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PARTICULARITĂTILE MICROSPOROGENEZEI LA,
MUTANTELE DESINAPTICE DE CARTOF

LucreţiaPOPi, V TOADER1, 1. BOZEŞAW

REZUMAT

Identificarea clonelor şi hibrizilor diploizi, cu o frecvenţă bună de formare a
gaIneţilor 2n FDR la lnaterialul utilizat în cadrullaboratorului, extinde posibilitatea de
transfer direct al gennoplasmei existenete în diploizi, la tetraploizi şi oferăposibilitatea
abordării schelnei de aIneliorare la nivel diploid, pornind de la hibridări de tipul 4X x
2X FDR sau 2X FDR x 2X FDR pentru producerea de soiuri cu productivitate ridicată

şi cu rezistenţă la boli şi dăunători.

Dintr-un număr de 535 descendenţi proveniţi din 3 clone + 7 hibrizi diploizi cultivaţi
în anii 1992 - 1993, au fost selectate 153 mutante desinaptice.

Frecvenţa univalenţilor în diakineză şi metafaza I, prezenţa fusurilor fuzionate în
lnetafaza II, procentul diadelor şi prezenţa lnicrosporilor cu un diametru mai mare de
25/-lnl (lnililnicroni) au stat la baza clasificării în plante normale şi mutante.

Dintr-un nmnăr total de 153 mutante, 34 au avut fertilitatea cuprinsă Între 3,1 
15,0 iar 119, între 44,7 - 84,3 în cei doi ani studiaţi.

Toate lnutantele selectate produc polen 2n prin mecanismul genetic al primei
diviziuni de restituţie (FDR).

Rezultatele analizelor citologice efectuate în microsporogenezăşi la polen au scos
în evidenţă faptul că un nmnăr de 55 mutante prezintă o mare stabilitate în producerea
gaIneţilor 2n FDR, în condiţiile de cultivare de la Iepe Braşov şi pot fi folosite cu
succes în programul de ameliorare a cartofului.

Cuvinte cheie: Gameţi 2n FDR, diade, triade, mutante, desinapsie.

INTRODUCERE

Poliploidizarea sexuală prin gaIneţii 2n a fost identificată ca fiind mecanismul
principal cu rol în originea şi evoluţia speciilorpoliploide (HARLAN şi DE WET, 1975).

În ceea ce priveşte cartoful, formarea frecventă a gameţilor 2n la multe specii
diploide, se susţine rolul lor evolutiv în originea seriilor poliploide găsite la diferiţi

taxoni de Solanaceae tuberculifere (DEN NIJS şi PELOQUIN, 1977).
Este ilnportant faptul că acestea fac posibilă abordarea unor scheme de ameliorare

relativ eficiente ce constau în transferul direct al gennoplasmei diploide îmbogăţite, la
tetraploizi prin poliploidizarea unilaterală ( 4X x 2X) si bilaterală (2X x 2X) atât pentru

1 l.c.pc.
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obţinerea de soiuri, cât şi pentru producerea de soiuri pretabile la înmulţirea prin sămânţă

adevărată (MENDIBURU şi colab., 1974; PELOQUIN, 1982; HERMSEN, 1984a).
Formarea gameţilor2n sunt rezultatul anumitor anomalii ce au loc în cursul meiozei

sau anterioare meiozei.
Se disting două categorii de gameţi 2n: FDR şi SDR (primul, format prin

mecanismul genetic al prilnei diviziuni de restituţie şi al doilea, format prin lnecanismul
celei de a doua diviziuni de restituţie).

Sunt câteva deosebiri de bază între aceştia şi anume:
- În cazul FDR, nu are loc separarea cromozomilor homologi în anafaza 1, ci

întregul complement cromozOlnal se divide lnitotic, dând naştere unei diade cu doi
microspori nereduşi. Trebuie subliniat faptul că, în prima diviziune de restituţie,

cromatidele surori ale fiecărui crOlnozom se deplasează spre polii opuşi, la fel ca în
mitoză, şi că cei doi nuclei rezultaţi sunt, în general, identici. RAMANNA, în 1983, a
descoperit la cartofii diploizi mutante desinaptice care produc gameţi 2n fertili ca urmare
a diviziunii ecvaţionale a complelnentului cromozomal înainte de anafaza 1 a
microsporogenezei (HERMESEN şi RAMANNA, 1983);

- SDR are loc după separarea cromozomilor homologi ( după anafaza 1). În acest
caz, fiecare produs al separării (set haploid) se divide mitotic, dar cromatidele surori nu
se separă la poli. Deci, numărul dublat de cromozomi al setului haploid reprezintă gameţi

SDR.
Pentru schemele de ameliorare care implică poliploidizarea sexuală, modul de

formare a gaIneţilor 2n în clonele parentale diploide prezintă o importanţă practică

deosebită.

Gameţii 2n FDR sunt superiori datorită capacităţii lor de a menţine constituţia

genetică a clonelor parentale, inclusiv tipurile favorabile de epistazie, cu un grad minim
de recombinare (DUCHES şi QUIROS, 1988 a; JONGEDIJK şi colab, 1991).

Au existat diferenţe de opinie în ceea ce priveşte mecanismul de formare al
gameţilor 2n FDR. Afirmaţia confonn căreia aceşti gameţi s-ar forma printr-o anomalie
meiotică unică, caracterizatăprin fusuri paralele în anafaza II, nu este justificată (MOK
şi PELOQUIN, 1975a şi 1975b).

O reexaminare a fenomenului de restituţie nucleară în diferite clone diploide de
Solanum de către RAMANNA (1979), a arătat că fusurile fuzionate în metafaza II a
microsporogenezei conduc întotdeauna la diade şi microspori nereduşi.

Datorită efectului modificator al mediului asupra meiozei şi restituţiei nucleare
nu se poate spune cu siguranţăcă unul sau altul dintre mecanisme acţionează singur la
un mOlnent dat, într-o anumită clonă.

La cartof, ca şi la multe alte specii, meioza este foarte sensibilă la factorii de
lnediu cum ar fi: telnperatura, vârsta plantei, fotoperioada, prezenţa pesticidelor,factorii
fiziologici, etc. În aceste condiţii pot apărea deviaţii de la tipurile de anomalii ce apar în
mod normal.

2 Anale l.c.P.e.



Particular/faple nllcrosporogenezel ta I11Ulanlele aesmapllce ae CUrlU!

Pentru a elucida baza genetică a formării gameţilor 2n, mai mulţi citologi şi-au

propus să răspundă la următoarele întrebări:

1. Există mecanisme genetice care conduc exclusiv la formarea gameţilor FDR
sau SDR?

2. Dacă un astfel de mecanism există, care sunt criteriile citologice ce trebuiesc
adoptate pentru identificarea lor?

3. Dacă există mecanisme de restituţie nucleară controlate genetic, sunt acestea
transmise silnplu la descendenţi?

4. Care sunt factorii de mediu ce influenţează procesele meiotice, în ce fel şi în ce
grad influenţează ele?

Pentru utilizarea eficientă a gameţilor 2n în ameliorare, cunoaştereamecanismelor
citologice de fonnare a gameţilor 2n FDR şi SDR şi modul de translnitere în descendenţă

a acestor mecanisme este absolut indispensabil.
Scopul cercetărilor noastre a fost de a cunoaşte care din cele două mecanisme

genetice (FDR şi SDR) se regăsesc în diploizii existenţi în cadrullaboratorului, stabilitatea
acestor caractere în condiţiile de cultură de la ICPC Braşov şi de a elucida aspectele
citologice care detennină fertilitatea în mutante precum şi modul de utilizare a mutantelor
în procesul de atneliorare a cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material biologic s-au folosit 535 descendenţi diploizi (2n =2X =24), proveniţi
de la 3 clone diploide , şi 7 hibrizi FI (2n = 2x = 24)primite de la Wageningen şi CIP
(tabelul 1).

Materialul a fost trilnis sub formă de sămânţă, tuberculi şi plante "in vitro".
Înmulţirea şi lnultiplicarea lnaterialului s-a făcut în cadrullaboratorului.

La obţinerea diploizilor au fost ilnplicate specii ca S.andigenum, S.phureja,
s.stenotomum, S.sparsipillum şi S. tuberosum.

Materialul a fost studiat în cursul anilor 1992 şi 1993 cu plante crescute în seră în
perioada aprilie - august.

S-au efectuat analize în Inicrosporogeneză şi de fertilitate a polenului.
Meioza a fost studiată în anterele tinere recoltate în fixator format din alcool

etilic: acid propionoc (saturat cu acetat de fier) în proporţiede 3 : 1. Probele s-au păstrat

în frigider la telnperatura de 4 - 5 o C până la prelucrarea lor.
Colorarea preparatelor lnicroscopice s-a făcut cu orceină acetică 2%.
S-a studiat cOlnportarea cromozomilor în toate fazele diviziunii lneiotice. Pentru

fiecare fază s-au analizat 200 - 500 celule lnamă în diviziune, care au prezentat pereţii
celulari intacţi, cu fusuri, fraglnoplaşti şi cromozolni bine .conturaţi.

Pentru estimarea capacităţii de colorare şi mărilneamicrosporilor, probele de polen
au fost colorate cu lactophenol acid fuchsin. Frecvenţele granulelor lnari şi mici au fost
numărate direct în 5 câlnpuri lnicroscopice, alese la întâmplare (200 - 500 granule de

Voi. XXIJ 3
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La interpretarea rezultatelor s-a ţinut cont de variaţia temperaturii din perioada
Înfloritului.

IInunitatea hibrizilor (599,610 şi 620) la virusul X şi Y a fost verificatăprin testul
ELISA, În cadrullaboratorului de viroze al ICPC Braşov.

Tabelul 1
Numărul plantelor normale şi a mutantelor desinaptice din descendenţe

dihaploide şi populaţii hibride FI. Fertilitatea polenului

NI'. NI'. Fertilitate mutante

Cod plantelor plantelor
NI'.

~,~

studiate normale
mutantelor

1992 1993
DH - 703272 - BOLIVIA 50 35 15 44,7 60,0

DH 703293 - COLl.T1\·1BIA 45 25 20 84,3 73,2

DH - 703294 - COLlJI\.1BIA 60 42 18 81,2 76,0

H - 599 - K\VP - 24 - CIP 20 12 8 11,0 3,0

H - 620 - 7Y - CIP 42 30 12 15,0 5,0

H - 610 - LT - 9 - CIP 64 50 14 10,0 5,0

H BC 1032 - VlAGENINGEN 60 35 15 79,5 67,0

H - CE 1002 - VlAGENINGEN 66 52 14 53,1 49,0

H - EB 1047 - \VAGENINGEN 58 42 16 65,8 59,7

H - CD 1042 - \VAGENINGEN 70 49 21 76,9 72,3

535 392 153

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Prin exan1inarea etapelor til11purii ale profazei s-a observat foarte clar faptul că la
toate clonele studiate există o Împerechere normală a cromozomilor homologi în
pachinem atât la plantele normale, cât şi la mutante (figura 1). Condiţiile de producere a
mutaţiilor nu pot fi depistate în această etapă.

4

Figura 1 - Pachinen1
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În diplotenul târziu şi diakineză au fost frecvenţe variabile de univalenţi la unele
clone. ASelTIenea clone au avut o frecvenţă ridicată de univalenţi în n1etafaza 1 (figura
2, 3, 4). Utilizând frecvenţa ridicată a univalenţilor în metafaza 1, un număr de 153
plante din totalul de 535 studiate au fost clasificate ca lTIutante şi 392 plante normale
(tabelul 1).

Figura 2 - Diakineză 
cro111ozomi univalenţi

la plante lTIutante

Figura 3 - Diakineză - cromozomi
bivalenţi la plante normale

Figura 4 - Cro111ozo111i univalenţi în
metafaza 1 la plante mutante

S-a observat o diferenţă în etapele profazei 1între plantele mutante şi normale. În
general, lTIutantele par a avea o etapă relativ mai prelungită a acestei faze în comparaţie

cu plantele norn1ale.
Diferenţele dintre plantele nor111ale şi mutante cu privire la împerecherea

cromozomilor în n1etafaza 1 au fost mult n1ai edificatoare când s-a putut observa că, la
plantele normale, cromozo111ii au segregat şi au prezentat o anU111ită orientare pe firele
fusului nuclear spre cei doi poli, faţă de 111utante, unde cromozomii univalenţi nu au
avut nici o orientare la cei 111ai lTIulţi dintre ei (figura 5,6).

VoI. XX/I 5



Figura 5 - Cromozomi bivalenţi în
metafaza I la plante normale

Figura 6 - Metafaza I cu univalenţi

la plante mutante

Nmnărul de bivalenţi/celulă a fost cuprins între l, 1 ŞI 6, 1 la plantele mutante
(tabelul 2). S-au întâlnit şi celule cu 24 I (univalenţi).

Tabelul 2
Numărul bivalenţilor/celulă, procentul de polen colorat şi grăuncioride polen 2n

in mutantele desinaptice provenite din părinţi care produc polen 2n
COD Nr. J1llllf3.Jite. Nr. ceL .tlldis.1<> Nr. bi..::<LiceL % colorare poleJl % pole,.211

::. 100 4,2 5g,6 60,2

4 120 1,1 54,0 H,o

DH 703272
f---

6 150 2,0 30,2 g2,0

7 200 1,9 49,0 70,0

Il 130 2,1 60,0 gO,O

7 170 1,g 64,0 g5,o

Il H3 3,g 70,0 44,0

DH 703293 19 190 2,0 67,0 69,7

23 200 1,9 65,0 gl,O

31 123 1,2 69,4 g2,9

9 200 3,1 W,O g4,0

14 190 2,0 74,0 79,0

23 200 2,0 73,0 69,0
DR 703294

27 100 l,g H,O 70,1

41 112 1,1 71,0 g2,0

S3 g3 ~'IO 76,0 91,0

:3 142 2,7 30,1 43,0

4 69 6,1 23,0 52,0

II - J.IC - 1032 16 103 l,g 34,3 63,0

1e 137 3,2 45,2
~19 150 l,g 29,7 41,0

4 103 2 11 47,0 72,0

9 100 6,1 53,0 70,0

II - CE- 1002 20 169 l,e 49,0 64,1

21 Hg 5,4 52,0 67,4

22 200 3,0 50,7 69,0_.
9 191 1,9 40,1 36,2

11 100 3,2 57,g 42,1

R - EF- 11147 20 150 1,g 59,6 39,0

24 U3 1,2 6g,g 40,0__

27 79 z;: 53,9 64,0
,..--.

6 100 1,9 75,0 g6,2

10 113 2,0 61,5 100,0

R- CD-1042 17 142 l,g 66,9 100,0

27 153 3,1 69,5 93,0

35 170 2,6 57,0 gl,O

6 Anale rCpc.



Anomaliile l11eiotice observate în prima diviziune au determinat anomalii şi în a
doua diviziune a microsporogenezei reflectate într-un numărmai mare la majoritatea
mutantelor. Astfel, în metafaza II s-au observat alături de două grupuri de cromoz0111i
cu fusuri paralele şi un singur grup reprezentând fusuri fuzionate (figura 7). FOflllarea
fusurilor fuzionate este o anomalie specificămetafazei II, observată la toate mutantele.
Din punctul de vedere al a111elioratorului, fusurile fuzionate ar putea fi utile, pentru că

pot fi detectate fără ambiguitate.

Figura 7 - Metafaza II cu fusuri paralele şi fuzionate la plante mutante

Ca Uflllare a diviziunii normale, citochjneza produce tetrade (figura 8) şi diade,
triade şi celule cu ll1icronuclei în cazul anomaliilor (figura 9, 10, 11).

it'··rl
:<jt{~::.

Figura 8 - Tetrade

VoI. XX/l

Figura 9 - Diade

Figura 11 - Celule cu micronuclei
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Din observaţiilenoastre s-a putut constata că toate mutantele găsite prezintăan1bele
diviziuni 111eiotice (priina şi a doua diviziune), spre deosebire de alte clone diploide,
care produc polen 2n şi la care diviziunea a doua poate lipsi. De asemenea, s-au observat
diade inegale (figura 12), fapt semnalat şi de RAMANNA (1979) şi considerat că se
datoreşte apariţiei citochinezei independentăde diviziunea nucleului.

Figura 12 - Diade inegale la plante mutante

Granulele de polen care au avut diametrul
cuprins între 25 - 33 !J.m (milimicroni) sau între
18 - 24 !J.In, au fost clasificate ca polen "2n" sau
"n" .

Deci, ca regulă pentru clasificarea în plante Inutante şi normale, s-a luat în
considerare prezenţa univalenţilorîn metafaza I, prezenţa fusurilor fuzionate în metafaza
II, a diadelor şi procentul de grăunciori coloraţi cu diametrul mai mare de 251lm
(mililnicroni).

Dintr-un nUlnărde 153 mutante, 34 au avut mai puţin de 15% capacitate de colorare
a polenului în 1992 şi 1993, la restul, capacitatea de colorare a fost cuprinsă între 44,7
- 84,3 în cei doi ani studiaţi (tabelul 1).

Fonnarea polenului 2n FDR la 111utantele meiotice s-a dovedit a fi în strânsă

corelaţie cu prezenţaunivalenţilorîn metafaza I, formarea de fusuri fuzionate în metafaza
II, formarea diadelor şi triadelor (tabelul 3).

Tabelul 3
Tipurile de celule în metafaza II şi anafaza II şi procentul de diade, polen 2n şi

polen colorat Ia mutantele desinaptice

Nr. ~i % celulelor din MII având: Proceni

Codmutaniă
Nr. cel Fusuri Fusuri OrieJliare

analizate fuzionate paralele normală
Diade Polen2n

Polen
colorai

fir. ~~ nr. % fir. ~.'O

DH-703272 320 192 (60) 80 (25) 48 (15 ) 73,4 70,1 60,0

DH-703293 470 280 (60) 90 (19 ) 100 (21 ) 65,3 56,0 59,0

DH-703294 390 263 (67 ) 70 (18 ) 57 (15 ) 88,2 82,0 73,2

H-BC·1032 311 143 (46) 87 (28) 81 (26) 33,0 25,0 30,0

H·CE..1002 270 168 (62) 59 (22 ) 43 (16 ) 63,4 59,7 49,0

H-EB-1047 412 237 (57 ) 89 (22) 86 (21 ) 85,3 81,7 73,2

H-CD-l042 393 240 (61 ) 70 ( 18) 83 (21 ) 89,4 84,0 72,0
'--o

Toate mutantele selectate produc polen 2n în procent ridicat (figura 13). În cei doi
ani studiaţi, frecvenţa polenului 2n la mutante a fost cuprinsă între 25,0 - 84,0, iar

8 Anale rCpc.
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fertilitatea polenului între 30,0 - 73,0 (tabelul 3). Producerea de polen 2n este limitată

totuşi şi se modifică semnificativ cu schimbările condiţiilorde mediu.

Figura 13 - Polen 2n şi n la plante
mutante şi normale

Temperatura l11edie a lunilor iunie şi

iulie din perioada înfloritului a fost de 16,8
şi 19,5°C. Această temperatură a influenţat

pozitiv desfăşurarea proceselor din ll1icrosporogeneză şi deci fonnarea polenului 2n. O
temperatură mai lnare de 25°C în perioada înfloritului a provocat perturbări în meioză,

ceea ce a dus la o sterilitate accentuată a polenului, respectiv sub 10,0. Conform
cercetărilor lui VEILLEUX şi colab.(l982), temperaturile în jur de 20°C în perioada
înfloritului sunt favorizante pentru o frecvenţă bună a polenului 2n, deşi după

HERMUNDSTAD şi colab.(l987), acest lucru nu se poate generaliza.
Din observaţiile noastre, fazele de diviziune cele mai afectate de temperaturi

ridicate (peste 25°C) au fost l11etafaza I şi diviziunea a II a meiotică şi mai puţin

pachinemul şi faza de tetradă.

Unele dintre mutante au avut o fertilitate ridicată, stabilă în cei doi ani studiaţi,

respectiv anul 1992 şi 1993. Cea mai mare stabilitate au avut-o mutantele descendente
din DH - 703294, H - EB 1047 şi H.CD. 1042.

Rezultatele acestor studii indică faptul că ar fi posibil să se obţină mutanţi

desinaptici cu un grad considerabil de fertilitate l11asculină şi procent de polen 2n, cu o
oarecare stabilitate în anumite condiţii de lnediu pentru a fi utilizaţi cu succes ca părinţi

masculi în procesul de ameliorare, la nivel diploid.

CONCLUZII

1. Criteriul neîluperecherii cromozon1ilor în metafaza 1a fost util pentru a clasifica
fără alnbiguitate cei lnai mulţi dintre mutanţi.

2. Folosirea eficientă a dihaploizilor presupune o fertilitate satisfăcătoare pentru
o ameliorare efectivă la nivel diploid.
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THE CHARACTERISTICS OF MICROSPOROGENESISAT POTATO
DESYNAPTIC MUTANTS

Abstract

The identification ofdiploid c10nes and hybrids with a good frequency of2n FDR
garnetes formation in the biological material used in the laboratory, widens the possibility
of direct transfer of germplasm from diploids to tetraploids and offers the opportunity
ta approach the breeding schelne at diploid level, starting with 4X x 2XFDR or 2XFDR

2XFDR crossings in order to produce varieties with high productivity and resistance
to and diseases.

Out of 535 progenies proceeding from 3 c10nes and 7 diploid hybrids cultivated
1992 - 1993, 153 desynaptic 111utants were screened.

10 Anale ICPe.



The frequency of univalents in diakinesis and metaphase 1, the occurrence of
fussed spindles in metaphase II, the percentage diads as well as the occurrence of
microspores with diameter bigger than 25Jlm were the basis for classification ofnormal
and mutant plants.

Out of 153 mutants, 34 had the fertility between 3,1 and 15,0 and 119 between
44,7 and 84,3. All the selected mutants produce 2n pollen through the genetic mechanism
of First Division Restitution (FDR).

The results ofthe cytological analysis perfonned on microsporogenesis as well as
on pollen, elnphasize that 55 mutants show a high stability regarding the production of
2n FDR gametes under the climatic conditions from ICPC Braşov, and that these
mutants can be succesfuly used in the potato breeding program.

Keywords: 2n FDR gametes, diads, triads, mutants, desynapsis

Tables:

1. Number of nonnal plants and desynaptic mutants from dihaploid descendents
and hybrid populations FI' Pollen fertility

2. Number ofbivalents/cell, percentage ofcoloured pollen and pollen grains 2n in
desynaptic lnutants resulted frOln parents that produce pollen 2n

3. Types of cells in metaphase II and anaphase II and percentage of diads, pollen
2n and coloured pollen at desynaptic lnutants

Figures:

1. Pachinem
2. Diakinesis - univalent chromosomes at mutant plants
3. Diakinesis - bivalent chrOlnosOlnes at norn1al plants
4. Univalent chrOlnosomes in metaphase 1 at mutant plants
5. Bivalent chromosOlnes in metaphase 1at nonnal plants
6. Metaphase 1with univalents at mutant plants
7. Metaphase II with paralel and fussed spindles at mutant plants
8, Triads
9. Diads
10. Triad with meiotic continuous bridge
11. Cells with micronuclei
12. Unequal diads at mutant plants
13. Pollen 2n and n at mutant and normal plants
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EREDITATEA CARACTERULUI DE REZISTENTĂLA,
NEMATOZII CU CHISTIAURIIAI CARTOFULUI,
GLOBODERA ROSTOCHIENSIS WOLL.

GH. BOŢOMANl, T. GOREA 1, GH. PAMFIU

REZUMAT

A fost realizat un program de hibridare între soiuri sensibile şi rezistente având ca
sursă de rezistenţă speciile Solanum andigenum şi Solanum vernei.

Astfel, s-au realizat 29 de combinaţii cuprinzând părinţi rezistent cu rezistent,
rezistent cu sensibil, sensibil cu sensibil în cadrul fiecărei surse, precum şi combinaţii

între cele două surse de rezistenţă. Populaţiile hibride au fost comparate din punct de
vedere al frecvenţei fenotipurilor rezistente cu populaţiileautofecundate şi cu segregarea
teoretică, utilizând testul Chil de segregare. În cazul ambelor surse s-a constatat o
ereditate monogenicădominantă, tetrasomică.

Cuvinte cheie: cartof, rezistenţănematozi, ereditate.

INTRODUCERE

I1nediat după identificarea rezistenţei în Solanum andigenum (provenienţaCPC 
1673), TOXOPEUS şi HUIJSMAN (1953) au constatat, pe baza examinării

descendenţelorhibride, că inhibarea înmulţiriiparazitului pe rădăcini şi formăriide noi
chişti este determinatăde o genă dominantă H

1
• Mai târziu, în 1957, COLE şi HOWARD,

în acelaşi timp cu ROTHACKER (1957), confirmă această ipoteză prin testarea segregării

descendenţilor proveniţi din retroîncrucişareagenotipurilor rezistente şi sensibile cu
forme rezistente de Solanum andigenum, consacrând ereditatea caracterului de rezistenţă

ca fiind monOlner dominantă într-o structură tetraploidă, în care gena poate să apară pe
cei 4 cron10zomi omologi de 1-4 ori.

COLE şi HOWARD (1957) presupun că rezistenţa provenită din Solanum
andigenum CPC - 1692 nu este determinată de o singură genă dominantă. Ei caută să

explice devierile mici de la raportul de segregare monogenică, parţial prin acţiunea

unor gene modificatoare şi parţial prin dubla reducţie.

Presupunerile lui TOXOPEUS şi HUIJSMAN (1953) că rezistenţa din clona de
Solanum andigenum - 1685 este determinatăde două gene complementare K şi L nu a putut
fi reconfirmată de cercetările lui HUIJSMAN (1955). Mai târziu s-a constatat că gena H j din
Solanwn andigenum detennină rezistenţă numai împotriva patotipului cel mai răspândit Ro j •

I LC.PC. Braşov

12 Anale rCpc.
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o genă asemănătoare ca segregare şi ca acţiune cu gena H
1
împotriva patotipului

COlnun Ro] identifică ROSS (1962) în Solanumfomatinae şi SCURRAH şi colab. (1973)
în Solanum vernei.

Rezistenţa identificată în alte provenienţe de Solanum andigenum experimentate
de HOWARD şi colah. (1970), PARROTT şi TRUDGILL (1970), HOWARD şi FULLER
(1971), HUNIJUS şi SCHEIDT (1974) a fost explicată de autori ca fiind determinată

poligenic. Un astfel de determinism al rezistenţei a fost identificat în unele provenienţe

de Solanum vernei şi acţionează nu numai împotriva patotipului comun Ro l' dar şi

împotriva altorpatotipuri de Globodera rostochiensis şi Globodera pallida. HUIJSMAN
(1972) comunică despre o formă de rezistenţă determinată poligenic împotriva
patotipurilor Ro

2
, R0

3
şi a patotipului Pa

2
• Acelaşi autor afinnă, în 1975, că rezistenţa

împotriva patotipurilor de Globodera pallida provenită din Solanum vernei şi din alte
specii sălbatice este mai puţin expresivă genetic decât rezistenţa deternimată de gena
H

J
din Solanum andigenum.

Pentru rezistenţa împotriva patotipului Ro I din Solanum vernei, PLAISTED şi

colab. (1962) au făcut responsabile două gene majore (B şi C), fiind suficientăprezenţa

unui singur factor din cei doi, pentru expresia fenotipică a rezistenţei. Dacă sunt prezenţi
ambii factori B şi C într-un genotip, expresia rezistenţei este mai puternică.

ROSS (1966; 1969) ajunge la concluzia că în Solanum vernei acţionează un
complex de 4 gene principale a căror acţiune este influenţată de o constelaţie poligenică.

Mai târziu, SCURRAH şi colah. (1973) raportează că un locus în Solanum vernei segregă
asemănător ca şi gena H

1
din Solanum andigenum. Pe baza unei eredităţi poligenice a

rezistenţei din Solanum vernei pentru Globodera pallida, PHILLIPS şi colab. (1979)
calculează efecte ale capacităţii combinative generale şi specifice. Efecte combinative
comunică şi LELLBACH cu trei ani mai devreme (1976), lucrând cu lnai multe
provenienţe de Solanum vernei pentru rezistenţa la patotipul 77 (Pa

3
) al nematodului

Globodera pallida.
Încercarea de a utiliza genele de rezistenţă din Solanum andigenum şi din Solanum

vernei într-un progrmn de ameliorare în Marea Britanie a dus la concluzia că ereditatea
lor nu este simplă şi i-au sugerat lui PHILLIPS şi DALE (1982) ideea de a compara
distribuţia fenotipurilor rezistente în descendenţe hibride dintre soiurile de cartof şi

speciile Solanum vernei şi Solanum andigenum CPC - 2802 şi CPC - 1675 (H I).

Rezultatele au delnonstrat că descendenţele cu Solanum vernei şi Solanum andigenum
CPC - 2802 au avut o distribuţie continuă a numărului de chişti în timp ce CPC - 1675
(H

I
) a segregat în fenotipuri cu chişti şi fenotipuri libere de chişti. De aici au tras concluzia

că rezistenţa din Solanum vernei şi Solanum andigenum CPC - 2802 este complexă şi

probabil poligenică. În continuarea acestei serii de cercetări,PHILLIPS şi DALE (1982)
dovedesc în încrucişări dialele incomplete că în transmiterea rezistenţei acestor două
surse există efecte clare de valori combinative generale şi specifice. PHILLIPS şi colab.
(1979) găseşte o interacţiune genotip - lnediu în exprimarea cantitativă a rezistenţei la
specia Solanum vernei când este vorba de patotipurile specializate.
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De SCURRACH şi colab. (1973) studiază reacţia descendenţelor provenite din
încrucişarea unor forme tetraploide de Solanum vernei cu Solanum andigenum H] prin
infestare cu patotipul ROI a speciei Globodera rostochiensis şi constată prezenţa activă

a doi loci dominanţi. Ei sugerează prezenţa în Solanum vernei a unei gene care segregă

în acelaşi mod ca şi gena HI din Solanum andigenum când este pusă în situaţia să

reacţioneze împotriva patotipului Ro J'

Din sinteza rezultatelor ştiinţifice pe plan mondial asupra principalelor surse de
rezistenţă la nematodul auriu cu chişti al cartofului se conturează concluzii contradictorii
asupra valorii de ameliorare a acestor surse şi mai cu seamă a eredităţii caracterului.

Eficienţa unui program de ameliorare, având ca obiectiv de bază rezistenţă la
nematozi, cere imperios cunoştinţe precise asupra surselor celor mai accesibile şi mai
ales asupra eredităţii caracterului de rezistenţă din sursa utilizată.

