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MICROPROPAGAREA "INVITRO" A CARTOFULUI PRIN
CULTURI FOTOAUTOTROFE

Dorina CACHIŢĂ-COSMAI

REZUMAT

Lucrarea prezintă o amplă sinteză bibliografică din literatura mondială actuală

referitoare la metodele convenţionale de cultivare "in vitro" a explantelor preluate din
plante horticole şi în special de la cartof. Sunt analizate principalele rezultate obţinute

în legătură cu dirijarea conţinutului de CO
2

în atmosferă din vasele şi recipientele de
cultură, dozarea slabă şi folosirea mediilor de cultură şi fără zahăr. Se propune
posibilitatea micropropagării în condiţii fotoautotrofice în absenţazahăruluidin mediul
în care manipularea se face cu roboţi în recipiente aseptice.

Cuvinte cheie: cartof, meristeme "in vitro", medii, condiţii.

Metodele convenţionale de creştere a connofitoexplantelor pe medii aseptice
presupun utilizarea unor substraturi de cultură conţinând macroelemente, microelemente,
vitamine, regulatori de creştere şi un glucid cu valoare energetică ridicată, de regulă

zaharoză, în concentraţiede 20-30 g/l.-Connofitoinoculii (organe, ţesuturi, celule sau
protoplaşti), cultivaţi pe medii de cultură cu zaharoză, manifestă un metabolism de tip
heterotrof sau mixotrof. La instaurarea unui astfel de metabolism concură, pe lângă

prezenţa zahărului în mediul de cultură şi regimul de viaţă din camera de creştere,

respectiv slaba iluminare a culturilor (lumină fluorescentă cu intensitatea de 1400-2600
lucşi), precum şi un deficitar schimb de gaze. În consecinţă, aparatul stomatic şi

fotosintetic al plantulelor generate şi crescute "in vitro" este slab dezvoltat, dar potenţialul
fotosintetic al celulelor este conservat integral (Grout şi Aston, 1978; Cachiţă, 1987).

Cercetările efectuate în ultimii ani au scos la iveală faptul că metabolismul
heterotrof sau mixotrofal cormofitoinoculilor este datorat şi insuficienţeibioxidului de
carbon în atmosfera din recipientele de cultură. Pentru valorificarea capacităţii

fotosintetice a c1oroplastelor celulelor cormofitoinoculilor este necesară atât sporirea
concentraţiei de bioxid de carbon (C0

2
) în atmosfera din recipientele de cultură, cât şi

creşterea intensităţii luminoase în camera de vegetaţie (flux fotonic fotosintetic, abreviat
FFF), concomitent cu eliminarea sursei glucidice din substratul de cultură (Kozai şi

colab, 1990). Plantulele neoformate "in vitro", în condiţiile metabolismului heterotrof,
mixotrof sau autotrof, prezintă un handicap important, acela al unei slabe dezvoltări a

1 Institutul de Cercetări Biologice, Cluj-Napoca
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Dorina CACHIŢlI.-COSMA

cuticulei şi a stratului epicuticular al frunzelor, din cauza existenţei unei umidităţi deosebit
de ridicate în recipientele de cultură. Aceasta conduce la o scădere substanţială a
capacităţii de aclimatizare şi de supravieţuire a plantulelor generate şi crescute "in vitro",
în lnomentul transferării lor "ex vitro". Prin folosirea unor sisteme de cultură cu atmosferă

controlată şi cu posibilităţi de Inărire a intensităţii luminoase, se poate obţine o apropiere
a structurii anatomice a frunzelor generate "in vitro", de aceea a frunzelor normale,
naturale.

Experimente întreprinse de către Fujiwara şi colab. (1987) au reliefat faptul că,

după 8 ore de întuneric, în momentul declanşării luminii, conţinutul de CO
2

în atmosfera
din vasul de cultură a ajuns la 9.000 vpm (volumetric parts per million). După 2-3 ore
de la declanşarea luminii, concentraţia de ca? a scăzut de cca. 100 ori, atingând valori
de sub 90 vpln. -

Ulterior, Kozai şi Sekimoto (1988) au dovedit experilnental că, la 5 zile de la
inoculare, concentraţia de CO

2
în atmosfera din recipientele de cultură a fost mult mai

scăzută decât în atmosfera din camera de creştere. Astfel, dacă în cmnera de creştere

concentraţia de bioxid de carbon a corespuns la aproximativ 350-400 ppm, în vasele de
cultură bioxidul de carbon s-a găsit în concentraţiede 100-300 ppm.

Kozai şi Iwanatni (1988), iluminând o cultură Dlixotrofă cu o intensitate luminoasă

mai lnare decât în mod obişnuit şi suplimentând conţinutul în CO
2

în atmosfera din
recipientele de cultură, au obţinut o creştere substanţială a ratei de multiplicare a
explantelor cultivate în aceste condiţii.

Cercetăriledin ultimii ani au scos în evidenţă şi faptul că multiplicarea şi creşterea

plantulelor în regim fotoautotrof impune modificarea compoziţiei mediilor de cultură

nu numai în ceea ce priveşte reducerea sau eliminarea totală a glucidelor energetice (de
cele lnai multe ori a zaharozei), ci şi a vitaminelor şi fitohormonilor, acestea fiind
sintetizate de către celulele cultivate în regiln fotosintetic normal. Pe lângă acestea, se
ilnpune modificarea compoziţieisaline a lnacro- şi lnicroelelnentelor, soluţiile nutritive
folosite în culturile fotoautotrofe asemănându-se cu acelea din culturile hidroponice.

Până în nlO1nentul de faţă, cultivarea cormofitoinoculilor "in vitro", în regim
fotoautotrof, se practică la o nlulţime de specii de interes horticol (garoafe, crizanteme,
orhidee, trandafir, căpşun, ş.a.ln.d.), la cartof şi la tutun (Kozai şi colab., 1990).

Prilnele culturi fotoautotrofe la cartof(Solanum tuberosum) au fost făcute de către

Kozai şi colab. (1988). Autorii au folosit, pentru iniţierea culturii, explante constând din
apexuri caulinare, În lungime de 25 mIn, având o grel \te de cea. 120 mg. Explantele au
provenit de la plantule de cartof neoformate "in vitro". Cultura explantelor s-a făcut pe
mediu Muarshige-Skoog (MSI), agarizat cu 4 g/l agar. Recipientele de cultură au constat
din tuburi de sticlă, de 47,5 mI, conţinând 10 mI mediu de cultură. După inoculare,
tuburile au fost obturate cu folie specială, transparentă, incoloră, care a constat dintr-un
strat de polimetilpenten peste care s-a aplicat un film pelicular, microporos, de
prolipropilen. Această obturaţie a pennis realizarea a 5-6 înlocuiri c01nplete a atmosferei
din recipientele de cultură, în decurs de o oră. Temperatura din vasele de cultură a

2 Anale rcpc



Micropropagarea "in vitro" a cartofitlui prin culturi.fhto(/utotrofe

corespuns la 25°C, iar din camera de creştere la 20-24°C. Umiditatea din camera de
creştere a fost de 50-800/0. Iluminarea culturilor s-a făcut în regim de 16 ore lUlnină pe
zi, cu un flux fotonic fotosintetic corespunzător la 250 imoli m-2s- I , respectiv cca. 18
klucşi.

Kozai şi colab. (1988), în condiţiile experimentale menţionate, au urmăritevoluţia

apexurilor de cartofpe medii MS, cu concentraţiivariabile de zaharoză, respectiv 30 gl
l şi în absenţa zaharozei din mediul de cultură (tab. 1). În cadrul experimentului s-a
utilizat şi un regim variabil în ceea ce priveşte fluxul fotonic fotosintetic (FFF) şi

concentraţiade CO
2
în atmosfera din recipientele de cultură. Experimentul a fost demontat

după 29 de zile de la iniţierea culturilor.
Tabelul 1

Fluxul fotonic fotosintetic (FFF), concentraţia de C02 În camera de creştere (C),
număr de schimbări ale aerului În camera de cultură (Nr) şi concentraţia de

zahăr (Z) la cele 9 variante experimentale
Experimente făcute la cartof de către Kozai şi colab. (1988)

FFF Supraf. Nr. Greutate Rata
Nr. Tipul Z

(Ilmol C (ppm)
Nr.

frunzei frunze proaspătă
ponderală

var tratametelor (g/I) (h) gr. usc.lgr.
m-2s-l) (cm2) (g/pl.)

tulp. răd. proaspătă

1
Nivel FFF coborît

O 65 450 1,3 7 11 0,53 0,03 0,04
C02 neîmbogăţit

2
Nivel FFF coborît

15 65 450 1,3 8 11 0,65 0,11 0,07
C02 neîmbogăţit

3
Nivel FFF coborît

30 65 450 1,3 10 10 0,72 0,12 0,08
C02 neîmbogăţit

4
Nivel FFF mediu

O 210 500-2000 5,6 22 13 1,21 0,39 0,10
C02 îmbogăţit

5
Nivel FFF mediu

15 210 500-2000 5,6 19 12 1,24 0,57 0,10
C02 îmbogăţit

6
Nivel FFF mediu

30 210 500-2000 5,6 14 10 1,09 0,72 0,12
C02 îmbogăţit

7
Nivel FFF înalt

O 400 500-3000 5,6 20 13 1,30 0,48 0,08
C02 îmbogăţit

8
Nivel FFF înalt

15 400 500-3000 5,6 20 11 1,26 0,81 0,11
C02 îmbogăţit

9
Nivel FFF înalt

30 400 500-3000 5,6 14 10 1,10 0,75 0,13
C02 îmbogăţit
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-- După cum reiese din tabelul 1, variantele VI' V4 şi V 7 s-au caracterizat prin lipsa
zah4:3rozei din substratul de cultură. Ridicarea valorilor fluxului fotonic fotosintetic de
la. 6.:5, la 210 şi 400 imoli m-2s- l , concomitent cu îmbogăţireaatmosferei din recipiente
în C O

2 , la variantele lipsite de zaharoză în substrat (V
4

şi V
7
), a condus la o creştere a

va.larilor parametrilor biometrizaţi (suprafaţa şi nUlnărul frunzelor/plantă, greutatea
pro@.spătă a tulpinilor şi rădăcinilor şi rata ponderală - raport greutate uscată/greutatea

pro@.spătă), în raport cu valorile parametrilor respectivi înregistraţi la plantele de cartof
provenite din apexuri cultivate pe medii cu 30 sau 15 g/l zaharoză în substratul de cultură.

Astfel, numărulde frunzuliţeprezente pe tulpinile de cartofgenerate din apexuri cultivate
pe f):1edii lipsite de zaharoză, incubate în regim de FFF 210 sau 400 imoli m-2s-1, a fost de
13 (:respectiv variantele V4şi V7)' în timp ce la plantulele neoformate din apexuri cultivate
pe 1Jlediu cu zaharoză 30 g/l, numărul de frunze/plantăa fost de 10 bucăţi (varianta V3,

V 6 şi V9)' Suprafaţafoliarăa plantulelor neoformate pe medii lipsite de zaharoză a fost
de 20-22 cm2 (V4 şi V7), în timp ce la plantele crescute pe medii cu zaharoză 30 g/l,
suprafaţa foliară a totalizat 14 cln2 (V

6
şi V

9
). Cifrele care exprimă greutatea proaspătă

a tulpinilor au fost mai relevante în ceea ce priveşte redarea diferenţelor existente între
evo1uţia tulpinilor de cartofpe lnedii cu sau fără zaharoză.Lipsa zaharozei din substratul
de cultură se pare că afectează geneza şi creşterea rădăcinilor. Dar, se menţionează că

numărul de tulpiniţe neoformate dintr-un unic explant, în condiţiile cultivării lui pe
mediu lipsit de zaharoză, a fost de 3-4 ori lnai redus decât în cazul în care, în condiţii

experilnentale silnilare, au fost utilizate explante constând din butaşi uninodali, însoţiţi

de frunzuliţa aferentă. Cu toate acestea, chiar şi în cazul folosirii explantelor apicale,
rata anualăde multiplicare a fost de 512_6 12, faţă de aceea înregistrată la micropropagarea
prin intermediul explantelor uninodale, care a atins o rată anuală de 2.108

- 2.109
• După

transferarea "ex vitro" a plantulelor derivate din explante cultivate în atmosferă îmbogăţită

CU CO
2, în mai puţin de 2 luni de la transfer, plantele de cartofau generat minituberculi

de 2-3 Cln în diatnetru.
Hayashi şi colah. (1990) au efectuat experimente în care s-au folosit ca explante

iniţiale minibutaşi uninodali, prelevaţi de la plante de cartof generate "in vitro".
Minibutaşiiuninodali, având ataşată frunzuliţa aferentă, au fost amplasaţi într-un suport
inert, sub formă de dop, constând din vată minerală. Dopurile cu inoculi au fost amplasate
într-O incintă de cultură care a fost prevăzută cu posibilităţide îmbogăţirea atmosferei
_ în regiln controlat - în CO

2
, aprovizionarea cu soluţie nutritivă - cu sau fără aport de

zaharoză - s-a făcut în partea bazală a dopurilor. Iluminarea culturilor a fost făcută cu
lumină solară de intensitate variabilă: puternică - 116 W.m-2 şi slabă - 64 W.m-2.

Concentraţia maxilnă de CO
2

în atmosfera din incintă a corespuns la 800 ppm (tabelul
2). După 35 de zile de cultură, pe medii lipsite de zaharoză, greutatea proaspătă şi

uscată a plantelor şi numărul de frunze/plantă, la explantele uninodale crescute în lumină

solară intensă (116 W.m-2
) a fost sporită, atât în cazul prezenţei unui surplus de CO

2
în

atmosfera din incintă, cât şi în cazul în care concentraţiade CO
2

a fost scăzută, aceasta
pătrtmzând în incintăprin difuziune (de comparat valorile obţinute la lotul control C, pe

----
4
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Micropropagarea "in vitro" a carto/ului prin culturi ./iltoautotro/e

Cod Modalităţide cultură a
Greutate proaspătă Nr. Lungimea

m g/plantulă frunzei tulpinii
var. variantelor

plantulă (nlm)Frunze Tulpină Rădăcină

C
Metoda convenţională (control)-

381 677 203 14,2 21,5
Lumină şi C02 convenţional

Variante experimentale -
Al Luminăputernică 709 837 90 13,7 19,4

C02 ridicat 800 ppm

Variante experilnentale -
A2 Lumină puternică 437 622 85 9,3 18,5

C02 scăzut (nonnal)

Variante experimentale -
Bl Lumină slabă 157 255 43 7,3 11,8

C02 ridicat 800 ppm

Variante experimentale -
B2 Lumină slabă 192 437 43 8,1 19,2

C02 scăzut (nonnal)

Kubota şi Kozai (1990) au efectuat un studiu privind reacţia explantelor uninodale
de cartof, având o greutate proaspătăde 55 mg, crescute pe medii aseptice MS, în incinte
de construcţie specială (figura l), racordate la o instalaţie menită să asigure un regim
ambiental care a corespuns la: telnperatura 2 1°C şi umiditatea 50%, pe perioada de
lUlnină şi de 90°Âl, pe perioada de întuneric; fotoperioadă: 16 ore IUlnină/24 ore.
Minibutaşii au fost amplasaţi fie în dopuri de vată minerală, fie în lnediu agarizat cu 8
gll agar. Atmosfera din incinta de cultură a fost ventilată forţat sau, între aerul din incintă

şi cel din calnera de creştere s-a produs un schimb natural, prin difuziunea gazelor. În
cazul în care s-a avut în vedere ventilarea forţată a atmosferei din incintă, viteza înlocuirii
aerului din incintă/oră a sporit pe măsura avansării culturii; aceasta a fost calculată

astfel încât concentraţia de ca? să oscileze între 250 şi 300 ppm. În condiţiile unei
difuziuni normale a aerului, concentraţiade CO

2
în incinta de cultură a oscilat între 150

/I()I.XXf 5
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şi 270 ppm. La lotul control, concentraţia CO
2

a fost de 100 ppm. Fluxul fotonic
fotosintetic a fost de 190 imoli m-2s- l , la variantele lipsite de zaharoză în mediul de
cultură şi, de 70 imoli m-2s- l

, la minibutaşii de cartof cultivaţi pe mediu cu adaos de
zaharoză 20 g/l, tot de referinţă, control. După 30 zile de la iniţierea culturii, la demontarea
experimentului, s-a constatat o sporire a greutăţii uscate a plantelor cu 2,40/0, la explantele
cultivate pe medii lipsite de zaharoză, în luminăputernică, în condiţiile ventilării forţate

a aerului din incintă, în raport cu greutatea uscată a plantulelor crescute pe mediu cu
aport de zaharoză de 20 g/l.

Kozai (1990) aprecia că, chiar şi la culturile normale, heterotrofe sau mixotrofe,
îmbuşonarea recipientelor de cultură poate constitui un factor limitativ al dezvoltării

culturilor, întrucât concentraţia de CO
2

în atmosfera din recipiente şi umiditatea din
acesteajoacă un rol ilnportant în evoluţia inoculilor. Astfel, într-un experiment efectuat
de către Kozai, publicat în 1990 (8), s-au făcut referiri cu privire la evoluţiaexplantelor
apicale de cartof, cultivate timp de 21 de zile pe mediu de cultură MS lipsit de zaharoză,

cu FFF 160 imoli m-2s-1 (corespunzător la cca. 12,6 klucşi) în condiţiile obturării

recipientelor de cultură, fie cu capac din material plastic, fie cu folie din aluminiu, fie
cu peliculă de o constituţie specială (descrisă anterior). În dependenţăde tipul de obturaţie,

variază - în decursul timpului - viteza de ventilare a atmosferei din recipientele de cultură.

Astfel, în cazul recipientelor obturate cu un capac din material plastic, în decurs de o
oră, atmosfera din recipientul de cultură a fost înlocuită de 1,5 ori. În recipientele obturate
cu folie din aluminiu, în decurs de o oră, atmosfera a fost schimbată de 0,4 ori. În cazul
recipientelor obturate cu folie din material plastic, de construcţie specială, permeabilă

pentru gaze (poroasă), în decurs de o oră volumul aerului din recipiente a fost schimbat
de 7,6 ori. După 21 zile de la iniţierea culturii, greutatea proaspătă a plantulelor de
cartof generate din explante apicale a fost următoarea: 390 mg/plantă la explantele
cultivate în recipiente obturate cu capac din material plastic; 280 mg/plantă la explantele
cultivate în recipiente obturate cu folie din aluminiu şi de 730 mg/plantă la tulpiniţele

de cartofdezvoltate în recipiente obturate cu folie din material plastic, permeabil pentru
gaze. Experimentul a permis evidenţierea faptului că, utilizarea unor sisteme închise
care dispun de o ventilaţie forţată a atmosferei din recipientele de cultură (cu aer a cărui

compoziţie gazoasă să poată fi reglată şi menţinută la un nivel constant, în ceea ce
priveşte proporţia de CO2, C

2
H

4
, umiditate, etc.), constituie o tehnologie ideală în

producerea, în regim automat, fotoautotrof, a materialului de plantat. Utilizarea unor
suporturi din material spongios, inert (de exemplu: vată minerală), îmbibate cu soluţii

lichide, nutritive, poate asigura o micropropagare cu randament superior şi mai economic
decât acela realizat prin metode convenţionale de cultură, în regim heterotrof (Kozai,
1990). Conţinutul de CO

2
în atmosfera din vasul de cultură trebuie ridicat la valori de

1500 vpm. Totodată, se impune sporirea fluxului fotonic cu care este iluminată cultura,
la valori de 150 imoli m-2s- l

, cu lungimi de undă de 400-700 nm. Acest regim de creştere

a plantelor neoformate "in vitro" asigură o mai rapidă aclimatizare, fără pierderi, a
plantulelor, în momentul transferării lor "ex vitro", întrucât regimul din recipientul de

6 Anale rc.pc.
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cultură faciliteazăo apropiere a structurii anatomice a frunzelor generate "in vitro" de
cea a frunzelor normale.

Filtru membi'ană

I

---- AerPompă de aer

Tub silicon

Filtru membrană
y y I

Incintă d@ cultura

Apă distilată pentru
Ufl'tidificorea aerului

o
o

o

Valvă

Figura 1- Schemă reprezentând organizarea unui sistem de incubare şi de
creştere a explante10r de cartof~ în condiţii fotoautotrofe, cu
asigurarea unei ventilaţii forţate a incintei de cultură

(după Kubota şi Kozai, 1990)

Lipsa zahărului din substratul de cultud, la culturile fotoautotrofe, permite
cultivarea explantelorpe medii aseptice, în vase cu deschidere largă, cu obturaţie lejeră,

pericolul contaminării fiind foarte redus. Utilizarea recipiente10r de cultură, cu deschidere
largă, permite mărirea vitezei de inoculare, precum şi folosirea roboţilor ca operatori. O
obturaţie lejeră facilitează producerea unui eficient şi rapid schimb de gaze între
atmosfera din vasul de cultură şi aceea din camera de creştere.

Utilizarea roboţilor şi a operaţiunilor automatizate, în micropropagare, este asociată,

adeseori, cu o incubare şi creştere a culturilor în incinte care fac parte din sisteme cu
regim aseptic, în care recipientele de cultură se găsesc debuşonate.Regimul din incinta
de creştere este asigurat prin racordarea incintei la un sistem computerizat. Asocierea
unor astfel de tehnici de micropropagare, cu un regim fotoautotrof de cultură, conduce
la o reducere a preţului de cost a materialului de plantat rezultat, apropiind valoarea
acestuia de aceea a răsadurilor produse în cultură hidroponică, sau în înmulţirea vegetativă

realizată în substrat, în condiţiile unei c1imatizări automatizate. O maximă automatizare
a operaţiunilor poate conduce la scăderea preţului de cost, cu până la 70-90% (Kozai,
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1990). Se pare că, micropropagarea plantelor de interes horticol, agricol şi silvic, în
regim fotoautotrof, microhidroponic, constituie soluţia de viitor de înmulţire vegetativă

a plantelor, întrucât mediile sunt mai puţin costisitoare (fiind lipsite de zaharoză, vitamine,
fitohormoni şi agar), iar 'sursa lUlninoasă poate fi asigurată prin incubarea şi creşterea

plantulelor în lUlnină solară. În aceste condiţii, se impune însă, îmbogăţirea aerului în
CO

2
pentru a se stimula o fotosinteză activă. Plantulele generate "in vitro", în regim

fotoautotrof, au un conţinutbogat în clorofilă şi, o rată fotosintetică superioară. Creşterea

plantelor "in vitro", în regim fotoautotrof, permite o dezvoltare histoanatOlnică a frunzelor
mai apropiatăde cea a frunzelor normale. Aceste fapte concură, cu succes, în obţinerea

unei reuşite totale în aclimatizarea fără pierderi a plantelor generate "in vitro", în
momentul transferării lor în condiţii naturale de viaţă.

Din punct de vedere economic, îmbogăţireaatmosferei din recipientele de cultură

cu CO
2
ridică cu nUlnai 1% preţul de cost al materialului de plantat. În cazul în care

pentru iluminare sunt folosite SJf3e artificiale de lumină, preţul de cost al materialului
de plantat creşte, în special din cauza necesităţii utilizării unor instalaţii frigorifice
destinate răcirii aerului. Pentru reducerea cu 40% a cheltuielilor aferente sistemelor de
răcire Goto şi Takakura (1987) şi Kozai şi colab. (1987) au recomandat utilizarea unor
reflectoare răcite cu apă.

CONCLUZII

În concluzie, extinderea culturilor fotoautotrofe "in vitro", în viitor, presupune
efectuarea unor studii cu caracter fundamental, în scopul elaborării celor mai eficiente
tehnologii care să asigure atât o rată ridicată de multiplicare a plantelor micropropagate
în astfel de condiţii, cât şi un preţ de cost cât mai scăzut al materialului de plantat
rezultat în final.
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Dorina CACHJŢĂ-COSMA

INVITRO MICROPROPAGATION OF POTATOES BY
PHOTOAUTOTROPHICCULTURES

Abstract

The paper presents an ample bibliographical synthesis from the most up-to-date
world literature concerning the conventional methods of growing "in vitro" of explants
takenover from the horticulture plants and especially from potato. It is analysed the
main results obtain"ed concerning the guiding of the CO

2
content in the atmosphere

from the vessels and cuIture enclosures, light dosing and the using of the cuIture media
with and without sugar. It sugests the possibility ofmicropropagation in photoautotrophic
conditions in the absence of sugar from environment in which the handling is done with
robots in aseptic enclosures.

Tables:

1. The photonic photosynthetic flux (FFF), the concentration in CO
2

in the room
for growing (C), number ofchanges in the room for culture (Nr) and sugar concentration
(Z) at 9 experimental variants.

2. The growing ofnon-formed stems from unimodal minitubers ofpotatoes directly
rooted "ex vitro". Biometric measures done at 35 days from the eulture initiation.

Figures:

1. The organization ofan incubation systen1 the potato explants in photoautotrophic
conditions accompanied by a forced ventilation of the culture emplacement.
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DATE RECENTE IN CERCETĂRILEDE INGINERIE
GENETICĂA CARTOFULUI (SOLANUM TUBEROSUML.)

LenuţaRAKOSY-TICAN', Ioana DINU'

REZUMAT

Lucrarea de faţă prezintă sintetic tendinţele recente în ameliorarea neconvenţională

a cartofului, referindu-se la metodele de izolare şi cultură a protoplastelor, variabilitate
protoclonală, hibridare somatică şi transformare genetică. În particular, sunt evidenţiate
testările experimentale în câmp ale plantelor transgenice de cartof şi respectiv ale
hibrizilor somatici dintre Solanum tuberosum şi unele specii spontane rezistente la viroze,
gândacul din Colorado sau mană.

Cuvinte cheie: protoplaste mezofiliene de cartof, hibridare somatică, variabilitate
protoclonală, transformare genetică.

INTRODUCERE

Cartoful (Solanum tuberosum L.) este una dintre cele mai importante plante de
cultură din zona temperată, ocupând ca importanţă economică locul al cincilea între
speciile cultivate pe glob (Zuba şi Binding, 1989). Tuberculii de cartof sunt bogaţi în
amidon dar şi în proteine, conţinând principalii aminoacizi esenţiali, lipide şi săruri

minerale. Unii dintre aminoacizii prezenţi în tuberculi sunt rari în alte plante de cultură

(Ross, 1986). Datorită multiplicării preponderent vegetative, cartoful cultivat este greu
de ameliorat prin metodele clasice. În plus, majoritatea soiurilor obţinute prin încrucişare

şi retroîncrucişare, deşi au calităţi de producţie remarcabile, sunt susceptibile la boli şi

dăunători. În strategia de ameliorare clasică, bazată pe metoda pedigreelor, soiurile
selectate sau liniile ameliorate se retroîncrucişează, iar descendenţa constând din
minimum 150.000 de plante se testează în cârn.p. Sunt necesari opt până la zece ani de
selecţie continuă pentru a obţine unul sau doi hibrizi FI capabili să dea soiuri noi
(MacKay, 1987).

Iată deci, prezentate succint, principalele motivaţiipentru care cartoful a intrat în
atenţia cercetătorilordin domeniul ingineriei genetice. Dezvoltarea spectaculoasă, în
ultimii douăzeci de ani, a geneticii moleculare şi ingineriei genetice, a dus la apariţia

unor noi strategii de ameliorare la nivel celular şi molecular. Aceste strategii, aplicate
cartofului, s-au dovedit utile în transferul unor caractere de rezistenţă la boli şi dăunători

de la specii spontane în genofondul cartofului cultivat. Dintre acestea, caracterele de

1 Universitatea "Babeş-Bolyai",Facultatea de Biologie şi Geologie, Catedra de Ecologie
Genetică, Cluj-Napoca

Voi. XXI 11



Lenuţa RACOSY-TICAN, Ioana DINU

rezistenţă la Phytophthora infestans, la gândacul din Colorado şi nematode sunt foarte
greu, dacă nu imposibil de transferat prin metodele ameliorării clasice.

Deşi în literatura de specialitate s-au publicat câteva referate de sinteză, vizând
îndeosebi biotehnologia protoplastelor de cartof (Ferreira şi Zelcer, 1989; Zuba şi

Binding, 1989), o astfel de prezentare lipseşte din literatura ştiinţifică românească. De
aceea, ne-am propus în acest referat o prezentare sintetică a tendinţelor recente în
cercetările de inginerie genetică a cartofului relevând, totodată, perspectivele acestora
pentru ameliorare.

IZOLAREA ŞI CULTURA PROTOPLASTELOR DE CARTOF

De la data publicării primelor rezultate privind regenerarea plantelor din protoplaste
izolate la tutun, de către Takebe şi colab. (1971), s-au făcut progrese remarcabile în
izolarea şi cultura protoplastelor, raportându-se regenerarea plantelor la mai luult de
280 de specii vegetale (Puite, 1992), incluzând numeroase specii aparţinând genului
Solanum. S-au publicat, astfel, rezultate privind regenerarea plantelor din protoplaste
izolate pentru mai luult de 20 de specii spontane aparţinând genului Solanum precum şi

pentru soiuri diploide şi tetraploide de cartof (Ferreira şi Zelcer, 1989) (tabelul 1). Sursa
de izolare a protoplastelor au reprezentat-o tuberculii, hipocotilele, cotiledoanele, calusul,
rădăcinile, suspensiile celulare şi mezofilul folim-. Protoplastele izolate din tuberculi,
de către Lorenzini (1973), nu au avut capacitatea de a regenera plante. Opatrny şi colab.
(1980) au iniţiat suspensii celulare din ţesutul parenchimatic al tuberculilor, dar
protoplastele izolate din acestea au fost, de asemenea, lipsite de totipotenţialitate. Ulterior,
lones şi colab. (1989 b) au reuşit să regenereze plante din protoplastele izolate din
tuberculi formaţi in vitro. Suspensiile celulare cu creştere activă, transferate pe mediul
proaspăt la interval de 5-7 zile, pot reprezenta o sursă de protoplaste cu viabilitate
crescută, capabile de a regenera plante întregi (Ferreira şi Zelcer, 1989). Rădăcinile

cultivate in vitro au fost utilizate ca sursă de izolare a protoplastelor cu potenţial

regenerativ, de către Laine şi Ducreux (1987). Dai şi colab. (1987) au utilizat ca sursă de
izolare a protoplastelor hipocotilele şi cotiledoanele a patru soiuri cultivate de cartof şi

a cinci specii spontane. Autorii lnenţionaţi au reuşit regenerarea plantelor din astfel de
protoplaste folosind medii de cultură relativ simple. În cercetările noastre, am reuşit

izolarea protoplastelor din hipocotile şi cotiledoane la soiurile Desiree, Buzura x Bv.
403-7M, Super şi Manuela, precum şi la specia Solanum demissum L. S-au stabilit,
totodată, pentru soiul Manuela, condiţii diferenţiate de izolare a protoplastelor lipsite
de cloroplaste din hipocotile, respectiva protoplastelor cu cloroplaste din cotiledoane
(Rakosy-Tican, 1991). Prezenţa, respectiv absenţa cloroplastelor ar putea constitui
markeri morfologici în recunoaşterea produşilor de fuziune, în experimentele de hibridare
sOlnatică. Încercările de izolare a protoplastelor din grăuncioare de polen sau tetrade
polinice nu au dat rezultate (Rakosy-Tican, 1991).
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Tabelull
Regenerarea plantelor din protoplaste izolate la diferite specii ale genului

Solanum

Specia
Sursa de izolare a

Referinţa bibliografică
protoplastelor

S. aviculare Forst suspensii celulare - Gleddie şi colab., 1985

mezofil foliar - Barsby şi Shepard, 1983
S. brevidens Phil.

plantule in vitro - Nelson şi colab., 1983 a şi b

S. chacoense Birt. mezofil foliar - Butenko şi colab., 1977

S. cardiophyllum plantule in vitro - Hunt şi Helgeson, 1989

mezofil foliar - Binding şi Nehls, 1977
S. dulcamara L. plantule haploide

derivate din antere
- Binding şi Mordhorst, 1984

S. etuberosum Lindl. mezofil foliar
- Barsby şi Shepard, 1983;
Pellow şi Towill, 1986

S. femandezianum Phyl. mezofil foliar - Barsby şi SL..;p;:d; 1C)R3

S. phureja x S. chacoense f.
- Grun şi Chu, 1978gibberulosum -

S. khasianum C.B. Clarke (sin.
S. viarum Dunal) var. mezofil foliar - Kowalczyk şi colab., 1983
chatterjeeanum Sengupta

S.luteum mezofil foliar - Binding şi colab., 1981

S. lycopersicoides suspensii celulare - Handley şi Sink, 1985

S. melongena mezofil foliar - Saxena şi colab., 1981

- soiul Florida Market - Bhatt şi Fassuliotis, 1981

- soiul Glassic linia 410 - Guri şi Izhar, 1984

- soiul Imperial Black Beauty suspensii celulare - Gleddie şi colab., 1983, 1986

S. nigrum L. mezofil foliar - Nehls, 1978

S. pennellii mezofil foliar - Haberlach şi colab., 1985

S. phureja luz şi Buk suspensii foliare - Schumann şi colab., 1980
mezofil foliar - Schumann şi Koblitz, 1983

S. sparsipilum (regenerare de
mezofil foliar - Wenzel şi colab., 1983calus)
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Tabel 1 (continuare)

Specia
Sursa de izolare a

Referinţa bibliografică
protoplastelor

S. tarijense (regenerare de calus) culturi de apexuri - Wenzel şi colab., 1983

S. tuberosum L.
mezofil foliar - Shepard şi Totten, 1977

- soiul Russet Burbank

- soiul Prekulsky ranii - Butenko şi Kuchko, 1978

- diferite clone - Nehls, 1978

- soiurile: Maris Piper, Maris
frunze şi plantule

- Gunn şi Shepard, 1981;
Bard, Feltwell, Foxton, Teal. Thomas, 1981

- soiul Bintje - Bokelmann şi Roest, 1983

- soiurile: Russet Burbank,
mezofil foliar - Shepard, 1982

Katahdin, Superior

- 22 soiuri cultivate - Haberlach şi colab., 1985

- soiurile: Primura, Kennebec,
mezofil - Tavazza şi Ancora, 1986

Spunta, Desiree

- 3 soiuri cultivate plantule din seminţe - Dai şi colab., 1987

- soiul BF 15 apex radicular - Laine şi Ducreux, 1987

- soiurile: Pentland Crown,
celule

Pentland Squire, Record, Maris
parenchimatice din - Jones si colab., 1989

Piper, King Edward, Pirola,
tuberculi

Desiree

- Binding şi colab., 1978;
mezofil Debnath şi colab., 1986;

S. tuberosum 2x Waara, 1991

suspensii celulare
- De Vries şi Bokelmann,
1986

S. torvum mezofil foliar - Guri şi colab., 1987

S. uporo frunze - Li şi Constabel, 1984

S. verrucosum mezofil foliar - Tan şi colab., 1987

S. xanthocarpum plantule in vitro - Saxena şi colab., 1982
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Principala sursă de izolare a protoplastelor solanaceelor o reprezintă mezofilul
foliar. În acest scop, s-au utilizat frunzele plantelor crescute în câmp sau în seră, respectiv
cele provenite de la plantule micropropagate in vitro (Ferreira şi Zelcer, 1989). Rezultatele
obţinute de diferite grupe de cercetare au relevat faptul că sursa cea mai bună de izolare
a protoplastelor mezofiliene de cartof o reprezintă plantulele micropropagate in vitro.
Ca medii de micropropagare a apexurilor se pot folosi diverse variante ale mediului MS
(Murashige şi Skoog, 1962) sau mediul RMBs(Menczel şi colab., 1981). În plus, atunci
când plantulele micropropagate in vitro servesc ca sursă de izolare a protoplastelor, nu
mai sunt necesare tratamente de precondiţionare sau de preplasmoliză a ţesutului foliar,
etape importante în cazul plantelor crescute în seră sau în câmpul experimental (Chang
şi Loescher, 1991; Rakosy-Tican, 1991). Vârsta optimă a plantulelor pentru izolarea
protoplastelor mezofiliene este de 3-4 săptămâni de la ultimul transfer in vitro. Condiţiile

de creştere a plantulelor pe mediul aseptic influenţează şi ele randamentul izolării

protoplastelor. De aceea, se utilizează în general camere de creştere termostatate avănd

o temperatură de 22°C ziua şi 18°C noaptea, o fotoperioadă de 16 h şi o intensitate a
luminii de 4.000 lux. Importanţa intensităţii luminii a fost demonstrată îndeosebi de
către Masson şi colab. (1987). Soluţiile de macerare necesare izolării protoplastelor din
mezofi1ul foliar au în general o compoziţie relativ simplă,conţinândo celulază (Cellulase
Onozuka R-10), o pectinază (Macerozyme R-IO), un stabilizator osmotic şi sărurile

care intră în componenţaunor medii de cultură (Rakosy-Tican, 1991; Ferreira şi Zelcer,
1989). Mediile de cultură care au dat cele mai bune rezultate în cazul protoplastelor
mezofiliene de cartof au fost fie mediul MS modificat, fie mediul W-S-S (Sidorov şi

colah., 1984). Ca metodă de cultură, s-a folosit cu preponderenţă cultura în mediul
lichid, în strat subţire. Timpul necesar regenerării plantelor de cartof din protoplaste
izolate este destul de îndelungat (6-14 luni), de aceea sunt necesare cercetări asupra
compoziţiei optime a mediilor de cultură, a condiţiilor de cultură, a metodelor de stimulare
a potenţialului regenerativ, a inducerii regenerării prin embriogeneză somatică, în vederea
creşterii eficienţei metodelor de cultură.

