 zile a determinat reducerea semnificativă a producţiei în
toţi anii şi aproape la toate soiurile, în timp ce întârzierea recoltării faţăde martor a
determinat creşterea semnificativă a producţiei. Producţiile maxime s-au realizat la
soiul Desiree (63,1 t/ha) în anul 1988, la soiul Carpatin (65,7 tlha) în anul 1989 şi la
soiul Super (50,5 tlha) în anul 1990.

Producţia de sămânţă STAS (30-55 mm 0) la varianta martor a fost relativ scăzută

în anii 1988 şi 1990 fiind cuprinsă între 12,4 tlha la soiul Semenic şi 23,4 tlha la soiul
Carpatin în anul 1990 şi mult mai ridicată în anul 1989, fiind cuprinsă între 23 tlha la
Desiree şi 28,7 t/ha la soiul Semenic (tabelul 3). Recoltarea mai devreme cu 10 zile a
determinat reducerea semnificativă a producţiei numai la soiul Carpatin în toţi anii şi la
soiul Gloria în anul 1990. Întârzierea întreruperii vegetaţiei a determinat creşterea

semnificativă a producţiei numai la soiurile Super şi Desiree în anul 1990.
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Tabelul 2
Productia de cartof în funcţiede soi, perioadăde vegetaţie şi an

(ciclul 1-1988-1990)

Epoca de Producţia totală (Uha)

Soiul Întrerupere 1988 1989 1990
a vegetaţiei

Prod. Sem. Prod. Sem. Prod. Sem.
60 zile 26,4 00 37,8 000 30,4 o

70 32,0 Mt 52,0 Mt 35,3 Mt

Carpatin 80 40,8 *** 54,1 - 40,2 *

90 44,5 *** 57,5 - 39,8 *
Maturit. 34,1 - 65,7 *** 38,5 -

60 zile 35,4 00 34,4 000 28,3 000

70 41,6 Mt 44,2 Mt 30,8 Mt

Gloria 80 41,7 - 44,0 - 32,0 -

90 43,2 - 43,0 - 37,1 **
Maturit. 39,9 - 43,5 - 39,3 ***
60 zile 28,5 00 33,3 00 24,5 -

70 34,4 Mt 40,4 Mt 27,1 Mt

Semenic 80 41,5 *** 41,9 - 30,5 ***
90 43,9 - 44,2 - 39,1 ***
Maturit. 38,3 * 55,4 *** 38,6 ***
60 zile 28,9 000 31,2 000 28,1 -

70 42,6 Mt 49,7 Mt 29,9 Mt

Super 80 49,9 *** 51,3 - 42,3 ***
90 55,5 *** 58,8 *** 50,3 ***
Maturit. 52,3 *** 62,6 *** 50,5 ***
60 zile 33,0 000 33,0 00 22,2 o

70 41,3 Mt 39,4 Mt 26,5 Mt

Desiree 80 49,3 *** 46,0 ** 34,2 ***
90 54,2 *** 46,2 ** 37,1 ***
Maturit. 63,1 *** 52,6 *** 40,0 ***

DL5% 3,6 4,3 4,2

DL1% 4,9 5,8 5,1

DLO,l% 6,5 7,7 7,6
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Tabelul 3
Producţia de cartof de sămânţă în funcţiede soi, perioada de vegetaţie şi an

(ciclul 1-1988-1990)

Epoca de Producţia totală (Uha)

Soiul întrerupere
1988 1989 1990

a vegetaţiei
Prod. Sem. Prod. Sem. Prod. Sem.

60 zile 9,2 o 12,8 000 17,5 00

70 14,6 Mt 27,6 Mt 23,4 Mt

Carpatin 80 14,4 - 16,4 00 25,4 -

90 11,6 - 28,1 - 24,0 -

Maturit. 9,4 o 30,1 - 21,0 -

60 zile 19,1 - 20,7 - 13,9 000

70 20,7 Mt 24,2 Mt 22,3 Mt

Gloria 80 22,9 - 20,7 - 23,8 -

90 19,3 - 26,5 - 25,8 -

Maturit. 17,6 - 21,5 - 24,1 -

60 zile 17,9 ** 23,3 - 14,9 -

70 12,4 Mt 28,7 Mt 18,1 Mt

Semenic 80 14,0 - 23,7 - 20,6 -

90 13,4 - 26,7 - 23,2 *
Maturit. 10,6 - 28,8 - 22,9 *

60 zile 15,4 - 17,3 00 18,6 -

70 18,8 Mt 28,4 Mt 16,6 Mt

Super 80 19,7 - 27,5 - 27,0 ***

90 18,7 - 31,7 - 30,0 ***

Maturit. 22,2 - 29,5 - 27,8 ***

60 zile 14,6 - 21,4 - 17,5 -

70 14,8 Mt 23,0 Mt 17,1 Mt

Desiree 80 17,4 - 20,2 - 23,1 **
90 13,9 - 27,2 - 23,7 **
Maturit. 15,2 - 26,3 - 25,6 ***

DL5% 4,9 7,2 3,9

DL1% 6,6 9,6 5,3

DLO,I% 8,7 12,6 6,9

De asemenea, în postculturăatât producţiatotală cât şi producţiade sămânţă STAS
a fost influenţatăde soi şi mai ales de condiţiile de mediu. În anul 1991, producţia totală

a fost mai mică cu peste 50% faţăde anul 1989.
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Ţinând seama de producţia medie a celor 3 ani (tabelul 4), în general, nu există

diferenţe semnificative de producţie totală şi sămânţă STAS, în cazul plantării tuberculilor
proveniţi de la primele 3 epoci de întrerupere a vegetaţiei, indiferent de soi. Cele mai
mici producţii s-au remarcat la soiul Gloria. Întârzierea întreruperii vegetaţiei peste 80
zile determină reducerea semnificativă a producţiei, ca efect al degenerării virotice
(creşterea infecţiei cu viroze) cât şi a degenerării fiziologice cauzată de temperaturile
ridicate începând cu luna iulie.

Tabelul 4
Influenţa epocii de intrerupere a vegetaţiei asupra producţieiin funcţiede soi

(postcultură, media 1989-1991)

Epoca de
Producţia totală

Producţia de sămânţă

Soiul intrerupere (30-55mm)
a vegetaţiei t/ha Sem. t/ha Sem.

60 zile 38,0 BCDEFG 16,6 EFGH

70Mt 35,2 FG 16,8 EFGH

Carpatin 80 35,4 FG 17,7 E

90 39,0 ABCDEF 16,7 EFGH

Maturit. 36,3 EFG 14,5 H

60 zile 29,9 H 15,8 EFGH

70Mt 29,0 H 15,8 EFGH

Gloria 80 34,3 G 15,0 FGH

90 30,9 H 17,1 EFG

Maturit. 29,0 H 15,8 EFGH

60 zile 42,0 A 21,6 CD

70Mt 38,8 ABCDEF 22,5 ABCD

Semenic 80 37,9 BCDEFG 20,9 D

90 41,1 ABC 21,7 BCD

Maturit. 36,9 DEFG 17,2 EF

60 zile 40,0 ABCDE 24,2 A

70Mt 42,4 A 24,0 AB

Super 80 42,8 A 23,5 ABC

90 41,1 ABC 22,0 ABCD

Maturit. 40,7 ABCD 22,0 ABCD

60 zile 40,5 ABCD 15,0 FGH

70Mt 40,9 ABC 16,3 EFGH

Desiree 80 41,9 AB 15,5 EFGH

90 39,0 ABCDEF 14,8 GH

Maturit. 37,5 CDEFG 14,7 H

DL5% 3,9 2,4
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Cea mai puternică infecţie cu viroze s-a realizat în anul 1988, fiind cuprinsă între
6,6% la soiul Desiree şi 46,6% la soiul Carpatin chiar distrugând vegetaţia la 60 zile de
la răsărire, fiind urmată de anul 1990 şi respectiv 1989 (tabelul 5). În medie, rata de
infecţie cu virusuri este diferenţiată în funcţie de soi. Cea mai mică rată de infecţie s-a
înregistrat la soiul Gloria (1,1-1,4), urmată de Semenic (2,0-3,2) şi Super (2,3-2,9%),
soiuri care pot fi considerate rezistente la viroze. Cea mai mare rată de infecţie s-a
realizat la soiul Carpatin (3,7-4,4) şi Desiree (3,9-4,6).

Tabelul 5
Infecţia virotică şi rata de răspândire a virusurHor în funcţiede soi

şi data întreruperii vegetaţiei (1988-1991)

Epoca de Ciclul 1988/1989 Ciclul 1989/1990 Ciclul 1990/1991
Media

Soiul întrerupere
Infecţia Infecţia Infecţia Rol.

a vegetaţiei
virotică %

RJ.
virotică%

Rol.
virotică %

Rol.

60 zile 46,6 6,0 9,3 2,3 18,5 4,4 4,2

70Mt 58,5 7,6 10,1 2,5 12,5 3,0 4,4

Carpatin 80 37,8 4,9 13,3 3,2 16,7 4,0 4,0

90 33,0 4,3 8,1 2,0 20,0 4,8 3,7

Maturit. 35,9 4,7 15,2 3,7 12,5 3,0 3,8

60 zile 14,4 1,9 1,5 0,4 5,0 1,2 1,2

70Mt 16,0 2,1 1,3 0,3 7,2 1,7 1,4

Gloria 80 13,2 1,7 3,5 0,9 3,0 0,7 1,1

90 10,5 1,4 2,8 0,7 5,2 1,2 1,1

Maturit. 13,5 1,8 3,6 0,9 4,5 1,1 1,3

60 zile 20,0 2,6 4,5 1,1 9,7 2,3 2,0

70Mt 46,7 6,1 6,9 1,7 7,2 1,7 3,2

Semenic 80 34,5 4,5 4,6 1,1 7,7 1,8 2,5

90 39,1 5,1 3,6 0,9 17,7 4,2 3,4

Maturit. 19,9 2,6 7,9 1,9 7,0 1,7 2,1

60 zile 25,7 3,3 5,7 1,4 9,7 2,3 2,3

70Mt 21,3 2,8 11,1 2,7 10,7 2,5 2,7

Super 80 19,0 2,5 5,9 1,4 12,7 3,0 2,3

90 22,4 2,9 10,0 2,4 11,2 2,7 2,7

Maturit. 17,9 2,3 13,6 3,3 13,2 3,1 2,9

60 zile 6,6 0,9 12,9 3,1 19,2 4,6 2,9

70Mt 16,5 2,1 11,0 2,7 20,7 4,9 3,2

Desiree 80 15,5 2,0 11,9 2,9 8,7 2,1 2,3

90 42,8 5,6 14,0 3,4 20,5 4,9 4,6

Maturit. 33,8 4,4 12,4 3,0 17,5 4,2 3,9

38 Anale rcpc



Influenţa epocii de intrerupere a vegetaţiel asupra Calltaţll iJWloglce, .Tuosanzrare ŞI a capaCllUţll ...

Condiţiile climatice au influenţat puternic şi foarte semnificativ atât producţia

totală cât şi producţia de sămânţă STAS (tabelul 6). Astfel, cea mai mare producţie

totală (47,6 t/ha) s-a realizat în anul 1989 şi cea mai mică producţie (27,7 t/ha) în anul
1991. În schimb, cea mai mare producţie de sămânţă STAS s-a realizat în anul 1990
(22,3 t/ha) şi cea mai mică producţie în anul 1989 (14,5 t/ha).

Tabelul 6
Influenţa condiţiilor de climă asupra producţiei

(postcultură,media soi x epocă)

Anul
Producţia Semnificaţia Producţiade Semnificaţia

totală (t/ha) Duncan sămânţă (t/ha) Duncan

1989 46,6 A 14,5 C

1990 38,3 B 22,3 A

1991 27,7 C 18,1 B

DL 5% 1,6 tlha DL 5% 1,1 tlha

De asemenea, există diferenţe semnificative între soiuri (tabelul 7). Astfel, cea
mai mare producţie totală (media pe trei ani) s-a realizat la soiul Super (41,3 t/ha),
urmat de Desiree (40,0 t/ha), Semenic (39,4 t/ha) şi Carpatin (36,8 t/ha), cea mai mică
producţie fiind înregistrată la soiul Gloria (30,2 t/ha).

Tabelul 7
Influenţa soiului asupra producţiei

(postcultură,media an x epocă)

Producţia
Semnificaţia

Producţia
Semnificaţia

Soiul totală de sămânţă

(tlha)
Duncan

(tlha)
Duncan

Carpatin 36,8 C 16,5 C

Gloria 30,2 D 15,9 C

Semenic 39,4 B 20,7 B

Super 41,3 A 23,1 A

Desiree 40,0 AB 15,2 C

DL 5% 1,9 tlha DL 5% 1,5 t/ha

Având în vedere media celor 5 soiuri şi 3 ani (tabelul 8), se remarcă faptul că nu
sunt diferenţe semnificative, atât asupra producţiei totale cât şi a producţiei de sămânţă

STAS, între primele 4 epoci de întrerupere a vegetaţiei. Astfel se pot obţine producţii

totale de cca. 38 t/ha şi cca. 18,5 t/ha sămânţă STAS. Recoltarea la maturitate determină

reducerea semnificativă a producţiei în ambele cazuri. Totuşi, pentru a limita creşterea

infecţiei cu viroze cât şi deprecierea calităţii biologice (degenerarea fiziologică),
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considerămcă întreruperea vegetaţiei trebuie să se facă la cel mult 70 zile de la răsărire

la soiurile timpurii şi cel mult 80 zile la soiurile semitârzii, fapt remarcat de Draica şi

Man (1984).
Tabelul 8

Influenţa epocii de recoltare asupra producţiei

(postcultură,media an x soi)

Epoca Producţia Semnificaţia Producţiade Semnificaţia

(zile) totală (tlha) Duncan sămânţă (t/ha) Duncan

60 38,0 A 18,6 A

70 37,3 AB 19,0 A

80 38,4 A 18,5 A

90 37,9 AB 18,4 A._-
Maturitate 36,0 B 16,8 B

DL 5% 1,8 t/ha DL 5% 1,1 tlha

Fără îndoiala întreruperea timpurie a vegetaţiei şi recoltarea timpurie in.pun
păstrarea materialului de plantat în condiţii frigorifice pentru evitarea degenerării

fiziologice.

CONCLUZII

În condiţiilede climă şi sol în stepa de nord a Dobrogei (sud-estul României) se
pot obţine producţii cuprinse între 30 şi 62 tlha, utilizând materialul de plantat produs
pe plan local în condiţii de irigare, existând fără îndoială diferenţe în funcţie de soi şi

condiţiile de mediu.
Această măsură determină reducera costurilor de transport a cartofului pentru

sămânţă adus din zonele închise (de la peste 400 km).
Totuşi, înmulţirea cartofului pentru sămânţă în zona de stepă impune respectarea

măsurilor specifice de producere a cartofului pentru sămânţă (utilizarea unui material
de plantat cu o infecţie virotică cât mai redusă, respectarea rotaţiei de 4 ani şi a distanţelor

de izolare, eliminarea plantelor virozate şi întreruperea timpurie a vegetaţiei) dar mai
ales irigarea corespunzătoareşi păstrarea în condiţii frigorifice.

Dacă nu se respectă aceste măsuri este recomandat să se facă reînnoirea anuală cu
material de plantat certificat produs în zonele închise. Se impune o analiză economică.
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INFLUENCE OF THE VEGETATION INTERRUPTION STAGE ONTHE
BIOLOGICAL, PHITOSANITARY QUALITY AND ON THE
PRODUCTION CAPACITY OF POTATOES IN SOUTH-EST ZONE OF
ROMANIA

Abstract

Between 1988-1991, at the research station - Tulcea it was made an experiment in
two stages, three years duration each ofthem, in worder to determine the best moment
for the vegetation interruption at potato crp. Here are given the data regarding the
influence of the interruption period for the five varieties: Carpatin, Gloria, Semenic,
Super and Desiree, on the biological, phitosanitary quality as well as on the yield capacity.
The results obtained during the first experimental stage (1988-1990), when the vegetation
interruption was performed in five harvesting periods, showed that the overall yield
increased from 26.4 ta/ha, in the first vegetation stage (60 days after emergence) ta 61.1
ta/ha, at maturity, in the year 1988, from 31.2 ta/ha ta 65.7 to/ha, in the year 1989 and
from 28.3 ta/ha ta 50.5 to/ha in 1990. At the same time, the infection rate with viruses
(VYC, VRFC and VMC) was of9.7% with the Carpatin variety, 5.0% with Gloria variety,
7.6% with Semenic variety, 1.4% with Super variety and 2.9% with Desiree variety. In
the first year of vegetation, the yield obtained was between 9.2 and 30.1 ta/ha at early
varieties, from 10.6 ta/ha ta 28.8 ta/ha at medium early varieties and from 13.9 ta/ha to
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10.6 to/ha at late varieties. Seed potato storage in cooling storehouses determines the
prevention ofphysiological defeneration esspecially at early varieties and the obtaining
of a STAS standard seed potato yield from 10.1 to/ha to 23.2 to/ha at early varieties,
from 14.5 to/ha to 20.4 to/ha at medium early varieties and from 11.2 to/ha to 33.0 to/ha
at medium latt varieties

Keywords: seed potato, vegetation interruption, steppe, viruses.

Tables:

1 Climate data Tulcea (1988-1991).
2 Potato yield depending on variety, vegetation period and year.
3 Seed potato yield depending on variety, vegetation period and year.
4 The influence of vegetation interruption upon yield, depending on variety.
5 Virus infection and viruses infection rate depending on variety and vegetation

interruption period.
6 The influence of climate conditions upon yield.
7 The influence of variety upon yield.
8 The influence of harvesting period upon yield.
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INFLUENTA EPOCII DE ÎNTRERUPERE A VEGETATIEI, ,
ASUPRA CALITĂŢIIBIOLOGICE, FITOSANITARE ŞI A
CAPACITĂTII DE PRODUCTIE LA CARTOF ÎN ZONA DE, ,
SUD-VEST A ROMÂNIEI

P. VÎRCAN1, C. DRAICN

REZUMAT

În perioada 1988-1991 s-a cercetat la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului (S.C.P.C.) Mârşani, punctul Amărăştii de Jos, judeţul Dolj, influenţa epocii
de întrerupere a vegetaţiei asupra calităţii fitosanitare, a capacităţii de producţie la soiurile
Carpatin, Gloria, Semenic, Suceviţa, Sante, Roxi, Super şi Desiree. Rezultatele obţinute

în primul ciclu experimental (1988-1990), când s-a întrerupt vegetaţia la 5 epoci diferite,
au demonstrat că producţia totală a crescut odată cu întârzierea întreruperii vegetaţiei,

atingând valori maxime cuprinse între 46,7 t/ha la soiul Roxi şi 68,2 t/ha la soiul Sante,
dar şi infecţia cu viroze a crescut pe măsura Întârzierii întreruperii vegetaţiei, fiind
cuprinsă între 5,9% la soiul Super (rezistent) şi 40,3% la soiul Desiree (sensibil). Având
în vedere rata de infecţie cu viroze şi influenţa negativă asupra producţiei, este recomandat
ca întreruperea vegetaţiei la culturile de cartof pentru sămânţă să se facă la cel mult 70
zile de la răsărire, în cazul soiurilor sensibile la viroze şi maximum 80 zile la soiurile
rezistente la viroze.

Cuvinte cheie: cartof sămânţă, întrerupere vegetaţie, stepă, viroze.

INTRODUCERE

La cartof, spre deosebire de celelalte plante de cultură, calitatea materialului de
plantat este unul din factorii esenţiali, cunoscând că prin tuberculi se transmit, de la un
an la altul, un număr însemnat de boli cauzate de virusuri, micoze, bacterioze, nematozi
şi mycoplasme (Beemster şi Rosendaal, 1972; Borges, 1972; Grison şi colab., 1975).

Infecţia cu virusuri conduce la dereglarea metabolismului plantelor, ceea ce
determinămodificărianatomo-morfologice ca: mozaicare, încreţire, răsucire, necrozarea
frunzelor, etc., inclusiv scurtarea perioadei de vegetaţie cu implicaţii în diminuarea
producţiei şi deprecierea calităţii tuberculilor (Draica, 1980).

Transmiterea virusurilor are loc prin afide, cicade, ciuperci, nematozi, sau prin contact,
iar nivelul reducerii producţiei la plantele infectate este determinat, în special, de specia şi

tulpina virusului, toleranţa soiului, condiţiile pedoclimatice şi de tehnologia aplicată.

I S.C.P.C. Mârşani, jud. Dolj
2 LC.P.C. Braşov
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În condiţiiledin România, pierderile cauzate de virozele grave la plantele infectate
au variat, în funcţie de tulpina virusului şi toleranţa soiului, între 33,80/0 şi 88,4%
(Cojocaru, 1987).

Migrarea virusurilor din aparatul foliar la tuberculi se realizează în 7-10 zile de la
realizarea infecţiilor, când plantele sunt în stadiul tânăr şi 20-30 zile când plantele sunt
mature. De aceea, întreruperea timpurie a vegetaţiei este considerată una din măsurile

cele mai eficiente în producerea cartofului pentru sămânţă liber de viroze (Draica şi

Man, 1984).
Evoluţia populaţiei de afide, principalul transmiţător al virusurilor la cartof, este

diferită de la un an la altul (Man, 1975; Draica, 1980) şi de la o zonă la alta (Staicu,
1976), ceea ce face ca epoca optimă să fie diferenţiată, în funcţie de evoluţia populaţiei

de afide, pe zone şi microzone.
În funcţie de condiţiile specifice de cultură şi de rezistenţa soiurilor de cartof la

infecţiile cu virusuri, fiecare ţară producătoare de cartof pentru sămânţă a stabilit
momentul optim de întrerupere a vegetaţiei. În ţara noastră, cercetările efectuate au
stabilit epoca optimăde întrerupere a vegetaţiei la principalele soiuri admise la înmulţire,

dar numai în zonele închise.
Cercetările actuale au ca scop stabilirea momentului optim pentru întreruperea

vegetaţiei în zona de stepă, în condiţii de irigare, în vederea asigurării calităţii cartofului
pentru sămânţă la unele soiuri noi, admise în cultură.

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţeleau fost efectuate la S.C.PC. Mârşani, punctul de cercetare Amărăştii
de Jos, jud. Dolj, în două cicluri a câte trei ani:

- anul 1 (1988-1990), aşezate în benzi;
- postcultură (1989-1991), aşezate în blocuri randomizate.
Factori i cercetati:

A-Soiul:
al - Carpatin; a

2
- Gloria; a

3
- Semenic; a

4
- Suceviţa;

as - Sante; a6 - Roxi; a7 - Super; as - Desiree.
B-Epoca de întrerupere a vegetaţiei. (număr de zile de la răsărire):

b] -60 zile; b
2

-70 zile; b1 -80 zile; b
4

-90 zile; bs -maturitate.
În anul I s-a folosit material de plantat (30-45 lnm 0) din categoria biologică elită,

pentru toate soiurile menţionate la factorul A. Experienţa a fost amplasată în 4 repetiţii

de tipul8A x 5B x 4R, fiecare parcelă experimentalăavând 6 rânduri la distanţa de 0,75
m şi câte 168 tuberculi plantaţi, în total plantându-se câte 3360 tuberculi din fiecare soi.
Distanţa între tuberculi pe rând a fost de 0,21 m, asigurându-se o densitate de 63400
cuiburi pe hectar.

În timpul vegetaţiei au fost făcute observaţii şi determinări privind: răsărirea,

infecţia cu viroze, întreruperea vegetaţiei, determinarea producţiei, respectându-se
tehnologia culturii cartofului de sămânţă. Întreruperea vegetaţiei s-a făcutprin smulgerea
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vrejilor, iar recoItarea s-a făcut la 18-20 zile după întreruperea vegetaţiei.

La recoltare au fost reţinuţi câte 500 de tuberculi din fracţia de mărime 30-45 mm
o din fiecare soi şi epocă de întrerupere a vegetaţiei, pentru verificare în postcultură.

În postcultură, experienţa a fost aşezată în blocuri randomizate, în 4 repetiţii de
tipu16A x 5B x 4R, câte 4 rânduri în parcela experimentală, plantându-se 112 tuberculi
în parcela experimentală, asigurându-se densitatea de 63400 cuiburi pe hectar.

În vegetaţie au fost făcute aceleaşi observaţii şi determinări ca în anul I, asigurându
se aceeaşi tehnologie, fără întreruperea vegetaţiei, cu recoltare la maturitatea fiziologică

a fiecărui soi.
Condiţii pedoclimatice şi tehnologice.
Amplasarea experienţei s-a făcut pe un sol de tipul cernoziom cambic, puternic

levigat, pe nisipuri, având textură luto-nisipoasă, structură grăunţoasă mică şi medie,
grosimea orizontului Am. 36 cm, conţinutul în humus 2,52 0/0, pH=6,0, V%=79,8.
Conţinutul în lnacroelemente: azot total = 0,1 % (slab aprovizionat), fosfor mobil = 48
p.p.m. (slab aprovizionat), potasiu mobil 60 p.p.m. (slab aprovizionat).

Din punct de vedere climatic, cei patru ani de experimentare nu au fost deosebiţi
faţă de media multianuală atât în ce priveşte regimul termic, cât şi cel pluviometric,
condiţii care au fost mneliorate prin irigare.

Plantarea s-a făcut în decada a II-a a lunii martie, asigurându-se un agrofond de
250 kg s.a. N

2
0, 150 kg s.a. P

2
0

S
şi 200 kg K

2
0/ha. Erbicidarea s-a făcut cu Sencor 70

PU 0,7 kg/ha + Dua1500 EC 3 lIha. C01nbaterea altemariozei şi manei s-a făcut prin 2
3 tratamente cu Ridomil MZ 3 kg/ha, iar gândacul din Colorado a fost combătut prin 6- .
9 tratamente.

Necesarul de apă a fost asigurat prin aspersiune, administrându-se 3000-4500
mc/ha, prin 10-15 udări, cu norme de udare de 300 mc/ha; intervalul între udări 7-8 zile,
adâncimea de udare 0,4 m, iar plafonul minim de 70 % din intervalul umidităţii active.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În anul 1 de cultură

Infecţia totală cu virusuri în primul an de cultură a fost cuprinsă între 2,1 % la
soiul Super şi 12,5 % la soiul Desiree, infecţia cu viroze grave a fost cuprinsă între 0,8
0/0 la soiul Super şi 8,4 % la soiul Desiree, iar infecţia cu viroze uşoare a fost cuprinsă
între 0,6% la soiul Sante şi 5,1 % la soiul Carpatin (tabelul 1).

Producţia totală maximă a fost cuprinsă între 46,7 t/ha la soiul Roxi (90 zile de la
răsărire) şi 69,9 t/ha la soiul Sante (la lnaturitate), iar la fracţia sămânţă (30-55 mm 0)
între 43,8 t/ha la soiul Desiree (la maturitate) şi 52,8 t/ha la soiul Sante la 90 zile de la
răsărire (tabelul 2). La 70 zile de vegetaţie (martor), producţia totală a fost cuprinsă

Între 36,0 t/ha la soiul Roxi şi 59,4 t/ha la soiul Sante, fracţia sămânţă oscilând între
25,3 t/ha la soiul Roxi şi 50,3 t/ha la soiul Sante, iar fracţia consum (peste 55 mm 0)
Între 2,9 t/ha la soiul Desiree şi 13,5 t/ha la soiul
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Tabelul 1
Infecţia cu viroze în anul 1 (1988-1990)

Viroze total
din care:

Număr
Soiul

plante
viroze grave viroze uşoare

număr % număr % număr %

CARPATIN 3024 318 10.5 163 5.4 155 5.1
GLORIA 3122 212 6.8 175 5.6 37 1.2
SEMENIC 3215 315 9.8 164 5.1 151 4.7
SUCEVIŢA 3254 244 7.5 156 4.8 88 2.7
SANTE 3275 82 2.5 62 1.9 20 0.6
ROXI 3156 136 4.3 69 2.2 74 2.1
SUPER 3078 65 2.1 25 0.8 40 1.3
DESIREE 3054 382 12.5 256 8.4 126 4.1
MEDIA 2778 7.1 4.8 2.2

Faţă de n1artorul fiecărui soi (70 zile de vegetaţie), la 60 zile de vegetaţie, producţia

totală a fost mai mică la toate soiurile, având diferenţe semnificative cuprinse între 8,6
t/ha la soiul Sante şi 11,5 t/ha la soiul Sel11enic (tabelul 2). Fracţia de sămânţăa înregistrat
diferenţe negative semnificative la soiurile Carpatin, Semenic, Sante, Roxi şi Super iar
la fracţia conSU111 s-au înregistrat diferenţe sel11nificative negative la soiurile Semenic,
Suceviţa şi Roxi.

Prin întârzierea întreruperii vegetaţiei cu 10 zile faţă de martor, producţia totală a
înregistrat sporuri semnificative la soiurile Carpatin (4,2 t/ha), Semenic (6,1 t/ha),
Suceviţa (8,4 t/ha), Sante (4,9 t/ha), Roxi (6,2 t/ha) şi Desiree (5,8 t/ha). Nu s-au înregistrat
diferenţe semnificative la nici un soi în ceea ce priveşte fracţia sămânţă.

Întârzierea întreruperii vegetaţiei cu 20 zile faţă de martor a adus sporuri
semnificative de producţie la soiurile Carpatin (8,1 tlha), Semenic (9,5 t/ha), Suceviţa

(9,0 t/ha), Sante (8,9 t/ha), Roxi (l0,7 t/ha), Super (5,9 t/ha) şi Desiree (11,5 t/ha). La
fracţia săl11ânţă, sporurile semnificative au fost la soiurile Roxi (8,6 tlha) şi Desiree (8,3
tlha), iar la fracţia consum s-au înregistrat sporuri sel11nificative la soiurile Carpatin
(8,4 t/ha), Sel11enic (7,9 t/ha), Suceviţa (9,5 t/ha), Sante (l0,0 t/ha), Super (8,8 t/ha) şi

Desiree (9,8 t/ha).
Prin recoltarea la maturitatea fiziologică a fiecărui soi, faţă de l11artor, s-au

înregistrat sporuri sel11nificative la producţia totală la toate soiurile fiind cuprinse între
4,9 t/ha la soiul Gloria şi 15,8 t/ha la soiul Desiree. La fracţia sămânţă s-au înregistrat
sporuri semnificative numai la soiurile Roxi (9,3 t/ha) şi Desiree (l0,8 tlha), iar la
fracţia consum s-au înregistrat sporuri semnificative la soiurile Carpatin (9,7 t/ha), Gloria
(4,4 t/ha), Semenic (7,7 t/ha), Suceviţa (l1,9 t/ha), Sante (8,5 t/ha), Super (l1,9 t/ha) şi

Desiree (12,2 t/ha).
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Tabelul 2
Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra producţieide cartof

în anul 1 (1988-1990)

Perioada Producţia Producţia de sămânţă Producţia de

Soiul de totală (30-55mm) consum (>55mm)

vegetaţie t/ha Sem. tlha Sem. tlha Sem.

60 zile 47,9 000 37.9 o 3,6 -
70 57,1 Mt 46.1 Mt 6,7 Mt

Carpatin 80 62,0 - 47,2 - 12,8 0*

90 65,2 *- 48,6 - 15,1 ---
MaturiI. 62.5 , 45,2 16.4 _'0

60 zile 46.4 34,3 - 10,6

70 50.7 Mt 37,6 Mt 13,5 Mt

Gloria 80 51,8 34,2 14,5 -
90 54,9 36,6 - 16,5 -
MaturiI. 55,6 - 36,6 17,9 *

60 zile 39,5 000 28.9 00 6,9 00

70 51.0 Mt 36,8 Mt 12,0 Mt

Semenic 80 57,1 * 37,1 - 16,5 .
90 60,5 *** 40,9 - 19,9 ***
Maturi!. 60.7 *_0 39.8 - 19,7 -**

60 zile 46,3 000 38.1 - 4,9 o

70 56.6 Mt 41,1 Mt 8,6 Mt

Suceviţa 80 65,0 *** 44,7 - 15.2 ***

90 65.6 --* 43.9 - 18,1 ***

Maturi!. 66.5 *** 41,7 - 20.5 ***
60 zile 50,8 000 46.2 o 3,5 -
70 59.4 Mt 50.3 Mt 4,7 Mt

Sante 80 64.3 • 51.2 - 10,5 ••
90 68.3 *** 52.8 - 14,7 *.*

Maturit. 69.9 *** 50.8 13,2 .*-

60 zile 27.0 000 13.4 00 4,5 00

70 36,0 Mt 25.3 Mt 10,2 Mt

Roxy 80 42,2 * 3 1.0 10,6 -
90 46.7 *** 33.9 • 11,2

Maturi!. 45.6 *** 34.6 • 9.6 -
60 zile 45.8 000 34,0 o 2,6

70 54.9 Mt 43,5 Mt 5,2 Mt

Super 80 58.0 - 44,1 - 11,8 ***

90 60,8 * 45,4 14,0 .,*

MaturiI. 64,5 *** 48,2 - 17,1 ***

60 zile 34.8 000 26.6 0,6 -
70 44,7 Mt 33,0 Mt 2,9 Mt

Desiree 80 50,5 , 39.8 6,5 -
90 56.2 *** 41.3 • 12.7 ***

MaturiI. 60.5 *** 43.8 ** 15,1 ._*

DL5%: l%: 01 16/ 0 4,7: 6,3: 8,2 7,5: 10,0; 13,2 3,7; 4,9: 6,4
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În postcultură
Infecţia totală cu viroze, la martorul fiecărui soi (70 zile de vegetaţie), a fost

cuprinsă între 1,7 % la soiul Super şi 16,7 % la soiul Semenic (tabelul 3). Faţă de
martor, prin întreruperea vegetaţiei cu 10 zile mai devreme, infecţia a fost mai scăzută,
nu s-au înregistrat diferenţe semnificative.

Tabelul 3
Evoluţia infecţiei cu virusuri în postcultură

in funcţie de epoca de întrerupere a vegetaţiei

Perioada Viroze total Viroze grave Viroze uşoare

Soiul de
vegetaţie % Semnif. % Semnif. % Semnif.