Investigarea acestor două aspecte a constituit obiectul cercetărilor sintetizate în
această lucrare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru studiul eredităţii caracterului de rezistenţă sau folosit două surse mai
utilizate, Solanum andigenum şi Solanum vernei, sub forma unor soiuri care posedă

gene de rezistenţă provenite din aceste două specii (tabelul l).
Tabelull

Materialul biologic folosit, grupat pe surse de rezistenţă

Sursa de rezistenţă
Număr de

Nr. cri. Categoria materialului şi tipului de
combinaţii

combinaţie

1 Solanum andigcnum

1.1 Soiuri rezistente x soiuri sensibile 2

1.2 Soiuri sensibile x soiuri rezistente 2

1.3 Soiuri rezistente x soiuri rezistente 2

1.4 Soiuri sensibile x soiuri sensibile 2

1.5 Soiuri rezistente autofecundate 5

1.6 Soiuri sensibile autofecundate 4

2 Solanum vcrnci

2.1. Soiuri rezistente x soiuri sensibile 1

2.2. Soiuri sensibile x soiuri rezistente 1

2.3. Soiuri rezistente x soiuri rezistente 2

2.4. Soiuri rezistente autofecundate 2

3 Solanum andigenum x Solanum vernci

3.1. Soiuri S. vernei x soiuri S. andigenum 4

3.2. Soiuri S. andigenum x soiuri S. vernei 2

Total descendenţeanalizate 29
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Ca soiuri rezistente purtătoare a genei H
J
din Solanum andigenum au fost folosite

soiurile Concorde, Gloria, Anosta, Maris Piper şi Fauna, iar ca soiuri sensibile Adretta,
Super, Manuela, Carpatin şi Desiree.

Pentru SUrsa de rezistenţă Solanum vernei s-au folosit soiurile Promesse şi Astarte,
iar ca soi sensibil Manuela.

În acest fel s-a realizat un nUlnărde 18 cOlnbinaţii hibride şi Il populaţiiobţinute

prin autofecundare, din care 7 populaţii autofecundate din soiuri rezistente. Mărimea
populaţiilor hibride şi a celor obţinute prin autofecundare a fost de 66 până la 232
indivizi trecuţi prin testare cu rezultate clare. Au fost preferate soiurile de mai sus pentru
însuşirea lor de a forma inflorescenţe bogate, cu flori fertile şi pretabile la hibridare în
ambele direcţii atât ca genitor matern, cât şi patern.

Majoritatea soiurilor utilizate formează în condiţii normale bace cu seminţe prin
autofecundare.

Cu aceste soiuri s-au realizat următoarele combinaţii hibride:

• soiuri Solanum andigenum x soiuri Solanum vernei:

Astarte x Gloria;
Astarte x Concorde;
Astarte x Fauna;
PrOlnesse x Anosta.
Concorde x Astarte;
Anosta x Promesse.

Plecând de la comportamentul cOlnplex al plantei de cartof, din punct de vedere al
biologiei înfloririi şi al fructificării, am ales pentru realizarea con1binaţiilor hibride
Între soiurile nominalizate, tehnica polenizării florilor castrate pe lăstari detaşaţi (lnetoda
decapitării) McLEAN şi STEVENSON (1952), PELOQUIN şi HOUGAS (1958,1959).

1. Pentru sursa de rezistenţăSQlanum andigenum
• combinaţii rezistent x sensibil: Concorde x Adretta şi Concorde x Super;
• combinaţii sensibil x rezistent: Adretta x Concorde şi Manuela x Gloria;
• combinaţii rezistent x rezistent: Anosta x Gloria şi Concorde x Maris Piper;
• con1binaţii sensibil x sensibil: Carpatin x Desiree şi Manuela x Carpatin.
Combinaţiilehibride au fost comparate cu populaţiile realizate din autofecundarea

soiurilor rezistente: Concorde, Gloria, Anosta, Maris Piper, Fauna şi a soiurilor sensibile
Super, Manuela, Carpatin şi Desiree.

2. Pentru sursa de rezistenţăSolanum vemei
• combinaţii rezistent x sensibil: Promesse x Manuela;
• combinaţii sensibil x rezistent: Manuela x PrOlnesse;
• combinaţii rezistent x rezistent: PrOlnesse x Astarte şi Astarte x Promesse.
Pentru cOlnparare s-au folosit populaţii autofecundate din soiurile Promesse şi

Astarte.
3. Pentru sursa de rezistenţă combinată

• soiuri Solanum vernei x soiuri Solanum andigenum:
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Pentru a avea siguranţa viabilităţii şi fertilităţii polenului, înainte de utilizare, fiecare
probă de polen a fost examinată citologic prin colorare cu soluţie de aceto-carmin şi 2
3-4 TrypheniltetrazolimTIchlorit (DIACONU, 1962; GOREA, 1973).

Sticlele cu lăstarii castraţi şi polenizaţi s-au aşezat într-o seră rece, cu expoziţie

nordică, pentru a se păstra o perioadă cât mai lungă fără a se usca sau a fi afectaţi de
putregaiurile pectolitice.

Când bacele au ajuns la n1ărimeanormală au fost recoltate împreunăcu etichetele
care inscripţionaucombinaţia şi puse în vase Petri pentru maturare.

După lnaturare s-au extras seminţele prin lnacerare şi spălare, s-au uscat şi s-au
păstrat în punguliţede hârtie etichetate până la semănat.

Toate combinaţiile s-au realizat în anul 1991, iar cele care nu au reuşit au fost
repetate în anul 1992.

Selnănatul s-a făcut în lădiţe de 20/30 cn1, într-un amestec de 1: 1: 1 pământ de
ţelină, mraniţă şi nisip.

Pentru a mări procentul de germinare, seminţele au fost tratate cu o soluţie de acid
giberelinic 500 ppln (FISCHNICH şi KRUGER, 1959; GOREA, 1968). După răsărire,

când tinerele plăntuţe aveau 2 frunzuliţe, au fost repicate în lădiţe şi apoi plantate în
ghivece de 10 cm diametru. Ghivecele au fost plasate pe parapeţide beton în seră, udate
şi tratate contra afidelor şi musculiţei albe în mod ritlnic.

La recoltare s-a individualizat în cadrul populaţiei şi s-a indexat fiecare plantă de
la care s-au luat trei tuberculi în vederea efectuării selecţiei pentru rezistenţă.

Pentru testarea rezistenţei, a fost utilizată lTletoda ghivecelor de pământ ars, cu
dian1etrul de 7 cm, în condiţii de laborator (figura 1).

Figura 1- Metoda de testare a rezistenţei în ghivece de pământ ars.

16 Anale J.c.pc.



Nu s-a putut utiliza metoda tuburilor din plastic conice datorită dimensiunii reduse
a tuberculilor (sub 4 cm. în diametru) care au provenit din seminceri.

Semănatul, repicatul şi obţinerea tuberculilor la ghiveci s-a efectuat în decursul
anului 1993, în serele I.C.:P.C. Braşov, iar testarea rezistenţei, în anul 1994, în cadrul
Centrului Făgăraş. Pentru infestare s-a folosit populaţia de nematozi de la Joseni, jud.
Harghita în care predomină patotipul ROI 4'

După efectuarea testării rezistenţei:s-au separat fenotipurile pe care s-au format
chişti, fiind considerate sensibile.

Prin calcul aritmetic s-a făcut raportul de segregare între fenotipurile rezistente şi

cele sensibile în valori absolute şi procentuale.
Rapoartele de segregare obţinute au fost comparate cu cele teoretic aşteptate,

utilizându-se testul Chil după PENA (1986) şi RASCH şi colab. (1978).
Compararea populaţiilor între ele, din punct de vedere al apartenenţei la acel~şi raport

de segregare, s-a făcut cu ajutorul testului de omogenitate după ERNA WEBER 1961.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Realizarea combinaţiilorhibride
La grupa soiurilor cu rezistenţă la NCC, provenită din specia Solanum andigenum,

au fost polenizate un număr foarte diferit de flori. În cazul combinaţiei Concorde x
Maris Piper s-au polenizat 121 de flori, iar pentru combinaţiaManuela x Gloria 368 de
flori. Un nUlnărmai mic de flori s-au polenizat la cele două cOlnbinaţiicu soiuri sensibile,
respectiv Carpatin x Desiree (86) şi Manuela x Carpatin (82) (tabelul 2).

Tabelul 2
Realizarea combinaţiilorhibride din sursa de rezistenţăSolunum undigenum

I I
Flori

I Bace legate I FloriJbacă
Cod Combinaţia polenizate

(nr)
(nr) (nr)

1.1. Soiuri rezistente x soiuri sensibile

1.1.1. IConcorde x Adretta I 204 I 82 I 2,49

1.1.2. IConcorde x Super I 186 I 76 I 2,44

1.2. Soiuri sensibile x soiuri rezistente

1.2.i. IAdretta x Concorde 1 128 I 32 I 4

1.2.2. IManuela x Gloria I 368 I 196 I 1,88

1.3. Soiuri rezistente x soiuri rezistente

1.3.1. IAnosta x Gloria I 136 I 36 I 3,78

1.3.2. IConcorde x Maris Piper I 121 I 24 I 5,04

1.4. Soiuri sensibile x soiuri sensibile

1.4.1. ICarpatin x Desiree I 86 I 24 I 3,58

1.4.2. IManuela x Carpatin I 82 I 36 I 2,28

Numărul de bace legate a fost diferit, în funcţie de numărul de flori polenizate,
dar şi de gradul de fertilitate şi de compatibilitate a partenerilor încrucişaţi. Astfel, cel
mai nlare număr de bace s-a obţinut la combinaţia Manuela x Gloria (196) şi cel mai
mic la combinaţia Concorde x Maris Piper (24).
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Gradul de fructificare este însă mai bine exprimat de numărul de flori polenizate
pentru a realiza o bacă. Rezultatele cele mai bune s-au obţinut la combinaţia Manuela x
Gloria cu 1,88 flori polenizate pentru o bacă, urmată de combinaţia a două soiuri sensibile:
Manuela x Carpatin (2,28) şi apoi de Concorde x Super (2,44).

Numărul cel mai mare de flori polenizate pentru a obţine o bacă l-a necesitat
combinaţia Concorde x Maris Piper cu 5,04 flori / bacă, urmată de Adretta x Concorde
cu 4 flori / bacă.

În general, rezultatele nu scot în evidenţă o diferenţiere a soiurilor cu gene de
rezistenţă din Solanum andigenum faţă de soiurile sensibile în ceea ce priveşte

comportarea la fructificare în procesul de hibridare.
În cazul hibridărilorcu soiuri având gene de rezistenţă la Globodera rostochiensis

provenite din specia Solanum vernei, rezultatele nu se deosebesc marcant de cele discutate
anterior (tabelul 3). Şi în acest caz, pentru a realiza o bacă hibridă, a fost necesar să se
polenizeze între 2,52 şi 3,20 flori, rezultatele cele mai bune înregistându-se la combinaţia

Manuela x Promesse şi Promesse x Astarte. Cu aceste valori nici grupul de soiuri, având
în genealogia lor Solanum vernei, nu manifestă greutăţi în realizarea combinaţiilor

hibride, rezultatele depinzând mai mult de condiţiile în care are loc fecundarea şi

fructificarea şi de compatibilitatea individuală a partenerilor.
Tabelul 3

Realizarea combinaţiilorhibride din sursa de rezistenţăSolanum vernei

Flori
Bace legate Fiori/bacă

Cod Combinaţia polenizate
(fir)

(nr) (nr)

2.1. Soiuri rezistente x soiuri sensibile

2.1.1. Promesse x Manuela 112 36 3,11

2.2. Soiuri sensibile x soiuri rezistente

2.2.1. Manuela x Promesse 217 86 2,52

2.3. Soiuri rezistente x soiuri rezistente

2.3.1. Promesse x Asparte 85 36 2,66

2.3.2. Astarte x Promesse 326 102 3,20

Nici poziţia ca partener matern sau patern nu pune restricţii, dacă floarea este
n10rfologic şi funcţional fertilă.

La combinarea hibridă a soiurilor având gene de rezistenţă din Solanum andigenum
soiuri rrvând gene de rezistenţă din Solanum vernei, rezultatele obţinute sunt foarte

omogene (2,07-3,03 flori polenizate / bacă; tabelul 4).
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Tabelul 4
Realizarea combinaţiilorbibride din surse de rezistenţă combinate,

S. andigenum x S. vernei

Flori
Bace legate Flori/bacă

Cod Combinaţia polenizate
(nr)

(nr) (nr)

3.1. Soiuri Solanum vemei x soiuri Solanum andigenum

3.1.1. l\starte x (}loria 236 111 2,13

3.1.2. l\starte x Concorde 230 97 2,37

3.1.3. l\starte x Fauna 326 123 2,65

3.1.4. Promesse x l\nosta 85 42 2,07

4.2. Soiuri Solanum andigenum x soiuri Solanum vemei

4.2.1. Concorde x l\starte 208 86 2,42

4.2.2. l\nosta x Promesse 85 28 3,03

Nu se conturează avantaje, din punct de vedere al fructificării, la utilizarea unei
anumite poziţii a acestor două grupe de soiuri la combinarea între ele.

Poziţia de partener patern este impusă doar de gradul de fertilitate a polenului,
însuşire de soi şi nu de grupă de soiuri aparţinând la o sursă genetică.

Rezultatele din tabelele 2,3 şi 4 pe lângă faptul că au realizat populaţiile hibride
pentru studiul eredităţii caracterului de rezistenţă, Solanum andigenum şi Solanum vernei,
încorporate în soiuri cultivate, pot fi utilizate cu succes din punct de vedere hibridologic
în diferite combinaţii cerute de programele de ameliorare.

Rezultate privind examinarea rezistenţei la nematodul auriu Globodera
rostochiensis a populaţiilor bibride

Mărimeapopulaţiilorhibride şi a celor provenite prin autofecundare , care au fost
examinate prin infestare artificială în laborator, a fost diferită dar suficient de mare
pentru a obţine valori ale rapoartelor de segregare cât mai apropiate de cele teoretice
(tabelul 5).

La cOlnbinaţiile hibride cu soiuri din sursa Solanum andigenum, Inărimea

populaţiilora oscilat între n=103 indivizi la combinaţia Concorde x Maris Piper şi n=216
indivizi la combinaţia Adretta x Concorde. Populaţiile realizate prin autofecundare au
avut un numărde indivizi peste 120, cu excepţiapopulaţieiprovenite din autofecundarea
soiului Fauna (n=66), iar soiul Maris Piper autofecundat a fost reprezentat de o populaţie

cu 232 seminceri examinaţi.
În urma analizării rezistenţeis-au obţinut următoarele rezultate:
• Când soiul purtător al genei H

1
a fost folosit ca partener matern, ex. Concorde

x Adretta, din 184 indivizi examinaţi, 99 reprezentând 53,8% au manifestat fenotipic
rezistenţă faţă de 85 indivizi care au fost sensibili;
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Tabelul 5
Rezultatul testării rezistenţei la nematodul cu chişti al cartofului;

sursa de rezistenţă; S. andigenum

Rezultatul testării
Segregarea teoretică

Cod Combinaţia Număr (nr) Chi2
Rezistenţe

(%)
Rezistent Sensibil Rezistent Sensibil Raport

1.1. Soiuri rezistente x Soiuri sensibile

1.1.1. Concorde x Adretta 184 99 85 92 92 1:1 30,2036 53,8

1.1.2. Concorde x Super 195 96 99 97,5 97,5 1:1 82,9898 49,13

1.2. Soiuri sensibile x Soiuri rezistente

1.2.1. Adretta x Concorde 216 119 97 108 108 1:1 13,4426 55,09

1.2.2. Manuela x Gloria 213 110 113 106,5 106,5 1: 1 37,3073 51,64

1.3. Soiuri rezistente x Soiuri rezistente

1.3.1. Anosta x Gloria 210 141 69 157,5 52,5 3:1 13,3901 67,14

1.3.2. Concorde x Maris 103 71 32 77,25 25,75 3: 1 15,4978 68,93
Piper

1.4. Soiuri sensibile x Soiuri sensibile

1.4.1. Carpatin x Desiree 205 O 205 O 205 1:? 100 O

1.4.2. Manuela x Carpatin 205 1 204 O 205 1:? 94,4319 O

1.5. Soiuri rezistente autofecundate

1.5.1. Concorde 178 137 39 133,5 44,5 3:1 37,9749 76,96
autofecundat

1.5.2. Gloria autofecundat 129 21 38 96,75 32,25 3: 1 24,235 70,54

1.5.3. Anosta 197 131 66 147,75 49,25 3:1 0,5854 66,49
autofecundat

1.5.4. Maris Piper 232 164 68 174 58 3:1 12,948 70,68
autofecundat

1.5.5. Fauna autofecundat 66 46 20 49,5 16,5 3: 1 31,9775 69,69

1.6. Soiuri sensibile autofecundate

1.6.1. Super autofecundat 122 O 122 O 122 1:? 100 O

1.6.2. Manuela 189 O 189 O 189 1:? 100 O
autofecundat

1.6.3. Carpatin 166 O 166 - 166 1:? 100 O
auto fecundat

1.6.4. Desiree 216 O 216 O 216 1:? 100 O
autofi.:;cundat

• La cOlnbinaţia Concorde x Super, rezultatele sunt asemănătoare; din 195 indivizi
eXeuninaţi, 96 au fost rezistenţi, reprezentând 49,13%

• Comparând segregarea obţinută

una teoretică aşteptată de 1: 1, ele nu diferă semnificativ. Testul ChF la ambele
g0111binaţiinu le deosebeşte de segregarea teoretică aşteptată;
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• Când soiurile rezistente, Concorde şi Gloria, au fost folosite în hibridare ca
partener patern, s-a obţinut un procent de plante rezistente asemănător cu situaţia

anterioară astfel: în combinaţia Adretta x Concorde din 216 indivizi 119 reprezentând
59,Q9010 au fost rezistenţi, iar la combinaţia Manuela x Gloria din 213 indivizi examinaţi
110 reprezentând 51,64% au fost rezistenţi. Şi în acest caz, raportul de segregare de 1: 1
realizat, este confirmat de testul Chj2;

• La încrucişarea soiurilor rezistente între ele, din 21 Oindivizi la combinaţia Anosta
x Gloria 141, reprezentând 67,14% au fost rezistenţi, iar la combinaţia Concorde x
Maris Piper din 103 indivizi examinaţi 71, reprezentând 68,93% au fost rezistenţi. în
ambele cazuri testul Chil confirmă un raport de segregare de 3: 1;

• între hibrizii dintre soiurile sensibile nu au fost identificate fenotipuri rezistente
deşi populaţiile celor două combinaţii au depăşit 200 de indivizi examinaţi;

• în cinci populaţii obţinute prin autofecundarea soiuri lor rezistente Concorde,
Gloria, Anosta, Maris Piper şi Fauna, soiuri care în combinaţiile hibride au reuşit ca
genitori, procentul de fenotipuri rezistente a oscilat între 66,49% şi 76,96%, încadrându
se în raportul de segregare de 3: 1;

• în populaţiileobţinute prin autofecundarea soiuri lor sensibile Super, Manuela,
Carpatin şi Desiree nu au apărut fenotipuri rezistente.

Analizând rezultatele testării de laborator a două populaţii hibride, reciproce între
soiurile Promesse, cu gene de rezistenţă pentru Globodera ros/ochiensis din specia
Sola"um vemei şi soiul sensibil Manuela s-au obţinut următoarele rezultate:

• La combinaţia Promesse x Manuela din 190 de indivizi, 170 (89,47%) au fost
rezistenţi, iar în combinaţia reciprocă, din 82 de indivizi 67 (80,72%) au fost rezistenţi.

în ambele cazuri testul Chil atestă un raport de segregare de 5: 1;
• Hibridând două soiuri rezistente între ele, ambele având genele de rezistenţă

din Solanum vemei, s-au obţinut rezultate contradictorii (tabelul 6).
De remarcat este faptul că, şi la populaţiile hibride şi autofecundate ale soiuri lor

cu gene de rezistenţă dinSolanum vernei, la testare, indivizii s-au grupat în două categorii:
1.- fără nici un chist viabil pe rădăcini, considerate rezistente;
2.- plante cu peste 30 de chişti pe rădăcini considerate sensibile.
Nu au existat forme cu număr variabil de chişti între O şi 30, care să indice o

rezistenţă graduată ce ar putea fi determinată poligenic.
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Tabelul 6
Rezultatul testării rezistenţeicartofului la nematodul cu chişti;

sursa de rezistenţă:S. verne;

Raultltul
SqrqIru ttortlktc•• Comblnllil Npmlr testArii (nr) CtlI2

Railtn!e

RQÎsttn Sf:nsibil -, Stntibil I Aapor1
(%)

2.1. Soiuri ~isl~nl~:re Soiuri sensibile

.1.1. Prom~sse:re M.nucla 190 [170 ro ~~8. 33 ~~. 67 5:1 r3
.

152 89.47
1:1

2.2. Soiuri sensibile :re Soiuri rezist~nt~

2.2.1. Manuela:re Promene 82 r7 1" ~~.16 ~~.83 5;1 ~3, 301 80,72
',S 1,' 1:1

2.3. Soiuri rezistente :re Soiuri ~islenle

.3.1. Promessc: :re Aspane ,,. ,.. 18 113.66 10.33 Il ;1 1,27 85,48
3 , 3:1 ,702

.3.2. jAstane :re Promesse '" .. • 102.66 ,33 11;1 100 ".. • 3:1

2.4. Soiuri rezistente aUlofecundate

.4.1. ~""....- 190 170 O 184,7 ~ 35:1 89.47
142,5 1,' 3:1 ,-

04.2. stane aUlofecundal 188 "9 9 'OI 1 3;1 3,6224 13,62

Combinând cele două surse de rezistenţă, prin hibridarea soiuri lor cu gene din
sursa Solanum vemei cu soiuri având gene din Solanunl andigenum s-au obţinut rezultate
asemănătoare, ca atunci când s-au hibridat Între ele soiuri aparţinând la aceeaşi sursă

(tabelul 7). Astfel combinaţiileAstarte x Gloria, Astarte x Concorde şi Astarte x Fauna
au avut un procent de fenotipuri rezistente cuprins Între 67 şi 70% , Încadrându-se În
raportul de segregare de 3: 1.

Combinaţia Promesse x Astarte a avut din 105 indivizi 97 rezistenţi şi numai 8
sensibili, apropiindu-se foarte mult de un raport teoretic de II: 1.

Când sursa din Solanum vemei a fost utilizată ca polenizator, rezuJtatele au fost la
fel. Combinaţia Concorde x Astarte a avut 73% fenotipuri rezistente, Încadrându-se În
raportul de segregare de 3: 1, iar combinaţia Anosta x Promesse cu 83:28 tot un raport
de 3, l.

Atunci când soiul Promesse s-a folosit ca mamă, din 124 de indivizi examinaţi

106 (85,48%) au fost rezistenţi şi numai 18 au fost sensibili. Când soiul Promesse a fost
folositca partenerpolenizator, din 112 indivizi 84 (75%) au fost rezistenţi şi 28 sensibili.
Testul Chil indică un raport de segregare de II: I În primul caz şi de 3: I În celălalt caz.

Examinând rezistenţa in populaţii de plante obţinute prin autofecundarea celor
două soiuri, s-au obţinut pentru soiul Promesse 170 de fenotipuri rezistente şi numai 18
sensibile, Încadrându-se Într-un raport de segregare de 35: 1, iar la soiul Astarte, din 188
de indivizi testaţi 139 au fost rezistenţi şi 49 sensibili, Încadrându-se Într-un raport de
segregare de 3: 1.
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Tabelul 7
Rezultatele testăriirezistenţeicar-tofului la nematodul cu chişti;

surse de rezistenţăcombinată:S. andigenum x S. vernei

Rezultatul
Segregarea teoretică

Cod Combinaţia Număr testării (nr) Chil
Rezistenţe

Rezistent Sensibil Rezistent Sensibil Raport
(%)

3.1. Soiuri S. vernei x soiuri S. andigenum

3.1.1. Astarte x Gloria 212 150 62 159 53 3:1 15,3448 70

3.1.2. Astarte x Concorde 201 141 60 150,75 50,25 3:1 11,225 70

3.1.3. Astarte x Fauna 208 140 68 156 52 3:1 1,041 67

3.1.4. Promesse x Anosta 105 97 8 96,25 8,75 Il: 1 79,1149 92
78,75 26,25 3:1 0,0039

3.2. Soiuri S. andigenum x Soiuri S. vernei

3.2.1. Concorde x Astarte 192 142 50 144 48 3: 1 12, 5509 73

3.2.2. Anosta x Promesse 1I3 83 28 103, 59 9,41 Il: 1 O 73
84,75 28,25 3:1 84,4747

Deosebit de contradictorieeste comportarea soiului Promesse, care în poziţiade
pa~tener!polenizator atât cu soiul rezistent Astar1:e (din sursa Solanum vernei), cât şi cu
soiul Anosta (din sursa Solanum andigenum) a dat rapoarte de segregare de 3: 1, în timp
ce utilizat ca n1aInă a dat descendenţăcare a segregat în raport de Il: 1.

Discutarea rezultatelor

La interpretarea rezultatelor cu privire la ereditatea caracterului de rezistenţă a
cartofului la nematodul cu chiştiGlobodera rostochiensis, patotipul Ro14 trebuie plecat
de la următoarele aspecte: '

• Patotipul agentului patogen utilizat;
• Determinismul genetic al rezistenţei din sursa utilizată;

• Structura genetică şi organizarea cariologică a cartofului ca plantă gazdă şi

obiect al lucrărilor de aIneliorare...
• Populaţia de nematozi de la loseni - Lăzarea, judeţul Harghita, depistată pentru

prima dată în ţara noastră în anul 1984, a :fost indexată ca fiind patotipul ROI 4'
Autenticitatea indexării a fost confirmată şi de cercetările făcute asupra acestei populaţ{i,
utilizându-se metoda focalizării izoelectrice.

Patotipul poate fi echivalent cu Ro] după KORT şi colah. (1977), cu A după

CANTO-SAENZ şi SCURRAH (1977) şi cu patotipul1 în clasificarea făcută de ENGEL
şi STELTER (1977). Încă din 1985, TRUDGILL analizeazăun vast material genetic în
relaţia patogen - plantă gazdă şi opinează pentru a considera patotipurile ROI şi R04 ca
un singur patotip şi îl indexeazăRO I4.

• Gena de rezistenţă cea mai utilizată în crearea materialului de ameliorare şi în
studiile de genetică pentru acest patotip, a fost gena H

1
identificată în Solanum
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andigenum, provenienţa CPC - 1673 şi indexată ca atare de ELLENBY (1948) şi

TOXOPEUS şi HUIJSMAN (1953).
• Acest factor de rezistenţă H( operează şi în soiurile rezistente utilizate în lucrarea

de faţă ca genitor din sursa Solanum andigenum. Gena H1este factor independent cu
ereditatea monogenicădominantă.Pentru a urmări transmiterea fenotipică a caracterului
de rezistenţă, materializat genotipic prin încorporarea genei dominante H1 în
descendenţelehibride segregate, trebuie ţinut cont că din punct de vedere cariologic,
cartoful este o plantă alotetraploidă, segmental autotetraploidizată, în sensul formulat
de STEBINS (1947) şi complectat de HAWKES (1967) şi BRUCKER (1954), ceea ce
ar putea provoca împerecheri parţiale în diviziunea meiotică de gametogeneză şi ar
provoca devieri frecvente a rapoartelor de segregare.

Din cercetărilefăcute până în prezent nu s-au constatat deranjamente esenţiale în
gametogeneză, iar după rapoartele de segregare se comportă ca un autotetraploid cu
numărul de bază x=12 şi structura 2n=4x=48, cu ereditatea tetrasomică.

Ca urmare, pentru un locus un genotip poate să aibă în cei patru cromozomi
omologi, toate patru alelele dominante (H1H1H]H

1
), deci să fie quadriplex homozigot

dominant, să aibă numai trei alele dominante şi una recesivă (H]H(H(h,), deci să fie
heterozigot triplex. În cazul când numai două alele ale unui locus sunt dominante, iar
celelalte două sunt recesive (H,H,h,h,), genotipul este heterozigot duplex, iar în situaţia

cea mai frecventăcând numai un cromozom din cei patru omologi poartă gena dominantă
de rezistenţă (H,h,h,h]), genotipul este heterozigot simplex. Genotipurile care au pe toţi

cei patru cromozomi omologi alele recesive (h]h1h]h
l
) sunt homozigoţi nuliplex şi în

relaţia cu patogenul sunt sensibili.
Pentru a uşura interpretarea rapoartelor de segregare din materialul genetic cercetat,

se prezintă în tabelul 8 structura gameţilor, frecvenţa genotipurilor ce se formează şi

rapoartele de segregare fenotipică în cazul când un genotip simplex, duplex, triplex sau
quadriplex este autofecundat sau hibridat cu un nuliplex, simplex sau duplex.

Alelele unui locus de pe cei patru cromozomi omologi se pot combina în procesul
meiotic de gametogeneză în 6 posibilităţi:

1& genotipurile nuliplex formează numai gameţi homozigoţi (h]h1), care prin
autofecundare se pot combina între ei 6x6=36 combinaţii, toate identice genotipic
(h1h1h]h1), manifestându-se fenotipic sensibile dând raport de segregare teoretic de 1:00,
rezistent: sensibil;

1& genotipurile simplex (H,h,h,h ,) formează pentru o genă (un locus) tot 6 feluri
de gameţi în gametogeneză, din care 3 sunt homozigoţi recesivi (h1h,) şi 3 sunt
heterozigoţiavând o alelă dominantă (H1h1), deci un raport genetic de 1: L
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Tabelul 8
Structura geneticăa soiurilor purtătoarede gene de rezistenţăH

I
' tipurile

de gameţi ce le formează şi segregarea genotipică şi fenotipică aşteptată

Structura
Frecvenţagenotipurilor

Raport
Structura gameţilor de

Cazuri
genetică segregare

HH Hb hh HHHH BHHb H::Hhh Hhhh hhhh fenotipică

Nu1iplex - - 6 - - 36 1: 00 /
hhhh - -

Simp1ex - - 9 18 9 3:1 autofec.

Hhhh - 3 3
18 18 1:1 hibr. nul.

1 8 18 8 1 35:1 autofec.
Duplex

1 4 1 6 24 6 5:1 hibr. nul.
HHhh

3 15 15 3 11:1 hibr. sim.

9 18 9 - - 00 :1 autofec.

- - 18 18 - 00 :1 hibr. nul.
Triplex
HHHh

3 3 - - 9 18 9 - 00 :1 hibr. sim.