VARIABILITATEAPROTOCLONALĂ

Marea variabilitate a clonelor regenerate din protoplaste izolate la cartof a fost
semnalată încă în anii şaptezeci de către Butenko şi colab. (1977), Binding şi colab.
(1978) şi Mattern şi colah. (1978), fiind ulterior confirmatăpentru numeroase genotipuri
(Ferreira şi Zelcer, 1989). Cauzele variabilităţii protoclonale nu sunt încă elucidate.
Materialul vegetal utilizat ca sursă de izolare a protoplastelor, condiţiile de cultură şi

modificările genetice care pot decurge din acestea sunt considerate, în egală măsură,

surse ale variabilităţii.

Variabilitatea protoclonală include un spectru larg de modificări, cum ar fi
poliploidizarea şi aneuploidizarea (Zuba şi B inding, 1989), apariţia de mutaţii genice
sau cromozomale, modificarea morfologiei plantelor şi chiar regenerarea de plante
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rezistente la boli (Ferreira şi Zelcer, 1989). S-au descris, astfel, protoclone de cartofcu
deficienţe în biosinteza clorofilei (Sree Ramulu şi colab., 1984), mutante afectând
funcţionarearibozomilor (Landsmann şi Uhrig, 1985) sau cu mutaţii în ADN mitocondrial
(Kemble şi Shepard, 1984). De un interes deosebit se bucură protoclonele prezentând
rezistenţă la diferite boli. Mattern şi colab. (1978) au selectat protoclone rezistente la
Alternaria solani, iar prin experimente de toxinselecţie s-au selectat protoclone rezistente
la Phytophthora infestans (Foroughi-Wehr şi Stolle, 1985) şi la Fusarium (Schuchmann,
1985).

Cercetările experimentale au demonstrat că se pot obţine în mod cert variaţii utile
prin protoclonarea cartofului, dar deocamdatănu s-a introdus nici o linie nouă, provenită

din protoclone selectate, în programele de ameliorare (Waara, 1991).

HIBRIDAREA SOMATICĂ

Experimentele de hibridare somatică intraspecifică, interspecifică şi chiar
intergenuri au cunoscut un progres spectaculos în ultimii ani. Cartoful ocupă un loc
favorit în experimentele de acest gen, pe de o parte datorită importanţei sale economice,
pe de altă parte datorită dezvoltăriiunor metode reproductibile de regenerare a plantelor
din protoplaste izolate.

Hibridarea somatică intraspecificăa unor linii diploide în scopul combinării unor
caractere utile provenind de la soiuri diferite sau pentru refacerea stării tetraploide a
fost realizată de mai multe grupe de cercetare. S-au obţinut, de asemenea, hibrizi somatici
între linii monohaploide (tabelul 2).

Hibridarea somatică interspecifică, cu specii sălbatice aparţinând aceluiaşi gen, a
dat rezultate deosebit de interesante. Dacă unii hibrizi somatici au prezentat o mare
variabilitate genetică (Solanum tuberosum +S brevidens) sau caracteristici neinteresante
din punctul de vedere al ameliorării cartofului (S tuberosum 4x + S chacoense), alţii,

dimpotrivă, prezintă caracteristici încurajatoare. Cu alte cuvinte, este vorba despre hibrizii
somatici între linii dihaploide de cartof şi unele specii spontane diploide, hibrizi care
menţin starea tetraploidă, manifestând totodată caractere de rezistenţă de la specia
spontană. Astfel, hibridul somatic Solanum tuberosum 2x + S brevidens a manifestat
rezistenţă la virusul răsucirii frunzelor şi virusul Y al cartofului, hibrizii între cartoful
diploid şi S bulbocastanum, respectiv S pinnatisectum au prezentat rezistenţă la
Phytophthora infestans, iar hibridul S tuberosum 2x + S berthaultii a prezentat peri
globulari de la specia spontană, care le conferă rezistenţă la afide - principalii vectori ai
virusurilor. Hibridul somatic S tuberosum 2x + S circaeifolium a manifestat rezistenţă
la Phytophthora infestans şi Globodera pallida, S tuberosum + S torvum a prezentat
rezistenţă la Verticillium dahliae, iar hibridul somatic mai recent obţinut Stuberosum
2x + S chacoense evidenţiază rezistenţă la atacul gândacului de Colorado (tabelul 2).
Trebuie remarcat şi faptul că unii hibrizi somatici menţin şi calităţile de producţie ale
soiurilor cultivate.
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Tabelul 2
Principalii hibrizi somatici descrişi în cadrul genului Solanum

Hibrid somatie Referinţă bibliografieă

HIBRIZI INTRASPECIFICI
- Wenzel, 1979; Wenzel şi colab., 19832x+ 2x

2x + 2x (electrofuziune) - De Vries şi colab., 1987

Ix + Ix - Uijtewaal şi colab., 1987

- Austin şi co1ab., 1985 b; Debnath şi Wenzel, 1987;
2x + 2x Karlsson şi Eriksson, 1987; Mollers şi colab., 1987;

Schilde-Rentschler şi colab., 1987

2x + 2x (transformate prin electroporare) - Masson şi colab., 1989

2x + 2x (derivate din antere) - Waara şi colab., 1989; 1991

HIBRIZI INTERSPECIFICI
- Butenko şi Kuchko, 1980S. tuberosum + S. ehaeoense

S. tuberosum 2x + S. chacoense - Cheng şi co1ab., 1995

S. tuberosum Ix + S. nigrum - Binding şi colab., 1982; Gressel şi colab., 1984

S. tuberosum 2x + S. brevidens - Baer şi colab., 1984; Austin şi colab., 1985a; 1986;
Helgeson şi colab., 1986; Ehlenfeldt şi Helgeson, 1987

S. tuberosum (albino) + S. brevidens - Barsby şi colab., 1984; Kemble şi colab., 1986

S. tuberosum + S. brevidens
- Tempelaar şi colab., 1987(electrofuziune)

S. tuberosum 2x + S. brevidens
- Fish şi colab., 1988; Gibson şi colab., 1988(electrofuziune)

- hibrizi asimetrici - Puite şi Schaart, 1993

S. tuberosum 2x + S. brevidens - Pehu şi colab., 1989; 1990a şi b; Williams şi colab.,
(caracterizare) 1990

S. tuberosum + S. chacoense - PerI şi col ab., 1990

+ S. brevidens

+ S. etuberosum
(cibrizi androsterili)

S. tuberosum + S. brevidens
- Feher şi colab., 1990(hibrizi asimetrici)

- caracterizare - Polgar şi colab., 1993

S. tuberosum + S. bulbocastanum - Helgeson şi colab., 1987; Schumann şi Gotz, 1991

S. tuberosum + S. pinnatisectum - Sidorov şi colab., 1984; Schuman şi Gotz, 1991

S. tuberosum + S. berthaultii
- Serraf şi colab., 1991(electrofuziune)

S. tuberosum 2x + S. phureja - Puite şi colab., 1986; Pijnacker şi colab., 1987;
(electrofuziune) Mattheij şi Puite, 1992

S. tuberosum + S. circaeifolium - Mattheij şi colab., 1992

S. tuberosum + S. torvum - ladari şi calab., 1992
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Tabel 2 (continuare)

Hibrid somatie Referinţă bibliografică

HIBEaZIrNTERGENUEU
- Melchers şi calab., 1978; Smillie şi ca1ab.,

s. tuberosum + Lycopersicon
1979; Ninnemann şi Juttner, 1981; Melchers,
1982; Shepard şi calab., 1983; Jacabsen şi

esculentum
calab., 1992

S. tuberosum + L. esculentum (cibrizi) - Melchers şi calab., 1992

S. tuberosum + L. pimpinellifalium - Okamura, 1987

S. tuberosum Ix + Nicatiana
- De Vries şi calab., 1987

plumbaginifalia

S. tuberosum + N. sylvestris
- Peri şi calab., 1991 a

(cibrizi)

S. tuberosum + N. tabacum - Sharzhynskaya şi calab., 1982

N. tabacum + S. tuberosum
- Thanh şi Medgyesy, 1989

(cibrizi)

Mai mult, în unele cazuri, cum ar fi de exemplu liniile hibride S. tuberosum 2x +
S. phureja, analizate în câmpul experimental în anul 1990, o linie hibridă a produs o
cantitate de tuberculi de trei ori mai mare decât soiul Bintje, din care provenea (Puite,
1992). Aceste rezultate, obţinute după mai mult de un deceniu de experimentare în
hibridarea somatică a cartofului, au permis, conform prognozei lui Ferreira şi Zelcer
(1989), introducerea pe piaţă în anul 1995 a primelor soiuri de cartofrezultate din metode
neconvenţionale de ameliorare.

Deosebit de interesante sunt şi rezultatele obţinute în experimentele de cibridizare,
respectiv hibridare asimetrică intergenuri. Sunt de remarcat cibrizii androsterili obţinuţi
prin transferul organitelor de la Lycopersicon esculentum la cartof (Melchers şi colab.,
1992), respectiv hibrizii asimetrici cu specii aparţinând genului Nicotiana (tabelul 2).
Astfel de experimente au nu numai o importanţă practică, introducerea în genofondul
cartofului cultivat a unor caractere codificate de ADN organelar, dar mai ales una
fundamentală, urmărind elucidarea mecanismelor implicate în segregarea organitelor,
respectiv incompatibilitatea la nivel celular şi posibila sa utilizare în cartarea genomului
cartofului.

TRANSFORMAREA GENETICĂ

Rezultatele obţinute în cercetările de biologie moleculară, îndeosebi în domeniul
tehnologiei ADN recombinant, au deschis perspective noi şi în ameliorarea cartofului.
S-au dezvoltat, astfel, tehnici care permit izolarea şi amplificarea genelor precum şi

introducerea lor în genomul plantelor unde se integrează şi se exprimă în mod stabil. În
încercarea de a transfera gene utile agronomic este nevoie, în primul rând, ca aceste
gene să fie identificate şi izolate. Actualmente, se desfăşoară cercetări laborioase în
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vederea cartării genomului cartofului şi altor solanacee. Aceste date sunt stocate într-o
bancă de date, SolGenes, aflată la Universitatea Cornell din SUA (Nelson, 1995). În
Africa de Sud s-a iniţiat un program care îşi propune identificarea şi izolarea genelor
care conferă cartofului rezistenţă la uscăciune (Ferreira şi colah., 1989). O dată genele
cunoscute şi izolate, sunt necesare atât un sistem biologic recipient, cât şi metode eficiente
de transferare a genelor. Protoplastele izolate reprezintă un sistem experimental potrivit
pentru transferul direct de gene. Aşa de exemplu, la nivelul protoplastelor, s-a analizat
modul de expresie a genei R

x
, genă implicată în inducerea rezistenţei la virusul X al

cartofului (Adams şi colah. 1986).
Primul sistem experimental utilizat în transformarea genetică a cartofului a fost

cel al vectorilor bacterieni - Agrobacterium tum efaciens şi Agrobacterium rhizogenes 
folosind metoda discurilor foliare. Astfel, Wenzler şi colab. (1989) au utilizat o metodă

eficientă de transformare a discurilor foliare de cartofcu ajutorul bacterieiA. tumefaciens
- care purta gena pentru â-glucuronidază(GUS), însoţită de promotorul35S de la virusul
mozaicului conopidei (35S CaMV) sau de promotorul pentru gena patatinei din clasa 1
(PS20). Transformarea cu ajutorul vectorului A. tumefaciens este influenţată atât de
suşa bacteriană, cât şi de genotipul de cartof utilizat (Higgins şi colah., 1992). Aşa
numitele gene "reporter", cum ar fi gena GUS amintită mai sus sau gena NPT II (pentru
neomicinfosfotransferază)au o mare importanţă în cercetările fundamentale, fiind gene
uşor de evidenţiat. Gena GUS -în prezenţa substratului enzimei- generează un compus
albastru, iar gena NPT II conferă rezistenţă la kanamicină. Ca urmare, aceste gene pot fi
utilizate pentru aurmări mecanismele implicate în transformarea genetică, precum şi modul
de expresie şi control al altor gene (perl şi colah., 1991 b). O astfel de analiză este posibilă

datorită realizării cotransformării folosind vectori binari, cotransformare demonstrată la
cartofde către Ottaviani şi Hanisch ten Cate (1991) şi Visser şi colah. (1989 a şi b).

Depăşindu-se stadiul cercetărilor fundamentale, s-a reuşit regenerarea de plante
de cartoftransformate genetic cu ajutorul vectoruluiA. tumefaciens, care sintetizează în
tuberculi ciclodextrine (Oakes şi colah., 1991). Ciclodextrinele sunt o nouă categorie de
hidrocarburi cu valoare energetică mare. S-a reuşit, de asemenea, transferul şi expresia
genelor care codifică proteinele învelişului viral ("coat proteins") de la virusurile X şi

Y Nu numai că aceste gene s-au exprimat în plantele soiului de cartofRusset Burbank,
dar ele au indus o rezistenţă virală cu spectru mai larg şi s-au menţinut şi la plantele
transferate în câmp (Kaniewski şi colab., 1990). Mai recent, a fost posibilă inducerea
reacţiei de hipersensibilitate la cartof faţă de Phytophthora infestans, prin transferul
unor gene himere care declanşează necrozarea ţesuturilor infectate, inhibând creşterea

ciupercii patogene (Strittmatter şi colah., 1995). O altă strategie este cea a utilizării

ARN antisens pentru a bloca translaţiaARN viral în celulele infectate (Brown, 1994).
O modalitate alternativă de transformare geneticăeste cea a transferului direct de

gene. Jones şi colah. (1989) au obţinut transformarea tranzientă a cartofului, adică

expresia genei neintegrate în ADN recipient, prin electroporarea protoplastelor.
Electroporarea este una dintre metodele cele mai recente şi eficiente de introducere a
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ADN străin în protoplaste sau ţesuturi. Chang şi Loescher (1991) au stabilit condiţiile
optime pentru electroporarea şi regenerarea protoplastelor de cartof. Masson şi colab.
(1989) au utilizat liniile diploide transformate prin electroporare pentru a manifesta
rezistenţă la antibiotice, în selecţia ulterioară a hibrizilor somatici intraspecifici.
Electroporarea poate fi, de aselnenea, utilizată în stimularea transformăriiprotoplastelor
de S. dulca,mara, specie cu importanţă farmaceutică, de către bacteria A. tumefaciens
(Chand şi colab., 1989).

Se constată, prin urmare, că prin metodele de inginerie a genei sau tehnologia
ADN recombinant, aplicate cartofului în ultimii ani, s-au obţinut rezultate foarte bune.
S-a demonstrat astfel transferul, integrarea şi expresia, inclusiv a unor gene cu importanţă

agronomică, în genofondul cartofului cultivat, precum şi menţinereaunora dintre aceste
caractere la plantele de cartof cultivate în câmp.
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RECENT DATA IN POTATO RESEARCH

Abstract

The latest progress in potato protoplast isolation and cuiture, protoc1onal variation,
somatic hybridization and genetic transformation is reviewed. The recent field tests of
some somatic hybrids between Solanum tuberosum and wild relatives carrying resistance
to viruses, potato beetles or Phytophthora as well as potato transgenic plants are
particularly emphasised.

Keywords: potato mesophyll protoplasts, somatic hybridization, protoc1onal
variation, genetic transformation.

Tables:

1. Regeneration ofplants from protoplasts in Solanum
(după Ferreira şi Zelce'f, 1.989 - modificat)

2. Main somatic hybrids reported for Solanum
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COMPORTAREA SOIURILOR DE CARTOF ADMISE ÎN
CULTURĂ SI A CELOR REZISTENTE LA NEMATOZI ÎN,
CONDITIILE ECOLOGICE DE LA S.C.P.C. MIERCUREA,
CIUC N PERIOADA 1988-1991

Nandor GALFP

REZUMAT

În perioada 1988-1991 au fost încercate 15 soiuri de cartof admise în cultură şi
12 soiuri rezistente la nematodul auriu al cartofului (Globodera sp.) în condiţiileecologice
de S.C.:P.C. Miercurea Ciuc. Nivelul de producţie a fost puternic influenţat de lipsa
precipitaţiilor, înregistrând un deficit de 319,7 mITI faţă de media multianuală pe perioada
studiată. În cazul soiurilor admise în cultură, la producţiatotală şi la producţiatotală de
amidon s-a remarcat soiul semitimpuriu Semenic, soiul semitârziu Mureşan şi soiul
târziu Manuela. La soiurile rezistente la nematodul auriu (Globodera sp.) al cartofului
s-au remarcat soiurile Concorde, Sante, Lotte şi Ponto.

Cuvinte cheie: soi, producţie, coeficient de variaţie, amidon.

INTRODUCERE

La cartof, soiul, ca sursă biologică, este cellnai important factor al producţiilor

mari, constante şi de calitate superioară. Fiecare soi, prin totalitatea caracterelor şi

însuşirilor ce îl individualizează, este capabil să valorifice condiţiile naturale şi cele
create de om prin tehnologiile de cultivare (Fodor, 1982).

Având în vedere pretenţiile mereu crescânde ale pieţii şi ale producătorilor de cartof,
estenevoie să dispunem de un sortimentde soiuri specializatepentrufiecare scop de producţie,

care să fie adaptate principalelor zone agricole din ţară, din care să se producă un material
biologic sănătos, necesar producătorilordin toate sectoarele (Gorea, 1982).

Încercarea, omologarea şi admiterea în cultură a unui· număr tot mai mare de
soiuri de cartof înseamnă o diversitate genetică sporită şi o posibilitate ridicată de a
alege soiurile care suferă mai puţin din cauza factorilor nefavorabili de cultură (Fodor,
1982; Catelly, 1983).

Extinderea cât şi menţinereaîn cultură a soiurilor valoroase depinde mult de condiţiile

de cultură, de cerinţeleeconomice, dar mai ales de resursele ecologice faţă de care un nou
genotip trebuie să aibăun grad înalt de adaptabilitate (Fodor, 1982; Catelly, 1983; Maxim
şi Saghin, 1990).

IS.C.P.C.Miercurea Ciuc
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În perioada 1988-1991 s-a verificat potenţialulde producţie al soiurilor de cartof
zonate şi admise în cultură, aranjat pe grupe de precocitate în felul următor: grupa
soiurilor timpurii şi semitimpurii Ostara, Adretta, Carpatin, Suceviţa, Muncel şi Semenic;
grupa soiurilor semitârzii Desiree, Super, Mureşan, Corona, Cati, Casin; grupa soiurilor
târzii Manuela, Eba, Procura.

În urma depistării nematodului auriu (Globodera sp.), în România a devenit
imperios necesară combaterea acestiu dăunător deosebit de periculos prin metoda
combaterii integrate, folosind soiurile rezistente şi tolerante. Astfel, au fostintroduse în
ţară mai multe soiuri rezistente la diferite patotipuri ale nematodului auriu ca:
Gloria(Ro 1), Concorde(Ro 1), Ausonia(Ro 1), Lipsi(Ro 1), Koretta(Ro 1),
Sante(Ro1.2.3.Pa2), Lotte(R01), Nicola(R01), Hilta(R01), Roxy(R01), Ponto(Rol),
Certo(Ro1), în vederea testării capacităţii de producţie şi a rezistenţei la boli, dăunători
şi condiţii de stres.

Experienţele au fost amplasate în câmpul experimental al staţiunii Miercurea Ciuc,
pe un sol cernoziomoid-rendzinic mediu, aprovizionat în humus (3,3 %), cu indicele de
azot mijlociu (IN=3,5), bine aprovizionat în fosfor (65,3 ppm) şi potasiu (150,0 ppm)
cu un pH neutru (7,1), conţinut ridicat de argilă (41,0 %), textură argilo-lutoasă. Pe
acest tip de sol s-a aplicat un agrofond bine echilibrat în elemente nutritive, constând
din următoarele cantităţi: 230 N + 180 P

2
0 S + 240 ~O kg s.a.lha.

Condiţiile climatice nu au fost favorabile cartofului, înregistrând o pronunţată

lipsă de apă atât în perioada de vegetaţie, cât şi pe întreaga perioadă studiată (-319,7
mm), ceea ce s-a concretizat prin abateri semnificative faţă de media multianua1ă (594,1
mm), de altfel favorabilă cartofului. Cea mai mare abatere s-a înregistrat în anul 1990 (
231,2 mm) (tabelul 1).

Comportarea la mană a fost stabilită prin observaţii în câmp, acordând note pe
scara valorică 1-9 (1 .. .3 - foarte sensibil, 9 - foarte rezistent), iar infecţiatotală cu viroze
s-a stabilit prin observaţii în câmp, exprimată în procente.

La recoltare s-a analizat cantitativ şi numeric producţia totală de tuberculi, numărul
mediu de tuberculi pe cuib, producţia totală de sămânţă, calculând şi coeficientul de
înmulţire. Conţinutul de amidon fizic s-a determinat din probele ridicate la recoltare cu
ajutorul balanţei Polikeit.

Rezultatele obţinute la producţia totală, la producţia de sămânţă şi la amidon total
au fost calculate prin metoda analizei varianţei, iar coeficientul de variaţie s-a calculat
prin metoda recomandatăde Ceapoiu (1968).
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Comportarea soiurilor de cartafadmise în cultură şi a celor rezistente la nematozl In conUlţlllt:: ...

Tabelull
Abaterea precipitaţiilortotale şi a temperaturilor medii lunare faţă de media

multianuală în perioada 1988-1991

Precipitaţii medii (mm)
Specificare

IV IX
Suma Suma TotalV VI VII VIII IV-IX X-III anual

Media
multianua1ă 46,5 70,3 91,3 87,4 67,3 43,5 406,3 187,8 594,1
(MMA)

Dif. MMA - 1988 14,3 -13,7 -5,7 -12,5 -48,7 5,2 -61,1 24,7 -36,4

Dif. MMA - 1989 7,7 7,5 -16,2 -74,5 54,2 -0,7 -21,3 -64,9 -86,2

Dif. MMA - 1990 28,1 2,7 -56,6 -35,5 -37,1 -35,8 -134,2 -97,0 231,2

Dif. MMA - 1991 -14,0 23,5 O, 1 80,6 -11,1 -15,4 63,7 -29,6 34,1

Abaterea totală pe
36,1 20,0 -78,4 -41,9 -42,7 -46,7 152,9 166,8 319,7

perioadă

Specificare
Temperaturile medii lunare °C

IV V VI VII VIII IX Media

Media
multianuală 6,9 11,8 15,0 16,6 15,6 11,8 12,9
(MMA)

Dif. MMA - 1988 -1,5 0,5 -0,4 2,1 0,4 -0,3 0,8

Dif. MMA - 1989 2,9 -1,1 -0,9 -0,5 0,4 -0,4 0,4

Dif. MMA - 1990 -0,4 -0,6 -1,5 -0,1 0,0 -2,1 -4,7

Dif. MMA - 1991 -0,9 -2,3 0,2 0,9 -0,8 -0,9 -3,8

Abaterea totală pe
0,1 -3,5 -2,6 2,4 0,0 -3,7 -7,3

perioadă

Datele au fost luate de la staţia meteo Miercurea Ciuc.
La data de 24.05.1989 s-a înregistrat brumă târzie, la temperatura de -1,6°C

~are a distrus complet sistemul foliar al plantelor abia răsăritesau în curs de răsărire.
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perioada de vegetaţie. Durata perioadei de vegetaţie a soiurilor admise în cultură

pe grupe de precocitate timpurii şi semitimpurii a fost cuprinsă între 72 zile (Adretta) şi

92 zile (Semenic), iar la soiurile rezistente la nematozii cu chişti (Globodera sp.) a
oscilat între 71 zile (Gloria) şi 90 zile (Lipsi) (tabelul 2). La grupa soiurilor cu precoCitate
semitârzie această însuşire a fost între 84 zile (Super) şi 107 zile (Desiree) la soiurile
admise în cultură, iar la cele rezistente la nematozii cu chişti a fost cuprinsă între 78 zile
(Hilta) şi 107 zile (Nicola). La grupa de precocitate târzie, aceasta a variat între 116 zile
(Procura) respectiv 85 zile (Certa) şi 105 zile (Eba).

Tabelul 2
Producţia totală (tlha) obţinută la soiurile admise În cultură,

În condiţiile ecologice de la SCPC Miercurea Ciuc
Valori medii 1988-1991

Ord. Perioada Producţia totală de Coef. de Amidon
după Soiul de tuberculi variaţie

prod. vegetaţie t/ha % semn. % % tlha

SOIURI TIMPURII ŞI SEMITIMPURU

1 Semenic 85-92 28,9 125,1 - 12,8 17,2 5,0**

2 Ostara Mt. 73-82 23,1 100,0 - 11,9 16,8 3,9

3 Suceviţa 76-80 23,1 100,0 - 17,1 15,7 3,6

4 Cal-patin 82-85 22,8 98,7 - 16,7 16,6 3,8

5 Adretta 72-88 22,1 95,7 - 4,5 18,7 4,1

6 Muncel 74-87 20,5 88,7 - 14,1 15,7 3,2

Media 77-86 19,7 12,9 16,8 3,9

SOIURI SEMITÂRZII

1 Mureşan 86-98 27,9 101,8 - 8,9 17,2 4,8

2 Super 84-93 27,5 100,3 - 7,9 15,7 4,3

3 Desiree (Mt) 87-107 27,4 100,0 - 4,5 17,4 4,8

4 Casin 86-96 27,1 98,9 - 4,8 18,1 4,3

5 Cati 87-101 26,8 97,8 - 16,5 16,3 4,9

6 Corona 89-99 18,3 66,8 000 5,1 16,3 3,0 000

Media 87-99 25,8 8,0 16,8 4,4

SOIURI TÂRZn

1 Manuela 98-105 30,2 102,7 - 11,4 19,2 5,8

2 Eba (Mt) 96-106 29,4 100,0 - 9,5 20,2 5,9

3 Procura 108-116 20,1 68,4 000 12,6 23,0 4,5 00

Media 100-109 26,4 11,2 20,8 5,4

DL5% 4,8 0,8

DLl% 6,5 1,0

DLO,I% 8,7 1,4
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Constantinescu (1969) arată că precocitatea tuberizăriinu este corelată întotdeauna
cu durata perioadei de vegetaţie mai ales la soiurile semitârzii. Numai la soiurile
extratimpurii şi la unele soiuri timpurii există o concordanţă deplină.

Producţia totală de tuberculi. Din grupa soiurilor timpurii şi semitimpurii, soiul
Semenic s-a situat pe primul loc cu o producţie de 28,0 tlha, depăşind martorul Ostara
cu o diferenţă semnificativă de 5,8 tlha, iar la soiurile rezistente la nematozii cu chişti

soiul olandez Concorde a depăşit acelaşi martor cu o diferenţă distinct semnificativăde
5,4 t/h. La grupa soiurilor semitârzii, soiul românesc Mureşan s-a clasat pe primul loc,
având o producţie egală cu a soiului Desiree. În cazul soiurilor rezistente la nematozi,
primele locuri au fost ocupate de soiurile Lotte şi Sante, depăşind acelaşi martor cu
diferenţenesemnificative (2,5-2,6 tlha) (tabelul 2,4). Din grupa soiurilor târzii au avut
producţie mai bună soiurile Manuela şi Eba.

Coeficientul de variaţie.Acesta ne arată constanţa în producţie a soiurilor studiate,
având valori cuprinse între 0-10 %, cu o constanţă lnijlocie, iar peste 20 0/0, inconstanţă
în producţie, cu oscilaţii mari de producţie. Din acest punct de vedere s-au remarcat
soiurile Adretta (4,5 0/0), Desiree (4,5 °tlo) şi Eba (9,5 °tlo), având o constanţă bună, iar
soiurile Gloria (11,0 0/0), Sante (16,0 °tlo) şi Ponto (14,7 °tlo) au avut o stabilitate mijlocie
pe perioada studiată.

Producţiade sămânţă a fost urmărită vizând posibilităţilede mărire a coeficientului
de înmulţire prin tehnologii specifice producerii de sălnânţă. Soiurile Semenic, Super şi

Manuelaau avut producţii mai bune la calibrul de sămânţăşi un coeficient de înmulţire

mai bun faţăde celelalte soiuri studiate (tabelul 3). În cazul soiurilor rezistente la nematozi
s-au evidenţiatConcorde, Sante şi martorul Eba, aceste soiuri având şi un coeficient de
înmulţire superior faţă de celelalte (tabelul 5).

Infecţia totală cu viroze. Media infecţiei totale pe perioada studiată a fost cuprinsă
între 2,5-5,3 % la soiurile mai rezistente (Super, Adretta, Manuela) şi 73,1-86,7 % la
soiurile foarte sensibile la viroze (Corona, Procura), iar la soiurile rezistente la nematozi,
aceste valori au fost cuprinse între 0,4-1,4 % (Sante, Concorde) şi 24,4-31,6 % (Nicola,
Lotte) (tabelul 3, 5).