60 zile 11,5 - 7,1 - 4,4 -
70 11,5 MI 7;1. Mt 4,3 MI

Carpatin 80 20,1 ••• 9,7 10,4 •••-- ... ••• •••90 24,2 13,1 11,1

Maturit 30,4 ••• 14,6 '0. 15,8 •••
60 zile 4,8 - 3,4 - 1,4 -
70 7,5 MI 6;1. MI 1,3 Mt

Gloria 80 9;1. 7,8 1,4 -

90 10;1. - 8,4 - 1,8 -

Maturit 15,9 ••• 9,1 6,8 "0

60 zile 14,7 - 10,3 - 4,4 -
70 16,7 Mt 11;1. MI 5,5 MI

Semenic 80 21,6 o 17,7 00. 3,9 -
90 25,5 ••• 18;1. ••• 7,3 -
MaturiI. 26,5 .00 18,8 o•• 7,3 -
60 zile 9,7 - 5,8 - 3,9

70 10,5 Mt 5,8 Mt 4,7 Mt

Suceviţa 80 18,1 ••• 8;1. - 9,9 o••

90 19,5 ••• 10,1 •• 9,4 •••
MaturiI. 23;1. • 0. 13,4 ••• 9,8 •••
60 zile 2,1 - 1,7 - 0,4 -

70 2,5 MI 2,1 Mt 0,4 MI

Sante 80 3,1 - 2,6 - 0,5 -

90 4,5 - 3,4 - 1,1 -
MaturiI. 6,5 - 4,6 1,9 -
60 zile 3,9 - 1,8 2,1 -
70 5;1. MI 2,4 MI 2,8 Mt

Roxy 80 6,1 3;1. 2,9 -
90 7;3 4,2 3,1 -
MaturiI. 11,2 •• 5,5 • 5,7 o

60 zile 1,5 - 0,6 - 0,9 -
70 1,7 MI 0,8 Mt 0,9 Mt

Super 80 3,1 - 2;1. - 0,9 -
90 4,6 - 2,4 - 2;1. -
MaturiI. 5,9 • 3,1 - 2,8

60 zile 10,3 - 7,9 - 2,4
70 12,5 Mt 10,1 Mt 2,4 MI

Desiree 80 23,7 ••• 18,1 ••• 5,6 ••
90 30;1. ••• 23,6 ••• 6,6 •••
MaturiI. 40;1. ••• 30,7 ••• 9,5 •••

DL 5%; 1%; 0,1% 4,1; 5,5; 7,2 2,9; 3,9; 5,1 2,2; 3,0; 3,9
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Prin Întârzierea Întreruperii vegetaţiei cu 10 zile faţă de martor, infecţia cu viroze
a crescut semnificativ la soiurile Semenic (21,6%), Carpatin (20,1%), Suceviţa (18,1 %)
şi Desiree (23,7%), iar la soiurile Gloria, Sante, Roxi şi Super nu au fost diferenţe

asigurate statistic. Infecţia cu viroze grave a crescut la soiurile Semenic (17,7%) şi

Desiree (18,1%), iar infecţia cu viroze uşoare a crescut la soiurile Desiree (5,6%),
Carpatin (10,4%) şi Suceviţa (9,9%).

La 90 zile de vegetaţie, infecţia letală cu viroze a crescut semnificativ la soiurile
Carpatin (24,2%), Semenic (25,5%), Suceviţa (19,5%) şi Desiree (30,2%). Infecţia cu
viroze grave a crescut semnificativ la soiurile Carpatin (13,1%), Semenic (18,2%),10,1%
la Suceviţa şi Desiree (23,6%), iar infecţia cu viroze uşoare a crescut semnificativ la
soiurile Carpatin (11,1 %), Suceviţa (9,4%) şi Desiree (6,6%).

La materialul obţinutdin recoItarea la maturitatea fiziologică, infecţiacu viroze a
crescut semnificativ la soiurile Carpatin (30,4%), Gloria (15,9%), Semenic (26,5%),
Suceviţa (23,2%), Roxi (11,2%), Super (5,9%) şi Desiree (40,2%). Infecţia cu viroze
grave a crescut semnificativ la soiurile Carpatin (14,6%), Semenic (18,8%), Suceviţa

(13,4%), Roxi (5,5%) şi Desiree (30,7%), iar infecţia cu viroze uşoare a crescut la soiurile
Carpatin (15,8%), Gloria (6,8%), Suceviţa (9,8%), Roxi (5,7%) şi Desiree (9,5%).
Rezistent la viroze s-a dovedit a fi soiul Sante, la care nu au fost diferenţe semnificative
privind infecţia cu virusuri, faţă de martor, urmat de soiul Super.

Rata infecţiei cu virusuri (raportul Între infecţia cu viroze din postcultură şi primul
an de cultură) la materialul obţinut la 70 zile de vegetaţie (mt), în cazul infecţiei totale
a fost cuprinsă Între 0,8 la soiul Super şi 1,7 la soiul Semenic, iar în cazul virozelor
grave între 1,0 la soiul Super şi 2,2 la soiul Semenic (tabelul 4).

Prin întârzierea întreruperii vegetaţiei, sau prin neîntreruperea vegetaţiei, rata
infecţiei totale cu viroze a crescut la toate soiurile: Carpatin (2,9), Gloria (2,3), Semenic
(2,7), Suceviţa (3,1), Sante (2,6), Roxi (2,6), Super (2,8), Desiree (3,2), iar în cazul
virozelor grave, rata infecţiei a crescut, de asemenea, la toate soiurile, având valori
cuprinse între 1,6 la soiul Gloria şi 3,9 la soiul Super.

În postcultură, cea mai mare producţie a fost obţinută din materialul de plantat la
care s-a întrerupt vegetaţia la 70 zile de la răsărire şi a fost cuprinsă între 45,8 tlha la
soiul Desiree şi 58,6 tlha la soiul Sante (tabelul 5) datorită infecţiei reduse cu viroze cât
si a unei vârste fiziologice optime, rezultate ce concordăcu cele obţinute de Draica şi

Man (1984).
Materialul obţinut la 60 zile de vegetaţie a înregistrat diferenţe negative

semnificative la producţia totală de 10,8 tlha la soiul Carpatin şi de 7,5 tlha la soiul
Super. La soiul Carpatin s-au înregistrat diferenţe negative semnificative şi la fracţia

sămânţă (-8,2 tlha) şi consum (-3,1 tlha). La fracţia consum s-au înregistrat diferenţe
foarte semnificative şi la soiurile Gloria, Semenic şi Suceviţa.
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Tabelul 4
Rata infecţieicu viroze în funcţiede epoca de întrerupere a vegetaţiei

Perioada
1nfecţia în anul 1, % Rata infecţiei în postcuitură

(1988-1990) (1989-1990)
Soiul de

vegetaţie Total
Viroze Viroze

Total
Viroze Viroze

grave uşoare grave uşoare

60 zile l,t 1,3 0,9

70 LI 1,3 0,9

Carpatin 80 10,5 5.4 5,1 1,9 1,8 2,0

90 2,3 2,4 2,2

Maturit. 2,9 2,7 3,1

60 zile 0,7 0,6 1,2

70 LI 1,1 t,1

Gloria 80 6.8 5.6 1,2 1,4 1,4 1,2

90 1,5 1,5 1,5

Maturit. 2,3 1,6 5,7

60 zile 1,5 2,0 0,9

70 1,7 2,2 1,2

Semenic 80 9,8 9.1 0.7 2,2 3,5 0,8

90 2,4 3,6 1,6

Matunt. 2.7 3,7 1,6

60 zile 1,3 1.2 1,4

70 1,4 1.2 1,7

Suceviţa 80 7,5 4,8 2,7 2.4 1,7 3,6

90 2,6 2.1 3,5

Maturit. 3,1 2,8 3.6

60 zile 0,8 0,9 0.7

70 1,0 1,1 0,7

Sante 80 2,5 1,9 0,6 1,2 1,4 0,8

90 1,8 1,8 1,8

Maturit. 2,6 2,4 3,2

60 zile 0.9 0.8 1,0

70 1,2 1,1 1,3

Roxy 80 4.3 2.2 2,1 1,4 1,5 1,4

90 1,7 1,9 1,5

Maturit. 2,6 2,5 2,7

60 zile 0,7 0,7 0.7

70 0.8 1,0 0,7

Super 80 2.1 0,8 1) 1.5 2,7 0,7

90 2,2 3,0 1,7

Maturit. 2.8 3,9 2,2

60 zile 0,8 0,9 0,6

70 1,0 1.2 0.6

Desiree 80 12,5 8,4 4,1 1,9 2.2 1,4

90 2,4 2,8 1,6

Maturit. 3,2 3,7 3)
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Tabelul 5
Influenţa epocii de intrerupere a vegetaţiei asupra producţieide cartof

în postcultură(1989-1991)

Perioada
Producţia totală

Producţia de Producţia de

Soiul de sămânţă, 30-55 mm consum >55mm

vegetaţie tlha Semn. tIna Semn. tlha Semn.

60 zile 39,8 00 37,9 00 3,6 00

70 50,6 Mt 46,1 Mt 6,7 Mt

Carpatin 80 4Ll 00 47,2 12,8 ***

90 36,5 000 48,6 15.1 ***

Maturit. 35,2 000 45,2 16,4 ***
60 zile 33,7 34,3 10,6 00

70 36.2 Mt 37.6 Mt 13,5 Mt

Gloria 80 28.1 o 34,2 14,5

90 29.1 o 36,6 16,5 **

Maturit. 29,0 o 36,6 17.9 ***

60 zile 51.2 28,9 o 6,9 000

70 52,1 Mt 36,8 Mt 12,0 Mt

Semenic 80 50.6 37,1 16,5 ***

90 40.8 00 40,9 19,9 ***

Maturit. 40,1 00 39,8 19.7 ***

60 zile 53.6 38,1 4,9 000

70 55,7 Mt 41.1 Mt 8,6 Mt

Suceviţa 80 48.0 o 44,7 15.2 ***
90 44.4 o 43,9 18,1 ***

Maturit. 43.7 000 41,7 20.5 ***

60 zile 52.4 28.8 16,5

70 58.6 Mt 31,8 Mt 16.4 Mt

Sante 80 54.7 31.2 15,7

90 50.0 o 29.3 13.8 00

Maturit. 44,0 000 26.9 13,8 00

60 zile 48,7 28.6 17,7

70 48.4 Mt 29,3 Mt 16.8 Mt

Roxy 80 44.4 26} 15,8

90 30.4 000 27.0 15.1

Maturit. 36,7 000 31.2 18,2

60 zile 46.3 o 28.9 17.0

70 53.8 Mt 32.0 Mt 18.1 Mt

Super 80 49.3 29,7 17.2

90 36.1 000 27.5 16.0 o

Maturit. 40.9 000 23.3 00 15. i 00

60 zile 48.6 26,7 18.0

70 45,8 Mt 24.4 Mt 18.0 Mt

Desin\e 80 45.2 24.7 19.2

90 41.9 22.4 17,6

Maturit. 31.1 000 22.1 19,3

DL5%: 1%:0,1';10 6,6: 8,8: 11,6 5,5: 7,1: 9,7 1,8: 2,1: 3,2
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Materialul obţinut la 80 zile de vegetaţie a înregistrat diferenţe negative
semnificative ale producţiei totale la soiurile timpurii Carpatin (-9,5 tlha), Gloria (-8,1
t/ha) şi Suceviţa (-7,7 tlha), iar la fracţia consum diferenţeleau fost semnificativ pozitive
munai la soiurile Carpatin (6,1 tlha) , Semenic (4,5 tlha) şi Suceviţa (6,6 tlha).

Din materialul obţinut la 90 zile de vegetaţie, diferenţele producţiei totale au fost
semnificativ negative la soiurile Carpatin (-14,1 tlha, Gloria (-7,1 t/ha), Semenic şi

Suceviţa (-11,3 tlha), Sante (-8,6 tlha), Roxi (-18,0 t/ha) şi Super (-17,7 tlha). La fracţia

sămânţă nu s-au înregistrat diferenţe semnificative la nici un soi, iar la fracţia consum,
s-au înregistrat diferenţe semnificative pozitive la soiurile Carpatin (8,4 tlha), Gloria
(3,0 tlha), Semenic (7,9 t/ha), Suceviţa (9,5 tlha) şi diferenţe semnificativ negative la
soiurile Sante (-2,6 tlha) şi Super (-2,1 t/ha).

Materialul obţinut din recoltarea la maturitate a dat o producţie totală mai mică la
toate soiurile, cu diferenţefoarte semnificative cuprinse între 7,2 tlha la soiul Gloria şi 15,4
Uha la soiul Carpatin. La fracţia sămânţă s-au fost diferenţe semnificativ negative numai la
soiul Super (-8,7 tlha), iar la fracţia consum s-au obţinut diferenţe semnificativ pozitive la
soiurile Carpatin (9,7 Uha), Gloria (4,4 tlha), Semenic (7,7 tlha) şi Suceviţa (11,9 t/ha) şi

diferenţe semnificativ negative la soiurile Sante (-2,6 tlha) şi Super (-3,0 tlha).

CONCLUZII

în anul 1 de cultură

La 70 zile de vegetaţie (mt) producţia totală a fost cuprinsă între 36,0 t/ha la soiul
Roxi şi 59,4 t/ha la soiul Sante, iar producţia de sămânţă a fost cuprinsă între 25,3 t/ha
la Roxi şi 50,3 tlha la soiul Sante.

Producţia totală a crescut cu întârzierea întreruperii vegetaţiei, având valori cuprinse
între 46,7 tlha la soiul Roxi şi 68,3 tlha la soiul Sante în cazul recoltării la 90 zile de la
răsărire.

Infecţia cu viroze a fost cuprinsă între 2, 1% la soiul Super şi 12,5% la soiul Desiree,
din care virozele grave între 0,8% la soiul Super şi 8,4% la Desiree.

În postcultură

Infecţia totală cu viroze a crescut pe măsura întârzierii întreruperii vegetaţiei;

infecţia maximă înregistrându-se în cazul recoltării la maturitate, fiind cuprinsă între
5,9% la soiul Super (rezistent) şi 40,2% la soiul Desiree (sensibil). Producţia totală a
scăzut pe măsura întârzierii întreruperii vegetaţiei, ca efect al creşterii infecţiilor cu
viroze, cât şi a deprecierii calităţii biologice (degenerării fiziologice).

Având în vedere rata infecţiei cu viroze, cât şi influenţanegativă asupra producţiei

totale este recomandat ca întreruperea vegetaţiei să se facă la maximum 70 zile de la
răsărire la soiurile sensibile la viroze şi la cel mult 80 zile de la răsărire la soiurile
rezistente la viroze.
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THE INFLUENCE OF HAULM DESICCATION PERIOD UPON THE
BIOLOGICAL, PHYTOSANITARY QUALITY AND THE PRODUCTION
CAPACITY AT POTATOES, DEPENDING ON THE VARIETY IN THE
SOUTH-WEST ZONE OF ROMANIA

Abstract

During 1988-1991, at SCPC Mârşani, Amărăştii de Jos,jud. Dolj, was investigated
the influence of desiccation period ofthe haulms upon the phytosanitary quality and the
production capacities at the Carpatin, Gloria, Semenic, Suceviţa, Sante, Roxi, Super
and Desiree varieties. The results obtained during the first experimental cyele (1988
1990) when the vegetation was interrupted at 5 different periods, demonstrated that the
entire production increased together with the delay of haulms desiccation, reaching
maximum values of 46.7 t/ha at ROXl variety and 68.3 t/ha at Sante, but also the viral
infection increased period, between 5,9% at Super variety (resistent) and 40,3% at Desiree
variely (sensitive). Taking into account the rate of viral infection and the negative
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influence on the potential yield, it is recomanded that the hauhn desiccation period for
seed potato crops to be at maximum 70 days ofvegetation for sensitive varieties
to viruses and maximum 80 days for resistant varieties.

Keywords: seed potato, haulm desiccation, steppe, vimses.

Tables:

1. Infection with viruses in the first year (1988-1990).
2. The influence ofhaulm desiccation periodupon the potato yield in the first year

(1988-1990).
3. The evalution ofthe infection with vimses in the second year depending on the

period of haulm desiccation.
4. The ratio of the infections with vimses in the second year depending on the

haulm desiccation period.
5. The influence of the haulm desiccation period upon the yield in the

second year.
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REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA,
UNOR MĂSURIAGROFITOTEHNICE INTEGRATE ÎNTR
UN ASOLAMENT ASUPRA FLOREI SEGETALE SI,
PRODUCTIVITĂm CARTOFULm,

D. SCURTUl, Georgeta FRÎNCUo, S. IANOSF,
M. CARAS1

, M. RÎŞCN, M. RUSU, G. DROCHIOIU1

REZUMAT

Cercetărileiniţiatein 1987 la Staţiuneade cercetăriagricole Suceava au avut ca scop
evidenţiereacootribuţieiunormăsuriagronomice (intensităţide prelucrare a solului, nivelurile
de ingrijire şi îngrăşare a culturilor), la diminuarea gradului de îrnburuienare, modificarea
structurii fIorei segetale şi influenţaacestoraasupraproducţieide tuberculi. Datele obţinute

la f"malul primului cicluexperimentaldovedesc că, deşi folosirea unorerbicide foarte eficace
sugerează posibilitatea renunţării la prelucrarea energică a solului, această obţiune se
f"malizeazăprin diminuarea producţiei şi a randamentului îngrăşămintelor ca urmare a
îmăutăţirii proprietăţilor fIzice, bidrice şi biologice a solurilor argiloase (38-47 % argilă).

Cuvinte ch.eie: măsuri fitotebnice, fIoră segetală,producţie.

.INTRODUCERE

Elaborareaunor strategii culturaleprezintădifIcultăţidin ce în ce mai mari, generate
atât deunii factori restrictivi (naturali şi socio-economici), cât şi de unele opţiunielaborate
pe baza unor considerente. Neputând fi negată contribuţia unor lucrări mecanice la
reducerea gradului de îrnburuienare, pentru diminuarea intensităţii de compactare
generatăde acestea, au fost sugerate trei soluţii: perfecţionareatehnicilor de prelucrare
a solului in mai multe etape (Kerschenmeyer, 1978); transferarea centrului de greutate
al lucrărilorde pregătirea terenului din primăvarăin vară-toamnă(Berindei şi colab.,
1979); şi diminuarea gradului de mobilizare a solului (Penescu şi Şarpe, 1986). Pentru
a elimina tasareaocazionatădelucrărilede prelucrare a solului, Ciorlăuş (1983) consideră
că renunţareala arăturăeste pe deplin posibilăpe terenurile structurate, cu atât mai mult
cu cât capacitatea actualului sortiment de erbicide de a eradica buruienile a crescut
considerabil (Şarpe, 1982).

Testarea ultimelor două soluţii in condiţiilesolului cemoziomoid de la Suceava, cu
conţinutridicatde argilă (38-47 %) şiungradmai mare de îmburuienare, constituie obiectivul
principal al modelului experimental realizat in 1987.

, SCPC Suceaw
'-' tc.P.C. Braşov
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METODA DE CERCETARE

Cartoful este încadrat într-o rotaţie de şase ani: grâu (1987), sfeclă de zahăr 
orzoaică - porumb - in - cartof - (1992). Factorii şi graduările acestora sunt prezentate în
tabelul 1.

Tabelull
Diferenţiereagraduărilorfactorilor incluşi în modelul experimental

Graduarea
Factor

1 2 3 4

arătură de toamnă

A-
fără arătură,

arnnat fără
arat în

precedată de
intensitatea

prelucrat numai cu
întoarcerea brazdei

toamnă la
dezmiriştire cu

prelucrării (cu plugul grapa cu discuri
solului

grapa cu discuri
paraplow)

22-25 cm
după grâu,
orzoaică şi in

erbicide clasice la erbicide clasice la erbicide cu erbicide clasice la.
B- neprăşitoare sau neprăşitoare sau se1ectivitate toate culturile şi o
întreţinerea praşile manuale de praşile manuale de sporită la praşilă manuală de
culturilor nivel mediu la nivel superior la toate nivel mediu la

porumb şi sfeclă porumb şi sfeclă culturile porumb şi sfeclă

doze moderate de

c- îngrăşăminte doze sporite cu

îngrăşăminte
minerale, 50% +50 tlha
diferenţiate pe gunoi la cartof
culturi

Determinările privind permeabilitatea solului pentru apă (în regim saturat),
rezistenţa la penetrare, greutatea volumetricăporozitatea totală şi de aeraţie, s-au realizat
în 4-16 repetiţii după metodica recomandată de Canarache (1990). Aprecierea unor
laturi ale activităţii biologice din sol s-a realizat prin determinarea intensităţii respiraţiei

solului după metoda elaboratăde Stefanic (1988). Greutatea rădăcinilor a fost evaluată
prin prelevarea monoliţilor de 17,5 dm3 pe adâncimea de 0,34 cm. Suprafaţa foliară a
fost determinată prin metoda gravimetrică la un numărde zece plante din fiecare parcelă,

iar consumul de motorină s-a stabilit prin determinări efective.

REZULTATELELECERCETĂRILOR

Gradul de îmburuienare, exprimat în substanţă uscată a înregistrat spre sfârşitul

vegetaţiei (05.08) cele mai mari valori în parcele care au fost prelucrate numai prin
arăturade toamnă (1647 kg/ha). Precedarea acesteia de o desmiriştire (repetată) efectuată

doar în trei ani din şase, a contribuit la înjumătăţirea masei buruienilor (tabelul 2).
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Tabelul 2
Greutatea buruienilor - kg substanţă uscată la hectar

Graduarea
Factor

1 2 3 4

15.05.1992

A 91 289 73 22

B 184 73 138 81

24.06.1992

A 584 691 544 238

B 727 429 482 392

05.08.1992

A 1318 1308 1647 837

B 1566 1416 989 1138

C 1154 1401 - -

Cu toate că parcelele prelucrate nUlnai cu grapa cu discuri (al) a beneficiat de două

tratamente cuTCA (50 kg/ha) şi unul cu Gallant (3 l/ha), iar cele afânate cu plugul paraplow
(a

2
) de un tratmnent cu Gallant, au fost cu lnult Inai îmburuienate comparativ cu a4,

confirmându-se capacitatea arăturilor "clasice" de a diminua gradul de îmburuienare (4).
Folosirea unui sortiment de erbicide mai variat şi mai selectiv (b

3
), precum şi

asocierea unei praşile manuale (de nivellnediu la prăşitoarelepremergătoare)cu produse
"clasice" (b

4
) a contribuit în mai mare măsură la combaterea buruienilor decât praşilele

lnanuale (b
l

şi b
2
), chiar dacă acestea au fost de un nivel calitativ superior (b2). Se

subliniază că în cei cinci ani de existenţă a câmpului experimental, praşilele manuale au
fost executate numai la culturile de sfeclă şi porumb, cartoful nebeneficiind de un
asemenea mod de îngrijire, pe considerentul că în condiţiile folosirii erbicidelor praşila
manuală nu mai trebuie să constituie o regulă.

C01nparativ cu gradul de îmburuienare înregistrat în anul 1988, o diminuare a
acestuia a fost înregistrată doar în cazurile când arătura de toamnă a fost precedată de o
deslniriştire (-24 %), sau când praşilele lnanuale au fost înlocuite cu erbicide foarte
selective (-10 0/0). Folosirea anuală a unor cantităţi mai mari de îngrăşăminte (c2) a
determinat o evidentă accentuare a gradului de îmburuienare cu 27 % (tabelul 3). Speciile
de buruieni care au fost eradicate în mai mare măsură au fost dicotiledonatele perene.
Împotriva lui AgropyrUln repens nici una din lnăsurile culturale nu şi-au dovedit
eficacitatea. Dintre acestea, cele care au favorizat o semnificativă îmburuienare cu pir
pot fi considerate praşilele manuale de nivellnediu (b) şi mai ales prelucrarea solului
numai printr-o arătură de toamnă (a).
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Tabelul 3
Diferenţe faţă de îmburuienarea din 1988, în 6/0

Graduarea

Factor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Monocotiledonate
Dicotiledonate perene Total

perene

A -75 -71 655 141 -82 -70 -77 -91 20 19 49 -24

B 279 49 170 152 -84 -72 -87 -78 42 28 -10 3

C 120 206 -82 -79 5 27

Proprietăţile solului au înregistrat importante modificări. Cu toate că numărul

trecerilor s-a redus drastic în parcelele prelucrate numai prin discuire (a) structura
stratului arabil a fost dominată de bulgări cu diametrul mai mare de 9 cm (tabelul 4),
greutatea volumetrică a înregistrat cele mai mari valori, porozitatea totală şi mai ales
cea de aeraţie activă (tabelul 5) au fost inferioare, adesori diferenţele faţă de alte metode
culturale devenind asigurate statistic, fapt dovedit şi la alte culturi (Similaru şi colab.,
1987). Influenţa nefavorabilă a prelucrării solului nU1TIai cu grapa cu discuri (al) s-a
resimţit şi la adâncimea de 30 CITI.

~ Tabelul 4
Ponderea relativă a bulgărilor din stratul arat, la 06.04.1995*

Graduare
Procente bulgări cu diametrul

de:
factor A

<3cm 3-6cm 6-9 cm >9cm

al 52 6 3 39

a2 75 9 2 14

a3 86 5 3 6

a4 90 5 2 2

* înainte de prelucrarea solului
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Tabelul 5
Proprietăţi fizice ale solului*

Adâncimea Specifi- al a2 a3 a4 bl b2 b3
care

Greutatea volumetrică gll 00 cm cb.

10cm
g 138,3 133,6 131,8 129,7 133,5 134,3 132,2

dif. - -4,7 -6,5 -8,6 - 0,8 -1,3

DL 5%= 9,5

30cm
g 139,8 135,0 139,2 132,5 136,9 139,3 133,6

dif. - -4,8 -0,6 -7,3 - 2,4 -3,3

DL 5%= 7,4

Porozitate totală

% 40,4 46,5 44,8 46,8 44,8 43,8 45,3
10cm

dif. 6,1 ** 4,4* 6,4*** - -1,0 0,5

DL 5%= 3,2 1% = 4,4 0,1%= 5,9

% 41,0 46,8 44,1 47,0 44,6 43,6 45,9
30cm

dif. - 5,8*** 3,1 * 6,0*** - -1,0 1,3

DL 5%= 3,0 1% = 4,1 0,1% = 5,5

Porozitate de aeraţie activă - pori cu diametru1 >50 Jl

% voi 1,7 8,6 9,3 10,6 7,6 7,5 7,5
10cm

dif. - 6,9*** 7,6*** 8,9*** - -0,1 -0,1

DL 5%= 1,0 1% = 1,6 0,1% = 2,5

% voI ° 8,8 6,1 7,8 5,6 5,9 5,4
30cm

dif. - 8,8*** 6,1 *** 7,8*** - 0,3 -0,2

DL 5%= 2,5 1%= 3,8 0,1%=6,0

* în anul 1991
În ceea ce priveşte gradul de compactare al bilonului poate fi remarcatădiminuarea

acestuia în parcele prelucrate mai energic (aJ atât la începutul, cât şi la sfârşitul vegetaţiei

(tabelul 6).
Amprenta modificărilorunor proprietăţi fizice asupra circulaţiei apei în sol este

evidentă şi în ceea ce priveşte conductivitatea hidraulicăcare (după recoltarea inului, la
01.08.1991) a înregistrat în primele 55-65' valori extrem de reduse în parcelele lucrate
superficial (a t), după cum rezultă din datele alăturate.
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Tabelul 6
Date privind compactarea şi umiditatea solului

Adâncimea
Specificare

Graduare factor A DL(%)
cm al a2 a3 a4 5 1 0,1

rezistenţa la penetrare kgf/cm2

0-20 05,06.1992 2,4 1,4 1,3 0,6 0,8 1,1 1,4

06.08.1992 11,5 9,2 10,8 7,3 3,1 4,0 5,7

umiditatea solului

0-10 21.05.1992 13,3 17,2 13,5 18,4 1,9 2,9 4,6

10-20 18,1 20,3 18,5 21,9 1,2 1,8 2,9

0-20 09.07.1992 14,3 17,3 14,9 18,3 3,5 5,4 8,6

0-60 24,8 21,4 17,5 20,3 2,0 3,0 4,9

0-20 06.08.1992 14,1 12,5 12,9 14 2,4 3,3 4,6

0-60 20,6 19,1 17,9 17,6 1,5 2,0 2,8

caracteristici ale bilonului - 16.08

secţiune-cm2 396 428 438 404 - - -
înălţime cm 13,2 13,0 13,0 13,5 - - -
lăţime-bază 48,5 50,0 52,0 51,0 - - -

Datele plivitoare la rezerva de umiditate a solului la începutul vegetaţiei cartofului
(tabelul 6), evidenţiază o umezire mai abundentă a bilonului în parcele (a2) afânate cu
plugul paraplow (fără întoarcerea brazdei) şi în cele prelucrate mai energic (a4). Cu
toate că gradul de mărunţirea stratului arat din parcelele a

3
şi a

4
nu au prezentat diferenţe

notabile, totuşi umiditatea din primii zece cm ai biloanelor din parcela prelucratănumai
printr-o arătură de toamnă (a

3
) a fost mai scăzută decât în parcela prelucrată prin

desmiriştire+ arătură (aJ Faptul că o mai bună umezire a primei părţi a bilonului s-a
înregistrat şi în parcela lucratăcu paraplow, poate constitui o dovadă a influenţei negative
ce o pot avea golurile mari de aer din parcelele arate asupra conservării apei în sol.
Umiditatea înregistrată la începutul îngălbenirii frunze lor (06.08.1992) reflectă mai
degrabă consumul de apă generat de dezvoltarea plantelor şi în nici un caz nu poate
constitui un argument în favoarea renunţării la prelucrarea mai profundă a solului.

Cu toate că diferentele variantelor în ceea ce priveşte conţinutul solului în humus
este minimă (tabelul fi remarcată o influenţă pozitivă a îngrăşămintelor

atente a (b).
Lapa(;lta.tea de a determinată la 06.04, a fost mai intensă

in parcelele ce au beneficiat de îngrăşăminte organice (c) şi în cele pr(;lli(~ralte el1ergi c
. Faptul că această nu s-a adeverit în 04.06, se datorează f';-,'ct,~ ..ii
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consumului ca urmare a unei mai bune dezvoltări a plantelor. Sezonul ploios din luna
iunie 1992 (174 mm), fie prin scăderea ritmului de nitrificare, fie prin intensificarea
levigării, a determinat atenuarea diferenţelor şi reducerea drastică a disponibilului de
azot nitric la 02.07 (tabelul 7).

Cantitatea mai redusă de dioxid de carbon eliminată de probele recoltate din al
poate constitui o dovadă că prelucrarea solului numai pe adâncimea de 7-8 cm a fost
Însoţită de o diminuare semnificativă a activităţii biologice (tabelul 7).

Variaţia COlilţiJl1uÎtullUi Slliului iu humus şi azot sub
Tabelul 7

nitriifică - 1992

Adâncime Graduare
Factor Data

cm 1 2 3 4

Humus - %

A 0-20 20.08 5,39 5,22 5,16 5,41

B 5,17 5,53 5,26 5,24

C 5,10 5,49

p.p.m. N din N03

A 0-20 6.06 22 19 27 29

C 15 33 - -

A 8-10 4.06 49 57 25 16

C 38 35 - -

A 8-10 2.07 3 4 5 5

C 4 4

Respiraţia solului - mg C02/l OOg În 48 ore

A 8-10 2.07 51 72 78 78

B 66 - 73 -
C 67 72 - -

DL5%=II; 1%=14; 0,1%=19 mg

Modificărileparametrilor unor caracteristici ale stratului arabil se reflectă evident
asupra dezvoltării rădăcinilor şi aparatului foliar (tabelul 8), cele mai mici valori
înregistrându-se la plantele cultivate În parcelele prelucrate numai cu grapa cu discuri.
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Tabelul 8
Modificarea unor caracteristici ale fitomasei cartofului ÎB 1992

Graduarea
Data Factor

1 2 3 4

Greutatea rădăcinilor* - gl17,5 dm cb.

7.07 A 0,777 1,035 1,170 1, 157

DL 5% =0,21. 1%=0,30 0,1.%=0,45 g

Indice foliar

2.07 A 1.,19 1,48 2,20 1.,96

B 1.,38 2,04

C 1,53 1,89

* Substanţă uscată

Analizele efectuate nu au evidenţiatexistenţaunor diferenţe notabile în ceea ce
priveşte conţinutul frunzelor sau tulpinilor în azot, fosfor, potasiu şi glucide.

Producţia de tuberculi. Privitor la influenţa modului de pregătire a solului, în cei
cinci ani premergători cultivării cartofului, poate fi remarcată contribuţia desmiriştitului

(în trei din şase ani) la sporirea foarte semnificativă a producţiei cu 25 g/ha,comparativ
cu parcelele în care arătura de toamnă nu a fost precedată de o prelucrare cu grapa cu
discuri (tabelul 9). Arătura clasică la 22-25 cm (a

3
) efectuată în toţi anii s-a dovedit a fi

cu mult superioarăprelucrării superficiale a solului (a), sau la adâncime de 22-25 cm,
dar fără întoarcerea brazdei (az). În ambele cazuri, diminuările de producţie, comparativ
cu a

3
, au fost foarte semnificative, 42-43 q/ha.
Prelucrarea superficială a solului (al) sau mai profundă, dar fără întoarcerea brazdei

(a), a condus la anularea sporului de producţie "aşteptat" prin folosirea gunoiului de
grajd sau îngrăşămintelorminerale şi la diminuarea severă a producţiei de amidon (tabelul
9). Aceasta dovedeşte că încorporarea îngrăşămintelor în masa solului prin lucrările de
pregătire a patului germinativ primăvara şi prin realizarea biloanelor odată cu plantatul
este insuficientă.