3 15 15 3
hibr.

- 00 :1 dup.

Quadrip1ex
6 - - 36 - - - 00 :1HHHH -

Prin autofecundarea acestor structuri genetice, gameţiiformaţi se pot combina tot
în 36 de combinaţii,dând 9 genotipuri duplex, 18 simplex şi 9 nulip1ex, deci un raport
de segregare genotipicăde 1:2:1, iar fenotipic 3:1.

În asemenea descendenţe,trei indivizi din patru sunt rezistenţi.
În cazul hibridăriigenitorilor simplex cu. un partener nu1ip1ex se formează tot 36

de combinaţii, din care 18 genotipuri sunt homozigote nuliplex şi 18 heterozigote simplex,
dând un raport de segregare genotipic şi fenotipic de 1: 1. În această situaţie, 500/0 din
indivizii unei descendenţehibride sunt purtători ai genei H , şi sunt rezistenţi la înmulţirea

parazitului.
Un genitor cu structură duplex pentru gena de rezistenţă (H,H,h,hj) fonnează în

diviziunea meioticăde gametogenezătot 6 combinaţii gametice grupate în trei tipuri: 1
- HjH, homozigot dominant, 4 - H,hj heterozigot dominant şi 1 - h1h

l
homozigot recesiv,

deci un raport între gameţi de 1:4: 1. Aceşti gameţi se pot combina Între ei prin
autofecundare tot în 36 de combinaţiidând următorul raport de segregare:

H1H1H1H1 H1H1H1h l H1H1h l h 1 : H,h,h,h, h,h,h1h l

1 8 18 8 1
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Deci formele duplex prin autofecundare pot forma genotipuri homozigote
quadriplex iar raportul de segregare fenotipică a descendenţelor este de 35: 1 ceea ce
reprezintă 97,22% indivizi rezistenţi.

Un asemenea genitor duplex hibridat cu un partener nuliplex sensibil formează
din cei 36 de descendenţi, 6 - HjHjhjhl' 24 - HjH1h1h j şi 6 - hJhjh1hl' deci un raport
genotipic de 1:4: 1, iar fenotipic de 5: 1, reprezentând 830/0 indivizi rezistenţi.

Dacă un genitor duplex (HjH1h1h1) este hibridat cu un partener simplex (Hjh,hjhj),
se formează genotipuri triplex, duplex, simplex şi nuliplex în raport de 3: 15: 15:3, adică
1:5:5:1, ceea ce reprezintă fenotipic un raport de 11 rezistente la 1 sensibil (91,67%).

• Genitorii cu structură triplex formează tot 6 combinaţii genetice, grupate în
două tipuri: 3 - H1H

1
homozigoţi dominanţi şi 3 - Hjh1 heterozigoţi dominanţi. De

remarcat este că această structură genetică nu mai fonneazăgameţi recesivi care să dea
forme sensibile. Rapoartele de segregare genotipice sunt ca şi în cazul formelor simplex,
numai că posedă în doză mai mare alela dOlninantăHjmergând până la forme quadriplex.
Lipseşte însă posibilitatea apariţiei genotipurilor nuliplex, deci fenotipurile rezultate
din acest tip de genitori sunt în totalitate rezistente, cu excepţiaunor segregări cromatidice.

Formele quadriplex H1H1H,H
1
formează un singur fel de gameţi (HjH ,) şi se

comportă ca şi liniile pure pentru acest locus.
Rezultatele obţinute în descendenţele hibride dintre soiul rezistent Concorde cu

soiurile Adretta şi Super, cu rapoarte de segregare de 1: 1 sau invers, când soiul rezistent
Concorde şi Gloria au fost utilizate ca partener polenizator şi soiurile sensibile Adretta
şi Manuela au fost folosite ca partener matern s-au obţinut aceleaşi rapoarte de segregare
de 1: 1. Rezultatele ne confirmă că soiurile Concorde şi Gloria sunt purtătoare ale genei
H

1
în structură simplex (H,hjh1h1), genă care se transmite dominant după o ereditate

strict tetrasomică indiferent de poziţia în hibridare a partenerului care o poartă.

Rezultate asemănătoare au obţinutprin folosirea soiurilor cu gene H, din Solanum
andigenum şi DALE şi PHILLIPS (1984), precum şi LELLBACH (1993).

Când s-au încrucişat soiuri rezistente între ele rapoartele de segregare de 3: 1au
fost maten1atic identice cu descendenţeleautofecundate ale aceloraşi soiuri. Aceste date
confirmă moştenirea genei H, în proporţia existentă în structura părinţilor indiferent
dacă este o hibridare sau o fructificare prin autofecundare.

În cazul când ambii părinţi sunt posesori ai genei Hj în structură simplex Hjhjhjhj
se formează atât oosfere cât şi grăunciori de polen H1h1şi h1h1în proporţii egale de 50%
care combinându-se între ei dau l-H1H1h1h l : 2-Hjh1h1h l : l-h,h]h ,hp deci 3 rezistenţi: 1
sensibil. În acest caz, procentul de genotipuri rezistente din datele noastre a fost de
66,49 - 76,960/0 foarte apropiat de cele obţinute de TELLHELM şi STELTER (1982).

În cazul utilizării în hibridare a unor soiuri cu gene de rezistenţă din specia Solanum
vernei (Promesse x Astarte) descendenţiidin populaţii s-au grupat în urma infestării în
laborator cu chişti de Globodera rostochiensis, patotipul Ro

l
,4' în mod tranşant în două

grupe:
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e plante care au format peste 30 de chişti pe rădăcini;

e plante care nu au format deloc chişti pe rădăcini.

Nu au fost găsite plante cu numărmic de chişti pe rădăcini între Oşi 30.
Procentul de plante rezistente din populaţii se încadreazăstatistic în rapoarte de

segregare care indică o ereditate monogenică - tetrasomică de structură simplex sau
duplex.

Soiul Promesse în hibridare cu soiul sensibil Manuela a dat 89,47% descendenţi

rezistenţi când a fost folosit ca tată şi 80,72% când a fost folosit ca mamă, apropiindu
se foarte mult şi selnnificativ de raportul teoretic de 5: 1specific unei structuri tetraploide
duplex. Când soiul Promesse a fost hibridat cu soiul Astarte, care posedă zestrea ereditară

de rezistenţă din specia Solanum vernei, au rezultat populaţii care în urma examinării

rezistenţei au dat 85,48% descendenţi rezistenţi, încadrându-se statistic într-un raport
de segregare de Il: 1, specific hibridării dintre un duplex (Promesse) şi un simplex
(Astarte).

Pentru această structură (Promesse - duplex şi Astarte simplex) pledează şi

rapoartele de segregare a celor două soiuri în populaţii autofecundate (Promesse
35: 1=duplex, Astarte 3: 1=simplex).

Populaţia Astarte x PrOlnesse nu confirmă însă rezultatele obţinute în celelalte
patru cOlnbinaţii cu soiul Promesse.

Ceea ce este clar în rezultatele obţinute este segregarea după tipul genelor majore
şi în cazul sursei de rezistenţă Solanum vernei când este testată cu patotipul RO

j4
a

speciei Globodera rostochiensis, provenienţa Joseni - Lăzarea.

În nici o populaţie hibridă nu s-a obţinut o distribuţie continuă a numărului de
chişti care să indice o ereditate poligenică de tip cantitativ aşa cum a semnalat
GLENDINNING şi PHILLIPS (1988) şi HUIJSMAN (1972). Cu mulţi ani înainte
PLAISTED şi colah. (1962) presupune existenţa în specia Solanum vernei a două gene
majore B şi C, dar prezenţauneia din aceste gene este suficientăca să exprime rezistenţa.

Dacă sunt prezente ambele gene, rezistenţa se evidenţiază mai expresiv.
SCURRAH şi colab. (1973) afirmă că în specia Solanum vernei acţionează un

locus care segregă identic cu gene H
j

din Solanum andigenum. GLENDINNING şi

PHILLIPS (1988) concluzionează că cele două surse (Solanum andigenum şi Solanum
vernei) reacţionează la fel atunci când sunt combinate. Ipoteza este confirmată şi de
rezultatele noastre din tabelul 7. Hibridându-se soiuri cu gene de rezistenţă din Solanum
vernei şi soiuri cu gene de rezistenţă din Solanum andigenum, în ambele direcţii au dat
descendenţe care au segregat în raport de 3: 1 când s-a utilizat soiul Promesse.

Aceste două rapoarte de segregare indică o hibridare între doi pălinţi simplex în
cazul cOlnbinaţiilor soiului Astarte cu Gloria, Concorde şi Anosta (3: 1) şi o hibridare
între un duplex şi un simplex în cazul soiului Promesse cu Anosta.

Interesant este faptul că cele două gene din surse diferite acţionează similar asupra
caracterului de rezistenţă, segregând ca şi cum ar fi unul şi acelaşi factor genetic. Probabil
că este vorba de poligenia genei, ceea ce GraSAN şi SĂULESCU (1969) numesc
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polimerie şi o definesc ca existenţa mai multor perechi de gene cu acţiune similară

asupra aceluiaşi caracter. Unii autori clasifică acest tip de interacţiunedrept polimerie
neaditivă, iar alţii îl denumesc acţiune monarhială.

DALE şi PHILLIPS (1984) sesizeazăun efect de pleiotropie a genelor majore de
la Solanum andigenum şi Solanum vernei.

Rezultatele obţinutedemonstreazăcă în soiurile utilizate, având ca sursăde rezistnţă

cele două specii, Solanw1'l andigenum şi Solanum vernei, acţionează doi factori genetici
majori diferiţi dar care au acelaşi efect de rezistenţă şi acelaşi mod de transmitere la
descendenţi - monogenic dOlninant. Este suficientăprezenţauneia din aceste două gene
ca rezistenţasă se manifeste fenotipic.

CONCLUZII

1. Soiurile purtătoare de gene de rezistenţă provenite din speciile Solanum
andigenum şi Solanum vernei pot fi cu uşurinţăhibridate între ele, formează un număr

mare de bace şi cantitate de sămânţă suficientăunui proces dezvoltat de ameliorare.
Atunci când polenul este fertil ele pot fi folosite cu succes atât ca genitor matern, cât şi

patern.
2. Rezistenţa în soiurile care au ca sursă specia Solanum andigenum este

determinatămonogenic dominant de gena H
j
care segregămendelian după o ereditate

tetrasomică,funcţiede structura nuliplex, simplex sau duplex a părinţilor în rapoarte de
1:1, 3: 1, 5: 1 şi Il: 1.

3. Rezistenţa în soiurile care au ca sursă specia Solanum vernei pare a fi determinată
tot monogenic dominant sau oligogenic, probabil de doi factori lnajori, din care prezenţa

unuia singur exprilnă fenotipic rezistenţă.

4. În cOlnbinaţiiledintre soiuri având sursă de rezistenţădin cele 2 specii (Solanum
andigenum şi Solanum vernei), genele din Solanum vernei se comportăfaţă de genele
din Solanum andigenum polimer-monarhial, dând fenotipic segregări identice.

5. Soiul Promesse dă prin autofecundare şi prin combinare hibridă cu alte soiuri
un procent mare de fenotipuri rezistente ceea ce indicăprezenţaîn acest soi cu rezistenţă

din Solanum vernei fie a celor două gene B şi C, fie a uneia dintre acestea în structură

duplex.
6. Gena de rezistenţăH

J
din specia Solanum andigenum poate fi combinatăÎntr-o

ereditate Juendeliană tetrasomică cu factorii monogenici sau oligogenici din specia
Solanum vernei, conferind o rezistenţă expresivă şi durabilă fenotipurilor selectate pentru
populaţiile de nematozi din ţara noastră.

7. Interacţiunea parazitului cu planta gazdă desfăşurându-se după legea "genă

pentru genă'~ şi luând în considerare reacţia parazitului de a se proteja şi a supravieţui

specializare şi forn1are de patotipuri noi, se impune incorporarea în soiurile noi a
rna1 multor gene de rezistenţădin surse genetice diferite.
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THE HEREDITY OF THE CHARAcrEIUSTIC OF RESISTANCE TO
THE POTATO GOLDEN eYSTNEMA1UDES GLOBODERA
ROSTOCHIENSISWOLL.

Abstract

A programme ofhybridizationwas re.alizelJ betwcen sensitiveandresistaDtcultivars
having as source of resistance the species Solanum amligenum and Solanum vemei.
There were obtamed 29 combinations containiug resistant with resistant, resistant with
sensitive, sensitive with sensitive parents within. each souroe, as well as combmations
between the two sources ofresistance. The hybrid populations were compared from ilie
pomtofview ofilie frequency ofilie resistant:fem::wtypes ro tire selfpollinatedpopulations
and ro the theoretical segregation, using tire segregation test Chi2. In ilie case of both
sources it was found out a dominant moo.ogenic tetrasomic heredity.

Keywords: potato, resistance, nema.todes~ heredity.
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2. The realization of hybrid oombinations fiom the resistance source Solanum

andigenum
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vemei
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S. vemei
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of resistance: S. andigenum and S. vernei
8. The genetic structure Hl resistance genes, gamet types

fonn them and the expected genotypic and phenotypic segregation

1. Method oftesting the resistance in bumed earthen pots
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Sorin CHIRU I

REZUMAT

1994 a soi de cartof"ROCLAS", creat la ICPC Braşov

de S-a metoda sexuate, urmată de selecţie clonală.

Cu o perioadăde vegetaţiede 82-90 face parte din grupa semitimpurie cu o dinamică

cu la mia neagră, cu rezistenţă bună la virusul răsucirii frunzelor şi

lulbelcuJll suntde coaja de culoare galbenă, cu ochi superficiali.
Are o la cu culinare bune, fiind recomandat pentru
consmnul de vam-toamnăsi industrializare.

f'oiVillltp cheie: nou,., calitate, productivitate.

a fost obţinut Institutul de Cercetare şi Producţie a
al programului de ameliorare al' cărui obiectiv a

sermtJunlPW:lu,., cu rezistenţă superioară la boli, capacitate de
ten:lporal, şi cu însuşiriculinare superioare. Activitatea

cu următoareleetape în cadrul schelnei de

fost obţInerea

produqieb~ooIlSt:1nta
de testare şi seleqie a

- 1983 - hllh'1IMe-li'''''''''''''ooInplementara
- 1984 - OOlJiula1l:n ~c~neJ!:<atr~Fe

- 1985 - POIJlIDa1ţll Vle;2e1tab"rc

-l:aUIUiliin clomlparatlvede concurs şi testare în Centrele Comisiei
Ul1lolc:>garea LJ"'.".....J......."'-"~ Bucureşti (C.S.I.O.S.) Omologarea

U'O....UJLU'.......... de laborator s-au efectuat pe parcursul
""...,..,,,,,.. h,,,,r'':lTP aplicată la ICPC Braşov (CHIRU
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În figura 1 este prezentatăascendenta soiului ROCLAS. De la parteneml matern
(R.B.-8) s-au transmis însuşiride rezistenţăla vimsul I'ăsuciriifnmzelor şi vimsulYo~

iar de la cel patern (GRANDIFOLIA), forma ovală, frumoasăa tuben:ululm,l calităţile

culinare bune şi capacitatea bună de producţie.

H.B. - 8

<9
ROCLAS ZAAILING

(Bv.86-1419-68) CLIVIA (

\

(1962)

ZAAILING . '!I'l.IC1ORIA
GRANDIFOLIA AlI.!JGlIfSTA

(1973) (OBE~'CHERf'R. . ". <
O' (1945) (llJNIDlJlS1mlIE

HANSA (n~24J» ZAAIUlNIG
EROOOLD

FLAVA «1928) ((7J$II!P.2)

(1957) JUBEIL\~

JFRANSEN\
~

Figura 1 - Ascendenţa soiului ROCLAS

Descrierea morfologică

Tufa: mediu dezvoltată,mijlociu de bogată în frunze cunumărmediu de tulpini.
Tulpina: talie mij lociu de înaltă, semierectă- cu intemodii relativ scurte de culoare

verde, uşor pigmentată.
Frunza: mijlocie, semierectă,cu foliole de lăţimemijlocie, deculoareveIde mtens.
Inflorescenţa: cimă simplă, peduncul relativ dezvoltat, oorola de culoare roşu

violacee.
Tuberculul:oval spre lung-oval, cu ochi superficiali şi coajănetedă,cuIoa:reaoojii

şi a pulpei este galbenă.

Rădăcina: relativ răsfirată de culoare alb-cenuşie

Colţii: au formă ovoidă, culoare roşu-violaceeşi perozitate slabi.
Perioada de vegetaţie:maturitatea fiziologicăse realizeazăîn medie în 82 zile cu

limite de 74 zile şi 90 zile, în funcţiede zona de cultură.

Soiul ROCLAS se comportăca soi semitimpuriu, cuo dinamicăbmaădeacumulare.

Capacitatea de producţie

Potenţialul de producţie al soiului ROCLAS a fost iniţial ew.Iuat in reţeaua

experimentalăa Institutului (ICPC Braşov, SCPC Tulcea, SCPC Mirşani) în perioada
1988-1990. Producţiamedie înregistrată(36,4 tlha) a fost cu 10010 superioarimartomlui
Ostara (33,1 t/ha).

Prin promovarea la CSIOS s-a testat potenţialulde producţieîn 13 cen.tIe (tabelul
1) pe perioada 1991-1993.
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Tabelull
'-.::a.~~mltade producţiea soiului Roclas centrele CSIOS*

Producţii tlha Ostaraas
1991 1992 1993 Media ReI. 6/0 Semnif.

~IDafa1t 15,3 29,7 27,5 27,5 126,9 ***

lIteDita 16,.6' 36,5 34,6 34,6 95,4

Jwiid]lI.1! 25,9 33,1 32,9 30,6 106,2

!"'u:rda
1

40,3 33,3 37,4 37,0 137,7 ***
;iibiiu 13,4 21,4 22,3 19,0 98,1

)awMare 15,1 7,6 28,2 20,5 121,1 ***
iJaciiu 15,6. 30,6 52,3 36,2 116,2 ***
u;ugojj 25,9 33,5 27,5 29,0 142,2 ***
~dil1!ţţii 12,0 33,4 29,9 28,4 116,2 ***
Ill"g~ Secuiesc 25,9 26,7 17,4 23,3 125,0 ***

[ledl 23,2 15,4 15,0 1'"/,9 108,1 *

fIiJimm 34,9 41,1 31,0 35,7 140,4 ***
!i]Jg.o~·iiş,1le 11,8 34,4 26,7 24,3 107,0 *
idediia :zonei 25,1 29,0 29,4 27,8 117,9

DL5%=6,4
DL 1%=8,7

DL 0,1% = 11,7

>It: Date pIreluatte de la CSIOS
Din datele prezentate rezultă că producţia medie înregistrată de ROCLAS în

centrele CSIOS a fO&1t superioară martorului Ostara în toate centrele, cu excepţia CIS
Olteniţa" as Silim ş;i CIS Ovidiu unde, practic, a fost egală. Diferenţelesemnificative
sunt asigurate statistic. Cele mai mari producţii medii s-au obţinut la CIS Turda (37 ti
ba)" C'IS Baciu (36,2 tim), CIS Hărman (35,7 tlha), CIS Olt~niţa (32,6 tlha) şi CIS
Ovidiu (30,.6 1!J1Il1a)~ Potenţialul de producţie manifestat de ROCLAS în condiţii

pedoclimatire ilifuritte" Pe intrega perioadăde testare, îl recomandăca un soi cu o mare
plasticitate ecoliogjQ" cu posibilităţibune de exprimare în toate zonele de cultură a
cartofu]ui

RemteB!ab

Cerretirille efectlnate la SCA Suceava - Centrul de râie neagră de la Pojorîta şi la
Centml de Proreqiie :il Phmtelor Bucureşti au confirmat rezistenţa soiului ROCLAS la
biotipw 1 de me neagyă(Syncllytrium endobioticum Schilb. [Perc.D.
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Determinarea rezistenţei la viroze şi mană s-a executat in cadrul ICPC Braşov; la
departamentele de virologie şi de protecţie.

Rezultatele obţinute demonstreazăsuperioritatea soiului ROCLAS faţăde martori
prin rezistenţămai ridicată la virusul Y (nota 7), la virusul Iăsucirii şi

comportare similară lnartorului la atacul de mană

Evaluarea rezistenţeiSOlubil .""""""'>oJ'JLJLIr'AJUI' la vimsulyo"

virusul risucirii frunzelor şi la mai , ......"...'_....

Virusul y o Vimsul risucirii
Soiul

(note)
fnmzelor

Roclas
7 8 6

Rezistenţă ridicată Rezistenţă ridicati Relativ rezistent

Ostara 6 1 6

Note: 1-2 f. sensibil; 9 f. rezistent

* Rezultate preluate de la departamentele de specialitate ale ICPC Brnşov .

Calitatea culinari

Soiul ROCLAS a fost analizat şi pentru calitatea sa culinară (tabelul 3). Pentru
toate elementele definitorii ale însuşirii de calitate, valorile date in scara 1-4 sunt
asemănătoaremartorului Ostara, ele plasând soiul ROCLAS in clasa B de folosin~cu
pretabilitate la toate prelucrărileculinare inclusiv pentru preparate industriale.

Tabelul 3
Calitatea culinari (medie 1988-1990*) a soiului Rodas

Specificare Rodas Ostara

1. Gustul (1-4) 2A 2,0

2. Sfărâmare la fierbere 2,5 2,2

3. Consistenţa (1-4) 2.3 2,2

4. Făinozitatea (1-4) 2.3 2,2

5. Umiditatea (1-4) 2,2 2,2

6. Structura amidonului (1-4) 2.3 2,2

7. Amidon fizic % 17,1 16,5

8. Clasa de folosinţă B B

* Resultate preluate de la departamentul de specialitate al ICPC Brnşov
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Forn1a ovală, CU coajă netedă şi ochi superficiali conferă şi un aspect comercial
plăcut, răspunzând solicitărilorutilizatorilor.

CONCLUZII

1. Prin perioada sa de vegetaţie, soiul ROCLAS se încadrează în grupa soiurilor
semitimpurii;

2. Capacitatea bună de producţie, superioară martorului, permit cultivarea sa în
toate zonele favorabile culturii cartofului;

3. Însuşirile de calitate şi aspectul comercial plăcut îl recomandă pentru consum
atât în stare proaspătă, cât şi sub formă de preparate industriale;

4. Rezistenţa ridicată la virusul răsucirii frunzelor şi bună la virusul Y permit o
producere de sămânţă fără dificultăţi suplimentare;

5. Comportarea bună pe timpul perioadei de păstrare este o altă caracteristică a
soiului ROCLAS.

REFERINŢEBIBLIOGRAFICE

1. CHIRU S., GOREA T., CUPŞA Adriana, MUREŞAN S., CHIRU Nicoleta,
BOŢOMAN GH., POP Lucreţia, 1992 - Ameliorarea cartofului - Rezultate şi

persepective. Anale ICPC, voI. XIX, 30-40.
2. * * *1984 - Documentaţie privind propunerile de înregistrare de noi soiuri şi

linii de plante pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor, 129-131.

POTATO VARIETY "ROCLAS"

Abstract

In 1994 was introduced in the National List the new potato variety "ROCLAS",
created at ICPC Braşovby ing. Sorin Chiru. It was obtained through sexual hibridisation,
fo11owed by clonal selection. ROCLAS is a medium - early variety (82-90 days) resistant
to wart disease, and with a good resistance to virus y o and to leaf ro11 virus.

The tubers are oval, with yellow skin and flesh, with sha110w eyes. It has a good
behaviour during storage, with good consumer quality and is suitable for fresh
consumption and processing.

Keywords: new variety, medium-early, quality, productivity

Tables:

1. Yield capacity of ROCLAS variety at "CSIOS" centres.
2. The evaluation of ROCLAS variety resistance to virus y o

, leafroll and wart.
3. Consumer quality (average 1988-1990) of ROCLAS Variety

Figures:

1. The parentage ofthe variety "ROCLAS".
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SOIUL DE CARTOF "RUSTIC"

Sorin CHIRUl

REZUMAT

Noul soi de cartof "RUSTIC", creat la Institutul de Cercetare şi Producţie a
Cartofului Braşov de ing. Sorin Chiru, a fost omologat în anul 1994. Metoda utilizată a
fost hibridarea sexuată, urmată de selecţia clonală. După perioada de vegetaţie, de 96
120 zile se încadrează în grupa soiurilor semitârzii (similar soiului Desiree), cu o
rezistenţă ridicată la virusul y o

şi la virusul răsucirii frunzelor şi cu rezistenţămoderată

la mana cartofului. Tuherculii sunt de formă ovală, coaja şi pulpa au culoare galbenă şi

cu o comportare foarte bună la păstrare. Soiul este recomandat pentru consum toamnă

iarnă şi pentru furajare.
Cuvinte cheie: soi nou, semitârziu, rezistenţă, productivitate.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Soiul "RUSTIC", obţinut la ICPC Braşov, este rezultatul programului de ameliorare,
direcţionatpe realizarea de soiuri semitârzii, cu rezistenţăbună la boli şi dăunători şi cu
un pronunţat caracter de rusticitate, care să poată fi folosite şi lafurajarea animalelor.

Schema de ameliorare aplicată este similară cu cea de la soiul ROCLAS, durata
fiind de 12 ani (CHIRU şi colab., 1992).

Pedigreeul soiului "RUSTIC" (figura 1) este similar cu cel al soiului ROCLAS, formele
parentale H.B.-8 (forma maternă) şi GRANDIFOLIA (forma paternă) fiind comune.

H.B. - 8

RUSTIC <C? < ZAAILING
(Bv.86-1419-68) CLIVIA

(

1962)

ZAAILING VICTORIA
GRANDIFOLIA AUGUSTA

(1973) <OBERARNBACHERFR. <
(1945) < INDUSTRIE

O' HANSA (1924) ZAAILING
ERDGOLD

FLAVA <(1928) (78/92)
(1957) JUBEL \ZWICKAUER

.FRUHKARTOFFEL
FRANSEN

SIMSON

Figura 1 - Ascendenţa soiului Rustic
l LC.PC. Braşov
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În procesul segregării, normal în cazul structurii genetice complexe a cartofului
tetraploid, apar descendenţi diferiţi ca perioadă de vegetaţie sau însuşiri culturale şi

agronomice. Soiul RUSTIC este diferit de soiul ROCLAS, deşi ascendenţa le este
comună. Formele parentale transmiţând şi soiului RUSTIC rezistenţa la viroze şi

capacitate bună de producţie.

Descrierea morfologică

Thfa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, cu numărmediu de tulpini.
Tulpina: talie mijlocie, semierectă, cu internodii scurte, de culoare verde,

nepigmentată.

Frunza: mijlocie, semicompactă,cu foliale de lăţime mijlocie, de culoare verde,
cu vârful uşor gofrat.

Inflorescenţa: cimă simplă, peduncul dezvoltat, corola albă, înflorire relativ
abundentă.

Thberculul: oval, culoarea cojii - galbenă şi a pulpei galben-deschis.
Rădăcina: răsfirată, de culoare cenuşie.

Colţii: formă ovoidă, culoarea bazei - roşie-violacee, culoarea vârfului - verde,
perozitate medie.

Perioada de vegetaţie: maturitatea fiziologicăse realizează în medie în 108 zile,
cu limite de 94 zile şi 120 zile, ceea ce încadrează soiul RUSTIC în grupa soiurilor
semitârzii.

Capacitatea de producţie

Testarea capacităţii de producţie în reţeaua experimentală a institutului (ICPC
Braşov, SCPC Miercurea Ciuc şi SCA Suceava), pe perioada anilor 1988-1990, a permis
o apreciere iniţială: producţiamedie realizată (39,4 t/ha) este superioară cu 14 % celei
realizată de soiul martor Desiree (34,6 t/ha).

Capacitatea de producţie a fost testată în perioada anilor 1991-1993 şi în 10 centre
ale Comisiei de Stat pentru Încercarea si Omologarea Soiurilor (CSIOS) (tabelul 1).

În 7 din cele 10 centre CIS, soiul RUSTIC a depăşit foarte semnificativ producţia
martorului Desiree. Producţiile cele mai mari la unitatea de suprafaţă s-au înregistrat la
CIS Bacău (39 t/ha), CIS Hărman (37,4 t/ha}şi CIS Turda (36,5 t/ha), dar depăşireanetă
a martorului s-a obţinut la CIS Turda (82 0/0) şi la CIS Satu Mare (41 %).

Soiul RUSTIC a fost inferior martorului numai la CIS Tg. Secuiesc (84 %) şi egal
martorului la CIS Rădăuţi (96 0/0), iar producţiamedie pe cei 3 ani a fost superioară

martorului Desiree cu 19 0/0, în toate localităţile .
Soiul RUSTIC manifestă o plasticitate ecologică pronunţată, la exprimarea

potenţialului genetic superior de producţie contribuind şi rezistenţele superioare la
virusuri şi la mană.
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Tabelull
Capacitatea de producţiea soiului Rustic în centrele CSIOS*

CIS
Producţii tlha

1991 1992 1993 Media

Turda 33,6 36,0 40,0 36,5

Sibiu 17,9 23,6 36,3 25,9

Lugoj 27,6 27,2 21,7 25,5

Satu Mare 28,0 30,1 32,1 30,1

Bacău 44,4 28,3 44,3 39,0

Rădăuţi 14,7 34,8 35,1 28,2

Tg. Secuiesc 20,8 24,0 26,9 23,9

Dej 28,1 15,3 21,7 21,7

Hărman 35,4 42,8 34,1 37,4

Tîrgovişte 8,8 36,7 25,9 23,8

Media zonei 25,4 29,9 31,8 29,3

0,1 % = 12,51%=9,2DL 5% = 6,7

* Date preluate de la CSIOS

Rezistenţa la boli

În testările executate la Centrul de râie neagră Pojorâta (SCA Suceava), soiul
RUSTIC a prezentat rezistenţă la biotipul 1 de râie neagră (Synchytrium endobioticum
Schilb. [Perc.D. Evaluarea rezistenţei la viroze şi mană s-a făcut în cadrul departamentelor
de specialitate de la ICPC Braşov (tabelul 2). În prilTIul rând se remarcă rezistenţa ridicată

la ambele virusuri (nota 8) şi rezistenţa moderată la mană (nota 7). În plus, soiul RUSTIC
depăşeşte net martorul Desiree prin rezistenţa la virusul răsucirii frunzelor şi fiind
superior martorului şi pentru rezistenţa la mană.