Conţinutul de amidon. Procentul de amidon a fost mai ridicat la soiurile specializate
pentru industria amidonului ca Adretta (18,7 %), Casin (18,1 %) şi Procura (23,0 °tlo),
iar la amidonul total (tlha) s-au remarcat soiurile Semenic (5,0 tlha), Mureşan (4,8 tlha)
şi Eba (5,9 tlha). În cazul soiurilor rezistente la nelnatozi, această caracteristică a avut
valori cuprinse între 17,1 % (Concorde) şi 23,2 % (Certo), iar la producţia totală de
amidon (t/ha), valori mai ridicate s-au obţinut la soiurile Sante (5,6 tlha) şi Eba (5,7 ti
ha) (tabelul 2, 4).
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Tabelul 3
Producţia de sămânţăobţinută la maturitate fiziologicăa soiurilor admise în

cultură în condiţiileecologice de la SCPC Miercurea Ciuc
Valori medii 1988-1991

Ord. Infecţie
Producţiade sămânţă

Nr.med. de
Coef. de

după Soiul totală tub.lcuib
înmulţire

prod. viroze % buc.
t/ha % semn.

SOIURI TIMPURII ŞI SEMITIMPURH

1 Semenic 8,4 19,0 115,9 - 9,2*** 6,9

2 Adretta 4,2 18,2 110,9 - 8,8*** 6,3

3 Carpatin 44,2 17,2 104,9 - 6,9 5,8

4 Ostara Mt 7,9 16,4 100,0 - 6,6 5,4,

5 Suceviţa 14,7 16,2 98,8 - 6,9 5,8

6 Muncel 25,0 14,6 89,0 - 6,7 5,1

Media 17,4 16,9 7,5 5,8

SOIURI SEMITÂRZn

1 Super 2,5 18,5 116,4 - 9,6*** 6,4

2 Mureşan 2,7 17,0 106,9 - 7,7 5,8

3 Casin 2,6 17,0 106,9 - 8,1 6,1

4 Desiree Mt 11,1 15,9 100,0 - 8,1 5,9

5 Cati 15,4 15,7 98,7 - 7,1 000 5,2

6 Corona 86,7 13,5 84,9 - 6,8000 5,7

Media 20,2 16,3 7,9 5,9

SOIURI TÂRZn

1 Manuela 5,3 20,4 112,0 - 8,1 5,6

2 EbaMt 9,9 18,2 100,0 - 8,4 6,5

3 Procura 73,1 14,7 80,7 - 7,2000 5,6

Media 29,4 17,8 7,9 5,9

DL5% 4,6 0,47 2,3

DL1% 6,3 0,63 3,2

DL 0,1% 8,3 0,84 4,3
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Tabelul 4
Producţia totală (Uha) obţinută la soiurile rezistente la nematodul auriu al

cartofului (Globodera sp.) în condiţiileecologice de la SCPC Miercurea Cioc
Valori medii 1988-1991

Ord. Perioada Producţiatotală de Coef. de Amidon
după Soiul de tuberculi variaţie

prod. vegetaţie
tlha %

%
% t/hasemn.

SOIURI TIMPURII ŞI SEMITIMPURII

1 Concorde 84-90 27,9 124,0 ** 22,6 17,1 3,9

2 Ausonia 73-89 23,2 103,1 - 24,4 14,9 3,5

3 Lipsi 77-90 23,1 102,7 - 27,7 16,9 3,6

4 Ostara Mt 75-82 22,5 100,0 - 22,6 16,7 3,8

5 Koretta 75-86 22,0 97,8 - 16,9 16,0 3,5

6 Gloria 71-80 19,8 88,0 - 11,9 17,6 3,5

Media 75-86 23,1 21,0 16,5 3,6

SOIURI SEMITÂRZn

1 Lotte 88-100 29,8 109,6 - 24,3 18,6 5,6*

2 Sante 83-96 29,7 109,2 - 16,0 18,8 5,6*

3 Desiree Mt 87-102 27,2 100,0 - 26,1 17,4 4,8

4 Nicola 88-107 26,7 98,2 - 32,0 17,2 4,6

5 Hilta 78-101 22,1 81,3 00 20,3 17,2 3,80

6 Roxi 83-103 21,9 80,5 00 18,9 17,0 3,70

Media 85-102 26,2 22,9 17,7 4,7

SOIURI TÂRZII

1 EbaMt 99-105 27,7 100,0 - 8,8 20,8 5,7

2 Ponto 94-101 24,9 89,9 - 14,7 22,7 5,6

3 Certo 85-102 22,1 79,8 00 26,1 23,2 5,1

Media 93-104 24,9 16,5 22,2 5,5

DL5% 3,3 0,8

DL1% 4,5 1,1

DL 0,1% 6,0 1,5
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Tabelul 5
Producţia de sămânţăobţinută la maturitate fiziologicăla soiurile rezistente

la nematodul auriu al cartofului (Globodera sp.) În condiţiile ecologice
de la SCPC Miercurea Ciuc

Valori medii 1988-1991

Ord.
Infecţie Nr. med.

după Soiul
totală Producţia de sămânţă de Coef. de
viroze tub.lcuib înmulţire

prod.
% tlba % semn. buc.

SOIURI TIMPURII ŞI SEMITIMPURU

1 Concorde 1,4 19,4 135,6 * 7,6 5,9

2 Lipsi 3,7 17,8 124,5 - 9,0** 6,4*

3 Koretta 5,5 16,3 113,9 - 8,1 * 6,3*

4 Ausonia 19,8 15,3 106,9 - 4,9 3,8

5 Gloria 1,2 14,6 102,0 - 7,3 6,1 *
6 Ostara Mt 6,1 14,3 100,0 - 6,0 4,7

Media 6,3 16,3 - 7,2 5,5

SOIURI SEMITÂRZu

1 Sante 0,4 20,6 105,6 - 9,5 7,2

2 Desiree Mt 11,8 19,5 100,0 - 9,3 6,7

3 Ni:ola 24,4 17,8 91,3 - 6,90 5,3

4 Roxi 25,9 16,6 85,1 - 7,60 5,8

5 Lotte 31,7 16,3 83,6 - 7,3 0 5,5

6 Hilta 16,3 15,8 81,0 - 8,5 6,5

Media 18,4 17,8 8,2 6,2

SOIURI TÂRZU

1 EbaMt 3,8 22,1 100,0 - 8,8 6,9

2 Ponto 17,2 16,9 76,5 o 7,2 5,5

3 Certo 11,7 16,8 76,0 o 8,2 6,2

Media 10,9 18,6 8,1 6,2

DL5% 4,0 1,7 1,4

DLl% 5,5 2,3 1,8

DLO,l% 7,3 3,1 2,5
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CONCLUZII

1. Capacitatea de producţie este o îsuşire ereditară, specifică soiului, fiind însă

influenţată în mare măsurăde factorii de mediu şi de tehnologia aplicată.

2. În condiţiileecologice de la S.C.:P.C. Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, dintre
soiurile de cartoftimpurii şi semitimpurii s-a remarcat soiul Semenic la producţiatotală

(28,9 t/ha), la producţia de sămânţă la maturitate fiziologică (19,0 t/ha), la numărul

mediu de tuberculi/cuib (9,2), cu un coeficient de înmulţire bună (formează mulţi

tuberculi la cuib) şi cu o bună producţie de amidon total la hectar (5,0 t/ha). La grupa
soiurilor semitârzii, o producţie bună s-a obţinut la soiurile Mureşan, Super, iar la cele
târzii s-a remarcat Manuela.

3. Dintre soiurile rezistente la nematodul auriu al cartofului (Globodera sp.) s-au
remarcat, în ordinea grupelor de precocitate, soiurile Concorde, Sante, Lotte.

4. Constanţă bună a producţiei au avut soiurile Adretta, Desiree şi Eba, iar la cele
rezistente la nematozi soiurile Gloria, Sante şi Ponto au avut o constanţă mijlocie.

5. Din lista soiurilor admise în cultură, cel mai ridicat conţinutde amidon au avut
Procura (23,0 %) şi Adretta (18,7 %), iar la soiurile rezistente la nematozi s-au evidenţiat

Certo (23,2 %) şi Ponto (22,7 %).
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POTATO VARIETIES ASSESSMENT IN THE ECOLOGICAL
CONDITIONS OF POTATO RESEARCH STATION MIERCUREA CIUC

Abstract

Fifteen potato varieties admitted on list and 12 variL.; ~s with resistance against
PCN (Globodera spp.) assessed at the Potato Research Station Miercurea Ciuc between
1988-1991. The best varieties for Miercurea Ciuc conditions are Semenic (medium
early), Muresan (medium-Iate) and Manuela (late). Among PCN resistant varieties the
best were Concorde, Sante, Lotte and Ponto. With high yield stability were Adretta,
Desiree, Eba and Gloria, Sante, Ponto had medium stability of the yield.

Keywords: variety, yield, variation coeficient, starch.

Tables:

1. Rainfall (mIu) and temperature (OC) derivation from multyearly average.
2. Yield (to/ha), growing period, stability parameters and starch content for potato

varieties admitted on list.
3. Seed production (to/ha), viruses, multiplication rate forpotato varieties admitted

on list.
4. Yield (to/ha), growing period, stability parameters and starch content for PC.N.

resistant varieties.
5. Seed production (to/ha), viruses, multiplication rate for PC.N. resistant varieties.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI SI LINII DE CARTOF LA,
ATACUL DEALTERNARIOZĂ(ALTERNARIA SP.) ÎN
STEPA DE NORD A DOBROGEI

Maria EVDOCHIM'

REZUMAT

La Tulcea, în anul 1993, s-au testat un număr de 42 soiuri străine şi 41 linii de
ameliorare. Materialul a fost plantat în parcele lnici, de câte 40 plante (10 plante x 4
rânduri ). În momentul apariţiei bolii s-au efectuat observaţii privind nivelul atacului.
Determinările au fost efectuate la etajele inferior, mijlociu şi superior al aparatului foliar
al plantelor testate. În urma analizei varianţei, valorile diferenţelor limită calculate pe
etaje, au separat grupe de atac semnificative astfel că, din cele 42 de soiuri şi 41 linii de
ameliorare, s-au dovedit ca foarte rezistente un numărde 7 soiuri, cu producţiicuprinse
între 20 t/ha şi 56,5 t/ha: Kenebek, Donald, Amati, Nikita, Rousset, Obelix şi un număr

de 10 linii cu producţii cuprinse între 13,4 t/ha şi 51,6 t/ha: Bv.91-51-13, Bv.90-25-22N,
Bv.91-55-18, Bv.86-1419-75, Bv.90-27-17, Bv.90-27-35, Bv.90-1446-47, BV.86-1388
158, Bv.90-27-12N, Bv.86-1419-68.

Cuvinte cheie: rezistenţă, soi, linie, Alternaria.

INTRODUCERE

Cartoful face parte din grupa plantelor care sunt atacate de cele mai multe şi mai
periculoase boli. Prevenirea şi combaterea lor trebuie să constituie o problemă la fel de
importantăca şi problema materialului de plantat, a soiului şi a unei agrotehnici superioare
(Lazăr şi colab., 1977).

Alternarioza şi mana sunt bolile cele mai păgubitoareale cartofului (Plămădeală,
1972; Reichbuch, et. al., 1977, Groza, et.al., 1971). În ţara noastră acestea apar şi se
manifestă sub forma unor epidemii puternice, mai ales în zonele secetoase.

Rezistenţa de câmp a plantelor de cartof la alternariozăeste denumită şi rezistenţă

"relativă", "orizontală" şi reprezintă rezistenţa pe care plantele o manifestă în condiţii

naturale. Acest tip de rezistenţă este un caracter complex, reprezentând efectul combinat
al mai multor factori genetici care controlează rezistenţaplantei la infecţie, rezistenţa la
extinderea parazitului în ţesut şi rezistenţa la sporulare. Pe plan mondial au fost elaborate
diferite metode de evaluare a rezistenţei plantelor faţă de atacul la alternarioză. Astfel,
în Finlanda şi Austria, atacul a fost evaluat prin cantitatea de frunze distruse. Pe baza
acestor date procentuale, sensibilitatea specifică soiurilor este exprimată prin note de la

I S. C. P. C. Tulcea
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1 la 9, nota 9 exprimând atacul cel mai puternic. În Polonia există o schemă de notare a
atacului în funcţie de numărulde leziuni pe plantă, notarea rezistenţei fiind de la 9 la 1,
nota 9 exprimând rezistenţafoarte mare a plantelor la alternarioză. În general, metodele
de apreciere a rezistenţei în câmp sunt destul de controversate din cauza condiţiilorde
mediu diferite, a tehnologiei de cultură şi a fitoprotecţiei. Faţă de acestea, metodele
standardizate din laborator pot da rezultate comparabile.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În perioada anului 1993, la sepe Tulcea a fost amplasatăo experienţă ce a urmărit

comportarea soiurilor de ameliorare la atacul alternariozei. Experienţa s-a efectuat cu
scopul:

-de a evalua rezistenţa soiurilor şi liniilor de ameliorare la alternariozăexprimată

prin gradul de atac şi producţie;

-de a selecta cele mai potrivite soiuri pentru zona de stepă.

Experienţa a fost amplasată pe un sol cernoziom tipic, cu textura luto-nisipoasă,

cu următorii indici agrochitnici:
-conţinutul în P20 S - 34,05°,10
-conţinutul în Kz0 - 14,50/0
-conţinutul în humus - 2,58°,10
-conţinutul în argilă - 34,30/0
-pH 7,8
Fertilizarea a constat în aplicarea unei cantităţi de (NPK):
-N - 200 kg s.a.lha
-P20 S - 200 kg s.a.lha
-Kz0 - 200 kg s.a.lha
S-au făcut determinări la un număr de 42 soiuri şi 41 linii de ameliorare, plantate în

parcele mici de câte 4 rânduri cu 10 plante pe rând. Pe parcursul perioadei de vege,taţie au
fost aplicate lucrări de întreţinere confonn tehnologiei de cultură, exceptând tratamentele
pentru combaterea altemariozei. În momentul apariţiei bolii s-au efectuat observaţii privind
nivelul atacului, prin notări la câte 10 plante pe rândurile din mijloc ale fiecărei parcele.
Determinările privind nivelul atacului au fost efectuate la etajele inferior, mijlociu şi superior
ale plantelor testate. Pe parcursul perioadei de vegetaţie s-au efectuat 4 observaţii: prima
observaţie la începutul diseminării inoculuilui secundar (la înfloritul plantelor), iar ultima
aproape de maturitatea plantelor. Pentru stabilirea rezistenţei soiurilor şi liniilor s-au folosit
datele de la ultima observaţie. Datele au fost prelucrate statistic prin metoda analizei varianţei,
pe etaje şi total plantă, prin testul Duncan.

REZULTATELECERCETĂR1LOR

Majoritatea soiurilor şi liniilor de ameliorare s-au evidenţiat printr-o răsărire

uniformă şi dezvoltare viguroasă. În tabelul 1 sunt redate condiţiile c1imatice.
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Tabelul 1
Date climatice Tulcea

Nr.
Temperaturi

Media Media
Precipitaţii

Suma Suma
Luna °C/dee. mmldee.

ert. lunară MMA lunară MMA
I II III I II III

1 Octombrie 14,1 11,0 12,7 12,6 11,5 19,9 25,4 1,8 47,1 26,2

2 Noiembrie 9,6 7,5 3,9 7,0 6,6 3,0 24,8 1,6 29,4 33,7

3 Decembrie 4,4 0,2 -3,7 0,2 2,3 27,0 6,1 1,2 34,3 34,3

4 Ianuarie -5,7 4,6 3,0 -0,7 -0,8 0,7 ° 0,7 1,4 36,3

5 Februarie 1,9 -2,0 0,7 0,2 1,2 0,7 0,4 28,6 29,7 37,0

6 Martie -3,0 2,1 8,0 2,6 5,1 54,1 2,7 10,1 66,2 30,3

7 Aprilie 8,6 8,5 11,6 9,6 10,7 36,9 13,7 1,2 51,8 32,9

8 Mai 15,1 15,6 20,2 17,1 16,9 6,5 6,6 25,0 38,1 45,1

9 Iunie 20,7 21,9 20,7 21,1 20,4 14,1 17,2 28,4 59,7 42,2

10 Iulie 20,1 20,8 22,6 21,2 27,5 46,3 33,4 ° 79,7 52,4

11 August 23,1 21,4 20,7 21,7 22,5 ° 0,5 4,5 5,0 37,5

12 Septembrie 16,1 11,4 - - 10,8 - - - - 45,0

La SCPC Tulcea, lunile iunie, iulie şi august au avut o temperatură medie de 21,1 aC,
21,2°C, şi o sumă lunară a precipitaţiilor de 59,7 mm, 79,7 mm, 5,0 mm.

Atât temperaturile, cât şi precipitaţiile au dat posibilitatea creării condiţiilor

favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolii.
Din sinteza rezultatelor analizei varianţei pentru determinările atacului de

altemarioză la soiurile studiate (tabelul 2) se poate vedea că numărul mediu de leziuni
descreşte de la etajul inferior la cel superior astfel, la etajul inferior s-au înregistrat în
medie 20,5 leziuni/etaj/frunză, în timp ce la etajullnijlociu au fost de 12,2 leziuni/etaj/
frunză.
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Tabelul 2
Sinteza analizei varianţei pentru determinărilede Alternaria sp. la soiurile studiate

Număr leziuni Număr mediu leziunilfoliolă
Nr

Specificare ~taj IIcrt Etaj I Etaj II Etaj III Total Etaj I Etaj III Total
(sup.) (mijI.) inferior) plantă* (sup.) (mijI.) inferior) plantă*

1
Media

O 12,2 20,5 32,7 O 1,7 2,8 2,2
experimentală

2 C.V.% - 87,7 61,4 64,1 - 88,7 63,4 64,9

3 Limite - 0-65,7 0-72,6 0-138,3 - 0-9,3 0-10,3 0-9,8

4 DL 10/0 - 12,4 14,6 24,3 - 1,7 2,1 1,6

* Clasificarea soiurilor:
- foarte rezistente: 7 soiuri
- puţin sensibile: 7 soiuri
- sensibile: 28 soiuri
Este de relnarcat că, coeficientul de variaţie a leziunilor este cel mai ridicat pe

etajullnijlociu, fiind de 87,7%, în timp ce la etajul inferior sau pe plantă reprezintă

61,4-64,1 %.
Linlitele valorice ale leziunilor pe etaje au fost cuprinse între 0-65,7 leziuni pe

etajullnijlociu, între 0-72,6 leziuni pe etajul inferior, respectiv între 0-138,3 leziuni pe
total plantă.

După cum se vede din tabelul 2 valorile diferenţelor, limita calculelor pe etaje
(12,4-14,6%) separă bine grupele de atac semnificative astfel, din cele 42 de soiuri 7
soiuri au fost foarte rezistente, 7 au fost puţin sensibile şi 28 au fost sensibile.

În ceea ce priveşte liniile de perspectivă, din tabelul 3 se poate constata că au
prezentat un atac mediu uşor mai redus decât la soiuri, astfel încât pe etajul mijlociu s
au înregistrat în lnedie 9 leziuni cu un coeficient de variaţie de 68%, în limite valorice
de 0-62 leziuni. Pe etajul inferior, nmnărul de leziuni mediu a fost de 16,0, coeficientul
de variaţie 46,9%, limitele valorice 0-79 leziuni ceea ce, considerat pe planta întreagă,

însemnnă 25,4leziuni cu coeficientul de variaţie 49,9%, în limitele 0-141,lleziuni. Şi

aici se poate vedea că diferenţa limită asigură o separare pe grupe distinct semnificative.
Valorile acesteia au fost: 7,4% etaj mijlociu, 8,7 etaj inferior şi 14,7 pe total plantă. Şi

aici au fost găsite un nU1nărde 10 linii foarte rezistente, 9 linii puţin sensibile şi 22 linii
sensibile. Caracterizarea generală a rezistenţei soiurilor a variat, în funcţie de soi şi

linie, de la foarte rezistent la sensibil.
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Tabelul 3
Sinteza analizei varianţei pentru determinărilede Alternaria sp.

la liniile studiate

Număr leziuni Număr mediu leziunilfoliolă
Nr

Specificare
crt Etaj I Etaj II Etaj III Total Etaj 1 Etaj II Etaj III Total

(sup.) (mijI.) (inferior) plantă* (sup.) (mijI.) (inferior) plantă*

1
Media

0,4 9,0 16,0 25,4 ° 1,2 2,1 1,6
experimentală

2 C.V.% - 68,0 46,9 49,9 - 69,0 48,3 51,0

3 Limite - 0-62 0-79 0-141,1 - 0-8,8 0-11,2 0-10,0

4 DLl% - 7,4 8,7 14,7 - 0,9 1,1 0,9

* Clasificarea liniilor:
- foarte rezistente: 10 linii
- puţin sensibile: 9 linii
- sensibile: 22 linii

Soiurile şi liniile de cartof au fost clasificate în 3 grupe de rezistenţă:

-foarte rezistente - fără leziuni pe plantă;

-puţin sensibile - cu un număr de 1-15 leziuni pe plantă;

-sensibile - cu un numărmai mare de 15 leziuni pe plantă.

Tabelul 4 prezintă soiurile studiate, numărul de leziuni/plantă, calificativul de
rezistenţă şi producţiile înregistrate. Faţă de atacul de alternarioză s-au c01nportat ca
foarte rezistente un număr de 7 soiuri.

Tabelul 5 prezintă liniile cu aceleaşielemente, numărde leziuni/plantă, calificativul
şi producţiile. Şi aici au fost găsite 10 linii, care în condiţiilede la Tulcea s-au dovedit ca
foarte rezistente şi merită atenţie pentru lucrările de ameliorare în continuare. Nivelul
producţiilor la liniile testate a fost mai scăzut decât la soiuri.

Volumul de material de plantare utilizat precum şi tipul experienţei nu au permis
plantarea în repetiţii, astfel încât rezultatele de producţie nu sunt prezentate cu asigurare
statistică şi nici nu se fac aprecieri referitoare la corelarea lor cu atacul de alternarioză.

În tabelul 6 se face o sugestie privind modul de apreciere a rezistenţei cartofului la
alternarioză.
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Tabelul 4
Rezistenţa la Alternarioză şi producţia soiurilor testate Tulcea 1993

Nr. crt. Soiul Număr leziuni Alternarialpl. Calificativ Producţia tlha

1 Diamant O F.R. 38,9

2 Kenebek O F.R. 33,1

3 Donald O F.R. 20,4

4 Amati O F.R. 38,7

5 Nikota O F.R. 27,3

6 Russet O F.R. 29,7

7 Obelix O F.R. 56,5

8 Sprient 2,5 P.S. 30,1

9 Condor 5,2 P.S. 37,3

10 Vital 6,6 P.S. 45,9

Il Cheftain 7,9 P.S. 48,0

12 Provento 12,6 P.S. 49,7

13 Mondial 13,4 P.S. 19,4

14 Berber 14,2 P.S. 28,4

15 Rubinia 17,7 S. 33,9

16 Bartina 18,3 S. 31,6

17 Shepody 18,4 S. 36,0

18 Draga 18,4 S. 31,8

19 Ajiba 19,7 S. 46,4

20 Disco 25,5 S. 23,0

21 Timate 26,9 S. 44,1

22 Bimonda 32,1 s. 35,6

23 Marfona 33,0 s. 24,0

24 Romano 37,6 S. 21,3

25 Escort 39,7 S. 41,3

26 Impala 40,1 S. 25,3

27 Aminca 42,5 S. 38,8

28 Ukama 42,7 S. 16,0

29 Fresco 43,1 S. 10,0

30 Picasso 43,1 S. 21,9

31 Prior 44,0 s. 21,8

32 Jaerla 44,1 S. 40,0

33 Bright 46,0 S. 34,6

34 Hertha 46,9 s. 23,0

35 Asterix 48,3 S. 40,0

36 Junior 60,0 S. 28,2

37 Cardinal 63,9 S. 20,9

38 Premiere 68,8 S. 36,1

39 Novita 80,2 s. 42,0

40 Dykstra 85,6 s. 38,2

41 Carlita 87,1 S. 21,8

42 Robinta 138,3 S. 30,5
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Rezistenţa la alternarioză şi producţia liniilor de perspectivă

Thlcea 1993

Tabelul 5

Nr.crt. Soiul Număr leziuni Calificativ Producţia tJba
Alternarialpl.

1 Bv.91-51-13 O F.R. 13,4

2 Bv. 90-25-22-N O F.R. 21,4

3 BV.91-55-18 O F.R. 17,7

4 BV.86-1419-75 O F.R. 51,6

5 Bv.90-27-17 O F.R. 33,8

6 Bv. 90-27-35 O F.R. 21,6

7 BV.90-1446-47 O F.R. 34,3

8 BV.86-1388-158 O F.R. 40,7

9 BV.90-27-12-N O F.R. 24,4

10 BV.86-1419-68 O F.R. 34,2

Il BV.91-55-16 6,1 P.S. 22,2

12 BV.85-1194-15 9,4 P.S. 34,2

13 BV.91-57-2-N 9,5 P.S. 51,4

14 BV.90-27-37 10,6 P.S. 17,2

15 BV.90-27-44 11,1 P.S. 19,0

16 BV.91-55-12 1l,9 P.S. 11,6

17 Bv. 90-25-35 12,1 P.S. 20,8

18 Bv. 90-27-21 14,0 P.S. 23,6

19 BV.90-27-13-N 14,2 P.S. 29,1

20 Bv.87-1437-13-N 15,0 S. 36,0

21 BV.90-1446-35 15,3 S. 41,5

22 BV.90-28-16 17,2 S. 26,6

23 Bv.90-27-46 20,9 S. 35,4

24 BV.90-25-13 21,7 S. 20,2

25 BV.86-1419-53 30,3 S. 24,4

26 Bv. 91-52-26-N 31,2 S. 18,3

27 BV.83-1220-8 34,9 S. 28,4

28 Bv.90-32-47 34,9 S. 20,5

29 BV.90-27-55 35,7 S. 23,2

30 BV.86-1419-101 36,2 S. 31,6

31 BV.91-1437-8 39,2 S. 25,7

32 Bv. 90-32-56 40,9 S. 25,6

33 BV.91-52-67 41,9 S. 16,0

34 BV.90-25-33-N 42,8 S. 35,4

35 Bv. 88-2-19-N 43,5 S. 33,6

36 BV.86-1419-40 44,8 S. 25,7

37 BV.90-32-55 52,1 S. 40,6

38 Bv.91-1479-ll 61,8 S. 32,3

39 Bv. 88-2-41-N 69,7 S. 34,4

40 BV.90-27-40 71,3 S. 20,0

41 BV.84-1317-127 141,1 S. 26,4
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Tabelul 6
Propunere de bonitare a atacului de Alternaria sp. la SCPC Thlcea

Nota de
Grad de atac

Număr de
Calificativul

bonitare Ieziuni/plantă

9 Fără atac O F. rezistent

7 Atac uşor 1-5 Puţin sensibil

5 Atac mediu 6-10
Mediu
sensibil

3 Atac puternic 10-15 Sensibil

1 Atac f. puternic >15 F. sensibil

CONCLUZII

I.Metoda de stabilire a rezistenţei naturale a alternariozei utilizată în câlnp poate
fi folosită pe scară largă la selecţia materialului din procesul de creare şi verificare a
soiurilor şi liniilor de ameliorare.

2.Existenţa unei rezistenţe ridicate la alternarioză diminuează în importanţă

problema tratamentelor chimice, anevoioase şi costisitoare, reducând în acelaşi timp
gradul de poluare.
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THE BEHAVIOUR OF SOME POTATO VARIETIES AND LINES TO
ALTERNARIA STROKE IN THE NORTH STEPPE OF DOBROGEA

Abstract

During 1993, at Tulcea, 42 foreign varieties and 41 breeding lines were tested.
The material was organised in small plots with 40 plants each (10 plants x 4 rows). At
the moment of disease appearance observations were made for the level of stroke.
Determinations were done at the inferior, medium and superior levels ofthe tested plants.
After analysing the variant the values of limit-diferences, calculated on levels had
separated significant stroke groups. Thus, from 42 varieties and 41 breeding lines, had
proved very resistant 7 varieties with yields between 20 to/ha and 56,5 to/ha: Diamant,
Obelix, Kenebek, Donald, Amati, Nikita, Russet and 10 lines with yields between 13,4
to/ha and 51,6 to/ha: Bv.91-51-13, Bv.90-25-22N, Bv.91-55-18, Bv.86-1419-75, BV.90
27-17, Bv.90-27-35, Bv.90-1446-47, Bv.86-1388-158, Bv.90-27-12N, BV.86-1419-68.

Keywords: resistance, variety, line.

Tables:

1. Climatic data, Tulcea town 1992-1993.
2. Synthesis of variation analysis for Alternaria sp. determinations at the studied

varieties - S.C.PC. Tulcea 1993
3. Synthesis of variation analysis for Alternaria sp. determinations at the studied

lines - S.C.PC. Tulcea 1993
4. Resistance against Alternaria sp. and yields ofthe tested varieties - Tulcea 1993.
5. Resistance against Alternaria sp. and yields ofthe future lines - Tulcea 1993
6. A proposal for evaluation of Alternaria sp. stroke at S.C.PC. Tulcea 1993.
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ASPECTE PRIVIND PĂSTRAREACOLECŢIEI

SOIURILOR DE CARTOF LA ICPC BRASOV,

R. HERMEZIU1, 1. BOZEŞANI

REZUMAT

Soiul este un ilnportant factor de producţie şi reprezintă un organism viu care în
producţie are o evoluţie proprie, iar mai devreme sau mai târziu trebuie înlocuit.

Stocarea soiurilor vechi în colecţii este necesară deoarece reprezintă sursa de gene
pentru lucrările viitoare de ameliorare. Variabilitatea, micromutaţiile şi în special bolile
virotice fac dificilă munca de conservare.

Lucrarea de faţa analizează evoluţia soiurilor de la ICPC Braşov pe o perioadă de
şase ani. Colecţia este structurată pe grupe de precocitate. Asupra soiurilor s-au făcut

observaţii complexe şi s-a urmărit gradul de îmbolnăvire a lor în condiţiile presiunii
infecţiei naturale. S-a constatat că deşi s-a depus efort pentru operaţiile curente de
eliminare a plantelor virozate, soiurile vechi degenerează şi menţinerea lor necesită

lucrări speciale.
Cuvinte cheie: colecţie, conservare, germoplasmă.

INTRODUCERE

De la preluarea în cultură a cartofului, planta a fost supusă intervenţiei

amelioratorului. Primele lucrări de ameliorare au avut ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii

culinare şi productivitatea ridicată. Epidelniile ce au urmat au orientat ameliorarea în
direcţia completării însuşirilor de calitate cu rezistenţa la boli şi dăunători. Au apărut

astfel de-a lungul tilnpului nenumărate soiuri. Soiul ca sursă biologică este cel mai
important factor pentru obţinerea producţiilor lnari şi constante. Orice soi nou creat
întruneşte un numărmai mare sau mai mic de însuşiri care datorită îmnulţirii vegetative
se păstrează pe o perioadă relativ lungă de timp. Totuşi, soiul de cartof fiind un organis111
viu care se înmulţeşte vegetativ are o evoluţie proprie şi după o perioadă de c011stanţă

intră în declin, determinat de degenerarea virotică şi climatică. Cerinţele din ce în ce
mai complexe ale consu111atorului precum şi avalanşa de soiuri noi fac ca o serie de
soiuri existente în cultură să fie înlocuite cu altele care răspund mai bine cerinţelor. Din
această firească înlocuire soiurile vechi trebuie păstrate în colecţii, în vederea utilizării

sursei de gennoplasluăpentru lucrările viitoare de ameliorare (Cristea, 1985). Lipsa de
prevedere, precum şi înlocuirea soiurilor vechi cu soiuri noi, cu capacitate de producţie

I l.c.pc. Braşov
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ridicată a dus la sărăcirea fondului genetic şi pierderea unor forme care ar fi prezentat
interes pentru ameliorare (Cristea, 1981). Cel care a pus bazele studierii germoplasmei
a fost Vavilov în 1926, când sub conducerea sa s-au organizat explorări în America de
Sud (Cristea, 1981). Conservarea genetică a plantelor cu înmulţire vegetativă prezintă

unele dificultăţi, deoarece organele sunt active din punct de vedere metabolic, au un
conţinutmare de apă (75-800/0) şi trebuiesc reproduse anual.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Colecţia ICPC cuprinde soiuri şi linii provenite din principalele ţări cultivatoare
de cartof. Întreaga colecţie a fost structurată pe grupe de precocitate şi anume: soiuri
timpurii, semitimpurii, semitârzii şi târzii.

Observaţiile s-au efectuat în condiţiile pedo-ecologice de la ICPC Braşov, în
perioada 1988-1993.

S-au făcut observaţii complexe privind uniformitatea răsăritului, înălţimea

plantelor, culoarea florilor, bogăţia înfloritului, bogăţia în polen, sterilitatea polenului,
numărul de tuberculi la cuib, mărimea lor, forma tuberculilor, culoarea cojii, culoarea
pulpei, fonna ochilor, oxidarea pulpei crude, conţinutul de mnidon. Datele au fost stocate
în banca de date ce constituie sistemul informaţional al colecţiei.

În perioada de vegetaţie s-a notat numărul de plante virozate şi s-au marcat plantele
sănătoase. Plantele găsite sănătoase din punct de vedere vizual au fost recoltate separat.
Unele soiuri care prezentau simptome nespecifice au fost testate pentru virusuri prin
metoda serologică şi cu biotestul pe plante A6.