Datele prezentate în tabelul 9 mai dovedesc că productivitatea cartofului este
dependentă şi de modul de îngrijire al prăşitoarelor din cadrul rotaţiei. Astfel, efectuarea
praşilelor manuale la un nivel calitativ superior doar doi ani (la porumb şi sfeclă) s-a
materializat printr-un spor de 32 q/ha comparativ cu parcelele îngrijite la un nivel inferior.
Înlocuirea praşilelor manuale cu erbicide foarte selective a contribuit la sporirea
producţiei cu 40 q/ha comparativ cu recolta înregistrată în parcele bine îngrijite. Un
spor de recoltă asemănător (45 q/ha) s-a înregistrat şi în cazul înlocuirii parţiale a
praşilelor manuale cu erbicide "clasice" (la porumb şi sfeclă). Nivelul de valorificare al
gunoiului de grajd, al îngrăşăminte lor minerale cât şi nivelul producţiei de amidon au
fost benefic influenţate de nivelul de îngrijire al prăşitoarelor premergătoare.
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Tabelul 9
Productia de cartofîn 1992

Graduare DL %

Factor Specificare
1 2 3 4 5 1 0,1

Producţia de mberculii

q/ha 137 152 187 212 13 18 23
A

dif. 15 50*** 75***

q/ha 123 155 195 200 13 18 23
B

dif. 32*** 72*** 77***

q/ha 165 179 13
C

ilif. 14*

Randamentul glmoiului de grajd

A kg!t 45 134 170

B kg!t 64 144 154

Productivitate datorată NPK

A kgikg 3,4 14,2 27,5

B kglkg 7,0 18,5 21,0

Procmctivitatea motorinei*

A q/E 5,6 4,0 4,8 5,2

B q/1 3,5 4,5 4,1 5,7

Amidon din mberculi

A qlha 18,9 24,3 28,3 31,3 2,0 2,7 3,5

B qlha 18,1 22) 28,0 29,7 2,0 2,7 3,5

C q/ha 24,3 25,7 2,0

* Raportată la consumul realizat în decurs de 5 ani la lucrărilede pregătirea terenului

Analiza acţiunilor bilaterale (tabelul 10) permite evidenţierea următoarelor

tendinţe:

• aportul intensităţii de atenuare a îmburuienării (manual, chimic, combinat) la
sporirea producţiei a fost cu atât mai mare, cu cât prelucrarea solului a fost mai puţin

energică;

• din sporul de producţie înregistrat între graduările minime şi maxime ale
factorilor A şi B, de 149 qlha, 52 % se datoreazăîmbunătăţiriinivelului de combatere a
buruienilor la culturile premergătoareşi 46 % calităţii lucrărilor de pregătire a solului.
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10
iJ]jl1uen1ţe bifactoriale asupra producţieide cartof

r<. .u,,"' ...... ,.. ,;; Graduare factor A
factor
secund 1

1
2 3 4 I Media

bl 97 111 163 180 I 123

b2 105 120 198 199 155

03
,

175 178 202 114 195

b4 170 198 185 246 2001

Media 137 152 18~ 212J -

el 138 146 204
1

165
1

172

e2 135 158 202 221, 1791

Folosirea unor erbicide eficace poate sugera ca viabilă opţiunea de a renunţa

la arătura clasică şi la praşilele manuale.
2. Pe argilos Podişul Sucevei, acest sistem poate fi acceptat numai în

condiţiile unei majore privind consumul de carburanţi.

3. renunţării la prelucrarea mai energicăa stratului arat în lunile aUlmst··
octombne sunt multiple şi accentuate, având loc înrăutăţirea proprietăţilor solului,
diminuarea coeficienţilor de valorificare a îngrăşămintelor, reducerea productivităţii

unei unităţi de carburant şi scăderea drastică a producţiei.

4. Toate datele experimentale obţinute până în prezent nu sugereazăca raţională

strategia diminuării consumului de carburanţi în detrimentul unor însuşiri ale stratului
arabil, dobândite printr-un imens efort depus pe parcursul a mai multor decenii.
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de agrofitotehnie teoretică şi aplicată, ICCPT Fundulea, nr.I, 31-50.
ŞARPE N., 1982 - Minim şi zero tillage în a~ll"lUl~'Ht.

SIMIRARU E.. DINCĂ Iulia, TEICĂ e, 1987 - Cercetări cu la elat)Oi<Lrea
unor metode de lucrare a solului în scopul consumului de energie la cultura
porurnbuJulL" Lucrări stiinţifice SCA Silnnic .. val. VI

988 - Determinarea nIvelului al în
COlt1dl.ţILle întrctinem concentraţiei în resplrometru. Probleme de
agrofitatehnie teoretică şi aplicată, ICCPT nr. 4, 327-332.

i~XPERIMENTALRESULTS CONCERNING THE INFLUENCE OF
INTEGRATED AGROPHYTOTECHNICAL MEASURES INTO A

CROP ROTATION UPON THE SEGETAI, FLORA AND THE

l\.bstn.ct

The researches work initiated in 1987 at the Suceava A~;fl(:ulltur,al H.es~~anche;s

~;tation had in view the pointing out of the contributian of some agronomical measures
iintesities ofsoil preparation, levels ofcrops fertilization) for the diminishing ofweeds,
cne modification ofthe structure ofthe segetal flora and their influence upon the tubers
yield. The data obtained at the end of the first experimental cycle prove that, although
the using of some very efficient herbicides suggests the possibility of giving up to the
energetic working of soil, this option results into the diminishing of the yleld and the
efficiency of the fertilizers as a result of the worsening of the physical, hydrical and
biological properties ofthe clayey soils (38-47 % clay).

lKe:v'\ijvor'ds phytotechnical measures, segetal flora, production.

'rabies:

.The differentiation ofthe graduation ofthe factors included in experimental model.
20 The weight ofthe weeds - Kg. dry matter per hectar.

. Differences of levels of weediness from 1988, %.
4. The relative weight of clods in the ploughed stratum at 6.04.1992.
5. Physical properties ofthe soi1.
6. Data concerning the compactness and humidity ofthe soiI.
7. The variation ofsoil content in humus and nitrogen - 1992.
8. The modification of some characteristics ofthe potato phytomass in 1992.
9. Potata yield in 1992.
10. Bifactorial influences upon the potata yield.
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REZULTATELE CERCETĂRIIPRIVIND DINAMICA
FORMĂRII PRODUCTIEI ÎN FUNCTIE DE SOI, CONDITll, , ,
DE CULTURĂ SI SCOPUL PRODUCTIEI LA CARTOFUL
CULTIVAT îN NORDUL DOBROGEI'

Ana CRĂCIUNl

REZUMAT

Formarea şi creşterea tuberculilor de cartof este determinată genetic, dar
manifestarea fenotipică a procesului este influenţată de condiţiile de mediu şi cultură.

Influenţa soiului şi a condiţiilor de culturăasupra dinamicii formării producţiei în diferite
scopuri la cartoful cultivat în zona de stepă, a fost studiată la SCPC Tulcea în perioada
1981-1985 şi 1987-1992, la soiurile Ostara, Semenic, Roxy, Super, Sante şi Desiree.
Dinamica de acumulare a producţiei şi a masei vegetative s-a făcut la intervale de 10
zile pe 10 plante. Pe baza elementelor de producţie şi a duratei de vegetaţie a culturii s
a găsit expresia matematică (EXTREM VALUE PEAK), pentru descrierea procesului
de acumulare a producţiei. Pe curbele ce descriu procesul de acumulare a producţiei se
observă delimitarea a 4 faze de creştere. În referatul de faţă, pentru exemplificare sunt
prezentate rezultatele obţinute la soiurile Ostara şi Desiree. S-a evidenţiat că la cele
două soiuri diferenţele între ele nu sunt semnificative la nivelul prodUCţiei, ci în descrierea
ritmului de acumulare ca perioadă şi intensitate, diferenţe determinate de fertilizare şi

irigare. Comparând curbele dinamicii de acumulare la cele două soiuri la neirigat, în
funcţiede agrofond, se observădiferenţierimai mari la soiul Ostara faţă de soiul Desiree,
de unde reiese faptul că soiul Ostara este mai receptiv la îngrăşăminte. Se remarcă

faptul că în condiţiide irigare creşte efectul favorabil al fertilizării, adică îngrăşămintele

se valorifică mai bine faţă de neirigat. La nivel mai ridicat de fertilizare cu acelaşi

consum de apă, producţia creşte, de unde reiese că apa se valorifică mai bine şi are un
randament mai ridicat odată cu creştereanivelului de fertilizare.

Cuvinte cheie: cartof, dinamică, soi, irigat, N.P.K.

INTRODUCERE

Cunoaştereadinamicii cu care se formează producţia de cartof este un element
tehnologic de o deosebită importanţă, deoarece furnizează informaţii asupra cantităţii

de producţie care se acumulează până la un anumit moment şi ritmul (intensitatea) cu
care se acumuleazăproducţia în unitatea de timp.

1 SCPC Tulcea
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Rezultatele cercetăriiprivind dinam icajimnăriiproducţiei i'n funcţie de soi, condiţii de cultură ...

Dinamica de acumulare a producţiei este direct influenţatăde caracterul soiului~

condiţiile de mediu (lumină, temperatură~ şi de cultură (irigat sau neirigat)~

cât şi de condiţiile agrotehnice în care se cultivă soiul respectiv (nivel de fertilizare~

epoca de plantare, etc.).
Formarea şi creşterea tuberculilor de cartof este determinată genetic~ dar

manifestarea fenotipicăa procesului este influenţatăde mediu şi cultură.

În literatura de specialitate, preocupărileprivind legătura dintre fazele de creştere

şi condiţiile de cultură, au fost orientate, în mod special, către tubercul care este, în
final, esenţa tuturor Inăsurilor luate prin tehnologia acestei culturi.

Cercetând particularităţilebiologice ale creşteriişi dezvoltării, la un sortiment cu
numeroase soiuri, a întocmit un tabel cu fazele de creştere ale cartofului.

După numeroşi cercetători, condiţiile externe influenţează puternic parcurgerea
acestor faze de creştere, determinând, astfel, şi producţia (Berindei, 1962; Constantinescu
şi colab., 1969; Scurtu, 1976, etc.).

Un salt deosebit în acest dOlneniu s-a făcut prin folosirea modelelor în explicarea
fonnării recoltelor. Simularea pe calculator a creşterii recoltei a devenit o preţioasă

unealtă pentru înţelegereaecologiei şi fiziologiei recoltei (Loomis şi colab., 1979; Penning
de Vries şi Van Laar, 1982, autorii modelului POTATO, citaţi de Olteanu, 1989).

Autorii au căutat între alte aspecte de studiu cunoaştereastrategiilor de conducere
a culturii cartofului.

Elaborarea modelului "SIMCAR" permiteevidenţiereaefectelor factorilor
ambientali esenţiali (temperatura, luminozitatea, umiditatea, etc.), asupra dezvoltării

viitoare a masei vegetative şi a tuberculilor.
direcţia valorificării lnaxime a apei de udare şi de a realiza efecte economice cât

n1ai mari s-au făcut nUlneroase cercetări efectul apei în diferite faze de dezvoltare a
plantelor, stabilindu-se şi perioadele critice faţă de apă la cartof. acest sens s-au făcut

cercetări de către Steineck (1959), Hukkert şi colah (1970), Markovsski şi Pojnar (1960),
Lorinkz (1979), citaţi de Păltineanu şi colah (1973).

Marris (1982) arată că producţia creşte considerabil dacă apa este asigurată pe
măsura cerinţelorplantei şi iniţierea a tuberculilor nu este atât de "'Y\"nn.1r-T'l1n"t"'l

producţiade cartof. Ea poate constitui de llluite ori un dezavantaj, deoarece, de obicei,
reduce partea aeriană şi, deci, producţia finală de Ianosi, 1984).

Williams, arată că atunci când s-au aplicat doze mai mari de îngrăşăminte, formarea
producţiei a fost întârziată, la început, aCUlllularea a fost mai lentă, dar în final a dat o
producţie mai mare decât cultura fertilizată slab.

Milthorpe arată că în cazul în care apa nu devine un factor limitativ, creşterea

tuberculilor se realizează cu rata lunară (constantă) pe cea mare parte a perioadei
de vegetaţie, cu excepţia unei perioadei scurte la tuberizării şi la sfârşitul

perioadei de vegetaţie. Astfel, producţia finală foarte lnult rata zilnică de
acumulare şi de durata (lungimea) acestei perioade 1982).
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o altă cale sigură de creşterea producţiei este prelungirea perioadei de fotosintez2
activă, deci menţinerea foliajului activ cât mai mult timp. Acest lucru se poate realiza
prin fertilizare, irigare, epoca şi desime optimă de plantare, protecţie perfectă, evitarea
stresurilor.

Cox (1967), (citat de Ianosi, 1982) arată că, în ceea ce priveşte creştereatuberculilor,
trebuie să fie luate în considerare două faze: începerea formării tuberculilor şi începerea
creşterii în volum a tuberculilor.

(1931) arată că viteza de creştere a tuberculilor de cartofurmeazăo curbă

slgmeHGa, cu observaţia că, la început, viteza de creştere a tuberculilor este mai mică,
apoi creşte rapid şi se plafonează spre sezonului de vegetaţie (citat de
1982).

Scopul lucrării este de a stabili care sunt factorii de cultură care pot fi dirijaţi prin
tehnologie pentru a realiza o producţie finală cât mai mare, în urma unei dinamici de
acumulare mai intensă şi în condiţii economice cât mai favorabile. Totodată, se urmăreşte
care este randamentul cu care se poate realiza o dinamică cât mai eficientăde acumulare
la fiecare factor.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţaa fost efectuată la SCPC Tulcea, timp de 10 ani, în zona de stapă, pe un sol
cernoziom tipic cu texturăluto-nisipoasă,în perioadele 1981-1985 şi 1987-1992. S-au studiat
6 soiuri: Ostara, Semenic, Roxy, Super, Sante şi Desiree în condiţii de irigare şi la neirigat,
pe 6 niveluri de fertilizare în intervalul de Nso-N300 kg s.a./ha însumând un total de NPK
între 140-800 kg s.a./ha.

Udările s-au aplicat la un plafon minim de 65-75 % din LUA., pe o adâncime de 50
cm, cu norme de 350-450 mc/ha.

La fiecare variantă s-a urmărit dinamica consumului de apă şi a formării producţiei.

Observaţiile s-au făcut la intervale de 10 zile, începând de la răsărirea plantelor şi până la 1
sept. pentru soiurile timpurii şi semitimpurii şi 20 sept. pentru soiurile semitârzii. La fiecare
determinare a producţiei s-a stabililit producţia totală şi pe fracţii de mărime, numărul de
tuberculi la cuib şi pe categorii, numărul tulpinilor principale şi greutatea masei vegetative.
S-a unnărit dezvoltarea cartofului pe faze de vegetaţie şi s-a determinat sporul mediu de
acumulare a producţiei pe cele trei faze, pentru fiecare soi şi agrofond.

Aceste detenninări au permis, în final, stabilirea gradului de valorificare a apei în
funcţiede soi şi agrofond şi relaţiadintre nivelul de fertilizare şi producţiamaximă realizată.

Calculele s-au efectuat la Oficiul de Calcul al ICPC Braşov, de către ing. Pamfil Gheorghe.
Pentru descrierea procesului de acumulare a producţiei s-a găsit expresia matematică

(EXTREMVALUE PEAK) de forma:

Pr aduc. exum. {( ( )) ( ) }(deccxie) =a + bexp -exp - xdc - xdc + 1
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în care: x = decade de recoltare; (cu valori între Oşi 14, respectiv 1 mai-20 sept.)
a = producţia în decada O(t/ha);
b = producţia maximă realizată (t/ha);
c = decada în care se realizează productia maximă;

d = decada în care apare punctul de inflexiune.
Curba descrie procesul de acumulare a producţiei de cartof cu un coeficient de

corelaţie de 0,999-0,989, ceea ce este foarte semnificativ.
Soiul şi condiţiile de cultură produc o serie de diferenţe asupra perioadei de

vegetaţie, începutul şi durata diferitelor fenofaze, cât şi asupra perioadei în care se
acumulează producţia.

S-au efectuat calcule pentru toate variantele soiurilor Ostara şi Desiree. Pe aceste
curbe s-au găsit semnificaţiile biologice ale formării producţiei, unde se observă

delimitarea a patru faze de creştere a producţiei de cartof şi anume:
'1. faza de iniţiere a tuberculului până la începerea creşterii intensive;
2. faza de creştere intensivă a tuberculilor;
3. faza de terminare a creşterii intensive şi realizarea producţiei maxime;
4. faza de după realizarea productiei maxime.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Din comparaţiile făcute, reiese că, la cele două soiuri, diferenţierile între ele nu
sunt semnificative la nivelul producţiei, ci în descrierea ritmului de acumulare ca perioadă

şi intensitate.
La soiul OSTARA (figura 1), prima fază este cuprinsă între 20 mai - 10 iunie,

perioadă în care dinamica de acumulare este aproximativ la fel ca intensitate în ambele
condiţii de cultură (irigat şi neirigat).
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Figura 1- Dinamica de acumulare a producţiei la soiul Ostara în funcţie de
agrofond la neirigat şi irigat (Tulcea, media 1981-1985) .
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În faza a doua (l0 iunie-1 august), ritmul de acumulare ca intensitate este mult
mai mare la irigat faţă de neirigat, iar diferenţele ritmului de acumulare determinate de
agrofond sunt ceva mai mari la irigat faţă de neirigat, diferenţiere ce începe încă din
mijlocul fazei a doua (de creştere intensă a tuberculilor).

Faza a treia este cuprinsă între 1 august - 20 august, perioadă la sfârşitul căreia se
realizează producţia maximă, atât în condiţiile de irigare, cât şi la neirigat. La neirigat
se realizează o producţie maximă între 21,0-27,4 t/ha, în funcţie de agrofond, iar la
irigat între 48,7-58,3 t/ha.

După realizarea producţiei maxime, în faza a patra (20 aug. - 1 sept.), se observă

o scădere a producţiei la toate cele trei niveluri de fertilizare, dar în condiţii de irigare,
această scădere este mai accentuată faţă de neirigat.

În cultura irigată se înregistrează o intensitate de acumulare foarte mare a producţiei

faţă de neirigat, unde acumulările sunt mult mai lente.
La soiul Desiree (figura 2), dinamica de acumulare în prima fază (20 mai - 20

iunie) la irigat, este mai redusă ca intensitate la agrofondul N
200

faţă de N so , de unde
reiese că un nivel ridicat de fertilizare, la început, poate întârzia apariţia tuberculilor,
prin aceasta şi faza de acumulare intensă.
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Figura 2 - Dinamica de acumulare a producţiei la soiul Desiree în funcţie de
agrofond la neirigat şi irigat (Tulcea, media 1981-1985)

Diferenţele ritmului de acumulare, determinate de agrofond, sunt mult mai mari
la irigat faţă de neirigat, diferenţieri ce apar spre sfârşitul fazei a doua (20 iunie - 20
august), accentuându-se abia în faza a treia (20 august - 10 sept.) şi anume, înainte şi la
realizarea producţiei maxime.

La soiul Desiree, producţia maximă se realizează la 10 septembrie atât la irigat
cât şi la neirigat. La neirigat se realizează o producţie maximă între 21,9-24,5 t/ha, în
funcţie de agrofond, iar la irigat între 50,5-58,6 t/ha.
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Rezultatele cercetăriiprivind dinamicajhrmăriiproducţiei în fimcţie de soi, condiţii de cultură ...

Comparând curbele dinamicii de acumulare la cele două soiuri, în condiţii de
neirigare, în funcţie de agrofond, se observă diferenţieri mai mari la soiul Ostara faţă de
soiul Desiree, de unde reiese faptul că soiul Ostara este mai receptiv la îngrăşăminte, iar
soiul Desiree este mai tolerant la niveluri mai scăzute de aprovizionare cu elemente
nutritive.

Dinamica de acumulare a producţiei, cât şi nivelul producţiei maxime sunt puternic
influenţate de regimul de apă din sol. La soiul Ostara (tabelul 1), sporul mediu zilnic de
acumulare a producţiei la irigat se dublează până la triplare, în toate cele trei faze de
creştere faţă de neirigat, iar producţia maximă creşte de la 21,0-27,4 tlha până la 48,7
58,3 t/ha. În prima fază (20 mai - 10 iunie), sporul mediu zilnic la neirigat creşte, în
funcţiede agrofond, de la 115 la 160 kg/ha/zi, în timp ce la irigat este de 305-310 kg/hal
zi, nefiind influenţatde nivelul de fertilizare. În perioada de creştere intensă a tuberculilor,
sporul mediu zilnic se dublează sau mai mult, faţă de prima fază atât la neirigat (de la
115 la 342 kg/ha/zi), cât si la irigat (cu o intensitate de la 305 la 744 kg/ha/zi).

Tabelul 1

Sporul mediu zilnic de producţiepe faze de acumulare în funcţie de condiţii de
cultură la soiul OSTARA (Tulcea,medie 1981-1985)

Spor mediu zilnic de producţie

Producţia(kg/ha/zi)
Condiţii Agrofond maximă

20.5 -10.6 10.6-1.8 1.8-20.8 (tlha)
(20 zile) (50 zile) (20 zile)

N50P40K50 115 342 80 21,0

Neirigat N100P80K100 150 410 84 25,1

N200P140K20 160 434 125 27,4

N50P40K50 305 744 270 48,7

Irigat N100P80K100 310 840 245 53,1

N200P 140K20 305 944 250 58,3

În faza a treia, la doza de N200 la neirigat, vegetaţia se prelungeşte, iar sporul
mediu zilnic este de 125 kg/ha/zi faţă de 80 kg/ha/zi la Nso' iar la irigat, în timp ce
agrofondul creşte, ritInul de acumulare scade de la 270 la 250 kg/ha/zi.

La soiul Desiree (tabelul 2), în prima perioadă, sporul mediu zilnic se dublează de
la 130-140 kg/ha/zi la neirigat, la 282-337 kg/ha/zi la irigat, dar atât la irigat, cât şi la
neirigat nu există practic diferenţe semnificative determinate de agrofond.
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Tabelul 2
Sporul mediu zilnic de producţiepe faze de acumulare in funcţie de condiţii de

cultură la soiul DESlREE (Tulcea, medie 1981-1985)

Spor mediu zilnic de producţie

Producţia(kg/ha/zi)
Condiţii Agrofond maximă

20.5 - 20.6 20.6-20.8 20.8-10.9 (t/ha)
(30 zile) (60 zile) (20 zile)

N50P40K50 140 282 40 21,9

Neirigat NI00P80KI00 135 316 35 23,7

N200P140K200 130 337 20 24,5
,
N50P40K50 293 652 130 50,5

Irigat NI00P80KI00 300 680 245 54,7

N200P140K200 283 737 295 58,6,

Diferenţe între ritmurile de acumulare a producţiei, datorate nivelului de fertilizare,
sunt evidente în faza a doua de creştere intensă (20 iunie - 20 aug.) de la 652 kg/ha/zi
N

50
la 737 kg/ha/zi la N

200
, diferenţă ce se accentuează în faza a treia (20 aug - 10 sept.)

de la 130 kg/ha/zi la N
50

la 295 kg/ha/zi la N
200

• În timp ce la neirigat, în faza a treia,
sporul mediu zilnic este numai de 20-40 kg/ha/zi.

Comparând rezultatele de producţie la cele două soiuri, rezultă că, în cultura irigată,

producţia maximă obţinută la soiul Ostara este de 58,3 t/ha, iar la Desiree de 58,6 t/ha,
deci o diferenţă de 0,3 t/ha în favoarea soiului Desiree, ceea ce nu este semnificativ, în
schimb este important aspectul că la Ostara producţiamaximă se realizează la 10 august
(iar la soiul DESIREE la 10 sept.), cu 30 zile mai devreme; ceea ce din punct de vedere
economic înseamnă un avantaj remarcabil, având în vedere economia de cheltuieli cu
irigarea şi protecţia culturii.

În tabelul 3, sunt prezentate producţiile realizate pe 1 kg NPK (kg tub.! 1 kg NPK)
la ambele soiuri în condiţii de irigare şi la neirigat de unde reiese faptul că gradul de
valorificare a îngrăşămintelor este aproximativ egal la ambele soiuri (pentru Ostara 51
150 kg tub.! 1 kg NPK, iar la Desiree 45-156 kg tub.!1 kg NPK) atât la neirigat, cât şi la
irigat (de la 108-348 pentru Ostara şi 109-360 pentru Desiree).
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Tabelul 3

Gradul de valorificare :li ingrăşămintelor in funcţie de soi şi condiţii de cultură

(kg tuberculi/l kg NPK)

I Ostara Desiree

I Agrofond

I Neirigat Irigat Neirigat Irigat

IN50P40K50 150 348 156 360

INI00P80KI00 90 190 85 195

IN200P140K200 51 108 45 109

Se evidenţiază faptul că, în condiţii de irigare, creşte efectul favorabil al fertilizării,

adică îngrăşămintele se valorifică mai bine.
Analizând relaţia între consumul total de apă şi producţia de cartof la diferite

niveluri de fertilizare, producţia creşte odată cu cantitatea de apă consumată, atât la
soiul Ostara (tabelul 4), cât şi la soiul Desiree (tabelul 5).

Tabelul 4

Consumul total de apă şi producţia in funcţiede agrofond şi condiţii de cultură

(valori medii 1981-1985) - Ostara

I Doza Neirigat Irigat

NPK Consum apă Prod. totală Consum apă Prod.
kg/ba me/ba t/ba me/ba totală t/ba

140 1500 21,0 4000 48,7

280 1350 25,1 3800 53,1

540 1380 27,4 3950 58,3
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Tabelul
Consumul total de apă şi producţiaîn funcţie de agrofond şi condiţii de cultură

(valori medii 1981-1985) - Desiree

Doza Neirigat Irigat

NPK Consum apă Prod. totală Consum apă Prod.
kg/ha me/ha tlha me/ha totală t/ha

140 1950 21,9 4350 50,5

280 1850 23,7 4380 54,7

540 1900 24,5 4500 58,6

La aceeaşi valoare a consumului de apă producţia creşte în funcţie de creşterea

nivelului de fertilizare. Reiese că, la niveluri mai ridicate de fertilizare, apa se valorifică

mai bine şi are un randament mai ridicat.
Analizând, cOlnparativ, consumul de apă la diferite niveluri de fertilizare, rezultă că

dozele de îngrăşământ nu infuenţeazăconsumul total de apă, adică plantele fertilizate mai
bogat nu îşi măresc semnificativ consumul de apă şi cu aceeaşi cantitate de apă produc mai
mult. În acelaşi timp, însă, producţia a crescut semnificativ prin creşterea nivelului de
fertilizare atât la irigat, cât şi la neirigat, sporurile fiind mai mari în condiţii de irigare.
Trebuie remarcat că, la neirigat, între doza mijlocie şi mare de fertilizare, sporurile de
producţie nu sunt semnificative, ceea ce înseamnă că, în lipsa de apă, dozele mari de
îngrăşăminte nu se valorifică eficient la nici unul dintre soiuri.

Datorită faptului că prin creştereanivelului de fertilizare producţiile se măresc fără să

crească consumul de apă, coeficientul de valorificare a apei este corelat pozitiv cu doza de
îngrăşământ aplicat. Soiul Ostara valorificămai bine apa (12-20 kg tub.lmc apă) decât soiul
Desiree (11-13 kg tub./mc apă) atât în condiţii de irigare, cât şi la neirigat, din cauza
consumului mai mic de apă determinat de perioada de vegetaţie mai scurtă (tabelul 6).

Tabelul 6
Gradul de valorificare a apei în funcţie de soi şi condiţii de cultură

(kg tuberculi/mc apă consumată)

Ostara Desiree
Agrofond

Neirigat Irigat Neirigat Irigat

N50P40K50 14 12 Il 12

NI 00P80K100 19 14 13 12

N200P 140K200 20 15 13 13
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În figura 3 se prezintă relaţia dintre nivelul de fertilizare cu azot şi producţia

maximă în condiţii de irigare. Se evidenţiază influenţa azotului asupra producţiei la
cele două soiuri. Din calculele efectuate rezultă că, la SCPC Tulcea, pentru ambele
soiuri, doza maximă de azot cu care se realizează sporuri eficiente este de cca. 200-250
kg N/ha. La dozele ce depăşesc acest nivel, sporurile sunt reduse la soiul Ostara şi chiar
se înregistrează scăderi de producţii la soiul Desiree.
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Figura 3 - Relaţia dintre nivelul de fertilizare cu N şi producţia maximă la
irigat (Tulcea media 1987-1989)

CONCLUZII

1. Relaţia matematică EXTREM VALUE PEAK descrie dinamica de creştere a
producţiei de tuberculi la cartof cu o asigurare de 0,999-0,989.

2. Curbele dinamicii producţiei se pot folosi pentru compararea fenomenului la
diferite soiuri şi condiţii de cultură, prin delimitarea perioadelor (I-III) de creştere a
producţiei .

.5. La soiul Ostara producţia maximă s-a realizat la 20 august, iar la Desiree la 10
septembrie, indiferent că este irigat sau neirigat.

4. La doza de 200 kg N/ha, vegetaţia se prelungeşte şi în a III-a parte creşte

intensitatea acumulării producţiei cu 125 kg/zi/ha faţă de 80 kg/zi/ha la neirigat.
:5. Pentru ambele soiuri, doza maximă de azot cu care se realizează sporuri eficiente

este de cca. 200-250 kg N/ha.
6. Gradul de valorificare a îngrăşămintelor este aproximativ egal la ambele soiuri

atât la irigat, cât şi la neirigat, dar în condiţii de irigare, îngrăşămitele se valorifică mai
bine. Se confirmă legitatea descreşterii sporurilor de producţie, pe măsură ce creşte

agrofondul.
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7. Soiul Ostara valorificămai bine apa (12-20 kg tub.lmc apă) decât soiul Desiree
(12-13 kg tub.lmc apă), din cauza consumului mai mic de apă determinat de perioada
de vegetaţie mai scurtă.
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EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING THE ACCUMULATION
DYNAMICS OFYELD DEPENDING ONVARIETY, THE CROP
CONDITIONS AND THE PURPOSE OF THE YIELD AT THE
POTATOESGROWNINNORTHENDOBROGEA

Abstract

The formation and the grouth of potato tubers is genetically determined, but the
phenotypical manifestation ofthe process is influenced by the weather conditions and
the crop conditions. The influence of the variety and the conditions under which it is
grown for different purposes for the potato crops in the steppe Z0ne, was studied at
scpe Tulcea in the period 1981-1985 and 1987-1992, using the cultivars Ostara, Semenic,
Roxy, Super, Sante şi Desiree. After the emergence, the accumulations dynamics ofthe
production and ofthe vegetative mass, was made at intervales of 10 days on 10 plants.
Based on the production elements (total yields and size fractions) and on the growing
duration of the culture, it was found the mathematical expression (EXTREM VALUE
PEAK), for the description on growth phenomenon of the production. On the curves
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Rezultatele cercetăriiprivind dinam icaformării producţiei în fimcţie de soi, condiţii de cultură 000

which describe the accumulation dynamics of the production it can be seen the delimit
of four growing phases. In this paper for illustration are presented the results obtained at
the varieties Ostara and Desiree. The experiments showed that at those two varieties the
difference between thelTI aren't significant, as the production level, but in the description
of the rhytm of accumulation as a period and intensity, differences determined by
fertilization and irrigation. Comparing the curves ofthe accumulation dynamics at those
two varieties in culture without irrigation, depending on agrofond it is observed greater
discrimination at the variety Ostara than at the variety Desiree, whence results the fact
that the variety Ostara is more receptive at fertilizer. It is remarkable that in condition of
irrigation the effect favorable of fertilation becomes greater so the fertilizers account
better than without irrigation. At higher levels of fertilization using the same water
consumtion the production grows up, whence results that the water accounts better and
has a higher randament upon a time by the rising of the level of the fertilization.

Tables:

1. Average daily production gain (kg/ha/day) during the accumulation phases,
depending on the crop conditions in the cultivar Ostara.

2. Average daily production gain (kg/ha/day) during the accumulation phases,
depending on the crop conditions in the cultivar Desiree.

3. The valorification degree of the fertilizer depending on variety and crop
conditions.

4. The total water consumption and yield depending on the fertilizers and growing
conditions (average values 1981-1985) Ostara

5. The total water consumption and yield depending on the fertilizers and growing
conditions (average values 1981-1985) Desiree

6. The utilization degree ofthe water depending on variety and growing conditions
(kg tubers/mc utilizated water)

Figures:

1. Accumulation dynamics of yield at Ostara variety depending on fertilization,
under irrigation and non-irrigation conditions

2. Accumulation dynamics ofyield at Desiree variety depending on fertilizatiofi,
under irrigation and non-irrigation conditions

3. Relationship between the level of fertilization with N and maximum yield
obtained under irrigation conditions.
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REZULTATELE CERCETĂRILORPRIVIND
OPTIMIZAREA DOZELOR DE ÎNGRĂSĂMINTEPENTRU
CARTOF ÎN CADRUL UNUI ASOLAMENT DE 4 ANI PE
SOLUL CERNOZIOMOID DE LA SUCEAVA

V. CIOBANU

REZUMAT

Sintetizând rezultatele unui complex experimental de lungă durată privind
fertilizarea cu optimizarea dozelor de 'îngrăşăminte, în cadrul unui asolament de 4 ani
cu cartof, pe un sol cernoziomoid de la Suceava, lucrarea analizează cuantumul
modficărilor suferite de însuşirile chimice ale solului sub influenţa diferitelor doze de
NPK şi gunoi de grajd. Se analizează modificarea pH-ului sub influenţa dozelor diferite
şi repetate de N, precum şi moderarea acestui efect sub influenţa fosforului. Se constată

o acumulare substanţială de P şi K mobil în situaţia utilizării anuale a îngrăşămintelor

chimice cu alte elemente. Se subliniază contribuţia gunoiului de grajd la acumularea
potasiului mobil în sol.

Cuinte cheie: fertilizare, NPK, gunoi de grajd, acumulare în sol.

Alături de cultivarea unor soiuri şi varietăţi de plante cu mare capacitate de
producţie, optimizarea progresivă a însuşirilor agrochimice a solurilor prin lucrări şi

fertilizări este premiza obligatorie a creşterii recoltelor la hectar.
Optimizarea agrochimică a solului urmăreşte satisfacerea într-un grad cât mai

înalt a cerinţelor plantelor de cultură faţă de reacţia şi prezenţa în sol a substanţelor

nutritive în anumite concentraţii şi proporţii între ele.
Pentru o intervenţie eficientă este necesară cunoaşterea proceselor intime de nutriţie

ale plantelor, a ritmului de absorbţie a principalelor elemente nutritive în sol, scop în
care trebuiesc făcute studii legate de modificările chimice ce au loc în sistemul soli
plarită.