Tabelul 2
Evaluarea rezistenţeisoiului Rustic la virusul yo,

virusul răsucirii frunzelor şi la mană (medii 1987-1990)

Virusul răsucirii
Mană (în câmp)'

Soiul Virusul ya (note) frunzelor
(note)

(note)

Rustic
8 8 7

Rezistenţă ridicată Rezistenţă ridicată Rezistenţă moderată

Desiree 8 2 6

Note: 1-2 f. sensibil; 9 f. rezistent
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Calitatea culinară

Aprecierea calităţii culinare a soiului RUSTIC s-a făcut pentru principalele
elemente constituiente ale acesteia (tabelul 3), tot în scara valorică 1-4. Procentul de
amidon (17,6 %) este superior soiului Desiree (16,5 %), dar şi sfărâmarea la fierbere
(2,4) şi făinozitatea (2,3) sunt superioare martorului. Prin comportarea sa, soiul RUSTIC
se încadrează în clasa de folosinţă BIC, putând fi folosit cu succes atât în hrana oamenilor
cât şi la furajarea animalelor, gustul fiind similar cu al martorului.

Tabelul 3
Calitatea culinară (medie 1988-1990*) a soiului Rustic

Specificare Roclas Ostara

1. Gustul (1-4) 2,5 2,5

2. Sfărâmare la fierbere 2,4 2,0

3. Consistenţa (1-4) 2,3 2,0

4. Făinozitatea (1-4) 2,3 2,0

5. Umiditatea (1-4) 2,2 2,0

6. Structura amidonului (1-4) 2,3 2,0

7. Amidon fizic % 17,7 16,5

8. Clasa de folosinţă Bie B

* Rezultate preluate de la departamentul de specialitate al ICPC Braşov

CONCLUZII

1. După durata necesară maturării fiziologice, soiul RUSTIC se încadrează în grupa
soiurilor semitârzii;

2. Capacitatea bună de producţie, superioară martorului Desiree, ca şi rezistenţa

ridicată la viroze şi mană îl recomandă pentru un sistem agrobiologic de producţie;

3. Calitatea culinară bună şi conţinutul relativ ridicat în amidon permit utilizarea
soiului RUSTIC atât în hrana oamenilor, cât şi în furajarea animalelor;

4. Nu prezintădificultăţiîn producerea cartofului pentru sămânţă.

REFERINŢEBIBLIOGRAFICE
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POTATO VARIETY "RUSTIC"

Abstract

The new potato variety "RUSTIC" created at ICPC by ing. Sorin Chiru, was
introduced in the National List in 1994. The method utilised was sexual hibridisation
followed by clonal selection.

RUSTIC is a medium-Iate variety (96-120 days) resistant to wart disease, with a
high resistance to virus ye and leaf role virus and with a moderately resistence to late
blight.

The tubers are oval, with yellow skin and flesh, with a very good behaviour during
storage period. The variety is suitable for fresh consumption and for animal fodder.

Keywords: new variety, medium-Iate, resistance, productivity.

Tables:

1. Production capacity ofthe variety "RUSTIC" at CSIOS Centres.
2. Evaluation of the variety "RUSTIC" resistance to Y virus, leaf roll virus and

wart disease.
3. Consumer quality ofvariety "RUSTIC".

Figures:

1. The origin ofthe variety "RUSTIC".
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SOIUL DE CARTOF "CATELLYNA" CREAT LA S.C.P.C.
MIERCUREA CIUC

N. GALFP,IT. CATELLYj

REZUMAT

Ameliorarea cartofului la SCPC Miercurea Ciuc a început în anul 1982, sub
îndrumarea competentă şi părintească a mult regretatului dr.ing. Catelly Titus, după o
schemă elaborată de colectivul de anleliorare de la ICPC Braşov. Din materialul iniţial

(semincer), provenit de la ICPC Braşov, prin selecţie clonală individuală, s-a creat soiul
semitimpuriu "Catellyna". Soiul are o perioadă de vegetaţie în medie de 86 zile, rezistenţă
la virusul Y, la virusul răsucirii frunze lor de cartof, la râia neagră, rezistenţă mijlocie la
mană pe frunze, capacitate de producţie bună. Tuberculii sunt de formă rotundă, coaja
şi pulpa de culoare galbenă, cu ochi scmiadânci. Are o comportare bună la păstrare, cu
calităţi culinare bune, conţinut de amidon cuprins între 17,5-18,5%, fiind recomandat
pentru consum de toamnă-iarnă şi industrializare.

Cuvinte cheie: soi nou, semitimpuriu, calitate, industrializare.

INTRODUCERE

Necesitatea de a crea soiuri noi de cartof izvorăştedin paleta largă de caractere de
producţie, calitate şi rezistenţă, care se cer a fi întruchipate într-un singur ideotip, pentru
a îndeplini pretenţiile în continuă ascensiune ale producătorilor şi ale consumatorilor.

Şansele de a satisface aceste pretenţii, prin soiuri noi de cartof cu un complex de
caractere cât mai apropiat de cel dorit de producători şi de consumatori, cresc atunci
când munca de creaţie se defăşoară în mai multe centre de ameliorare, iar selecţia se
execută în condiţii ecologice diferite şi sub ochi diferiţi.

RenU1uitul ameliorator de cartof RUDOLF SCHICK (1962) subliniază în cel mai
vast tratat despre cartof '~Die Kartoffel" că succesulînameliorarea cartofului depinde
de 4 factori "M":

- materialul iniţial variat şi potrivit obiectivelor de ameliorare;
- metode perfecţionate de punere în evidenţă a caracterelor de selecţie;

- mâna selecţioneruluicât mai calificată şi experimentată;

- mediul ambiant în care sunt crescute plantele asupra cărora se exercită selecţia.

Plecând de la acest adevăr, am considerat şi noi că, în condiţii diferite de mediu,
genotipurile create prin hibridare au posibilităţi diferite de a se exprima fenotipic pentru

1 SCPC M. Ciuc
1 LC.PC. Braşov
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diferite caractere şi, ca urmare, cresc considerabil şansele de a selecta ideotipurile cele
mai bune, pentru a fi promovate apoi ca viitoare soiuri.

Rezultatul acestei competiţii a fost începerea lucărilorde selecţie la cartofîn cadrul
Staţiunii de cercetare şi producţie a cartofului de la Miercurea Ciuc. Am fost şi rămânem

în continuare profund recunoscători regretatului cercetător de mare ţinută ştiinţifică

dr.ing. Catelly Titus, iniţiatorul, susţinătorul şi coordonatorul programului de ameliorare
a cartofului la SCPC M. Ciuc.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Soiul de cartof "Catellyna" a fost creat la SCPC Miercurea Ciuc din materialul
semincer provenit de la Laboratorul de ameliorare al Institutului de cercetare şi producţie

a cartofului, Braşov. Hibridărilepentru crearea acestui soi au fost efectuate în anul 1980,
sub îndrumarea competentă a şefului laboratorului de ameliorare de la ICPC Braşov,

Dr. Catelly Titus, iar selecţia a început în câmpul de cercetare de la SCPC Miercurea
Ciuc, sub îndrumarea competentăa aceluiaşi ameliorator. Întregul proces de ameliorare
s-a desfăşurat conform unei scheme de 12 ani, cu unele mici modificări pe plan local
(CHIRU şi colab. 1992). Soiul provine de la următorii genitori: linia de ameliorare HB
115, provenită de la Centrul de ameliorare Havlickow-Brod (fosta Cehoslovacie) şi linia
de ameliorare Lii 56-132-36, provenităde la Institutul de ameliorare din Gross-Liizevitz,
Germania. Metoda folosită a fost hibridarea sexuată, urmată de selecţia clonală

individuală.

Descrierea morfologică

Tufa: cu port semierect - erect, mijlociu de bogată în frunze, cu număr mediu de
tulpini.

Tulpina: talie semiînaltă, semierect - erectă, cu internodii de lungime mijlocie, de
culoare verde intens, nepigmentată.

Frunza: mijlocie, cu foliole de lăţime mijlocie, verde intens.
Inflorescenţa: cimă simplă, peduncul floral de mărimemijlocie spre lung, corola

de culoare roz - violacee.
Tuberculul: forma rotundă, coaja de culoare galbenă, pulpa galbenă, ochi

semiadânci.
Rădăcina: compactă, de culoare alb-cenuşie.

Colţii: forma cilindrică, pigmentaţi în roz - violaceu, cu perozitate slabă.

Perioada de vegetaţie: maturitatea fiziologică se realizează în medie de 86 zile,
cu limite de 78-98 zile în funcţie de zona de cultură (tabelul 1). Soiul de cartofCatellyna
se comportă ca soi semitimpuriu spre semitârziu.

Capacitatea de producţie: în condiţii eeologice diferite pe perioada 1989-1990,
soiul de cartofCatellyna (linia Mc.84-1277-6) a asigurat în medie producţii superioare
soiului martor Ostara, eu o diferenţă semnificativă de 7,5 t/ha (131,7%), în condiţiile de
la SCPC Miercurea Ciue şi cu o diferenţă foarte semnificativă de 24,3 t/ha (48,9%) în
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condiţiile de irigare de la SCASS Brăila (tabelul 2). Verificările efectuate în anii 1991,
1992 şi 1993 (tabelul 3) de către Comisia de Stat pentru Încercarea şi Omologarea
Soiurilor a scos în evidenţă posibilităţile de obţinere a unor producţii mari, foarte
semnificative în sudul Olteniei, depăşind martorul cu 30,8°,10, iar în nord-vestul ţării,

zona Satu Mare, în medie pe trei ani a depăşit martorul cu un spor de 17,9%
• Sporuri

mari de producţie s-au obţinut şi în zonele premontane, foarte favorabile culturii
cartofului, unde martorul a fost depăşit cu 14,6°,10 (Turda) şi 13,60/0 (Lugoj). În depresiunea
Tg. Secuiesc, martorul a fost depăşit cu 42,0% iar în condiţiile de la Hărman cu 51,2%.
Rezultă că acest soi poate fi cultivat cu bune rezultate în zonele foarte favorabile şi

favorabile culturii cartofului.
Tabelul 1

Perioada de vegetaţie a soiului de cartof Catellyna în reţeaua de verificare
Centrele CSIOS

Soiul
Zonă

Anul Mcdia
Est Vcst Sud Ccntru Montană

1991 85 88 77 73 88 83
Ostara 1992 89 93 83 80 84 86

1993 81 87 74 77 101 84
Media (1991-93) 85 89 78 76 91 84

1991 84 83 78 75 90 82
Catellyna 1992 98 93 82 83 95 90

1993 89 80 83 80 100 86
Media (1991-93) 90 85 81 79 95 86

Tabelul 2
Producţia de tuberculi a soiului de cartof Catellyna în condiţii

ecologice diferite, în perioada 1989-1990

SCPC-M.Ciuc
SCA

SCASS Brăila
Nr. neirigat

Secuieni
irigat

crt.
Soiul Anul irigat

t/ha % t/ha % t/ha %

1989 29,2 130,4 45,5 89,4 71,6 162,3
1 Catellyna

1990 33,0 133,0 37,1 117,4 76,5 138,3

Media 31,1 131,7 41,3 100,0 74,0 148,9

1989 22,4 100,0 50,9 100,0 44,1 100,0
2 Ostal-a

1990 24,8 100,0 31,6 100,0 55,3 100,0

Media 23,6 100,0 41,3 100,0 49,7 100,0
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Tabelul 3
Capacitatea de producţiea soiului de cartof Catellyna în reţeaua de verificare

Centrele CSIOS

Relativă

Nr.
CIS

Producţii t/ha faţă de

crt. Ostara

1991 1992 1993 Media %

1 Calafat 31,2 25,5 28,3 28,3 130,8

2 Olteniţa 19,3 34,2 26,7 26,7 78,3

3 Ovidiu 25,3 30,0 40,7 32,0 111,0

4 Turda 27,7 34,6 30,1 30,8 114,6

5 Sibiu 14,7 20,0 26,5 20,4 105,2

6 Lugoj 24,2 29,0 16,2 23,1 113,6

7 Satu Mare 29,9 8,0 22,0 20,0 117,9

8 Bacău 17,4 28,7 43,9 30,0 96,4

9 Rădăuţi 21,6 29,9 34,6 28,7 117,3

10 Tg. Secuiesc 20,7 29,4 29,4 26,5 142,0

11 Dej 24,3 13,5 14,1 17,3 104,6

12 Hărman 37,7 47,2 30,2 38,4 151,2

13 Târgovişte 14,6 27,3 22,4 21,4 94,4

Media 23,7 27,5 28,1 26,4 111,9

Rezistenţa la boli: prin cercetările în câmp şi în laborator, efectuate la Centrul de
cercetări pentru râia neagră de la Pojorâta, jud. Suceava, s-a constatat că soiul Catellyna
este rezistent la râia neagră a cartofului.

Faţă de atacul virozelor şi allnanei (tabelul 4), soiul s-a comportat bine. La testele
efectuate în câmp şi în laboratorul de la ICPC Braşov, în perioada 1988-1991, soiul s-a
dovedit rezistent (nota 7) la virusul ya şi mijlociu de rezistent la virusul răsucirii frunzelor
(nota 6). Este mijlociu sensibil la mană pe frunze şi mijlociu rezistent la tuberculi.

Tabelul 4
Comportarea la boli a solului de cartof Catellyna testat

la ICPC Braşov şi în reţeauaCSIOS

Nr.
Specificare

Denumirea Rezistenţa la (note)

crt. soi ului VYC VRFC mană

1
ICPC Bv.

Catellyna 7 6 6
virologie, mană

Catellyna 7 6 6
2 Reţeaua CSIOS

Ostara 6 7 6

Note: 1 - 2 foarte sensibil; 9 - foarte rezistent
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Calitatea: tuberculul are coajă netedă cu ochi semiadânci. În timpul fierberii crapă
puţin, cu o tendinţă uşoară de srurâmare. Gustul este bun, conţinut de amidon ridicat
(18,0%), clasă de folosinţă B/C (tabelul 5). Se păstrează bine peste iarnă, are un repaos
germinal mijlociu. Se pretează pentru cultivarea în toate zonele favorabile cartofului
pentru consum de toamnă-iarnă, industrializare şi furajarea animalelor.

Tabelul 5
Calitatea culinară şi grupa de folosinţă a soiului de cartof Catellyna

Specificare Catenyna Ostara

Gustul (1-4) 2,5 2,0

Sfărâmarea la fierbere (1-4) 3,0 2,2

Consistenţa (1-4) 2,7 2,2

Făinozitatea (1-4) 2,5 2,2

Umiditatea (1-4) 2,6 2,2

Structura amidonului (1-4) 2,7 2,2

Amidon fizic % 18 16,5

Clasa de folosinţă BIC B

CONCLUZII

Soiul de cartof Catellyna are o capacitate de producţie bună, este rezistent la râia
neagră, la virusul y o

şi mijlociu de rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof, este
mijlociu de sensibil la mană pe frunze şi mijlociu de rezistent la mană pe tuberculi.

Soiul are însuşiri calitative bune, poate fi folosit pentru consum de toamnă-iarnă,

industrializare şi furajarea animalelor.
Acest soi a fost introdus în procesul de producere a cartofului pentru sămânţă şi se

dispune de material de plantare din categoria biologică - clone C.
Conform adeverinţei nr. 353 din 20.02.1995, emisă de CSIOS Bucureşti, soiul a

fost Olllologat în anul 1994.
Conform HotărâriiOSIM nr. 7-2664, din 30.08.1996, soiul Catellyna a fost brevetat

cu brevetul de invenţie nr. 111315.
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NEW POTATO VARIETY "CATELLYNA" BRED AT S.C.P.C.
MIERCUREA CIUC

Abstract

The potato breeding at SCPC Miercurea Ciuc started in 1982 under the competent
guidance ofthe greatly regreted dr. Catelly Titus, after a scheme elaborated by the breeder
team from ICPC Braşov. From the initial material (seed potato) proceeded at ICPC
Braşov by individual clonal selection, it was bred a half - early variety "Catellyna". The
variety has an average vegetation period of 86 days, is resistant to virus Y, presents
medium resistance to leaf roll, resistance wart disease and mediUlTI resistance to late
blight on leaves, good yeld capacity, good consumer quality, starch content between
17.5-18.5%.

Keywords: new potato variety, resistance.

Tables:

1. Vegetation period of the potato variety Catellyna in verification network.
2. Tubers yield of the potato variety Catellyna in various ecological conditions

between 1989-1990.
3. Yield capacity of the potato variety Catellyna in the verification network.
4. Behaviour at diseases ofthe potato variety Catellyna tested at ICPC Braşov and

in CSIOS network.
5. Consume quality and the use group ofthe potato variety Catellyna.
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EVALUAREA UNOR DATE EXPERIMENTALE OBTINUTE,
ÎN ULTIMELE TREI DECENII LA S.C.A. SUCEAVA ÎN
VEDEREA REMODELĂRIIUNOR SECVENTE,
TEHNOLOGICE LA CULTURA CARTOFULUI

D. SCURTUl, L. REICHBUCH', Miroslava ROŞOGAI, I. IGNĂTESCU ' ,

D. CATARGIU',V BRUDEAI, S. IANOSF, Georgeta FRÎNCU~, Maria IANOSF,
Constanţa BOŢOMAN~,MariaENOIU\S. CHIRU~,D. BODEAI, V CIOBANU',

M. CARASI,M. RUSSU I, Gh. PAMFIU

REZUMAT

În această lucrare se prezintă o sinteză a principalelor cercetări efectuate în ultimele
trei decenii în cadrul SCA Suceava, cu scopul evidenţierii unor tendinţe secvenţionale

ce pot concura la reconsiderarea unor verigi din tehnologia de cultură a cartofului cantonat
în zona deservită de staţiune.

Cuvinte cheie: cartof, exces umiditate, drenaj.

Dintre factorii ecologici, excesul de mniditate de provenienţă pluvială şi mai ales
pluvio-freatică, alături de fertilitatea scăzută a solurilor luvice pot fi consideraţi ca având
cele mai puternice acţiuni lilnitative asupra producţiei. Prin atenuarea excesului temporar
de umiditate s-au înregistrat sporuri semnificative de 34% pe solul brun molic argilo
iluvial pseudogleizat de la Serbăuţi şi de 80,80/0 pe solul gleic de la Rădăuţi.

Pe terenurile plane, afectate şi de exces freatic, contribuţia rigolelor la atenuarea
excesului de apă a fost inferioară drenajului. Creşterea productivităţii culturii de cartof
până la lilnita unei rentabilităţi minime nu s-a realizat decât prin asocierea drenajului cu
evacuarea hîpodermicăprin rigole, fără a realiza clasica modelare a terenului (figura 1).
Cu toate că frecvenţa anilor deficitari sub raport pluviOlnetric este relativ ridicată chiar
şi la Suceava (29%), totuşi aportul irigării la sporirea producţiei a fost mai redus 
15,50/0.

Studiile efectuate în parcele etalon mnenajate la Suceava au evidenţiat o diminuare
a producţiei de tuberculi recoltaţi din parcela cu solul brun luvic, cu 16,8-17,10/0
cOlnparativ cu solul cernoziomoid şi respectiv cu cel aluvionar (tabelul 1).

Datele înregistrate în anii 1968-1992 relevă că soiurile semitârzii au contribuit la
creşterea producţiei lnedii de tuberculi (cOlnparativ cu cele semitimpurii) cu 6,1 t/ha,
fiind mai mare cu 2,2 t/ha decât aportul soiurilor semitimpurii comparativ cu cele

ISCA Suceava
~ LC.PC. Braşov
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timpurii. Ca urmare a frecvenţei ridicate a perioadelor secetoase din timpul creşterii

tuberculilor, productivitatea genotipurilor tardive a fost diminuată cu 1,6 t/ha comparativ
cu cele sel11târzii.

30,-------------------------,

25 - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
20.1

Teren plan Plan+ligole Plan+drenaj Plan+rogole+drenaj

til11purii cu semitârzii
semitin1purii cu târzii
semitârzii cu târzii

Figura 1 - Contribuţia unor metode de atenuare a excesului de apă pluvio-freatic
Sol gleic, Rădăuţi, 1972 - 1973

Tabelul 1
Producţia medie de tuberculi pe trei tipuri de sol, în parcelele etalon*

Specificare Cernoziomoid .Aluvionar Brun luvic

pH (apă) 5,45 7,00 6,10

%humus 3,42 2,59 1,43

% N total 172 155 96

ppm - P205 24 50 37

ppm - K20 133 133 116

% argilă calaidală 39,7 30,0 21,8

Tuberculi t/ha 27,8 27,9 23,1

DL 5%=18,5; 1% = 25,0; 0,1 % = 33,2

* Cu suprafaţade 50 mp, aI11enajate la Suceava
Datorită specificului condiţiilor111eteorologe, soiurile tardive au realizat, comparativ

cu cele timpurii şi semitârzii, sporuri relative mai l11ari la Ilişeşti (zona prel11ontană) şi

Pojorîta (zona 111ontană) comparativ cu Suceava, după cum rezultă din datele alăturate:

Grupele de soiuri cQillParate: sporuri în % pe localităţi:

Suceava Ilişeşti Pojorîta
10 10 1
15 22 19
5 11 20
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Această comportare a soiurilorjustifică, cel puţin parţial, preferinţa cultivatorilor
din zona montană pentru formele mai tardive (GRĂDINARU şi colab., 1986). Deşi

dependenţa producţiei de gradul de favorabilitate al condiţiilor de vegetaţie este foarte
evidentă, nu poate fi neglijat aportul soiului la atenuarea influenţelor negative (tabelul 2).

Tabelul 2
Participarea genotipului la amplificarea sau atenuarea influenţeialtor factori

asupra producţieide cartof

Producţia tlha Diferenţe tlha

Etapa
Soi 1 Soi 2 datorate
(mt) (promovat) Soi 1 Soi 2 totale altor

soiului
factori

Soiuri semitârzii

1958-1960 Mittelfriihe Măgura 20,4 21,8 1,4 1,4

1968-1970 Măgura Desiree 388, 46,1 24,3 7,3 17,0

1990-1992 Desiree Sante 28,3 30,3 -15,8 2,0 -17,8

Soiuri tardive

1960-1962 Merkur Ora 27,2 29,4 2,2 2,2

1977-1978 Ora Eba 40,4 42,9 13,5 2,5 11,0

1986-1989 Eba Manuela 37,8 40,6 -2,3 2,8 -5,1

Unnărind influenţa premergătoarelor asupra productivităţii cartofului, a rezultat
o similitudine între datele înregistrate pe parcursul a două cicluri experimentale
(CATARGIU, 1979). Dintre prelnergătoarele favorabile (grâu, orzoaică, porumb, in),
grâul se situează pe primul loc.

Cercetările efectuate pe solul cernoziomoid de la Suceva, timp de şase ani, relevă
că prin majorarea participării cartofului la alcătuirea rotaţiei de la 25°,/0 la 33°,/0, 50% şi

100°,/0, recolta a scăzut cu 2,2°,/0, 5,6% şi respectiv 17,2°,/0. Acceptând că pe soIurile cu
mari carenţe nutriţionale, repetarea culturii cartofului o perioadă îndelungată poate avea
repercusiuni evidente asupra nivelului producţiei. Se poate estima că efectul limitativ al
unei rotaţii necorespunzătoareeste mult mai sever în zonele montane şi limitrofe acestora.
Cum în aceste zone prezenţapajiştilor cultivate este mai frecventă, cultivarea cartofului
în primul an de la desţelenirea acestora asigură cele mai mari sporuri, mai ales când
durata de folosinţă a ierburilor a fost de 2 ani (tabelul 3).

Rezultatele experimentale obţinute în anii 1976-1983 (tabelul 4) relevă că, la
alegerea cantităţii de gunoi ce se alocă culturii cartofului în cadrul unei rotaţii de patru
ani, este necesar să se ţină seama de randamentul unei tone. În absenţaîngrăşămintelor

industriale s-a dovedit a fi mai utilă cantitatea de 60 tone gunoi de grajd. Experienţele

efectuate au evidenţiatcă numai în acest caz este de aşteptato sporire treptată a fertilităţii
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solului şi că după atingerea unui prag convenabil, cantităţile de gunoi de grajd pot fi
reduse la nivelul acoperirii exportului de elelnente nutritive.

Tabelul 3
Producţia relativă de cartof in asolamentul cu solă inierbată (trifoi+timotei)

Anul de cultivare a Durata folosirii solei inerbate

cartofului 1 an 2 ani 1 an 2 ani

Anul 1 Mt Mt Mt 117,7

După 1 an cu cereale*) 101,3 83,8 000 Mt 97,4

După 2 ani cu cereale*) 99,8 74,0000 Mt 87,3 000

După 3 ani cu cereale*) 83,6000 66,7000 Mt 93,90

*) - păioase DL 5% = 5,7

Tabelul 4
Contribuţia gunoiului de grajd la sporirea producţieide cartof in anii 1976-1983

Gunoi de grajd Fertilizare minerală kg s.a./ha
tlha NOPO N50 NI00+P205

Spor de producţie tlha la p=5%

20 3,0 4,2 5,1

40 8,3 6,4 9,9

60 13,0 12,1 12,6

Randamentul unei tone de gunoi de grajd,în kg tuberculi

20 150 210 255

40 207 160 247

60 216 201 210

Cu toate că pierderile de producţie înregistrate în experienţele efectuate în anii
1962-1964 (tabelul 5) nu au fost semnificative în toate cazurile, a rezultat că indiferent
de modul de încorporare a gunoiului de grajd fermentat sau proaspăt, administrarea
acestuia iarna sau primăvaraa fost inferioară celei din toamnă. La echivalenţăcantitativă,

(20 tlha) gunoiul proaspăt, nu a fost semnificativ inferior celui fermentat "clasic".
Evaluând datele înregistrate în experienţele de lungă durată se remarcă faptul că

cele mai ridicate valori ale randamentului unui Kg de azot + fosfor s-a înregistrat la
cantităţile de 40 kg P20S şi 150 kg N (tabelul 6), rolul principal revenind azotului.
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Evaluarea unor date experimentale obţinute i'n ultimele trei decenii la SCA Suceava ...

Tabelul 5
Diferenţe relative de producţie la cartof datorate naturii gunoiului de grajd, a

anotimpului de administrare şi modului de incorporare, anii 1962-1964

Factorii analizaţi
Productia de cartof %

pe anotimpuri de administrare

Natura
Încorporare

Martor

gunoiului de Toamna Iarna Primăvara

grajd prin:

arătură 100 -13° _9°
Fermentat

discuire 100 -3 -7

arătură 100 -14° _13°
Proaspăt

discuire 100 -8 _9°

arătură -5 -6 _9° fermentat
Proaspăt

discuire -2 -6 -5 fermentat

Fermentat discuire -14° -6 _12° arătură

Proaspăt discuire -12° -6 -8 arătură

Tabelul 6
Valorificarea ingrăşămintelorin experienţa de lungă durată, 1968-1990

KgP205
KgN s.a.lha

50 100 150 200

Spor de producţie (la p=5%) faţă de neîngrăşat, t/ha

40 4,3 6,5 8,4 8,6

80 4,9 7,4 9,6 10,9

Randamentul unui kg de N + P205, în kg de tuberculi (la p=5%)

40 48 46 44 36

80 37 41 41 39

Cu privire la evoluţia în tilnp a contribuţiei azotului la sporirea producţiei se remarcă
unele particularităţi (figura 2):

-asocierea cantităţii de 200 kg N cu 80 kg P20S a fost însoţită de o majorare
accentuată a sporurilor de producţie timp de aproape 15 ani, după care a urmat un regres
evident, dependenţa mărimii sporurilor pe durata folosirii îngrăşămintelor fiind redată
de relaţia a + bx - cx2

;

-folosirea unilaterală a 50 kg N, după ce a fost însoţită de o majorare a sporurilor
de recoltă în primii 5-6 ani, a condus la diminuarea acestora în următorii 5-6 ani, după
care a urmat o nouă creştere a sporurilor, aproximativ de 6-7 ani. Acest curs sinuos
poate fi ilustrat printr-o regresie logaritmică de tipul a - b lnx + c(lnx)2 - d(lnx)3 +
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e(lnx)4 - f(lnx)) -g(lnx)6. Aceasta dovedeşte că pe soIurile înzestrate cu o mare capacitate
de tatuponare, cultura cartofului poate fi îngrăşată numai cu azot o perioadă foarte
scurtă de tilUp;

-comparând între ele cele două regresii (figura 2), se remarcă utilitatea asocierii
fosforului cu azot, pentru a elimina regresul sporurilor de producţie datorate azotului;

-după folosirea îndelungată nmuai a îngrăşăluintelor cu azot şi fosfor, mai ales în
cantităţi n1ari, este de aşteptat ca randatuentul acestora, raportat la un kg substanţă activă,

să se diluinueze.

200

460

'"e ~~o
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~
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-40 t 3~

1968

1 200 N 80P205
2 11 50 N
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Număr' de ani de folosire a Îngrăşăminte

o
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Figura 2 - Variaţia în timp a eficacităţii unor îngrăşăluinteaplicate la cartof

Atât dependenţa mărimii recoltelor, cât şi creşterile înregistrate comparativ cu
anul 1968 au fost benefic influenţate de participarea fosforului, după cum rezultă din
analiza valorilor şi selunificaţia coeficienţilor de corelaţie:

fără P_______ 40 P2Q) 00 80 E
2
Qs

-nivelul recoltelor 0,078 0,810x 0,908 xX

-creşterea producţiei comparativ
cu anul 1968 -0,105 0,698 0,860x

Analiza secvenţionalăa datelor din experienţele de lungă durată cu privire la aportul
potasiului la creşterea producţiei de cartof relevă unele aspecte demne de remarcat:

-cantităţi de 40-50 kg K
2
0 la hectar pot fi considerate ca ineficiente (tabelul 7);

-randaluentele cele mai ridicate (realizate de un kg K
2
0) s-au înregistrat în cazul

folosirii cantităţii de 80-150 kg K
2
0;

-cOluparativ cu primii ani (1969-1974), eficacitatea potasiului a sporit odată cu
parcurgerea luai multor cicluri de rotaţie; în penultimele două, randamentul potasiului
sporind cu 35-36%.
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Tabelul 7
Randamentul* unui kg de K

2
0, în kg tuberculi

Agrofondkg
Producţiade tuberculi

Anii s.a.lha
kg!kg KlO Cantităţide
1(20 administrate kg s.a

N P205 40-50 80-100 150

1965-1969 50 55 - - -
1968-1974 100 100 2 8 13

1986-1991 100 80 - 11 35

1993 100 80 5 35 57

* -la p = 5%
Acumularea unor efecte negative ale folosirii exclusive a îngrăşămintelorminerale

a fost reliefată cu multă pregnanţă în anul 1993, când s-a observat o brunificare apicală

a foliolelor puternică. Gradul de apariţie al acestei "perturbări fiziologice" a fost
amplificat de îngrăşămintele cu azot (r = 0,445) şi cu fosfor (r = 0,597X

), dar a fost
evident atenuat de cele cu potasiu (r = -0,648 X

).