Soiurile au fost clasificate în:
-soiuri sănătoase 1000/0;
-soiuri cu posibilităţi de refacere, având atât plante sănătoase cât şi bolnave;
-soiuri bolnave 100%

•

Au fost urmărite următoarele obiective:
-studierea gradului de degenerare virotică în timp;
-identificarea resurselor de rezistenţă la factorii nefavorabili de mediu;
-identificarea de noi genitori cu însuşiri de rezistenţă la boli, capacitate de

producţie şi calitate;
-păstrarea surselor de germoplasmă pentru activitatea de ameliorare.

REZULTATELECERCETĂlULOR

Analizând evoluţia a trei soiuri: Igor, Grandifolia şi Ke 31, se constată că după o
uşoară ameliorare în 1989, procentul plantelor sănătoase este în continuă scădere. Există

şi mici excepţii de revigorare a soiului, în cazul lui Igor în 1993 şi la Ke 31 în 1992. Se
poate afirma că evoluţia soiurilor privind gradul de infectare cu viroze grave (răsucire

şi V), prezintă o alură descendentă (figura 1); cu tot efortul depus pentru eliminarea
plantelor virozate, soiurile nu mai pot fi menţinute prin mijloace obişnuite.
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Figura 1 - Evoluţia soiurilor privind gradul de infectare cuviroze grave (răsucire şi Y)

Situaţia colecţiei poate fi analizată urmărind gradul de infectare cu viroze a soiurilor
şi observând evoluţia pe grupe de precocitate. Astfel la soiurile precoce~ gradul de
degenerare decurge lent. La soiurile semiprecoce s-a observat o uşoară revigorare după

care au intrat în declin. Soiurile semitârzii şi târzii au un declin accentuat (figura 2).
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Figura 2 - Evoluţia stării de sănătate a soiuri lor structurate pe grupe de precocitate

Tabelul de mai jos cuprinde numărul total de soiuri şi evoluţia acestora în perioada
1988-1993. Numărul Iora crescut continuu de la 565 în 1988, la 738 în 1993, ca urmare
a îmbogăţirii colecţiei cu soiuri noi.

Tabelul 1
Evoluţia soiurilor de cartofin colecţie pe grupe de sănătate

Soiuri Soiuri
Soiuri cu

Anul
sănătoase

%
bolnave

% posibilităţi ('/o Total
de refacere

1988 113 20 367 65 85 15 562

1989 207 37 304 54 49 9 560

1990 84 15 366 66 108 19 558

1991 60 10 476 78 72 12 608

1992 39 6 529 87 44 7 612

1993 69 9 604 82 65 9 738
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Reprezentarea grafică a evoluţiei colecţiei relevă că numărul soiurilor sănătoase
este în continuă descreştere, excepţie făcând anul 1989 (figura 3).

Figura 3 - Evoluţia stării de sănătate a colecţiei 1988-1993

CONCLUZII

-Observaţiilepe mai mulţi ani s-au concretizat în determinarea procentului de
soiuri sănătoase şi bolnave din colecţie, balanţa înclinând spre cele bolnave.

-Menţinerea soiurilor după o perioadă îndelungată de timp devine dificilă prin
metode obişnuite.

-Se impun lucrări speciale de salvare a germoplasmei, soiurile aflându-se într-un
proces progresiv de degenerare, cu toate lucrările de selecţie efectuate.

Recomandări:

Datorită presiunii infecţiei ridicate în condiţiile din ţara noastră, menţinerea

germoplasmei de cartof cu toate particularităţile plantelor ce se înmulţesc vegetativ
presupune lucrări speciale şi anume:

1) devirozarea materialului;
2) cultivarea soiurilor "in vitro";
3) menţinerea după devirozare a unei colecţii restrânse în zone de altitudine

unde nu există presiune de infecţie (menţinere "in vivo");
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4) din colecţia de la munte unde presiunea de infecţie este foarte scăzută, să se
asigure materialul necesar pentru lucrările de ameliorare;

5) continuarea lucrărilor de observare şi testare pentru a putea recomanda cei
mai buni genitori;

6) îmbogăţirea permanentă a colecţiei cu soiuri şi linii noi din import.
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ASPECTS REGARDING THE MAlNTENANCE OF POTATO
VARIETIES COLLECTIONAT THE POTATO RESEARCH INSTITUTE
BRAŞOV

Abstract

The variety is one of the most important factors which determins the yield. The
potato variety is a living organism which suffers from degeneration.

Degeneration is determined by viruses, diseases and climatic conditions. These
factors make difficult the maintenance of the potato collection "in vivo". This paper
presents some aspects of the potato collection from the Potato Research Institute. The
analyses were made during six years of observations. These observations shown us that
the maintenance with classical methods is very difficult. We have observed a hight rate
of infection in Romania's conditions. The maintenance "in vivo" is difficult to be
controlled.

Keywords: collection, preservation, germoplasma.

Tables:

1. Evolution ofpotato varieties collection structured on groups ofhealth.

Figures:

1. The evolution of some varieties and the degree of infection with viruses.
2. Health evolution ofthe collection varieties structured on groups ofmaturity.
3. General evolution ofcollection varieties during 1988-1993.
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CONSIDERATII PRIVIND EVALUAREA UNOR DATE,
EXPERIMENTALE

Dumitru SCURTUl

REZUMAT

Se analizeazăefectul similitudinii dintre diferenţă şi spor în evaluarea contribuţiei

îngrăşămintelorla mărireaproducţieide cartof, în condiţiiecologice diferenţiate,precum
şi rolul altor criterii de evaluare a datelor experimentale care să valideze şansele scontate
pe baza efectului mediu, mai 1Jes când măsurile preconizate presupun cheltuieli
financiare sporite.

Cuvinte cheie: evaluări, date experimentale.

Pe lângămultiplele şi incontestabilele avantaje pe care le oferă metodele matematice
în valorificarea rezultatelor experimentale, ele au prezentat şi numeroase capcane ce nu
pot fi ocolite cu uşurinţă, mai ales dacă semnificaţia statistică a estimatorilor pune o
totală stăpânire pe logica raţionamentelor.

Una dintre aceste capcane o constituie acceptarea unei similitudini între diferenţă

şi sporul sau diminuarea de recoltă. Dacă diferenţa reală dintre mediile a două şiruri de
variaţie este reprezentatăde mărimea valorică ce depăşeşte eroarea medie a celor două
grupe de date, tot aşa şi mărimeasporului de producţieeste reprezentatăde valoarea ce
depăşeşte eroarea diferenţei evaluată pentru diferite trepte de certitudine, acceptate în
mod convenţional.

Pentru exemplificare se apelează la datele prezentate în tabelull. În mod generalizat,
diferenţele însoţite de o semnificaţie minimă sunt considerate sporuri semnificative, ceea
ce nu este logic şi se situează în afara raţionamentuluimatematic al probabilităţilor. Ignorarea
acestuia se manifestă şi mai evident când se evaluează randamentul unui kg de elemente
nutritive, provenite din îngrăşăminte industriale. Fără nici o excepţie, evaluarea acestuia se
realizează şi în cazurile în care diferenţele de producţie faţă de parcela neîngrăşată nu sunt
semnificative. Dintre multiplele consecinţe ale acestui raţionament se cuvine a se sublinia
cel financiar, în sensul că randamentul (presupus) ce include şi aportul erorii (diferenţei

limită) sugerează posibilitatea obţinerii unui beneficiu mult mai mare decât cel real.
Comparativ cu situaţiile în care nivelul producţiilor a fost mai ridicat, în condiţii ecologice
mai puţin favorabile, randamentul real al unui kg de element nutritiv se reduce sensibil,
riscurile financiare devenind evidente.

1 S.C.A. Suceava
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Tabelull
Productii si randamente medii de cartof, ,

Doze Producţii Randamentul 2)

N P q/ha Semnific.
Spor 1)

Presupus Real 3)
q/ha

Tg. Mureş - Il ani (Markuş, Tamaş, 1980)

O O 250 - - - -
50 40 294 ** 21 49 23

100 40 325 *** 52 53 37

100 80 331 *** 58 45 32

150 40 339 *** 66 47 35

150 80 360 *** 87 48 38

DL 5%=23

Ilieni - Covasna, 4 ani (Maxim, Danielescu, 1971)

O O 204 - - - -

48 32 250 *** 30 57 37

96 32 268 *** 48 50 37

96 64 258 *** 38 34 24

DL5%= 16

Apaţa - Rupea, 3 ani (Maxim, Danielescu, 1971)

O O 161 - - - -

96 O 173 - - 12 -

96 80 218 *** 41 32 23

IDL 5%= 16

Horodnic - Rădăuţi, 3 ani (Buzdugan, 1971)

O O 142 - - - -

64 54 168 * 1 22 1

DL 5%=25

l) - la p = 5%; 2) - în kg tuberculi la l kg element nutritiv; 3) - fără aportul erorii.

Experimentarea eficacităţii îngrăşămintelorprin randamentul unui kg de element
nutritiv prezintă avantajul unei evaluări mai lesnicioase a eficienţei economice, chiar şi

de cei cu o pregătire economică mai modestă.
Întrucât condiţiile ecologice anuale participă direct şi indirect la solubilizarea şi

absorbţia elementelor nutritive, variabilitatea randamentelor acestora constituie un
impediment major în selectarea variantelor de utilizare a îngrăşămintelor. Acest
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impediment este integral mascat când diferenţele (ce includ şi eroarea) sunt considerate
în mod mecanic sporuri de recoltă, mai ales în condiţii prielnice de valorificare a
îngrăşămintelor, aşa cum au existat la Suceava, în anii 1968-1970 (Spiridon, 1974).
Luând însă în considerare randamentele reale anuale din aceeaşi perioadă (tabelul 2),
pot fi remarcate importante diferenţieri anuale faţă de valorile medii.

Tabelul 2
Variaţia anuală a diferenţelor, sporurilor şi randamentelor înregistrate

la soiul Desiree (după Spiridon, 1974)

Doze Suceava Livada

N p K 1968 1969 1970
X iu 1)

1968 1969 1970 Xmed
iu 1)

med.
q/ha diferenţe faţă de neîngrăşat

64 O O 26 27** 11 21 67 34 1 40*** 24* 35
64 64 O 50* 48*** 28** 42*** 78 51** -5 42*** 29* 22
64 64 64 26 64*** 50*** 48*** 71 31 -5 39*** 21 17
120 96 80 56** 102** 73*** 77*** 78 61** -7 74*** 42** 22

q/ha sporuri (la p = 5%) faţă de neîngrăşat

64 O O - 7 - - - - - 24 1 O

64 64 O 16 28 11 18 57 17 - 26 6 14
64 64 64 - 44 33 24 35 - - 23 - 14
120 96 80 22 82 56 53 62 27 - 58 9 Il

kg diferenţe / kg P205 + N + K20

64 O O 41 42 17 33 67 53 2 62 37 35

64 64 O 39 37 22 33 79 40 - 33 23 63
64 64 64 14 33 26 25 73 16 - 20 11 61

120 96 80 18 33 24 25 79 20 - 24 14 64

kg spor (p = 5%) kg N + P202 + K20
64 O O - 11 - - - - - 37 2 O

64 64 O 12 22 8 16 57 13 - 20 5 15
64 64 64 - 23 17 14 35 - - 12 - -

120 96 80 7 27 18 18 62 9 - 19 6 21

1) - indice uniformitate - Christiansen

Prudenţa evaluării datelor experimentale se impune cu mai multă acuitate în
condiţiile care au generat diferenţieri anuale deosebit de accentuate, ca de exemplu la
Livada, în anii 1968-1970 (tabelul 2). Testând şansele repetării valorilor medii (ale
diferenţelor, sporurilor la p=5% şi ale randamentelor unui kg de elemente nutritive) cu
ajutorul indicelui de uniformitate (iu) a lui Christiansen (Laşiţă, Grumeza, 1967), rezultă
reale dificultăţi în alegerea variantelor de îngrăşare a cartofului, mai ales în condiţii

ecologice mai puţin favorabile "iu" se abat evident de la limita sa minimă. La concluzii
identice se ajunge şi în cazul folosirii testului hi2 (x2

).

58 Anale rc.pc.



Consideraţii privind evaluarea unor date experimentale

Utilitatea analizei mărimii randamentelor anuale este subliniată şi de rezultatele
experimetale din anii 1970-1976 obţinute la Staţiunea Livada (Damian şi colab., 1979),
a căror valori sunt următoarele:

ann: 1 2 3 4 5 6 7 x
96 N 25 23 7 8 60 35 3 24
96N+64P20 S 21 24 21 21 56 47 35 32
Datele rezultate relevă că randamentul unui kg de azot s-a situat în trei din şapte

ani cu mult sub valoarea medie (12-29 0/0), iar productivitatea unui kg de azot + fosfor,
inferioară mediei (32 kg/kg substanţă activă) în patru din cei şapte ani. Valorile mai
sugerează că o fertilizare cu îngrăşămintebinare are mult mai mari şanse de a genera
profituri scontate.

În situaţiile în care costurile financiare pentru materializarea unei variante
experimentale pot deveni majore, se impune alegerea celor mai severe criterii de evaluare
a certitudinii diferenţelor. Această precauţie se impune cu atât mai mult când, datorită

numărului mare al gradelor de libertate, eroarea medie a diferenţei scade exagerat de
mult, uneori până la 5-9 q/kg (Toader şi colab., 1990). În asemenea situaţii, diferenţele

medii de 13 q pot deveni distinct semnificative. Ori este puţin probabil ca un spor de 4
q/ha (diferenţa - dl 5%) să asigure recuperarea cheltuielilor generate de executarea unei
arături mai profunde cu 10 cm (30 cm) şi afânării suplimentare cu subsolierulla 15 cm.
Tot ca o consecinţă a valorii scăzute a erorii medii, diferenţemedii au devenit distinct
semnificative, cu toate că doar în doi ani din cinci s-au înregistrat diferenţe situate la
limita inferioară a semnificaţiei (la p = 50/0).

O altă motivaţie a necesităţii de a evalua cu multăprudenţă rezultatele experimentale
este sugerată de faptul că atât nivelul calitativ deosebit de ridicat al lucrărilor din
câmpurile experimentale, cât şi îmbunătăţireasensibilăa unor caracteristici ale volumului
edafic util pot atenua parţial influenţele negative ale unor lucrări cu acţiune majoră.

Rezultatele experimetale, înregistrate la ICPC Braşov şi SCPC Miercurea Ciuc (Toader
şi colab., 1990), au evidenţiatcă prelucrarea superficialăa terenului timp de cinci ani~

prin 1-3 discuiri, a fost însoţită de o diminuare a producţiei de cartofcu 2 q şi respectiv
16 q/ha. Având în vedere evidentele economii de carburanţi şi de cheltuieli, poate deveni
tentantă prelucrarea minimă a solului şi pentru cartof, mai ales că nivelul producţiilora
fost de 34,5-35,6 t/ha.

CONCLUZII

1. Utilizarea diferenţelor eliberate de eroarea aferentă pragurilor de confidenţă

acceptate convenţional este conformă logicii matematice a probabilităţilor statistice.
2. Severitatea criteriilor de examinare a eficacităţii unor variante experimentale

trebuie să sporească proporţional cu volumul cheltuielilor necesare materializării lor.
3. Pentru atenuarea riscurilor financiare, pe lângă evaluarea efectului mediu al

unei variante este util a se utiliza şi alte criterii (frecvenţe, omogenitate, etc.).
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CONSIDERATIONS CONCERNING THE EVALUATION OF SOME
EXPERIMENTAL DATA

Abstract

The paper analyses the effect of the similitude between difference and growth in
the evaluation ofthe fertilizers contribution to the increase ofpotato yield in differentiated
ecological conditions as weB as the role of some other criteria of evaluation of the
experimental data which should validate the anticipated chances an the basis of the
medium effect, especially when the anticipated measures imply increased financial
expences.

Keywonls: evaluations, experimental data.

Tables:

1. Average potato yields and rates.
2. Yearly variation of the differences, growths and rates registered at the variety

Desiree
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DENSITATEA OPTIMĂ DE PLANTARE ÎN FUNCTIE DE,
SOI SI UNELE MĂSURI FITOTEHNICE LA CARTOF,

Ana CRĂCIUNl

REZUMAT

La Tulcea, în perioada 1987-1989, au fost efectuate experienţe cu soiurile Ostara,
Semenic şi Desiree care au scos în evidenţă necesitatea şi utilitatea unor elemente
biologice de productivitate la stabilirea densităţii optime de plantare a cartofului în
condiţii de irigare, pentru o mai justă interpretare a eficienţei econOlnice a culturii.

S-a stabilit că nivelul de producţie nu se corelează întotdeauna semnificativ şi

pozitiv cu numărul tuberculilor şi producţia la cuib, cu numărulde tulpini la cuib sau pe
m2

•

Densitatea de plantare trebuie stabilită şi în funcţiede mărimea tuberculilor folosiţi

la plantare, soi, scopul producţiei şi agrofond.
Densitatea de plantare este o măsură eficientă mai ales în cazul folosirii dozelor

mari de îngrăşăminte, care uneori se compensează cu mărimea tuberculului plantat.
Cuvinte cheie: cartof, soi, densitate, N.:P.K., fracţia de plantat.

INTRODUCERE

Densitatea de plantare este un element important în cultura cartofului, deoarece
materialul de plantat reprezintă circa 30-40% din costul total al culturii. De asemenea,
densitatea de plantare afectează numărul de tuberculi formaţi şi raportul de mărime

dintre ei. Mărimea tuberculului este un alt criteriu important care influenţează stabilirea
corectă a densităţii de plantare.

S-a propus ca densitatea de plantare să se stabilească după numărul de ochi de pe
tubercul, după numărul de colţi porniţi, după numărul de tuberculi plantaţi sau suprafaţa

tuberculului de sămânţă (Reestman şi Wit, 1959, citaţi de Ianosi, 1984).
Metoda de stabilire a densităţii de plantare utilizată de cultivatori este norma de

sămânţă care se cumpără după greutate şi cantitatea care se apreciază după mărimea

tuberculilor.
În legătură cu potenţialul fiziologic al plantelor, studiat în relaţie cu densitatea lor,

Svensson (1973) a constatat că ritmul dezvoltării s-a intensificat când tufele au fost mai
dese, când numărul de tulpini principale a fost cuprins între 13-16 tulpini/m2

, iarproducţia
a crescut linear (Gray, 1972), influenţată în mare măsură de soi (Buduşan, 1976).

1 S.e.P.e. Tulcea

J;()I.XXf 61



Ana CRĂCIUN

Relaţia dintre numărul total de tulpini principale şi producţia totală este curbilinie.
Producţia creşte până la un număr de 200-300 mii tulpini principale, după care se
plafonează sau scade. Numărul optim de tulpini pentru o producţie comercială (consum)
este mai redus decât pentru producţia de sămânţă (Ianosi, 1984).

Allen, citat de Ianosi (1984), indică faptul că desimea de plantare trebuie stabilită

în funcţie de lungimea perioadei de vegetaţie a soiului. Cu cât perioada de vegetaţie este
mai lungă, cu atât desimea de plantare trebuie să fie mai redusă.

Din cercetările făcute de Berindei şi colab. (1967) a reieşit că tuberculii mici
plantaţi la o densitate corespunzătoarepot asigura o producţie la nivelul celor mijlocii şi

mari. De asemenea, autorul arată că procentul de tuberculi mari obţinut este corelat
negativ cu mărimea cartofilor de sămânţă plantaţi, iar procentul de tuberculi pentru
sămânţădepinde de mărimea tuberculului plantat şi de desimea de plantare. Deci loturile
semincere trebuie plantate mai des (Berindei şi colah., 1972).

După Haris, beneficiul rr-axim în condiţii de irigare se poate realiza numai în
condiţii în care suplinirea elementelor nutritive şi desimea de plantare nu sunt factori
care să limiteze producţia. Răspunsul culturii la irigare cât şi ritmul de preluare a
elementelor nutritive a fost mai mare când desimea de plantare a crescut.

Reeler (1966) arată că prin creştereadesimii de plantare cu 33 % (de la 28.000 pll
ha la 37.000 pIlha), randamentul de valorificare a apei a crescut de la 32la 61 kg. tub.!
mm apă la producţia totală. Tendinţa ca la o desime mai mare de plantare cultura să

răspundă mai bine la irigare este în concordanţă şi cu rezultatele obţinute de Howe şi

Rhcades (1948), Peeler şi colah. (1966) şi Wellings (1972) (citaţi de Ianoşi, 1984).
În concluzie, la cultura cartofului nu există normă de plantare optimă general

valabilă. Norma optimă de plantare trebuie stabilită în funcţie de soi, scopul culturii,
zona de cultură, numărul de tulpini principale realizat de soi, agrofond, etc.

Cu scopul obţinerii de noi date privind optimizarea densităţii de plantare a cartofului
în funcţie de soi, mărimea materialului de plantat, scopul culturii şi agrofond în zona de
stepă din nordul Dobrogei, s-a executat o experienţă în perioada 1987-1989 la SCPC
Tulcea. În continuare suntprezentate elementele după care urmează să se facă optimizarea
densităţii şi a normelor de plantare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetăriles-au făcut dupămetoda experienţelorde câmp cu aşezare în parcele şi

blocuri subdivizate în 3 repetiţii.

Pentru realizarea variantelor s-au luat în studiu 4 factori, după cum urmează:

-Soiul (3) -Ostara, Semenic şi Desiree;
-Nivelul de fertilizare (2) -N14o P

90
K

I50
kg.s.a.!ha (Il )

-N28oP18o ~oo kg.s.a.!ha (I2)
-Mărimea materialului de plantat (2): 30-45 mm (FI)

45-60 mm (F2)
Densitatea de plantare (cuiburi/ha) (D) -Ds )' este prezentată în tabelull.
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Tabelul 1
Norma de plantare, în funcţiede soi, densitate de plantare şi fracţia de sămânţă

(Tulcea, irigat, 1987-1989)

Desimea de Fracţia 30-45 mm diam. Fracţia 45-60 mm diam.

plantare Ostara Semenic Desiree Ostara Semenic Desiree
(mii/ha) (45,lg) (41,05g) (41,81g) (84,15g) (81,85g) (82,25g)

88900 4009 3649 3716 7481 7276 7312

74000 3337 3038 3093 6227 6057 6087

63500 2864 2607 2654 5344 5197 5223

58000 2616 2381 2424 4881 4747 4771

51300 2314 2106 2144 4317 4199 4219

46000 2075 1888 1923 3871 3765 3784

41700 1881 1712 1743 3509 3413 3430

38100 1718 1564 1593 3206 3118 3134

Experienţa a fost amplasatăpe un sol cemoziom tipic, cu textură luto-nisipoasă.

Materialul de plantat a fost obţinut în zona închisăBraşov,din categoria biologicăElită.

Fertilizarea s-a făcutmanual, uniform pe parcele, toamna (P+K), încorporate odată

cu arătura şi primăvara (N), la pregătirea patului germinativ. Amplasată în condiţii de
irigare prin aspersiune, cu aripi fixe, udările s-au aplicat la un plafon minim de 65-75 %
din LU.A. pe 50 cm. La soiul Ostara s-au aplicat 7 udări cu o normă de irigare de 2800
2900 mc/ha, Semenic - 9 udări = 3500-3600 me/ha şi la soiul Desiree - Il udări cu o
normă de irigare de 4100-4200 mc/ha. În perioada îmbobocitului s-a înregistrat numărul
total de tulpini principale pe parcelă.

Recoltăriles-au efectuat la maturitatea totală a plantelor.
La recoltare s-a determinat pe întreaga parcelă numărul şi greutatea tuberculilor

pe fracţii: peste 60 mm, 30-60 mm şi sub 30 mm.
Rezultatele au fost calculate şi interpretate dupămetoda de analizăa varianţei, iar

prin calcule de regresii s-au corelat densităţile cu producţiaîn diferite combinaţii studiate.

REZULTATELECERCETĂJULOR

Anii în care s-a urmărit această experienţă se caracterizeazădin punct de vedere
climatic astfel:

-anul 1987, în timpul lunilor de vegetaţie, a prezentat abateri faţă de media
multianuală,înregistrându-se un deficit de precipitaţiide 45,2 mm, în special în lunile
aprilie şi iulie, iar telnperatura medie lunară înregistrată în luna iulie a fost de 23,7°C
faţă de 22,5°C (rv1.M.A.);
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-în anul 1988, precipitaţiile au înregistrat un plus de 51,1 mm (în aprilie şi mai).
iar temperaturile medii din lunile iulie şi august a fost de 24,2°C faţă de 22,5°C şi

respectiv 22,7°C faţă de 21,6°C (M.M.A.);
-în anul 1989, la precipitaţii nu au fost diferenţe mari (236,1 mm faţă de 231,1l

mm), iar la temperatura medie lunară nu au fost abateri faţă de media multianuală.

Din datele cuprinse în tabelul 1, în care se prezintă normele de plantare în funcţie

de densitate, de mărimea tuberculilor plantaţi şi soi, se observă că normele de plantare
de la fracţia (F

2
- 45-60 mm) sunt în completarea celor de la fracţia mică (FI - 30-45

mm). Cantitatea de cartof sămânţă folosită la plantare poate fi cuprinsă între 1564 kg/
ha şi 7481 kg/ha, iar din această multitudine de norme de plantare se poate alege norma
ideală în funcţie de posibilităţi şi scopul culturii.

1. Influenţa densităţii de plantare asupra producţieide tuberculi/cuib în funcţie

de mărimea tuberculilor plantaţi şi fertilizare.
Analizând producţiade tube:.-culi la cuib (g/cuib) în funcţiede densitate, mărimea

tuberculilor folosiţi la plantare şi agrofoncl, reiese că producţia de tuberculi la cuib este
invers propo11ională cu creştereadensităţiide plantare în toate cazurile analizate. Pentru
exemplificare se prezintă soiul Semenic (figura 1), unde producţia la cuib scade în
funcţie de densitate la mai puţin dejumătate şi anume: de la 1278 g/cuib (II FI) şi 1526
g/cuib (I2 F2) şi de la densitatea de 38100 cuiburi/ha la densitatea de 88900 cuiburi/ha.
Rezultă deci că prin mărirea densităţii scade producţia la cuib şi prin asta scade producţia

totală. La variantele plantate cu tuberculi mai mari (F2) şi la o fertilizare mai bună (I2 ),
producţia la cuib se detaşează cu mult faţă de celelalte cazuri.
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Figura 1- Producţia g/cuib la cartof în funcţie de densitate Tulcea, Semenic,
1988-1989
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2.Relaţiaîntre producţiatotală de tuberculi/ha şi densitatea în funcţie de soi,
mărimea tuberculilor plantaţi şi fertilizare.

Din analiza rezultatelor de producţie obţinute, cel mai important este faptul că la
soiul Desiree producţia a fost peste 48 t/ha în toate cazurile analizate, iar la Ostara,
peste 38 tlha. La soiul Semenic, producţia totală creşte odată cu mărimea densităţii

până la 65.000 cuiburi/ha, după care se plafonează şi scade.
Din figura 2 se observă că fertilizarea şi mărimea tuberculilor de sămânţă se

compensează, dând producţii aproximativ egale la aceeaşi densitate.
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Figura 2 - Producţia totală la cartof în funcţie de densitate Semenic
1988-1989

La variantele plantate cu tuberculi din fracţia mare (F) atât la agrofondul IJ ' cât
şi la le ' producţia la hectar a crescut semnificativ la toate densităţile, faţă de cea realizată

de fracţia mică (F I ). Rezultă că producţiatotală creşte odată cu creşterea în mărime a
tuberculului de sămânţă, dar la variantele cu densităţi mai mari de 70.000 cuib.lha şi

plantate cu tuberculi mari (F), producţia scade mai mult faţă de producţia obţinută în
variantele plantate cu tuberculi mici (F 1)'
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Aşa după cum rezultădin grafic se constată că mărimea densităţii de plantare este
o măsură eficientă, mai ales în cazul folosirii dozelor mari de îngrăşăminte.

Urmărindproducţiade 53.000 kg/ha (figura 2) ce se poate obţine din combinaţia

Il F2 la o densitate de 46.000 cuib./ha, sau în combinaţie II FI la densitatea de 63.500
cuib./ha, unde în primul caz se foloseşte o normă de 3765 kg/ha, iar în cazul al doilea se
foloseşte o normă de 2600 kg/ha, folosind combinaţia Il Fise poate economisi o cantitate
de 1100 kg sămânţă/ha,se poate obţine aceeaşiproducţie.Deci, cu cât creşte densitatea
de plantare, creşte proporţional şi norma de plantare, fiind puternic influenţată şi de
mărimea materialului de plantat. Deoarece producţia nu creşte linear, în funcţie de
densitate, cu norma de plantare de la o anumită valoare, sporul de producţienu există

sau nu compensează plusul de material de plantat consumat, ducând la creşterea

cheltuielilor şi reducerea rentabilităţiiculturii.
La soiul Ostara, spre deosebire de soiul Semenic, în cazul folsirii fracţiei mici de

sămânţă (FI) se pot folosi densităţi mai mari faţă de fracţia mare (F2)' În cazul
agrofondului mai mic (1 I ), producţia obţinută în varianta fracţiei de sămânţă F2 şi la
densitate de peste 50.000 cuib./ha este practic egală cu producţiaobţinutădin fracţiade
sămânţă FI' Deci, pe un agrofond mai sărac şi la densităţimai mari de 50.000 cuib./ha,
tuberculii de sămânţădin fracţiamare nu-şi justificăutilitatea.

Analizând producţiatotală la cartof, în condiţiide irigare, în funcţiede densitate,
la soiul Desiree rezultă că este un soi care suportăo densitate de plantare mai mare, dar
cel mai important este faptul că şi la o densitate mai mică (38.100 cuib'/ha) se obţin

producţii de peste 50 t/ha.
3. Dependenţa numărului de tulpini la cuib şi pe m2 În funcţie de densitatea,

mărimea tuberculului plantat, soi şi fertilizare.
O problemă economică importantă în producerea cartofului o constituie realizarea

unei densităţi optime de tulpini principale la cuib şi respectiv la ha în funcţie de scopul
culturii, folosind o normă de plantare ideală.

Din figura 3 unde se prezintănumărul de tulpini la cuib, în cazul soiului Semenic,
în funcţiede densitate, mărimeatuberculului plantat şi agrofond, se constată că numărul

de tulpini/cuib ajunge la optim cu o densitate de 50.000-60.000 cuib./ha. Tuberculii mai
mari (F

2
), plantaţi la aceeaşidensitate (58.000 cuib./ha), produc un numărmai mare de

tulpini la cuib faţă de tuberculii mai mici (FI) şi anume: 6,7 tulp./cuib (F) faţă de 4,3
tulp./cuib(FI) la un nivel de fertilizare mai mare (I2) şi 5,3 tulp./cuib faţă de 3,8 tulp.!
cuib la un nivel de fertilizare mai mic (II).

În ceea ce priveşte influenţa densităţiide plantare asupra numărului de tuberculi
formaţi în cuib se constată că numărul lor scade odată cu mărimeadensităţii.

Această scădere a numărului de tuberculi la cuib este mai intensă la fracţia mică

(FI) şi agrofond mic (II) faţă de fracţia mare de sămânţă folosită (F
2

) şi agrofond mai
mare (1

2
),
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De asemenea, numărul de tuberculi la cuib este foarte puternic influenţat de
mărimea tuberculului plantat. Relaţia dintre numărul de tuberculi la cuib formaţi la
cartofîn funcţiede mărimea tuberculului la plantare este pozitivă: tuberculii din fracţia

mare produc mai mulţi tuberculi la cuib faţă de cei din fracţia mică la aceeaşi densitate
şi acelaşi agrofond.

Se ştie că numărul de tulpini principale pe unitatea de suprafaţă este logic determinat
de numărul de colţi plantaţi, iar aceştia,de numărul de colţi de pe tubercul şi de numărul
de tuberculi plantaţi.

Din figura 4 se observă că prin mărirea densităţii de plantare creşte şi numărul de
tulpini principale la m2, cu o intensitate mai mare la tuberculii mari (F2) de sămânţă faţă

de fracţia mică (F1)' îndeosebi la soiurile Semenic şi Desiree. Numărul de tulpini/m2

este influenţatde soi şi anume: la densitatea de 50.000 cuib./ha, folosind fracţiamare de
sămânţă (F

2
), s-au determinat la soiul Semenic 33 tulp.lm2

, la soiul Ostara 27 tulp./m2

iar la soiul Desiree 30 tulp./m2
• Deci soiurile care produc mai mulţi lăstari principali

necesită o normă mai redusă de plantare la cele două fracţii de mărimea tuberculilor de
sămânţă, decât cele cu numărmai redus de tulpini. Dacă numărul optim de tulpini la ha
pentru o producţie comercială este de 200.000 tulpini/ha, în cazul soiului Semenic (figura
4) folosind fracţia mare (F

2
) la o densitate de 38.000 cuiburi/ha este necesară o normă

de 3.120 kg/ha iar, în cazul fracţiei mici (F), la o densitate de 53.000 cuiburi/ha este
necesară o normă de 2.170 kg/ha. Deci, folosind fracţia mică se poate economisi cca.
1000 kg/ha, obţinându-se producţii aproximativ egale 50-52 t/ha (figura 2).