Experienţele de lungă durată cu îngrăşăminte pe solul cernoziomoid de la Suceava
au permis evaluarea cuantumului modificărilor însuşirilor chimice ale solului.

Modificările unor indici agrochimici ai solului cernoziomoid de la Suceava
Influenţa fertilizării îndelungate cu NPK asupra valorii pH
Între pH, ca indicator al reacţiei, şi indicatorii agrochimici de caracterizare a

acidităţii şi saturaţiei cu baze a solurilor există relaţii strânse (Bodan şi Hera, 1984).

1 S.C.A. Suceava
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Cunoaşterea relaţiilor de dependenţă cauzală dintre pH-ul suspensiei apoase şi

gradul de saturaţie cu baze - două dintre cele luai importante însuşiri chimice ale solurilor
- este necesară atât pentru planificarea măsurilorde optimizare a reacţiei, cât şi pentru
prognoza modificării acesteia în urma aplicării îngrăşămintelor.

Creştereavalorii pH odată cu gradul de saturaţie cu baza şi relaţia strânsă dintre
aceste însuşiri în stratul arat al solului cernoziomoid, pe care s-au făcut experienţe de
lungă durată cu îngrăşăluintechimice se explică prin aceea că, constanta de disociere a
acidoizilor (K

a
), raportul dintre sumele protonilor şi ale cationilor absorbiţi cu schimb,

ca şi activitatea cationilor absorbiţi cu schimb în sol se micşorează pe măsură ce creşte

gradul de saturaţie cu baze (V
k

) (figura 1) (Bodan şi Hera, 1984).
Regresia valorilor pH (după cum rezultă din figura 1) faţă de gradul de saturaţie

cu baze are loc după o curbă complexă.

7.4

4,6

-s
~ 5.0
o...

:~

~ 5.8
(l)
o...
VI

17: 5/.

(l) 6,6
VI
oo
g- 62

LO 7.0
N

Figura 1 - Relaţia dintre pH-ul suspensiei apoase 1:2,5 şi gradul V
k

de saturaţie

cu baza în stratul arat al solului cernoziomoid de la Suceava

Corespunzător acestui luers al regresiei pH-ului faţă de gradul de saturaţie cu
baze, capacitatea solului de tamponare a influenţelor exterioare asupra reacţiei sale este
n1ai n1are la valorile n1ici (cuprinse între 30-65 % ) decât la cele mari (de peste 65 %) şi

foarte mici (sub 30 %) de V
k

,

Reducerea puterii de tan1ponare a solului pentru schilubările de reacţie la valori
Vk mai mari de 65 % este cauzată, alături de micşorarea constantei de disociere a
acidoizilor K

as
şi de luicşorarea activităţii aparente a cationilor a căror tărie de reţinere
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în complex creşte odată cu gradul de saturaţie şi cu capacitatea pentru schimb cationic
a solului.

Efectul azotatului de amoniu şi al ureei de acidifiere a reacţiei solurilor nesaturate
cu baze a fost evidenţiat în numeroase lucrări de specialitate (Bî1teanu şi colab., 1978).

Având în vedere dependenţa cauzală a pH-ului de gradul de saturaţie cu baze, în
evaluarea efectului îngrăşămintelor cu N de acidifiere a reacţiei, trebuie pornit de la
determinarea pierderilor de baze din stratul arat al solurilor (Bodan şi Hera, 1984).

Ordinul de mărime şi diapazonul de variaţie a coeficienţilor de debazificare
specifică a îngrăşămintelor cu N în stratul arat al solului cernoziomoid de la Suceava
după 21 de ani de experimentare în staţionar, rezultădin tabelul 1.

Tabelul 1
Date privind debazificarea stratului (0-25 cm) produsăprin aplicarea în

staţionara îngrăşămintelor cu doze cuprinse Între 0-200 kg s.a.lha

SB Ah T N aplicat singur N aplicat cu P205 anual

Vk diapazon de valori medii diapazon de valori medii
me/100 g solia % variaţie a SB a SB me/kg variaţie a SB a SB mC/kg
varianta fără N

in me/kg x 100 g sol

15,10 7,4 22,5 67 -0,00023 -0,00054 -0,00083 -0,00096

-0,00084 -0,00116

Coeficienţii de debazificare cresc cu doza anuală de azot aplicată situându-se în
jurul a 9 x 10-4 me baze de schimb (1 kg N - 100 g sol) la dozele normale pentru cartof
(120-150 kg N/ha/s.a.).

Debazificarea provocată de îngrăşămintele cu N, aplicate singure sau împreună

cu cele cu P (tabelul 1), se situeazăcu mult sub valoarea teoreticăde 2,4 x 10-3 me bazei
kg N x 100 g sol, corespunzătoare cazului în care întreaga cantitate de azot se nitrifică,

iar nitraţii se absorb în plante sau se pierd în adâncime împreunăcu o cantitate echivalentă

de baze din stratul arat (0-25 CITI) al solului (Borlan şi Hera, 1984).
Reducerea conţinutului în baze de schimb şi a gradului de saturaţie atrag după

sine micşorarea valorii pH (figura 2).
Modelul matematic pentru descrierea legăturii dintre pH şi Vk are la bază ecuaţia

pH-ului în sistem tampon (Davidescu, 1981).
Măsurătorile de pH făcutedin stratul arat al solului cernoziomoid din experienţele

de lungă durată, în general, au ajuns la valori apropiate de cele obţinute prin calcul cu
ajutorul modelului prezentat în figură.

Din datele prezentate în tabelul 2 reiese că, în condiţiile aplicării an de an a
îngrăşămintelor pe bază de N cu potenţial ridicat de acidifiere a solului, are loc un
proces de debazificare cu scădereaconţinutuluide calciu şi magneziului schimbabil şi

are loc o creştere uşoară a conţinutului de mangan.
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Figura 2 - Variaţia pH-ului suspensiei apoase 1:2,5 în funcţiede gradul de saturaţie

cu baze în stratul arat al solului cemoziomoid de la Suceava

Tabelul 2
Date analitice privind influenţa aplicăriiÎndelungate a ingrăşămintelor cu N

asupra conţinutuluide baze schimbabiIe În stratul arat al solului cernoziomoid
de la Suceava

Doze de N ~i P20S pHîn Conţinutulde :

aplicate anual suspensie Ca l\1g K Na l\fu
kg/ha apoasă

mel1 00 ~ sol uscat

__ 1 __ , .NO_ , PO. . _5.,35 .12,10 , .1.,83 0,34 .0.,11 ,0,109

2 50 O 5,35 12,35 1,83 0,34 0,11 0,096

3 100 O 5,25 12,07 1,69 0,32 0,11 O, 109

4 150 O 5,15 11,80 1,64 0,34 0,11 0,136

5 200 O 5,10 11,40 1,69 0,30 0,11 0,131

6 O 80 5)2 12,90 1,83 0,36 0,11 0,096

7 50 80 5,25 12,40 1,81 ~,33 0,11 O, 109

8 100 80 5,18 12,12 1,71 0,35 0,11 0,116

9 150 80 5,05 11,52 1,58 0,38 0,11 0,136

10 200 80 5,05 11,32 1,58 0,31 0,11 0,151
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Aplicate în doze normale, îngrăşămintele fosfatice au, în general, efect de
conservare a reacţiei solurilor. Superfosfaţii şi alte îngrăşăminte care conţin fosfaţi

inferiori compenseză consumul de calciu din stratul arat (Borlan şi Hera, 1990).
Aportul de calciu cu superfosfatul concentrat este de cca 0,3 unităţi Ca de fiecare

unitate de P,O ... )

Din figura 3 se poate vedea cum modificărilede reacţie sunt determinate, practic
în întregime, de aplicarea îngrăşămintelor cu N.

Figura 3 - Variaţia pH-ului suspensiei apoase 1:2,5 în strat arat în condiţiile aplicării

în staţionar a îngrăşămintelor cu N şi P (1972-1992)

Modificarea valorii pH, ca urmare a fertilizării îndelungate cu sare potasică,

examinată într-un domeniu larg de variaţie al acestui indice agrochimic, nu marchează

o tendinţă clară de evoluţie în cazul solului studiat (figura 4).
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Figura 4 - Variaţia pH-ului suspensiei apoase 1:2,5 în stratul arat al solului
cemoziomoid de la Suceava după 18 ani de aplicare în staţionar a sării

potasice 40%
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Spre deosebire de efectul acidifiant al sării potasice aplicată în regim staţionar,pe
soIurile acide din sudul ţării, consecinţă a acumulării în sol a sărurilor de potasiu şi

sodiu, datorită permeabilităţii foarte scăzute a orizontului argilo-iluvial (50% argilă),

în cazul solului cernoziomoid de la Suceava cu permeabilitatea relativ bună (cca 30%
argilă) a aceluiaşi orizont genetic, a permis Ievigarea anionilor de clor fără să creeze
condiţii pentru manifestarea efectului de sare, responsabil de influenţele menţionate

(Davidescu şi Davidescu Velicica, 1979).
Fertilizarea îndelungată cu potasiu generează anumite modificări în compoziţia

cationilor de schimb, implicând posibilitatea ca, în virtutea legilor schimbului cationic,
o parte a ionilor de calciu să fie înlocuiţi de ionii de potasiu proveniţi din îngrăşământ

(tabelul 3). Potasiul contribuie, astfel, la intensificarea pierderilor de calciu din profilul
solului.

Tabelul 3
Influenţa fertilizării îndelungate cu K (1968-1990) asupra conţinutuluide cationi

schimbabili (me/l00 g sol)

Fertilizare Ca +2 Mg+2 K+ Ma+

NP 12,38 1,80 0,32 0,11

INPK 12,11 1,79 0,51 0,12

Deoarece reacţiile de schimb ionic amintite au loc în cantităţi echivalente,
fertilizarea sistematică cu potasiu nu are influenţă asupra valorii pH.

Gunoiul de grajd aplicat periodic, odată la 3 ani, în doze cuprinse între 20-60 t/ha
are un efect de conservare a reacţiei solurilor slab acide.

Aplicarea an de an a gunoiului de grajd în doze cuprinse între 20-60 t/ha, odată la
4 ani, în experienţade lungă durată de la Suceava a determinat creşteri importante ale
conţinutului de baze de schimb, reducerea coţinutului de aluminiu schimbabil şi creşterea

valorii pH-ului (tabelul 4).
Optimizarea conţinutului de fosfaţi mobili şi, în general, a regimului fosfatic al

solurilor constituie una din condiţiile obiective (poate cea mai importantă) ale creşterii

continue a producţiei vegetale şi ale reducerii fluctuaţiei recoltelor în condiţii climatice
schimbătoare. Odată realizate, nivelurile optime de conţinut ale fosfaţilor mobili în sol
se pot menţine cu cheltuieli relativ mai mici prin aplicarea de îngrăşăminte fosfatice în
doze optime economic.

Aţlllcarf:ade fosfatice care depăşesc consumul de fosfaţi cu recoltele
determina acumulări de fosfaţi mobili şi în
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Tabelul 4
Date privind efectul gunoiului de grajd aplicat periodic la 4 ani şi a

Îngrăşămintelor cu N şi P asupra conţinutuluide baze, pH-ului şi conţinutuluide
aluminiu În stratul arat (0-25 cm) al solului cernoziomoid de la Suceava

pH Conţinutulde eationi sehimbabili
Nr.

Varianta
suspensie

ert. apoasă
Ca Mg K Na Mn Al

1:2,5 me/100 g sol

1 NO PO 5,50 12,70 1,83 0,34 0, Il 0,109 6,30

2 N100 P80 K100 5,20 12,07 1,69 0,59 0,11 0, 100 13.5

20 t/ha 5,68 13,26 1,90 1,06 0,10 0, 126 3,60

3 Gunoi 40 tlha 5,75 13,41 1,96 1,21 0,10 0, 141 2,40

60 t/ha 6,04 13,60 2,01 1,56 0,09 0,160 1,80

Cercetările anterioare, efectuate pe parcursul a 3-4 ani de experimentare cu
îngrăşămintepe acelaşi loc, au ajuns la concluzia că, în general, creşterea conţinutului

de fosfor mobil în stratul arat al solurilor este proporţională cu dozele de îngrăşăminte

fosfatice aplicate.
În experienţa de lungă durată executată pe solul cernoziomoid de la Suceava cu

doze crescânde şi raportate N:P diferite se remarcă tendinţa ca ratele de creştere ale
fosfaţilor mobili să crească până la dozele de 120 kg P

2
0

S
aplicate anual (tabelul 5).

Tabelul 5
Modificarea conţinutuluide fosfaţi mobili În stratul arat (0-25 cm) În solul

cernoziomoid, fertilizat an de an cu N şi P

Ratele de modificare a PAL (P/kg P205) în cazul aplicării anuale
(kg P205/ha)

40 80 120 160 100 (în medie)

0,0353 0,0440 0,0634 0,0223 0,0394

Conţinuturile de fosfaţi mobili determinate în stratul arat al solurilor după 20 ani
de aplicare a îngrăşămintelor cu N şi P sunt arătate în figura 5.

Până la niveluri apropiate de 60 ppm, acumularea fosfaţilor mobili în stratul arat
tinde să aibă loc după o curbă exponenţială.

.La conţinuturi de fosfaţi mobili mai mari de 60 ppm, regresia acestora faţă de
cantitatea totală de P

2
0

S
aplicată în sol pare să aibă loc după o curbă asemănătoare cu

semnul integrării, care constă dintr-o porţiune de formă exponenţială şi o parte superioară,

convexă, cu tendinţă de plafonare la valori foarte mari ale Pr
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Figura 5 - Diferenţierea conţinutului de fosfaţi mobili (PAL) în stratul arat în
condiţiile fertilizării îndelungate cu N şi P

Regresiile fosfaţilor mobili (PAL) faţă de L: P
i

sunt rezultante ale unor procese
complexe de mobilizare, absorbţie în plante şi imobilizare a fosfaţilor în sol, aceasta din
urmă câştigând în intensitate pe măsura acumulării fosfaţilor în sol. Ca urmare a
interacţiunii acestor categorii de procese, acumularea de fosfaţi mobili nu poate fi, într
o perioadă mai lungă de timp, direct proporţională cu cantităţile totale de îngrăşăminte

fosfatice aplicate în sol (Borlan şi Hera, 1984).
Prima porţiune (exponenţială) a curbei de regresie corespunde aplicării îngrăşămintelor

fosfatice în doze anuale mici şi moderate (40-80 kg P2O/ha/an), comparabile cu consumul
de fosfor pentru formarea recoltelor. Aceste porţiuni a curbei îi corespunde cea mai ridicată
eficienţă a îngrăşămintelor fosfatice (sporuri relativ mari), deşi consumul specific de substanţă

activă din îngrăşăminte pe tona de produs vegetal este şi el mai mare, aceasta variind invers
proporţional cu conţinutul fosfaţilormobili în sol.

În porţiunea mediană a curbei de regresie se constată cele mai mari rate de
acumulare a fosfaţilor mobili. Acestei porţiuni îi corespund conţinuturide fosfaţi mobili
cuprinse între cca 20 şi 60 ppm PAL, între aceste limite situându-se nivelurile de conţinut

ale fosfaţilormobile pentru majoritatea culturilor de câmp din ţara noastră - printre care
şi cartoful.

Datorită creşterii însemnate a aportului de fosfor din rezerva solului, efortul relativ
al îngrăşămintelor fosfatice se reduce treptat, dar şi recoltele care se obţin în condiţii de
asigurare bună a plantelor cu azot devin mai puţin dependente de variaţia factorilor
climatici.

În porţiunea superioară a curbei de regresie, rata de acumulare a fosfaţilor mobili
se reduce datorită intensificării proceselor care determină ieşirea fosfaţilor mobili din
sol. Se are în vedere consumul sporit (adesea "luxuriant") de fosfor în plante, evoluţia
mai rapidă a fosfaţilor spre forme stabile (retrogradate) şi posibilitatea migrării lor din
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stratul subarat de sol, întrucât la conţinuturi ale fosfaţilor mobili de peste 60 ppm PAL
în soluţiile lipsite de carbonaţi, creşte mult concentraţia fosforului în soluţia solului.

Corespunzătoare pantei schimbătoare din cele trei porţiuni ale curbei de regresie
din figura 5, rata acumulări specifice a fosfaţilor mobili (PAL ppmPIl kg P

2
0

5
aplicat

cu îngrăşămintele) se modifică şi în funcţie de conţinutul de PAL, realizat în solIa un
moment dat.

Regresia L\ PAL faţă de PAL, se desfăşoară în condiţiile solului cernoziomoid de
la Suceava după o curbă în formă de clopot (figura 6).
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Figura 6 - Rata specifică de acumulare a fosfaţilor mobili în stratul arat în funcţie

de conţinutul ini ţial de fosfaţi mobili (PAL) în condiţiile aplicării anuale
a 40-160 kg P2O/ha ca superfosfat

Cuantumul influenţării conţinutului de fosfaţi mobili în stratul subiacent celui
arat depinde atât de dozele anuale de PP 5 şi de durata fertilizării cu fosfor, cât şi de
însuşirile chimice şi fizice pe care le prezintă solul în profilul său.

Date tipice privind repartizarea fosfaţilor mobili în profilul solului cernoziomoid,
după 20 de ani de aplicare în staţionar a îngrăşămintelor cu N şi P se prezintă în figura 7.

Dozele mari de fosfor aplicate în staţionar în condiţiile solului cernoziomoid au
influenţat conţinutul fosfaţilormobili până la adâncimea de 35 cm.

Aplicarea periodică de gunoi contribuie substanţial la ameliorarea regimului
fosfatic al solurilor, nu numai prin restituirea în sol a unei părţi din fosforul extras cu
recoltele, ci şi prin aportul de energie chimică a substanţelor organice şi stimulare a
activităţii microorganismelor.

Diferenţierea conţinutului de fosfaţi mobili (PAL) în stratul arat al solului
cernoziomoid de la Suceava, prin aplicarea periodică a gunoiului de grajd în doze cuprinse
între 20-60 t/ha, este reprezentată în figura 8.
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Figura 7 - Repartizarea fosfaţilor mobili (PAL) în profilul soluluI cernoziomoid
de la Suceava după 18 ani de aplicare a îngrăşămintelor în staţionar
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Figura 8 - Diferenţierea conţinului de fosfaţi mobili (PAL) în stratul arat prin
aplicarea periodică a gunoiului de grajd (1972-1992)

Cât priveşte cuantumul acumulării fosfaţilor mobili prin aplicarea periodică a
gunoiului de grajd, acesta este 0,071 ppm PALl1 t gunoi, o tonă de gunoi echivalând ca
efect asupra conţinutului de fosfaţi mobili din stratul arat cu 1,8-2,4 kg P2O5 din
superfosfat.

VoI xx 87



Când nu se aplică îngrăşăminte fosfatice sau organice, iar solul se cultivă obişnuit

cu plante de câmp, are loc o scădere a conţinutului de fosfaţi mobili în stratul arat.
Consumul de fosfor pentru formarea recoltelor şi evoluţia termodinamică prin

procese chimice şi fizice complexe determină scăderea energiei fosfaţilor solului, ceea
ce se traduce şi prin reducerea conţinutului de fosfati mobili şi solubilităţii lor în apă.

Aceasta face ca, în cazul neaplicării de îngrăşăminte fosfatice, conţinutul fosfaţilor

mobili să fie o rezultantă a desfăşurării în sensuri contrare a două categorii de procese
de scădere, prin consum în plante şi imobilizare şi de creştere, prin mobilizare biochimică.

Datorită interacţiunii acestor procese contrare, după o perioadă lungă de timp
devine manifestă tendinţa ca fosfaţii mobili în stratul arat al solului nefertilizat cu fosfor
să se păstreze la un nivel minim de echilibru, caracteristic fiecărui sol şi sistem de
agricultură.

Potrivit datelor obţinute în experienţa de lungă durată (figura 9) în cazul fertilizării

cu fosfor, conţinutul fosfaţilor mobili PAL în stratul arat tinde să se stabilizeze în jur de
6-10 ppm.
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Figura 9 - Scăderea conţinutului de fosfaţi mobili (PAL) în stratul arat al solului
cemoziomoid de la Suceava în cazul neaplicării îngrăşămintelor fosfatice
pe parcursul a 18 ani (1974-1990)

Datele de analiză a solului din experienţa de lungă durată nu evidenţiază

deocamdatăo influenţă certă a aplicării îngrăşămintelor cu azot asupra ritmului de scădere

a fosfaţilor mobili în soIurile nefertilizate cu fosfor. Se poate, însă, sconta ca influenţa

azotului asupra evoluţiei fosfaţilor mobili să difere cu timpul în legătură cu nivelul de
fosfatare ŞI cu reacţia solului. Întru-un sol cu reacţie slab acidă (pH 5,6-6,0) cum este
solul cemoziomoid de la Suceava, aplicarea îngrăşămintelor cu N va accelera ritmul de
scădere al fosfaţilor, iar influenţa lor în acest sens va fi mai însemnată la nivele ridicate
de fosfatare (Reichbuch şi colab.).
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Acumularea potasiului în sol
În evaluarea ratei de acumulare a potasiului mobil se operează, în general, cu date

anuale.
Cauza majoră a interpretărilor bazate pe date anuale, ar fi variabilitatea însemnată

a valorilor nivelului de aprovizionare cu potasiu mobil de la un an la altul.
De exemplu, în cazul solului studiat, pe o perioadă îndelungată de timp, conţinutul

de potasiu mobil al variantei nefertilizate cu potasiu a oscilat între 31 şi 92 ppm, fără să

se constate cea mai vagă ordonare sistematică a acestei fluctuaţii. De multe ori variaţia

nesistematică a conţinutului de potasiu mobil în cursul anilor este mai pronunţată decât
modificările anuale induse prin fertilizarea cu acest element. ° primă explicaţie a
cauzalităţii acestei variabilităţi poate fi, eventual, reproductibilitatea AL, însă în generarea
dispersiei considerabile a conţinutului de potasiu mobil este implicată preponderent şi

dinamica sezonieră a formelor de potasiu din sol (Kurtinecz, 1989).
Contrar variabilităţii însemnate de timp, se constată o relaţie liniară şi de

proporţionalitate directă între dozele acumulate de potasiu (K
2
0 kg/ha şi amplitudinea

diferenţei conţinutului de potasiu mobil din variantele fertilizate cu potasiu în diferite
doze, respectiv cele nefertilizate cu acest element (figura 10).
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Figura 10 - Diferenţierea conţinutului de K mobil (KAL) în stratul arat al solului
cernoziomoid după 18 ani de aplicare în staţionar a sării potasice 40%

Analizând acumularea potasiului mobil în sol, corespunzător diferitelor doze
utilizate, se constată o rată de acumulare de 5 ppm K-AlilOO kg K

2
0, provenită din

sarea potasică.
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Aceasta înseamnă că, în stratul arat, se regăseşte numai 20-25 0,/0 din cantitatea
totală de potasiu administrat, sub formă extractibilă cu acetat lactat de amoniu. Rata de
acumulare a potasiului mobil în stratul arat, calculată pe baza datelor multianuale, este
comparabilă ca ordine de mărime, cu valorile pentru majoritatea solurilor din ţară.

Aplicarea în doze crescânde a gunoiului de grajd la interval de 4 ani determină, în
medie pe mai mulţi ani, o rată de modificare a conţinutului de potasiu mobil de 3,1-4,1
ppm raportat la 1 t gunoi/ha/an. Aceasta corespunde unei rate de acumulare în jur de
0,15-0,20 ppm K - AlIl t gunoi de grajd administrat odată la 4 ani (Borlan şi era, 1984).

Pe baza datelor obţinute se poate afirma că 1 t gunoi echivalează cu 4-5 kg K
2
0

din îngrăşământul mineral, ca efect asupra conţinutului de potasiu mobil din sol.
Dacă se operează cu un conţinut mediu de 0,5-0,6 % ~O al gunoiului, atunci,

potrivit ratei de aCU1TIulare calculate, se regăseşte în orizontul arat, sub formă extractibilă

în acetat lactat de amoniu, 50-60 % din cantitatea de potasiu încorporată. În consecinţă,

rata acumulăriipotasiului din gunoi este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât în sarea
potasică.

În concluzie, materia organică fixând mai labil potasiul provenit din gunoi este
explicabil că o parte mai însemnată a ionilor de potasiu din îngrăşământulorganic să fie
recuperată,prin tratarea solului cu o soluţie de acetat lactat de amoniu, în comparaţie cu
ionii de potasiu proveniţi din sarea potasică, mult mai susceptibil pentru a fi reţinuţi în
poziţii cu selectivitate ridicată. Această constatare întăreşte supoziţia că gunoiul de grajd
este un furnizor mai bun de potasiu pentru plante decât sarea potasică.

Rata de acumulare a potasiului mobil, în orizontul arat, tinde să se reducă pe
măsura creşterii duratei de experimentare în regim staţionar, pentru ca după 6-8 ani să

se situeze la un nivel minimal invariabil atât prin aplicarea gunoiului, cât şi a sării

potasice (figura 11).
În numeroase lucrări de specialitate se evidenţiază că ionii de potasiu, practic, nu

se deplaseză de la locul încorporării în sol. Totuşi în anumite condiţii (regim abundent
de precipitaţii, textură lutoasă, fertilizare îndelungată), are loc o deplasare a potasiului
pe profil, în sens descendent.

Analiza chimică regăseşte în stratul arat (0-25 cm), sub formă mobilă 20-25 0,/0

din potasiul provenit din aplicarea sării potasice şi 50-60 % din potasiul administrat sub
formă de gunoi, o parte considerabilăa acestora fiind identificate în orizontul subiacent.

Ca urmare, se înregistrează modificări marcante ale conţinutului de potasiu mobil
până la adâncimea de 40 cm, aşa cum rezultădin figura 12 care prezintă repartizarea pe
profil a conţinutului de potasiu mobil după 21 de ani de fertilizare sistematică cu sare
potasică.
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CONCLUZII

Pe baza rezultatelor obţinute se pot formula următoarelerecomandări:

1. Însuşirile agrochimice ale soIurilor se modifică în timp sub influenţa îngrăşămintelor,

aceasta condiţionând, în bună măsură, gradul de succes al producţiei vegetale.
2. Azotul este elementul principal care contribuie la scăderea pH-ului.
3. Îngrăşămintele cu fosfor, prin influenţapozitivăpe care o au asupra fosfaţilormobili,

constituie factorul principal de sporire a fertilităţii solOOlor.
4. Rata de acumulare a potasiului mobil, în orizontul arat, să se reducă pe măsura

duratei de experimentare în regim staţionar, pentru ca după 6-8 ani de cercetare să se situeze
la un nivel minimal invariabiL
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THE RESULTS OF THE RESEARCHES CONCERNING THE
IMPROVING OF THE FERTILIZERS DOSES FOR POTATO WITH A 4
YEARS CROPROTATION ON THE CHERNOZEM SOIL FROM
SUCEAVA

Abstract

Synthesizing the results of an experimental complex carried out for a long time,
concerning fertilization with improved doses of fertilizers within a crop rotation of4 years
with potatoes on a chemozem soil in Suceava. The paperanalyses the number ofmodifications
undergone by the chemical characteristics ofthe soil under the influence ofvarious doses of
NPK and manure. It is analysed the modification of the pH under the influence ofvarious
and repetated doses of N, as well as the moderation of this effect under the influence of
phosphorus. It was noticed an important accumulation of mobile P and K in case of an
yearly using of chemical fertilizers with these elements. It is underlined the important
contribution ofthe manure in the accumulation ofmobile potassium in soH.

Keywords: fertilization, N.P.K., manure, acumulation in soil.
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Tables:

1. Data concerning the decreasing alkalinity ofthe stratum (0-25 cm) produced by
applying into stationary offertilisers with N in doses between 0-200 kg s.a./ha

2. Analytical data concerning the influence ofthe application for a long period of
time offertilzers with N upon the content ofbases changable in the plonghed stratum of
the chernozem from Suceava.

3. The influence of a long time fertilization with K (1968-1990) upon the content
ofchangable cations (me/100 g soil)

4. Data concerning the effect ofthe manure applied periodically at 4 years and of
the fertilizers with N and P upon the content ofbases, pH and aluminium in the ploughed
stratum (0-25 cm) ofthe chernozem soil from Suceava.

5. The modification ofthe content of mobile phosphates in the ploughed stratum
(0-25 cm) in the chernozem soil fertilized for one year with N and P.

Figures:

1. The relation between the pH of the watery suspension 1:2,5 and the VK degree of
saturation with the basis in the ploughed stratum ofthe chemozem soi1 from Suceava.

2. The variation ofthe pH ofthe watery suspension 1:25 depending on the degree of
,'laturation with bases in the ploughed stratum ofthe chemozem soil from Suceava.

3. The variation ofthe pH ofthe watery suspension 1:25 in the ploughed stratum in
the conditions of applying of fertilizers with N and P, in the stationary (1972-1992).

4. pH variation ofthe watery suspension 1:2,5 in the ploughed stratum ofchernozem
soil from Suceava after 18 years ofapplying in stationary, ofpotassium salt 40 %.

5. The differention ofthe content ofmobile phosphates (PAL) in the ploughed stratum
the conditions of a prolonged fertilization with N and P.

6. The specific of accumulation of mobile phosphates in the ploughed stratum
depending on the initial content ofmobile phosphates (PAL) in the conditions ofon yearly
application of40-160 kg pp/ha as superphosphates.

7. The allocation ofmobile phosphates (PAL) into the profile ofchemozem soil from
Suceava after 18 years ofapplication offertilizers in stationary.

8. The differentiation of the mobile phosphates content in the ploughed stratum by
periodically application of the manure (1972-1992).

9. The diminishing ofthe mobile phosphates content (PAL) in the ploughed stratum
ofthe chemozem soil from Suceava in case ofnon-applying phosphates fertilizers along 18
years (1974-1990).

10. The differentiation ofthe K mobile content (KAL) in the ploughed stratum of
chemozem soil after 18 years ofapplication ofpotassium salt 40 % in stationary.

11. The modification in time ofthe accumulation ratio ofthe mobile potassium from
the ploughed horizon due to a systematic fertilization with manure and potassium salt.

12. The profile variation of the mobile potassium content (KAL) after 19 years of
systematic fertilization.
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REZULTATELE PRIVIND UTILIZAREA GUNOIULUI DE
PĂSĂRI LA FERTILIZAREA CARTOFULUI

S. IANOSJl, Maria IANOSJl

REZUMAT
Cercetările efectuate în perioada 1984-1988 la ICPC Braşov, pe un sol

cernoziomoid, cu textură lutoasă, au urmărit reducerea cantităţilor de îngrăşăminte

chimice prin înlocuirea lor cu gunoi de păsări şi gunoi de grajd. Gunoiul de păsări cu
aşternutde paie a provenit de la crescătoria de curci. Efectul dozelor de gunoi de păsări,

folosit în cantităţi de 10,20 şi 30 t/ha, a fost comparat cu doza de 30 t/ha gunoi de grajd
pe fonduri de 0,35,70 şi 105 kg N/ha.

Au fost obţinute sporuri însemnate de producţie atât prin creşterea dozekr de
azot, cât şi pe seama îngrăşămintelor organice. Se pot realiza producţii de peste 35 t/ha
şi fără îngrăsământ organic, dacă se aplică cel puţin 105 kg N/ha, dar producţiilepot fi
la fel de ITIari şi dacă se administrează numai 10-30 t/ha gunoi de păsări, fără fertilizare
minerală.

Fertilizarea organică cu gunoi de păsări asigură producţii superioare, faţă de gunoiul
de grajd, pe toate agrofondurile cu azot. Pentru a creşte efectul îngrăşămintelororganice,
se recOlTIandă fertilizarea combinată organo-minerală. Pe măsura creşterii dozelor de
gunoi de păsări se pot reduce dozele de azot.

Din punct de vedere economic, energetic şi al evitării poluării solului, gunoiul de
păsări constituie o sursă valoroasă de fertilizant organic pentru cultura cartofului.

Cuvinte cheie: fertilizare organo-minerală, gunoi de păsări.

INTRODUCERE
Deşi consumul îngrăşămintelor chimice a crescut în ultimele decenii, criza

ITIondialăde energie fosilă readuce în actualitate toate formele de îngrăşăminte organice,
care rămân de neînlocuit pe soIurile destinate anumitor culturi, cărora le îmbunătăţesc

fundamental însuşirile fizico-chimice şi biologice (Lixandru, şi colab., 1990). Pentru a
asigura în perspectivă creşterea continuă a fertilităţii solului, fertilizarea numai cu
îngrăşăminte chimice nu poate substitui efectele celei organice, cu produse de natură

biologică, îndeosebi pentru refacerea humusului mineralizat şi ameliorarea însuşirilor

solului (Dorneanu, 1984).

I ICPC Braşov
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DupăBorlan şi Rera (1984), din cantităţile de îngrăşăminte organice existente în
ţară se pot acoperi anual cca 10°,10 din necesarul de azot şi fosfor şi 250/0 din necesarul de
potasiu al culturilor agricole.

Toate culturile reacţionează favorabil la fertilizarea organică. Ţinând seamă însă

de cheltuielile şi de consumul ridicat de combustibil necesar pentru lucrările de pregătire,

transport şi împrăştiere a acestor îngrăşăminte cu volum mare, precum şi de cerinţa ca
aceste cheltuieli să fie recuperate prin valoarea sporurilor de producţie, trebuie stabilită

o prioritate a culturilor la care fertilizarea organică este mai eficientă (Borlan şi colab.
1982). Cartoful face parte dintre aceste culturi.

Fertilizarea organică a devenit oportună în condiţiile actuale ale agriculturii
moderne atât datorită eficacităţii sale ridicate în ameliorarea solului, cât şi datorită

condiţiilor economico-sociale care o impun şi anume: producţia industrială a
îngrăşămintelor chimice - lilnitată de sursele de materie primă şi energetice - costurile
ridicate de fabricaţie, evitarea acmnulării unor cantităţimari de îngrăşăminte organice,
care nefolosite pot deveni surse de poluare a mediului (Dorneanu, 1984).