CU privire la calcarizare, datele experimentale înregistrate pe luviosolul albic argilo
iluvial pseudo-gleizat de la Horodnic (BUZDUGAN, 1971) nu relevă utilitatea
administrării amendamentelor pentru anul de cultură a cartofului. Aceasta înselnnă că

poate fi negat rolul amendamentelor în ridicarea fertilităţii acestor soIuri, de care va
beneficia în anii următori şi cultura cartofului.

Printre numeroasele aspecte ce le ridică sistemul de îngrăşare al cartofului poate
fi inclus şi cel privitor la epoca de adlninistrare a îngrăşămitelor. Datele obţinute în anii
1955-1960 relevă că azotul poate fi administrat şi la începutul răsăririi, iar potasiul (sub
formă de cloruri) şi primăvara la pregătire patului germinativ (REICHBUCH, 1962).

Diferenţierea solurilor în valorificarea îngrăşămintelor,precum şi existenţa unor
genotipuri azotofile, fosforofile şi potasofile (SCURTU, 1973) sunt argumente ce obligă

permanentizarea acestor preocupări. Şi datele obţinute în ultimii ani atestă necesitatea
luării în consideraţie a rolului genotipului în evaluarea randametelor îngrăşămintelor.
Dintre soiurile luate în studiu, Sante se remarcă printr-o capacitate superioară de
valorificare a îngrăşămintelor comparativ cu Anosta şi Manuela (tabelul 8).

Cuantificând dependenţa eficacităţii îngrăşămitelorde nivelul de culturalizare al
solului (tabelul 10), rezultatele experimentale sugerează imposibilitatea compensării

carenţelor culturale (la îngrijirea premergătoarelor, la lucrările de pregătire a terenului
în anii anteriori) prin folosirea unor cantităţi suplimentare de îngrăşălninte. De remarcat
este şi faptul că producţia înregistrată în parcelele ce au beneficiat de o bună culturalizare
şi doar de cantităţi medii de îngrăşăminte, nu a putut fi egalată de doze mari de NPK
(250 + 100 + 100 kg/ha), dacă culturalizarea solului a fost necorespunzătoare.
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8
Diferenţierea unor soiuri de cartofîn valorificarea îngrăşămintelorminerale,

în anii 1991-1993

Cantităţi Soiuri

N P20S K20 Anosta Sante J\lanuela

t'ha sponri *) faţă de neîngrăşat

80 50 50 - 2,0 -

160 100 100 0,4 3,3 1,9

200 120 120 1,1 3,8 1,6

Randamentul *) ill1ui kg N+P205+K20

80 50 50 11,1 -

160 100 100 1,1 9,7 5,2

200 120 120 3,5 8,6 3,6
..~.,~""., ...~.~ ... '.=.'

* - asigurat la p = 5%
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Figura 3 - Dependenţa eficacităţii îngrăşămintelor de nivelul de culturalizare al
solului

Considerând că îmburuienarea terenului din parcelele netratate cu erbicide
oglindeştecel mai fidel evoluţia în timp a gradului de îmburuienare a culturii cartofului,
se re111arcă o diminuare a acestuia cu 3,4 t (în anii 1990-1992) c0111parativ cu anii 1965
1970. În ultimii 25 ani s-a înregistrat o creştere a participării gravimetrice a
dicotiledonatelor anuale cu 47% şi o diminuare a celor perene de patru ori. În acest
interval de timp au avut loc i111portante modificări ale C0111poziţiei floristice a buruienilor
datorate mai ales creşterii frecvenţei speciilor Galium aparine, Galeopsis tetrahit,
Chenopodiul11 album şi Galinsoga parvţjlora.

În etapa actuală de culturalizare a solului, utilitatea lucrărilorde îngrijire din tinlpul
vegetaţiei (figura 4) -un prăşit mecanic concomitent cu rebilonatul- este susţinută de
sporurile de recoltă aşteptate (SCURTU Elena, 1976).
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Figura 4 - Aportul lucrărilor de îngrijire la sporirea producţiei de cartof (t/ha),
tratat cu erbicide

Datele obţinute sugerează că între soiuri există diferenţe notabile în ceea ce priveşte

toleranţa faţă de unele produse, cât şi faţă de lilnitele cantitative între care se înscriu
opţiunile de folosire a acestora. Dintre soiurile pr01110vate în deceniul trecut, Desiree a
l11anifestat o toleranţă superioară altor genotipuri cultivate (SCURTU Elena, 1984).

Dintre dăunătorii cartofului pe primul loc se situează gândacul din Colorado atât
datorită rapacităţii sale (în stadiul larvar), cât şi coincidenţeiatacului primei generaţii

cu formarea aparatului foliar (BRUDEA, ENOIU, 1991). Dintre produsele testate între
anii 1987-1993, produsele piretroide au contribuit la salvarea a cel puţin 33% din
producţia martorului neprotejat (tabelul 9), situându-se din acest punct de vedere pe
prilllul loc. Sortimentul de insecticide din Ultilllui tin1p s-a Îlllbogăţit cu inhibitori de
chitină ce acţioneazăasupra larvelor. Aceste produse se disting prin restricţii

111Ult reduse de şi efectele poluante considerabil diminuate.
Tabelul 9

v.",.,,,,·'''"''''''''''''' unor insecticide în combaterea larvelor din Colorado

de Pproducţii salvate (~.~)Îll anii: I

insecticide 1987-1993 1987-1989 1989-1992 1991-1993

Piretroide 65 105 33 54

Organo-c1orurate 70 -

Carbamice - 89 -

()1"~n+'~ .i:'. ..L',
fl.t',dHV

T 1 "1
I

Dintre agenţii pa·tO.Q~enl, Phytophthora infestans este cel care poate aduce daunele
mal man În ultimii ani, acestea au reprezentat 49%> din

'-' ............. ~,'u obţinută in tratate cu cele mai eficace produse. De cele mai multe
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ori, primele simptome s-au înregistrat între 28.VI şi 16.VII la biotipul sensibil (Bintje,
Super); comparativ cu acestea, la biotipul cu rezistenţă mijlocie (Desiree), apariţia

atacului de mană a întârziat cu 9 (± 4) zile, iar la cel cu o sensibilitate mai redusă (Eba)
cu 17 (± 6) zile. În baza acestor evidenţe se poate estima că numărul tratamentelor poate
fi redus cu unul pentru fiecare prag de sporire a rezistenţei soiurilor la atacul manei. În
decursul celor trei decenii, eficacitatea produselor s-a menţinut la acelaşi nivel,
superioritatea fungicidelor Daconil şi Ridomil MZ fiind de cel puţin două ori mai mare
c01llparativ cu Zineb, Dutter şi Turdacupral (tabelul 10). Se mai cuvine a fi evidenţiat

aportul tratamentelor cu fungicide la amplificarea contribuţiei altor factori de sporire a
productivităţii culturii de cartof.

Tabelul 10
Contribuţia fungieidelor la atenuarea daunelor produse de Phytophthora

infestans şi la amplificarea acţiunii altor factori la sporirea producţiei

Produse foarte
Etapa La martor foarte eficace:

c1asice*)
eficace**) clasice

Producţie salvată %

1960-1969 7 29 4,1

1970-1979 24 49 2,0

1980-1985 21 52 2,5

1986-1990 20 51 2,6

Amplificarea contribuţiei "altor factori" la sporirea producţiei %

1960-1969 ml. ml. ml.

1970-1979 13 31 31

1980-1985 23 39 45

1986-1990 37 54 61

1960-1969 zeamă bordeleză Polyram Combi

1970-1979 Zineb, Dutter Daconil

1980-1990 Turdacupral Ridomil Mz

Informaţiileacumulate în urma determinărilorefectuate sugerează utilitatea luării

în considerare şi influenţele altor măsuri în atenuarea sau intensificarea bolilor, ca urmare
a modelării proceselor de nutriţie a plantelor. Cu privire la mana cartofului s-a evidenţiat

o creştere a gradului de atac asupra frunzelor prin majorarea cantităţilor de azot şi gunoi
de grajd şi o oarecare reducere prin sporirea dozelor de fosfor. Intensitatea atacului de
alternarioză a fost însă semnificativ diminuată de îngrăşămintele cu potasiu şi azot
(tabelul Il). Datoritălllodificărilorce intervin în nutriţia plantelor ca urmare a majorării

participării cartofului la alcătuirea rotaţiilor, de la 25% la 33%, 50% şi 100, atacul de
alternarioză s-a intensificat cu 3%, 22% şi respectiv 51 %.
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Tabelul 11
Evaluarea participăriiîngrăşămintelorla diminuarea agresivităţiimanei şi

alternariozei asupra aparatului foliar, cu ajutorul coeficienţilorde corelaţie

Natura îngrăşămintelor

Agentul patogen Gunoi
N p K

grajd

Phytophthora infestans
408 0,580*** -0,226 0,225

(grad de atac)

Altemaria sp.
-1193 -0,513*** 0,333* -0,717**

(intensitate atac)

Estimarea unor tendinţe din principalele compartimente ale tehnicii de cultură a
cartofului este facilitată de o analiză sintetică a rezultatelor experimentale, mai ales
când se intenţionează elaborarea unor strategii de cultură a cartofului.
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THE EVALUATION OF SOME DATA OBTAINED DURING THE LAST
THREE DECADESAT SCA SUCEAVA IN ORDER TO REMODEL
SOME TECHNOLOGICAL SEQUENCESAT POTATO CROP

Abstract

This paper sinthetically presents the main researches done during the last three
decades at SCA Suceava in order to put into evidence some new sequential trends which
may lead to the reconsidering of some links from the growing technology of the potato
grown in the area belonging to the station.

Keywords: synthesis, researches, technology, potato
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aggressioness of the early and late blight upon the folliage helped by the correlation
coefficients.
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1. The contribution of some methods of attenuation of the excess of pluvio
phreatic water on the gleic soil from Rădăuţi, 1972-1973

2. The dependance of the fertilizers efficiency on the soil tillage level
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treated with herbicides.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF DIN
!MPORT ÎN ZONA TÎRGU SECUIESC

Luiza MlKE 1

REZUMAT

La Staţiuneade Cercetare şi Producţie a Cartofului din Tîrgu Secuiesc, jud. Covasna
au fos experimentate în culturi comparative un număr de 28 soiuri străine în perioada
1992-1994. Experienţa a scos în evidenţăunele soiuri cu capacitate mare de producţie,

rezistenţă la viroze şi conţinut ridicat de amidon.
Cuvinte cheie: soiuri, producţie, viroze, amidon.

INTRODUCERE

Soiurile de cartofprezintă în etapa actuală unul din factorii importanţi de ridicare
a producţiei şi satisfacere a exigenţei consumatorilor asupra calităţii.

Alegerea celui mai valoros soi este destul de dificilă pentru că fiecare soi nou
creat întruneştecaractere în plus. De aceea, studiul comparativ al soiurilor constituie un
criteriu principal de apreciere.

Ţinînd seama de dorinţa cultivatorilor de a avea soiuri care valorifică condiţiile

naturale într-o măsură cât mai mare, cu o productivitate bună, cu însuşiri de rezistenţă

la boli şi dăunători, se impune ca o necesitate mereu vie cunoaşterea felului în care se
comportă soiurile în condiţiile de climă şi sol de la noi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În anii 1992-1994, la' Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului din Tîrgu
Secuiesc s-au luat în studiu 25 soiuri din import, folosind ca martor soiurile: Ostara,
Desiree şi Manuela.

Culturile au fost amplasate pe un sol cernoziomoid mediu levigat, luto-nisipos,
bine aprovizionat cu elemente nutritive, cu un conţinut de humus 3 %, în condiţiile

folosirii unui agrofond de: N120, P160, KlOO s.a./ha.
Depresiunea Tîrgu Secuiesc - cu o altitudine de 560 m - formează o subunitate

climatică separată în cadrul Depresiunii Braşov. Aici au o mare frecvenţămasele de aer
de origine continentală, imprimând tuturor elementelor climatice trăsături caracteristice.
Astfel, iarna, temperatura medie a aerului scade sub -6°C, iar vara depăşeşte 18-19°C
având o amplitudine termică diurnă şi anuală mai mare cu 2-3°e decât în partea de vest

I sepe Tg. Secuiesc
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a Depresiunii Braşov, imprimând climei un caracter continental mai accentuat. De
asemenea, cantitatea de precipitaţii este cu 50-100 mm mai redusă, atribuind un caracter
arid, asemănător zonei de stepă a ţării.

Capacitatea de producţie şi comportarea în vegetaţies-au apreciat prin organizarea
în culturi comparative aşezate după metoda dreptunghiului latin. În timpul vegetaţiei s
au notat principalele faze fenologice cu note de la 1-9 şi infecţia virotică în procente.
Calităţile culinare au fost analizate în laborator prin metodele cunoscute pe bază de
punctaj, iar conţinutulîn substanţă uscată şi amidon cu ajutorul aparatului computerizat
AMI-2.

Rezultatele obţinute au fost analizate statistic prin metoda analizei varianţei.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

În cei trei ani experimentali, condiţiile de climă în special sub aspect pluviometric
diferă mult de la an la an, motiv pentru care în analiza comportării soiurilor nu s-a
folosit media anilor. Astfel, faţă de 525,7 mm, media multianualăa precipitaţiilor căzute,

cel mai secetos an este 1994 cu 352,7 mm (tabelul 1).
Tabelul 1

Condiţii climatice 1992-1994

Luna Media
Media pe

Anul (suma)
veget.

UM IV V VI VII VIII IX anuală

ce 8,1 11,5 15,7 17,0 20,4 11,8 6,9 14,1
1992

473,8 355,3mm 46,1 32,6 161,9 70,3 16,8 26,7
ce 6,5 13,9 15,9 16,8 17,6 12,2 6,1 13,8

1993
557,6 408,8mm 64,4 120,8 52,9 46,4 76,5 47,8

ce 9,31 13,2 16,3 19,1 18,2 17,5 8,5 15,6
1994

239,3mm 40,0 49,3 53,9 50,5 40,8 4,8 352,7

Media ce 8,0 13,0 16,2 17,9 17,4 13,3 7,1 14,3
(suma)

multianua1ă mm 38,5 70,8 84,0 78,7 62,7 45,3 525,7 380,0

Soiurile studiate se prezintă astfel (tabelul 2):
-la cele timpurii şi semitimpurii ca martor s-a folosit soiul Ostara, a cărui sămânţă

provine din importul făcut în acelaşi an. În această grupă s-au remarcat soiurile: Fresco,
Frisia, Liseta şi Parade;

-la soiurile semitârzii, martorul folosit a fost Desiree, provenit din import Scoţia.
La această grupă luartorul este depăşit de soiurile Gigant, Disco, Santana;

-la soiurile târzii, martorul folosit a fost Manuela, provenit de la LC.PC. Braşov.
În această grupă se remarcă soiurile Agria, Morene şi Crebella.



Tabelul 2
Comportarea soiurHor 1992-1994

Soiul
Productia t/ha Perioada de vegetatie (zile)

1992 Semnif. 1993 Semnif. 1994 Semnif. 1992 1993 1994

Ostara 35,45 Mt 26,51 Mt 23,37 Mt 79 78 73
Fresco 40,82 *** 40,74 *** 30,89 *** 86 77 74

Prior 45,23 *** 29,05 *** 25,98 *** 74 78 75

Aminca 38,79 * 44,84 *** 33,47 *** 71 84 77

Anosta 48,45 *** 42,03 *** 29,97 *** 86 84 79

Frisia 45,21 *** 40,74 *** 33,50 *** 86 78 78

Liseta 45,74 *** 44,89 *** 33,51 *** 78 82 82

Ukama 41,83 *** 43,46 *** 30,34 *** 81 83 73

Parade 39,87 ** 42,14 *** 32,38 *** 79 100 84

rrurbo 42,43 *** 41,71 *** 28,69 *** 88 100 83
!Premiere 45,21 *** 43,03 *** 29,87 *** 86 100 77

Fambo 34,53 42,63 *** 25,72 *** 86 100 75

Rita 38,03 41,70 *** 31,75 *** 82 100 84

Media 41,66 40,27 29,96 82 88 78

!Desiree 41,99 Mt 45,28 Mt 31,19 Mt 86 108 92

Escort 55,10 *** 49,93 *** 30,73 89 106 74

!Disco 42,14 44,86 24,14 000 91 110 81

!Diamant 48,10 *** 47,29 ** 27,93 000 93 112 86

Mirakel 46,01 ** 54,08 *** 42,54 *** 87 108 87

Santana 40,25 42,61 000 26,45 000 85 113 87

IAsterix 44,70 54,04 *** 36,55 *** 93 112 97

bigant 56,83 *** 56,91 *** 35,79 *** 93 112 86

Media 46,82 49,38 32,67 90 110 86

Manuela 41,58 Mt 48,48 Mt 34,15 Mt 92 120 94

Serenade 42,19 46,55 00 35,06 98 120 96

Morene 50,74 *** 56,32 *** 37,48 *** 90 119 93

Agria 45,47 ** 65,70 *** 38,48 *** 88 120 90

Van Gogh 36,62 000 58,66 *** 38,43 *** 96 123 90

Crebella 45,53 ** 59,60 *** 36,47 *** 88 121 97
Fianna 41,93 47,32 31,17 000 89 120 94

Media 43,44 54,52 35,89 92 120 93
OL5% 2,72 1,23 1,15

IDLl% 3,61 1,63 1,53

OLO,I% 4,67 2,11 1,97

Alt aspect ce a stârnit interes este degenerarea virotică. Asfel, pornindu-se de la
un material practic liber de viroze în anul 1992, se constată o infecţie virotică relativ
scăzută de 4,7-5,3 % în anul al II-lea, fără diferenţieri evidente între soiuri, dar în anul
al III-lea de cultură se constată diferenţieri foarte mari între soiuri sub acest aspect.
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Astfel, din grupa soiurilor timpurii şi semitimpurii soiul Aminca ajunge la 63,4
0,/0, Turbo la 48,6 % şi Ostara la 43,0 %. Din grupa soiurilor semitârzii Diamant ajunge
la 61,9 0/0, Escort şi Desiree în jur de 57 %. Infecţii mai mici se observă la soiurile
tardive în procent de 15 % (tabelul 3).

Tabelul 3
Comportarea soiurilor 1992-1994

Soiul
Amidon % Infecţie virotică %

1992 1993 1994 1992 1993 1994
Ostara 17,6 14,5 13,2 - 5,5 43,0

Fresco 17,3 16,1 14,3 - 3,1 25,0

Prior 16,6 16,6 15,8 - 4,5 37,0

Aminca 17,0 17,1 16,1 - 3,7 63,4

Anosta 18,1 18,3 15,0 - 5,2 17,1

Frisia 18,8 17,1 15,8 - 5,4 14,8

Liseta 17,0 17,4 16,0 - 4,8 26,5

Ukama 16,8 1..",8 14,4 - 4,5 26,8

Parade 16,9 18,5 16,6 - 5,4 18,2

Turbo 16,5 16,1 15,8 - 7,3 48,6

Premiere 20,4 18,1 19,4 - 1,9 31,4

Fambo 16,9 17,6 16,1 - 7,5 31,0

Rita 16,5 17,8 16,7 - 5,0 6,4

Media 17,7 17,1 15,8 - 4,9 29,9

Desiree 16,7 16,5 15,6 - 5,8 56,8

Escort 18,8 16,3 15,0 - 5,0 57,2

Disco 18,8 18,8 17,7 - 5,4 36,4

Diamant 18,2 18,9 15,7 - 6,3 61,9

Mirakel 16,8 18,1 16,6 - 1,7 17,0

Santana 19,9 18,7 16,9 - 6,7 39,1

Asterix 19,4 20,6 17,6 - 3,3 29,4

Gigant 18,6 18,9 16,2 - 4,2 22,7

Media 18,4 18,4 16,4 - 4,7 40,1
Manuela 18,8 21,5 18,2 - 6,9 10,4

~erenade 19,9 21,6 18,6 - 6,5 21,8

iMorene 18,6 21,8 18,6 - 7,1 15,7

~gria 17,5 20,2 16,3 - 1,0 3,4

Ivan Gogh 19,1 19,8 17,4 - 2,3 8,5

rrebella 20,6 19,7 16,5 - 7,1 22,3

lFianna 21,0 21,7 18,5 - 5,0 16,5

Media 19,4 20,9 17,7 - 5,3 14,9

Se constată că

producţiilor

caz
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Dacă analizăm soiurile din punct de vedere al conţinutului de amidon se pot observa
următoarele:

-aproape toate soiurile prezintă conţinut asemănător în anii 1992 şi 1993, cele mai
scăzute valori înregistrându-se în anul 1994, cu 1-2 % mai scăzute la toate grupele de
precocitate (tabelul 3). Acest conţinut creşte de regulă din direcţia soiurilor timpurii şi

semitimpurii spre cele târzii.
Tabelul 4

Comportarea soiurilor 1992-1994
Structura recoltei %

Soiul
1992 1993 1994

30-55mm 1>55 mm 30-55mm >55mm 30-55rnrn >55mm
Ostara 56,2 41,5 27,3 72,2 60,2 31,7
iJ:;'resco 33,0 65,4 17,3 82,2 67,2 18,2
Prior 49,5 48,5 43,8 54,4 66,3 10,1

~minca 53,8 44,3 22,0 77,7 63,7 26,0

~nosta 35,8 62,6 20,0 79,7 64,0 23,7
trisia 36,2 62,5 24,1 75,4 60,5 28,6
Liseta 38,2 61,1 20,2 79,1 52,1 34,3
Ukama 53,8 44,6 28,6 70,6 64,4 23,1
Parade 56,6 40,7 32,8 66,9 62,5 20,3
[urbo 45,1 53,5 27,5 71,4 62,4 20,2
!Premiere 41,6 56,2 32,4 66,7 60,8 19,9
Fambo 36,0 62,6 20,8 78,5 64,9 24,4

Rita 49,8 48,5 30,6 68,4 61,9 19,4

Desiree 69,5 28,6 19,0 80,4 50,6 38,9
Eseort 42,6 55,1 29,7 69,3 62,1 27,0

Diseo 44,9 53,8 30,0 69,7 63,4 27,8

Diamant 50,0 48,3 30,8 67,5 68,0 14,0

Mirakel 46,3 52,5 14,9 84,7 43,8 45,0

Santana 42,4 56,5 17,5 81,8 49,6 40,3

Asterix 51,3 46,9 18,7 81,0 61,7 23,4

Gigant 39,5 58,9 19,9 79,6 58,7 29,6

Manuela 23,5 75,5 18,6 80,8 58,3 23,3

Serenade 62,5 31,4 39,2 59,1 69,1 13,1

Morene 32,7 66,6 13,5 86,3 56,5 33,5

Agria 22,2 77,6 8,1 91,8 46,0 45,5

Kran Gogh 35,5 64,0 15,2 84,3 59,3 34,0

Crebella 44,7 53,1 16,0 83,8 59,1 29,7
Fianna 33,6 65,0 20,3 79,3 65,1 23,0
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Totuşi sunt soiuri cu procent ridicat de amidon şi în cadrul soiurilor timpurii ca Premiere
(19,3 %) sau Asterix (19,2 0i<». Cele mai ridicate valori ale conţinutului de amidon s-au
înregistrat la soiurile târzii în anul 1993 (Manuela, Serenade, Morene, Fianna).

Din punct de vedere al structurii producţiei (tabelul 4) se remarcă soiul Fresco cu
un procent ridicat de tuberculi mari în anii mai favorabili: 65,4 oi<> în 1992, 82,2 % în
1993 şi foarte scăzut în anii nefavorabili, 1994, an în care Ostara prezintăaproape 32 Oi<>

din producţie tuberculi mari, chiar în situaţia în care infecţia virotică este ridicată.

Soiul Mirakel prezintă în 1993 şi 1994 cel mai ridicat procent de tuberculi mari
52,5 0/0, respectiv 45 % din producţiatotală.

Dintre soiurile târzii, soiul Agria are cel mai mare procent de tuberculi mari: 77,6
% în anul 1992, 91,8 oi<> în anul 1993 şi 45,5 % în anul 1994 urmat şi la acest aspect de
s.oiul Morene.

În concluzie, condiţiileclimatice influenţeazăcomportarea soiurilor de cartof sub
toate aspectele: producţie şi structura acesteia, rezistenţa la degenerare virotică, conţinutul

în amidon şi substanţăuscată, de unde necesitatea te stării soiurilor de cartof în culturi
comparative de concurs, în diferite zone de culturăpentru stabilirea celor mai rentabile,
pe scopuri de folosinţă.

CONCLUZII

1. Din punct de vedere al producţiei de tuberculi, cele mai bune rezultate s-au obţinut

la soiurile: Fresco, Frisia, Liseta, Gigant, Disco, Santana, Agria, Morene şi Crebella.
2. Între soiurile cercetate s-au remarcat câteva cu o rezistenţă bună la degenerarea

virotică: Rita, Frisia, Mirakel şi Agria.
3. Conţinut ridicat de mnidon au acumulat soiurile Premiere, Asterix, Crebella şi

Morene.

THE BEHAVIOUR OF SOME IMPORTED POTATO VARIETIES IN
TÎRGU SECUIESC AREA

Abstract

At the Potato Research and Production Station Tîrgu Secuiesc, Covasna country
were experimented 28 foreign varieties in cOlnparative crops during 1992-1994. The
experiment evidenced SOlne varieties with high-yield capacities, virus resistant and high
starch content.

Keywords: varieties, yield, viral diseases, starch.

Tables:

1. Weater conditions 1992-1994 Tg. Secuiesc.
2. Varietiea behaviour 1992-1994 Tg. Secuiesc
3. Varieties behaviour 1992-1994 Tg. Secuiesc
4. Varieties behaviour 1992-1994 yield structure %
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REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND NUMĂRULOPTIM
DE TULPINI PRINCIPALE SI INFLUENTA LUI ASUPRA, ,
PRODUCTIEI DE TUBERCULI ÎN FUNCTIE DE, ,
CALIBRUL CARTOFULUI PENTRU SĂMÂNTĂSI, ,
DENSITATEA DE PLANTARE

Aurelia DIACONU1

REZUMAT

La sepc Mîrşani s-au studiat, la soiul Sante, relaţiile densitate-numărde tulpini
principale-indice foliar-eleluente de producţie şi a rezultat că numărul de tulpini
principale şi indicele foliar simt în relaţie directă cu densitatea de plantare şi producţia

totală de tuberculi obţinută.

Cea mai mare producţie de tuberculi se obţine la densitatea de 33,3-37 mii plante/
ha şi îi corespunde un indice foliar cuprins între 2-2,5 şi 150 mii tulpini principale/ha.

Cea mai mare producţie totală s-a obţinut la o densitate cuprinsă între 53,3 mii şi

63,5 mii plante/ha, căreia îi corespunde un număr cuprins între 250-280 mii tulpini/ha
şi un indice foliar cuprins între 3-3,8.

Cuvinte cheie: indice foliar, număr tulpini, densitate, optim.

INTRODUCERE

Unul dintre factorii agrofitotehnici de bază care contribuie la sporirea producţiei

agricole este şi densitatea de plantare la unitatea de suprafaţă.

Experienţele efectuate cu scopul stabilirii densităţii optime a plantelor prezintă o
deosebită importanţă pentru producţia agricolă, deoarece de aceasta depinde în foarte
mare n1ăsură valorificarea fertilităţii şi umidităţii solului, a investiţiilor (îngrăşăminte,

lucrări de pregătire a terenului, irigaţii, substanţe fitofarmaceutice, lucrări de întreţinere,

mijloace tehnice) precum şi valorificarea la un nivel ridicat a însuşirilor biologice ale
soiurilor.

La noi în ţară s-au efectuat o serie de cercetări pe această temă. Cu această ocazie
s-a stabilit că:

-Se poate reduce cantitatea de sămânţă cu cea. 27-52% prin folosirea tuberculilor
de calibrul 30-40 mm 0, prin secţionarea tuberculilor de 40-50 mm 0 în jumătăţi şi a
celor de 50-60 mIU 0 în sferturi (DRAICA şi colab., 1984).

1 S.C.PC. Mârşani
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-Reacţia la mărimea distanţei între rândurile de plante între 90-60 cm a fost
dependentă de mecanizare (BREDT şi colab., 1982).

-Între producţia de tuberculi şi numărul de stoloni, de tuberculi şi tulpini principale
există o relaţie strânsă în funcţie de densitatea şi mărimea tuberculilor plantaţi (BRETAN
şi SIMIONESCU, 1972).

-Densitatea tulpinilor principale la hectar a influenţat puternic numărulmediu de
tulpini la cuib şi greutatea medie a unui tubercul (MORAR, 1979).

Indicele suprafeţei foliare mediu zilnic este direct corelet cu desimea de plantare
şi invers corelat cu productivitatea netă medie zilnică a fotosintezei.

Suprafaţa foliară medie zilnică per plantă este invers corelată cu desimea de plantare
şi direct corelată cu producţiade tuberculi, substanţa uscată la cuib (Anca GEORGESCU,
N. HURDUC şi M. BERINDEI, 1971).

Producţia totală este strâns corelată cu durata menţinerii indicelui suprafeţei foliare
la nivelul maxim realizat (BREMMER şi TAHA, 1966)

Lucrarea de faţă prezintă relaţiile care există între calibrul cartofului pentru
sămânţă, pregătireamaterialului de plantat, densitatea şi influenţa lor asupra numărului

optim de tulpini principale şi a suprafeţei foliare precum şi a producţi~i de tuberculi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţaa fost amplasată după metoda parcelelor subdivizate cu 4 repetiţii.

S-a folosit soiul Sante, categoria biologică SE. Tehnologia aplicată a fost cea care
se recomandă pentru zona de stepă din sudul ţării în condiţii de irigare.

S-a folosit un nivel de fertilizare N200 P 150 K lOo' s-au efectuat 5 tratamente contra
gândacului din Colorado cu Fastac 0,1 lIha şi EcaJux 0,6 lIha şi un tratament pentru
mană cu RidOluil MZ 2,5 kg/ha.

Solul pe care s-a experimentat a fost cernoziom cambic, puternic levigat, pe nisipuri
cu textură luto-nisipoasă, structură grăunţoasă luică şi medie, cu un conţinut în humus
de 2,5%, pH 6 şi slab aprovizionat în macroelemente.