În cazul unei culturi de cartof pentru sămânţă, la un optim de 300 mii tulpini/ha
sunt necesare 3680 kg sămânţădin fracţia mare (F) la o densitate de 45.000 cuiburi/ha,
sau 2870 kg/ha din fracţia mică (FI) la o densitate de 70.000 cuiburi/ha. Şi în acest caz
se pot economisi 800 kg sămânţă pentru obţinereaunei producţii de 58-61 t/ha.

În concluzie, se dovedeşte superioritatea tuberculilor de sămânţă de dimensiuni
mai mici (F1) faţă de cea mare (F2)' dacă desimea de tulpini principale nu se modifică la
hectar, concluzie a multor cercetări ce se confirmă şi în cazul culturii de cartofirigat, în
condiţi{lede la Tulcea.

Analizând numărul de tuberculi/m2 obţinuţi la soiul Semenic (figura 4), se observ8
că o dată cu creşterea densităţii creşte şi numărul de tuberculi/m2 şi din tuberculii man
de sămânţă rezultă mai mulţi tuberculi decât din tuberculii mici, menţinându-seaceeaşi
densitate.

NU1nărul de tuberculi obţinuţi la unitatea de suprafaţă este influenţat şi de soiul
cultivat şi anume: la soiul Semenic de la 49 la 76 tuberculi/m2 (figura 4), iar la soiul
Desiree de la 49 la 80 tuberculi/m2

• În cazul soiurilor Semenic şi Desiree se evidenţiază

faptul că, folosind fracţia mică la plantare, numărul de tub./m2
, începând cu densitatea

de 65.000 cuiburi/ha şi respectiv 70.000 cuiburi/ha, rămâne aproximativ egal.
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4. Relaţia intre densitate şi producţiade tuberculi mari şi sămânţăin funcţie

de soi, mărimea tuberculului plantat şi fertilizare.
Rezultatele cu privire la producţia de tuberculi mari (t/ha), obţinuţi în diversele

condiţii fitotehnice urmărite, arată că la o densitate mai mare de 65.000 cuib.lha aceasta
scade la soiul Semenic sau se plafonează la soiul Desiree (figurile 5, 6, 7). Din figura 5
se observă că la o producţie comercială este mai importantă fertilizarea decât fracţia de
sămânţă folosită. În schimb, la producţia de sămânţă, mai importantă este fracţia de
sămânţă folosită la plantare.

Soiul Desiree (figura 6), cu o perioadă mai lungă de vegetaţie, la densităţi mai
mari fonnează o producţie mai mare de sămânţă faţă de Ostara (figura 7). De asemenea,
la soiul Ostara producţia de sămânţă creşte la fracţia mare (F) şi la o fertilizare mai
mică (I).
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CONCLUZII

I.Producţiade tuberculi la cuib este invers proporţională cu creşterea densităţii de
plantare în toate cazurile analizate şi se reduce la mai puţin de jumătate de la densitatea
de 38.100 cuiburi/ha la 88.900 cuiburi/ha.

2.Fertilizarea şi mărimea tuberculului de sămânţă se compensează, dând producţii

aproximativ egale la aceeaşi densitate.
3.Producţia medie creşte odată cu creşterea în mărime a tuberculului de sămânţă,

dar se observă superioritatea tuberculilor mici faţă de fracţia mare, atunci când nu se
schimbă norma de plantare.

4.Numărul de tulpini pe plantă (cuib) creşte odată cu mărimea capacităţii

tuberculului de plantat şi a nivelului de fertilizare şi ajunge la optim la o densitate de
50-60 mii cuiburi/ha după care scade.

5.Prin mărirea densităţii, numărul de tuberculi/cuib scade de la 10,5-12,5 la 5,8
8,5. Din tuberculii de sămânţă din fracţie mică se formeazămai puţini tuberculi, iar din
tuberculii de sămânţă din fracţie mare, mai mulţi tuberculi pe unitatea de suprafaţă.

6.La o producţie· comercială este mai importantă fertilizarea decât fracţia de
sămânţă folosită. n schimb, la o producţie de sămânţă mai importantă este fracţia de
plantare folosită. Producţia de sămânţă creşte la fracţia mare şi cu o fertilizare mai
mică.
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THE BEST PLANTING DENSITIES DEPENDING ONVARIETY AND
SOME PHYTOTECHNICAL MEASURESAT POTATO CROP

Abstract

At Tulcea, between 1987-1989 were done some experiments with the potato
varieties Ostara, Semenic and Desiree which emphasized the necessity and utility of
some biological elements ofproductivity in establishing the best density ofplanting the
potato under irrigation conditions, far a better interpretation af the crop economic
efficiency. It was established that the productian level doesn't correlate significant1y
and pasitively with the tubers number aud yield per hale, number ofstems at hale or per
m2

• Planting density must be established depending an tuber size used at planting, variety,
yield purpose and agrofond. Planting density is an efficient measure especially when
using large doses of fertilizers which sometimes makes up far the size of the planted
tuber.

Keywords: patato, variety, density, N.P.K., seed fraction.
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DIMENSIONAREA OPTIMĂA ELEMENTELOR
REGIMULUI DE IRIGARE LA CULTURA CARTOFULUI ÎN
CONDITIILE DIN DOBROGEA,

1. NEGUŢII, V. PLOAIEI

REZUMAT

Lucrarea prezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilorprivind dimensionarea optimă,

sub aspect tehnic şi economic a elementelor de bază a regimului de irigare la cultura
cartofului, în condiţiile pedoclimatice din Dobrogea. Prin aplicarea irigaţiilor la nivel
optim, producţiape hectar a crescut de peste 2 ori la soiul Ostara şi de peste 4 ori la soiul
Desiree faţă de producţia obţinută în condiţii de neirigare. La soiul Ostara, producţia
cea mai mare şi eficientă, din punct de vedere economic, s-a realizat în varianta irigată

la plafonul minim de 70 % din lUA pe adâncimea de umectare a solului de 0-70 cm. La
soiul Desiree, producţiamaximă s-a situat la 60,2 t/ha, realizată tot de varianta irigată la
70 % din lUA pe adâncimea de 0-70 cm, iar sporul maxim de 42,5 t/ha aferent irigaţiilor
a permis realizarea unui profit suplimentar de peste 2,6 milioane lei. Reducerea plafonului
minim de umiditate din solIa 50 % din lUA, concomitent cu creşterea sau reducerea
adâncimii de umectare a solului peste sau sub intervalul de 0-70 cm, a avut ca efect
diminuarea producţiei, a sporului de producţie şi a nivelului rentabilităţii.

Cuvinte cheie: producţie cartof, irigat.

INTRODUCERE

Prin extinderea amenajărilor pentru irigaţii, pe mai bine de 80% din suprafaţa

judeţului Constanţa şi pe cca. 50% din suprafaţa judeţului Tulcea, influenţa factorului
limitativ al producţiei de cartof în această parte a ţării - apa - a fost înlăturată. Crearea
condiţiilor favorabile de cultivare, ca şi nivelul deosebit de ridicat al rentabilităţii

producţiei au determinat extinderea culturii cartofului în zonă, ocupând 10-12 mii hectare.
Concomitent, s-au intensificat cercetărilepe liniaperfecţionăriitehnologiei de producţie,

în cadrul căreia optimizarea elementelor regimului de irigare sub aspect tehnic şi

economic a ocupat un loc important.
Particularităţile tehnologice ale culturii cartofului irigat în zona de câmpie din ţara

noastră au fost scoase în evidenţă şi de rezultatele altor cercetări efectuate în acest sens
(Berindei, 1973, 1979; Neguţi, 1973, 1974, 1975, 1980; Şipoş şi Păltineanu Rodica, 1976).

1 S.c.c.1. "Dobrogea" Valul Traian
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Udările s-au aplicat prin scurgere la suprafaţă în momentul scăderii umidităţii

solului la limita plafonului minim de 50% şi 700/0 din lUA.
Proprietăţile hidrofizice ale solului şi plafoanele de umiditate (la 50 şi 70% din

lUA), împreună cu normele de udare calculate pe cele 3 adâncimi de sol (0-40; 0-70; O
100 cm), sunt redate în tabelul 1.

Tabelull
Proprietăţilehidrofizice ale solului şi plafoanele (50-70% lUA) de umiditate

calculate

Nr.
Specificare UlM

Adâncime profil (cm)

crt. 0-40 0..70 0-100 0-150

1 Greutatea volumetrică t/m3 1,23 1,25 1,27 1,28

% 25,00 24,18 23,61 21,60
2 Capacitatea de câmp ce

mm/ha 123,00 203,00 286,00 414,70

% 9,74 9,60 9,29 7,85
3 Coeficient de ofilire ca

mm/ha 47,50 80,60 112,00 150,70

Intervalul umidităţii % 15,26 14,58 14,32 13,75
4

active lUA mm/ha 75,10 127,60 181,90 264,00

Plafonul minim 50% din % 17,37 16,89 16,33 -
5

lUA mm/ha 85,00 142,00 198,00 -
6 Norma de udare mm 40,00 60,00 90,00 -

Plafonul minim 70% % 20,42 20,20 19,31 -
7

lUA mm/ha 96,60 170,00 234,00 -
8 Norma de udare mm 26,00 33,00 52,00 -

În afara celor 6 variante irigate, câmpul a avut şi o variantă neirigată. Experienţa

a fost aşezată în blocuri cu 4 repetiţii.

La recoltare, pe lângă producţiade tuberculi, s-au determinat numărul şi greutatea
tuberculilor la cuib, producţia de tuberculi pe diferite categorii de mărimi precum şi

procentul de tuberculi malformaţi (deformare, încolţire falsă, puire).
Rezultatele experimentale obţinute au fost interpretate prin metoda funcţiilor de

producţie, de cost şi profit, cu ajutorul cărora s-a fundamentat nivelul parametrilor
tehnico-economici ce caracterizeazăutilizarea optimă a apei de irigare de către cultura
cartofului. Dintre funcţiile de producţie testate pentru valorificarea rezultatelor
experimentale, cea mai corespunzătoares-a dovedit funcţia polinomială de gradul II: =
a + bx - cx2

, în care:
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y = producţia totală de tuberculi (t/ha);
x = norma de irigare (m3/ha), aplicată în raport cu adâncimea de udare a solului

pentru menţinerea unui anumit plafon de umiditate.
Semnificaţiile şi conţinutul celorlalţi parametri tehnico-economici deduşi din

funcţiile de producţie, cost şi profit, sunt:
ST = sporul total de producţie aferent irigării, în t/ha;
STV = valoarea sporului total de producţie la preţ de contractare, în lei/ha;
CS = cheltuielile suplimentare cu irigarea, în lei/ha;
PS =profitul suplimentar aferent irigaţiilor, în lei/ha;
SRA = sporul mediu de producţie realizat de fiecare m3 de apă adiţionat (sporul

lnarginal) exprimat în kg tuberculi pe 1 m3 apă de irigare;
VSRA = valoarea sporului marginal de producţie, exprimat în lei/m3 apă;

CR = costul mediu pe m3 de apă aplicat la plantă, în care s-au inclus şi cheltuielile
aferente recoltării, transportului şi depozitării sporului suplimentar de producţie datorat
irigaţiilor, exprimat în lei/m3

;

PSRA = profitul suplimentar realizat de 1 m3 apă adiţionat, exprimat în lei/m3

apă.

Pe baza sistemului de indicatori menţionat s-au fundamentat două niveluri optime
de alocare al factorului apă, respectiv:

-maximul tehnic (sau randamentul extremal) - MT, care asigură realizarea sporului
de producţie, fără a fi restricţionat de nivelul cheltuielilor suplimentare cu irigarea;

-optimul economic (OE), care condiţionează nivelul sporului de producţie - în
expresie valorică - de nivelul cheltuielilor suplilnentare cu irigarea, asigurând maximul
de efect economic (profit).

REZULTATE OBŢINUTE

Cultivat în condiţii de irigare, în stepa dobrogeană, cartoful valorifică superior
apa din irigaţii, realizând sporuri mari de producţie, şi foarte eficiente din punct de
vedere economic.

Astfel, la soiul semitimpuriu Ostara, prin asigurarea apei de irigare la nivel optim,
producţia de tuberculi pe hectar s-a dublat faţă de varianta neirigată (tab. 2 şi figurile 1
2).

Producţia cea mai mare şi cu rentabilitatea cea mai ridicată s-a realizat atunci
când pe întreaga perioadă de vegetaţie a cartofului, umiditatea solului a fost menţinută
la plafonul de 700/0 din lUA, pe o adâncime de 70 cm, prin administrarea normei de
irigare de 1650 m3/ha în 5 udări a 300-350 m3/ha fiecare. Producţia maximă (MT) de
36,9 t/ha, realizată în această variantă, depăşeşte de 2,2 ori nivelul producţiei obţinută

în condiţii de neirigare, asigurând faţă de aceasta un spor de producţie de 20,1 t/ha,
fiecare metru cub de apă administrat la plantă sporind producţia cu 12,2 kg tuberculi.
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Tabelul 2
Eficienţa economică a producţiei de cartofîn funcţiede elementele

regimului de irigare aplicat (soiul O.stara)

Adâ Norma de Sporul de Val. sporului Chelt. Profit Rata
den. irigare Producţie producţie de prod.la supl. supl.

V ( c/h )1 1· t~ ~ t t d ., a~erent profit.ar. d m a nr. rea Iza a aleren pre,· e cu Ing. Il supl.
u( ar)e udări tlha irigării contractare (mii Irtg. %

m aplicate tlha (mii lei) leilha) (mii leilha

Simboluri x Y' ST SlV CS PS

Relaţii dedependenţă

Irigat 70% din lUA

VI Neirigat 16,8 ° ° O °V2 0,4 1300/5 36,0 19,2 1152 33 1119 3391 y=16,8+O,02442x-O,OOOO07429x2

V3 0,7 1650/5 36,9 20,1 1206 41 1165 2841
ST=O,02442x-O,OOOOO7429x2

SRA=24,42-0,014858x

V4 1,0 2100/4 35,3 185 1110 53 1057 1994
VSRA=1465-0,89148x
SlV=1465-0,44574x2

MI 0,7 1650/5 36,9 20,1 1206 41 1165 2841 CS=25x

OE 0,7 1650/5 36,9 20,1 1206 41 1165 2829
PS=1440-0,44574x2

PSRA=1440-0,89148x

Irigat 50% din lUA

V5 Neirigat 16,8 ° ° ° °
Oy=16,8+O,02081x-0,OOOOO71x2

ST=0,02081x~0,OOOOO71x2

V6 0,4 1465/4 32,0 15,2 912 37 875 2365 SRA=20,81-0,0142x

V7 0,7 1800/3 31,3 14,5 870 45 825 1833 VSRA=1249-0,852x

V8 1,0 2000/2 30,0 13,2 792 50 742 1484 STV=1249-0,426x2

MI 0,4 1465/4 32,0 15,2 912 37 875 2365
CS=25x
PS=1224x-0,426x

OE 0,4 1465/4 32,0 15,2 912 37 875 2365 PSRA=1224-0,852x

Datorită raportului extrem de favorabil dintre preţul de vânzare al producţiei şi

costul factorului apă, aceeaşi variantă de irigare se dovedeşte a fi şi cea mai eficientă

din punet de vedere economic, producţia maximă realizată identificându-se practic cu
optimul ei economic (MT OE) - figura 1.

Sporul total de producţie obţinut faţă de varianta neirigată,permite atât recuperarea
cheltuielilor suplimentare aferente irigării (41.000 lei/ha), cât şi realizarea unui profit
suplimentar de cea. 1,2 milioane lei/ha, revenind astfel pentru fiecare leu investit în
irigaţii un profit de peste 28 lei. Rezultate apropiate de nivelul normei optime de irigare
s-au obţinut şi în cazul variantelor în care plafonul minim de 70% din lUA s-a menţinut

pe adâncimea de 0-40 cm. Norma de irigare a fost însă mai redusă, iar aplicarea celor 5
udări s-a făcut la intervale de timp mai scurte.
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Figura 1- Dimensionarea optimă, pe criterii economice a elementelor regimului
de irigare la cultura cartofului (soiul Ostara-70 % lUA)

Aplicarea udărilor la plafonul de 70% din lUA pe adâncimea de 1m, a necesitat o
normă de irigare mult mai mare, respectiv 2100 m3/ha, administrată în 4 udări la intervale
de timp mai mari. În acest caz o mare parte din apa de irigare s-a pierdut în profunzime,
nefiind valorificată în întregime de către plantă, iar stratul superficial de sol s-a uscat
mai puternic. Ca urmare, nivelul producţiei totale pe hectar s-a diminuat cu cca. 5% faţă

de varianta optimă de irigare, iar sporul de producţie pe 1 m3 de apă administrat la
plantă s-a redus cu aproape 39%. În mod implicit s-a diminuat şi nivelul eficienţei

economice, masa profitului reducându-se cu aproape 850.000 lei/ha.
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Reducerea umidităţii din sol până la 50% din lUA pe cele 3 adâncimi de udare
analizate, a avut ca efect diminuarea producţiei totale de cartof pe hectar cu peste 15%,
a sporului total de producţie cu 32,2% şi a profitului suplimentar cu valori de 240-340
mii lei/ha, faţă de variantele de adâncime la care umiditatea din sol s-a menţinut la
plafonul de 70% din lUA (tabelul 2 şi figura 2).
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Figura 2 - Dimensionarea optimă pe criterii economice a elementelor
regimului de irigare la cultura cartofului (Soiul Ostara-50% lUA)
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În mod corespunzătors-a redus şi coeficientul de utilizare a apei de irigat de către

plantă (sporul de producţie realizat pe metrul cub de apă administrat s-a diminuat cu
cca. 2 kg tuberculi), cu toate că s-au aplicat norme de irigare relativ apropiate de nivelul
celor necesare asigurăriiplafonului minim de umiditate de 70% din lUA, însă mărindu
se intervalul dintre udări s-a redus numărul acestora.

În cazul variantei de irigare la plafonul minim de 50% din lUA pe adâncimea de
0-40 cm, soiul Ostara realizeazăproducţiamaximă şi în acelaşi timp optimă din punct
de vedere economic (32 tlha) la norma de irigare de 1465 m3/ha, administrată în 4 udări.

Sporul de producţie de 15,2 tlha obţinut faţă de varianta neirigată, permite recuperarea
întregului volum de cheltuieli aferent irigaţiilor (37.000 lei/ha) şi realizarea unui profit
suplimentar de 875.000 lei/ha, astfel încât fiecare leu investit în irigarea acestei culturi
este recompensat cu un profit de peste 23 lei.

Soiul semitardiv Desiree, având perioadă de vegetaţie mai lungă şi potenţialulde
producţie mai ridicat decât soiul Ostara, reclamă un consum mai mare de apă, astfel
încât normele de irigare şi numărul de udări necesare menţinerii umidităţii solului la
plafoanele de 70% din lUA şi respectiv 50% din lUA, sunt de 2-3 ori mai mari. Ca şi

soiul Ostara, soiul semitardiv Desiree realizeazămaximum de producţie şi de rentabilitate
(MT =OE) atunci când pe întreaga perioadăde vegetaţie, umiditatea solului pe adâncimea
0-70 cm a fost menţinută la plafonul de 70% din lUA, asigurat printr-o normă de irigare
de 4300 m3/ha administrată în 13 udări a 300-350 ln3/ha fiecare (tabelul 3 şi figura 3).

Tabelul 3
Eficienţa economică a producţiei de cartof in funcţiede elementele

regimului de irigare apUcat (soiul Desiree)

Norma de Sporul de Val. sporului Chelt.
Profit

Adân. supl. Rata
de

irigare Producţie producţie deprod.la supl. cu
aferent profit.

Var.
udare

(mc/lta)/nr. realizată aferent preţde irig.
irig. supl.

Relaţii de dependenţă

udări tllta irigării contractare (mii
(m)

aplicate tllta (mii lei) lei/ha)
(mii %

lei/ha)

Simboluri x y ST STV CS PS

Irigat 70% din lUA

VI Neirigat 15,0 O O O O
y= 15,0+0,021 x-0,00000244x2

ST=O,021 x-0,00000244x2

V2 0,4 3900/15 59,8 44,8 2688 98 2590 2643
SRA=21,0-0,00488x
VSRA=1260-0,2928x

V3 0,7 4300/15 60,2 45,2 2712 108 2604 2411 STV=1260x-0,1464

V4 1,0 4700/9 59,8 44,8 2688 118 2570 2178 CS=25x

MT 0,7 4300/13 60,2 45,2 2712 108 2604 2411 PS=1235x-0,1464x2

DE 0,7 4300/13 60,2 45,2 2712 108 2604 2411 PSRA=1235-0,2928x

Irigat 50% din lUA

V5 Neirigat 15,0 O O O O O y=15,O+O,0238x-0,0000033x2

V6 0,4 3600/9 57,9 42,9 2574 90 2484 2760
ST=O,0238x-0,0000033x2

SRA=23,8-0,0066

V7 0,7 420017 56,7 41,7 2502 105 2397 2283 VSRA=1428-0,396x

V8 1,0 4500/5 55,3 40,3 2418 113 2305 2040 STV=1428-0,198x2

MT 0,4 3600/9 57,9 42,9 2574 90 2484 2760
CS=25x
PS=1403x-0,198x2

DE 0,4 3600/9 57,9 42,9 2574 90 2484 2760 PSRA=1403-0,396x
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Figura 3 - Dimensionarea optimă, pe criterii economice a elementelor
regimului de irigare la cultura cartofului (soiul Desiree - 70% lUA)

Producţia de 60,2 tlha, obţinută în această variantă de irigare, depăşeşte de 4 ori
nivelul celei realizate în condiţii de neirigare, asigurând un spor de producţie de 45,2 ti
ha. Fiecare metru cub de apă administrat la plantă în această variantă de irigare realizează

un spor de producţie de peste Il kg tuberculi. Sporul de producţie realizat permite
recuperarea integrală a cheltuielilor de irigare (108.000 lei/ha) şi obţinerea unui profit
suplimentar de peste 2,6 milioane lei/ha, astfel că fiecare leu investit în irigaţii aduce în
acest caz un profit de peste 24 lei.
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Reducerea adâncimii de umectare a solului de la 70 cm la 40cm nu a influenţat

semnificativ nivelul producţiei şi al indicatorilor de eficienţă economică aferenţi, în
ambele variante de irigare realizându-se practic acelaşi nivel de rentabilitate. Datorită

însă pierderilor mai accentuate ale apei din sol prin evaporare, norma de irigare
administrată în acest caz pentru menţinerea umidităţii solului la plafonul de 70% din
lUA, a trebuit fragmentată într-un număr mai mare de udări, aplicate la intervale de
timp mai scurte. Nici în cazul asigurării umectării solului pe adâncime de 0-1 m, nivelul
producţiei şi al indicatorilor de eficienţă economică aferenţi nu au înregistrat diferenţieri
semnificative faţă de varianta optimă (0,7 m). În acest caz, însă coeficientul de
valorificare al apei de irigare scade, faţă de celelalte două variante, cucca. 2 kg tuberculi
pe 1 m3 ca unnare a pierderii unei părţi din apă în profunzime sau prin evaporare în
stratul superficial de sol.
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Şi în cazul soiului Desiree, reducerea plafonului de umiditate a solului de la70%
la 50% din lUA pe cele 3 adâncimi de umectare analizate a avut ca efect diminuarea
producţiei pe hectar cu aproape 4%, a sporului de producţie cu 5,4% şi a profitului
suplimentar cu valori cuprinse între 100-260 mii lei/ha. În condiţiile menţineriiplafonului

la 500/0 din lUA, soiul Desiree realizează producţii maximă şi în acelaşi timp optimă din
punct de vedere economic (MT=OE=57,9 t/ha), la norma de irigare de 3600 m3/ha,
administrată în 9 udări în varianta asigurării solului pe adâncimea 0-40 cm (figura 4).
Sporul de producţiede 42,9 t/ha faţă de varianta neirigatăpermite realizarea unui profit
suplimentar de aproape 2,5 milioane lei/ha, revenind pe 1 leu investit în irigarea culturii
un profit de 28 lei.

CONCLUZII

1. Prin aplicarea în optim a elementelor regimului de irigare la cultura cartofu1ui,
producţia a crescut de peste 2 ori la soiul Ostara şi de peste 4 ori la soiul Desiree faţă de
varianta neirigată.

2. Producţia cea mai mare de cartof, în acelaşi timp optimă din punct de vedere
economic (36,9 t/ha la soiul Ostara şi 60,2 t/ha la soiul Desiree), s-a realizat în varianta
irigată la 70% din lUA pe adâncimea de -70 cm.

Fiecare metru cub de apă administrat la plantă sporeşte producţia cu 12,2 kg
tuberculi la soiul Ostara şi cu cca. Il kg tuberculi la soiul Desiree. Sporul maxim de
producţie (randamentul extremal) de 20,1 t/ha realizat la soiul Ostara, permite recuperarea
cheltuielilor aferente irigării (41.000 lei/ha) şi realizarea unui profit suplimentar în valoare
de cca. 1,2 milioane lei/ha, revenind pe fiecare leu investit în irigarea culturii un profit
de peste 28 lei.

La soiul semitardiv Desiree sporul de producţie de 45,2 t/ha asigură realizarea
unui profit suplitnentar de 2,6 milioane lei/ha, astfel că fiecare leu cheltuit pentru irigare
aduce un profit de 24 lei.

3. Atât la soiul Ostara cât şi la Desiree reducerea umidităţii active din sol de la
700/0 din lUA la 50% din lUA a avut ca efect diminuarea producţieipe hectar, a sporului
suplimentar de producţie şi în final a masei profitului suplimentar pe hectar.
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THE OPTIMUM DIMENSIONING OF THE IRRIGATION SYSTEM
ELEMENTSATTHEPOTATOCROPINTHEDOBROGEA
CONDITIONS

Abstract

The paper presents a synthesis of the results of the researches concerning the
optimum dimensioning - from the economic and technical point of view - of the basic
elements of the irrigation system at potato crop, in the pedoclimatic conditions from
Dobrogea. By applying irrigations at an optimum level, the yield/ha increased 2 times
at the variety Ostara and 4 times at the variety Desiree in comparison with the yield
obtained in conditions ofnonirrigation. At the variety Ostara the biggest and most efficient
yield from the economic point ofview was obtained in the irrigated variant at a minimum
level of 70 % from lUA on the depth of soil moistening of 0-70 cm. At the variety
Desiree, the maximum yield was of 6Q,2 to/ha, obtained by the irrigated variant, too at
70 % fom lUA, on a depth of 0-70 cm, and the maximum growth of 42,5 to/ha due to
irrigations allowed the obtaining of an additional profit of more than 2,6 million lei.
The diminishing ofthe minimum humidity level in soil to 50 % from lUA, together with
the increasing or reducing of the moistening depth ofthe soil over or under the interval
of 0-70 cm, had as an effect the diminishing of the yield, of the yield benefit and
profitability level.

Keywords: irrigations, economical and technical elements.
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Tables:

1. Soil hydrophysical properties and the calculated humidity levels (50-70 %
from lUA).

2. Economic efficiency of potato yield, depending on the applied irrigation
elements (Ostara variety)

3. Economic efficiency ofpotato yield depending on the elements ofthe applied
irrigation system (Desiree).

Figures:

1. Optimum dimensioning, on economic criteria, ofthe elements ofpotato irrigation
system (Ostara variety 70 % lUA).

2. Optimum dimensioning, on economic criteria, ofthe elements ofpotato irrigation
system (Ostara variety 50 % lUA).

3. Optimum dimensioning, on economic criteria, ofthe elements ofpotato irrigation
system (Desiree variety 70 % lUA).

4. Optimum dimensioning, on economic criteria, ofthe elements ofpotato irrigation
system (Desiree variety 50 % lUA).

86 Anale I.c.PC.



,---------_._._.,--~._----------------------

POSIBILITĂTI DE UTILIZARE ÎNAGRICULTURĂA,
NĂMOLURILOR DE LA S.C.AMIDEX, TÎRGU SECUIESC

Nicolae BĂCĂINŢANI

REZUMAT

Nămolurile reziduale rezultate din procesul de producţie a amidonului şi dextrozei
de la S.C. Amidex Tg. Secuiesc sunt evacuate în bazine paralelipipedice din pământ

("lagune"). Aceste nămoluri, alcătuite în proporţie de 89-99% din material mineral,
reprezintă o sortare granulometrică evidentă pe orizontală: în sectorul amonte al
lagunelor, în apropierea gurilor de evacuare a nămolurilor, sunt mai grosiere decât în
sectorul aval. Sortarea granulometrică are consecinţe majore asupra distribuţiei

humusului şi a elementelor nutritive (NPK) în lagune. Dintre acestea doar potasiul se
găseşte în cantităţimai mari. Năluolurile pot fi utilizate, cu unele restricţii, ca îngrăşământ
potasic cu conţinut scăzut în potasiu. Pentru terenurile din regiune sunt necesare 14-25
t nămol (uscat) din sectorul aval allagunelor şi 33-50 t nămol (uscat) din sectorul amorite
allagunelor pe un hectar care urmează a fi cultivat cu cartof.

Cuvinte cheie: cartof, industrializare, nămol, fertilizare.

INTRODUCERE

Nămolurilereziduale, rezultate din procesul de producţiea amidonului şi dextrozei
la S.C. Amidex Tg. Secuiesc (jud. Covasna), au fost evacuate treptat în şase "lagune"
(bazine din pământ) cu formă paralelipipedică şi dimensiunile medii de 12/50 ITL

Capacitatea de înmagazinare a lagunelor apropiindu-se de limita maximă, se pune
problema golirii lor şi a utilizării eficiente a nămolurilor reevacuate. Pentru evaluarea
posibilităţilorde utilizare a acestor nămoluri, în primăvara anului 1992 s-a efectuat un
studiu complex.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În 15.06.1992 s-au recoltat 24 probe de năluol din primele patru lagune (mai
vechi şi relativ uscate), atât din sectorul amonte, vestic, unde debuşeazăgurile de evacuare
a nămolurilor, cât şi din sectorul aval, estic, al fiecărei lagune. Cele opt sondaje din care
s-au recoltat probe (pe trei niveluri) au fost executate până la 2 m. Probele au fost
analizate prin metodele curente la OSPA Braşov (analize fizice şi chimice de soIuri), la
ICPA Bucureşti (reziduuri de pesticide) şi la Centrul de Medicină Preventivă - Laboratorul
bacteriologic Braşov (analize bacteriologice şi parazitologice).

1Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice, Braşov
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Caracterizarea fizică a nămolurilor. Nămolurile reziduale (uscate) sunt în proporţie

de 89-99% din material mineral. Analiza granulometrică a acestui material a pus în
evidenţădominarea a două grupe de clase: texturi grosiere (nisip lutos, nisip) şi texturi
fine (lut argilos). Dispunerea pe verticală a materialelor este neordonată, fiind rezultatul
evacuărilor aleatoare. Pe orizontală se remarcă însă o sortare evidentă a materialelor în
funcţie de poziţia faţă de conductele de evacuare. Materialele depuse în sectorul vestic
(amonte), din apropierea gurilor de evacuare, sunt mai grosiere decât cele din sectorul
estic (aval) allagunelor. Valorile medii ale probelor din cele două jumătăţi, prezentate
sub forma conţinutuluimediu al fracţiunilor granulometrice, sunt semnificative în acest
sens (tabelul 1). De remarcat că media generală, a tuturor probelor, este identică cu
textura dominantă din stratul arabil al solurilor depresiunii Tg. Secuiesc, de unde provin,
în cea mai mare parte, cartofii prelucraţi la Amidex.

Tabelul 1
Caracteristici granulometrice medii ale nămolurilor

Sectorul Nisip % Praf % Argilă %

Textură
lagunelor (2-0,02 rom) (0,02-0,002mro) <0,002 mm (J

avale (E) 36,1 32,6 31,3 8,83 lut

amonte (V) 76,3 9,7 14,0 2,82 lut nisipos

media
56,2 25,2 22,6 8,64 lut

generală

Sortarea granulometricăorizontalăa materialelor depuse în lagune are consecinţe

majore asupra distribuţieihumusului şi a elementelor nutritive (NPK) în lagune, datorită
capacităţii de complexare şi de adsorbţie a fracţiunii coloidale (a argilei).

Umiditatea nămolurilor creşte de la lagunele cu nămoluri mai vechi (nr. 1, 2) la
cele cu nămolurimai noi (ultimele două lagune, nr. 5 şi 6, au oglindăde apă la suprafaţă,

de aceea nu s-au recoltat probe din ele). Umiditatea creşte şi de la suprafaţă spre
profunzime. În stratul superficial (0-50 cm) ea variază între 30-600/0, iar mai jos (60
200 cm) variază între 50-85% şi chiar mai mult.