Capacitatea ridicată de producţie a actualelor soiuri de cartof cât şi caracterul
intensiv al culturii pot fi evidenţiate numai în condiţii de fertilizare corespunzătoare.

Cartoful reacţionează bine atât la fertilizarea organică, cât şi la cea chimică, dar mai
ales la aplicarea combinată a acestora.

Fertilizarea lTIixtă, cu îngrăşămintechimice aplicate în fiecare ciclu vegetal, pe un
fond fertilizat cu îngrăşălninte organice, este o concepţie care în prezent întruneşte

toate exigenţele ştiinţifice. Sistemul de agricultură bazat pe o gamă largă de îngrăşăminte

organice şi minerale este un sistem chimico-biodinamic, asigurând un regim optim de
nutriţie a plantelor, conservarea şi mnelorarea periodică a conţinutului de humus şi a
însuşirilor solului condiţionat de humus, acmTIularea de azot în sol pe cale biologică,

prevenirea poluării chilnice (Dorneanu, 1984).
S-a observat că, la aplicarea gunoiului de grajd împreună cu îngrăşămintele

chilnice, creşte coeficientul de valorificare a substanţei active de către plante. In
numeroase experienţe efectuate mai recent, este atestată eficienţa mai ridicată atât a
îngrăşămintelor chimice, cât şi a gunoiului de grajd, când acestea se aplică împreună.

Gradul de valorificare a îngrăşămintelor, cât şi sporul de producţie realizat pe o
unitate de element nutritiv, diferă în funcţie de natura îngrăşământului,fertilitatea naturală

a solului, clin1ă şi condiţiile tehnologice.
Îngrăşămintele cu azot determină în primul rând, pe majoritatea solurilor, nivelul

producţiei. Azotul este elementul prin intermediul căruia producţia poate fi crescută

rapid şi sigur. După Barada (1963); Rera şi colab (1984) sporul de producţie la cartof
pentru 1 kg N este de 70-90 kg tuberculi. Costul ridicat al îngrăşăminte lor chimice pe
bază de azot şi efectul lor poluant, dacă se utilizează în doze ridicate, impun utilizarea
pe scară lnai largă a diferitelor tipuri de îngrăşăminte organice.

Dorneanu, (1984), citând diferiţi autori, arată că în condiţii de neirigare, pe soIurile
de tipul cernoziOln levigat, în zonele favorabile de cultură şi atunci când s-au utilizat
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cantităţi de 20-40 t gunoi de grajd/ha, sporurile de producţie la cartof au fost între 180
şi 860 kg tuberculi/t de gunoi.

Îngrăşămintele organice constituie şi o sursă importantă de azot, conţinând acest
element sub formăde combinaţii organice mai mult sau mai 'puţin mineralizate, în funcţie

de provenienţa, structura şi gradul de fermentaţie. Îngrăşămintele organice sunt
considerate ca surse care cedează lent azotul în timp, în funcţie de temperatura, umiditatea
şi gradul de aerare al solului. Dacă aceste condiţii sunt necorespunzătoare, îngrăşămintele
organice pot constitui o sursă insuficientă de azot în primele faze de vegetaţie, mai ales
pe soIurile grele, umede şi reci, unde procesele microbiene sunt mult mai reduse.

Se estimează că 50-60% din azotul total al gunoiului aplicat are efect direct sau
remanent asupra culturilor, 10-20% se pierde prin volatilizare sau denitrificare, iar restul
se înfiltrează în straturile inferioare celui de distribuţie a rădăcinilor (Arnon, 1976, citat
de Lixandru, 1990). .

După Dorneanu (1984), sporurile de producţie ce se obţin în medie cu 10 t gunoi
de grajd/ha, echivaleazăcu o fertilizare chimică complexă de cca: 40 kg N, 40 kg P2 05
şi 60 kg K2 O. Faţă de nevoia cartofului de cel puţin 120 kg N, 45 kg P2 05 şi 200 kg K2

O/ha, contribuţia gunoiului de grajd, aplicat singur, este redusă, fiind necesară

completarea dozelor de elemente cu îngrăşămintechimice (Fagin, 1978, citat de Borlan,
şi colah. 1982).

Gunoiul de grajd sau diferitele dejecţii animale au un conţinut bogat de macro şi

microelemente, pe lângă care mai conţin şi o serie de hormoni şi microorganisme. Gunoiul
de păsări are un conţinut ridicat în elemente nutritive, în comparaţie cu gunoiul de
grajd, fiind mai concentrat. Prin utilizarea volumelor mai mici, costurile de producţie

sunt mai scăzute decât la aplicarea gunoiului de grajd.
Pe baza unei sinteze (după mai mulţi autori), făcută de Domeanu (1984), prezentăm

mai jos compoziţiagunoiului de bovine comparativ cu cel de păsări (găini):

Provenienţa
Compoziţie (%)

dejecţiei
<-

solide Apă s.u. N P K Ca Mg S

Bovine 83,8 16,2 0,30 0,10 0,16 0,25 0,08 0,Ql

Găini 56,0 44,0 1,63 0,67 0,70 1,90 0,44 0,18

Suma principalelor elemente, menţionate în tabel, în gunoiul de bovine este de
0,9 %, în timp ce în gunoiul de păsări este de 5,52%, iar conţinutul de s.u. de 2,7 ori mai
mare.

Scopul cercetărilor întrerprinse a fost stabilirea posibilităţii de valorificare a
gunoiului de la crescătoria de curci şi a efectului acestuia asupra producţiei la cartof, în
comparaţie cu gunoiul de grajd, ca şi elaborarea unei tehnologii de fertilizare organo
minerală, mai puţin poluantă şi rentabilă, în care să fie reduse dozele de azot.
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Rezultatele privind utilizarea gunoiului de păsări la jertilizarea carto/uiul

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE.

Cercetările s-au efectuat în perioada 1984-1988 la ICPC Braşov, pe un sol
cernoziomoid cambic, cu textură lutoasă, având un conţinut de argilă între 30 şi 32 %;
humus 5,0-5,6%; pH 6,8; N total 0,18 mg %; Pps 10 mg%; ~O 11 mg%.

Experienţa a fost de tip bifactorial, având următoarea structură:

Factorul A - agrofondul organic - cu graduările:

al - fără îngrăşământ organic;
a

2
- gunoi de grajd 30 t/ha;

a
3

- gunoi de curci 10 t/ha;
a

4
- gunoi de curci 20 t/ha;

as - gunoi de curci 30 tlha.
Gunoiul de grajd a fost de la bovine, cu aşternut de paie şi fermentat timp de doi

ani, iar cel de curci, tot cu aşternut de paie, fermentat un an. Îngrăşămintele organice s
au administrat toamna şi au fost încorporate în sol prin arătura adâncă.

Factorul B - fertilizarea minerală cu azotat de amoniu - având graduările:

b l - N Okg/ha;
b

2
- N 35 kg/ha;

b
3

- N 70 kg/ha;
b4 - N 105 kg/ha.

Din combinaţiaacestor factori şi graduări au rezultat 20 de variante, care au fost
amplasate randomizat în blocuri subdivizate în trei repetiţii.

Toată experienţa a avut un agrofond comun şi uniform cu 153 kg/ha Pps şi 300
kg/ha ~O. Îngrăşămintele chimice cu fosfor şi potasiu au fost administrate toamna şi

încorporate în sol cu arătura, iar cele cu azot s-au administrat primăvara, înainte de
pregătirea patului germinativ.

Conţinutul mediu în principalele elemente nutritive a îngrăşămintelor organice
utilizate este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1
Conţinutul mediu de azot, fosfor şi potasiu al gunoaielor utilizate in experienţă

% din masa umedă
Specificare

N P205 K20

Gunoi de grajd 0,5 0,3 0,5

Gunoi de curei 1,6 0,4 0,8 I

Ca material biologic s-a folosit soiul Desiree (categoria biologică Elită), care s-a
plantat la distanţa de 75x25 cm, cu o densitate de 53.330 cuiburi/ha, folosind sămânţă

din fracţia mare (45-55 mm).
În timpul vegetaţiei, în perioada înfloritului maxim (10-20 VII) s-a determinat la

fiecare variantă numărul de tulpini principale şi greutatea masei vegetative la cuib, cât
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şi producţia pe categorii de mărime a tuberculilor. La recoltarea finală s-a determinat
numărul mediu de tuberculi la cuib şi producţia totală pe structură de mărimi.

Prelucrarea statistică a datelor s-a făcut prin analiza varianţei, pentru determinarea
diferenţelor limită de semnificaţie la principalele elemente urmărite.ale producţiei şi

regresii polinomiale, pentru creşterea producţiei în funcţie de doza de azot pe diferite
fonduri de îngrăşământ organic.

La analizele economice s-a avut în vedere numai sporul de producţie pe tona de
gunoi sau kg N, faţă de variantele nefertilizate organic sau cu azot.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Principalele aspecte care s-au urmărit a fi evidenţiate în această experienţă au
fost: stabilirea efectului îngrăşălnintelororganice şi al azotului asupra creşterii producţiei

atât separat, cât şi în combinaţie, posibilitatea folosirii gunoiului de păsări la cultura
cartofului, stabilirea dozelor optime şi a efectelor gunoiului de păsări în comparaţie cu
cel de grajd, unele aspecte economice.

După datele prezentate în tabelul 2 rezultă că atât azotul, cât şi îngrăşămintele

organice au avut un efect puternic asupra nivelului de producţie. Faţă de varianta cu N °
şi nefertilizat organic atât prin fertilizarea cu azot la toate nivelele, cât şi la toate dozele
de îngăşălninte organice s-au obţinut producţii semnificativ mai mari, cu excepţia

variantei cu N °şi 30 t/ha gunoi de grajd. Producţiile cresc odată cu creştereadozelor de
azot şi a celor de îngrăşăn1ântorganic.

Tabelul 2
Producţia realizată la fertilizarea cu îngrăşăminte organice şi cu azot

(soiul Desiree, Braşov 1984-1988)

Producţia de tuberculi (Uha) la Media pe
Agrofond organic (tlha) doza de azot kg s.a.lha agrofond

NO N35 N70 NI05 organic (t/ha)

Fără gunoi 27,7 31,1 34,1 36,1 32,3

30 gunoi de grajd 30,5 35,3 38,5 40,2 36,1

10 gunoi de păsări 34,4 38,4 41,0 42,1 39,0

20 gunoi de păsări 39,2 40,7 42,4 44,4 41,7

30 gunoi de păsări 41,2 42,9 45,1 48,1 44,3

Media pe fond azot (tlha) 34,6 37,7 40,2 42,2

DL 50/0 = 2,8 t/ha; 1%= 3,8 t/ha; 0,1 % = 5,0 t/ha
Valorile medii ale producţiei de pe toate agrofondurile organice arată că, prin

creşterea dozelor de azot, creşte şi nivelul producţiei, dar sporurile semnificative se
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Rezultatele privind utilizarea gunoiului de păsări la .tertii/zarea carto/ulul

obţin numai la doza de 35 kg N/ha, faţă de N O şi cu 105 kg N/ha, faţă de 35 kg N/ha.
Între doza de 70 kg N, faţă de 35 kg N şi 105 kg N, faţă de 70 kg N/ha nu se înregistrează

sporuri semnificative de producţie.

Fertilizarea organică are, de asemenea, o influenţă pozitivă asupra producţiei.

Producţia creşte semnificativ, faţă de nefertilizat chimic, indiferent de tipul şi doza de
îngrăşământ organic.

Efectul fertilizării cu azot asupra producţiei.

Prin creşterea dozelor de azot de la Ola 35, 70 respectiv 105 kg s.a./ha s-au obţinut

creşteri însemnate de producţie pe fiecare agrofond organic de fertilizare. Cu numai 35
kg N/ha, faţă de nefertilizat cu azot, s-au obţinut sporuri semnificative de producţie atât
pe agrofondul nefertilizat organic, cât şi pe cele cu 30 t/ha gunoi de grajd, respectiv 10
t/ha gunoi de păsări. Cu 70 kg N/ha, faţă de 35 kg N/ha, sporul a fost semnificativ
numai la varianta nefertilizat organic şi cea cu 30 t/ha gunoi de grajd.

Creşterea dozelor de azot de la 35 la 70 şi de la 70 la 105 kg/ha, pe agrofondurile
de 10, 20 şi 30 t/ha gunoi de păsări, nu a adus sporuri semnificative de producţie. Pe
aceste agrofonduri producţia a crescut semnificativ numai la creşterea dozei de azot de
la 35 la 105 kg/ha. Pe agrofondul de 30 t/ha gunoi de păsări, prin creşterea dozei de azot
de la Ola 35 şi de la 35la 70 kg/ha nu s-au înregistrat creşteri semnificative de producţie,

creşterea a fost selnnificativă însă, dacă doza de azot a crescut de la 70 la 105 kg/ha
(tabelul 2).

După graficul prezentat în figura 1 se observă că aceleaşi doze de azot asigură

creşteri însemnate de producţie pe măsură ce agrofondul organic se îmbunătăţeşte. Cu
10,20 sau 30 t/ha gunoi de păsări se obţin producţii superioare celor realizate cu 30 t/ha
gunoi de grajd. Pe aceste agrofonduri şi dozele de azot se valorifică mai bine.

Pe agrofondul nefertilizat organic, fată de Okg N/ha, toate dozele de azot au asigurat
creşteri foarte semnificative de producţie. Valoarea absolută a sporurilor de producţie

însă, prin creşterea dozei de azot de la Ola 35, de la 35 la 70 şi de la 70 la 105 kg N/ha,
are o tendinţă de scădere de la 3,61a 2,8 respectiv 2,0 t/ha. Creşterea dozei de azot de la
70 la 105 kg N/ha nu a mai realizat un spor semnificativ (2,0 t/ha).

Pe agrofondul de 30 t/ha gunoi de grajd, faţă de Okg N/ha, s-a obţinut un spor
foarte semnificativ de producţie, dacă s-a aplicat doza de 35 kg N/ha (4,8 t) şi un spor
semnificativ, dacă doza de azot a crescut de la 35 la 70 kg/ha (3,2 t). Prin creşterea în
continuare a dozei de azot la 105 kg/ha, sporul a devenit nesemnificativ (1,7 t).

agrofondul de lOt/ha gunoi de păsări, nivelul producţiilor obţinute este mult
mai ridicat decât cele realizate cu 30 t/ha gunoi de grajd, la fiecare doză de azot. Spor
foarte semnificativ de producţie s-a realizat numai la 35 N faţă de Okg N/ha. Prin
mărirea în continuare a dozelor de azot sporurile din ce în ce mai mici, rămânând
nesemnificative.

agrofondurile cu 20 şi 30 gunoi de păsări, producţiilor creşte în
continuare atât cu creşterea cantităţii de gunoi, cât şi a dozelor de azot. Spre deosebire

primele trei unde dozei de azot de
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producţie s-au micşorat, la aceste două agrofonduri organice, sporurile de producţie

cresc odată cu creşterea dozei de azot, dar ele rămân nesemnificative, cu excepţia variantei
30 t/ha gunoi de păsări şi 105 kg N/ha (3,0 t/ha). (figura 1)
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Figura 1- Influenţa fertilizării cu azot pe diferite agrofonduri organice
Soiul Desiree, Braşov 1984-1988

Efectul fertHizăriiorganice asupra producţiei.

Prin datele prezentate în figura 2 se poate analiza efectul fertilizării organice pe
diferite nivele de asigurare a azoţului. Se obervă că pe toate fondurile de azot
fertilizarea organică a asigurat creşteri foarte semnificative de producţie.

Pe agrofondulnefertilizat cu azot, cu lOt/ha gunoi de păsări faţă de 30 t/ha
gunoi de graj d, sau cu 20 t/ha gunoi de păsări, faţă de lOt/ha, se realizează sporuri
semnificative de producţie. Crescând doza de gunoi de păsări la 30 t/ha, sporul nu
este semnificativ.

Pe agrofondul cu 35 kg N/ha, sporuri semnificative se realizează prin aplicarea
de 30 t/ha gunoi de grajd faţă de nefertilizat organic, sau cu lOt gunoi de păsări

faţă de 30 t gunoi de grajd. Aplicarea dozei de 20 t gunoi de păsări, faţă de 10 t, sau
30 t, faţă de 20 t/ha gunoi de păsări, nu aduce spor semnificativ de producţie.

Pe agrofondul de 70 kg N/ha cu 30 t/ha gunoi de grajd, faţă de nefertilizat
organic, se asigură un spor semnificativ de producţie. Între lOt gunoi de păsări şi

30 t gunoi de grajd, sau 20 şi lOt/ha, respectiv 3Oşi 20 t/ha gunoi de păsări, sporurile
nu sunt semnificative. În schimb, cu 20 sau 30 t/ha gunoi de păsări, faţă de 30 t/ha
gunoi de grajd, diferenţele de producţie obţinute sunt foarte semnificative.
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Situaţia este identică şi dacă se asigură o doză de 105 kg N/ha, caz în care
însă cu 30 t/ha gunoi de păsări, faţă de 20 t/ha, se înregistrează o creştere

semnificativă a producţiei.
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Figura 2 - Influenţa fertilizării organice pe diferite fonduri de azot
Soiul Desiree, Braşov 1984-1988

Efectul fertilizăriiorgano-minerale asupra producţiei.

Din datele prezentate mai sus rezultă că, prin fertilizarea combinată organo
minerală, se pot realiza producţii mai ridicate decât cele obţinute numai cu fertilizare
minerală sau numai organică. Combinareajudicioasă a celor două tipuri de îngrăşământ

permite reducerea dozelor la fiecare în parte, dar mai ales a azotului, care poate deveni
un element poluant. După cum se prezintă în tabelul 3, se pot obţine izoproducţii prin
combinarea diferitelor doze de azot şi îngrăşământorganic. Alegerea acestor combinaţii
se poate face în funcţie de nivelul producţiei dorite, costul fertilizării şi disponibilitatea
formelor de îngrăşăminte din fermă.
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Tabelul 3
Variante de fertilizare organo-minerale pentru realizarea izoproducţiilor

Nivel de
producţie Doze de fertilizare organo-minerală

(tlha)

30
Okg N/ha+30 tlha gunoi de grajd

35 kg N/ha+f'ară îngrăşăminte organice

Okg N/ha+ l Otlha gunoi de păsări

35 35 kg N/ha+30 tlha gunoi de grajd

70 sau 105 kg N/ha+fără îngrăşăminte organice

Okg N/ha+20 tlha gunoi de păsări

40
35 kg N/ha+20 tlha gunoi de păsări

70 kg N/ha+1Otlha gunoi de păsări

105 kg N/ha+30 tlha gunoi de grajd

45
70 kg N/ha+30 tlha gunoi de păsări

105 kg N/ha+20 tlha gunoi de păsări

peste 45 105 kg N/ha+30 tlha gunoi de păsări

Înfluenţa fertilizării orgauo-minerale asupra elementelor producţiei.
Analiza producţiei medii de tuberculi la cuib arată aceeaşi tendinţă ca şi producţia

totală (densitatea de plantare fiind constantă).Testul Duncan, prezentat în tabelul 4, arată că
producţia de tuberculi la cuib creşte odată cu creşterea atât a dozelor de azot, cât şi a celor
organice. Cea mai mare producţieobţinându-sela varianta cu 105 kg/ha N şi 30 t/ha gunoi
de păsări, iar cea mai mică la varianta care nu s-a fertilizat nici cu azot şi nici organic.

Tabelul 4
Producţia medie la cuib în funcţie de natura îngrăşămintelorşi nivelul de

fertilizare (valori medii, Test Duncan)

Agrofond organic Doze de azot kg s.a./ha Media pe

(tlha)
agrofond

O 35 70 105 organic

Fără gunoi 521 K 628 IJ 642 IJ 644 IJ 609

30 gunoi de grajd 587 J 696 GHI 723 FGH 764 EFG 693

10 gunoi de păsări 661 HI 724 FGH 785 CDEF 830 BCDE 750

20 gunoi de păsări 736 FG 778 DEF 853 BC 873 B 810

30 gunoi de păsări 769EF 847BCD 890AB 946A 863

Media pe doze azot 655 735 779 811

DL 5% = 64,3 g

102 Anale lC.PC.



Pentru a analiza care dintre elementele de producţie a fost influenţatprin fertilizare şi

forma de îmgrăşământ,atrăgândprin aceasta şi modificarea producţiei finale, în tabelul 5 şi

tabelul 6 prezentăm variaţia numărului mediu de tuberculi la cuib, respectiv greutatea medie
a acestora. Se observă o tendinţă de creştere a numărului de tuberculi la cuib odată cu
creştereadozelor de azot, cât şi a dozelor de gunoi de păsări.

Pe agrofondul nefertilizat organic, pe cel cu 30 tlha gunoi de grajd sau 10 tlha gunoi
de păsări, toate cele trei doze de azot au mărit semnificativ numărulde tuberculi la cuib, faţă
de agrofondul nefertilizat cu azot. Fertilizarea cu dozele de 35, 70 şi 105 kg N/ha nu a
influenţat semnificativ numărul de tuberculi pe nici un agrofond organic. Pe agrofondurile
cu 20 şi 30 tlha gunoi de păsări, numărul de tuberculi la cuib a crescut semnificativ prin
fertilizare cu azot numai la doze mai mari de 70 kg/ha.

Tabelul 5
Numărul mediu de tuberculi la cuib în funcţiede felul îngrăşămintelor

şi nivelul de fertilizare

Agrofond organic Doze de azot kg s.a.lha Media pe
agrofond

(t/ha)
O 35 70 105 organic

Fără gunoi 7,7 8,8 9,1 9,5 8,8

30 gunoi de grajd 7,9 9,4 9,8 10,0 9,3

10 gunoi de păsări 8,7 9,4 9,9 10,1 9,5

20 gunoi de păsări 9,2 9,7 10,1 10,1 9,8

30 gunoi de păsări 9,2 9,7 10,3 11,3 10,1

Media pe doze azot 8,5 9,4 9,8 10,2

DL 5% = 0,74
Tabelul 6

Greutatea medie a tuberculilor la cuib în funcţiede felul îngrăşămintelor
şi nivelul de fertilizare

Agrofond organic Doze de azot kg s.a.lha Media pe
agrofond

(t/ha)
O 35 70 105 organic

Fără gunoi 68 71 71 68 70

30 gunoi de grajd 74 74 74 77 75

10 gunoi de păsări 76 77 79 82 79

20 gunoi de păsări 80 80 84 86 83

30 gunoi de păsări 84 87 87 84 86

Media pe doze azot 76 78 79 79

DL 5% = 6 g
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Prin aplicarea a 30 t/ha gunoi de grajd, faţă de nerfertilizat organic, numărul de
tuberculi la cuib nu a crescut semnificativ, În cazul gunoiului de păsări Însă, la
toate cele trei doze, numărul de tuberculi a crescut semnificativ.

În ceea ce priveşte greutatea medie a tuberculilor la cuib, date prezentate În
tabelul 6, rezultă că aceasta a fost Înfluenţată mai mult de fertilizarea organică

decât de azot. Efectul cel mai puternic asupra acestui element au avut dozele de 10,
20 şi 30 t/ha gunoi de păsări. Prin fertilizare cu azot, greutatea medie a unui tubercul
a crescut semnificativ numai la 105 kg N/ha, pe agrofondurile cu 10 şi 20 t/ha
gunoi de păsări.

Analiza număruluimediu de tulpini principale la cuib, prezentat În tabelul 7,
evidenţiază că acest element nu a fost influenţat semnificativ nici de dozele de azot
şi nici de fertilizarea organică. Numărul de tulpini principale depinde În primul
rând de mărimea tuberculului de sămânţă şi de vigoarea acestuia.

Tabelul 7

Numărul mediu de tulpini principale la cuib in funcţie de felul îngrăşămintelor
şi nivelul de fertilizare

Agrofond organic Doze de azot kg s.a./ha Media pe

(tlha)
agrofond

O 35 70 105 organic

Fără gunoi 4,6 4,8 4,8 4,6 4,7

30 gunoi de grajd 4,3 4,4 4,7 4,7 4,5

10 gunoi de păsări 4,6 4,6 4,5 4,8 4,6

20 gunoi de păsări 4,8 4,6 4,6 4,9 4,7

30 gunoi de păsări 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6

Media pe doze azot 4,6 4,6 4,7 4,8

DL 5% = 0,35

Fertilitatea tulpinii principale Însă, exprimată prin numărul de tuberculi formaţi

pe o tulpină, a fost influenţată pozitiv atât prin fertilizarea cu azot (la doze mai mari),
cât şi prin fertilizarea organică (tabelul 8).
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Tabelul 8
Numărul mediu de tuberculi pe tulpina principală

în funcţie de natura îngrăşămintelorşi nivelul de fertilizare

Agrofond organic Doze de azot kg s.a.lha Media pe
agrofond

(Uha)
O 35 70 105 organic

Fără gunoi 1,7 1,8 1,9 2,1 1,9

30 gunoi de grajd 1,8 2,1 2,1 2,2 2,1

10 gunoi de păsări 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1

20 gunoi de păsări 1,9 2,1 2,2 2,1 2,1

30 gunoi de păsări 2,0 2,2 2,2 2,4 2,2

Media pe doze azot 1,9 2,0 2,1 2,2

DL 5% = 0,13
Fertilizarea a avut cel mai mare efect asupra masei vegetative. Greutatea medie a

tulpinilor principale cu frunze, la cuib, în momentul înf10ritului (11-22 VII), a crescut
puternic prin ambele forme de fertilizare, odată cu creşterea dozelor. Cel mai redus
efect a avut însă gunoiul de grajd care, faţă de nefertilizat organic, la nici un nivel de
azot nu a mărit semnificativ masa vegetativă. S-a înregistrat chiar o scădere a masei
vegetative la varianta cu 30 t/ha guno"i de grajd aplicat fără azot. Greutatea masei
vegetative a crescut cel mai puternic prin fertilizarea cu gunoi de păsări, mai ales la
dozele de 20 şi 30 tlha. Masa vegetativă cea mai mare s-a înregistrat la varianta fertilizată

cu 30 tlha gunoi de păsări şi 105 kg/ha azot, care a fost de 2,3 ori mai mare decât cea de
la varianta ON şi nefertilizat organic (tabelul 9).

Tabelul 9
Greutatea medie a tulpinilor principale cu frunze la cuib (g) la data infloritului

in funcţie de felul îngrăşămintelor şi nivelul de fertilizare

Agrofond organic Doze de azot kg s.a.lha Media pe

(Uha) agrofond

O 35 70 105 organic

Fără gunoi 393 436 489 604 481

30 gunoi de grajd 386 479 525 610 500

10 gunoi de păsări 432 550 589 632 551

20 gunoi de păsări 607 611 650 796 666

30 gunoi de păsări 621 636 739 907 726

iMedia pe doze azot 488 542 598 710

DL 5% = 59
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Sporurile de producţie care revin pe 1 t gunoi, pe diferite agrofonduri de azot,
sunt prezentate în tabelul 10, iar sporurile care revin pe 1 kg azot, pe agrofondurile
organice, sunt prezentate în tabelul Il. Cele mai mici sporuri de producţie ce revin pe 1
tonă îngrăsământ organic, indiferent de doza de azot, se realizează în cazul fertilizării

cu gunoi de grajd (între 93 şi 147 kg tuberculi/t gunoi). Cel mai mare spor (710 kg
tuberculi/t gunoi) se realizează în cazul în care se fertilizează cu lOt/ha gunoi de păsări

combinat cu 35 kg N/ha. Pe măsură ce dozele de gunoi de păsări şi cele de azot cresc,
sporurile se reduc.

În ceea ce priveşte sporurile de producţie ce revin pe 1 kg de azot, cele mai mari
valori se realizează pe agrofondul de 30 t/ha gunoi de grajd (137 kg tuberculi/kg N la
doza de 35 kg N/ha şi 92 kg tuberculi la doza de 105 kg N/ha). Cele mai mici sporuri de
producţie pe 1kg N se realizează pe agrofondul cu 20 t/ha gunoi de păsări (între 43 şi 50
kg tuberculi/kg N). Trebuie remarcat că în timp ce pe agrofondurile de Ogunoi, 30 t/ha
gunoi de grajd şi lOt/ha gunoi de păsări sporurile de producţie ce revin pe 1 kg N scad
odată cu creşterea dozelor de azot aplicat pe hectar, pe agrofondurile cu 20 şi 30 t/ha
gunoi de păsări, aceste valori cresc odată cu creşterea dozelor de azot (valorile fiind
între 43 şi 66 kg tuberculi/kg N aplicat suplimentar).

Tabelul 10
Sporul de producţie (kg tuberculi) realizat la 1 t gunoi

Agrofond organic
Spor de producţie

(kg tuberculi/t gunoi) pe fond de azot
(t/ha)

O 35 70 105

Fără gunoi - - - -

30 gunoi de grajd 93 133 147 137

10 gunoi de păsări 670 710 690 600

20 gunoi de păsări 575 470 415 415

30 gunoi de păsări 450 387 367 400

Tabelul1!
Sporul de producţie (kg tuberculi) realizat la 1 t azot

Agrofond organic
Spor de producţie

(kg tuberculilt gunoi) pe fond de azot
(t/ha)

O 35 70 105

Fără gunoi - 103 91 80

30 gunoi de grajd - 137 114 92

10 gunoi de păsări - 114 94 73

20 gunoi de păsări - 43 46 50

30 gunoi de păsări - 49 56 66
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Rezultatele privind utilizarea gunoiului de păsări la .Ierflllzarea canaluLUI

CONCLUZII

1. Cultura cartofului reacţioneazăbine la fertilizarea organo-minerală;

2. Prin fertilizarea organo-minerală se pot reduce dozele de azot mineral, care în
cantităţi mai mari pot polua mediul;

3. Gunoiul de la curci, cu aşternut de paie, se poate utiliza cu foarte bune rezultate
la fertilizarea cartofului;

4. Cu cantitatea de numai 10 t/ha gunoi de curci (păsări) se pot obţine producţii

mai ridicate decât cu 30 t/ha gunoi de grajd;
5. Prin fertilizarea organo-minerală, utilizând gunoiul de păsări, se pot reduce

atât dozele de îngrăşăminte organice cât şi cele de azot mineral, ceea ce duce la scăderea

cheltuielilor de producţie;

6. Prin combinarea îngrăsămintelor organice cu cele de azot mineral, în diferite
doze, se pot realiza izoproducţii.
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RESEARCHES CONCERNING THE USING OF CHICKEN MANURE
IN POTATO FERTILIZATION

Abstract

The researches carried ont at ICPC Brasov between 1984-1988 on a chernozem
type soil with loamy texture, sought the reducing of chemical fertilizers quantities by
their replacing with chicken manure and farm yard manure.

The chicken manure with straw bed was provided by the turkey farrn. The effect
ofthe doses of chicken manure used in quantities of 20 and 30 to/ha was compared
with the dose of30 to/ha farrn yard manure in conditions ofO, 35, 70 and 105 Kos N/ha.

Important yield increases were obtained through the increasing of the natrium
doses as weB as by giving organic fertilizers.
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Yields over 35 to/ha may be obtained without organic fertilizers if it is given at
least 105 Kos N/ha but the yields may be high if only 10-30 to/ha chicken manure is
given without mineral fertilization. The organic fertilization with chicken manure ensures
superior yield in comparison with farm yard manure on all the agrofonds with natrium.

In order to increase the effect of the organic fertilizers, it is recommended the
combined organic-mineral fertilization white doses of chicken manure increase the
natrium doses are reduced.

From the economic and energetic point of view, as well as for avoiding soil
pollution, the chicken manure represents a valuable source oforganic fertilizer for potato
crop.

Keywords: organic-mineral fertilization, chicken manure.

Tables:

1. The average content ofphosphorus, potassium and natrium ofthe manure used
in the experiment.

2. The yield obtained at fertilization with organic and nitrogen fertilizers (the
variety Desiree, Brasov, 1984-1988).

3. Variants of organic-mineral fertilization for obtaining izoproductions.
4. Average yield per hole depending on the fertilizers nature and level offertilization

(average values, test DUNCAN).
5. Average number of tubers per hole depending on fertilizers nature and level of

fertilization.
6. Average weight of tubers per hole depending on fertilizers nature and level of

fertilization.
7. Average number of main stalks per hole depending on fertilizers nature and

level of fertilization.
8. Average number oftubers on the main stalk depending on the fertilizers nature

and level of fertilization.
9. Average weight of the main stalks with leaves per hole (g) at blossom time

depending on the fertilizers origin and level of fertilization.
10. Yield increase (kg tubers) obtained at 1 to of lnanure.
Il. Yield increase (kg tubers) obtained at 1 kg of nitrogen.

Figures:

1. The influence of nitrogen fertilization on various organic agrofonds.
2. The influence of organic fertilization on various nitrogen agrofonds.
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA INFLUENTEI,
MĂRIMII BILONULUIASUPRA PRODUCTIEI LA CARTOF,

S. IANOSI', Ana DINU2

REZUMAT

Cercetărileîntreprinse la ICPC Braşov, în cultură neirigată, şi la Tulcea, în condiţii

de irigare, au avut ca scop stabilirea efectului mărimii bilonului asupra principalelor
elemente ale producţiei la cartof, cât şi verificarea unor concepţii mai vechi după care
în cultura nebilonată se pot obţine producţii identice cu cele din cultura plantată cu
biloane, sau că bilonul format numai în perioada de vegetatie ar avea acelaşi efect cu
cel realizat încă de la plantare.

Rezultatele obţinute au evidenţiat efectul favorabil al biloanelor asupra mărimii,

structurii şi calităţii producţiei, dar numai în cazul în care acestea au o înălţime de peste
30 cm şi o secţiune transversală mai mare de 800-1000 cm2

•

Cu cât soiurile sunt mai intensive, au potenţial de a forma un număr mai mare de
stoloni şi de tuberculi, deci o capacitate mai mare de producţie, efectul bilonului mare
este mai favorabil. Cu cât se acoperă prin bilonare o porţiune mai mare cu pământde pe
tulpina principală, cu atât se formează mai mulţi stoloni şi tuberculi la cuib, ceea ce
duce, în final, la creşterea producţiei.