În anul 1994, experienţa a fost de tipul 2*2*8*4 cu următorii factori şi graduările

lor:
Factorul A: Pregătirea materialului de plantat:
al - încolţit

a
2

- neîncolţit

Factorul B: Fracţia de Qalibrare
b

l
- 30-45 lum

b
2

- 45-55 mm
Factorul C: Densitatea de plantare
CI - 33300 plante/ha
C

2
- 37000 plante/ha

C
3

- 40400 plante/ha
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Rezultate preliminare privind număruloptim de tulpini principale şi influenţa ...

C4 - 44000 plante/ha
Cs - 49400 plante/ha
C6 - 53300 plante/ha
C7 - 58000 plante/ha
Cs - 63500 plante/ha
S-au făcut determinăribiometrice privind elementele: suprafaţa foliară şi numărul

de tulpini principale pe plantă şi pe unitatea de suprafaţă, în funcţie de pregătirea

materialului de plantat, mărimea acestuia şi densitatea de plantare, care a fost conform
factorului C cuprinsă între limitele 33300-63500 cuiburi/ha, densităţi ce le poate realiza
maşina de plantat 4 S.A.B.P

Suprafaţa foliară s-a determinat prin metoda rondelelor (s-a cântărit o probă de
frunze cu suprafaţa cunoscută şi s-a raportat apoi la greutatea totală a frunzelor pe
plantă).

Calculele şi interpretarea rezultatelor s-a făcut pentru toţi factorii luaţi în studiu
pe principiul parcelelor subdivizate prin analiza varianţei şi regresii multiple.

REZULTATELECERCETĂJULOR

Analizând influenţa medie a densităţilor în funcţie de mărimea şi pregătirea

materialului de plantat asupra numărului de tulpini principale pe hectar, se constată

următoarele: la densitatea de 33,3 mii plante /ha, când s-a folosit materialul încolţit

fracţia 30-45 mm 0, s-a înregistrat un nU1nărde 148,3 mii tulpini/ha, iar la fracţia 45-55
mm 0 un număr de 136,3 mii tulpini/ha (tabelul 1).

Pe măsură ce creşte densitatea de plantare, creşte şi numărul de tulpini principalei
ha, astfel încât la densitatea de 63,5 mii plante/ha, când s-a folosit materialul de plantat
încolţit din fracţia 30-45 mm 0, s-au obţinut 271,0 mii tulpini/ha.

Când s-a folosit materialul neîncolţit, la densitatea de 33,3 mii plante/ha, din fracţia

30-45 mm 0, s-au obţinut 142,3 mii tulpini/ha, iar la fracţia 45-55 mii s-au obţinut

151,9 mii tulpini/ha, numărul acestora crescând odată cu creşterea densităţii de plantare
şi ajungând la densitatea de 63,5 mii plante/ha; 264,6 mii tulpini/ha, la fracţia 30-45
mm 0 şi 277,7 mii la fracţia 45-55 mm 0 (tabelul 1).

Suprafaţa foliară pe unitatea de suprafaţă este influenţatăde densitatea de plantare,
mărimea şi pregătirea materialului de plantat (tabelul 2) astfel: pentru materialul de
plantat încolţit, din fracţia 30-45 mm 0, la densitatea de 33,3 mii plante/ha, indicele
foliar a fost 2, iar la fracţia 45-55 mm 0 a fost 3,5 pentru o densitate de 63,3 mii plante/
ha şi un material de plantat din fracţia 30-45 mm 0 şi 3,7 când s-a folosit material de
plantat din fracţia 45-55 mm 0.
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Tabelul 1
Influenţa medie a densităţilor în funcţie de mărimea şi pregătirea materialului

de plantat asupra număruluide tulpini principale pe hectar

Pregătirea
Mărimeamaterialului de plantat

materialului Densitate
30-45 mm (} 45-55 mm (}

de plantat Nr. tulp.
Test Duncan

Nr. tulp.
Test Duncan

mii/ha mii/ha

33,300 148,3 LMN 136,3 N

37,000 154,7 KLMN 143,9 M

40,400 171,8 JK 153,0 LMN

44,400 179,8 Il 174,1 J
incolţit

49,400 205,2 GH 196,8 GH

53,300 227,8 EF 232,4 E

58,000 261,8 BC 250,8 CD

63,500 302,6 A 271,0 B

LSD 0,05 = 15,94

33,300 142,3 N 151,9 LM

37,000 153,6 LMN 162,0 JKL

40,400 165,7 JKL 164,7 JKL

44,400 201,6 GH 193,7 HI
neÎncolţit

49,400 214,2 FG 212,5 FG

53,300 237,3 DE 243,1 DE

58,000 250,3 CD 252,4 CD

63,500 264,6 BC 277,7 B

LSD 0,05 = 15,94

În cazul folosirii materialului de plantat neîncolţit, raportul direct proporţionalcu
densitatea de plantare se menţine, indicele foliar fiind 2,1 la densitatea de 33,3 mii
plante/ha atât la fractia 30-45 mm 0, cât şi la fracţia 45-55 mm 0, iar la densitatea de
63,5 mii plante/ha a fost de 3,5, când s-a folosit material de plantat din fracţia 30-45
mm 0 şi 3,7 când s-a folosit material de plantat din fracţia 45-55 mm 0.

Producţiatotalăde tuberculi (tabelul 3) a înregistrat o creştere progresivă odată cu creşterea

dentităţiide plantare. La densitatea de 33,3 mii plante/ha, fracţia 30-45 mm 0 material încolţit,

producţia obţinută a fost de 12,5 t/ha, iar când s-a folosit material de plantat din fracţia 45-55 mm
0, producţiaa fost 15,9 t/ha. La densitatea de 63,5 mii plante/ha, fracţia 30-45 mm 0, producţiaa
fost de 9,8 t/ha, iar la fracţia 45-55I11lll 0, producţiaa fost de 22,6 t/ha. Se observă că producţia

obţinută, atunci când s-a folosit material de plantat din fracţia 45-55 mm 0, a fost mai mare decât
atunci când s-a folosit material din fracţia 30-45Ill1ll 0.

Când s-a folosit material neîncolţit,producţiatotalăde tuberculi a depăşit cu puţin

producţia obţinută din materialul de plantat încolţit. Astfel, la densitatea de 33,3 mii
plante/ha, fracţia 30-45 mm 0 s-au obţinut 15,8 t/ha, iar la fracţia 45-55 mIU 0 s-au
obţinut 16,8 t/ha. Deci producţiaa crescut pe măsurăce a crescut densitatea de plantare~

ajungând la densitatea de 63,5 mii plante/ha, fracţia 30-45 mm 0 la 19,7 t/ha, iar la
fracţia 45-55 mm 0 la 23,4 t/ha.
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Tabelul 2
Influenţa medie a densităţilor în funcţie de mărimea şi pregătirea materialului

de plantat asupra suprafeţeifoliare pe unitatea de suprafaţă

Pregătirea Mărimea materialului de plantat

materialului Densitate 30-45 mm () 45-55 mm ()
de plantat If. Test DURcan If. Test Duncan

33,300 2,0 2,2

37,000 2,3 2,4

40,400 2,4 KL 2,6 JK

44,400 2,6 JK 2,8 HI
încolţit

49,400 2,7 IJ 3,0 FG

53,300 3,1 FG 3,4 CD

58,000 3,3 DE 3,5 BC

63,500 3,5 BC 3,7 A

LSD 0,05 = O, J525

33,300 2,1 2,1

37,000 2,2 2,3 LM

40,400 2,8 HI 2,7 IJ

44,400 2,9 GH 3,1 FG
neîncolţit

49,400 3,1 EF 3,2 DEF

53,300 3,3 CD 3,3 DE

58,000 3,5 AB 3,5 BC

63,500 3,6 A 3,7 A

LSD 0,05 = O, 1525

Tabelul 3
Influenţa pregătirii materialului de plantat, a fracţiilor de mărime şi a densităţii

asupra producţieide tuberculi
Mărimea materialului de plantat

Pregătirea
30-45mmO 45-55mmO

materialului Densitate
de plantat Prod. tub.

Test Duncan
Prod. tub.

Test Duncan
tlha tlha

33,300 17,9 R 22,0 MNO

37,000 17,8 R 22,9 LMN

40,400 21,8 NOP 24,3 JKL

44,400 20,0 PQ 24,9 JK
încolţlt

49,400 19,6 QR 26,9 HG

53,300 25,0 IJK 29,0 EF

58,000 26,1 GHIJ 31,2 CD

63,500 26,7 GHI 31,1 CD

LSD 0,05 = 1,778

33,300 24,4 JKL 25,4 HIJ

37,000 24,7 JK 29,1 EF

40,400 23,6 KLM 32,7 BC

44,400 20,5 OPQ 32,4 BC
neîncolţlt

49,400 21,4 NOP 36,6 A

53,300 26,0 GHIJ 33,2 B

58,000 27,3 FG 33,9 B

63,500 29,7 DE 36,5 A

LSD 0,05 = 1,778
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Analizând influenţa pregătirii materialului de plantat, a fracţiilor de mărime şi a
densităţii asupra producţiei de tuberculi mari (>45 mm 0) se constată că raportul se
inversează (tabelul 4). Când s-au folosit la plantare tuberculi din fracţia 30-45 mm 0
încolţiţi, la densitatea de 33,3 mii plante/ha, producţia a fost de 12,4 t/ha şi de 14,3 t/ha
când s-a folosit material de plantat din fracţia 45-55 mm 0; la densitatea de 63,6 mii
plante/ha, când s-a folosit material din fracţia 30-45 mm 0, producţiaa fost de 6,4 t/ha.

Tabelul 4
Influenţa pregătirii materialului de plantat, a fracţiilor de mărime şi a densităţii

asupra producţieide tuberculi peste 45 mm ()

Mărimea materialului de plantat

Pregătirea 30-45 mm 0 45-55 mm 0
materialului Densitate Prod. peste Prod. peste
de plantat 45mm Test Duncan 45 mm Test Duncan

t/ha tlha

33,300 12,42 M 14,3 JK

37,000 10,48 N 12,2 M

40,400 8,5 O 13,4 KL

44,400 8,2 OP 12,9 LM
încolţit

49,400 7,4 PQ 12,2 M

53,300 7,6 OP 10,0 N

58,000 6,6 QR 10,5 N

63,500 6,4 R 10,2 N

LSD 0,05 = 0,99

33,300 19,2 D 20,7 B

37,000 17,9 EF 22,9 A

40,400 17,1 FG 22,2 A

44,400 15,7 1 20,4 BC
neîncolţit

49,400 15,8 HI 19,5 CD

53,300 15,8 HI 18,1 E
58,000 12,02 IJ 17,2 EFG
63,500 15,2 IJ 16,7 GH

LSD 0,05 = 0,99

Când s-a folosit material neîncolţit, fracţie mică, producţia a fost de 19,2 tlha la
densitatea de 33,3 mii plante/ha şi de 15,1 tlha la densitatea de 63,5 mii plante/ha, iar când
s-au folosit, la plantare, tuberculi din fracţia 45-55 mm 0, la densitatea de 33,3 mii plante/
ha, producţia a fost de 20,7 tlha,·iar la densitatea de 63,5 mii plante/ha a fost de 16,7 t/ha.

Graficul din figura 1 prezintă relaţiile dintre densitate, număr de tulpini-indice foliar
şi producţie la soiul Sante, de unde rezultă că numărul de tulpini principale creşte odată cu
densitatea de plantare atât la încolţit, cât şi la neîncolţit fracţie mare şi fracţie mică, aceasta
fiind de 150 la 33,3 mii plante/ha şi 250-300 la densitatea de 53,3-63,5 mii plante/ha.

Indicele foliar pe hectar se află, de asemenea, în relaţie directă cu densitatea de
plantare, acesta fiind 2 la densitatea 33,5 mii plante/ha şi 3,5-4 la densitatea 63,5 mii
plante/ha.

Analizând producţia totală de tuberculi, se constată că producţiade peste 35 t/ha
se obţine la un număr de tulpini principale cuprins între 250-280 mii/ha şi la un indice
foliar cuprins Între 3-3,5.
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Rezultate preliminare privind numârul optim de tulpini principale .~i influenţa ..

Număr de tulpini Indice foliar

63.55840.4 44.4 49.4 53.337
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Figura 1 - Relaţii densitate - număr de tulpini - indice foliar, elemente de producţie

Sante, Mârşani, 1994

Producţia de tuberculi mari (peste 45 mIU 0), producţiacomerciabilă,s-a obţinut,

în cazul tuturor categoriilor de material folosit la plantare - la densitate mică - 33,5 mii
plante/ha, ceea ce corespunde unui număr de tulpini principale de 150 mii/ha şi unui
indice foliar de aproximativ 2 (figura 1).

Făcând corelaţiile între numărul de tulpini, indicele foliar şi producţia totală (tabelul
5) rezultă că aceasta se corelează distinct semnificativ cu numărulde tulpini principale
şi indicele foliar în cadrul folosirii la plantare a Iuaterialului încolţit, la neîncolţit nu se
observă însă o corelaţie seInnificativă. În cazul producţiei de tuberculi mari (peste 45
Ium 0), comparativ cu producţia totală, situaţia se inversează, aceasta corelându-se
distinct semnificativ şi foarte semnificativ cu scădereanU1năruluide tulpini principale
şi a indicelui foliar (tabelul 6).
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Tabelul 5
Corelaţiile dintre numărulde tulpini, indicele foliar şi producţia>45 mm 0 la

soiul Sante

Pregătirea Nr. tulpini*- Producţie Indice foliar *- Producţie
materialului Fracţia Coef. de Coef. de
de plantat a b

corelaţie
a b

corelaţie

Încolţit
FRm* 15,44 -0,04 -0,822** 16,33 -2,79 -0,86*

FRM** 17,60 -0,28 -0,887** 18,16 -2,18 -0,820***

FRm 22,17 -0,03 -0,-928*** 23,08 -2,19 -0,912**
NeÎncolţit

FRM 28,19 -0,04 -0,941 *** 29,30 -3,31 -0,883*

* 30 - 45 mm 0
** 45 - 55 mm 0

Tabelul 6
Corelaţiile dintre numărulde tulpini, indicele foliar şi producţia totală

la soiul Sante

Pregătirea Nr. tulpini*- Producţie Indice foliar *- Producţie

materialului Fracţia Coef. de Coef. de
de plantat

a b
corelaţie

a b
corelaţie

Încolţit
FRm* 7,14 0,07 0,928*** 5,39 5,72 0,967***

FRM** 12,08 0,07 0,989*** 9,98 5,84 0,949***

FRm 18,05 0,03 0,53 17,85 2,27 0,47
Neîncolţit

FRM 20,98 0,06 0,775* 17,52 5,16 0,84

* 30 - 45 mm 0
** 45 - 55 mm 0

CONCLUZII

1.Număruloptim de tulpini principale la unitatea de suprafaţă se poate stabili în
funcţie de scopul şi destinaţia culturii.

2.Numărul optim de tulpini principale/ha, pentru o producţie de peste 35 t/ha, în
zona de stepă, este de 280-290 mii/ha.

3.Numărul optim de tulpini principale/ha, pentru o producţie de peste 15 t/ha
tuberculi mari (peste 45 mm 0), este cuprins între 150-180 mii/ha.

4.Indicele foliar se află în relaţie directă cu densitatea de plantare, crescând odată

cu aceasta.
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PRELIMINARY RESULTS CONCERNING THE OPTIMUM NUMBER
OF MAIN STALKSAND ITS INFLUENCE UPONTHE TUBERYIELD
DEPENDING ON THE SIZE OF THE SEED POTATO AND PLANTING
DENSITY

Abstract

At SCPC Mîrşani it was studied on Sante varieties the relations: density, number
of main stalks, foliar index, yield elements and it resulted that the number of main
sta1ks and foliar index are in direct relationship with the planting density and total tuber
yield obtained.

The largest big tuber yield was obtained at the density of33,3-37 thousand plants/
ha and it corresponds to a foliar index of 2-2,5 up to 150 thousand main sta1ks/ha.

The largest total yield was obtained at a density between 53.5 and 63.5 thousand
plants/ha to which corresponds a nmnber of 250-280 thousand stalks/ha and a foliar
index of 3-3.8.

Keywords: foliar index, number of stalks, density, optimum.

Tables:

1. Average influence ofdensities depending on the size and preparation ofplanting
lnaterial upon the number of main stalks/ha.
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2. Average influence of planting density depending on size and preparation of
planting material upon the foliar area on area unit.

3. Influence of planting material preparation, of size fractions and density upon
tuber yield.

4. Influence ofplanting material preparation of size fraction and density upon the
yield of tubers bigger than 45 mm 0.

5. Correlations between number of stalks, foliar index and yield >45 mm 0, Sante
variety, Mîrşani.

6. Correlations between number of stalks, foliar index and total yield on Sante
variety, Mîrşani.

Figures:

1. Relations - density, number ofstalks - foliar index, production elements, Sante,
Mîrşani, 1994.
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STUDIUL REACTIEI UNOR SOIURI CARTOF,
TRATAMENTE CU METRIBUZIN, HALOXYFOP,
RIMSULFURON, PROMETRIN ŞI PROPAQUIZAFOP.

Georgeta FRÎNCU,1 S. MUREŞAN,1 Maria STĂNCULESCU'

REZUMAT

Cercetările efectuate în perioada 1992-1993 la Braşov au studiat reacţia soiurilor
de cartof Ostara, Sante, Roxy, Manuela, Cardinal şi Diamant sub acţiunea unor erbicide
cum ar fi: Metribuzin, Haloxyfop, Rimsulfuron, Prometrin, Propaquizafop.

S-au tras următoarele concluzii: soiurile de cartofreacţioneazădiferit sub acţiunea

erbicidelor aplicate; la tratamente preemergente cu Metribuzin şi Prometrin au fost mai
sensibile soiurile Sante şi Cardinal, iar mai rezistente Ostara şi Manuela; erbicidul
Metribuzin aplicatpreemergent 0,3 kg/ha a fost selectiv pentru toate soiurile testate; erbicidele
selective pentru cartof Rimsulfuron, Haloxyfop şi Propaquizafop au fost selective pentru
toate soiurile de cartof la care s-au aplicat. Aplicarea lor nu modificăgustul cartofului fiert
şi nu imprimămiros neplăcut; Metribuzin-ul aplicat preemergent în 0,7-1,2 kg/ha poate fi
un factor de sporire a amidonului la soiurile semitârzii şi târzii, de asemenea, acest erbicid
nu prezintă riscuri din punct de vedere al reziduurilor din tuberculi.

Cuvinte cheie: erbicid, soi, calitate, reziduuri.

INTRODUCERE

Combaterea chimică a buruienilor din cultura cartofului ridică o serie de probleme
dintre care un loc aparte îl constituie reacţia soiurilor de cartof la acţiunea erbicidelor,
(VLĂDUŢU şi colah., 1972 , FRÎNCU şi colab., 1986) aspecte privind influenţa asupra
conţinutului în amidon şi a proprietăţilor organoleptice cât şi asupra reziduurilor de
erbicide din tuberculii de cartof (CARAMETE şi FRÂNCU, 1987).

MATERIALUL METODA DE '-'JLJA'O.'-'JLJ

...,,, ....,.u,"~ s-a făcut în perioada 1993, în condiţiilede la Braşov, pe un sol
"''''U.uV~''', cu un conţinut în argilă de 25-30 % şi humus %.

H-:lr'T'At"H studiaţi sunt prezentaţi în tabelul
.-.... ,I"'1r"'"'r~>" n·rpPn1prcrp·ntEi s-a făcut cu 3 -

n.nI~T"'1n-l",rlTPnT-::l când buruienile anuale au
1"1""-"'.-0 de ·'..... 1" ..01" .... 0'·0
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Factorii studiaţi

1992 1993

A.SOI

Ostara - semitârziu Fresco - semitimpuriu

Sante - semitârziu Sante - semitârziu

Roxy - semitârziu Cardinal - semitârziu

Manuela - târziu Diamant - semitârziu

B. Erbicid
C. Doza D. Epoca de

B. Erbicid
C. Doza D. Epoca de

kg(l)/ha aplicare kg(1)/ha aplicare

METRIBUZIN
0,7

METRIBUZIN
0,7

(Lexone 75 DF)
preemergent

(Lexone 75 DF)
preemergent

ti 1,0 preemergent ti 1,0 preemergent
ti 1,2 preemergent ti 1,2 preemergent

PROMETRIN+
HALOXYFOP

2,0 postemergent
(Gesagard 50 PU) 5,0 + preemergent

(Gallant S CE) PROPAQUIZAFOP 0,8 postemergent
(Agil 100 CE)

ti 3,0 postemergent ti 5,0 + 1,0
preemergent
postemergent

" 3,5 postemergent ti 5,0 + 1,5
preemergent
postemergent

1 METRIBUZIN + METRIBUZIN +
(Lexone 75 DF) 0,3 + postemergent (Lexone 75 DF) 1,0+ preemergent
RIMSULFURON 0,02 postemergent HALOXYFOP 1,0 postemergent
(Titus 25 GA) (Gallant S CE)

ti 0,3 + 0,04 postemergent " 1,0+ 1,5
preemergent
postemergent

ti 0,3 + 0,05 postemergent " 1,0+2,0
preemergent
postemergent

Precipitaţiile căzute în intervalul de 20 zile de la erbicidarea preemergentăau fost
de 30.3 mm în 1992 şi de 14.3 mm în 1993, iar după erbicidarea postemergentă au fost
de 5.88 mm în 1992 şi de 12.2 mm în 1993.

REZULTATELECERCETĂJULOR

a) Reacţia soiuriJor de cartof la acţiunea erbicidelor aplicate.

Notările făcute după zece zile de la erbicidarea preemergentă şi după trei zile de la
erbicidarea postemergentă arată o comportare bună a soiurilor de cartof la acţiunea

erbicidelor şi combinaţiilorde erbicide aplicate (tabelul 2).
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Tabelul 2
Toleranţa soiurilor de cartof la acţiunea unor erbicide

1992-1993
Note după scara EWRS 1-9

Doza
Epoca de

1992 1993Erbicide
Rate

aplicare
Herbicidcs

kg(I)/ha
Timc of
applic. Ostara Santc Roxy Manucla Fresco Sante Cardinal Diamant

0,7 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Metribuzin 1,0 preemergent 1,2 1,5 1,2 1,0 1,2 1,5 1,5 1,2

1,2 1,5 2,0 1,5 1,2 1,5 1,5 1,7 1,5

2,0 1,0 1,2 1,0 1,0

Haloxyfop 2,5 postemergent 1,2 1,5 1,0 1,0

3,0 1,2 1,7 1,0 1,0

0,3+0,02 1,0 1,0 1,0 1,0
Metribuzin +

0,3+0,04 1,0 1,0 1,0 1,0
Rimsulfuron

postemergent

0,3+0,05 1,0 1,5 1,2 1,0

5,0+0,8
preemergent

1,0 1,0 1,0 1,0
Prometrin +
Propaquizafop

5,0+1,0 + 1,0 1,5 1,0 1,5

5,0+1,5
postemergent

1,5 2,0 1,7 2,0

1,0+1,0
preemergent

1,0 1,0 1,0 1,0
Metribuzin +

1,0+1,5 + 1,5 1,0 1,5 1,2
Haloxyfop

postemergent
1,0+2,0 1,7 1,2 1,7 1,2

În 1992, comparând cele patru soiuri: Ostara, Sante, Roxy şi Manuela la acţiunea

erbicidului Metribuzin, se observă o uşoară sensibilitate a soiului Sante. Odată cu
creşterea dozei de la 0.7 la 1.2 kg/ha, notele după scara EWRS au crescut de la 1.2 la
doza mică, la 2.0 doza maximă aplicată. Soiurile Ostara şi Roxy cu toate că aparţin

diferitelor grupe de precocitate, soiul Ostara fiind semitimpuriu, iar Roxy semitârziu,
au avut o selectivitate similară la acţiunea Metribuzinului, comportându-se bine la acest
produs. Erbicidul Metribuzin a fost foarte selectiv pentru soiul târziu Manuela. Erbicidul
Haloxyfop aplicat postemergent a fost selectiv pentru soiurile Roxy şi Manuela, plantele
de cartof neprezentând nici un simptom de fitotoxicitate indiferent de doza aplicată.

Ostara şi Sante au avut uşoare îngălbeniri ale foliolelor bazale, simptome care
au dispărut după o săptămână. Combinaţia de erbicide, Metribuzin aplicat în doză de

kg/ha şi Rimsulfuron aplicat în doze cuprinse între 0.02 şi 0.05 kg/ha, postemergent,
selectivă pentru toate cele patru soiuri de cartof.

1993, la combinaţia de erbicide în
şi Propaquizafop, aplicat postemergent în doze cuprinse între 0.8 şi 1.5

soiuri (Fresco, Sante, Cardinal şi Diamant) au reacţionat

~(;u.ualJ.L au fost mai sensibile cu Fresca
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asemănătoare au avut-o cele patru soiuri la combinaţia de Metribuzin şi Haloxyfop. În
1993, soiurile Fresco, Sante, Cardinal şi Diamant s-au comportat bine la acţiunea

erbicidului Metribuzin aplicat preemergent în doze de 0.7 - 1.2 kg/ha, notele de
fitotoxicitate fiind cuprinse între 1.0 la doza minimă aplicată şi 1.7 la doza maximă

aplicată.

b) Conţinutul in amidon (°/0) al tubercuUlor de cartof.

Acesta este un caracter de soi care poate fi influenţat de condiţiile pedoclimatice
şi de factorii agrotehnici. Printre aceşti factori se numără şi erbicidele.

La soiurile semitimpurii, Ostara şi Fresco, în cei doi ani de experimentare se
constată diferenţe mici, nesemnificative între varianta netratată şi cele tratate cu erbicide.
Astfel, la soiul Ostara, în varianta netratată, conţinutul de amidon este de 15%, iar în variantele
tratate cu Metribuzin, Haloxyfop sau combinaţia de Metribuzin şi Rimsulfuron, procentul
de amidon creşte sau descreşte în limite foarte mici, până la 0.62%) (tabelul 3).

Tabelul 3
Conţinutul in amidon (°/0) al soiurilor de cartof tratate cu erbicide

1992 - 1993

Erbicide
Doza 1992 1993
Rate

Herbicides
kg(l)/ha Ostara Sante Roxy Manuela Fresco Sante Cardinal Diamant

Martor netratat 15,00 17,25 18,12 17,37 16,25 16,87 19,25 16,62

0,7 15,62 17,50 18,12 19,33 16,37 17,12 16,87 16,12

MetribuzÎn 1,0 15,12 16,87 18,00 20,12 16,50 18,00 17,12 16,12

1,2 15,75 16,87 18,25 18,50 16,75 17,87 18,87 15,37

2,0 15,12 16,62 17,87 19,00

Haloxyfop 2,5 15,37 16,50 18,00 17,87

3,0 15,12 16,12 18,12 17,35

0,3+0,02 14,87 16,37 17,12 17,50
MetrÎbuzÎn +

0,3+0,04 15,75 16,25 16,87 18,50
Rimsulfuron

0,3+0,05 15,12 17,00 17,50 18,12

5,0+0,8 16,00 17,62 17,37 17,25
PrometrÎn +

5,0+1,0 16,62 17,37 18,25 17,00
PropaquÎzafop

5,0+1,5 16,87 17,00 17,25 17,75

1,0+1,0 16,12 16,75 16,87 15,87
MetrÎbuzÎn +

1,0+1,5 16,00 16,87 16,87 15,67
Haloxyfop

1,0+2,0 15,87 16,75 18,20 16,20

La soiurile semitârzii şi târzii cu o perioadă de vegetaţie lungă, peste 110 zile,
conţinutul în amidon este mai mare în variantele erbicidate. Astfel, la soiul târziu Manuela,
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Studiul reacţiei unor soiuri de cartolla tratamente cu Metribuzin. Haloxyfop. Rimsulfuron. Prometrin '"

în varianta netratată, conţinutul în amidon a fost de 17.37°,/0, iar în varianta tratată cu
Metribuzin, în doză de 1 kg/ha, conţinutul în amidon a crescut cu 2.75%

Se poate concluziona că, la soiurile semitârzii şi târzii, tratamentul de combatere
a buruienilor cu erbicide poate fi un factor de sporire a conţinutului de amidon din
tuberculii de cartof.

c) Influenţa diferitelor erbicide asupra calităţilorc~IiDare ale tubercuJiJor.

Grupa de folosinţă (tipul de fierbere) se determină la cartofii fierţi în baza
observaţiilor făcute asupra sfărâmării la fierbere, constituţie, făinozităţii, umidităţii şi

structurii amidonului din tuberculi.
Grupa de folosinţă a soiurilor tratate cu erbicide variază în limite strânse de la o

clasă la alta faţă de martorul netratat. Astfel, soiurile Sante, Roxy şi Manuela prin
aplicarea erbicidelor Metribuzin şi Haloxyfop prezintă tendinţa de trecere de la grupa B
la grupa AlB, deci obţinerea unor tuberculi de consistenţă tare, care nu se sfărâmă la
fierbere şi deci o îmbunătăţire a calităţii culinare a tuberculilor (tabelul 4). Prin degustările

cartofilor fierţi se constată că erbicidele aplicate Metribuzin, Haloxyfop, Prometrin şi

Propaquizafop, nu influenţează negativ gustul tuberculilor şi nu le imprimă miros
neplăcut.

Tabelul 4
Variaţia grupei de folosinţă a soiudlor de cartof in funcţie de tratamentul

cu erbicide, 1992 - 1993

Erbicide
Doza 1992 1993

Herbicides
Rate

kg(l)/ha Ostara Sante Roxy Manuela Fresco Sante Cardinal Diamant

Martor netratat B B B B B B/C B AlB

0,7 B B B AlB B A B AlB

Metribuzin 1,0 B AlB B AlB AlB AlB B AlB

1,2 AlB AlB AlB B B AlB B AlB

2,0 B B/C B B

Haloxyfop 2,5 AlB B AlB B

3,0 AlB B AlB AlB

0,3+0,02 B B/C AlB AlB
Metribuzin +

0,3+0,04 B B AlB B
Rimsulfuron

0,3+0,05 B AlB AlB AlB

5,0+0,8 B B B B
Prometrin +

5,0+1,0 B AlB B AlB
Propaquizafop

5,0+1,5 AlB AlB AlB AlB

1,0+1,0 B B B B
Metribuzin +

1,0+1,5 B B B B
Haloxyfop

1,0+2,0 B AlB AlB B
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d) Reziduurile de Metribuzin din tubercuJii de cartof.

Pentru analiza reziduurilor de Metribuzin, s-a folosit metoda cromatografiei în
strat subţire, cu detectare în Uv, la lungimea de undă de 254 1.