Caracterizarea chimică a nămolurilor. Valorile parametrilor agrochimici au fost
determinate, în ansamblu, de caracteristicile solurilor de pe care au provenit cartofii din
care s-a extras amidon şi de modul de tratare a materiei prime în procesul de producţie

a amidonului. Valorile determinate în laboratorul OSPA Braşov se grupează, evident, în
cazul humusului, azotului, fosforului şi potasiului, în cele două sectoare (amonte'- aval)
ale fiecărei lagune, ca şi granulometria nămolurilor. Această grupare se reflectă în valorile
medii prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2
Caracteristici agrocbimice medii ale nămolurilor

pH/H20 CaC03 Humus N tot. P205 mob. K20mob.
Sectorul

lagunelor val. (J % (J % (J % (J mg % (J
mg

(J
%

avale (E) 6,8 0,5 0,5 0,1 7,0 2,6 0,47 0,09 32 5 277 38

amonte (V) 7,1 0,6 ° ° 2,9 2,3 0,15 0,04 23 7 115 15

media
6,9 0,7 0,3 0,2 5,0 3,1 0,31 0,17 28 6 196 87

generală

Valoarea medie generală a reacţiei solului (pH/HzO) este neutră, cu abateri medii
de la slab la alcalină. Conţinutulmediu de CaCo

3
este nesemnificativ, cu abateri medii

extrem de mici. Conţinutul mediu de humus este mare în sectorul aval, mijlociu în
sectorul amonte şi mijlociu în ansamblu (media generală), cu abateri medii importante.
Azotul total are valori medii mari în sectorul aval, mijlocii în sectorul amonte şi mare în
ansamblu, cu abateri medii importante. Atât fosforul mobil, cât şi potasiul mobil au
valori foarte mari în ambele sectoare ale lagunelor, cu abateri medii reduse. Nu trebuie
omis faptul că interpretarea valorilor s-a făcut după limite care au în vedere soIurile şi

nu îngrăşămintele,prevăzute în Metodologia elaborării studiilor pedologice, III (1987).
Analiza principalelor microelemente (pe probe din laguna 3) evidenţiazăconţinuturi

medii foarte mari la mangan, mari la zinc, mijlocii la cupru şi mici la fier (tabelul 3).

Tabelul 3
Conţinutul mediu în unele microelemente

Zn Cu Fe Mn

ppm (J ppm (J ppm (J ppm (J

Laguna 3 13,2 1,7 7,8 0,7 62 10 129 36

Pentru detectarea unor eventuale cantităţi dăunătoare de pesticide s-au determinat
reziduurile de erbicide triazinice (propazină, atrazină, simazină) şi cele de insecticide
organoclorurate (izomeri HCH şi metaboliţiDDT) pe probele din lagunele 1 şi 4 (tabelul
4).

Conţinutul mediu în triazine are o valoare care depăşeşte puţin limita de
fitotoxicitate pentru culturile sensibile cum ar fi legumele şi păioasele. De remarcat
valoarea ridicată a abaterii medii pătratice. Reziduurile de insecticide organoclorurate
se găsesc în cantităţi foarte mici.
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Tabelul 4
Conţinutul mediu în reziduuri de erbicide şi insecticide

Total triazină TotalHCH TotalDDT

ppm (J ppm (J ppm (J

Lagunele 1+4 O, 150 O, 164 0,020 0,048 0,023 0,013

Caracterizarea microbiologică - sanitară. Pentru detectarea unor eventuali agenţi
patogeni sau a unor paraziţi au fost analizate probe din fiecare lagună, din punct de
vedere bacteriologie (tabelul 5) şi parazitologic (tabelul 6).

Tabelul 5
Caracterizarea bacteriologicăgenerală a nămolurilor

Bacterii Streptococi Clostridii Germeni Germeni
coliforme fecali sulfitoreduc. nitrificanti patogeni,

val. S val. S val. S val. S val. S

media
1125/g 1947 35/g 86 2950/g 1550 5/g 5 O O

generală

Tabelu16
Caracterizarea parazitologicăa nămolurilor

Nr. Adâncimea probei Ouă de geohelminţi

lagunei compuse (cm) (Ascaris lumbricoides)

0-20 absente
1

60-80 2/50 g nămol

0-20 absente
2

60-80 1150 g nămol

0-20 absente
3,4

60-80 absente

Valorile analizelor bacteriologice (numărul de bacterii/g) arată că nămolurile pot
fi utilizate în agricultură, fără restricţii, ca suport nutritiv pentru plante.

Aşa cum reiese din tabelul 6, o parte din nămoluri sunt contaminate cu ouă

neembrionate de geohelminţi (Ascaris lumbricoides). Prezenţa acestor ouă impune luarea
unor măsuri speciale, pentru a se asigura distrugerea lor după evacuarea lagunelor.

Recomandări pentru utilizarea nămolurilor reziduale în agricultură.

Dintre elementele cele mai importante pentru nutriţiaplantelor agricole, potasiul
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se găseşte în cantităţile cele mai mari în nămolurile reziduale din lagunele de evacuare
ale fabricii de amidon şi dextroză. Aceste nămoluri pot fi utilizate, cu unele restricţii

(datorate prezenţei ouălor de paraziţi), ca îngrăşământ potasic cu conţinut scăzut de
potasiu, mai ales pentru culturile mari consumatoare de acest element chimic (cartof,
sfeclă de zahăr). Terenurile pe care se vor aplica aceste nămoluri se vor îmbogăţi şi cu
cantităţi reduse de fosfor, azot, zinc, mangan, s.a.

Pentru a se aprecia cantităţile de nămol rezidual necesare unor culturi agricole, s
au calculat cantităţile medii de substanţă activă ~0, P2°5 ) din fiecare sector allagunelor
(tabelul 7).

Tabelul 7
Conţinutul mediu în potasiu şi fosfor din nămoluriie reziduale

Sectorul K20 P205

lagunelor kg/t S kg/t S

avale (E) 2,8 0,4 0,3 0,1

amonte (V) 1,2 0,1 0,2 0,1

media generală 2,0 0,9 0,3 0,1

De menţionat că densitatea (greutatea specifică) medie a nămolurilor (uscate)
este de 2,65 g/cm3 în sectorul aval allagunelor şi 2,70 g/cm3 în cel amonte. În mod
obişnuit, însă, nămolurileau un conţinut de apă ridicat (în general peste 50%), ceea ce
însemnă că greutatea unei unităţi de volum de nămol este, în realitate, mai mare decât
cea menţionatămai sus.

Din analiza cercetărilor agrochimice, executae în ultimii cinci ani de OSPA Braşov,

reiese că terenurile arabile situate în apropierea staţiei de epurare a S.C. Amidex Tg.
Secuiesc (pe o rază de câţiva kilometri) sunt, în general, mijlociu şi bine aprovizionate
cu potasiu. Ca urmare, pentru o producţie scontată de 30 t/ha cartof de toamnă sunt
necesare, în medie, 40-70 kg/ha ~O, iar pentru o producţie scontată de 50 t/ha sfeclă de
zahăr sunt necesare, în medie, 80-95 kg/ha K

2
0. Aceasta însemnă că, pentru un hectar

care urmează a fi cultivat cu cartof, vor fi necesare, în medie, 14-25 t nămol (uscat) din
sectorul aval al lagunelor şi 33-50 t nămol (uscat) din sectorul amonte al lagunelor
(cifrele trebuiesc mărite în funcţie de umiditatea momentană cu aproximativ 50-70%

).

Pe baza cantităţilor de substanţă activă (~O) necesare anumitor terenuri şi culturi
(conform cartărilor agrochimice recente) şi cu ajutorul tabelului 7, se pot calcula cu
mai multă precizie cantităţile de nămol rezidual care urmează a fi administrate ca
îngrăşământpotasic pe o anumită parcelă.

Administrarea nămolurilor reziduale (în special din lagunele 1 şi 2) pe terenurile
agricole este supusă unor restricţiideterminate de prezenţa ouălorde geohelminţi (tabelul
6). Cel mai eficient mijloc de a distruge aceste ouă este împrăştierea nămolului pe
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câmp, într-un strat subţire, de maxim 2 cm grosime. Razele soarelui distrug în scurt
timp ouăle de geohelminţi aflate într-un strat care nu depăşeşte această grosime, după
afirmaţiile specialiştilor (Niculescu, 1964).

Momentul optim de administrare a nămolurilor reziduale este imediat după

recoItarea cerealelor păioase, înaintea arăturilor.
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POSSIBILITIES FORAGRICULTURAL USE OF THE RESIDUAL MUD
FROMAMIDEX COMPANY, TÎRGU SECUIESC

Abstract

TheAmidex Company from Tg. Secuiesc is producing starch and dextrose, resuIting
a mud dejected in ground built bazins. This residual mud, containing 89-99 mineral
material, shows an obvious horizontal granulometric classification. On the upstream of
the bazins, near to the evacuation place of the mud, the texture is coarser than on
downstrem. This classification ofthe residual mud has as consequence the distribution
ofthe humus and ofthe mineral nutrients (NPK) in the bazins. From the nutrients, only
the potassium is in a larger quantity. The residual mud can be used, with some restrictions,
as a potassic fertilizer with low potassium content. For surrounding lands, 14-25 t residual
(dry) mud from the downstream ofthe bazins and 33-50 t residual (dry) mud from the
upper stream ofthe bazins are necessary to fertilize a hectar cuItivated with potatoes.

Keywords: potato, processing, mud, fertilization.

Tables:

1. Average mechanical composition characteristics of muds.
2. Average agrochemical characteristics of muds.
3. Average contents of some microelements from muds.
4. Average contents ofherbicides and pesticides residues.
5. General bacteriological characterization ofmuds.
6. Parasitological characterization of muds.
7. Average contents of potassium and phosphorus of residual mud.
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REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND STRESSUL HIDRIC
LA CÂTEVA SOIURI SI LINII DE CARTOF,

Marin SĂNINOIUI

REZUMAT

În condiţiile de temperaturi ridicate de la SCPC Mîrşani, jud. Dolj, s-au testat în
vase de vegetaţie, la niveluri de umiditate asigurată de 70% şi 30% din IUA=14, linii
nou create şi 4 soiuri cu privire la modul cum tolerează stresul de secetă. S-a constatat
o comportare diferităa soiurilor şi liniilor încercate atât din punct de vedere al numărului
de lăstari şi de tuberculi formaţi, cât şi din punct de vedere al producţiei totale de tuberculi.

Cuvinte cheie: cartof, soiuri, linii, rezistenţă secetă.

INTRODUCERE

Extinderea culturii cartofului în toate zonele a avut loc datorită importanţei pe
care aceasta o prezintă în hrana populaţiei. Această extindere s-a făcut pe baza a
numeroase cercetări şi studii privind condiţiile de mediu din fiecare zonă de cultură,

comparativ cu pretenţiile biologice ale plantei. S-au delimitat în acest fel zone de
favorabi litate diferite privind cultura cartofului în ţara noastră. Una dintre acestea o
constituie zona favorabilă pentru cultura cartofului extratimpuriu, timpuriu şi de vară.

Ea cuprinde zona de câmpie şi coline joase, unde temperaturile depăşesc frecvent 25°C
şi chiar 30-35°C, iar precipitaţiile sunt foarte reduse. Această zonă este favorabilăpentru
cartof din punct de vedere al temperaturilor şi precipitaţiilor în lunile martie, aprilie şi

primajumătatea lunii mai. În perioada următoare temperaturile depăşesc frecvent 25°C,
oprind creşterea tuberculilor. Precipitaţiile sunt reduse, cu lungi perioade de secetă,

care influenţeazănegativ creşterea şi dezvoltarea plantelor de cartof. În acest interval,
seceta se manifestă negativ asupra plantelor de cartof atât prin deficitul de apă din sol,
prin umiditatea relativă a aerului foarte scăzută, cât şi prin temperaturi ridicate.

Staţiunea de cercetare şi producţie a cartofului Mîrşani, al cărui rol este de a stabili
cele mai potrivite tehnologii de culturăpentru cartoful extratimpuriu şi timpuriu, este situată

în această zonă şi anume, în centrul zonei de nisipuri din sudul Olteniei. Aici vânturile
puternice şi uscate, transformate foarte des în furtuni de nisip: accentuează şi mai mult
efectul dăunător al secetei. Apa şi temperaturile devin factori limitativi ai producţiei de
cartofîncă de la începutul formării tuberculilor. Din cauza condiţiilor specifice, în această

zonă nu se vor cultiva decât soiuri rezistente la stresul de temperatură şi secetă.

[SCPC
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În acest scop, staţiunea noastră şi-a propus să testeze rezistenţa la stresul de secetă
şi temperatură a liniilor de cartof create în ţară precum şi a soiurilor străine introduse în
vederea omologării lor.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţeleau fost efectuate în anul 1993, la SCPC Mîrşani, jud. Dolj, în vase de
vegetaţie. Au fost luaţi în studiu doi factori:

Factorul A - plafonul de umiditate:
al - 70°,/0 din LU.A.
a

2
- 30% din LU.A.

Factorul B - linia sau soiul:
b I - Bv. 84-131 7-127
b

2
-Bv.85-1365-3

b
3

-Bv.83-1220-8
b

4
-Bv.85-1194-15

bs -Bv.86-1419-101
b6 -Bv.86-1419-68
b7-Bv.86-1419-40
bs -Bv.86-1419-53
b

9
-Bv.86-1388-589

b
lO

-Bv.88-2-19N
b]] -Bv.88-2-41
b]2 -Bv.86-1419-75
b

13
-Bv.87-1437-13

b]4 -Bv.87-1441-11N
b]S -Ostara - Martor
b]6 -Berber
b l7 -Draga
b]S -laeda
Au fost folosite pentru experienţă 324 vase de vegetaţie, (2 plafoane x 18 linii

(soiuri) x 3 vase/variantă x 3 repetiţii).

Plantarea a fost făcută la data de 17 mai 1993 cu tuberculi încolţiţi şi înrădăcinaţi,

folosindu-se un tuberculla fiecare vas de vegetaţie. Solul folosit în vase a fost de tipul
cernoziom, adus din zona Amărăşti. Până la tuberizare toate vasele au fost menţinute la
plafonul minim de umiditate de 700/0 LU.A., după care cealaltă jumătate din vase au
fost puse în condiţii de stres de deficit hidric, la 30% din LU.A.

Recoltarea plantelor din vase a fost efectuată la data de 3 august 1993 când plantele
au ajuns la maturitate.
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Rezultate preliminare privind stresul hidric la câteva soiuri şi linii de f

La recoltare s-au efectuat următoarele determinări:
-număr de lăstari pe vas/plantă;

-număr de tuberculi pe vas/plantă;

-greutate de tuberculi pe vas/plantă;

-producţia pe hectar-raportatăla 50000 de plante.

REZULTATELECERCETĂJULOR

Cu privire la numărul de lăstari (tabelull), se constată că, în general, acesta este
mai mic la plafonul de umiditate de 30%, comparativ cu cel realizat la plafonul de 70%.
Se desprind însă linii (Bv.86-138-l58N, BV.86-l419-53 şi Bv.88-2-19N) care, alături de
soiul Ostara, au prezentat un numărmai mare de lăstari la plafonul minim de 30%.

Tabelul 1
Influenţa plafonului de umiditate asupra număruluide lăstari

Plafonul de umiditate Procente
Linia (Soiul) (A) faţă de

al=70% a2=30% 70%

Bv. 84-1317-127 5,0 4,1 82,0

Bv. 85-1365-3 4,3 3,8 88,3

BV.83-1220-8 3,8 3,5 92,1

Bv.85-1194-15 8,4 8,9 105,9

BV.86-1419-101 6,5 6,2 95,3

Bv.86-1419-68 4,0 3,9 97,5

Bv.86-1419-40 4,7 4,4 93,6

Bv.86-1419-53 4,0 4,9 122,5

Bv. 86-1388-158-N 6,4 8,6 134,3

Bv.88-2-19-N 3,6 4,1 113,8

Bv.88-2-41 6,2 5,9 95,1

Bv.86-1419-75 5,0 4,0 80,0

Bv.87-1437-13 5,0 5,1 102,0

Bv.87-1441-11-N 3,4 3,3 97,1

Ostara 4,7 7,0 148,9

Berber 7,5 5,8 77,3

Draga 4,5 2,2 48,9

Jaerla 4,9 5,4 110,2
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In ceea ce priveşte numărul de tuberculi (tabelul 2), situaţia nu se mai repetă,

deoarece liniile care au depăşitnumărulde lăstari ar fi trebuit să depăşeascăşi numărul

de tuberculi. Acest fenomen s-a menţinutnumai în cazul soiului Ostara. Liniile care au
depăşit numărul de tuberculi la plafonul de 300/0 faţă de 70% au fost Bv.86-1419-101
(114,20/0), BV.86-1419-40 (133,3%), BV.88-2-41 (150%), BV.86-1419-75 (142,80/0),
Bv.87-1441-11N (114,2°tlo).

Tabelul 2
Influenţa plafonului de umiditate asupra număruluide tuberculi

Linia (Soiul)
Plafonul de umiditate (A) Procente
al=700

/0 a2=300
/0 faţă de 70%

BV.84-1317-127 6,0 5,0 83,3

BV.85-1365-3 7,0 4,0 57,1

Bv. 83-1220-8 6,0 6,0 100,0

BV.85-1194-15 8,0 5,0 62,5

BV.86-1419-101 7,0 8,0 114,2

Bv.86-1419-68 7,0 5,0 71,4

Bv. 86-1419-40 6,0 8,0 133,3

BV.86-1419-53 9,0 7,0 77,7

BV.86-1388-158-N 9,0 9,0 100,0

BV.88-2-19-N 7,0 6,0 85,7

BV.88-2-41 6,0 9,0 150,0

Bv.86-1419-75 7,0 10,0 142,8

BV.87-1437-13 11,0 11,0 100,0

Bv. 87-1441-11-N 7,0 8,0 114,2

Ostara 8,0 9,0 112,5

Berber 6,0 5,0 83,3

Draga 7,0 5,0 71,4

Jaeda 7,0 6,0 85,7

În tabelul 3 suntprezentate rezultatele obţinute înurma prelucrăriiprin analiza varianţei.

Se observă diferenţele faţă de martor (Ostara) la ambele plafoane de umiditate. S-au remarcat
ca rezistente la stressul de deficit hidric două linii şi anume: Bv.86-1419-40 şi Bv. 87-1441
11N, având rezultate foarte semnificative la ambele plafoane de umiditate.
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Tabelul 3
Comportarea unor soiuri şi linii de cartof la stresul de deficit hidric

Plafon minim 70% lUA Plafon minim 30% lUA

Linia (Soiul) Producţia
Semn.

Producţia
Semn.

t/ha % t/ha %

Bv.84-1317-127 3,6 41,4 000 2,5 40,1 000

Bv. 85-1365-3 4,8 55,2 000 3,5 57,3 000

Bv. 83-1220-8 3,4 39,1 000 2,7 44,2 000

Bv.85-1194-15 3,2 36,8 000 2,4 39,3 000

Bv. 86-1419-101 6,1 70,1 000 4,1 67,2 000

Bv.86-1419-68 3,8 43,7 000 2,6 42,6 000

Bv.86-1419-40 10,5 120,7 *** 7,3 119,7 ***
Bv.86-1419-53 4,5 51,7 000 3,1 50,8 000

Bv.86-1388-158-N 7,1 81,6 000 5,0 81,9 000

Bv.88-2-19-N 3,3 37,9 000 2,3 37,7 000

Bv.88-2-41 7,1 81,6 000 5,0 81,9 000

Bv. 86-1419-75 6,4 73,6 000 4,6 75,4 000

Bv.87-1437-13 7,2 82,7 000 5,0 81,9 000

Bv. 87-1441-11-N 12,3 141,4 *** 8,6 140,9 ***
Ostara 8,7 100,0 - 6,1 100,0 -
Berber 4,1 47,1 000 2,8 45,9 000

Draga 7,9 90,8 00 5,5 90,1 00

Jaeda 4,3 49,4 000 3,0 49,2 000

DL % 5 1 0,01

a2-a1 0,084 0, 194 0,619

b2-b1 0,330 0,349 0,569

a1b2-a1bl 0,467 0,622 0, 806

a2bl-a1b1 sau
0,458 0,618 0,831

a2b2-a1b1
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CONCLUZII

- Liniile şi soiurile testate s-au comportat diferit la stresul de secetă atât din punct
de vedere al numărului de lăstari formaţi, cât şi din punct de vedere al numărului de
tuberculi şi al producţiei acumulate.

- Au tolerat mai bine stresul de secetă liniile BV.86-1419-40 şi BV.87-1441-11N.

PRELIMINARY RESULTS CONCERNING THE HYDRIC STRESS
SORTAGE AT SOME POTATO VARIETIES AND LINES

Abstract

In the high temperature conditions from SCPC Mîrşani, jud. Dolj, it was tested in
vegetation vessels at the humidity levels by 70% and 30% from LD.A. a range ofnewly
created lines and varieties concerning the way they tolerate the drought stress. It was
noticed a different behaviour of the varieties and lines tested both from the point of
view of the young shoots and the formed tubers as well as the total tubers yield.

Keywords: potato, varieties, lines, resistance drought.

Tables:

1. Influence of the humidity limit upon the number ofyoung shoots.
2. Influence of the humidity limit upon tubers number.
3. Influence ofthe humidity limit upon tubers weight.
4. Behaviour of some potato varieties and lines at the stress of hydric shortage
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REZULTATE PRIVIND INFLUENTA LUCRĂRILOR,
SOLULUI TOAMNA SI PRIMĂVARA LA CULTURA,
CARTOFULUI

1. MĂZĂREANU, V. NEDEFF'

REZUMAT

La Staţiuneade CercetăriAgricole Secuieni dinjudeţul Neamţ s-a cercetat influenţa
lucrărilor solului efectuate toamna şi primăvara asupra: gradului de afânare a solului,
producţiei de cartof, calităţii acestuia şi a consumului de carburanţi. Rezultatele pledează

pentru aplicarea unei tehnologii diferenţiate, de preferinţă variantele 5 şi 7. Utilizarea
biloanelor profilate din toamnă are ca efect un sol amnat şi fără bulgări în bilon. P1antarea
în arătura de toamnă neprelucrată primăvara reduce consumul de carburanţi, dar are ca
urmare o reducere a producţiei şi a calităţii acesteia şi de aceea nu se recomandă.

Cuvinte cheie: cartof, lucrări sol toamnă şi primăvară.

INTRODUCERE

În cadrul tehnologiei cartofului, lucrările solului au o importanţă deosebită atât ca
efect asupra cantităţii şi calităţii producţiei de tuberculi, cât şi asupra eficienţei economice.
De aceea, alegerea agregatelor agricole pentru efectuarea lucrărilor, în scopul realizării
unor indici calitativi optimi, constituie o decizie majoră a specialistului agricol, astfel
încât sistemul ales să corespundă cerinţelorplantelor şi condiţiilorpedoclimatice locale.

La S.C.A. Secuieni, în perioada 1979-1992, s-au luat în studiu diferite variante
tehnologice aplicate la cultura cartofului, publicându-se rezultatele parţiale ale acestor
experienţe (Nedeff, Măzăreanu, 1990). .

În lucrarea de faţă sunt prezentate concluziile şi recomandările finale cu privire la
influenţa lucrărilor solului la cultura cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU

Studiul a cuprins mai multe etape şi anume: în anul 1989 au fost aplicate şapte

variante tehnologice; în anii 1990 şi 1991 s-au mai adăugat două variante, iar în anul
1992 s-au verificat patru variante tehnologice, variante rezultate din concluziile primilor
trei ani de cercetare (tabelul 1).

'S.C.A. Secuieni - Neamţ
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Tabelull
Lucrările şi maşinile agricole folosite la fiecare variantă tehnologică

Componenţa 1989-1991 1992
Lucrări agregatului Varianta nr. Varianta nr.

agricol *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DisCUit miriştea GD-3,2 ++ ++ + + + + + +
Discuit miriştea GD-6,4 + +
Fertilizat PK SUP-2,1 + + + + + + + + + + + +

Dezmiriştit 20 cm PP-3x30 + + + + + +

AÎanat 35 cm + fert. Paraplaw + +
Afânat 35 cm Paraplaw +

AÎanat cu org. vert. Cizel + +

Cultivaţie CPGC-4 ++ + + +

Arat toamna 25+15 cm PP-3x30+GS +

Arat toamna 30+OS PP-3x30+GS + + +

Arat toamna 30+15 cm PP-3x30+GS + + + +

Arat toamna 30 cm PP-3x30 +

Discuit arătura GD-3,2 + + + + + +

Bilonat toamna KRN-6 + + + + + +

Fertilizare cu azot SUP-2,1 + + + + + +

Pregătit teren CPGC-4 ++ + + +

Pregătit teren GD-4,2 ++
Plantat direct SAD-4 + .--
Plantat + 1/2 N SAD-4 + + + + + + + + + + + +

Rebilonat + 1/2 N KRN + + + + + + +

Total nr. treceri d.c.: 8 7 7 8 5 8 6 7 8 7 7 8 8

nr. lucrări până la arat 3 2 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4

m. lucrări pentru lucrarea de bază 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2-
nr. lucrări pentru pregătire teren 3 2 3 - - 2 2 - - l l - -

-

*) S-a folosit tractorul U-650 cu excepţia maşinii GD-6,4 tractată de A-l800

Experienţa a fost amplasată la neirigat pe un cemoziom degradat, întotdeauna
după o mirişte de cereale păioase, solul conţinând 28% argilă, precipitaţiile multianuale
fiind de 538,9 mm.

Agregatele agricole au avut ca bază energetică tractorul U-650 M (cu excepţia

maşinii GD-6,4 tractată de tractorul A-1800).
În tabelu';unt prezentate lucrările aplicate în cadrul fiecărei variante, maşinile

agricole folosite _?i numărul de treceri (semnul pe fiecare variantă.
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Consumul de combustibil a fost determinat volumetric pentru fiecare lucrare în
parte şi la fiecare variantă tehnologică. Ca material biologic pentru plantare s-a folosit
soiul Desiree, categoria biologică II' Celelalte verigi tehnologice (în afara celor
diferenţiatepe variante, conform tabelului 1) au fost aplicate uniform pe toate variantele,
conform cu tehnologia optimă de cultivare a cartofului pentru zona Secuieni - Roman.

Recoltarea s-a realizat cu maşina Z-609, determinând procentul de bulgări din
masa de pământ dislocată. Înaintea efectării lucrărilor s-a măsurat rezistenţa la penetrare.

REZULTATELECERCETĂ1ULOR

Prin combinarea diferitelor lucrări de pregătire a terenului toamna şi primăvaraau
rezultat un număr diferit de treceri ale agregatelor, cuprinse între 5 şi 8 treceri (tabelul
1). Numărul mai mic de treceri a fost posibil fie prin plantare directă (varianta 5), fie
prin reducerea numărului de lucrări la arat şi a celor de pregătire a patului germinativ.
La variantele cu acelaşi numărde treceri diferă, totuşi, agregatele folosite ca şi repartiţia

lucrărilorpe cele trei perioade: până la arat (2-4 lucrări), lucrări pentru lucrarea de bază

(1-3) şi lucrări pentru pregătireapatului germinativ (0-3).
Pentru perioada 1989-1991, la variantele 1-9 consumul anual de combustibil (lI

ha) a avut oscilaţii mici, media fiind prezentată în tabelul 2. Se constată că, deja,
consumurile la lucrările de la trecerile 3-8, la aceeaşi variantă, sunt diferite ca urmare a
adâncimilor de lucru şi a efectului specific al maşinii agricole folosite. De exemplu:
cultivaţia cu CPGC-4 consumă 8,87 kg/ha la varianta 2 (fiind efectuate după ce arătura

a fost deja discuită) şi 12,07 kg/ha la varianta 6. Şi la lucrarea de plantat sunt diferenţe
la consumul de combustibil, acesta oscilând de la 7,49 kg/ha la varianta 7, până la 8,87
kg/ha la varianta 6.

Indicatorul care poate exprima consumul de combustibil, pentru întreaga tehnologie
aplicată la fiecare variantă, este consumul total de combustibil calculat în l/ha (tabelul
3). În perioada 1989-1991, consumul de combustibil a oscilat de la 57,91/ha la varianta
8, până la 121,96 1/ha la varianta 6. În anul 1992, consumul a fost între 66,59 l/ha
(varianta 11) şi 104,53 1/ha (varianta 13). Se constată că la variantele unde s-a arat
toamna m~i adânc sau s-a efectuat un numărmai mare de lucrări şi consumul a fost mai
mare. Acolo unde s-a lucrat cu paraplaw şi s-au făcut biloane din toamnă, consumul de
combustibil a fost mai mic (exemplu varianta 8 şi 11).

Înainte de lucrarea de bază a solului, rezistenţa de penetrare a avut, în general,
valori mai mici (tabelul 4) faţă de valorile determinate înainte de recoltarea cartofului
(tabelul 5). Astfel, media pe trei ani (1988-1991) a rezistenţei la penetrare toamna a
avut valori de 28,6 da N/cm2 pe stratul 0-10 cm şi 41,8 da N/cm2 pe adâncimea de 10-20
cm, în timp ce înainte de recoltarea cartofului, rezistenţa a fost la variantele 1-9 de 3,6
9 da N/cm2 pe bilon (0-10 cm) şi de 19,9 -49,6 daN/cm2 la stratul 10-20 cm. În adâncime,
rezistenţa a crescut, fiind de până la 65,0 da N/cm2 pe adâncimea 20-30 cm şi 92,9 da NI
cm2 la orizontul 30-40 cm.
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Tabelul 2
Consumul de combustibil (kg/b) pentru fiecare agregat şi variantă

Agregatul Regimul de Varianta:
Lucrarea executată

agricol lucru 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Discuit mirişte, 2
U-650 + GD-3,2 V=IIIR B=3,2m 20,74 - - 21,91 - -

treceri

Discuit mirişte, 1
U-650 + GD-3,2 V=IIIR B=3,2m - - - 10,13 10,29 -

trecere

Discuit mirişte
A-1800+

V=I1IR B=6Am 25,00 25,00
GD-6,4

- - - - -

Fertilizare PK U-650 + SUP-2, 1 V=IIIR B=2,6m 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,68 6,68

Arat vara 20 cm
U-650 +

V=IIR B=0,9m 10,11 10,62
PP-3x30

- - -

Afânat cu org.
U-650 +

înc1inate + fert. PK
Parap1aw+fert.

V=IIR B=I,2m - - 9,98 8,76
+ Parap1aw

Afânat cu org. vert.
U-650+Cize1 5 V=IIR B=2,5m - - - - - 9,77

Cize1

Cultivaţie, 2 treceri U-650 + CPGC-4 V=IIIR B=4,Om 18,19 - - - 18,45

Arat toamna U-650 +
V=IIR B=0,9m 10,67

25+15+GS PP-3x30+GS
- - -

Arat toamna 30+GS
U-650 +

V=IIR B=0,9m 11,82 - 11,25 11,40
PP-3x30+GS

- -

Arat toamna U-650 +
V=IIR B=0,9m 10,38 - 11,39 11,50 10,55

30+15+GS PP-3x30+GS
- -

Discuit arătura
U-650 + GD-3,2

V=IIR B=3,2m - 9,15 18,17 9,77 - 10,37
1estată 160 kg

Cultivaţie, 1 trecere U-650 + CPGC-4 V=IIIR B=4,Om 8,87 - 12,07 10,94 9,99 10,68

Bi10nat toamna U-650 + KRN V=IIIR B=4,2m - - 7,28 - - 8,87 9,01

Ferti1izare cu azot U-650 + SUP-2,1 V=IIR B=2,6m 8,85 9,33 9,33 - 9,45 9,64 -

Plantat direct + 1/2 N U-650 + SAD-4 V=lRB=3,Om - - - 7,64 - - -

Plantat + 1/2 N U-650 + SAD-4 V=IR B=3,Om 8,20 8,56 7,97 7,75 - 8,87 7,49 7,67 7,75

Rebi10nat + 1/2 N U-650+KRN V=IR B=4,2m - - 5,54 5,41 - 5,76 5,81

În anul 1992, rezistenţa la penetrare a fost mai mică, la ambele momente de
determinare.