Formarea bilonului în perioada de vegetaţie, la culturile care au fost plantate fără

bilon, nu asigură nici un spor de producţie, fiind o lucrare fără efect asupra producţiei şi

inutilă. Această lucrare poate provoca chiar vătămarea gravă a organelor subterane,
manifestată prin scădereaproducţiei.

Cuvinte cheie: mărime bilon, formare stoloni, structura şi nivelul producţiei.

INTRODUCERE.

Caracteristica biologică a cartofului este de a forma tuberculi pe stolonii care iau
naştere în zona subterană a tulpinilor principale. Stolonii se formează şi leagă tuberculi
însă numai în anumite condiţii de temperatură, umiditate, aer şi lipsă de lumină, conditii
care trebuie asigurate la nivel optim prin tehnologie. Formarea stolonilor pe tulpina
principală are loc progresiv. de la primele noduri bazale în sus, până la limita zonei
acoperită cu pământ. Numărul de noduri de la care se formează stolonii constituie un
caracter de soi, dar depinde şi de lungimea subterană a tulpinei principale acoperită de
bilon. Numărul de stoloni care se formează la cuib şi pe o tulpina principală este

I ICPC Braşov

2 S.c.P.c. Tulcea
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determinat genetic şi influenţat de condiţiile de mediu şi de factorii agrotehnici.
În general, pe o tulpină principală se pot forma 2-5 stoloni, care potenţial înseamnă

acelaşi număr de tuberculi, dacă condiţiile sunt favorabile (Harris, 1982).
Taylor (1953) constată că, în anumite situaţii, primii lăstari cu frunze se pot forma

deja la al 4-lea nod de la baza tulpinei principale, iar în alte situatii de la al 12-lea sau
al 20-lea nod în sus. Pe baza acestor observaţii se poate presupune că, acoperind cu sol
un numar mai mare de noduri, respectiv o zona mai lungă de pe tulpina principală 
realizînd un bilon mai înalt - se poate stimula formarea unui numărmai mare de stoloni,
respectiv tuberculi, pe o tulpină (Ianosi, Mezabrovsky, 1985; Ianosi, Maria Ianosi,
1991; Taylor, 1953).

Scopul de bază al experienţei a fost de a verifica unele păreri după care bilonul nu
ar avea efect asupra mărimii producţiei şi, astfel, cultura se poate realiza şi fără bilon (la
neted) sau se poate forma bilonul şi în timpul vegetaţiei, în faza de îmbobocit-începutul
înfloritului. După aceste păreri, efectul pozitiv al bilonului se resimte numai în cazul
recoltării mecanizate, reducându-se pierderile şi vătămările grave ale tuberculilor.

Efectul bilonului şi a mărimii lui asupra producţiei de cartof a fost studiat într-o
experienţă în care, prin multe determinări şi observaţii în dinamică,s-a urmărit formarea
unor elemente ale producţiei în diferite situaţii şi mărime a bilonului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE.

Cercetărileau fost efectuate la ICPC Braşov, în perioada 1984-1986 şi reluate la
SCPC Tulcea în anii 1989 şi 1990. La Braşov, cultura a fost neirigată şi s-a studiat soiul
Desiree, iar la Tulcea, în condiţii de irigare, soiurile Koretta şi Super

Variantele experimentale au fost diferite în cele două localităţi, însă de fiecare
dată următoarele trei variante au fost comune:

a) fără bilon, plantat la neted la adâncimea de 6-8 cm;
b) bilon mic de 15-20 cm înălţime (măsurat între fundul rigolei şi coama bilonului),

cu suprafaţa secţiunii transversale de 450-600 cm2
;

c) bilon mare de 30-35 cm înălţime, cu suprafaţa secţiunii transversale de 900
1000 cm2

.

În afara acestor variante comune, la SCPC Tulcea au mai fost realizate şi o variantă

în care la început s-a plantat fără bilon, iar în momentul în care plantele au avut înălţimea
de cea 30 cm s-a format un bilon de 15-20 cm înălţime şi una în care s-a realizat o
afânare adâncă a solului pe 40 cm, după care s-a plantat în bilon cu înălţimeade 30 cm.

La fiecare variantă s-au făcut recoltări în dinamica la intervale de câte 10 zile,
determinând:

- numărul de tulpini principale la cuib;
- distanţa între colet şi primul stolon de pe tulpina principală (în cm);
- distanţa dintre primul stolon din partea superioară şi ultimul stolon de la baza

tulpinei principale (în
- numărul total de stoloni format pe fiecare tulpină principală şi la cuib;

110 Anale J.c.pc.



- numărul de tuberculi la cuib;
- numărul şi greutatea tuberculilor realizat la cuib, pe fracţii de mărime (sub 30

mm 0; 30-55 mm 0 şi peste 60 mm 0);
- producţia totală de tuberculi la cuib.
Aceste determinări , la fiecare recoltare în dinamică, s-au făcut la 10 cuiburi,

analizând fiecare cuib separat. Datele au fost prelucrate ca valori individuale şi ca medii.
La recoltarea finală, când plantele au ajuns la maturitate, s-a analizat producţia totală şi

ca structurăpe fracţii de mărime de pe întreaga parcelă.

Prin modul de prelucrare si de interpretare a datelor s-a căutat evidenţierea

influenţeimărimii bilonului asupra-unor modificări morfologice ale organelor subterane
şi prin aceasta asupra mărimii şi calităţii producţiei de cartof.

REZULTATELE CERCETĂRILOR.

Mărimeabilonului, respectiv grosimea stratului de sol deasupra tuberculului mamă
în momentul răsăririi cartofului, influenţează considerabil atât lungimea subterană a
tulpinilor principale şi a zonei în care se emit stolonii, cât şi numărul t.otal de stoloni
care se formează pe o tulpină principală. Cu cât bilonul a fost mai mare s-au format mai
mulţi stoloni şi tuberculi la cuib. La varianta în care s-a plantat la neted şi a rămas

nebilonat, lungimea zonei pe care s-au format stolonii a fost în medie de numai 5,3 cm,
faţă de 16,5 cm realizat în cazul bilonului mare de peste 30 cm înălţime. În această

zonă, în primul caz au apărut 5,5 stoloni pe o tulpină principală, în timp ce în al doilea
caz 7,8 stoloni (tabelul 1). Datorită mărimii bilonului numărul de stoloni formaţi pe o
tulpină principală a crescut cu 2,3, iar numărul de tuberculi a crescut cu 0,5, ceea ce, la
un număr de 4-5 tulpini la cuib, poate determina o creştere semnificativă a producţiei.

S-a stabilit că, indiferent de mărimea bilonului (a grosimii stratului de sol deasupra
tuberculului mamă), primul stolon se formează cu aproximativ 2-4 cm sub nivelul solului.
Cu cât se măreşte grosimea stratului de sol deasupra tuberculului mamă, se alungeşte şi

zona subterană etiolată a tulpinilorprincipale, respectiv zona în care se pot forma stolonii.
Corelaţia între lungimea intervalului acoperit cu pământ şi numărul de stoloni formaţi
pe o tulpină principală se prezintă în figura 1. Curbele prezentate pentru soiurile Koretta
şi Super demonstrează foarte clar că tendinţade creştere a numărului de stoloni la început
este redusă, respectiv un bilon mic sau mijlociu ca mărime influenţează mai puţin

modificarea număruluide stoloni şi astfel efectul bilonului nu se evidenţiază. Pentru ca
influenţapozitivă a bilonului să se manifeste evident, acesta trebuie să fie spre foarte
mare, cu secţiunea transversală de cel puţin 900-1000 cm2

, iar ca înălţimepeste 30 cm.
Realizarea unui astfel de bilon este posibil numai în condiţiile în care se asigură un pat
germinativ profund (pe adâncimea de cel puţin 16-18 cm) şi se plantează la intervalul
dintre rânduri de minim 75 cm.
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Tabelul 1
Influenţa mărimii bilonului asupra număruluide stoloni ~i de tuberculi formaţi

Interval Între
Nr. stoloni pe

Nr. tuberculi pe
Varianta Soiul primul şi ultimul

tulpina principală
tulpina

stolon (cm) principală

KORETTA 5,0 4,8 1,4
Plantat fără

SUPER 5,5 6,2 2,5
hi10n

MEDIA 5,3 5,5 2,0

KORETTA 12,2 5,2 1,6
Bilon mie

SUPER 14,4 8,2 2,8
(20 em)

MEDIA 13,3 6,7 2,2

KORETTA 17,3 6,6 1,9
Bilon mare

SUPER 15,6 9,0 3,0
(30 em)

MEDIA 16,5 7,8 2,5

16

lo< 2
Z

y=4.94-0.053x+O.00656x2 Koretta
y=6.63-0.1226x+O.01325x 2 Super

Koretta
--$-

Super

-+-

112

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Interval stolonizare (cm)

Figura 1 - Corelaţia Între lungimea zonei de formare a stolonilor şi numărul de
stoloni formaţi pe tulpina principală

Anale J. c.p C.



Cercetări privind stabilirea influenţei mărimii bilonului asupra producţiei la cartof"

Pe ambele curbe prezentate în figura 1, corespunzător variantelor realizate fără

bilon, cu bilon mijlociu şi cu bilon mare, este marcată cu cîte o săgeată zona intervalului
pe care se formează stolonii si numărul mediu de stoloni care se formează pe o tulpină

principală. Această zonă reprezintă condiţiile actuale, întâlnite în producţie, realizabile
cu sistema de maşini din dotare. Tendinţa puternic ascendentă a acestor curbe, în
continuare de la săgeata care indicăV3, arată că prin mărireabilonului în continuare se
poate creşte semnificativ numărul de stoloni şi de tuberculi formaţi la cuib. Se poate
observa de asemenea, că în aceleaşi condiţii de bilon, soiul Super care este un soi foarte
productiv formează un număr mult mai mare de stoloni decît soiul Koretta. La ambele
soiuri însă, dacă biloanele sunt mici, efectul lor rămâne redus. La mărimile mai reduse
ale bilonului intervalul de stolonizare, de pe tulpina principală, creşte mai încet. În
cazul biloanelor mari sau foarte mari acest interval creşte mult mai accentuat.

În figura 2 se prezintă o altă corelaţie interesantă, stabilită între lungimea
intervalului de formare a stolonilor, în funcţie de mărimea bilonului, şi numărul de
tuberculi formaţi pe tulpina principală. Corelaţia este lineară şi pozitivă, ceea ce înseamnă
că mărimea bilonului are un efect favorabil şi asupra numărului de tuberculi formaţi.

Diferenţele, datorate potenţialului diferit de producţie al soiurilor, se manifestă şi în
acest caz prin faptul că soiul Super reacţionează mai sensibil. La ambele soiuri, prin
creşterea mărimii bilonului la 30 cm, faţă de varianta fără bilon, se realizează cu 0,5
până la 1,0 tuberculi mai mult pe o tulpină principală.

5
y=1.26-+O.03x Koretta
y=2.2-+O.077x Super

I _ ..
I .!. ............! n •••••••••.•·n •••

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Interval stolonizare (em)

Koretta

Super

Figura 2 - Corelaţia între lungimea zonei de formare a stolonilor şi numărul de
tuberculi pe tulpina principală
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între numărul de stoloni şi numărul de tuberculi formaţi pe o tulpină principală
există de asemenea o corelaţie pozitivă, dar parabolică.Rezultăcă numărulde tuberculi
creşte considerabil numai după un anumit număr de stoloni (peste 6-8) formaţi pe o
tulpină, condiţie realizată numai în cazul biloanelor mari. În cazul biloanelor mici această
corelaţie este nesemnificativă(figura 3 ).

y=3.4 7-O.333x+O .032x2

'C<!
c; 12
l:l.

';:j
1: 10.;:
Q.

C<!
.5 8
"e.
:::1- 6...
E
:::1... 4......

,Q

:::1
2-~z
O

2 4 6 8 10 12 14 16 18
Nr. stoloni pe tulpina principală

20 22

Figura 3 - Corelatia între numărul de stoloni formaţi pe tulpina principală şi

numărul de tuberculi la soiul Super

Acest fenomen, manifestat mai ales în condiţii agrotehnice mai puţin favorabile,
a condus la unele concepţiieronate în ceea ce priveşte importanţamărimii bilonului.

Analiza producţieitotale pe variante, realizată la recoltarea finală, susţinejusteţea

afirmaţiiloranterioare. Sporurile de producţie realizate la variantele cu bilon, faţă de
cele fără bilon, şi de la cele cu bilon mare faţă de cele cu bilon mic, sunt semnificative.
Producţiile finale pentru Braşov, la neirigat, şi pentruTulcea, la irigat, sunt prezentate în
Tabelul 2. Efectul bilonului în condiţii de neirigare, chiar dacă nivelul producţiei este
mai scăzut, se resimte la fel de puternic ca şi în condiţii de irigare. La neirigat însă,

pierderile de producţie înregistrate în cultura fără bilon, faţă de una cu bilon mijlociu,
sunt distinct semnificativ mai mici (cu 4,9 t/ha, respectiv 16%). Bilonul mare, faţă de
cel mijlociu sau mic, asigură sporuri distinct semnificative de producţie atât la irigat,
cât şi la neirigat, sporurile fiind însă mult mai mari în condiţii de irigare (ajungând la
peste 10 t/ha).

Pe baza datelor obţinute la Tulcea, unde în condiţiide irigare au fost studiate două

soiuri, se observă că bilonul mic sau mijlociu, faţă de plantarea la neted, asigură un spor
de 1,5-1,7 t/ha (semnificativ), în timp ce bilonul mare, faţă de cel mijlociu, asigură un
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spor de 5,7-10,6 t/ha. Sporul de producţie mult mai mare, realizat de soiul Super, confirmă
teoria după care soiurile intensive, care formeazămai mulţi stoloni şi tuberculi la cuib,
necesită un bilon mai mare şi condiţii agrotehnice îmbunătăţite.

Tabelul 2
Producţia totală de tuberculi la diferite mărimi ale bilonului

! Braşov, soi Desiree Tulcea, soi Koretta Tulcea, soi Super

Varianta Producţia Dif.Mt. Producţia DU. Mt. Producţia Dif. Mt.
(t/ha) (Semnit) (tlha) (Semnit) (tlha) (Semnit)

Fără bilon 25,6 _4,9000 35,3 -1,70 52,4 -1,5 0

IBilon mic 30,5 - 37,0 - 53,5 -(20cm)(Mt)

Bilon mare
35,3 +4,8*** 42,7 +5,7*** 64,1 +10,6***

(peste 30cm)

DL 5% = 2,3 tlha; 1,6 tlha; 1,3 tlha
DL 1% = 3,7 tlha; 2,4 t/ha; 2,0 t/ha
Pe lângă efectul pozitiv asupra producţiei totale, mărimea bilonului influenţează

favorabil şi procentul de tuberculi mari şi producţia comercială (tabelul 3).
Tabelul 3

Efectul mărimiibilonului asupra producţieila cartof
(soiul Desiree, Braşov 1984-1986) .

Mărimea Suprafaţa Nr. mediu Producţia medie % tuberculi
bilonuiui secţiunii (cmp) tuberculi/cuib (Vha) comerciali

Mic 200-300 7,9 25,6 73,4

Mijlociu 400-500 10,5 30,5 78,1

Mare 700-800 13,0 35,3 83,8

Pentru a studia efectul bilonului, dacă acesta se formează după răsărirea cartofului, s
a realizat şi o variantă în care plantarea s-a făcut la neted iar bilonul a fost format în faza
când plantele au avut o înălţime de 25-30 cm, respectiv în faza de îmbobocit-începutul
înfloritului. În urma analizei datelor obţinute, la această variantă, faţă de cea care a rămas

nebilonată, nu s-au observat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte lungimea intervalului
stolonizare, numărul total de stoloni sau numărul de tuberculi de pe tulpina principală.

Se poate afirma deci că formarea bilonului în timpul perioadei de vegetaţienu mai are efect
asupra principalelor elemente care influenţeazăproducţia.Prin bilonare în timpul perioadei

vegetaţie pot fi distruse o mare parte dintre stoloni şi rădăcini, cauzând astfel pierderi de
producţie. Trebuie avut în vedere că la culturile realizate fără bilon, stolonii şi tuberculii
(întregul cuib) se aşează mult mai aproape de suprafaţa solului şi pe o lăţime mai mare pe
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Tabelul 4
Num,ărul de cromozomi la plantele diferentiate din calus

, '

Nr.
Originea materialului Nr. celule Nr.de

crt. analizate cromozomi/celulă

1
Desiree obţinut din

10
5 = 42 cr.

frunze, cu tub. albi 5 = 44 CL

2
Desiree obţinut din

10 10 = 44 cr.
flunze, cu tub. albi

3
Desiree obţinut din

10 10 = 48 CL
frunze, cu tub. roşii

4
Desiree obţinut din peţiol,

10
7 = 44-45 CL

cu tub. albi 3 = 48 CL

5
Desiree obţinut din calus

10
7 = 38 CI'.

meristematic 3 =40 cr.

6 Desiree plantă - mamă 10 10 = 48 CL

CONCLUZII

Prin utilizarea de diverse explante, se obţin variaţii somaclona1e ce pot prezenta
modificări morfologice, fiziologice şi biochimice, astfel că ele pot fi utilizate în
programele de ameliorare a plantelor. Prin cultura de celule şi ţesuturi "in vitro", se pot
produce noi genotipuri într-un tilnp incomparabil mai scurt, deci se poate spune că

variaţiile sOlnaclonale reprezintă o sursă valoroasă de variabilitate genetică. Această

variabilitate creată, trebuie analizatăprin teste eficiente care să pennită identificarea de
genotipuri noi, valoroase, care prin cOlnportamentul agrocultural să prezinte un progres
comparativ cu soiurile donoare şi soiurile martor.
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ambele laturi ale rândului, fiind astfel mult mai expuşi variaţiilor de temperatură şi de
umiditate din sol, cât şi vătămărilormecanice cu ocazia diferitelor lucrări de întreţinere.

Din rezultatele prezentate se desprinde foarte clar importanţamărimii bilonului
, la cultura cartofului, ca unul din principalele elemente agrotehnice prin care se poate

asigura creşterea producţiei fără a mări dozele de îngrăşăminte chimice.

CONCLUZII.

1. Mărimea bilonului influenţează pozitiv alungirea intervalului de stolonizare de pe
tulpina principală, astfel se formează mai mulţi stoloni şi tuberculi. La biloanele mari, de
peste 30 cm înălţime,numărul stolonilor formaţi pe o tulpină principală creşte în medie cu
42%, iar numărul tuberculilor cu 25%, în timp ce intervalul pe care se formează aceste
elemente se alungeşte cu 10 cm, faţă de varianta plantată fără bilon. Aceste diferenţe, la
bilonul de 30 cm înălţime şi la cel de 20 cm, cresc cu 16 %, respectiv 14%.

2. Relaţia între creşterea intervalului de pe tulpina pe care se formează stolonii
(determinată de mărimea bilonului), şi numărul de tuberculi de pe tulpina principală,

este lineară şi pozitivă, în timp ce între numărul de stoloni şi numărul de tuberculi,
corelaţia este pozitivă şi parabolică. Această din urmă corelaţie arată că o creştere

semnificativă a numărului de tuberculi are loc numai în cazul în care se formează cel
puţin cu 6-8 stoloni mai mult, ceea ce este posibil numai în cazul biloanelor mari.

3. Efectul pozitiv al bilonului asupra numărului de stoloni se manifestă numai în
condiţiile unui bilon mare, de peste 25-30 cm înălţime. Între varianta plantată fără bilon
si cele cu biloane mici nu sunt diferenţe semnificative.

4. Efectul bilonului mare asupra producţiei se manifestă mai puternic la soiurile
intensive, care au o capacitate mai mare de a emite stoloni şi de a forma tuberculi.

5. Pe lângă efectul pozitiv asupra producţiei totale, mărimea bilonului influenţează
şi procentul de tuberculi mari, şi producţia comercială.

6. Formarea bilonului în timpul perioadei de vegetaţie nu favorizează creşterea

numărului de stoloni sau tuberculi şi nici producţia, fiind o măsură agrotehnică

ineficientă. Prin această lucrare pot fi cauzate vătămări grave stolonilor şi tuberculilor.
7. Formarea unui bilon mare poate fi considerată o măsură agrotehnică eficientă

şi nepoluantă pentru a realiza producţii ridicate în condiţiileunei agriculturi durabile.
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RESEARCHES CONCERNING THE ASSESMENT OF THE RIDGE
SIZE INFLUENCE UPON POTATO YIELD

Abstract

The researches carried ont at ICPC Brasov in non-irrigated crap, and at Tulcea,
under irrigation conditions, had as an aim the assesment of the effect of the ridge size
upon the main potato yield elements as well as the checking of some older conceptions
according to which identic yields may be obtained in non-ridged crap as weB as in a
crop planted with ridges, or the conception that the ridge formed only during the
vegetation period has the same effect like the one formed in the planting period.

The obtained results showed the favorable effeet ofridges upon the size, structure
and quality ofthe yield, provided that these ridges should have over 30 em height and a
seetion bigger than 800-1000 em2

•

The more intensive the varieties are the bigger yield eapacity they have, and a
potential of forming a greater number of stolons and tubers, therefore the ridge effeet is
more favorable.

The more the main stalk is eovered with a bigger quantity ofsoil thraugh ridging,
the more stolons and tubers are formed at hole, and this leads, in the end, to the increase
of the yield.

Ridge formation during vegetation period, at the erops planted without ridge, does
not ensure any yield increase being a useess and without effeet work upon yield. This
work may even eause a serious damage ofthe underground organs, showed in the yield
deerease.

Keywords: ridge size, stolon formation, yield structure and level.

Tables:

1. The influenee of the ridge size upon the number of formed stolons and tubers.
2. Total tubers yie1d at various ridge sizes.
3. The effeet ofthe ridge size upon potato yield (the variety Desiree, Brasov 198

1986).

Figues:

1. The eorrelation between the length ofthe stolons formation area and the number
of stolons formed on the main stalk.

2. The eorrelation between the length ofthe stolons formation area and the number
of tubers on the main stalk.

3. The correlation between the number of stolons formed on the main stalk and
number oftubers at the variety Super.

VoI. xx 117



CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITĂTILEDE RECOLTARE,
MECANIZATĂA CARTOFULUI TIMPURIU SI,
EXTRATIMPURIU PE NISIPURILE OLTENIEI

M. BĂDESCU l , A. POPESCU", T. ALEXANDRU l

REZUMAT

În lucrare se prezintă mai multe modele experimentale de maşini pentru recoltat
cartof timpuriu. Din cercetările efectuate pe terenurile nisipoase din sudul Olteniei a
rezultat că recoltarea mecanizată a c~rtofului timpuriu nu se poate efectua cu maşinile

existente (E-660; E-649). Maşinile de recoltat cartof timpuriu trebuie să execute în
procesul de lucru - ca operaţiune de bază - smulgerea tufelor cu tuberculi. În acest sens,
au fost realizate modele noi de maşini care includ în componenţa lor principalele variante
de aparate de smuls: rototranslaţie, curele, valţuri, Pentru uşurarea operaţiunii de smulgere
s-a Încercat asocierea cu dislocarea solului cu ajutorul a diferite variante de brăzdare.

Realizarea simultană a operaţiunii de smulgere şi dislocare conduce însă la înfundări

frecvente ale maşinilor şi creşterea gradului de vătămare, Recoltarea mecanică divizată

a cartofului timpuriu, realizându-se în prima fază smulgerea vrejilor şi ulterior dislocarea
şi preluarea tuberculilor din sol, poate conduce la reducerea vătămărilormecanice, Pentru
operaţiunea smulgere din prima fază, dintre variantele încercate, cele mai bune
rezultate au fost obţinute cu un model de echipament cu valţuri elipsoidale,

Cuvinte cheie: cartof timpuriu, forţă de smulgere, valţuri, curele de cauciuc,
vătămări.

HU~U,,"<L"'" tehnologiei cartofului cea mai comlexă 'U'""U;.'"', cu consum H"'AHH

de munca şi este recoltarea.
deIClS~;biJle de mecanizată a cmto:fulilll
separarea tuberculilor de impurităţi şi bulgări, la ,,<u,tA1fi,

pnJblerrla f<,dUCer'll vatămarilor.
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Sensibilitatea deosebită a peridermei nesuberificate a tuberculilor anulează prin
efectul vătămărilor încercarea de recoltare a acestora cu maşinile existente pentru cartoful .
de toamnă.

Din cercetările efectuate la recoltarea cartofului timpuriu pe terenurile nisipoase
din sudul Olteniei (figura l) a rezultat că maşinile de recoltat cartofde toamnă (E 660 
E 649) încercate au produs vătămări ce depăşesc cu mult cerinţele agrobiologice ale
culturii (procent de vătămare între 44,8-55,3%) (Dina şi colab., 1983).
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Figura 1 - Gradul şi valoarea vătămărilor în funcţie de modul de recoltare

Dislocarea cuiburi10r de cartof cu sapa sau plugul produce o vătămare al cărei

procent este cuprins între 36% ... 37,27%. Cel mai mic procent de vătămare se realizează

la recoltarea manuală prin smulgere (28,5% - procent de vătămare).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Analizând cauzele ce produc vătămările tuberculilor la recoltarea mecanizată,

comparativ cu cele prin smulgere manuală, s-a desprins necesitatea proiectării şi

construirii unor aparate de lucru în vederea realizării unor modele experimentale de
maşini care să execute ca operaţiune de bază în procesul de lucru smulgerea tufelor cu
tuberculi.

În prezent, pe plan mondial se utilizează două procedee de înlăturare mecanică a
vrejilor: a) prin tăierea vrejilor de deasupra bilonului;

b) prin smulgerea vrejilor din sol.
Echipamentele de îndepărtare a vrejilor prin smulgere se pot realiza în mai multe

variante funcţionale, prezentând elemente în mişcare de rotaţie, translaţie, rototranslaţie

şi oscilaţie după axa X, Y, Z (Georgl, 1988).
În figura 2 este prezentată sistematizarea schemelor constructive şi funcţionale

ale echipamentelor de smuls vreji de cartof.
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Figura 2 - Sistematizare a schemelor constructive şi funcţionale a
echipamentelor de smuls vreji de cartofi

Dintre sistemele existente de smuls vreji, la realizarea echipamentelor actuale au
fost aplicate în special 3 sisteme: a) cu roţi sau combinat rototranslaţie; b) cu benzi
(curele) de cauciuc; c) cu rale (valţuri).

Aceste variante au fost luate în studiu, realizându-se modele experimentale adecvate
de maşini agricole.

Modelul experimental MRCT-2, cu aparat de smulgere cu rototnmslaţie

(figura 3).
Aparatul de smulgere cu rototranslaţie are axele de rotaţie în plan vertical înclinate

faţă de direcţia de înaintare, smulgerea se realizează prin tragerea vrejilor pe direcţie

înclinată. O influenţă deosebită asupra calităţii lucrului la organele de smulgere o
reprezintă lungimea spaţiului de smulgere pe care se face tragerea vrejilor. În acest
sens, varianta constructivă aleasă a favorizat ca spaţiul de smulgere să se realizeze pe un
sector de cerc de 60° corelat atât cu viteza de tragere, cât şi cu viteza maşinii.

120 Anale lC.PC.



LerCeIUrljJrll-'lIlU jJU,\/UlIIIU(Ue ue leCUi/IA·re ffICl..-U·fli...,LHI.-I U cu, 1«/"""" "'"1''''' , ..... _,.

Figura 3. Model experimental MRCT-2 (vedere de ansamblu)

Modelul experimental MRCT-03 cu aparat de smuls prin benzi (curele) (fig. 4)
Acest model experimental realizează smulgerea prin tragerea tulpinilor în sens

invers direcţiei de înaintare a maşinii, sub un unghi de 45° faţă de planul orizontal.
Viteza de lucru a benzilor s-a ales de 1,3 m/s.

Vedere de ansamblu Detaliu al aparatului de smuls
Figura 4. Model experimental MRCT-03
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Modelul experimental MRCT-Ol cu aparat de smulgere prin valţuri (fig. 5)
Valţurile aparatului de smulgere sunt paralele cu direcţia de înaintare şi sub un

unghi de 18° faţă de planul orizontal, realizând lucrarea prin tragerea tulpinilor pe
verticală. Turaţia valţurilorpoate fi reglată prin intermediul unui variator între limitele
130-450 rotaţii/minut.

Figura 5 - Model experimental MRCT-O 1 - schemă funcţională

l-ridicătoare de plante; 2-tamburi tronconici; 3-valţuri de smulgere; 4-rotor cu palete;
5-brăzdar plat; 6-transportor de separare; 7-transmisia.

Cele trei modele experimentale de maşini agricole au fost echipate cu organe de
ridicare şi dirijare a vrejilor, iar pentru uşurarea operaţiunii de smulgere s-a încercat
asocierea cu dislocarea solului cu ajutorul a diferite variante de brăzdare.

Separarea solului de tuberculi s-a realizat cu ajutorul unor transportoare cu vergele,
iar îndepărtarea vrejilor cu rotor cu palete (varianta 3) sau cu transportor cu bandă

(varianta 2).
Din experimentările efectuate pe terenurile nisipoase din sudul Olteniei (S.D.E.

Tâmbureşti şi S.C.PC. Mârşani) s-a constatat că poziţionarea organelor de lucru într-un
spaţiu relativ restrâns, pentru realizarea simultană a opreţiunii de smulgere şi dislocare,
conduce însă la înfundarea frecve.ntăa maşinii datorită aglomerării masei abundente de
vreji şi tuberculi cu solul dislocat. '

O altă direcţie a cercetărilor întreprinse a constituit-o recoltareamecanicădivizată

a cartofului timpuriu, realizându-se în prima fază smulgerea vrej Hor şi ulterior, dislocarea
şi preluarea tuberculilor din sol.

Pentru operaţiunea de smulgere a vrejilor s-au realizat două modele experimentale
de maşini:

a) cu aparat de smuls cu valţuri elastice;
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cu aparat de smuls cu curele trapezoidale H',",UHIJ'''''

Modelul cu de "'JilJilJil'.... Jil~'.. Jil

elastice de formă elipsoidală

vUj",,-,'.-UL,U " ..."""-u,'-"... prin tragerea pe a optimă de
este de 3,5 ktn/h. În vedera ridicării vrejilor aşezaţi pe bilon şi dirijarea lor în
verticală spre valţurile de smulgere, echipamentul este prevăzut în faţa valţurilor

cu două conuri metalice (2) cu spiră ce se înfăşoară o cu pas constant.



Curelele (6) sunt acţionate de la priza de putere prin intermediul: reductorului
conic (1), transmisie cardanică (2), variatorul de turaţie (3), reductorul multiplu (4)
prevăzut cu roţile de curea (5).

Figura 7 - Model experimental de echipament cu curele trapezoidale multiple

În timpul lucrului, plantele sunt ridicate cu ajutorul ridicătoarelorde plante (7), în
zona de acţiune e curelelor (6), care realizează smulgerea vrejilor. Pentru menţinerea

cartofilor în sol, s-au prevăzut două patine care relizează copierea şi ghidarea secţiei

după bilon.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Încercările au fost efectuate în perioda iunie-iulie 1991-1992 la S.D.E. Craiova,
trupul Tâmbureşti şi S.C.PC Mârşani.

Soiul Ostara cu producţie de 15 t/ha a prezentat în momentul recoltării

caracteristicile cuprinse în tabelul 1.
Tabelul 1

Caracteristicile culturii

Plante/m!
Inălţimi Nr. plante Răspândi.l"eatufei pe

vreji (cm) la cuib lăţimea de lucru (m)

17 59,5 4,25 0,83

25 62,6 4,16 0,92

29 68,0 3,66 1,05
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Înălţimea plantelor şi gradul de cădere sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2

Înălţimea plantelor

Repetiţ.ia
Înălţimea Înălţime Diferenţa

plantă (em) liberă (em) %

1 77,0 59,3 22,9

2 61,3 48,1 21,3

3 69,6 55,0 20,9

Media 69,3 54,1 21,8

În urma încercărilor efectuate, indici de lucru corespunzători a prezentat doar
echipamentul de smuls cu valţuri (tabelul 3). Acesta realizeazăun grad ridicat de smulgere
a vrejilor (90-95%), iar gradul de scoatere a tuberculilor din sol odată cu smulgerea
tulpinilor a fost redus (0,25 tuberculi/ml bilon).

Tabelul 3
Indicii calitativi de lucru

Indicele Valoarea

Masa totală de vrej i (kg/m2
) 1,950

Masa de vreji rămasă pe sol (kg/m2
) 0,216

Numărul de cartofi vătămaţi (%) °
Numărul de cartofi descoperiţi/mI 1,2

Forţa de smulgere (daN) 25,65

Echipamentul nu a produs vătămări tuberculilor, iar forţa necesarăde smulgere a
fost de 25,65 daN.

Evitarea descoperirii tuberculilor se poate realiza prin îmbunătăţirea sistemului
de copiere al bilonului cu ajutorul unui sistem cu palpator hidraulic.

CONCLUZII

1. Uşurarea procesului de smulgere a vrejilor prin asocierea cu dislocarea simultană

a bilonului în vederea preluării din sol a tuberculilor este o lucrare extrem de dificilă,

datorită aglomerării masei de vreji şi tuberculi cu sol dislocat.
Acest proces de lucru produce înfundări ale maşinilor şi vătămări mecanice mari

ale tuberculilor.
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PLJ\NT REGENERATION BY TISSUE CULTURE AT POTATO

Abstract

For the introduction of the callus we used apical meristems of 0,6-1 mm, explant
of leaf and petiole and they were put on a Murashige Skoog medium with various
concentrations ofauxines and cytoquinines. Out of27 studied genotypes, only 8 generated
plants. The best results were registred on MS with 4 mg/l BAP + 2,2 mg/l ANA + 4 mgl
12,49 + 4 mg/l solution in the case of leaves and petiole explants and medium MS with
2 mg/l ANA + 150 g/l L glutamine for the explants from meristems. Desiree variety
showed a limited variability as for as concerning the skin colour, the white colour
predominating the red one. This created variability, analized through efficient tests
couldallow the identification of new genotypes, valuable, which by their agrocultutal
behaviour show a progress in comparison with donor and control varieties.