Rezultatele cuprinse în tabelul 5 arată că aplicarea erbicidului Metribuzin
preemergent în doze cuprinse între 0.7 - 1.2 kg/ha, la soiurile de cartofDiamant, Sante,
Cardinal şi Fresco nu ridică probleme din punct de vedere al reziduurilor din tuberculi.
La doza minimă aplicată de 0.7 kg/ha nu s-au decelat reziduuri la soiurile testate, cu
excepţiasoiului Sante. La celelalte doze, acumulările au fost sub limita maximăadmisă.

Tabelul 5
Determinarea reziduurilor de metribuzin din tuberculii de cartof

Braşov 1992 - 1993

Doza
Epoca de

Reziduuri
Soi Erbicide

Rate
aplicare

Residues
Variety Herbicides

kg/ha
Time of

mg/kg
application

0,7 nedecelabil

DIAMANT METRIBUZIN 1,0 preemergent nedecelabil

1,2 0,100

0,7 0,025

SANTE METRIBUZIN 1,0 preemergent 0,025

1,2 0,015

0,7 nedecelabil

CARDINAL METRIBUZIN 1,0 preemergent nedecelabil

1,2 0,025

0,7 nedecelabil

FRESCa METRIBUZIN 1,0 preemergent 0,090

1,2 0,025

CONCLUZII

1. Soiurile de cartofau reacţionatdiferit la erbicidarea preemergentăcu Metribuzin
şi Prometrin. Cele mai sensibile au fost soiurile Sante şi Cardinal, mai rezistente au fost
Ostara şi Manuela.

2. Combinaţiile de erbicide aplicate postemergent: Metribuzin în doză redusă de 0.3 kg/ha,
Rimsulfuron, Propaquizafop şi Haloxyfop au fost selective pentru soiurile de cartoftestate.

La soiurile semitârzii şi târzii, aplicarea Metribuzinului poate fi un
0-nr-..rH·t:>- a conţinutului de amidon din tuberculi.

Aplicarea erbicidelor Metribuzin, Haloxyfop, Rimsulfuron,
Pn)pelqULlZ,Holp la cultura cartofului nu lllOdifică gustul tuberculilor şi nu llY11"\rl1'Y\"

Metribuzinul aplicat preemergent in doză de 0.7- .2 kg/ha nu ridică nrf"\nI t:>-....,.t:>-

de al reziduurilor din ~""""fVJ.'V""J'J..
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STUDY CONCERNING THE REACTION OF SOME POTATO
CULTIVARS AT TREATMENTS WITH METRIBUZIN, HALOXYFOP,
RIMSULFURON, PROMETRIN AND PROPAQUIZAFOP

Abstract

Researches done during 1992-1993 at Brasov studied the reaction ofOstara, Sante,
Roxy, Manuela, Cardinal and Diamant potato cultivars at some herbicides like:
Metribuzin, Haloxyfop, Rimsulfuron, Prometrin, Propaquizafop.

The following conclusions were drawn: potato cultivars react in different ways at
herbicide action, applied in inform doses; at preemergency treatments with Metribuzin
and Prometrin, Sante and Cardinal cultivars were more sensitive respectively more
resistant were Ostara and Manuela cultivars; Metribuzin herbicide applied postemergency
at 0.3 kg/ha was selective for alI tested cultivars; potato selective herbicides Rimsulfuron,
Haloxyfop, and Propaquizafop were selective for aU potato cultivars to which they were
applied. Their application does not change boiled potato taste and does not imprint an
unpleasant odour; Metribuzin applied preemergency at 0.7 - 1.2 kg/ha may be a factor
of starch improvement in medium late and late cultivars. Also this herbicide doesn't
have risk problems from potato residues point of view.

Keywords: herbicides, cultivar, quality, residues.

Tables:

1. Studied factors
2. Tolerance of potato varieties at the action of some herbicides, 1992-1993.
3. Starch content (%) of potato varieties treated with herbicides, 1992-1993.
4. Variation of using group of potato cultivars depending on the treatment with

herbicides, 1992-1993.
5. Determination of Metribuzin residues in potato tubers, Braşov 1993.
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PRINCIPALE SPECII DE AFIDE DIN CULTURA DE
CARTOF (DESCRIERE, BIOLOGIE, PLANTE GAZDĂ)

Daniela DONESCU i

REZUMAT

În lucrare sunt prezentate principalele specii de afide din culturile de cartofpentru
sămânţă. Sunt descrise formele aripate şi nearipate, ciclurile biologice, plantele gazdă

şi tipurile de virusuri transmise de către afide.
Cuvinte cheie: ~fide, partenogeneză, holociclu, anholociclu, vector.

INTRODUCERE

Pentru prognozarea şi avertizarea întreruperii vegetaţiei culturilor de cartofpentru
sămânţă este necesară monitorizarea principalelor specii de afide.

Cunoaşterea structurii speciilor de afide, a biologiei lor precum şi a plantelor
gazdă permite îmbunătăţireastrategiei de luptă pentru prevenirea răspândirii virusurilor
şi îmbunătăţirea calităţii cartofului pentru sămânţă.

Caracteristicile generale ale ciclului biologic al afidelor

Afidele se înmulţesc sexuat şi partenogenetic. Înmulţirea sexuată produce oul de
iarnă (diapauză) din care specia supravieţuieşte în timpul iernii.

Înmulţirea partenogenetică (fără fecundaţie) duce la creşterea rapidă a numărului

de indivizi.
Afidele sunt considerate insectele cele mai prolifice datorită numărului mare de

generaţii şi a creşterii rapide a populaţiilor.

Ciclul biologic este relativ complicat constând din succesiunea mai multor forme
morfologice şi ecologice diferite unele de altele.

cadrul aceluiaşi ciclu, există forme care se înmulţesc partenogenetic, iar altele
>JVL..........Cl_. acest înmulţire fiind denumit holociclic. Dacă se desfăşoară pe o singură

gazdă de către de afide nemigratoare este un ciclu monoecic, iar pe două

de către migratoare - dioecic.
Un ciclu biologic complet (holociclic) se desfăşoară astfel: specia iernează sub

ou toamna de femelele sexuate (ovipare). Primăvara
matca sau punctul de plecare al de afide. !-<Hl",rI""r1'"1V

U"-'.UU-JlA1.I.i,"-' partenogene sau
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"'''''''''''''1-''''''''"'''"' specii de afide vectoare de în de cartof ţara

noastră au un ciclu biologic complet (holociclic) cu ex<:::eoltla speciilor Macrosiphum
euphorbiae şi Aulacorthum solani care sunt UHJ.AVAvvJlvAAvv.

3-4 generaţii care apar din fundatrix şi evoluează pe
se numesc Între ele apar şi

un planta gazdă primară şi """".""LA"'''"''''' ..........

gazdă secundare. Principalii factori
efectul de grup (BONNENMAISON,

1978). Pe aceste plante afidele 1',,~.. 't1"'H1ii

rezultând mai multe generaţii virginogene.
V<..U.AH ...'.... , când telnperaturile scad, iar zilele se virginogenele dau naştere

la sexupare care retromigrează pe plantele gazdă primare. Sexuparele dau naştere

sexuate, masculii şi femelele, care depun oul de iarnă şi ciclul
biologic se reia.

În zonele cu climat temperat, cele mai multe specii de afide au un ciclu biologic
complet (holociclic dioecic). În regiunile cu speciile de afide se înmulţesc

tot timpul partenogenetic pe acelaşi tip de gazdă (anholociclic monoecic).
Speciile de afide care îşi desfăşoară ciclul biologic pe două diferite de gazde:

....rt1......... 'l11"t:l> (de iarnă) şi secundare (de vară) sunt sensibile la influenţele condiţiilor

de pe când cele care se înmulţesc pe o gazdă prin partenogeneză,

plătesc un tribut greu condiţiilor de climă. Se consideră că populaţiilor

deţnnCle în cea mai mare măsură de temperaturile lunilor februarie-martie (DIXON,

0,15-0,25 mm este

1,8-2,5 mm lungime.
din lungimea corpului.

Scopoli APHIDINAE: APHIDINI
păduchelenegru al

răspândită pe tot globul. Observat de Manolache şi Knechtel pe sfeclă,

fasole, mac (SĂVESCU, 1982).
APA.JU"vA........J>..JJL........J. Virginogenele aptere. au

Culoarea este neagră mată, uşor lucioasă. Antenele nu depăşesc

Picioarele sunt scurte.
Corniculele sunt cilindrice, negre, coada neagră

prevăzută cu peri subţiri laterali (BONNEMAISON, 1969).
Virginogenele aripate au aceleaşi ca

iar antenele mai scurte decât sunt
....JF"1lLLLdJ!!..l..'L Specie foarte pe

gazdă primară sunt: Euonymus europaee, E. verrucosa,
coronarius (ALFORD, 1994).

VECTOR
.n"IJ'VL''"''U''''''''J..~'''' la: fasole, 1Y\r,..."r,,"O
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,::n TE'''"T' o LAVAV'VA ....'U.V..... Iernează

baza sau în scoarţa

lIflJ'11'l'J'11ll:' europee, verrucosa, E. latifolia, Viburnum opulus. Ouăle eCl.OZlea2:a

, ..... """".....'.rn I primăverii. Coloniile tinere se dezvoltă pe frunze tinere sau lăstari. Începând
cu a 2-a generaţie de fundatrigene apar aripatele care datorită lignificării lăstarilor

părăsescplantele gazdă primare şi migrează pe diferite plante ierboase (gazde secundare).
Vara, insecta are 8-12 generaţii de virginogene. Toamna apar formele sexuate ce depun
după fecundaţie oul de iarnă.

Înmulţirea în masă a păduchelui are loc în lunile iunie-iulie, lnai slab în august.
Poate avea 12-16 generaţii pe an (ALFORD, 1994; SĂVESCU, 1982).

Înţepăturile acestui afid produc răsucirea frunzelor la sfeclă, bob, mazăre, etc.
Creşterea şi dezvoltarea plantelor este puternic deranjată. Dacă atacul este timpuriu,
culturile pot fi total compromise.

Cele mai favorabile condiţii pentru migrare, sunt temperaturile cuprinse între 23
şi 300C şi o umiditate relativăa aerului de 40-80 oi<> (optim: 26-60%) (BONNEMAISON,
1969).

Alte plante gazdă

Achi/ea millefolium L., Alchemilla L., Allium ascalonicum Strand., Althea rosea
(L.) Cav., Alyssum L., Amaranthus caudatus L., Amaranthus retrojlexus L., Anethum
graveolens L., Angelica L., A. silvestris L., Arctium lappa L., Atriplex L., A. hortensis L.,
A. patula L., Avenuafatua L.,Beta vulgaris L., Borago officinalis L., Brassica oleracea
L., Calendula officinalis L., Campanula rapunculoides L., Capsella bursa - pastoris,
Carum carvi L., Centaurea cyanus L., Chenopodium album L., Chrysanthemum
leucanthemum L., Cichorium intybus L., Cirsium arvense (L.), Convolvulus L., Corylus
avellana L., Crataegus L., Cynara scolymus L., Datura stramonium L., Daucus carota
L., Dianthus carthusianorum L., Digitalis purpurea L., Evonymus europaea L., E. latifolia
(L.) Mill., E. verrucosa Scop., Fumaria officinalis L., Galinsoga Ruiz et Pav., Galium
aparine L., G. verum L., Geranium L., Helianthus annuus L., Hyoscyamus niger L.,
Lactuca sativa L., Lathyrus L., Levisticum officinale Koch., Lilium L., Linum L.,
Lycopersicum esculentum MiU., Malus silvestris (L.) Malva silvestris L., Medicago sativa
L., Melilotus albus Medik., Nicotiana tabacum L., Ononis spinosa L., Oxalis L., Papaver
rhoeas L., Petroselinum hortense Hoffm., Phaseolus vulgaris L., Pimpinella anisum L.,
Pisum satirum L., Plantago lanceolata L., P major L., Polygonatum persicaria L.,
Ranunculus acer L., Ribes aureum L., R. nigrum L., Rosa L., Rumex acetosa L.,R.
acetosella L., R. crispus L., Salvia pratensis L., Senecio cineraria sc., S. vernalis L.,
Setaria PB., Solanum dulcamara L., S. luteum Mill., S. nigrum L., S. tuberosum L.,
Sonchus asper (L.) Hill., Spinacia oleracea L., Spiraea ulmifolia Scop., Symphytum
officinale L., Tagetes L., Taraxacum officinale Weber, Trifolium angustifolium L., Tussilago
farfara L., Urtica dioica L., U. urens L., Valeriana officinalis L., Verbascum phlamoides
L., Veronica L., Viciafaba L.
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Aphis fabae Scopoli (după ladot)

2. APHIS FRANGULAE GOSSYPII Glover APHIDINAE:APHIDINJ
- păduchele castraveţilor

Specie larg răspândită în ţara noastră şi în lume.
DESCRIERE: Virginogenele aptere au lungimea de 1,4-2,0 mm, forma ovală şi

culoarea verde foarte închis sau bleu-verde. Corpul este acoperit cu o secreţie ceroasă

pulverulentă. Capul şi toracele sunt închise la culoare, iar aripile au 1,1-2,1 mm lungime
(ALFORD, 1994). Corniculele sunt negre, cilindrice uşor Iăţite spre bază. Coada scurtă

prezintă 2-3 perişori.

Virginogenele aripate au capul, toracele şi corniculele negre iar abdomenul verde
închis.

PLANTE GAZDĂ: Specie polifagă ce atacă numeroase specii de plante cultivate
şi spontane. Planta gazdă primară este cruşinul (Rhamnus frangulae). Pagube mari
produce la castraveţi, dovlecei, pepeni, bmnbac şi plantele de seră: Begonia, Zantedeschia,
Chrysanthemum, Cineraria (ALFORD, 1994).

VECTOR VIROTIC: Specie vectoare a peste 50 de virusuri (BLECKMAN,
EASTOP, 1985)

BIOLOGIE: specie 111igratoare cu evoluţie holociclică.Numărulde generaţii pe
an variază în ţara noastră de la 13-16. Fundatrixul apare prilnăvara în luna aprilie. Aceasta
dă naştere până în luna iunie la lnai multe generaţii de fundatrigene. Formele aripate
111igreazăapoi pe plantele anuale secundare unde apar lnai lnulte generaţii de virginogene.
Toamna formele sexuate depun oul de iarnă din nou pe cruşin (SĂVESCU, 1982).

Pe plantele atacate se acumulează roua de lniere ce produce arsuri pe frunze sau
favorizează dezvoltarea fmnaginei.

Alte plante gazdă

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Cucumis sativus 1., C. pepo 1., Eupatorium
cannabium 1., Gossypium herbaceum 1., Leonurus cardiaca L., Marrubium vulgare 1.,
Mentha L., Rhamnus cathartica 1., Rfrangula L., Scutellaria 1., Senecio 1., Veronica
1., V urticifolia Yacq. (CIOCHIA, BOERIU, 1996).

3. APHIS NASTURTII - Kaltenbach. APHIDINAE: APHIDINI
- păduchele verigariului

DESCRIERE: Virginogenele aptere au 1,8-2,2 mm lungime, globuloase de culoare
verde deschis cu o pată verde închis pe abdOlnen (ALFORD, 1994). :Yirginogenele aripate
au 1,2-2,0 mm lungime.
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polifagă faţă de plantele secundare. Colonizează Solanaceae (s. nigrum, S.
tuberosum), Cruciferae (Nasturtium, Capsella) şi Polygonaceae (Polygonum).

VECTOR VIROTIC: Vector eficient al virusului - A al cartofului, virusul Y şi

mozaicul aucuba, dar vector slab al virusului răsucirii frunzelor cartof.
Heteroecic holociclic cu Rhamnus ca gazdă primară (în special R.

cathartica). În regiunile călduroase probabil specia se dezvoltă anholociclic pe plante
sălbatice.

Alte plante gazdă

Alisma plantago - aquatica 1., Armoracia rusticana (Lam.) G.M. Sch., Brassica
elongata Ehrh., Capsella Medik, Chenopodium 1., Cucumis sativus 1., Fagopyrum
sagittatum Gilib., Geranium robertianum 1., Lepidium draba 1., Matricaria inodora 1.,
M. matricarioides (Less.) Porter., Papaver somniferum 1., Petasites albus (L.) Gartm.,
Phaseolus vulgaris Polygonum hydropiper 1., Ranunculus 1., Rhamnus 1., Rosa 1.,
Rumex 1., R. pulcher1., Salvia 1., Sinapis 1., Solanum nigrum, S. tuberosum 1., Trifolium
1., Veronica beccabunga 1., Vicia 1. (CIOCHIA, BOERIU, 1996).

4. AULACORTHUMSOLANI (Kaltenbach) APHIDINAE:MACROSIPHINI
- păduchele pătat al cartofului

Specie polifagă citată de BORCEA (1908) pe frunzele de cartof(SĂVESCU, 1982).
DESCRIERE: Virginogenele apteră: au 1,8-3,0 mm lungime, formă piriformă,

culoarea galben-verzui strălucitor cu pete mai închise la culoare la baza corniculelor.
Antenele sunt aproape la fel de lungi ca şi corpul, corniculele lungi, subţiri, deschise la
culoare şi uşor fumurii la extremitate. Virginogenele aripate: 1,8-3,0 mm lungime; capul,
toracele brun-închis spre negru, abdOlnen verde-gălbui marcat de puncte şi de benzi
transversale brun închis (ALFORD, 1994).

PLANTE GAZDĂ: specie foarte polifagă, care colonizează plante aparţinând

diferitelor familii de mono (dar nu graminee) sau dicotiledonate. Bulbii de lalea pot
avea populaţii mari de A. solani. Dăunător frecvent în sere şi depozite.

VECTOR VIROTIC: vector a peste 40 de virusuri atât persistente cât şi ne
persistente la sfeclă şi cartof (BLACKMAN, EASTOP, 1985).

DISTRIBUŢIE: probabil specia este de origine europeană, dar în prezent este
răspândit în întreaga lume.

BIOLOGIE: biologia speciei A. solani este foarte complicată, datorită

numeroaselor rase ce includ asociaţii de plante gazdă (BLACKMAN, EASTOP, 1985).
În ţara noastră se citează o evoluţie anholociclică, în sere şi depozite (MANOLACHE
şi colab., 1970 citat de SĂVESCU, 1982). Dezvoltarea populaţiilor este maximă în
lunile iulie. În august practic dispare, ascunzându-se în locuri protejate.

Alte plante gazdă

Achilea millefolium 1., Achemilla vulgaris 1., Althaea rosea (1.) Cav., Amaranthus
1., Apium 1., Arctium lappa 1., Artemisia vulgaris 1., Beta vulgaris 1., Brassica oleracea
1., Calceolaria arvensis Campanula rapunculoides 1., Capsella bursa-pastoris (L.)
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Medik., Chelidonium majus Chrysanthenlum 1., Cirsium Adans, Convolvulus 1.,
Crataegus 1., Cucurbita 1., Datura 1., Daucus 1., Dianthus 1., Digitalis 1., Epilobium
hirsutum 1., Fragaria Fraxinus Galium boreale 1., GeraniUln 1., Geurn urbanum
1., Hedera helix 1., Helianthus annuns 1., Hieracium bifidum Kit., Hyoscyamus 1.,
Yuniperus communis Lactuca sativa Ligustrum vulgaris 1., Lycium 1., Malva 1.,
Matricaria 1.,Medicago sativa 1., Myosotis 1., Papaver 1., PelargoniUln grandiflorum
Willd., Petasites albus (1.) Gartn., Petroselinum Hit!., Phaseolus vulgaris 1., Plantago
Jnajor 1., Polygonum Potentilla 1., Primula 1., Quercus robus 1., Ranunculus 1., R.
repens 1., Rosa 1., Rubus 1., Rumex 1., R. crispus 1., Sambucus nigra 1., Senecio 1., S.
vulgaris L., Silene acualis, Solanum nigrUln 1., S. tuberosum 1., Sonchus L., Taraxacwn
officinale WebeJ:, Tilia vulgaris Hayne., Trifolium L., T. pratense L., T. repens L., Tussilago
farfara L., Urtica dioica L., Vaccinium Jnyrtillus L., Veronica arvensis L., V persica
PoiJ:, Vicia faba L., Vinea major Viola L. (CIOCI-HA, BOERIU, 1996).

Aulacorthum solani Kalt. (după Jadot)

5.BRACHYCAUDUSHELICHRYSI (Kaltenbach) APHIDINAE: MACROSIPHINI
- păduchele verde al prunului

Specie frecvent selunalată în ţara noastră.

DESCRIERE: Virginogenele aptere au 0,9-2,0 lum, culoarea brună sau verde deschis.
Comiculele sunt brune, coada puţin mai scrută, galben închis, prevăzută cu 3 peri laterali.

Virginogenele aripate au capul şi toracele de culoare neagră, abdOluenul galben
deschis, cu o pată luare brună pe tergitul IV

PLANTE GAZDĂ: plantele gazdă primare sunt diferitele specii de Prunus în
special: P domestica, insititia, spinosa. Plante gazdă secundare sunt diferitele specii de
Compositae (Achillea, Chrysanthemum Matricaria, Senecio, Erigeron, Ageratum) şi

Boraginaceae (Myosotis, Cynoglossum) sau plante din alte fatuilii: Cucurbita, Rumex,
Alchemilla, Saxifraga, Veronica (BLACKMAN, EASTOP, 1985).

VECTOR VIROTIC: vector virotic al virusului Y al cartofului.
BIOLOGIE: Este o specie migratoare. Toatuna depune ouăle la baza mugurilor

şi pe ramurile de prun, piersic, cais şi migdal. La sfârşitul lui luai femelele aripate
migrează pe plante ierboase, spontane şi cultivate. Toan1na feluelele sexupare
retromigreazăpe gazdele primare unde depun după copulaţie oul de iarnă.
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Achilea A. millefolium L., Anthemisia arvensis A. tinctoria L., Arctiul1l L., A.
lappa Artemisia Bellis perennis L., Bidens cernua L., B. tripartita L., Borago
officinalis Carthamus tinctorius L., Centraurea L., C. cyanus L., Cerasus avium (L.)
Mnch., C. vulgaris Mill., Cursium lanceolatum (L.) Scop., Cucurbita L., Daucus carota
L., Digitalis grandiflora Mill., D. purpurea L., Geranium robertianum L., Helianthus
annuus L., HieraciUln L., HUl1luius lupulus L., Lamium album L., L. maculatum L.,
Leonorus cardiaca L., Malus Mill., Malva L., Matricaria chamol1lilla L., M. inodora,
Medicago L., Myosotis arvensis (L.) Mill., Papaver somniferul1l L., Persica vulgaris
Mill., Petasites hybridus (L.) G.M.Sch., Polygonum L., Primula L., Rubus idacus L.,
Rumes conglomeratus Murr., R. crispus L., Saxifraga L., Solidago canadensis L., Sonchus
oleraceus (L.) Gon., Solanul1l tuberosum L., Trifoliul1l hybridul1l L., T. pratense L., T.
repens.L., Tussilago farfara L., Veronica L., Viciafaba L., Vinca L., V lnajOl: (CIOCHIA,
BOERIU, 1996).

Brachycaudus helichrysi (după Jadot)

6.MACROSIPHUMEUPHORBIAE Thol1las APHIDINAE: MACROSIPHINI
- păduche le dungat al cartofului

Specie răspândită în majOlitatea ţărilor din Europa şi America de Nord. În ţara noastră

a fost senmalată şi descrisă de Knechtel şi Manolache pe Prilnula (SĂVESCU, 1982).
DESCRIERE: Virginogenele aptere au 3-3,6Inm lungilne, de culoare verde, dorsal

cu dungi lnai întunecate. Antenele sunt mai lungi decât corpul, brune. Corniculele sunt
cilindrice de două ori mai lungi decât coada, care are o formă triunghiulară foarte alungită

cu 8-11 perişori (BONNEMAISON, 1965).
Virginogenele aripate prezintă lobi toracici verde deschis sau galben-brun, antenele

şi corniculele fiind mai închise la culoare, decât la formele aptere.
. PLANTE GAZDĂ: gazde primare sunt speciile de Rosa: Specie polifagă faţă de
plantele gazdă secundare, care cuprind înjur de 200 de plante ce aparţin la 20 de familii
diferite. Cartoful (Solanum tuberosul1l) este una din plantele gazdă secundare preferate.

VECTOR VIROTIC: specie vectoare a 40 virusuri ne-persistente şi 5 virusuri
persistente dintre care amintim ca foarte important pentru calitatea cartofului de sămânţă,

virusul răsucirii frunzelor de cartof. În comparaţie însă cu Myzus persicae este lnai
eficient în transmiterea acestui virus.
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privinţa biologiei speciei există diferenţe de mai mulţi
autori consideră specia heteroecicăholocic1ică, cu plante gazdă primare diferite specii
cultivate şi spontane de Rosa. În Europa, M. euphorbiae este în principal anholociclic.
Păduchele se înmulţeştepartenogenetic, larvele şi adulţii supravieţuiesc în locuri ascunse.
Coloniile se dezvoltă rapid, începând cu primele luni de primăvară şi infestarea se propagă
la alte plante în lunile lnai şi iunie.

Păduchele este frecvent în serele reci pe tijele florale.
PLANTE ATACATE ŞI DAUNE: păduchele dungat al cartofului este o specie

polifagă, întâlnită lnai ales pe diferite specii de Solanaceae.
Alte plante gazdă

Achilea millefoliwn 1., AlchemBla vulgaris 1., Althaea rosea (1.) Cav., Amaranthus
retrojlexus 1., ArtiUln lappa 1., Annoracia rusticana (Lam.) G.M. Sch., Artemisia vulgaris
1., Atriplex hortensis 1., Atr"Opa belladonna 1., Avenuafatua 1., Bellis perennis 1., Beta
vulgaris 1., Brassica nigra (t.), B. oleracea 1., B. rapa 1., Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik., ChenopodiUln album 1., Chrysanthemum 1., C. vulgaris (L.) Bernh., Cirsium
arvense (L.) Scop., Convolvulus arvensis 1., Crataegus 1., Cynara cardunculus 1., Datura
stramonium 1., Dianthus 1., Epilobium 1., Euphorbia amygdaloides 1., EvonYl1las
europaea 1., Fagopyrul7z saggitatum Gilib., Filipendula ubnaria 1., FUl7laria 1., Galiul1l
aparine 1., Geraniul7ll7lo11e 1., Geum urbanum 1., Helianthus annuus 1., H. tuberosul1l
1., Hieraciul1l 1., Humulus lupulus 1., Hypericum pelforatwn 1., Lactzlca sativa 1.,
Lamiwn album 1.,1. maculatum 1., Lathyrus 1.,1. sativus 1., Lepidiwn draba 1., Lupinus
1., Lycium halinwfilium MiIl. , Lycopersicum esculentum Mill., Malva silvestris 1.,
Matricaria chamol1lilla 1., Mentha 1., Mysotis !., Nicotiana tabacum 1., Oxalis 1.,
Papaver rhoeas 1., Pelargonium grandijlorul1l Willd., Phaseolus vulgaris 1., Plantago
lanceolata 1., P media 1., Polygonum aviculare 1., P persicaria 1., Potentilla hirta 1.,
Primula 1., Ranunculus L., R. repens 1., Rosa 1., R. canina 1., Rumex 1., R. crispus 1.,
Saxifi-aga 1., Serophularia L., Senecio 1., S. yacobaea 1., S. vernalis 1., Silane 1., Sinepis
alba 1., Solanum dulcamara 1., S. melongena 1., S. nigrum 1., S. tuberosul1l 1., Sonchus
asper (L.) Hil!., Taraxacum officinale TtVeber., Trifolium arvense 1., Urtica dioica 1.,

Veronica 1., Vicia sativaL., Vinca major 1., Zea
mays 1. (CIOCHIA, BOERIU, 1996).

Macrosiphum euphorbiae (după Jadot)
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7. (Sulzer) APHIDINAE:
pa(IUCele verde al piersicului

.. ""'lJu " în Europa, Asia, America de Nord, Africa şi Australia. ţara

noastră este semnalat în toate regiunile.
DESCRIERE: Virginogenele aptere au 1,2-2,5 mm lungime; Culoarea verde

deschis sau Capul tuberculii antenali convergenţi. Cornicule
potrivit de lungi, deschise la culoare cu extremitatea luai închisă şi cu mai
.......LU ......"'. Coada este triunghiulară. Virginogenele aripate au 1,4-2,3 mm lungime,
şi Abdomenul de culoare verde, verde-gălbui, deseori roz, cu o
pată dorsală închisă şi care prezintă o deschidere în centru (ALFORD, 1994).

PLANTE planta gazdă primară este Prunus persica şi uneori R nigra,
tenella, R serotina. Plante gazdă secundară sunt peste 40 de familii diferite, fiind

preferate în special: piersicul, caisul, mărul, cartoful, roşiile, vinetele, ardeiul, "u."...un,u,

............ 'V............... , mazărea, fasolea, etc.
VECTORVIROTIC: păducheleverde al piersicului este cel mai important vector

virotic, fiind capabil să transmită în jur de 100 de virusuri. Vector important al virusului
răsucirii frunzelor de cartof (BLACKMAN, EASTOP,

specie de origine asiatică, ca şi gazda primară, în prezent răspândit
în întreaga lume.

heteroecic holociclică Între Prunus şi gazdele ",,","-'U-UUU.l

ULUlAVIV,,",AvL'''''' pe plantele gazdă secundare în luulte părţi ale lumii unde lipseşte I-'A'""A">AVU....