Ca urmare a sistemului de lucrări aplicate la recoltarea cartofului, procentul de
bulgări determinat în masa de pământ dislocată cu maşinaZ-609 a fost diferit. Valorile
medii pe trei ani oscileazăîntre 11,0 0,/0 (V4) şi 22,7 % (V8), unde s-au efectuat biloane
de toamnă (tabelul 6). În anul 1992, procentul de bulgări a avut valori mai ridicate şi

anume în limitele 23,2-35,8 %.
Producţiile medii de cartof au fost, în perioada 1989-1991, cuprinse între 24,9 ti

ha (V8) şi 36,1 tlha (V7). Numai variantele 4, 5, 6 şi 7 au depăşit, cu sporuri asigurate
statistic, martorul (V9). În anul 1992, numai la varianta 10, recolta de tuberculi a fost
mulţumitoare şi anume 22,6 tlha, la celelalte variante înregistrându-se minusuri de
producţie semnificative (tabelul 7).
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Tabelul 3
Media consumului de combustibil (Uha) pe fiecare variantă la cultura cartofului

Lucrări
1989-1991 1992

VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VI0 Vll V12 V13
Discuit miriştea, 2 trec. 16,78 - - 17,72 - - - - - - - - -
Discuit miriştea, 1 trec. - - 11,35 - 11,35 - 8,2 8,32 - - - - -
Fertilizat PK 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 - 6,21 6,21 8,20 8,20 8,20 8,20

Arătură vară 20 cm - 19,58 - - - 20,57 - - - 4,61 4,61 4,61 4,61

Afănat Paraplaw (fert. - - - - - - 24,98 - 24,98 20,32 20,32 20,32 20,32
PK)

Afănat Cizel - - - - - - - 11,36 - - - - -
Cultivaţie, 2 trec. - - - - - 13,75 - - - - - - -
Arat toamna 25+15+GS - - 31,01 - - - - - - - - - -
Arat toamna 3O+GS 39,27 - - - - - 37,38 - 37,88 36,42 - - -
Arat toamna 30+15+GS - 46,51 - 50,93 51,44 47,18 - - - - - - -
Discuit arătura - 7,73 - 8,25 - - - - 8,76 - 8,70 8,70 8,70

Afănat toamna Paraplaw - - - - - - 35,13 - - - - 37,86 -
35cm + fert. (PK)

Afânat Cizel 35 cm - - - - - - - - - - - - 46,40

Cultivaţie, 1 trec. - - - - - - - 7,44 7,95 - - - -
Bilonat toamna - - - 4,83 - - - 5,89 5,89 - - - -
Fertilizare cu azot 8,22 8,68 8,68 - - 8,79 8,97 - - 4,87 5,20 6,80 6,75

Cultivaţie, 2 trec. 13,56 - - - - - - - - - - - -
Cultivaţie, 1 trec. - 6,61 - - - 8,99 8,15 - - 8,75 - - -

Discuit, 2 trec. - - 15,14 - - - - - - - - - -
Plantat direct + 1/2 N - - - - 14,81 - - - - - - - -
Plantat 1/2 N 15,86 16,59 15,44 15,01 - 16,91 14,52 14,86 15,02 15,30 15,30 15,30 15,30

Rebilonat + 1/2 N - - - 3,68 3,65 - - 3,82 3,86 - 4,25 4,25 4,25

TOTAL CONSUM
99,52 111,53 87,45 106,25 87,08 121,96 105,83 57,9 110,64 98,47 66,59 100,04 114,53VARIANTA:

% Mt 112,08 87,87 106,76 87,5 122,55 106,34 58,19 111,17 Mt 67,62 101,59 116,30

Tabelul 4
Rezistenţa la penetrare a solului Rp (da N/cm2

) înainte de lucrarea
de bază a solului

Rezistenţa la penetrare Media Rezistenţa

Adâncimea (daN/cm2
) În toamna pentru anii În toamna

(cm) anului agricoli anului 1991
1988 1989 1990 1988-1990 daN/cm2

0-10 25,1 14,0 46,7 28,6 5,9

10-20 29,3 29,8 66,4 41,8 8,2

20-30 31,1 47,4 70,6 49,7 17,7

30-40 50,8 75,4 111,3 79,2 24,8

VoI. XXI 103



J. MALAXl!.ANU, Y. iVl!.Ul!.1'1'

Tabelul 5
Rezistenţa la penetrare Rp (da N/cm1

) înainte de recoltarea cartofului

Var.
Adâncimea (em)

0-10 10-20 2()..30 30-40

Media 1989-1991

1 6,4 43,9 53,0 75,0

2 5,2 29,5 42,3 66,2

3 6,3 41,3 65,0 82,6

4 3,6 30,3 59,8 92,9

5 4,8 19,9 26,3 55,8

6 4,0 33,1 54,6 59,4

7 9,9 39,5 43,1 67,4

8 7,8 49,6 55,6 71,2

9 4,8 26,3 38,9 72,4

Anul 1992

10 15,3 36,6 41,3 40,1

11 15,3 31,9 38,9 40,1

12 23,6 41,3 46,0 37,7

13 11,8 40,1 43,6 46,0

Tabelul 6
Procentul de bulgări din masa de pământ dislocată la recoltarea cu maşina 1.-609

Nr, de
Procent de bnlgări ('Ilo)

Var,
treceri Media

1989 1990 1991
1989·1991

1992

1 8 8,4 21,0 30,9 20,1 -

2 7 4,0 19,0 17,1 13,4 -
3 7 7,8 14,5 12,8 11,7 -
4 8 3,5 18,1 11,5 11,0 -
5 5 10,5 16,0 16,1 14,2 -

6 8 10,4 15,6 12,4 12,8 -

7 6 11,7 15,1 9,8 12,2 -
8 7 - 21,1 24,3 22,7 .

9 7 - 20,5 15,1 17,8 -
10 7 . - - - 35,8

Il 7 . - - - 24,5

12 8 - - - 23,2

13 8 - - - - 25,9
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Tabelul 7
Producţia de cartof sub influenţalucrărilorsolului

Var.
Nr.de Producţiat/ha Media

Semn.
Producţia 1992

treceri 1989 1990 1991 t/ha t/ha Semn.

1 8 41,9 30,9 11,2 28,0 mt. -
2 7 39,6 42,4 15,6 32,5 -
3 7 40,1 40,0 19,3 33,1 -
4 8 48,3 39,6 16,0 34,6 * -

5 5 43,1 40,4 18,1 33,9 * -

6 8 45,3 44,2 14,8 34,8 ** -

7 6 44,1 41,1 23,2 36,1 -

8 7 - 34,8 15,1 24,9 -

9 7 - 39,9 12,6 26,2 -

10 7 - - - - 22,6 mt.

11 7 - - - - 17,7 o

12 8 - - - - 14,4 000

13 8 - - - - 12,9 000

DL5% 5,77 3,9

DL1% 8,09 5,3

DLO,l% 11,44 7,0

Considerăm că un indicator eficient de comparare a variantelor, peste consumul
de combustibil pentru tona de cartof realizată.Astfel, în medie pe trei ani, consumul a
oscilat între 2,32 llt (V8) şi 4,21 llt (V9), iar în anul 1992 de la 3,76 llt (V 11) până la
8,88 l/t (V 13). Consumurile mari de combustibil pe tona de cartof sunt datorate şi

producţiei lnici de cartof (tabelul 8).
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Tabelul 8
Consumul mediu de combustibil (lIt) la cartof

Producţia
Consumul mediu Consumul

Var. de combustibil mediu de
media (tlha)

(lIha) combustibil (I/t)

1989-1991(Media pe 3 ani)

1 28,0 99,52 3,55

2 32,5 111,53 3,43

3 33,1 87,45 2,64

4 34,6 106,25 3,07

5 33,9 87,08 2,56

6 34,8 122,02 3,51

7 36,1 106,83 2,96

8 25,0 57,9 2,32

9 26,3 110,64 4,21

Anu11992

10 22,6 98,47 4,36

11 17,7 66,59 3,76

12 14,4 100,04 6,97

13 12,9 114,53 8,88

CONCLUZII

1. Lucrările de pregătire a terenului toamna şi primăvaraau influenţat prin natura
şi numărul lor consumul de combustibil (l/ha), gradul de afânare al solului şi, în final,
producţia de cartof.

2. Efectuarea biloanelor din toamnă realizează condiţii mai bune pentru plantarea
mai timpurie a cartofului precum şi un sol mai afânat în biloane şi deci, un procent de
bulgări mai redus la recoltare.

3. Plantarea directă în arătura de toamnă (fără lucrări de pregătire a solului
primăvara) reduce consumul de combustibil, dar înrăutăţeşte ceilalţi indicatori şi scade
recolta de tuberculi.

4. Recomandăm aplicarea tehnologiilor diferenţiate în funcţie de condiţiile

pedoclimatice, asemănătoare celor cercetate în variantele 5 şi 7, unde producţiile au
fost maxime şi consumul de motorină pe tona de produs a avut valori satisfăcătoare.
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RESULTS CONCERNINGTHE INFLUENCE OF POTATO SOIL
TILLING IN SPRING AND AUTUMN

Abstract

At the Agricultural Research Station Secuieni from Nemaţ county it was
investigated the influence of land tilling done in autumn and spring time upon soil
breaking up, potato yield and its quality as well as the fuel consumption. The results
pledge for the application of a differentiated technology especially variants number 5
and 7. The use of ridges shaped in autumn has as effect broken up soil free of c10ds in
ridge. Planting in the autumn tilling not processed in spring reduced the fueI consumtion
but generates a reduction ofyield and its quality. It is not recommended.

Keywords: potato, soil tilling in spring and autumn time.

Tables:

1. Tillings and agricultural machines used in every technological variant.
2. Fuel consumption (kg/h) for each agregate and variant between 1989-1991.
3. Average fuel consumption (l/ha) on each potato crop variant.
4. Penetration resistance ofthe soil Rp (da N/cm2

) before the main soil tilling.
5. Penetration resistance ofthe soil Rp (da N/cm2

) before potato harvesting.
6. Percentage of c10ds from the earth dislocated during harvesting with Z-609

machine.
7. Potato yield influenced by soil tilling.
8. Average fuel consumption (l/ha) in potato crop.
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REZULTATELE ÎNCERCĂRIIMASINII DE PLANTAT,
CARTOF MPC-2*O,17 "SOLANA"

Aurelian POPESCUl

REZUMAT

Lucrarea cuprinde rezultatele încercării unei maşini de plantat cartofcu aparat de
distribuţie de tipul lanţ cu cupe. Sunt prezentaţi indicii calitativi de lucru şi principalii
indici de exploatare realizaţi cu această maşină, în agregat cu tractorul L-445. În final
sunt prezentate concluziile şi recomandările cu privire la posibilitatea utilizării acesteia
de către fermieri.

Cuvinte cheie: cartof, plantare, aparat lanţ cu cupe.

INTRODUCERE

Evoluţiapermanentăa sistemului de utilaje şi a tehnologiilor de mecanizare pentru
toate culturile, deci implicit şi pentru cartof, este o necesitate evidentă şi se practică

pretutindeni pe plan mondial, Mănişor (1992). Avându-se în vedere şi noile structuri de
organizare a agriculturii în România, s-a considerat ca oportună realizarea unui maşini
de plantat cartofi pe două rânduri care să permită mecanizarea lucrării de plantare pe
parcele mici, îndeosebi la fermierii care cultivă cartoful pe suprafeţe reduse.

Pe plan mondial, problema mecanizării operaţiunii de plantare a cartofului pe
suprafeţe mici este rezolvată datorită faptului că majoritatea firmelor constructoare
(Cramer, Grusse, Hassia, Rau-Combi ş.a.) fabrică maşinile de plantat şi în varianta pe
două rânduri.

Menţionăm faptul că, în urma studierii aparatelor de distribuţie cu care sunt echipate
maşinile de plantat, se poate constata că majoritatea firmelor utilizează distribuitoare
de tip lanţ sau bandă cu cupe, Siepman (1980), Balbach (1993), Peters (1993).

În ţara noastră, singurele maşini care plantează automat cartoful pe două rânduri,
existente în producţie, sunt de tipul 2 SaBP-75/10 şi provin din tipul 4 SaBP importate
din fosta Cehoslovacie sau derivate ale acestei maşini îmbunătăţite cu diferite soluţii pe
plan local. Aceste maşini prezintă marele dezavantaj al inferiorităţii calităţii lucrării,

mai precis, al uniformităţii de plantare, care are valori relativ scăzute datorită faptului
că sunt echipate cu aparate de distribuţie de tip disc vertical cu degete de prindere,
Popescu (1978, 1987, 1989).

l LC.PC. Braşov
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Maşinade plantat cartofpe două rânduri, echipată cu aparat de distribuţie de tipul
lanţ cu cupe, a fost realizată pe baza unor cerinţe agrotehnice şi tehnologice elaborate
de Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov şi a proiectului aparţinând

S.c. Mecanica Codlea-S.A. Modelul a fost realizat, de asemenea, de către S.C. Mecanica
Codlea-S.A. în colaborare cu LC.P.C. Braşov.

Maşina MPC-2*0,17 "Solana" este de tipul purtată şi lucrează în agregat cu
trcatorul de 31,1 kW.

Principalele părţi componente ale maşinii sunt prezentate în figura 1, iar
caracteristicile tehnico-funcţionale în tabelul 1.

Figura 1- Maşina de plantat cartofi pe 2 rânduri MPC-2* 0,17 "Solana"
1. Cadru; 2. Sistemul de cuplare; 3. Buncăr; 4. Aparat de distribuţie cu cupe;
5. Transmisia maşinii; 6. Brăzdar; 7. Roţi de copiere; 8. Organe de acoperire;

9. Roţi de antrenare şi transport; 10. Platfonna
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În cadrul încercărilor efectuate cu maşina MPC-2*0,17 "Solana" în unităţi de
producţie profilate pentru cultura cartofului, s-au determinat indicii calitatii de lucru
realizaţi de maşină precum şi indicii de exploatare ai agregatului pe care-l formează
maşina cu tractorul L-445.

Tabelul 1
Caracteristicile tehnico-funcţionaleale maşinii MPC-2*0,17 "Solana"

Specificaţie UlM Valoarea

Acţionarea transmisiei de la roţile de transport

Numărul de rânduri la o trecere - 2

Distanţa între rânduri cm 70;75;80

Distanţa între tuberculi pe rând cm 20;21 ;24;30;32;36

Adâncimea de plantar:..: cm 3-12

Tipul aparatului de distribuţie lanţ cu cupe

Numărul cupelor buc. 20

Tipul organelor de acoperire discuri sferice

Numărul buncărelor buc. 2

Capacitatea buncărelor kg 2x90

calitativi de lucru determinaţi, conform metodologiei standard, au fost:
abaterea distribuţiei tuberculilor faţă de axa rândului;
uniformitatea de distribuţie a tuberculilor pe rând;
indicele de realizare a normei de plantare;
adâncimea de plantare şi profilul bilonului;

tii gradul de vătămare a tuberculilor.

Indicii de exploatare determinaţi au fost:
coeficienţii de folosire a timpului schimbului de lucru;
coeficientul de siguranţă în exploatare al maşinii;
capacităţile de lucru ale agregatului pe elemente ale structurii timpului
schimbului
consumul de combustibil.

REZULTATLECERCETĂJULOR

Experimentarea agregatului L-445 + MPC-2*0, 17 s-a efectuat pe teritoriul ICPC
Braşov şi al comunei Stupini, judeţul Braşov, pe două tipuri de sol (uşor şi mijlociu) cu
două soiuri diferite de cartof (Sante şi Desiree) şi cu două fracţii de mărimi (30-45 mm;
45-60 mm), la două distanţe între tuberculi pe rând (21 cm şi 30 cm), corespunzătoare
mărimii materialului de plantat.

110 Anale I.CPC



Rezultatele mcercarll maşlnll ae planrat canol lVlrL-4 -'-(/,1 I ':;UL/ilV/i

Rezultate privind indicii calitativi de lucru
În tabelul 2 sunt prezentate abaterile maxime ale tuberculilor de la axa rândului.

Acestea pot fi considerate corespunzătoare, întrucât nu depăşesc mărimea diametrului
lnediu al tuberculului.

Distanţelemedii realizate pe rând, numărul de tuberculi plantaţi la hectar şi indicele
de realizare a normei sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 2
Abaterea maximă a tuberculilor de la axa rândului

Fracţia
Abaterea maximă (mm)

sol uşor sol mijlociu

30-45 25 30

45-60 30 40

Tabelul 3
Rezultate privind indicii de lucru la plantarea cartofului

cu maşinaMPC-2*O,17 "Solana"

Distanţa
Distanţa

Numărul Numărul
Mărimea Viteza de medie

Tipul
fracţiei

reglată
lucru realizată

teoretic de real de
solului pe rând tuberculi tubercu.li

(mm) (cm) (km/h) pe rând
(tub./ha) (tub.lha)(cm)

4,20 21,25 63490 67602
30-45 21

4,25 19,23 40009 43480
uşor

2,84 30,60 70220
45-60 28 63490

4,00 30,75 69331

4,15 21,79 67109
30-45 21

2,16 20,59 44057
mijlociu 40009

2,84 30,82 45332
45-60 30

4,32 31,10 43554

Se observă faptul că distanţele medii realizate pe rând se apropie de distanţele

reglate.
Considerăm important de subliniat faptul că, în tote cazurile, procentul de realizare

a normei de plantare este de peste 100%, iar depăşirile sunt relativ mici. Acest aspect
este pozitiv pentru că se realizează numărul dorit de plante la hectar, iar consumul
suplimentar de material de sămânţă nu este exagerat.

Tabelul 4 cuprinde rezultatele determinărilor efectuate pentru stabilirea uniformităţii

de plantare a tuberculilorpe rând, iar analiza acestora scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Voi. XXI 111



/iUrf:IIUTI rVrLjuL-v

Tabelul 4
Uniformitatea de distribuţ~e a tuberculilor pe rând la plantarea cartofului

În cazul fracţiei mici de tuberculi (30-45 mm), distanţele bune de plantare variază
între 66,670/0 şi 76,13°,/0, valori relativ scăzute, însă superioare celor realizate de maşina

6SAD-75 generalizată în producţie, la care variază limitele 47,6... 75,10/0;
Plantarea tuberculilor din fracţia mare (45-60 mm) este net superioară celei mici,

distanţele bune de plantare fiind de 91,75 - 92,100/0;
Golurile repetate lipsesc cu desăvârşire,iar cele simple sunt prezentate doar la fracţia

mică, unde la o viteză de lucru adecvată variază între 1,93-5,53%.
Dimensiunile bilonului pot varia în funcţie de reglajele care se aplică, dar plantarea

făcându-se târziu s-a preferat realizarea unor biloane mai mici pentru a grăbi răsărirea.

Determinările efectuate în mai multe repetiţiipentru stabilirea vătămărilorau condus
la concluzia că, în condiţii normale de lucru şi când se foloseşte un material de plantat
corespunzător, tuberculii nu sunt vătămaţi.

~

Distanţa Viteza
Distanţe

Plantări Goluri
Mărimea bune deTipul
fracţiei

reglată de
plantare

duble simple
solului pe rând lucru d < 0,5 d d> 1,5 d(mm)

(cm) (krn/h)
(0,5-1,5)d

(%) (%)
(%)

30-45 21 4,20 69,17 25,30 5,53
uşor

45-60 28 4,25 91,90 8,10 -
2,84 64,70 29,50 5,80

30-45 21 4,00 76,13 21,34 1,93

mijlociu
4,15 66,67 23,81 9,52

2,16 92,10 7,90 -
45-60 30 2,84 91,75 8,25 -

4,32 91,80 8,20 -

Datele culese în timpul încercărilorde exploatare şi prelucrare conform metodicii
de lucru sunt prezentate în tabelul 5.

Analizând datele experimentale se constată faptul că valoarea coeficientului
schimbului de lucru K07=0,432. Acest fapt se datorează în special timpului consumat cu
întoarcerile (~l=0,765) şi a celui consumat cu alimetarea maşinii de plantat (~3=0,705).
Valorile pot fi apreciate ca normale dacă se are în vedere faptul că maşina este destinată

a lucra pe parcele mici.
Capacitatea de lucru Într-o oră din timpul schimbului este de 0,232 ha/h, deci 1,86

ha/sch. Aceasta poate fi consideratădrept corespunzătoarecondiţiilorpentru care a fost
realizată.

Consumul de combustibil de 9,23 l/ha este mai mic decât cel realizat cu maşina

de plantat pe 6 rânduri (9,0 l/ha).
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Tabelul 5
Principalii indici de exploatare ai agregatului de plantat cartof

L - 445 + MPC-2*O,17 "Solana"

Valorile
Indicele UlM determinate

media

Coeficientul de folosire a timpului
- 0,593

operativ

Coeficientul de folosire a timpului
- 0,432

schimbului

Coeficientul de siguranţă în exploatare - 0,914

Capacitatea de lucru efectivă ha/h 0,536

Capacitatea de lucru la un schimb de 8 h ha/h 1,85

Consumul de combustibil 1/h 9,23

CONCLUZII

Din punct de vedere al indicilor calitativi de lucru, maşinaMPC-2*0, 17 "Solana"
este superioară tipurilor de maşini de plantat cartofi existente în prezent în România.

Capacitatea de lucru pe schimb este corespunzătoare pentru condiţiile în care
lucrarea se execută pe suprafeţemici, cu lungimea parcelei de 100-200 m şi cu deplasări

în timpul schimbului de la o parcelă la alta.
Consumul de combustibil de 9,23 l/ha este mai mic decât cel înregistrat la lucrarea

cu maşinilede plantat 4 SAD-75, careCsunt maşinile de bază pentru cultivatorii de cartof
din România.

Ca urmare a rezultatelor bune obţinute la încercări cu maşina de plantat cartof
MPC-2*0,17 "Solana" s-a avizat trecerea la fabricaţia de serie a acestei maşini, destinată

în principal să lucreze pe parcele de dimensiuni mici în unităţi care cultivă cartoful pe
suprafeţe reduse.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. BALBACH W.F., PETER S. 1993 - Vorbereitung der Kartoffellegemaschine.
Rev.Kartoffelbau, nr.3, 133-134.

2. MANISORl>., 1992 - Cercetarea ştiinţifică în mecanizarea agriculturii şi strategia
de viitor. Rev.Mecanizarea agriculturii,nr.9, 3-5.

3. PETERS R., 1993 - Typentabelle Kartoffellegemaschinen. Rev. Kartoffelbau,
nr.2, 44-51.

4. PETERS R., 1993- Maschinen fur das Kartoffellegen und-ernten, Rev.
Kartoffelbau, nr.12, 483-489.

5. POPESCUA., şi colah., 1978 - Aspecte ale mecanizării culturii cartofului în condiţii

de intensivizare. Lucrări stiintifice (Anale) LC.l>.C. Brasov. voI. IX. 141-152.

Val. XXI 113



/iUrellUfl r ur LjLlu v

6. POPESCU A. şi colah., 1987 - Îmbunătăţirea calitativă a lucrării de plantare a
cartofului, Recomandăriprivind cultura cartofului, 2-7.

7. POPESCU A., 1987 - Plantarea mecanizată a cartofului în condiţiile anului 1989,
Rev. Mecanizarea agriculturii nr.3, 20-24.

8. SIEPMAN A.H.J., 1980 - International cours on potato production-Planting,
Institute ofAgricultural Engineering Wageningen, 7-10.

TESTING RESULTS OF THE POTATO PLANTING MACHINE MPC~
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Abstract

The paper consists in the results of testing a potato planting machine with
distribution device type chain with cups. There are presented the qualitative indexes of
working and the main indexes for exploatation achieved by this machine together with
tractor L-445. In the end there are presented the conc1usions and recommendations
concerning the possibility ofusing this machine by the farmers.

Keywords: potato, planting, apparatus chain with cups.

Tables:

1. Technical-functioning characteristics ofthe machine MPC-2*0, 17 "Solana".
2. Maximum deviation oftubers from the row axe.
3. Results concerning working indexes at potato planting with the machine

MPC-2*O,17 "Solana".
4. Uniformity oftubers distribution on rows during potato planting.
5. Main exploitation indexes ofthe potato planting unit

L-445 + MPC-2*O,17 "Solana".

Figures:

1. Potato planting machine on 2 rows MPC-2*0, 17 "Solana".
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REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND APARITIA UNUI,
NOU BIOTIP AL CIUPERCII SYNCHYTRlUM
ENDOBIOTICUM (SCHLB.) PERC. ÎN ROMÂNIA

GH. PITlCAŞI , M. ROGOZEN

REZUMAT

Până în anul 1992, pe teritoriul României s-a evidenţiatnumai prezenţa biotipului
comun (D() al ciupercii Synehytrium endobiotieum (Schlb) Pere. În anul 1993, prin
experienţade câmp s-a demonstrat existenţaunui nou biotip faţă de care, dintr-un număr
de 28 soiuri de cartof recunoscute pe plan mondial ca rezistente la biotipul D1 doar 5 s
au comportat ca rezistente: Bîrsa, Desiree, Escort, Proventa, Sante.

Cuvinte cheie: Synehytrium endobiotieum (Schlb) Pere, biotipuri noi.

INTRODUCERE

Măsura cea mai eficientă de prevenire a pagubelor produse de râia neagră a
cartofului pe plan mondial o constituie cultivarea de soiuri rezistente.

Aplicarea pe scară largă a acestei măsuri în ţara noastră a condus la restrângerea
arealului bolii, încât în ultimii ani această boală nu mai prezenta o importanţă mare
pentru cultura cartofului sub aspectul pagubelor de producţie.

Apariţia noilor biotipuri semnalate într-o serie de ţări ca: Germania, Cehoslovacia,
Canada şi fosta D.R.S.S., a constituit o problemă deosebită pentru controlul acestei
boli.

Din acest moment, problema specializării fiziologice a ciupercii Synehytrium
endobiotieum (Schilb.)Pere. a suscitat mult interes în rândul specialiştilor, constituind o
preocupare constantă şi de mare importanţă în toate ţările în care râia neagră a cartofului
constituie o problemă (Braun, 1942; Blattny, 1942; Hey, 1953; 1957; Ullrich, 1957;
Malek, 1964; Olsen şi Nelson, 1964; Potocek, 1973, 1991; Langerfeld, 1993; ş.a.).

Cercetările întreprinse în ţara noastră de Alice Săvulescu şi colah. în perioada 1942
1959 şi ulterior de Gh. Piticaş şi Ana Hulea 1977 au evidenţiafprezenţa unui singur
biotip - biotipul 1.

Rezultatele obţinute an de an în cercetările pentru stabilirea gradului de rezistenţă

faţă de ciuperca Synehytrium endobiotieum a liniilor din procesul de ameliorare şi al
soiurilor cultivate în ţara noastră, efectuate la Institutul de Cercetări pentru Protecţia

1 LC.P.P. Bucureşti
1 LC.P.C. Braşov
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Plantelor - Bucureşti, au confirmat, până în anul 1991 prezenţa aceluiaş biotip. În schimb,
rezultatele obţinute concomitent de LC.P.P. şi Centrul pentru râia neagră Făgăraş în anul
1992, evidenţiază că o serie de linii şi soiuri recunoscute ca rezistente la biotipull, s-au
manifestat în număr foarte mare ca sensibile. Acest fapt nu se putea explica altfel decât
că materialul infecţios folosit aparţinea altui biotip. •

MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE,
Pentru stabilirea apartenenţeica biotip al materialului infecţios amintit mai înainte,

în anul 1993 s-a organizat o experienţă care a cuprins 28 de soiuri de cartof recunoscute
pe plan internaţional ca rezistente faţă de biotipul 1 amplasată în localitatea Peştera,

zona Bran - Moeciu - jud. Braşov, exact pe terenul de unde se recoltase materialul
infecţios. Experienţaa cuprins trei terenuri, de cca. 500 m2 fiecare, corespunzător la trei
repetiţii. Din fiecare soi s-au plantat câte 50 tuberculi în fiecare repetiţie. Soiul Bintje s
a folosit ca martor, cunoscut fiind ca sensibil la biotipul 1.

Observaţiile privind prezenţa sau absenţa atacului s-au efectuat în două faze
fenologice: I-Ia înflorit, când deja s-a evidenţiat prezenţa tumorilor chiar şi la baza
tulpinilor; II-Ia recoltare, când s-au făcut observaţiiprivind frecvenţa plantelor atacate
precum şi mărimea tumorilor.

Soiurile la care frecvenţaatacului a fost mai mare de 50 % şi la care s-au înregistrat
tumori mari şi foarte mari le-am încadrat în grupa "foarte sensibil" (++); cele cu frecvenţa

cuprinsăîntre 10-40 % şi tumori mai mici în grupa "sensibil" (+); cu frecvenţaîntre I
lO % în grupa "puţin sensibil" (±), iar cele lipsite de atac în grupa "rezistent" (-)

REZULTATELECERCETĂJtlLOR

Rezultatele obţinute sunt sintetizate în tabelul 1.
Din totalul de 29 de soiuri cercetate, un numărde 14 soiuri se încadrează în grupa

"foarte sensibil" (++), acestea fiind: Bintje, Cibin, Manuela, Marfona, Gloria "N",
Diamant, Disco, Fresco, Super, Prior, Bran, Ajiba, Concorde şi Koretta; 7 soiuri în grupa
"sensibil" (+): Amati, Semenic, Draga, Junior, Impala, Rubinia şiTimate. Soiurile Brighit,
Ostara şi Cardinal, la care frecvenţa atacului a fost cuprinsă între 1-5 % şi tumori mici,
le-am încadrat în grupa "puţin sensibil" (±).

Un numărde 5 soiuri: Bârsa, Desiree, Escort, Proventa şi Sante s-au dovedit a fi
"rezistente" (-) lipsind în totalitate simptomele macroscopice de atac.

Pe baza rezultatelor obţinute, chiar dupăun singur an de cercetare, se poate afirma
cu certitudine că în zona Bran-Moieciu din jud. Braşov, s-a format un nou biotip al
ciupercii Synchytrium endobioticum.

Cercetările viitoare vor trebui să stabilească în primul rând arealul noului biotip
precum şi identitatea lui prin folosirea sortimentului de soiuri diferenţiatoare.
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Rezultate preliminare privind apariţia unui nou biotip al ciblpercii Synchytrium endobioticum ...

Tabelull
Reacţiaunor soiuri de cartoffaţăde populaţiaciupercii Synchytrium endobioticum
(schi/b.) Pere. ce provine din localitatea peştera - zona Bran Moeciu- judeţulBraşov

Nr.
Soiul

Frecvenţa Aprecierea
crt. atac/plantă% rezistenţei

1 Bintje (Mt.) 70 ++
2 Cibin 100 ++
3 Manuela 100 ++
4 Marfona 100 ++
5 Gloria "N" 100 ++
6 Diamant 90 ++
7 Disco 90 ++
8 Fresco 90 ++
9 Super 75 ++
10 Prior 75 ++
11 Bran 75 ++
12 Ajiba 50 ++
13 Concorde 50 ++
14 Koretta 50 ++
15 Amati 40 +
16 Semenic 40 +
17 Draga 35 +
18 Junior 35 +
19 Impala 35 +
20 Rubinia 10 +
21 Timate 10 +
22 Brighit 5 ±

23 Ostara 5 ±

24 Cardinal 1 ±

25 Bîrsa O -
26 Desiree O -
27 Escort O -
28 Proventa O -

29 Sante O -

Legendă:

++ f. sensibil
+ sensibil
± puţin sensibil

rezistent
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PRELIMINARY RESULTS CONCERNING THE APPEARANCE OF A
J\ffiW BIOTYPE OF SYNCHITRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB)
PERC. FUNGUS IN ROMANIA

Abstract

Till 1992 on the Romanian territory it was observed only the presence of the
common biotype (D1) of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. In 1993, by field
trials, it was demosnstrated the existenee ofa new biotype and out of28 potato varieties,
which are known as being resistant to biotype D 1, only 5 varieties proved to be resistant:
Bîrsa, Desiree, Exeort, Proventa, Sante.

Keywords: Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere., new biotypes.

Tables:

1. The reaction of some potato varieties towards the population of Synchytrium
endobioticum (Sehilb.) Pere. fungus whieh eomes from Peştera locality - Bran - Moeciu
area, Braşov eounty.
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EFECTUL TRATAMENTELOR CU ULEIUL MINERAL
"VAZYLA" ASUPRA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUIY

Şt. BRAN!, N. COJOCARU'

REZUMAT

În anul 1990 şi 1992, la ICPC Braşov s-au făcut experienţe în câmp pentru a
stabili efectul aplicării tratamentelor cu uleiul mineral, emulsionabil, "Vazyl A", asupra
răspândirii virusului Y al cartofului şi a efectului fitotoxic pe care ar putea să-I cauzeze.
Efectul tratamentelor cu ulei a diminuat răspândireainfecţiilorcu virusul Y, cu 48-50%.
Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între concentraţiilede ulei testate.

Uleiul mineral "Vazil A" are un efect fitotoxic asupra culturilor de cartof,
determinând reducerea producţiei cu 5-26% în funcţie de sensibilitatea soiului, condiţiile
climatice, etc. Lucrările specifice, aplicate în cultura pentru sămânţă, au un rol pozitiv
de îmbunătăţire a eficacităţii tratamentelor cu uleiul mineral "Vazyl A".

Cuvinte cheie: cartof, virusul Y, tratament cu ulei.

INTRODUCERE

Cultivatorii de cartofdin România sunt confruntaţi cuniveluri de infecţie cu virusulY
al cartofului (PVY) relativ importante în culturile lor. Deoarece producerea şi înmulţirea

cartofului pentru sămânţă nu este limitată doar la zonele foarte favorabile şi la soiurile
rezistente, cultivatorii de cartof se pot baza pe foarte puţine metode de control, cum ar fi:
utilizarea la plantare a unui material liber de boli virotice, eliminarea plantelor infectate cu
virusuri, aplicarea tratamentelor cu uleiuri minerale şi întreruperea timpurie a vegetaţiei.

Insecticidele au un efect redus în prevenirea răspândirii bolii din cauză că afidele infectate
pot să transmităboala plantelor sănătoase înainte ca acestea să fie distruse de pesticide.

Achiziţionarea şi transferul virusurilor nepersistente, cum este virusul Y al
cartofului, pot fi reduse prin tratamente cu uleiuri minerale (Crosnier, 1985). Totuşi,
procentul de reducere a răspândirii virusului şi nivelul de fitotoxicitate este destul de
variabil. Întrucât utilizarea tratamentului cu ulei mineral este o măsură preventivă pentru
a avea rezultate bune la aplicarea lui, trebuie să se ţină cont de particularităţile

complexului gazdă-vector-virusprecum şi de interrelaţia ulei-plantă.

Scopul prezentei lucrări a fost acela de a stabili efectul tratamentelor cu uleiul
mineral "Vazy1A" asupra răspândiriivirusului Y al cartofului şi a evalua efectul fitotoxic
pe care ar putea să-I cauzeze plantei de cartof.