Keywords: Solanum tuberosum, callus, somaclonal variability, plant regeneration.

Tables:

1 The influence of genotypes upon the regenerating potential
2 Media for callus induction with various concentrations of auxines
3 Genotypes at which plants were obtained by organogenesis
4 Number of chromosomes at the plants differentiated from callus
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2. Efectuarea divizată a operaţiunilor: mai Întâi smulgerea vrejilor, urmată de
dislocarea şi preluarea tuberculilor poate conduce la reducerea vătămărilormecanice la
recoltarea mecanizatăa cartofului timpuriu.

3. Dintre echipamentele Încercate pentru smulgerea vrejilor cele mai bune rezultate
le-a dat echipamentul cu valţuri elipsoidale.

4. Pentru funcţionareacorespunzătoarea maşinilor de smuls vreji, cultura trebuie
să Îndeplineascăurmătoarelecondiţii: distanţaÎntre rânduri să fie egală, biloanele să fie
formate uniform şi stratul de sol ce acoperă tuberculii să aibă o grosime de 5-7 cm.

5. Evitarea Înfundăriiaparatului de smuls se poate face prin tăierea vrejilor la 20
cm Înălţimede bilon cu un echipament montat În faţa tractorului.

BIBLIOGRAFIE

1. DINA GH., RADU GR., BĂDESCUM., MARIN 1., 1983 - Recoltarea cartofului
extratimpuriu şi timpuriu. Horticultura, 5, p. 27-29.

2. GEORGL 1., 1988 - Untersuchungen von Baugruppen fur die Krautminderung
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RESEARCHES CONCERNING THE POSSIBILITIES FORA
MECHANIZED HARVESTING OF THE EARLY AND EXTRA-EARLY
POTATO ON THE SANDS FROM OLTENIA COUNTY

Abstract

The paper presents several experimental models ofmachines for harvesting extra
early potatoes. The researches carried ont on the saudy lands ofOltenia showed that the
mechanized harvesting ofearly potatoes cannot be done with the existing machines (E
660; E-649). The harvesting machines for early potatoes must perform the uprooting of
the bushes with tubers, as a basic operation in the working process. Therefore, new
models ofmachines were designed which include the main variants for uprooting devices:
rototranslation, belts, rolls. For making easier the uprooting operation was tried the
association of soi! dislocation with the help various of variants of coulters. But the
simultaneous operations of uprooting and dislocation lead to frequent sticking of the
machines and a high degree ofdamages. The divided mechanical harvesting ofthe early
potatoes, first stage.uprooting the stems followed by soi! dislocation and taking out the
tubers may lead to reducing of the mechanical damages. For the uprooting operation
from the first stage, out of all the tested variants, the best results were obtained with an
equipment with ellipsoidal rolls.

Keywords: early potato, uprooting force, roUs, rubber belts, damages.
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Tables:

1. Characteristics of the crop
2. Heigh ofthe plants
3. Quality index

Figures:

1. The level and the value of the damages depending on the harvesting way.
2. Systematization ofthe constructive and functional design ofthe equipments for

uprooting potato stems.
3. Experimental model MRCT-2.
4. Experimental model MRCT-03.
5. Experimental model MRCT-O 1 - functional scheme.
6. Vertical rotors of soil dislocation
7. Experimental model of equipment with e11ipsoidal elastic ro11s.
8. Experimental model of equipment with multiple trapezoidal beIts.
9-10. Aspects ofworking with the equipment ofuprooting with e11ipsoidal ro11s.
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PODISUS MACULIVENTRIS SAY (HETEROPTERA 
PENTATOMIDAE) - UN POSIBIL ELEMENT DE CONTROL
BIOLOGIC AL GÂNDACULUI DIN COLORADO DIN
CULTURILE DE CARTOF

T. MANOLEI

REZUMAT
În lucrare sunt prezentate principiile de bază ale combaterii biologice, direcţiile

de cercetare în acest domeniu ca şi principalele realizări pe plan mondial. Sunt prezentate
date cu privire la creşterea şi înmulţirea în masă, în condiţii controlate a prădătorului

Podisus maculiventris Say (Heteroptera - Pentatomidae), dezvoltarea prădătorului în
laborator, regimul de hrană, evoluţia în câmp.

Cuvinte cheie: Podisus maculiventris, control biologic, Leptinotarsa decemlineata.

INTRODUCERE
Combaterea prin mijloace biologice a unor importanţi dăunători ai culturilor

agricole în vederea reducerii numărului de tratamente chimice şi a poluării mediului
înconjurător s-a extins tot mai mult atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră.

Posibilitatea folosirii în controlul dăunătorilor şi a altor mijloace decât cele chimice
este una din cerinţele fundamentale ale protecţiei plantelor în epoca contemporană.

Începând cu deceniile 7 şi 8 ale acestui secol, literatura mondială citează cercetări

fundamentale şi aplicative, bazate pe principiile controlului biologic al diferitelor
populaţii de dăunători din ecosistemele agricole. În acest context se înscriu lucrările lui
Drummond şi colab. (1984), Gusev şi colah. (1989), Filipov şi colab. (1989), Leppla şi

Guerra (1990), etc.
Aceste principii sunt următoarele:
iii exploatarea antagonismelor naturale dintre organismele din cadrul ecosistemelor;

creşterea şi lansarea de paraziţi şi prădători în cadrul ciclurilor naturale din
ecosisteme;

iii oprirea sau blocarea procesului reproductiv prin mijloace fizice, chimice sau
biologice;

iii transformarea genetică prin metodele ingineriei genetice.
În ceea ce priveşte creşterea şi producerea în masă a o serie de insecte folositoare,

numeroase laboratoare experimentale sau industriale din lume menţin colonii de insecte

1 Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor Bucureşti
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Podisus maculiventris say (Heteroptera pentatomidae) - un posibil element de control biologic ...

pentru cercetări în legătură cu folosirea produselor fitofarmaceutice, a repelenţilor,

atractanţilor, studii de patologia insectelor, rezistenţa plantelor şi animalelor şi capacitatea
de transmitere de boli, controlul biologic şi autocidal al insectelor.

Podisus maculiventris Say este o specie importată din America de Nord (localizată

în special în bazinul fluviului Colorado), fiind principalul dăunătornatural al gândacului
din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say) în arealul său de origine. Specia este
fofosită ca un mijloc de c,?ntrol biologic prin creşteri în masă în laboratoare speciale şi

lansări sistematice în câmp. În România, experimentările au început în 1990, urmărindu
se folosirea speciei Podisus maculiventris Say ca o verigă în sistemul de combatere
integrată a dăunătorului Leptinotarsa decemlineata Say în culturile agricole din ţară.

Specia Podisus maculiventris Say poate fi colonizată în masă timp de mai multe generaţii,

în' condiţii dirijate de mediu, pe hrană naturală şi, fiind un prădător polifag poate fi
folsită şi pentru combaterea altor dăunători importanţi din culturile agricole, precum
sunt o serie de lepidoptere defoliatoare în legumicultură, pomicultură sau floricultură.

(Manole, 1991)
Cercetările noastre urmăresc integrarea fenomenului de prădătorism al speciei

Podisus maculiventris Say în cadrul a două procese complexe şi antagoniste: rezistenţa

din ce în ce mai crescută a speciei Leptinotarsa decemlineata Say faţă de produsele
chimice şi selectivitatea acestora faţă de fauna utilă din ecosistem.

Toate aceste principii fundamentale se regăsesc în noile cercetări de combatere
integrată din numeroase ţări: S.U.A., Canada, Germania, Franţa, Italia, Belgia, Olanda,
Japonia, Australia, Polonia, Bulgaria, etc. Cităm în acest context o serie de cercetări şi

studii mai importante în domeniu, precum cele ale lui Gusev (1989), Drummond (1984),
De Bach (1974).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetărileau urmărit două obiective:
1) Obţinerea şi pregătirea materialului biologic pentru experimentare.
Materialul biologic necesar a fost obţinut prin creştere în masă în condiţii controlate,

utilizându-se drept hrană naturală larve de Musca dornestica L. de vârsta L4.

Creşterea şi dezvoltarea prădătorului s-a desfăşurat în camere speciale de creştere,

având următorii parametri tehnici:
a) temperatură: ±25°C;
b) lumină: ciclu fenofazic de 14 ore lumină / 10 ore întuneric.
c) umiditate: 60-70 %;
Creşterea adulţilor şi a larvelor s-a efectuat în vase de sticlă (tip Berzelius) cu

capacitate de 800-1000 cm3
•

2) Verificarea în câmp în condiţii experimentale a metodei de combatere
biologică.
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În câmp s-a testat comportamentul insectei P. maculiventris în izolatoare speciale,
plecând de la o densitate cunoscută a populaţiei dăunătorului şi de la o normă de lansare
a prădătorului de 70.000 de exemplare la hectar.

Experienţele de lansare în câmp, la diferite norme de lansare au fost organizate în
4 culturi de cartof din 4 zone, în care factorii ecologici, biologici şi pedoclimatici au
prezentat o mare variabilitate de la o zonă la alta.

Dispozitivul experimental a cuprins următoarele variante:
a) Zona 1: Muntenia (Ştefăneşti). Experienţa a fost organizată pe o suprafaţa de

500 m2
• Norma de lansare a fost de 70.000 de exemplare la hectar, iar stadiul insectei

prădătoare a fost acela de larve de vârsta a II-a. Lansarea s-a efectuat la avertizare, la
apariţia primelor larve ale insectei dăunătoare.

b) Zona II: Moldova (Focşani). Experienţa a fost organizată respectând parametrii
de la punctul a).

c) Zona III: Dobrogea (Uzlina). Experienţa a fost organizată pe o suprafaţă de 500
m2

. S-a stabilit un număr de 4 variante prin corelaţia a doi factori: vârsta larvară şi

densitatea relativă a dăunătorului:

-VI: larve de vârsta II în raport -numeric de 3: 1
-V2: larve de vârsta III în raport numeric de 2: 1
-V3: larve de vârsta IV în raport numeric de 1: 1
-V4 : larve de vârsta V în raport numeric de 1:2
d) Zona IV: Transilvania (Braşov). Experienţa a fost organizată pe o suprafaţă de

500 m2 în 4 variante:
1) lansare la norma de 70.000 ex/ha
2) lansare la norma de 140.000 ex/ha
3) lansare la norma de 210.000 ex/ha
4) martor - fără lansare.

REZULTATELECERCETĂJULOR

1. Dezyoltarea prădătorului în laborator
a) Hrana pentru creşterea în sistem de laborator
În condiţii de laborator Podisus maculiventris Say a fost testată în trei variante

experimentale oferindu-i trei gazde naturale: Leptinotarsa decemlineata Say, Musca
domestica L., Ephestia kuehniella ZeU.

În total, evoluţia insectei de la ou la adult cuprinde următoarele durate:
III pe Leptinotarsa decemlineata Say în medie 33,6 zile;
III pe Musca domestica L. în medie 43 zile;
III pe Ephestia kuehniella ZeU. în medie 37,4 zile.
Pentru creşterea în masă a prădătorului, mai ales în vederea satisfacerii unor

solicitări foarte mari de material biologic, fiind mai economică, se recomandă creşterea

pe gazda Musca domenstica L., stadiul de larvă L
4

.
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b) Durata dezvoltării stadiilor
ilII Oul. Are o evoluţie strict legată de temperatură, perioada de incubaţie fiind

cuprinsă Între 10 zile la 18°C şi 5,5 zile la 25°C (tabelul 1). Oul are o culoare variabilă,

mergând de la alb-gălbui până la diferite variante de gri, predominantă fiind culoarea '
gri-argintiu. Oul este sferic, cu diametrul cu diametrul de cca. 0,5 mm.

Tabelul 1
Durata incubaţieiouălor de specia Podisus maculiventris Say

in funcţie de temperatură

Varianta Temperatura °C
Durata incubaţiei

zile

1 18 10

II 20 6

III 25 5,5

ilII În procesul de creştere şi dezvoltare, insecta Podisus maculiventris Say parcurge 5
vârste larvare, a căror identificare este foarte importantă şi care au durate variabile, astfel:

1. Vârsta 1: L j durează Între 2-5 zile.
II. Vârsta II: L

2
are o durată Între 4-7 zile cu o medie de 5,3 zile.

III. Vârsta III: L
3
durează Între 5-7zile cu o medie de 6 zile.

IV: Vârsta IV: L
4

cu o durată Între 8-9 zile cu o medie de 8,6 zile.
v: Vârsta V: Ls durează Între 12-19 zile cu o medie de 15,6 zile.
III Consumul de hrană

Consumul individualizat a fost determinat cantitativ prin cântăriri succesive ale
greutăţii larvelor administrate şi ale insectei prădătoare din fiecare vârstă şi a fost stabilit
pentru creştereape gazda Leptinotarsa decemlineata Say.

Consumul cel mai ridicat s-a Înregistrat la vârsta Lsfiind de 96 de larve sau 5059,2
mg faţă de L

2
cu cel mai scăzut consum: o larvă sau 35,4 mg (tabelul 2).

Tabelul 2
Consumul de hrană individual allarvelor de Podisus maculiventris Say

pe Leptinotarsa decemlineata Say L4

I
Durata

Larve consumate I Cantitatea deVârsta vârstei

I larvară larvare nr. i hrană

(media zile) L. decemlineata L4 I consumată mg.

I! 4 1 35,4

III 5 1,2 55,5
! IV 5 12 548,4!

V 12 96 5059,2
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2. Evoluţia prădătoru]ui Podisus maculiventris Say în câmp
În câmp s-a testat comportamentul insectei Podisus maculiventris Say în izolatoare

speciale, plecând de la o densitate cunoscută a populaţiei dăunătoare de 40 larve/plantă

şi de la o normă de lansare ă prădătorului de 70.000 exemplare la hectar.
Experienţele de lansare în câmp, la diferite norme de lansare, au fost organizate în

4 culturi de cartofdin 4 zone, în care factorii de mediu au prezentat o mare variabilitate.
În tabelul 3, sunt prezentate rezultatele obţinute în experienţa din localitatea

Ştefăneşti (Sectorul Agricol Ilfov), pentru zona Muntenia.
Tabelul 3

Eficacitatea controlului biologic al speciei Leptinotarsa decemlineata Say prin
folosirea prădătorului Podisus maculiventris Say în câmp la Ştefăneşti (1992)

Densitatea Larve vii (nr.) la
medie a diferite intervale de

dăunătorului notare (ore)
Larve/plantă 12 24 48 72

63 50 45 15 O

81 76 55 60 8
55 43 16 3 O

Variantele au fost stabilite în funcţie de valoarea densităţii medii relative a
dăunătorului în momentul lansării, norma de lansare fiind aceeaşi. Condiţiilede lansare
au fost foarte favorabile insectei prădătoare,. aceasta efectuându-se în timpul şi după o
plaie torenţială. Procentul mortalităţiideterminat de insecta prădătoare, înregistrat după
72 de ore de la lansare, a fost cuprins între 90 şi 100 %.
. La Focşani, condiţiilede lansare au fost foarte diferite faţă de cele din Muntenia.

Pe un fond de secetă prelungită, în momentul lansării s-a înregistrat temperatura de
25°C în aer şi 50°C pe sol. Cu toate acestea, aşa cum se poate observa analizând datele
din tabelul 4, mortalitatea produsă insectelor dăunătoare a atins valori cuprinse între 89
-şi 100 %, după o perioadă de 72 de ore de la lansare.

Tabelul 4
Eficacitatea controlului biologic al speciei Leptinotarsa decemlineata Say prin

folosirea prădătorului Podisus maculiventris Say în câmp la Focşani (1992)

I
Densitatea Larve vii (nr.) la

medie diferite intervale de
daunătoruhd notare (ore)
Larve/plantă 12 24 48 72._-

25 8 5 1 O

30 9 3 3 3

46 22 24 12 5
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În :zona Dobrogea, oondiţill~ de lansare au fost asemănătoarecu cele din zona
Moldovei. Spre deosebirede celelaltedouăzone, variantele experimentale au fost stabilite
ţinândo.-se seama. pe lângă factoml densitate relativă şi de raportul numeric pradă

prădător;. un element esenţial al ooexistenţei competiţionalea celor două specii.
RezWtatele arată că, şi în cazul unui raport nefavorabil insectei prădătoare (VJ,
mortalitatea produsă insectei gazdă a avut valori mari, între 70 şi 100 % (tabelul 5).
Trebuie iosăprecizatcă rnportul numericpradă-prădătora fost corelat cu vârsta larvară

a insecmi priidătoore,în sensul căpe măsurăce valoarea acestui raport a fost egală cu 1
sau mai mică decât unitatea" vârsta larvarăa fost mai mare.

Tabelul 5
~ eeatnkdui _logic al speciei LeptiD.otarsa decemtineata Say prin

feWTa priditendui PtNlims nuu:ldiwmtris Say in câmp la Uzlina (1992)

~mediea
~ Mortalitatea

L.~Say L. decemlineata Say
Variuda ~ (de> <zile)

L.~Say
1. 1 10 1 1 10

Vl:3:1 61,33 31,66 15,33 O 52,91 77).3 100,00

V2:2:1 132,33 11,33 13,66 4,00 46,09 89,67 96,97
v):l:l "lffl,oo 52,00 63,33 3,33 74,87 69,40 98,39

V4:1:2 120,66 - 81,33 51,66 35,33 32,59 57,18 70,71

În experienţadesf.işm:atăîn zona BraşovdinTransilvania, condiţiilede lansare au
fost ideale: tempernWra în aerde 18-20°C, iarumiditatea relativăa aerului de 70-80 %,
dupi ploi repetate. Variantele experimentale au fost stabilite având în vedere 3 norme
de lansare difurite. Rezultatele arată o mortalitate crescută a populaţiei dăunătoare,

cuprinsă între 97,5 % şi 100 %, după72 de ore de la lansare (tabelul 6).
Tabelul 6

~ta ceatnkdui biologic al speciei LeptiD.otusa decemlineata Say prin
foIesirea pl"idătenduiPellisus~ Say in câmp la Braşov (1992)

NonmA debDDre Demitatea m.edie relativă a %
.V~ Podisus bmrdor de L. decem6neata Say m.ortalitate

~Say 6.07 7.00 8.08 22.07 dăunător

VI 21O.000fba 52,0 15,0 12,3 O 100

V2 140.000Jba 39,3 23,0 13,6 0,6 98,5

V3 10.000fba 52,6 31,3 26,0 1,3 97,5

V4 - 49,3 59,3 59,3 119 -
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CONCLUZII

1. În condiţiileanului 1992, specia prădătoare Podisus maculiventris a prezentat
o eficacitate ridicată, la o singură lansare şi la diferite norme de lansare, distrugând
populaţiadăunătoruluiLeptinotarsa decemlineata în procente cuprinse între 70,71-100
%, în funcţie de zonă şi normă de lansare.

2. În România, specia Podisus maculiventris Say poate fi folosită ca o verigă

importantă a controlului biologic al populaţiilor gândacului din Colorado prin colonizare
în masă, în sistem industrial.
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PODISUS MACULlVENTRIS SAY (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE
A POSSIBLE ELEMENT OF BIOLOGICAL CONTROL OF THE
COLORADO BEETLE

Abstract

In this paper there are presented the basic principles ofthe biological control of
the affides from the agricultural ecosystems, the research directions as weB as the main
achievements in this field aH over the world. There are also presented data conceming
the breeding and multiplication, in controlled conditions, of the ravager Podisus
maculivantris Say (Heteroptera: Pentatomidae) duration of development, food diet,
efficiency in the field.

Keywords: Podisus maculiventris, biological control, Leptinotarsa decemlineata.

Tables:

1. The duration of incubation of Podisus maculivantris Say eggs depending on
temperature, in lab.

2. The individual food consumption of Podisus maculivantris Say larvae on
Leptinotarsa decemlineata Say S4'

3. The efficiency of the biological control of 1. decemlineata species by using
Podisus maculivantris Say in field at Ştefăneşti, 1992.

4. The efficiency of the biological control of 1. decemlineata species by using
Podisus maculivantris Say in field at Focşani, 1992.

5. The efficiency of the biological control of 1. decemlineata species by using
Podisus maculivantris Say in field at Uzlina, 1992.

6. The efficiency of the biological control of 1. decemlineata species by using
Podisus maculivantris Say in field at Braşov, 1992.
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REZULTATE PRIVIND UTILIZAREA DIHAPLOIZILOR ÎN
AMELIORAREA CARTOFULUI

Ion BOZEŞAN'

REZUMAT

Datorită stării heterozigote a cartofului tetraploid, nu există un control genetic al
rapoartelor de segregare. Prin reducerea gradului de ploidie la 2x se măresc şansele de
obţinere a unui genotip homozigot şi existăposibilitatea intragresiunii de gene valoroase
din vastul rezervor de germoplasmă a cartofului, în care speciile diploide reprezintă

peste 75 %. Întrucât principalele caractere şi în special elementele capacităţii de producţie

se manifestă mai pregnant pe treapta tetraploidă, procesul de ameliorare se va termina
inevitabil prin resinteza acesteia. Lucrarea prezintă perfonnanţeleprincipalelor elemente
de producţie a unor hibrizi obţinuţi prin retetraploidizare diplogametică ginoidă, prin
încrucişarea sexuată dintr Kastor 2x x Koretta 4x.

Cuvinte cheie: dihaploidie, poliploidie, heterozis.

INTRODUCERE

Din punct de vedere cariologic, cartoful cultivat (Solanum tuberosum L.), este o
plantă allotetraploidă, segmental autotetraploidizată, în a cărei celule somatice se găsesc

48 de cromozomi organizaţi în 4 seturi 2n = 4x = 48; (Rîbin, 1933). Datorită acestei
stări foarte heterozigote, dar mai ales a posibilităţii de manifestare a unei gene, având în
vedere cei 4 loci, nu există un control genetic exact al rapoartelor de segregare al
caracterelor. În acest scop s-au căutat metode pentru depăşirea acestor bariere, un prim
pas fiind reducerea la jumătate a numărului de cromozomi.

Încă din anul 1938, Lamm obţine primele plante de cartofîn a căror celule somatice
se găseau 24 de cromozomi, prin încrucişare interspecifică, folosind ca polenizator
specia diploidă Solanum chaucha luz. Buk. Cercetările în acest domeniu se extind puternic
pe plan mondial, în special în America şi Europa. În România, lucrările de haploidie la
cartofau fost iniţiate de Dr. ing. T. Gorea, începând cu anul 1968 şi se continuă în cadrul
Departamentului de genetică a LC.PC. Braşov.

Pe lângă hibridarea interspecifică, folosind ca polenizatori stimulatori ai
haplopartenogenezei, s-au identificat şi alte metode de inducere a haploidiei, cele mai
frecvente fiind androgeneza şi ginogeneza sau tratarea cu diferiţi agenţi fizico-chimici.

J LC.P.e. Braşov
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REZULTATE PRIVIND UTILIZAREAAMESTECUlULOR
DE SERURI PENTRU IDENTIFICAREA INFECfllLOR,.
VIROTICE LA CARTOF PRIN TEHNICA ELISA

N. COJOCAJlliIl. Şt BRAN il

REZUMAT

In anullJ)91 s-au cercetat 16 combinaţii de 2-6 antisernri privind sensibilitatea
testului ELISA, pentru identificarea virusuri.lor X. S, M,~ A, şi riisucirii ftunzelm:,
comparativ cu serurile simple. Pentna fiecare virus, s-a efectuat expCrimemarea a 9
diluţii, în serie geometrică cu raţia 3. Antiserurile au provenit de la Institutul de
Fitopatologie din Aschersleben, Germania. Datele obţinute au evidenţiatcă intre
variantele cu amestecuri de 2-6 antiseruri şi serurile simplenus-auinregistmt;ingen'23l,
diferenţe semnificative, care să influenţezenegativ sensibilitatea testului Având, însă,
în vedere şi evoluţiavalorilor de extincţie,înregistrate lamartorii pozitivi şinegativi, se
consideră.că se pot utiliza în producerea cartofului pentru. sămânţă antiseruri mixte
pentru 2, maximum 3 virusuri, fără să fie afectatăsemnificativ sigm:anţade identificare.
Folosirea amestecului de 2 antiseruri determină reducerea cu 500At a consumului unor
reactivi şi microplăci, iarproductivitateametodei, exprimatăinnmnărdeprobeanalizate!
ciclu, este aproape dublă.

Cuvinte cheie: virusuri cartof, ELISA, antiseruri mixte.

INTRODUCERE

Datorită sensibilităţiiridicate şi a posibilităţilor de automatizare, tehnica EUSA
prezintă o serie de avantaje, comparativ cu alte metode de identificare a infecţiiloJr

virotice. Jan Rek(1987) evidenţiazăînsă şi unele inoonveniente, damrntepreţuluiridicat
al aparaturii şi reactivilor, necesităţii existenţeiunui laborator bine utilat, personal bine
pregătit şi altele"

În sistemul producerii"cartofuluipentru sămânţăestenecesarii testareaunuinumăr
mare de plante pentru principalele 6 vimsuri <x. s, M,~A şi Iăsucirii ftunzelor) şi

deci, un consum ridicat de reactivi şi respectiv un volum mare de lucru. Utilizm:ea de
seruri mixte în tehnica ELISA, pentru 2 saumai multe virusuri, arpermite atâtreducerea
consumului de reactivi şi microplăci, cât şi creştereaproductivităţiimetodei. În acest
sens au fost efectuate unele investigaţiide Banttari şi Fr.mk (l982) pentru virusuri.le X
şi S, precum şi de Grimm şi Daniel (1984) pentru 2-6 virusmi.

1 Iepe Braşov
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Cercetările efectuate se referăla efuctul diferitelorcombinaţiide imunoglobuline,
şi respectiv de conjugate, asuprn sensibilităţii şi sigunmţei de diagoosticare a testului
ELISA, comparativ cu antiserurile simple.

MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE,
Seturile de imunoglobulină (IgG) şi conjugate specifice vimsurilol" testate s-au

procmat de la Institutul de Fitopatologie din Aschersleben- Germania, iar materialul
biologic pentru cele 6 virusuri (X. S, M.~A şi răsocirii fnmz:elor), precum şi martorii
negati:yi, din colecţiaI.C.P.C. Braşov, menţinutăpe plante in seră.

Pentru sensibilitatea testului s-au experimentat 16 variante de amestecuri, atât
pentru IgG, cât şi pentru conjugat, din 2-6 antiseruri, oompamtiv cu cele 6 antisemri
simple (tabelul 1). Variantele au fosttestafe pe 9 cfilutii pentrufiecare virus, efectuate in
serie geometricăcu raţia3 (1:3 -1:19683). Tooted.etenninăriles-auefectuatin3:repetiţii

Tabelul 1
Semibilitatea testului ELISA in funcţiedeco~de a.&enui (IgG-mi p

separat conjugate) p~ vinsmilol"

Combinaţiade UI6ma diIB1ie am: n-aeţie po:zitivimnu
u.tisernri X S ! M y A L*

Seruri simple 1:19683 1:6561 I 1:19683 1:129 un 1:21

X+S 1:19683 1:6561 - - - -
X+M 1:19683 - 1:6561 - - -

X+A 1:19683 - - - un -

S+M - 1:6561 1:19683 - - -

M+A - - U9683 - 1:81 -

Y+A - - - 1:2181 1:81 -
Y+L - - - 1:2181 - 1:21

A+L - - - - 1:243 1:81

X+S+M 1:19683 1:6561 1:19683 - - -

X+Y+L 1:19683 - - 1:2181 - 1:81

Y+A+L - - - 1:2181 1:81 1:81

X+S+M+Y 1:19683 1:6561 1:6561 1:129 - -
X+S+M+L 1:19683 1:6561 1:6561 - - 1:81

X+Y+A+L 1:19683 - - 1:2181 1:81 1:81

X+S+M+Y+L 1:19683 1:6561 1:19683 1:129 1:81
I- j

X+S+M+Y+A+L 1:19683 1:6561 1:19683 1:129 un 1:81

* -virusul răsuciriifrunzelor
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Siguranţa de identificare s-a stabilit pe baza rezultatelor obţinute prin testarea a
176 plante din soiurile Ostara, Desiree şi Eba, cu 9 variante de amestecuri pentru 2-6
virusuri (tabelul 2). La analiza datelor s-a utilizat testul X2

, stabilindu-se, de asemenea,
concordanţa dintre variantele testate.

Tabelul 2
Siguranţa de identificare a virusurilor prin testul ELISA

cu diferite combinaţiide antiseruri

Antiseruri simple Amestecuri de
Concordanţa Probabilitatea

Combinatia (nr.pl) seruri (nr.pl) antiser de
de IgG şi

Reacţie Reacţie mixt/simplu transgresiune
conjugat

pozitivă negativă pozitivă negativă
(0/0) (p%)*

X/S 164 12 164 12 100 99

MIA 63 113 62 110 97,7 90-95

YIL 175 1 175 1 100 99

X/SIM 170 6 169 6 99,4 97,5-99

X/AIL 175 1 175 1 100 99

x/SNIL 176 O 176 O 100 99

MlAIY/L 175 1 175 1 100 99

SIMN/AIL 176 O 176 O 100 99

X/S/M/Y/AIL 176 O 176 O 100 99

* Ipoteza zero a omogenităţii este respinsă dacă P% < 5

Toate testările s-au efectuat prin metoda ELISA standard (Clark şi Adams, 1977),
însă cu reducerea cantităţilor de reacţivi/ alveolă la 120 microlitri pentru IgG şi 100
microlitri pentru extractul de plante, conjugat şi substrat. Plăcile s-au incubat timp de
15 -21 ore la 5- 7°C, iar stabilirea valorii extincţiei s-a făcut la 405 nm (E405), utilizând
spectrofotometru SUMAL PE 2. Valoarea litnită a extincţiei pentru probele cu reacţie

negativă a fost de maximum 0,100.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din analiza datelor prezentate în tabelul 1 se desprind o serie de constatări privind
ultima diluţie cu reacţie pozitivă, care variază, în principal, în funcţie de virus şi într-o
măsură mai redusă de mnestecul de antiseruri. Datele obţinute cu serurile simple
evidenţiază diferenţe mari în concentraţia virusurilor, diferenţe care le considerăm că
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sunt datorate în primul rând capacităţii diferite de multiplicare a virusurilor respective,
cât şi plantelor gazdă pe care au fost înmulţite. Astfel, cele mai mari concentraţii

evidenţiate cu seruri simple s-au înregistrat la virusurile X şi M, iar cele mai reduse,
virusurile răsucirii frunzelor şi A, şi anume, cu un titru de 729 şi respectiv de 243 ori
mai scăzut decât primele. Virusurile S şiY au avut o poziţie intermediară, cu o concentraţie

de 3 şi respectiv 27 ori mai redusă faţă de X şi M. Menţionăm, însă, că aceste diferenţe

nu au influenţă semnificativăasupra aprecierii sensibilităţii amestecurilor de antiseruri,
deoarece analiza se efectuează pentru fiecare virus faţă de datele obţinute cu serurile
simple.

Rezultatele privind ultima diluţie a virusurilor, la care s-au înregistrat reacţii

pozitive cu variantele de amestecuri cercetate, demonstrează că, în general, nu s-au
evidenţiat deosebiri esenţiale, negative faţă de serurile simple, cu o singură excepţie în
cazul virusului M, a cărei sensibilitate de detectare a amestecului de 4 antiseruri a fost
de 3 ori mai redusă. În schimb, la virusul Y, amestecurile de antiseruri pentru 2 şi 3
virusuri au condus la o triplare a capacitătii de detectare. Acelaşi efect s-a înregistrat şi

la virusul răsucirii frunzelor în majoritatea variantelor de antiseruri mixte. În consecinţă,

se poate afirma că prin utilizarea amestecurilor de antiseruri nu s-a redus sensibilitatea
de identificare a testului ELISA pentru cele 6 virusuri.

Datele din tabelul 2 evidenţiază că la şapte din cele nouă combinaţii de 2-6 antiseruri
a existat o concordanţă de 100% cu rezultatele înregistrate la serurile simple. În două

combinaţii şi anume MIA şi X/S/M, concordanţa a fost de 97,7% şi respectiv 99,4%.
Probabilitatea de transgresiune calculată prin testul X2 ne indică însă că aceste mici
abateri se încadrează în limita erorilor şi deci nu există diferenţe semnificative între
rezultatele obţinute cu combinaţiilede antiseruri şi serurile simple.

Referitor la evoluţia valorilor medii ale extincţiei martorilor pozitivi (tabelul 3)
rezultă că, faţă de datele obţinute cu serurile simple, care diferă între virusuri ca urmare
a concentraţiilor diferite ale acestora, există unele diferenţe la majoritatea virusurilor în
funcţie de combinaţiile de antiseruri. Astfel, în cazul virusului X, valorile medii alţ

extincţiei combinaţiilor testate sunt practic similare cu ale serului simplu, deşi există o
uşoară tendinţă de creştere. Situaţia este silnilară în cazul virusului M, cu excepţia

combinaţiilor MIA când scade practic la jumătate şi x/S/M la care s-a înregistrat o
creştere a exincţiei de 0,332. La virusurile L (răsucirea frunzelor), A şi Y este evidentă

reducerea progresivă a extincţiei la combinaţiile cu 4-6 antiseruri, precum şi la combinaţia

Y/L, care la virusul Y a înregistrat o valoare mai mică cu 0,554 comparativ cu serul
simplu.

Evoluţia valorilor de extincţie este şi mai evidentă în tabelul 4, unde valorile medii
sunt grupate în funcţie de numărul antiserurilor din amestec. La virusurile X, S şi M, cu
excepţia combinaţiilorde 5-6 antiseruri la virusul S, valorile extincţiei prezintă o tendinţă

de crestere cu numărul antiserurilor din amestec. În cazul virusurilor A si răsucirii, ,

frunzelor s-a înregistrat o anumită creştere la combinaţiile de 2-3 antiseruri, urmată de
o scădere progresivă, evidentă, mai pregnant la virusul răsucirii frunzelor, la combinaţiile
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de 4-6 antiseruri. În ceea ce priveşteW:mul Y. valorile scad progresiv cu creşterea
număruluideantiseruri din combinaţii"ajungâDdprnctic la 50010 fuţă de mtiserul simplu
(tab. 4).