1 Le.p.c. Braşov
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa1
Cercetarea a fost efectuată la ICPC Braşov. Parcelele experimentale din anul 1990

au constat din 10 rânduri, a câte 112 cuiburi fiecare (câte 28 cuiburi pe repetiţie), plantate
cu soiul Eba, categoria SE, la 75 cm între rânduri şi 30 cm pe rând. Experienţa s-a
efectuat în 4 repetiţii aşezate în fâşii cu benzi de izolate de 10 rânduri atât între variante,
cât şi la marginea experienţei. Sursa de infecţie a fost de 14,3% şi a constat din tuberculi
infectaţi cu virusul y o

, din soiul Ostara, distribuiţi uniform în cadrul fiecărei variante.
Eliminarea plantelor cu infecţie secundară s-a făcut imediat după răsărireaplantelor şi

apariţia simptomelor.
Uleiul mineral "Vazil A" a provenit de la firma franceză Comptoir Commercial

des Lubrefiants şi a fost testat în trei concentraţii: 2°1<1, 2,50/0 şi 3% în 450-6001 apă/ha.

În experienţăs-au utilizat şi 2 martori netrataţi. Cultura a fost întreţinută în mod normal,
dar nu s-au utilizat insecticide pentru combaterea afidelor.

Experienţadin 1992 a fost identică cu cea din 1990, dar soiul utilizat a fost Cardinal.
Tratamentele cu "Vazyl A" pecum şi cantităţilede ulei ce revin pentru variantă şi tratament
sunt prezentate în tabelul 1.

Tot în anul 1992, uleiul mineral "Vazyl A" a fost testat şi în câmpul de producere
a cartofului pentru sămânţă, la soiul Cardinal, cu 6 tratamente în concentraţie de 2%, pe
~o suprafaţă de 3 ha. Restul suprafeţei cultivate cu soiul Cardinal nu a fost tratat şi s-a
utilizat ca martor.

Pe suprafaţa tratată cât şi netratată cu "Vazyl A" s-au făcut eliminarea plantelor
virozate, tratamente contra afidelor şi întreruperea timpurie a vegetaţiei.

Pentru stabilirea infecţiilorprimare, realizate în 1990, respectiv 1992, la maturitatea
plantelor s-au recoltat de la fiecare cuib câte 3 tuberculi. Aceşti tuberculi s-au plantat
anul următor pe variante şi repetiţii, iar în perioada îmbobocirii s-a făcut evaluarea
vizuală a plantelor infectate cu virusul Y. Datele obţinute au fost prelucrate prin analiza
varianţei şi testul Duncan.

În experienţadin câmpul de producere a cartofului pentru sămânţă, după recoltare
şi păstrare, tuberculii, atât cei proveniţi de la cultura tratată cât şi netratată, au fost
plantaţi în câmp, iar după evidenţierea simptomelor s-au efectuat două notări vizuale
asupra infecţiei cu virusul Y.

Pentru a vedea efectul tratamentelor cu "Vazyl A" asupra producţiei, la soiul Eba
şi Cardinal s-a făcut cântărirea probelor provenite de la fiecare variantă şi repetiţie.

120 Anale 1.C.PC.



.t..leClUl lraramenleLOr cu UleZUI mznerul YUZYI.t1 usujlru ru.YjluftUtf" Vtfu.'U"""

Tabelul 1
Tratamente cu ulei mineral Vazyl A la soiul EBA şi CARDINAL

în anul 1990, respectiv 1992

Varianta

Tratamente Data
Cantitate V2 V3 V4

cu Vazyl A efectuării
de soluţie

Cone.
litri

Cone.
litri

Cone.
litri

Uba Vazyl Vazyl Vazyl
%

Alba
%

Alba
0/0

Alha

7.06.1990 400 2,0 8,00 2,5 10,00 3,0 12,00
Trat. 1

23.06.1992 450 9,00 11,25 13,50

18.06.1990 400 2,0 8,00 2,5 10,00 3,0 12,00
Trat. II

30.06.1992 600 12,00 15,00 18,00

26.06.1990 600 2,0 12,00 2,5 15,00 3,0 18,00
Trat. III

7.07.1992 12,00 15,00 18,00

4.07.1990 600 2,0 12,00 2,5 15,00 3,0 18,00
Trat. IV

15.07.1992 12,00 15,00 18,00

12.07.1990 600 2,0 12,00 2,5 15,00 3,0 18,00
Trat. V

22.07.1992 12,00 15,00 18,00

23.07.1990 600 2,0 12,00 2,5 15,00 3,0 18,00
Trat. VI

29.07.1992 12,00 15,00 18,00

Trat. VII 30.07.1990 600 2,0 12,00 2,5 15,00 3,0 18,00

1990 3800 2,0 76,00 2,5 95,00 3,0 114,00
Total

1992 3450 86,25 86,25 103,5

REZULTATALECERCETĂJULOR

Datele privind zborul afidelor în anul 1990 şi 1992 sunt prezentate în tabelul 2. În
anul 1992, zborul afidelor a fost mai redus cu 25% faţă de 1990, iar a lui Myzus persicae
cu 30% mai mic. În luna iunie 1990 s-au captat 2105 afide, din care 294 exemplare de
Myzus persicae/vas galben. În consecinţă, răspândirea virusului Y a fost deosebit de
puternică după cum este prezentată în tabelul 3.

Comparând datele obţinute în variantele tratate cu infecţia medie a martorilor
netrataţi (40,50/0), considerată ca 1000/0, rezultă ca tratamentele cu "Vazyl A" au
determinat o reducere a infecţiilor cu virusul Y de 35,6-48%.
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Tabelul 2
Numărul mediu de afide captate/un vas galben în 1990

Perioada Total afide Myzus persicae

20.05-31.05 9 O

1.06-10.06 42 1

11.06-20.06 568 35

21.06-30.06 1495 258

1.07-10.07 1480 214

11.07-20.07 1885 391

21.07-31.07 1199 196

1.08-10.08 274 39

11.08-20.08 139 37

Total 7091 1171

Numărul mediu de afide captate/un vas galben în 1992

Perioada Total afide Myzus persicae
Aphis frangulae
+A. nasturtii

1.06-10.06 35 O 2

11.06-20.06 10 O 1

21.06-30.06 294 O 67

1.07-10.07 624 10 138

11.07-20.07 1106 65 179

21.07-31.07 1759 222 331

1.08-10.08 1132 382 150

11.08-20.08 299 114 24

21.08-25.08 62 23 7

Total 5321 816 899

Între cele 3 variante tratate cu "Vazyl A" 2,0%, 2,5% şi 3% nu există diferenţe

asigurate statistic, infecţia variind între 20,8% şi 26,1 %.
Diferenţele mari dintre cele 2 variante martor aşezate la marginea experienţei la

soiul Eba ar putea fi o consecinţă a direcţiei de migrare a afidelor. La soiul Cardinal nu
există diferenţe semnificative la cei doi martori netrataţi de la marginea experienţei. De
asemenea, la soiul Cardinal, tratamentele cu "Vazyl A" au redus semnificativ nivelul
infecţiilor cu virusul Y, cu 47,6% până la 50,7% faţă de infecţia medie a celor 2 martori
netrataţi. Între cele 3 concentraţii de "Vazyl A" testate nu există diferenţe asigurate
statistic nici în cazul soiului Cardinal. De aici rezultă că cea mai economică şi cu
rezultatele cele mai bune este varianta de tratament cu 2% "Vazyl A".
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Efectul tratamentelar cu uleiul mineral "Vazyl A" asupra răspandirii virusulUl r

Tabelul 3
Frecvenţa tuberculilor infectaţicu virusul Y în anul 1990 la soiul EBA

(prezentate în ordinea aşezării variantelor în câmp)

Nr.
Varianta

Infeeţia cu Infecţia relativă fată de:

crt. PVY% Mt.l Mt.2 Media Mt.

1 Martor 1 netratat 33,0 a 100 68,8 81,5

2 Vazyl A- 2% 21,0 b 63,6 43,8 51,8

3 Vazyl A -2,5% 20,8 b 63,0 43,3 51,4

4 Vazyl A -3% 26,1 b 79,1 54,4 64,4

5 Martor 2 netratat 48,0 c 145,4 100 118,5

DS 5% pentru n=2 6,41 19,45 13,37 15,85

DS 5% pentru n=5 7,00 21,24 14,60 17,31

Frecvenţa tuberculilor infectaţi cu virusul Y în anul 1990 la soiul CARDINAL

Nr.
Varianta Infecţia cu Infecţia relativă fată de:

crt. PVY% Mt.! Mt.2 MediaMt.

1 Martor 1 netratat 33,OA 100 102,2 101,1

2 Vazyl A-2% 17,4 B 52,7 53,9 53,3

3 Vazyl A -2,5% 16,7 B 50,6 51,7 51,1

4 Vazyl A-3% 16,1 B 48,8 49,8 49,3

5 Martor 2 netratat 32,3 A 97,9 100 98,9

DS5% 2,92 8,85 9,04 8,94

În câmpul de producere a cartofului pentru sămânţă,tratamentele cu "Vazyl A" au
determinat o reducere a răspândirii virusului Y cu 60%, deci un efect mai bun cu 9,3
13,3% faţă de cea realizată în parcelele experimentale. Aceasta înseamnă că lucrările

specifice aplicate în cultura pentru sămânţă au avut un rol pozitiv asupra eficacităţii

tratamentelor cu "Vazyl A".
Datele cu privire la efectul tratamentelor cu "Vazyl A" asupra producţiei sunt

prezentate în tabelul 4.
În cazul soiului Eba, efectul asupra reducerii producţiei este de 5,0-7,1%, în schimb,

în cazul soiului Cardinal, efectul asupra producţieieste foarte semnificativ, fiind cuprins
între 16,1 şi 26,2%.
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Tabelul 4
Efectul tratamentelor cu Vazyl A asupra producţieila soiul EBA

Nr.
Varianta

Producţia tlha

crt. Media

1 Martor netratat 15,852 A'

2 VazylA2% 14,722 A

3 Vazyl A 2,5% 15,055 A

4 Vazyl A 3% 15,018 A

Efectul tratamentelor cu Vazyl A asupra producţieila soiul CARDINAL

Nr.
Varianta

Producţia tlha
crt. Media

1 Martor netratat 24,005 A

2 VazylA2% 17,759*** B

3 Vazyl A 2,5% 19,697*** B

4 Vazyl A 3% 20,185*** B

Tabelul 5
Tratamentele cu uleiul mineral Vazyl în câmpul de producere

a cartofului pentru sămânţă

Tratamente Data
Cantitate

Conc.
litri

cu VazylA efectuării
de soluţie % Vazyl

l/ha A/ha
Trat. I 8.06.1992 450 2,0 9,00

Trat. II 19.06.1992 600 2,0 12,00
Trat. III 26.06.1992 600 2,0 12,00
Trat. IV 3.07.1992 600 2,0 12,00

Trat. V 10.07.1992 600 2,0 12,00

Trat. VI 17.07.1992 600 2,0 12,00

Total 3450 2,0 69,00

Procentul de tuberculi infectaţi cu virusul Y la soiul Cardinal tratat cu Vazyl A a
fost de 2,650/0 pe când la martorul netratat de 6,63%. Deci efectul tratamentului cu
Vazyl A în cazul de mai sus constă într-o reducere a infecţiei cu virusul Y cu 60,03%.
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CONCLUZII

-Tratamentele cu uleiul mineral emulsionabil "Vazyl A" la intervale de 7-10 zile,
contribuie la diminuarea răspândirii virusului Y cu 48-50%.

-Nu există diferenţe semnificative între dozele de 2%,2,5% şi 3%, de aici rezultă
că cea mai economică doză este cea de 2% ulei mineral.

-Uleiul mineral "Vazy1A" are efect fitotoxic asupra culturii de cartof, determinând
reducerea producţiei cu 5-26% în funcţie de sensibilitatea soiului, condiţiile climatice, etc.

-Eficacitatea aplicării acestor tratamente este insuficientă în zonele cu presiune
de infecţie ridicată şi nu poate să înlocuiască metodele clasice de selecţie, eliminare şi

întrerupere timpurie a vegetaţiei, tratamentul cu "Vazyl A" fiind doar un mijloc de
protecţie complementar.

-Tratamentul cu uleiuri minerale se face la soiurile foarte sensibile la infecţia cu
virusul Y.

-Este necesar a se cunoaşte întotdeauna reacţia specifică a soiului înainte de
utilizarea acestui ulei în condiţii de producţie.
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THE EFFECT OF THE TREATMETS WITH THE MINERAL OIL
"VAZYLA" UPONTHE SPREADING OFVIRUSY

Abstract

In 1990 and 1992 several field experiments were done at ICPC Brasov in order to
establish the effect oftreatments administration with the mineral emulsifiable oiI "Vazyl
A" upon the spreading of potato virus Y and the phytotoxic effect it might cause. The
effect of the treatments with oiI diminished the spreading of the infections with virus Y
by 48-50%. No significant differences were registered between the tested oiI
concentrations. The mineral oiI "Vazyl A" has a phytotoxic effect upon the potato crop,
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determining the diminishing of the yield by 5-26% depending on the sensitivity of the
variety, climatic conditions, etc. The specific works applied in seed potato crop have a
positive role of improving the efficiency ofthe treatments with the mineral oiI "VazyIA".

Keywords: potato, virus Y, treatment with oils

Tables:

1. Treatments with mineral oiI "VazylA" at the varieties Eba and Cardinal in 1990 and 1992.
2. Average number of aphides captured/yellow vessel in 1990.

Average number of aphides captured/yellow vessel in 1992.
3. Frequency of tubers infested with virus Y in 1990 at the variety Eba.

Frequency of tubers infested with virus Y in 1990 at the variety Cardinal.
4. The effect of the treatments with "Vazyl A" upon the yield of the variety Eba.

The effect ofthe treatments with "VazyIA" upon the yield ofthe variety Cardinal.
5. Treatments with mineral oiI "Vazyl A" in seed potato fields.
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CERCETĂRI PRIVIND ACTIUNEA UNOR SUBSTANTE, ,
BIOACTIVE SINTETICE ASUPRA STADIILOR DE
DEZVOLTARE ONTOGENETICE ALE GÂNDACULUI DIN
COLORADO

L. A. FLOCAI, L. BERKESyl, Maria ENOIU2, B. PLĂMĂDELĂ2

REZUMAT
Stabilirea unor procedee neconvenţionale şi nepoluante de combatere şi control

populaţional al dăunătorilor în agriculturăconstituie un deziderat major şi un instrument
eficace pentru optimizarea producţiei vegetale. În această direcţie, cercetările întreprinse
au evidenţiatefectele biologice nocive a 8 preparate noi sintetice, 3 din grupa substanţelor

repelente şi 5 din grupa inhibitorilor de chitină asupra stadiilor de dezvoltare ontogenetică

a gândacului din Colorado, în condiţii de laborator şi câmp experimental. Testările în
condiţiide laborator au urmărit stabilirea efectului ovicid, larvicid şi mortalitatea adulţilor,

după metoda aplicaţiilor topice, calculându-se în final eficacitatea pentru fiecare
concentraţieşi substanţătestată.Testări le în condiţii de câmp experimental s-au desfăşurat

la ICPC Braşov, pe 3 variante dintre cele mai active substanţe testate în condiţii de
laborator, stabilindu-se eficacitatea şi persistenţaproduselor în condiţii de câmp.

Cuvinte cheie: Leptinotarsa decemlineata L., combatere, repelenţi, inhibitori de
chitină.

INTRODUCERE
În combaterea gândacului din Colorado se utilizează o gamă largă de insecticide

cu o bază chimică destul de diferită. Majoritatea lor au un grad ridicat de toxicitate
pentru cei ce le administrează şi un grad mare de remanenţă încă acceptat în produsul
final - tuberculul de cartof. Deşi unele dintre insecticide se utilizează cu eficienţă în
cantităţifoarte mici, nu poate fi exclus efectul lor poluant asupra mediului înconjurător.
După o perioadă mai lungă sau mai scurtă în ani de utilizare, populaţiile gândacului din
Colorado se adaptează şi devin rezistente la majoritatea substanţelor de combatere
utilizate. Apare ca o necesitate stringentă găsirea unor căi de control a înmulţirii

gândacului din Colorado cu urmări mai puţin toxice şi mai puţin poluante şi cu care
insecta să nu se obişnuiască. Cercetările cu încercarea unor produse biologice din grupa
substanţelorrepelente şi a inhibitorilor de chitină vin în întâmpinarea acestor deziderate
majore.

1 Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
2 LC.PC. Braşov
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

1. Testarea în condiţii de laborator a noilor substanţe bioactive
Materialul biologic, ponte, larve de vârste mici (1-2) şi mari (3-4), cât şi adulţii

gândacului din Colorado a fost recoltat din câmp şi crescut în baterii de testare cu hrană

proaspătă pe toată durata experimentului.
Tratamentul s-a făcut prin aplicaţii topice, pentru fiecare produs, în 3 concentraţii,

mare - 1 0/0, mijlocie - 0,1 % şi mică -0,01 0I<>, iar observaţiileau durat 10 zile.
Au fost alcătuite 9 variante experimentale, pentru fiecare perioadă ontogenetică,

a 20 indivizi, după cum urmează:

VI = Repelent 1
V2 = Repelent 2
V3 = Repelent 3
V4 = Inhibitor de chitină 4
V5 = Inhibitor ae chitină 5
V6 = Inhibitor de chitină 6
V7 = Inhibitor de chitină 7
V8 = Inhibitor de chitină 8
V9 = Lotul martor

Pentru fiecare grupă de substanţe soluţia de stropit a fost preparată într-un mod
particular de condiţionare, tratamentul fiind aplicat o singură dată, atât în condiţii de
laborator cât şi în condiţii de câmp experimental.

În toate cazurile, modul de penetrare a substanţei active în organismul insectei a
fost prin permeabilitate tegumentară, asociată cu ingestia produsului testat.

REZULTATELE OBŢINUTE

a. Testarea activităţii biologice a substanţelor repelente
Au fost testate 3 substanţe noi, din categoria repelenţilor, realizate de Institutul de

Chimie, Cluj-Napoca. Substanţele testate sunt din punct de vedere chimic amide ale
acidului toluic şi benzoic, fiind notate convenţional cu Repelent 1, 2, 3.

Spre deosebire de substanţele bioactive testate anterior, repelenţii declanşează

reacţia de refuz a consumului de hrană sau inapetienţă, la larve şi adulţi, inactivate,
urmată la scurt timp după tratament de efect letal.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 1.
Testarea activităţii celor trei repelenţi evidenţiază faptul că aceste substanţe nu

prezintă efect ovicid asupra pontelor gândacului din Colorado.
Efectul larvicid este semnificativ la 5 zile după tratament în cazul larvelor de

vârste mici (1-2). Astfel, activitatea intensă prezintă repelentul 1, de 100 % - 90 0/0
85 %, cât şi repelentul 3, de 100 0I<> - 100 % - 90 %, în funcţie de doza administrată.
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Tabelul 1
Efectul nociv al repelenţilortestat prin aplicaţii topice în condiţiide laborator,

asupra stadiilor ontogenetice ale gândacului din Colorado

Nr. Efect ovicid Efect larvicid %
Nr. Loturi

Conc. ind. % v(1-2) v(3-4)
Mortalite adulţi %

crt. experimentale
lot Iz 5z lOz 5z Iz 2z 3z 4z 5z Iz 2z 3z 4z 5z

1 20 - - - 100 60 60 70 80 95 30 35 45 55 70
7 Repe1ent 1 0,1 20 - - - 90 35 40 40 55 70 20 25 55 40 40

0,01 20 - - - 85 25 30 35 40 55 5 15 15 20 25
1 20 - - - 70 30 30 30 40 50 15 20 35 35 40

8 Repe1ent 2 0,1 20 - - - 50 20 25 25 30 35 10 15 25 30 30
0,01 20 - - - 35 5 10 10 15 20 5 5 10 15 15
1 20 - - - 100 65 65 80 185 100 50 80 80 90 100

9 Repe1ent 3 0,1 20 - - - 100 45 55 55 70 70 30 45 50 70 75
0,01 20 - - - 90 35 45 50 50 55 25 35 40 40 55

Larvele de vârste mari (3-4), pe lângă refuzul hranei manifestat după tratament,
prezintă efect letal ridicat, în funcţie de concentraţia substanţei active. Astfel, repelentul
1produce, la 5 zile după tratament, 95 0,10 -75 % - 55 % mortalitate. Repelentul2 prezintă

activitate mai slabă, respectiv 50 0,10 - 30 % - 20 0/0, iar repelentul3 este mai activ, 100 %
- 70 % - 55 0/0, valori direct proporţionale cu doza administrată.

În urma tratamentului adulţii refuză consumul de frunză, mortalitatea fiind de 70 0/0
40 % - 25 % la 5 zile după tratamentul cu repelent l; de 40 % - 30 % - 15 %, în cazul
tratamentului cu repelent 2 şi de 100 % - 75 % - 35 0,10, după tratamentul cu repelent 3.

b.Testarea activităţii inhibitori]or de cbitină

Au fost testate 5 substanţe sintetizate de Institutul de Chimie Cluj-Napoca, izomeri
ai parac1orfenil-ureei, consideraţi ca făcând parte din grupa inhibitorilor Je chitină,

notate convenţinal cu Inhibitor de chitină 4,... 8. Tratamentullarvelor şi adulţilor s-a
făcut utilizând două concenţaţii 1°,10 şi 0,1%.

Activitatea biologică a acestor substanţe se caracterizează prin inducerea unui
dezechilibru hormonal, în special al ecdisonei, care are drept urmare apariţia unor
modificărimorfologice în stadiul următor (în cazul tratamentului larvelor cu concentraţii

mici, apar indivizi deformaţi şi modificări morfologice la trecerea în vârsta următoare,

sau la năpâr1irea din larvă în nimfă). În marea lor majoritate, perturbaţiile hormonale
cauzate de substanţa activă finalizeazăprin efect letal.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 2.
Efectul ovicid apare evident după aproximativ 5 zile de la tratament, depinzând de

tipul de substanţă şi doză. Astfel, inhibitorul de chitină 4 prezintă efect ovicid de 50%
pentru doza mare şi 25°,10 pentru cea mică, în timp ce inhibitorul de chitină 5 induce
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valori de 60% pentru doza mare şi 35% pentru doza mică, la 10 zile după tratament.
Inhibitorul de chitină 6 este slab activ, valorile obţinute fiind 10%, respectiv 5% pentru
cele două doze.

Tabelul 2
Efectul nociv al inhibitorilor de chitină testat prin aplicaţii topice în condiţii

de laborator asupra stadiilor ontogenetice ale gândacului din Colorado

Nr. Efect ovicid Efect larvicid %
Nr. Loturi

Conc ind. % v(I-2) v(3-4)
Mortalite adulţi %

crt. experimentale
lot 1z 5z lOz 5z Iz 2z 3z 4z 5z Iz 2z 3z 4z 5z

1 20 - 30 50 95 30 50 70 90 100 100 - - - -
10 Inhib. de ehitină 4

0,1 20 - 10 25 80 25 35 50 75 85 50 50 70 80 90

1 20 - 35 60 90 45 60 80 100 - 100 - - - -
11 Inhib. de ehitină 5

0,1 20 - 20 35 75 20 30 35 50 65 85 85 90 100 -

1 20 - 5 10 55 25 30 30 35 40 20 30 35 40 45
12 Inhib. de ehitină 6

0,1 20 - - 5 30 5 15 25 25 30 5 10 20 25 30

1 20 - 40 60 100 80 90 100 - - 90 100 - - -
13 Inhib. de ehitină 7

0,1 20 - 25 30 85 35 50 70 80 85 70 90 100 - -

1 20 - 15 25 60 25 30 45 50 60 25 35 40 40 45
14 Inhib. de ehitină 8

0,1 20 - 5 10 30 10 15 25 35 135 25 25 25 25 25

Inhibitorul de chitină 7 prezintă efect ovicid ridicat de 60% pentru concentraţia

mare şi 30% pentru cea mică, în timp ce inhibitorul 8 este mai puţin activ, 25% pentru
doza mare şi 10% pentru cea mică.

Efectullarvicid al inhibitorilor de chitină asupra larvelor de vârste mici este evident
la 3 zile după tratament, larvele tinere manifestând o mare sensibilitate faţă de contactul
cu substanţaactivă. Astfel, inhibitorul de chitină 4 induce 95% mortalitate pentru doza
mare şi 80% pentru doza mică, iar inhibitorul de chitină 5 induce valori de 600/0, respectiv
30%

•

Efectullarvicid în cazul larvelor de vârste mari (3-4) prezintă valori ridicate. Pentru
inhibitorul de chitină 4, la 5 zile după tratament, efectul este 100% pentru doza mare şi

85% pentru cea mică. Inhibitorul 5 este deosebit de activ, efectullarvicid fiind de 1000/0
pentru doza mare şi 650/0 pentru cea mică la 4 zile după tratament. În schimb, inhibitorul
de chitină 6 prezintă activitate nocivămai redusă, 40% pentru doza mare şi 30% pentru
cea mică.

II.Testarea în condiţii de câmp a noilor substanţe bioactiye
Pentru testările din câmpul experimental al ICPC Braşov, au fost alese variantele

cele mai active în condiţii de laborator, cât şi cele pentru care a fost posibilă sinteza în
cantităţi mai mari.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

A fost testată activitatea a doi repelanţi şi un inhibitor de chitină.

Variantele experimentale din câmp au fost notate cuVI' V 2' V 3 şi au cuprins fiecare
o suprafaţă de 125 mp, împărţite în patru repetiţii.

Soluţiile de stropit au fost condiţionate adecvat, concentraţia utilizată în toate
cazurile fiind de 0,1 0

/0 s.a.
Înaintea tratamentului a fost evaluat gradul de dăunare pe suprafaţa variantelor.

Tratamentul s-a efectuat o singură dată, prin pulverizarea soluţiei apoase cu un atomizator
portabil, menţinând faptul că în timpul tratamentului s-a produs o aversă de ploaie, fără
influenţe deosebite asupra rezultatelor.

REZULTATELE OBŢINUTE

Citirile efectuate pe parcelele destinate experimentului au relevat faptul că la acea
dată exista un grad ridicat de dăunare în câmp, caracterizat prin existenţa unor populaţii

numeroase de toate vârstele. În toate repetiţiile variantelor, larvele de vârste mari depăşeau
ca număr pe cele de vârste mici.

Gradul de dăunare în câmpul experimental, înainte de tratament, a fost destul de
ridicat, înregistrând valori între 162-205 larve de vârste mici şi 263-313 larve de vârste
mari.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 3 şi graficele 1-3.
Tabelul 3

Determinarea efectului nociv şi persistenţei unor substanţesintetice asupra stadiilor
ontogenice ale gândacului din Colorado în condiţiide câmp la ICPC Braşov

Notări înainte de tratament Notări după tratament
Var. Conc. nr. larve vii nr. larve vii
exp. % RI R2 R3 R4 Total

Timp
RI R2 R3 R4 Total Eficacit.

1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4
24h 20 18 25 22 85 100 89,9
48h I 10 9 II 42 100 85,1

VI
5z 7 6 5 6 2~ 100 91,5

0,1 65 72 50 61 35 70 42 80 192 283
100 98,CJ9z I 2 3

13z lOC 100

25z 100 100

24h 2 48 3 52 I 40 58 6 198 90,2 24,7

48h 27 25 26 2CJ 10 100 59,3

V2 0,1 25 70 58 62 30 51 49 80 263
5z 18 ICJ 16 I 7C 100 73,3

162
10 1009z 14 13 II 48 77,8

13z 5 2 3 I II 100 95,8
25z 100 100

24h 2 65 20 62 25 66 30 58 102 251 50,2 19,0
48h 43 42 45 40 17C 100 45,6

V3 0,1 59 86 45 79 80
5z 50 29 31 28 118 100 62,3

81 42 67 205 315
6S 1009z 1/ 18 18 16 78,5

13z 5 6 4 5 H 100 93,6
25z 100 100
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Varianta 1. La 24 ore după tratament constatămdispariţia larvelor de vârstă mică,

situaţie ce se menţine până la sfârşitul observaţiilor, eficacitatea produsului find de
100 %. Se remarcă inducerea efectului biologic nociv maxim, percutant, imediat după
contactul cu substanţa activă. De asemenea, constatăm un grad ridicat de persistenţă

concretizat prin lipsa larvelor de vârste mici pe tot parcursul observaţiilor.

Activitatea biologică a produsului nou testat asupra larvelor de vârste mari este
remarcabilă, efectul nociv instalâdu-se ceva mai încet în timp, dar înregistrând la 13
zile de la tratament valori maxime. Astfel, la 24 ore efectul nociv ajunge la 69,9 0/0, apoi
creşte treptat la 100 0I<> după 13 zile.
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Varianta 2. Pentru larvele de vârste mici efectul biologic nociv este mai slab. În
acest caz, la 24 ore după tratament se înregistrează valoarea de 96,2 %, iar la 48 ore
urmează efectul maxim de 100 %. În cazullarvelor de vârste mari eficacitatea maximă
a produsului testat se instalează treptat, începând cu 24,7 %, ajungând până la 95,8 %
după 13 zile. Se remarcă faptul că în condiţii de câmp larvele de vârste mari manifestă
o rezistenţă faţă de acest produs, efectul maxim instalându-se treptat.

Varianta 3
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Varianta 3. În urma aplicării tratamentului în câmp constatăm instalarea unui efect
nociv întârziat faţă de primele două variante. Dacă, în cazul larvelor de vârste mici,
instalarea efectului maxim are loc la 48 de ore după tratament, în cazul larvelor de
vârste mari efectul maxim se instalează treptat în timp, până la 25 de zile.

În toate cazurile, testările celor trei substanţe bioactive sintetice, în condiţii de
câmp experimental, au evidenţiat o bună eficacitate şi persistenţă, asigurând protecţia

plantelor de cartof, cel mai bun produs fiind V!, urmat de V2 şi apoi de V3•

CONCLUZII

Prin cercetările efectuate, a fost testată activitatea biologică a opt substanţe noi în
condiţii de laborator. Rezultatele obţinute au relevat potenţialul nociv al fiecărui produs
în parte asupra stadiilor de dezvoltare ontogenetică a gândacului din Colorado, cele mai
bune fiind testate în condiţii de câmp experimental.

Se constată că VI prezintă o activitate nocivă maximă asupra larvelor de vârste
mici şi mari ale gândacului din Colorado. Pentru larvele de vârste mici efectul este
maxim la 24 de ore după tratament, iar pentru larvele de vârste mari acesta apare la 5
zile după tratament.
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Rezultatele obţinute atestă faptul că această substanţă sintetică induce un efect
nociv rapid, percutant, care se menţine mult timp, asigurând o bună protecţie a plantelor.

Rezultatele testărilor cu V2 ne indică o bună activitate nocivă asupra vârstelor
mici, efectul maxim fiind înregistrat la 48 de ore după tratament. Efectul nociv pentru
larvele mari se instalează treptat, până în ziua a 13-a când atinge valori apropiate de
maxim, persistenţa fiind, şi în cazul acestui produs, remarcabilă.

Comportarea V3 în câmpul experimentq.l s-a dovedit bună în cazul larvelor de
vârste mici şi mai slabă pentru larvele de vârste mari, efectul maxim instalându-se după
o mai lungă perioadă de latenţă. Dacă ţinem cont de rezultatele privind procentul de
mortalitate a adulţilor obţinut în condiţii de laborator, considerăm că acest ultim produs
sintetic prezintă o activitate biologică crescută.

Considerăm că substanţele sintetice în acest an prezintă un grad înalt de activitate
biologică nocivă asupra stadiilor ontogenetice ale gândacului din Colorado, existând
perspective reale de utilizare alcestora în combaterea dăunătorului, ţinând cont şi de
faptul că se pot obţine relativ uşor din precursori indigeni, la un preţ de cost scăzut,

fiind deosebit de active în concentraţii mici.
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RESEARCHES CONCERNING THE ACTION OF SOME SYNTHETIC
BIOACTIVE SUBSTANCES UPONTHE ONTOGENETIC PERIODS OF
COLORADO POTATO BEETLE DEVELOPMENT

Abstract

The establishing of some new non-conventional and non-poluting procedures for
pest control in husbandry is a major desire and an efficient instrument in optimizing
vegetable crops. In this respect the researches evidenced the noxious biological effects
ofnew synthetic preparations, 3 belonging to the repellant group and 5 to the inhibitors
with chitin, upon the ontogenetic development levels of Colorado beetle in l<:\b and
experimental field conditions. Tests in laboratory conditions were meant to establish
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cercetari privind acţiunea unor substanţebioactive sintetice asupra stadiilor de dezvoltare O"

the ovicid and larvicid effect and the adults mortality according to the topic application
method, calculating in the end the efficiency for each concentration and substance tested.
The experimental field tests were done at ICPC Braşov on 3 variants out of the most
active substances tested in lab conditions, establishing the efficiency and persistence of
the products in field conditions.

Keywords: Leptinotarsa decemlineata, control, repellants, chitin inhibitors.

Tables:

1. The noxious effect of the repellants tested by topical applications in lab
conditions, upon the ontogenetic periods of the Colorado beetle.

2.The noxious effect of the chitinic inhibitors tested through topical applications
in lab conditions, upon the ontogenetic stages of the Colorado beetle.

3. a,b The determination of noxious effect and persistence of some synthetic
substances upon the ontogenetic stages of the Colorado beetle in field conditions at
ICPC Braşov.
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