Tabelul 3
EItiD.~medie al mari:eril8il pozitivi

in functie de e8mbbultb de mlmenm. si "rinls:
'J> ~ 'JI

Combinaţia de Medin COIJDbiDaţia Media
IgG şi Conjugat lIIllIutorilor ! delgGşi Martorilor

pDthi : Conjlligat poDthi

X i,7/I7/ A 1,403
!

XlS 1,849 MIA 1,428

XI/SfM l,lUI YI/ML 1.566

XIIS/IY/IL 1,832 MlA/IY/IL 1.265

SllMl!YIML 1.188

XllSllM/IYINIL, 1. :iW4 XlS/lMNIML 1.109

S O, 7/44 Y 1.253

XIIS 1,230 Y/IL 0.699

XlSf'M 0,899 Y!ML 1.07/6

XlSN/IL 1,035 XlSN/IL . 0.918

MlA/IY/IL 0.419

S/lM/IYI/N/L 0,628 S/lMIY/ML 0.636

XIIS!IMJ!Y!NIL 0,548 XlSI!MNIML 0,511

M 0,511 L 0.680

MIA 0,243 V/IL 0,956

XlS//M 0,843 VI/ML O, 791

XlSN/IL 0.464

MIIN/Y/IL O,6HiJ MIIA/IY/IL 0,351

S//M//YI/NlL 0,655 SI!MN!AI!L 0,331

XlS//MIY!N/L O,55Jl XlS/lMIYl/AI!L 0,206

Datele obţinute la ultimele trei wirumri (Y, A" L) nu sunt în concordanţăcu
oonstatărilefui Grimm şiDaniel (1984) C3remenţioneazăcii laamestecurue de antiseruri
s-a evidenţiato coloraţie mtensă şi deci mori de extincţie mai mari comparativ cu
"Wimmrilesimple_ Considerămcăa~neconcordanţă. în special la ameste:cm:ilepentru
4-6virusuri" s-adatoratprovemenţeişi implicit calitiţiidiferite a antiserurilo:rutilizate.
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Tabelul 4
Evoluţia valorilor medii ale extincţiei martorilor pozitivi în funcţie de numirul

antiserurilor în amestec

Nr. Valorile medii ale extincţiei (E 405) la virusurile:
antiseruri în
combinaţie X S M Y A L

Un antiser 1, 787 0, 744 0,511 1,253 1,403 0,680

2-3 antiseruri 1,830 1,064 0,543 0,887 1,497 0,876

4 antiseruri 1,832 1,035 0,611 0,697 1,265 0,407

5-6 antiseruri 1,844 0,588 0,603 0,603 1, 148 0,271

Referitor la reducerea extincţiei constatată la unele virusuri în cazul combinaţiilor
de 4-6 antiseruri, ar putea să apară unele dificultăţi în identificarea plantelor cu
concentraţii foarte reduse de virus. Aceasta, în special, la infecţiile primare, deoarece
concentraţia virusurilor în plantele infectate depinde, pe lângă specia şi/sau tulpina
virusurilor şi comportarea soiurilor, de o serie de alţi factori, dintre care Rek (1987)
evidenţiază vârsta platelor în momentul infecţiei, intervalul dintre infecţie şi testare,
starea fiziologică a plantelor, etc. În astfel de situaţii (concentraţii foarte reduse de
virus) există riscul ca la combinaţiile de 4-6 antiseruri, valorile de extincţieale plantelor
infectate să se situeze în jurul valorii limită dintre sănătos şi infectat.

Pentru siguranţatestării sunt, de asemenea, importante şi valorile de extincţie ale
martorilor negativi (suc de la plante sănătoase),care în mod normal ar trebui să fie mult
mai reduse decât valoarea maximăde la care reacţiile sunt cotate ca pozitive. Din analiza
datelor prezentate în figura 1 rezultă că valorile medii ale extincţiei martorilor negativi
au crescut progresiv la toate virusurile, odată cu creştereanumăruluide antiseruri din
amestec. Astfel, de la valori cuprinse între 0,029-0,042, obţinute cu serurile simple, s-a
ajuns în cazul combinaţiilorde 4 antiseruri la extincţiimedii de 0,076-0,079, valori pe
care le considerăm destul de apropiate de extincţia maximă peste care o probă este
catalogată ca infectată,valoare care în aceste experienţea fost de 0,100.

Rezultădeci că din punct de vedere al valorilor de extincţie înregistrate, atât la martorii
pozitivi, cât şi la cei negativi, în cazul combinaţiilor de 4-6 antiseruri este posibil ca în
anumite situaţii, mai puţin controlabile, să se diminueze siguranţade identificare a infecţiilor

cu unele virusuri. În consecinţă,considerămcă în producerea cartofului pentru sămânţă se
pot utiliza, la testarea prin tehnica ELISA, amestecurile de 2 maximum 3 antiseruri, fără să

fie afectată semnificativ siguranţa de diagnosticare. Singurul dezavantaj al folosirii
antiserurilormixte constă în aceea că în cazul reacţiilorpozitive nu se ştie care din cele 2 sau
3 virusuri este prezent. Însă, în producerea cartofului pentru sămânţăinteresează,în special,
dacă planta este sănătoasă sau infectată. În anumite situaţii, când se doreşte să se ştie exact
ce virus este implicat, planta sau plantele cu reacţiepozitivăse pot retesta cu seruri simple.
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Nr. Valori
antiserurif extreme
combinaţie

1 0029-0042
2 0041-0066
3 0.052-0072
4 0.076-0079

42 3
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Figura 1 - Extincţia medie a martorilor negativi şi valorile extreme,
la virusurile X, S, M şi L (răsucirea frunzelor)

Menţionăm că pentru stabilirea structurii combinaţiilorde seruri, este necesar ca,
în prealabil, să se testeze fiecare provenienţăde antiseruri, privind sensibilitatea şi tipul
de apariţie a reacţiilor după adăugarea substratului. Aceasta, deoarece între virusuri s
au constatat intervale de 2-20 minute până la evidenţierea vizibilă a reacţiilor de colorare,
diferenţe ce depind atât de calitatea antiserurilor, cât şi de concentraţiavirusurilor.

Utilizarea de seruri mixte pentru identificarea prin tehnica ELISA a infecţiilor
virotice prezintăunele avantaje economice atât în ceea ce prieşte consumurile de reactivi
şi materiale, cât şi din punct de vedere al randamentului metodei. Astfel, prin folosirea
amestecului de 2 antiseruri se reduce cu 50% necesarul de tampoane pentru spălare,

substrat şi diluarea anticorpilor şi conjugatului precum şi consumul de microplăcişi de
para nitrofenil fosfat. De asemenea, comparativ cu utilizarea serurilor simple, se obţine

practic o dublare a numărului de probe ce pot fi analizate de o echipă pe zi, fără să fie
necesară o dotare suplimentară cu aparatură. În consecinţă, prin utilizarea de antiseruri
mixte, pentru depistarea infecţiilor virotice în producerea cartofului pentru sămânţă, se
realizează o reducere apreciabilă a costurilor testării prin tehnica ELISA, care, în general,
sunt ridicate. .

CONCLUZII

La cele 16 combinaţii de 2-6 antiseruri nu s-a constatat, practic, nici o reducere
semnificativă a sensibilităţii testului ELISA pentru identificarea virusurilor X, S, M, Y,
A şi răsucirii frunzelor, comparativ cu serurile simple.

Valorile medii ale extincţiei martorilor pozitivi au înregistrat o reducere progresivă

la amestecurile de 4-6 antiseruri în cazul virusuri lor răsucirii frunzelor Y, A si la
combinaţiile de 5-6 seruri pentru virusul S.
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Extincţiamedie a martorilor negativi a crescut progresiv cu numărulde antiseruri
din amestec, ajungând la amestecurile de 4 seruri la o diferenţă de numai 0,021-0,024,
faţă de valoarea limită dintre sănătos şi infectat.

În producerea cartofului pentru sămânţă se pot utiliza antiseruri mixte pentru 2
maximum 3 virusuri, fără ca siguranţa testului să fie afectată semnificativ.

Utilizarea amestecurilor de 2 antiseruri determină o reducere cu 50% a consumului
de reactivi pentru tamponare, substrat şi microplăci precum şi o creştere substanţială a
numărului probelor ce pot fi analizate/ciclu de testare.
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RESULTS CONCERNING THE USE OF ANTISERA MIXTURE FOR
THE IDENTIFICATION OF VIRUSES INFECTION AT POTATO
THROUGH ELISA TEST

Abstract

În 1991 16 combinations of 2-6 antisera were studied, conceming the sensitivity
of ELISA test in order to identify the PVX, PVS, PVM, PVA and PLRV viruses in
comparison with simple sera. For each virus, the experiment was done at 9 dillutions in
geometrical series with ratio 3. The antisera were provided by the Phytopathology Institute
from Aschersleben, Germany. The results showed that between the variants with mixtures
of2-6 antisera and simple sera, generally were not registered significat differences that
coned negatively influence the test sensitivity. Taking also into consideration the evolution
of the extinction values registered for positive and negative controls, it is considered
that mixed antisera for 2, maximum 3 viruses can be used in seed potato production
without significantly affecting the safety identification. Using the mixture of2 antisera
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leads to a reduction with 50% ofthe consumption ofreactives and microplates and the
productivity of the method expossed in number of analysed samples/cycle is almost
double.

Keywords: potato viruses, ELISA, mixed antisera.

Tables:

1. The sensivity of ELISA test depending on the combinations of antisera and
dilIution of viruses.

2. Security ofviruses identification by ELISA test with various combinations of
antisera.

3. The medium extinction of positive controls depending on the combination of
antisera and virus.

4. The evolution of average values of the extinction positive controls depending
on number of antisera in mixture.

Figures:

1. Average extinction of the negative controls and extreme values of X, S, M and
leaf rolI viruses
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MICROZONAREA CULTURII CARTOFULUI ÎN ROMÂNIA

Iosif MEZABROVSZKyl

REZUMAT

Dezvoltarea continuă a unei producţii intensive de cartof în România, a necesitat
şi necesită, în continuare, înbunătăţirea permanentă a metodologiei de bonitare,
fundamentată pe o bună cunoaştere a resurselor pedoclimatice, a unei organizări şi

amplasări raţionale a acestei culturi. Microzonarea producţiei de cartof, respectiv
cultivarea cartofului în zone şi pe terenuri favorabile din punct de vedere ecologic asigură

obţinerea de producţii apropiate sau egale cu potenţialul de producţie al solului şi cu
cheltuieli reduse. Aplicarea corespunzătoare a tehnologiei de cultură specifică este
posibilă numai în cazul când se respectă cerinţele cartofului faţă de amplasare. Pentru a
realiza această amplasare în cele mai bune condiţii, s-a utilizat metoda bonitării ecologice,
metodă elaborată de către Institutul de Cercetări PedologiceAgricole (ICPA) Bucureşti,
detaliată la scara 1: 10.000 şi completată cu cerinţele agropedologice ale cartofului, cu
măsurileorganizatorice necesare, elaborate de către Institutul de Cercetare şi Producţie

a Cartofului (ICPC) Braşov.

Cuvinte cheie: producţie cartof, organizare, bonitare teren, microzonare.

INTRODUCERE

În prezent, organizarea producţiei de cartof se găseşte la un moment de cotitură,

urmare a noilor condiţii apărute: apariţia legii cererii şi ofertei, descentralizarea şi libera
iniţiativă a unităţilor economice, democratizarea vieţii politice, economice şi sociale,
existenţa proprietăţii de stat şi particulare, libera manifestare a competenţei profesionale.

În organizarea producţiei de cartof, cunoaşterea şi utilizarea creatoare a resursei
ecologice reprezintăuna dintre cele mai importante rezerve în realizarea unor producţii
mari şi eficiente. În cadrul resursei ecologice, amplasarea culturii cartofului pe cele mai
potrivite terenuri, constituie o condiţie esenţială în utilizarea eficientă a intervenţiilor

tehnice, în aplicarea lor corespunzătoare şi la momentul optim, folosirea eficientă a
bazei materiale, contribuind, în final, la obţinerea unei înalte eficienţe energo-economice
(Berindei, 1977; Berindei şi Bria, 1982).

Trecerea la generalizarea bonitării terenului arabil la scara 1: 10.000 asigură posibilitatea
utilizării rezultatelor acesteia pentru amplasarea cât mai corectă a culturii cartofului până la
nivel de parcelă, teritoriu ecologic omogen, unitate de producţie, judeţ.

1 S.c. Solanum Braşov
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Din punct de vedere morfologic, formele dihaploide ale cartofului seamănă cu
forma maternă din care provin, dar se deosebesc prin caracterele strict legate de ploidie:
productivitate, habitus, etc. Manifestarea fenotipică a acestor caractere şi în special a
capacităţii de producţie fiind mai expresivă pe treapta tetrapliodă, se recomandă folosirea
haploidiei ca o etapă intennediară de combinare, recombinare, analiză genetică şi selecţie

a caracterelor. Procesul de ameliorare se va termina inevitabil prin resinteza treptei
tetraploide.

Resinteza treptei tetraploide a formelor dihaploide create, prin haplopartenogeneza
stimulată, se poate realiza pe trei căi:

• pe cale mitotică, prin tratare cu colchicină, realizând autotetraploizi cu ereditate
tetrasomică;

• pe cale meiotică, prin funcţionarea gameţilor nereduşi realizându-se
autotetraploizi diplogametici ginoizi sau androizi, funcţie de macro sau microgameţi în
care s-a petrecut restituţia nucleară;

• pe cale alloploidă prin fuziuni parasexuale realizate cu precădere prin fuziuni
de protoplaşti.

Tetraploidizarea pe cale sexuată, fiind practic cea mai accesibilă, a constituit
obiectul multor investigaţii (Bozeşan şi colab., 1991; Gorea, 1976; Gorea şi Ecaterina
Gorea, 1978).

Majoritatea lucrărilor tratează mecanismele citologice ale restituţiei nucleare şi

consecinţele lor genetice în populaţiile tetraploide create şi mai puţin manifestarea
fenotipică a acestor descendenţe.

Lucrarea de faţă prezintă câteva date de producţie la o populaţie tetraploidă şi la
câteva clone selectate din ea, obţinută prin încrucişarea dintre un dihaploid şi un
polenizator tetraploid.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Materialul de cercetare a fost obţinut prin hibridare sexuată între un dihaploid din
familia soiului Kastor şi soiul tetraploid Koretta. Dihaploidul a fost folosit ca genitor
matern. Datorită formării în proporţie mare de oosfere 2x de către genitorul matern, au
rezultat descendenţi tetraploizi, într-un procent de 85-95 %. În urma selecţiei au fost
reţinute 100 de clone tetraploide care au fost înmulţite şi încercate în culturi comparative.
Ca martori pentru comparaţie s-au folosit soiurile Ostara, Desiree şi Eba, întrucât
descendenţii se încadrau în grupe diferite de maturitate. În scopul determinării

heterozisului ca principala cauză a creşterii elementelor capacităţii de producţie, s-au
luat în studiu şi rezultatele părinţilor (Pena, 1986).

Încercările în culturi comparative au durat trei ani consecutivi, iar pe baza
rezultatelor obţinute s-a continuat procesul de selecţie, în final, fiind reţinute clone care
au fost promovate ca linii de ameliorare.

Studiul capacităţii de producţie şi a altor caractere la aceste clone s-a făcut în
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Bonitarea terenurilor arabile, metodă elaborată de ICPA Bucureşti, reprezintă

operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată a condiţiilor ecologice în vederea
realizării producţiilor ridicate şi constante de cartof ţinând seama de gradul de
favorabilitate a terenului (Canarache şi colab., 1985; Florea şi colah., 1987). Practic,
metoda permite cunoaşterea însuşirilor agropedologice ale tuturor caracteristicilor
ecologice şi tehnologice ale parcelelor, necesare pentru stabilirea măsurilor de potenţare

a capacităţii de producţie a terenului, care să conducă la creşterea favorabilităţii solurilor,
aduce informaţiile necesare care dau posibilitatea aplicării diferenţiate a tehnologiei de
cultură specifică cartofului (Maxim, 1977).

Având în vedere faptul că nivelul real al producţiei de cartofnu depinde numai de
elementele cuprinse în determinarea notei de bonitare ci şi de efectul multor factori
biologici şi tehnologici care se realizează în câmp, este necesar ca odată cu bonitarea
terenului la scara 1: 10.000 şi care se extinde pe suprafeţe tot mai mari, să se treacă la
îmbinarea informaţiei realizate prin bonitare cu aceste elemente astfel încât, prin bonitarea
completă, să se realizeze o bază corespunzătoare necesară microzonării favorabilităţii

ecologice a culturii cartofului (Mezabrovszky şi colab., 1990).
În cazul zonelor favorabile culturii, cartoful trebuie să deţină rolul principal în

asolament, astfel încât, pe lângă preocuparea pentru toate culturile, eforturile principale
să fie atribuit cartofului. Structura actuală a soiurilor, sensibilitatea la boli şi dăunători,

carenţele nutritive obligă la cunoaşterea favorabilităţii terenului, la respectarea rotaţiei

minime. În agricultura particulară sunt şi posibilităţimai mari, cartoful găsindu-şi locul
în asolament. Astfel, asolamentul furajer pentru producţiade lapte (carne) şi cartofeste
cel mai corespunzător.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru calculul notelor de bonitare, din multitudinea condiţiilor de mediu care
caracterizează fiecare unitate de teren (UT, US sau TEO) delimitată în cadrul studiului
pedologic, s-au ales cele mai importante elemente conform metodologiei elaborate de
ICPA Bucureşti. Fiecare dintre aceste elemente au fost confruntate cu cerinţelepe care
le ridică cultura cartofului, cu modul în care răspund pentru o utilizare eficientă a acestora
stabilite pe baza rezultatelor experimentale obţinute în cadrul LC.:P.C.

Au fost analizate condiţiile de favorabilitate şi pentru varianta mecanizare totală,

respectiv recoltarea cu combina pe baza rezultatelor experimentale obţinute anterior
(Berindei, 1977; Berindei şi Bria, 1982; Canarache şi colah. 1986), ca şi a unor indicatori
elaboraţi în lucrarea de imbunătăţire a zonării producţiei de cartof.

Utilizarea bonitării la scara de 1: 10.000 contribuie la planificarea corespunzătoare

a suprafeţelor şi producţiilor medii la nivel de unitate, la o folosire eficientă de către

organele de decizie (Mezabrovszky şi colab., 1990).
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Pe baza rezultatelor experimentale obţinute anterior de către Institutul de Cercetare
şi Producţie a Cartofului, a concluziilor reieşite în urma definitivării lucrării de
imbunătăţire a zonării producţiei de cartof(la scara 1:50.000) au fost stabilite o serie de
condiţii (restricţii) cerute de cultura cartofului, iar împreună cu ICPA s-au elaborat
instrucţiunileprivind criteriile în microzonarea cartofului pe baza favorabilităţiiecologice
şi a restricţiilor tehnologice (Mezabrovszky şi colah., 1990). De asemenea, pe baza
lucrărilorde microzonare, efectiv elaborate la nivelul unor societăţi comerciale, au rezultat
o serie de aspecte de îmbunătăţire a metodologiei prezentate în anexa 1.

Anexa 1
Condiţii de favorabilitate a terenului arabil pentru cultura cartofului

(bonitarea la scara 1:10000)

Nr.
Destinaţia producţiei de cartof

ert.
Indicatorul agro-pedologic Consum Consum

Sămânţă Industrializare
timpuriu-vară toamnă-iarnă

1 Nota medie de bonitare:
-naturală >=45puncte NMB >=40puncte NMB >=40puncte NMB >=40puncte NMB
-poteanţată idem idem idem idem
-pentru condiţii deosebite >=21 puncte NMB >=21 puncte NMB >=21 puncte NMB >=21 puncte NMB
(terenuri luate relativ recent în
cultură) şi în condiţii de irigare
(nota naturală de bonitare)

2 Clima:
-temperatura medie anuală 9-11°C 5,6-11°C 5,6-1l oC 5,6-9°C
-precipitaţii medii anuale: - >=500mm >=500mm >=500mm
-neirigat fără restricţii fără restricţii fără restricţii

-irigat

3 Textura în Ap sau în primii 20 NL LN;NL;L;LP;NA LN;NL;L;LP;NA LN;NL;L;LP;NA
cm*)

4 Conţinutul de schelet pentru
recoltarea cu combina fără schelet <=5% <=5% <=5%
-condiţii deosebite 6-25% 6-25% 6-20%

5 Adâncimea apei freatice >= 1,4 m adâncime

6 Panta terenului:
-mecanizare totală <=10% <=10% <=10%
-mecanizare parţială <=15% <=15% <=15%

7 Alunecări de teren absent

8 Conţinutul de argilă:

-mecanizare totală <=32% <=32% 21-32%
-mecanizare parţială - fără restricţii fără restricţii fără restricţii

9 Grade de gleizare a solului de la negleizat până,la gleizat moderat

10 Grade de pseudogleizare a de la nepseudogleizat până la pseudogleizat slab
solului

11 Grade de salinizare sau fără salinizare sau solenetizare
solenetizare

12 Reactia solului de la slab acid până la slab alcalin (5,6-7,8)

13 Conţinutul de carbonat de calciu 1% şi până la 15% (absent; mic, mijlociu, mare)
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Anexa 1 (continuare)

14 Volumul edafic util Mare-mijlociu (50%)

15 Rezerva de humus, strat 0-50cm 30 t/ha (mică-moderată-mare-foartemare)

16 Inundabilitatea neinundabil

17 Porozitate totală normală-moderată-spreexcesivă

18 Poluare nepoluat până la slab poluat

19 Exces de umiditate la suprafaţă absent

20 Drenajul global bun-moderat

21 Eroziune absent

22 Suma gradelor de temperatură

utilă
1000-1500°C l800-2500°C l400-1800°C l400-1800°C

23 Suma precipitaţiilorîn timpul
perioadei de vegetaţie

100-150mm 250-350mm 240-300mm 240-300mm

24 Amenajări pentru îmbunătăţiri

funciare**) includerea criteriilor pedologice de stabilire a cerinţelor de ameliorare

25 Irigarea: amplasarea obligatorie la irigat, de preferinţă

-zona de stepă cu staţii de punere sub presiune (SPP)
-zona colinară -idem-
-zona de munte -

26 Suprafaţa solei cultivate:
-mecanizare totală >=5 ha >=5 ha >=5 ha
-mecanizare parţială şi fără restricţii fără restricţii fără restricţii fără restricţii

agricultorii particulari

27 Gradul de concentrare pe unitate
(societăţi comerciale) >=30 ha >=30 ha >=50 ha >=80 ha
-asociaţii familiale >=2 ha >=2 ha >=10 ha >=10 ha

28 Rotaţia:

-condiţii normale >= 2 ani >= 3 ani >= 4 ani >= 3 ani
-atac de nematozi - >= 6 ani -

29 Producţia de cartof ce revine pe
punct de bonitare (kg/punct),

200-250 400-450
300-350

400-450pentru o tehnologie bună-foarte (sămânţă STAS)
bună

* NL = nisip-lutos; LN=lut-nisipos; L=lut; LP=lut-prăfos; NA =luto-nisipo-argilos
** Indicatorul 273

Condiţiile de favorabilitate au fost prezentate pentru cele patru destinaţii ale
producţiei de cartof, respectiv: cartofpentru consum timpuriu-vară, cartofpentru consum
toamnă-iarnă, cartof pentru sămânţă şi cartof pentru industrializare.

Din cei 29 indicatori de bază care participă direct la stabilizarea notei de bonitare
(Florea şi colab., 1987) au fost selecţionaţi, pe baza cercetărilor efectuate la cartof, un
număr de 20 indicatori, restul de indicatori fiind- stabiliţi de către ICPC pe baza unor
studii de economie şi organizare. Pe lângă restricţiile analizate este necesară includerea
unor indicatori referitori la suma gradelor de temperatură utile pentru cartof şi suma
precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie, indicatori ce pot caracteriza mai bine
condiţiile de favorabilitate pentru cartof.
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Microzonarea culturii cartofului în România

În continuare se prezintă metodologia lucru la metoda îmbunătăţită de
microzonare pentru cartof.

prima etapă se inventariază, practic, fiecare parcelă cu toate însuşirile

agropedologice conform bonitării existente la scara 1: 10.000. După această etapă se
elimină toate parcelele care nu corespund pentru cartof, conform condiţiilor de
favorabilitate prezentate în anexa 1 (de la nr. curent 1 la 25). Parcelele rămase după

această selecţie se centralizează la nivel de unitate şi se completează tabelul prezentat în
anexa nr. 2. Dacă un teritoriu ecologic omogen (TEO) cuprinde multe sple, sau o
parcelă este încadrată de 2-3 TEO-uri, s.e stabileşte nota medie de bonitare poten,ţată.

Prin centralizarea parcelelor la nivel de unitate rezultă, în final, suprafeţele de teren
arabile pentru cartofatât pentru condiţiilede mecanizare totală, cât şi pentru mecanizare
parţială.

continuare se completează tabelul prezentat în anexa 3 ţinând seama de condiţiile

favorabile prezentate în anexa 1, la nr. curent 27, 28 şi 29. În funcţie de deE;tirmţia

producţieide cartof, suprafaţatotală favorabilă la nivel unitate se repartizeazăconform
rotaţiei recomandate. Prin raportarea la numărul de ani, rezultă suprafaţa ce se poate
cultiva anual cu cartof (total din care mecanizat).

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra favorabilităţii terenului pe clase
calitate, se Întocmeşte tabelul din anexa 4, care apare şi un indicator zonalitate,
respectiv ponderea culturii cartofului (suprafaţa favorabilă) din suprafaţa arabilă a
societăţilor comerciale sau a asociaţiei familiale.

Pe baza hărţilorcu unităţilede teritoriu (UT, US sau TEO) şi a 2, 3 şi 4,
a notelor de bonitare, se întocmesc hărţile de favorabilitate pentru cultura cartofului, la
nivel parcelă şi unitate, grupând notele de bonitare din 10 în 10 puncte în cadrul
hărţilorde detaliu şi din 20 în 20 de puncte hărţile de sinteză. Pentru întocmirea
unitară a hă11ilor de favorabilitate, se propune folosirea culorilor stabilite oficial de
ICPA.

În funcţie de destinaţia producţiei de cartof, la nivelul actual al costurilor de
producţie s-a stabilit pragul de producţie de la care se asigură cota de rentabilitate,
producţiade cartofce revine pe un punct de bonitare (pentru o tehnologie bună şi foarte
bună) precum şi nivelul minim al notei de bonitare (anexa 5) pentru a realiza o producţie

rentabilă.

În condiţiile unei tehnologii ireproşabile, care permite realizarea unei producţii

maxime, se poate realiza următorul randament la cartofce revine la un de bonitare:
- cartof pentru consum timpuriu (12 tlha) - 300 kg/punct;
- cartof pentru consum toamnă (25 tlha) - 625 kg/punct;
- cartof pentru sămânţă (18 t/ha sămânţă STAS) - 450 kg/punct.
În anexa 6 se prezintă criteriile de încadrare a terenurilor în clase, în funcţie de

favorabilitatea edafică cartof.
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Anexa 2

Favorabilitatea terenului la nivel de unitate si alti detinători, , ,

Numărul
Număr parcelă

Suprafaţa favorabilă

Nr.
teritoriului ecologic

cadastrală Suprafaţa
Clasa de

Nota medic
rămasă după aplicarea

crt.
omogen (TEO) sau

(ha)
favorabi-

de bonitare
restricţiilor(ha)

unităţi de teren litate mecanizare mecanizare
(UT), sol (US) Vechi Nou

totală parţială

Anexa 3

Mărimea teritoriilor favorabile la nivel de unitate si alti detinători, , ,

Nota
Denumirea medie

unităţii Suprafaţă ponderată
Potenţialul

Suprafaţa de Suprafaţă ce se
(societăţi Suprafaţa totală de teren care necesită poate cultiva anual

Nr.
comerciale), alţi arabilă favorabilă bonitare de

rotaţie de (ha) cu cartof (ha)
crt.

deţinători (ha) pentru la cartof
producţie

(agricultori cartof (ha) pe
kg/ha

privaţi) suprafaţa
2 ani 3 ani

1(6)
Total

d.c.
favorabilă ani mecanizat

-

Anexa 4

Favorabilitatea terenului arabil pentru cartof, pe clase de favorabHUate
la nivel de unitate si alti detinători, , ,

Denumirea Suprafaţa favorabilă totală: Favorabilitatea pe clase (puncte):
unităţii

(societăţii %

NI'. comerciale) nota medie
suprafaţa

crt. alţi arabilă I II m IV V VI VH*) VIH*)
ha de bonit.

deţinători
(ponderată)

anual 91-100 81-90 71-80 61-7- 51-60 41-50 31-40 21-30
(agricultori total cu

privaţi) cartof

*) terenuri luate recent în cultură şi în condiţii de irigare
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Anexa 5
Corespondenţa intre nivelul de producţie şi nota minimă de bonitare care

asigură rentabilitatea

Nivelul de
Producţia de cartof ce

Nivelul minim al notei
producţie de la revine pe un punct de

de bonitare pentru a
Destinaţia care se asigură bonitare (kg)

realiza o producţie

producţiei cota de rentabilă

rentabilitate Tehnologie Tehnoiogie Tehnologie Tehnologie
(kg/ha) bună foarte bună bună foarte bună

Cartof consum 8800 200 250 44 32
timpuriu

Cartofconsum
17500 400 450 44 39

toamnă

Cartofpentru 12200 300 350 41 35
sămânţă (STAS)

Anexa 6
Criterii de încadrare a terenurilor în clase,

in funcţiede favorabilitatea edafică pentru cartof

Nr. Soiuri foarte bune Soiuri
Soiuri foarte

crt.
Specificare

şi bune mijlocii
Soiuri slabe slabe şi

improprii

1 Nota medie de bonitare
>=41 30-40 <30(puncte) >=61

2 Textura În Ap *) LN;NL;L;PL; NA LA;PA AL;NN AG

3 Adâncimea apei freatice (m)
var. A - precipitaţii <600mm 1,51-3,00 2,01-5,00 1,01-1,50 <=1,00
var. B- precipitaţii >=600mm 2,01-5,00 >=5,1 0,76-1,40 <=0,75

4 Panta terenului (%) 0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-25

5 Grade de gleizare şi/sau
fără slabă moderată

putemică

pseudogleizare foarte puternică'

6
Salinizare şi/sau alcalinizare fără În adâncime slabă moderată

puternică

foarte puternică

7 Volwn edafic (%)
var. A - precipitaţii <600mm foarte mare-mare mijlociu mic extrem de mic
var. B - precipitaţii >=600mm foarte mare-mijlociu mic foarte mic extrem de mic

8 Porozitatea totală normală-moderată excesivă mică foarte mică

9
Gradul de tasare netasat-slab tasat

aranat
moderat tasat puternic tasat

foarte afănat

10 Drenajul global bun moderat
intens, imperfect excesiv" foarte

drenate slab drenate

*) LN=lut nisipos; L=lutos; MA =luto-nisipo-argilos; PA =luto-argilo-prăfos;

NN=nisipos; NL=nisip-Iutos; PL=lut-prăfos; LA=luto-argilos;
AL=argilo-lutos; AG=argilos
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CONCLUZII

Microzonarea culturii cartofului pe baza favorabilităţii ecologice la scara 1:10.000,
conform metodologiei îmbunătăţite de bonitare, va asigura:

- amplasarea corespunzătoarea culturii cartofului pe cele mai favorabile terenuri;
- folosirea la capacitate maximă şi cu eficienţă a echipamentului tehnic;
- utîlîzarea eficientă a pământului, principalul mijloc de producţie din agricultură;

- posibilitatea aplicării corespunzătoare a tehnologiei specifice cartofului;
- reducerea costurilor şi consumurilor energetice, a creşterii productivităţii muncii;
- cunoaşterea de către organele de decizie de la nivelul societăţilor comerciale a

suprafeţelor ce se pot cultiva cu cartof la nivel de unitate, precum şi a suprafeţelor în
cadrul asociaţiilor familiale, la nivelul agricultorilor particulari;

- posibilitatea stabilirii corecte a potenţialului de producţie ce se poate realiza la
unitatea de suprafaţă, a măsurilor ce se impun de potenţare în vederea realizării

producţiilorprevăzute prin comanda socială.

Pentru viitor, considerăm utilă adâncirea metodologiei de microzonare a culturii
cartofului pe baza bonitării ecologice la scara 1:5000, inclusiv dotarea cu echipament
tehnic adecvat.

Amplasarea culturii cartofului pe baza metodologiei îmbunătăţite de microzonare
conferă producătoruluiposibilitatea de a munci mai bine şi maiuşor, în ordine şi arnllOIlie,
disciplină şi competenţă profesională.
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MICROZONING IN POTATO CROP

Abstract

The continuons development ofan intensive potato praduction in Romania needed
and is still needing a permanent improvement of the methodology of classification
founded on a good knowledge ofthe soil resources, ofa rational organization and placing
of this crap. Microzoning of potato crap , namely its cultivation in areas and lands
favorable from the ecological point ofview ensures the obtaining ofyields almost equal
with the yield potential ofthe soil at low expences. The praper application ofthe crap
technology specific to potatoes is passibie only when observed the requests ofthe potato
crop towands placing. In oder to achieve this emplacement in conditions, it was
used the ecological assessment method elaborated by LC.P.A. Bucharest, detailed at
scale 1: 10.000 and a completion with the agropedological demands ofthe potato crop,
with the necessary management measures, elaborated by the Potato Research Institute
Braşov.

KI'·VW;lfn·tI~· potato production, management micrazoning, soi! assessment.

Annexes:

1. Favourable conditions ofthe arable land for potato crap.
2. Favourable land at the unit level and other owners.
3. The size the favourable territories at the unit level and owners.
4. Arable land favourable for potata, on degrees of favourable C011d11tlOllS

at the unit level and other owners.
5. The correspondence between the production level and the mark of

assessment which ensures profitability.
6. Classification criteria into c1asses, depending on the edafic favourable conditions

for potatoes.
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