şi unde condiţiile climatice permit supravieţuirea stadiilor active. Virginogenele aripate
asigură diseminarea şi infestarea plantelor gazdă în timpul verii. Indivizii sunt foarte
mobili şi îşi schimbă frecvent locul pe plantă. Dezvoltarea coloniilor este maximă în

iulie. În cursul unei zile un maxim de zbor se constată dimineaţa şi un altul foarte
seara între orele 18-20. Dezvoltarea şi înmulţirea speciei este influenţată de

temperatură şi umiditate.
Alte gazdă

Allium cepa Amaranthus Apium graveolens L., Arctium lappa Artemisia
A. vulgaris Atriplex hortensis Atropa belladonna Avena fatua Bellis

perennis Beta vulgaris Brassica napus B. nigra (L.) Koch, B. oleracea
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Capsicum annuum

C. album Chrysanthemum Cichorium
Cucurbita pepo Cuscuta
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Principalele specii de al/de din cultura de cartoj'(descriere, hiologie, plante gazdă)

Pastimaca sativa L., Pelargonium L., Petasites Adans, Phaseolus vulgaris L., Plantago
L., Poa annua L., Polygonum L., P persicaria L., Potentilla anserina L., Primula acualis
(L.) Grujb., Prunus sp., Rannunculus L., Raphanus raphanistrw71L., Ribes aureum Pursh.,
R. nigrwn L., Ricinus L., Rosa L., Rubus L., Rumex L., Salix babylonica L., Salvia L.,
Sm71bucus nigra L., Secale cereale L., Sedum L., Senecio L., S. vulgaris L., Setaria
viridis (L.) PB., Silene L., Sinapis L., S. arvensis L., Solanum dulcamara L., S. melongena
L., S. nigrum L., S. tuberosw71 L., Sonchus L., S. oleraceus (L.) Gon., Symphytw71 officinale
L., Taraxacum officinale Webel~ Triticum aestivum L., T durw71 Des!, Tropeolum majus
L., Urtica dioica L., Veronica hederifolia L., Viburnum L., Vicia L., V.faba L., Vinca L., V.
majOl:, Viola L., V. odorata L., Zea mays L. (CIOCHIA, BOERIU, 1996).

Myzus persicae Sulz. (după Jadot)

8. RHOPALOSIPHUM PADI (L.) APHIDINAE: APHIDINI
DESCRIERE: Virginogene aripateşi nearipate au l,2-2,4 mm lungime.

Nearipatele au corpul oval, verde-gălbui sau verde oliv închis, cu o pată colorată în
jurul bazei corniculelor. Virginogenele aripatele au corniculele pigmentate uniform,
aproximativ de două ori lnai lungi decât coada. Pe abdomen prezintăpete întunecate pe
întreaga 111argine şi în spatele corniculelor.

PLANTE GAZDĂ:gazda primară este Prunus padus, rareori P spinosa, P tenellus
sau P virginiana. Plante gazdă secundare sunt numeroasele specii de Gramineae. Întâlnit
uneori şi pe Cyperaceae, Iridaceae, Juncaceae sau buruieni dicotiledonate (Capsella,
Stellaria) (BLACKMAN, EASTOP, 1985).

VECTOR VIROTIC: vector virotic la cereale, porumb, cartof.
DISTRIBUŢIE: specie probabil de origine palearctică, astăzi larg răspândită.

BIOLOGIE: specie heteroecic holociclică între Prunus padus şi Graminae sau
anholociclică pe Gral7linae acolo unde condiţiile din timpul iernii permit sau specia P
padus nu există.

Alte plante gazdă

Achi/ea millefolium L., Agropyron L., Agrostis stolonifera L., Arundo donax
Avenuafatua L., A. saliva L., Bromus inermis Layss., B. racel7lOSUS C. bursa-pastoris

Carex elongata vulgaris Mill., Corylus avellana
Crataegus lllOnogyua Jacq., Cynodon dac(vlon (L.) Pers., L.,
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L., Digitaria sanguinalis (L.) SCOp., Eronymus europaea L., Festuca pratensis Huds., F
rubra L., Helianthus annuus L., Holcus lanatus L., Hordeum vulgare L., Lolium perenne
L., Oryza sativa L., PanicUln racemosa (Lam.) Schneid., Phalaris L., PhleUln pratense
L., Poa annua L., P nemoralis L., P pratensis L., Prunus domestica L., P virginiana L.,
Ribes sanguineUln Pursh., Rosa L., Salix L., S. p'agilis L., Secale cereale L., Senecia
paludosus L., Setaria viridis (L.) PB., Sorbus L., Sorghwn Moench., Stellaria media
(L.) Cyr., Triticum aestivum L., T durum Desf, Tj;pha L., T latifolia L., Utricularia L.,
Vinca lfzajor L., Zantedeschia (L.) Spr. (CIOCRIA, BOERIU, 1996).

Rhopalosiphum padi L. (după Jadot)
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THE MAIN POTATO APHID SPECIES (DESC1UPTION, BIOLOGIE,
HOSTPLANT)

Abstract

The paper presents the main aphid species from the seed potato crops. There are
described the apterous and alate forms, the biological cycles, the host plants and types
of viruses transmitted by aphids.

Keywords: aphids, parthenogenetic, holocyclic, anholocyc1ic, vector.
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REZULTATE APLICAREA UNOR
ÎNGRĂSĂMINTE FOLIARE LA CARTOF ÎN CONDITIILE, ,

DE AMĂRĂsTII,,

Z. BORLAN1, Aurelia DIACONU2

REZUMAT

În zona de sud a Olteniei, la Amărăştii de Jos, pe un sol de tip cernoziom cambic
cu trei niveluri de fertilizare N7S P7S ~s' N lso P7S ~s şi N200 P7S ~s' s-a experimentat
aplicarea unor compoziţii fertilizante la soiul Cardinal.

Aceste compoziţii au fost. elaborate de către dr.doc. Bodan Zenoviu şi au fost
aplicate pentru prima dată la cartof. S-au aplicat în vegetaţie trei tratamente astfel:
primul tratament la îmbobocire, iar următoareledouă la un interval de 14 zile.

O parte din aceste compoziţii fertilizante au dat sporuri de producţie asigurate statistic,
cuprinse între 4,2-13,3 tiha, în special pe agrofondurile N7S P7S K,s şi N lso P7S K,s'

Cuvinte cheie: compoziţie, fertilizare, foliar, agrofond.

INTRODUCERE

Obţinerea unor recolte sporite din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi

ameliorarea indicatorilor economici ai producţiei au condus la experimentarea unor
compoziţii de fertilizare, elaborate de către dr.doc. Bodan Zenoviu, care se aplică atât
foliar, cât şi prin tratamentul tuberculilor înaintea plantării.

Necesitatea folosirii acestor compoziţii fertilizante a fost determinatăde faptul că
substanţele şi ionii nutritivi din îngrăşămintele complexe foliare pătrund uşor

tegumentele vegetale şi se implică prompt şi activ în metabolismul plantelor, asigurând
efecte de stimulare care pot să se concretizeze în sporuri semnificative de recoltă şi

îmbunătăţirea calităţii acesteia. Cercetări privind aplicarea foliare la cartof
au intreprins Alisa MARINICĂ 1978 şi V. BUZOIANU şi Alisa MARINICĂ, 1978.

MATERIALUL METODA DE CERCETARE

Experienţas-a efectuat în anul 993 şi a
la SCPC Mîrşani, punctul Amărăştii

eXl)erlm(~nt:at a fost r>0"'''''''''7''''''''''' '-".nu ••a,-" ..-.n·~o..,.... 'r>

mSIP()aS,a. structura grăunţoasă

cu
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Experienţa a fost aşezată după metoda dreptunghiului latin, în 4 repetiţii.

Factorii cercetaţi:

A - Agrofondul de fertilizare în sol:
-al - normal N200 P75 ~5
-a2- mijlociu N I50 P75 ~5
-a3- sărac N75 P75 ~5
B - Sortimentul de compoziţii foliare fertilizante:
-b I - martor stropit cu apă concentraţie

-b2- LC.P.A. 6232
-b3- LC.P.A. 6237
-b4 - LC.P.A. SI
-b5- LC.P.A. 82
-b6- LC.P.A. S3
-b7- LC.P.A. 8

4

-bs - LC.P.A. S5
-b9 - LC.P.A. S6

Agrofondurile de la factorul A s-au creat prin fertilizare chimică astfel: la pregătirea

terenului în primăvară s-a aplicat pe toate cele trei agrofonduri cantitatea de 75 kg azot/
ha, 75 kg fosfor/ha, 75 kg potasiu/ha. Când plantele au avut circa 15 cm înălţime s-a
aplicat pe agrofondul normal cantitatea de 125 kg azot/ha, pe agrofondul mijlociu 75
kg azot/ha, iar cel sărac nu s-a mai fertilizat.

La plantele cultivate pe aceste agrofonduri s-au aplicat trei tratamente cu
compoziţiilefertilizante, prezentate la factorul B, după cum urmează:primul tratament
s-a efectuat la îmbobocire, iar următoareledouă s-au efectuat la un interval de 14 zile şi

respectiv 28 zile de la primul tratament. Cantitatea de soluţie aplicatăa fost de 600 l/ha,
iar momentul aplicării tratamentelor a fost seara, după ora 19 sau în zilele noroase.

S-a folosit soiul Cardinal, categoria biologică II fracţia 45-55 mm 0 cu o densitate
de plantare de 44.444 cuiburi/ha.

Tehnologia aplicată a fost cea care se recomandă în zona de stepă, în condiţii de
lngare.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Pe agrofondul N75 P75 ~5' faţă de martorul stropit cu apă, la care s-a obţinut o
producţie de 64,4 t/ha, prin folosirea compoziţiilor fertilizante s-au obţinut sporuri de
producţie la LC.P.A. 6.2.3.2. de 2,6 t/ha, LC.P.A. 6.2.3.7. de 7,2 t/ha, LC.P.A. 6.2.3.8. de
4,4 t/ha, LC.P.A. S3 de 3,9 t/ha, LC.P.A. 84 de 6,8 t/ha şi LC.P.A. S5 de 13,3 t/ha.

Când s-au aplicat la plantele cultivate pe agrofondul NJ50P75 ~5' aproxiInativ
toate compoziţiile au înregistrat sporuri de producţie asigurate statistic, cuprinse între
4,2-13,3 t/ha (tabelul 1).
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Rezultate preliminare privind aplicarea unor tngra.~·amtn[e.lollarela cur/(y In C()flUlţlttt:: ...

Tabelull
Influenţaaplicăriiunor compoziţiifertHizante foliare la cartof

asupra producţieiobţinute

Compozitia
Producţia Producţia

Diferenţa
Agrofondul absolută relativă Semnificaţia

fcrtilizantă
t/ha % t/ha

martor - apă 64,4 100

LC.P.A.6.2.3.2 67,0 104 2,6 *
LC.P.A.6.2.3.7 71,7 111 7,2 ***
LC.P.A.6.2.3.2 69,4 108 5,0 ***

N75P75K75 LC.P.A. SI 68,9 107 4,4 ***
LC.P.A. S2 66,1 103 1,7

LC.P.A. S3 68,3 106 3,9 **
LC.P.A. S4 71,3 111 6,8 ***
LC.P.A. S5 77,8 121 13,3 ***

DL. 5%=2,2 t/ha; DL 1%=3,0 t/ha; DL 0,1%=4,0 tlha

martor - apă 67,2 100

LC.P.A.6.2.3.2 66,7 99 0,6

LC.P.A.6.2.3.7 71,4 106 4,2 **
LC.P.A.6.2.3.2 80,0 119 12,8 ***

N150P75K75 LC.P.A. SI 73,9 110 6,7 ***
LC.P.A. S2 75,0 112 7,8 ***
LC.P.A. S3 78,3 117 11,1 ***
LC.P.A. S4 80,5 120 13,3 ***
LC.P.A. S5 77,2 115 10,0 ***

DL. 5%=2,7 tlha; DL 1%=3,7 t/ha; DL 0,1 %=4,3 tlha

martor - apă 70,0 100

LC.P.A.6.2.3.2 70,6 101 0,6

LC.P.A.6.2.3.7 63,9 91 -6,1 00

LC.P.A.6.2.3.2 75,0 107 5,0 **

N200P75K75 LC.P.A. SI 70,6 101 0,6

LC.P.A. S2 67,2 96 -2,8

LC.P.A. S3 71,8 103 1,8

LC.P.A. S4 77,4 111 7,4 ***
LC.P.A. S5 68,3 98 -1,7

DL. 5%=3,6 tlha; DL 1%=4,8 t/ha; DL 0,1%=6,4 t/ha
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Atunci când s-au aplicat compoziţiile fertilizante la cartoful plantat pe agofondul
N200 P75 ~5' s-au obţinut sporuri de producţie asigurate statistic la cOlnpoziţiile LC.PA.
6.2.3.8. de 5,0 t/ha şi LC.P.A. 85 de 7,4 t/ha. Analizând sinteza rezultatelor dintre
interacţiune factorilor A*B, rezultă că anumite compoziţii fertlizante, cum ar fi: LC.PA.
6.2.3.7., LC.PA. 8

2
, LC.PA. 8

3
, LC.PA. 8

4
, dau sporuri de producţie asigurate statistic,

cuprinse între 5,6-9,0 t/ha, indiferent de agrofondul folosit.
Tabelul 2

Influenţa interacţiunii: agrofond x compoziţie fertiUzantă foliară (AxB)
asupra producţieiobţinută la cartof

Producţia Producţia
Diferenţa

Interacţiunea (A*B) absolută relativă
t/ha

Semnificaţia

tlha %

(A*b1) martor-apă 67,2 100

(A*b2) ICPA 6.2.3.2. 68,3 102 1,1

(A*b3) ICPA 6.2.3.7. 68,9 102 1,7

(A*b4) ICPA 6.2.3.8. 75,0 112 7,8 **

(A*b5) ICPA SI 71,1 106 3,9

(A*b6) ICPA S2 69,4 103 2,2

(A*b7) ICPA S3 72,8 108 5,6 *

(A*b8) ICPA S4 76,1 113 8,9 **

(A*b9) ICPA S5 74,4 111 7,2 *

DL 5%=5,6 t/ha; DL 1%=7,6 t/ha; DL 0,1%=10,62t/ha;

CONCLUZII

I.Compoziţiile fertilizante aplicate plantelor cultivate pe agrofondul sărac şi

mijlociu dau sporuri de producţie asigurate statistic între 2,6 şi 13,3 t/ha.
2. Aplicate plantelor cultivate pe agrofondul normal N200 P75 ~5 determină

asigurate statistic numai compoziţiile LC.PA. 6.2.3.8. de 5,0 tlha şi LC.P.A. 8
4

de t/ha.
3.Dintre compoziţiile fertilizante, folosite pe cale foliară la cartof, se remarcă

LC.PA. 6.2.3.8., LC.PA. 8
2

, LC.PA. 8
3

şi LC.PA. 8
4

care dau sporuri
asigurate statistic între 5,6-8,9 t/ha indiferent de agrofondul LV"''''''',''_
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Rezultate preliminare privind aplicarea unor îngrăşăminte.loliare la carto!în condiţiile ...

PRELIMINARY RESULTS CONCERNING THE APPLICATION OF
SOME FOLIAR FERTILIZERS TO THE POTATO CROP UNDER THE
CHERNOZEM CONDITIONS FROMAMĂRĂsTH,DOLJ,

Abstract

In the south of Oltenia eountry, at Amărăştii de Jos, it was tested the applieation
of some fertilizing eompositions on the variety Cardinal (fertilization N75 P 75 ~5' N I50

P75 ~5 and N200 P 75 K75,)·

These eompositions were elaborated by Dr. Bodan Zenoviu and were applied to
potato for first time.

These treatments were applied in vegetation as follows: first treatment at budding
and the next two at an interval of 14 days.

Some ofthese fertilizing eompositions gave yield inereases ranging between 4,2-
13,3 t/ha, espeeially on agrofonds N75 P 75 K75 and N I50 P 75 ~5'

Keywords: eomposition, fertilization, foliar, agrofond.

Tables:

1. Influenee ofapplieation ofsome foliar fertilizers upon the obtained potato yield.
2. Influenee ofinteraetion: Agrofond x foliar fertilizing eomposition (A x B) upon

the obtained potato yield.
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POSIBILITĂTI DE INTERPRETARE ECONOMICĂA,
REZULTATELOR EXPERIENTE TEHNOLOGIA,
CULTURII CARTOFULUI PRIN FOLOSIREA
PACHETULUI DE PROGRAME MSTAT-C

Maria IANOSI', s. IANOSI', GH. PAMFIU

REZUMAT

La ICPC Braşov, în anul 1994 s-au efectuat calcule privind rentabilitatea efectelor
combinate între fertilizare, mărimea materialului de plantat şi densitatea de plantare
dintr-o experienţă polifactorială, executată în perioada 1985-1988 la soiul Desiree.
Rezultatele obţinute indică largi posibilităţi de interpretare a experienţelor de tehnologia
culturii cartofului. Prin folosirea funcţiei ECON din pachetul de programe MSTATC
devine posibilă fundamentarea economică a variantelor tehnologice.

Cuvinte cheie: cartof, fertilizare, densitate, economie, rentabilitate

INTRODUCERE

În urma experienţelorpolifactoriale de fitotehnie la cultura cartofului rezultă o
multitudine de informaţii care pot fi interpretate ca efecte ale combinaţiilor de secvenţe

tehnologice. Comparaţia multiplă a variantelor face posibilă interpretarea individuală a
fiecărei variante tehnologice. În general, există tendinţa de interpretare numai a plus
variantelor.

foarte multe cazuri, la experienţele cu multe variante, pentru diferite trepte de
semnificaţie rezultă pachete de variante cu producţiicare nu diferă semnificativ. Aceasta
se datoreşte faptului că niveluri identice de producţie se pot realiza cu diferite combinaţii

de input-uri. Analizarea tuturor variantelor studiate dă posibilitatea obţinerii unei palete
foarte largi de informaţii pentru o multitudine de contexte.

Orice modificare în tehnologia de cultivare, respectiv înlocuirea unei secvenţe

tehnologice cu alta, este justificată numai în cazul în care aceasta se justifică şi din
punct de vedere economic (BYERLEE D. şi colab., 199

ECON din pachetul de programe MSTATC dă posibilitatea selectării

secvenţelor tehnologice studiate pe criteriu economic. se efectuează pe baza
"econ", asemănător cu fişierele destinate statistice a

aceste fişiere se definesc variantelor şi

care .., .... ~JL.u., ....
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Funcţia ECON, pe lângă calculul beneficiului net mediu, efectuează calcule
statistice pentru acesta (abatere standard, coeficientul de variaţie, beneficiul net minim)
şi efectueazăanaliza marginală. Se selectează numai variantele la care creşterea costurilor
atrage după sine creşterea beneficiului net la o rată impusă (NISSEN 0.,1988).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Datele provin din cercetări privind relaţia dintre fertilizare, mărimeamaterialului
de plantat şi densitatea culturii, efectuate în câmpul experimental de la ICPC Braşov, în
perioada 1985-1989, cu soiul Desiree, pe sol cernoziomoid.

Pentru lucrarea de faţă s-a efectuat analiza varianţei polifactorială de tipul:
4Rx2Ax2Bx10C

Factorul A (nivelul de fertilizare):
Il = 300 kg/ha azotat de amoniu (34.5 0/0) + 425 kg/ha superfosfat (18 %) +

375 kg/ha sare potasică (400/0);
12 = 600 kg/ha azotat de amoniu (34.5 %) + 850 kg/ha superfosfat (18 0/0) +

750 kg/ha sare potasică (40 0,/0)

Factorul B (mărimea materialului de plantat):
FI = 30 - 45 mm
F2 = 45 - 55 mm

Factorul C (densitatea de plantare):
D 1 = 31.7 mii cuiburi/ha
D2 = 34.2 mii cuiburi/ha
D3 = 37.0 mii cuiburi/ha
D4 = 40.4 mii cuiburi/ha
D5 = 44.4 mii cuiburi/ha
D6 = 49.4 mii cuiburi/ha
D7 = 55.5 mii cuiburi/ha
D8 = 63.5 mii cuiburi/ha
D9 = 74.1 mii cuiburi/ha
DI0= 88.8 mii cuiburi/ha

Cei patru ani de experimentare au fost consideraţi repetiţii.

Calculele economice s-au efectuat cu preţurile din anul 1994. În fişierul cu
parametrii de cost/preţ ai funcţiei s-au introdus pentru fiecare combinaţie costul plantării
(cost material de plantat + cheltuieli manipulare) şi costul fertilizării (costul
îngrăşămintelor + cheltuieli manipulare). Nu s-au luat în considerare cheltuielile variabile
la recoltare, datorate volumului diferit de producţie.

Deoarece s-a lucrat numai cu producţia totală de tuberculi, s-a luat în calcul un
preţ mediu de 150 mii lei/t şi s-a considerat 10 % pierdere de producţie.

Luând în considerare nivelul dobânzilor bancare, s-a impus o rată a rentabilităţii

de 40 %.
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REZULTATELE CERCETĂRILOR

Din tabelul 1, În care redăm lista comparaţiei multiple prin testul Duncan pentru
cele 40 de variante rezultate din combinaţia nivelurilor factorilor studiaţi rezultă că,

prin variantele studiate la soiul Desiree În medie pe cei patru ani, s-au obţinut producţii

Între 33.2 şi 48.2 t/ha.
Din analizarea combinaţiilor în ordinea firească, care practic sunt în trepte ascendente

de intensivizare ale input-urilor, reiese că, pe ambele niveluri de fertilizare, producţiile sunt
semnificativ mai ridicate cînd s-a plantat fracţia de 45-55 mm 0 faţă de combinaţiile cu
fracţia de 30-45 mm 0 (F2). De asemenea, se poate vedea că diferenţele de producţie sunt
mici sau inexistente la densităţile învecinate. Se poate însă constata că, la fracţia de 30-45
mm 0, odatăcu creşterea densităţilor, producţia de tuberculi creşte progresiv: Între densitatea
minimă şi maximă pe nivelul inferior de fertilizare este o diferenţă de 7.5 t/ha (Il), iar la
nivelul superior de fertilizare (I2) de 10.3 t/ha. Când se foloseşte material de plantat din
fracţia mare (45-55 mm 0), aceste diferenţe sunt de 5.3 t/ha (Il) şi numai 3.5 t/ha (I2),
datorită faptului că maximul de producţie nu se situează la densitatea maximă.

Dacă se studiază variantele ordonate descendent, se observă cu uşurinţăcombinaţii

foarte diferite cu producţiicare nu diferă semnificativ. De exemplu: la combinaţia 12 FI
DI0, deci'prin nivel ridicat de fertilizare, fracţie de 30-45 mm 0 şi densitate de 88.8 mii
cuiburi/ha, s-a realizat o producţie de 44.5 t/ha, identică cu combinaţia Il F2 D7, cu
nivel redus de fertilizare, folosind material de plantat mai mare (45-55 mm 0) şi la o
densitate de 40.4 mii cuiburi/ha etc.

În tabelul 2 este prezentată valoarea medie a producţiei realizată pe lângăcosturile
variabile la fiecare variantă În parte şi beneficiul net al acestora.

În condiţiile în care costurile totale au variat între 424.2 mii lei/ha şi 1869.5 mii lei/ha,
iar valoarea producţiei între 4556.2 mii lei/ha şi 6439.5 mii lei/ha, beneficiul net mediu a
fost cuprins Între 4015.2 mii lei/ha şi 5445.3 mii lei/ha. Costurile crescânde de realizare a
variantelor nu atrage după sine în toate cazurile mărirea valorii producţiei realizate.

Analiza tabelului de risc (tabelul 3) arată că, dacă se lucrează cu mediile din cei
patru ani experimentali, iar calculele economice se efectuează cu aceleaşi preţuri,

beneficiul lnediu calculat prezintă abateri standard - respectiv coeficienţi de variaţie

foarte ridicaţi - datorate diferenţelormari de producţie de la un an la altul.
În figura 1 se prezintă dispersia beneficiului net în funcţie de costurile variabile

pe variante. Se poate constata că - faţă de varianta cu costuri minime - doar la şase

variante beneficiul net creşte progresiv odată cu cheltuielile variabile efectuate pentru
realizarea variantelor. Numai în aceste cazuri se justifică economic înlocuirea unei
variante cu nivel de intensivizare mai redus, cu alta mai intensivă.

Tabelul 4, referitor la rata rentabilităţii, arată la variantele selectate - pe lângă

beneficiul net şi costul variabil total - beneficiul marginal şi costul marginal pentru
trecerea de la o variantă la alta. Rata rentabilităţii la aceste variante este foarte ridicată

(de peste 200 %), depăşind rata impusă de 40 %.
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Tabelull
Comparaţiamultiplă prin testul DURcan a variantelor

(interacţiunifertilizare x mărime material de plantat x densitate)
Soiul Desiree, 1985-1988

Ordinea firească Ordinea descrescândă

Varianta
Producţia

Test Duncan Varianta
Producţia

Test Duncan
NI'. t/ha Nr. t/ha

Il FI Dl 1 33,75 KL 12 F2D9 39 48,18 A

Il FI D2 2 35,60 HIJKL 12F2 D4 34 47,70 AB

Il FI D3 3 33,22 L 12 F2 08 38 46,68 ABC

Il FI D4 4 35,38 IJKL 12 F2 DI0 40 45,90 ABCD

Il FI D5 5 37,80 FGHIJKL 12F2 D7 37 45,22 ABCD

Il FI 06 6 36,83 GHIJKL 12 FI D9 29 45,00 ABCDE

Il FI D7 7 39,65 DEFGHIJKL 12F2 D2 32 44,75 ABCDE

Il FI D8 8 37,03 GHIJKL Il F2 DlO 20 44,75 ABCDE

Il FI D9 9 39,53 DEFGHIJKL 12 F2 D5 35 44,63 ABCDEF

Il FI 010 10 41,30 BCDEFGHI 12 FI DI0 30 44,53 ABCDEF

Il F2 Dl 11 39,45 DEFGHIJKL Il F207 17 44,42 ABCDEF

Il F2 D2 12 39,73 OEFGHIJKL Il F2 D8 18 43,22 ABCDEFG

Il F2 D3 13 40,83 CDEFGHIJ 12 FI D8 28 43,17 ABCDEFG

Il F2 D4 14 41,90 ABCDEFGHI 12 F2 D6 36 43,00 ABCDEFG

Il F2 D5 15 41,15 BCDEFGHI 12 F2 Dl 31 42,38 ABCDEFGH

Il F2 D6 16 41,85 ABCDEFGHI Il F2 D4 14 41,90 ABCDEFGHI

Il F2 D7 17 44,42 ABCDEF Il F2 D6 16 41,85 ABCDEFGHI

Il F2 D8 18 43,22 ABCDEFG Il F209 19 41,55 ABCDEFGHI

Il F2 D9 19 41,55 ABCDEFGHI Il FI DlO 10 41,30 BCDEFGHI

Il F2 DlO 20 44,75 ABCDE Il F2 D5 15 41,15 BCDEFGHI

12 FI Dl 21 34,22 JKL Il F2 D3 13 40,83 CDEFGHIJ

12 FI D2 22 36,95 GHIJKL 12Fl D7 27 40,17 COEFGHIJK

12 FI D3 23 37,83 FGHIJKL 12 FI D5 25 39,88 CDEFGHIJKL

12 FI D4 24 39,82 DEFGHIJKL 12 FI D4 24 39,82 DEFGHIJKL

12 FI D5 25 39,88 CDEFGHIJKL Il F2 D2 12 39,73 DEFGHIJKL

12 FI D6 26 38,30 EFGHIJKL 12F2 D3 33 39,70 DEFGHIJKL

12 FI D7 27 40,17 CDEFGHIJK Il FI D7 7 39,65 DEFGHIJKL

12 FI D8 28 43,17 ABCDEFG Il FI 09 9 39,53 DEFGHIJKL

12 FI D9 29 45,00 ABCDE Il F2 Dl 11 39,45 DEFGHIJKL

12 FI DlO 30 44,53 ABCDEF 12FI D6 26 38,30 EFGHIJKL

12 FI Dl 31 42,38 ABCDEFGH 12Fl D3 23 37,83 FGHIJKL

12 F2 D2 32 44,75 ABCDE Il FI D5 5 37,80 FGHIJKL

12 F2 D3 33 39,70 DEFGHIJKL Il FI D8 8 37,03 GHIJKL

12 F2D4 34 47,70 AB 12Fl D2 22 36,95 GHIJKL

12 F2 D5 35 44,63 ABCDEF Il FI D6 6 36,83 GHIJKL

12 F2 D6 36 43,00 ABCDEFG Il FI D2 2 35,60 HIJKL

12 F2 D7 37 45,22 ABCD Il FI D4 4 35,38 IJKL

12 F2 D8 38 46,68 ABC 12Fl Dl 21 34,22 JKL

I2F2 D9 39 48,18 A Il FI Dl 1 33,75 KL

12 F2 D10 40 45,90 ABCD Il FI D3 3 33,22 L
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Beneficiul net al variantelor (combinaţiiÎntre fertilizare,
mărime material de plantat şi densitate) calculat cu funcţia ECON (MSTAT-C)

Soiul Desiree, preţuri 1994

Mii lei/ha
Nr. Varianta Valoarea Cost Cost Cost Beneficiu

producţiei plantat fertilizare total net (BN)

1 II FI DI 4556.25 285.40 138.80 424.20 4132.05

2 II FI D2 4806.00 304.40 138.80 443.20 4362.80

3 Il FI D3 4485.37 331.10 138.80 469.90 4015.47

4 II FI D4 4775.62 361.50 138.80 500.30 427532

5 II FI D5 5103.00 399.60 138.80 538.40 4564.60

6 Il FI D6 4971.37 441.40 138.80 580.20 4391.17

7 II FI D7 5352.75 496.60 138.80 635.40 4717.35

8 II FI D8 4998.37 567.00 138.80 705.80 4292.57

9 II FI D9 5335.87 662.10 138.80 800.90 4534.97

10 II FI DIO 5575.50 799.10 138.80 937.90 4637.60

Il Il F2 DI 5325.75 570.80 138.80 709.60 4616.15

12 II F2 D2 5362.88 618.40 138.80 757.20 4605.68

13 II F2 D3 5511.38 669.70 138.80 808.50 4702.88

14 Il F2 D4 5656.50 730.60 138.80 869.40 4787.10

15 Il F2 D5 5555.25 802.90 138.80 941.70 4613.55

16 Il F2 D6 5649.75 892.40 138.80 1031.20 4618.55

17 II F2 D7 5997.37 1008.40 138.80 1147.20 4850.17

18 II F2 D8 5835.37 1151.10 138.80 1289.90 4545.47

19 II F2 D9 5609.25 1341.40 138.80 1480.20 4129.05

20 II F2 DIO 6041.25 1605.90 138.80 1744.70 4296.55

21 12 FI DI 4620.37 285.40 263.60 549.00 4071.37

22 12 FI D2 4988.25 304.40 263.60 568.00 4420.25

23 II F2 D3 5106.38 331.10 263.60 594.70 4511.68

24 12 FI D4 5376.37 361.50 263.60 625.10 4751.27

25 12 FI D5 5383.13 399.60 263.60 663.20 4719.93

26 12 FI D6 5170.50 441.40 263.60 705.00 4465.50

27 12 FI D7 5423.62 496.60 263.60 760.20 4663.42

28 12 FI D8 5828.63 567.00 263.60 830.60 4998.03

29 12 FI D9 6075.00 662.10 263.60 925.70 5149.30

30 12 FI DIO 6010.87 799.10 263.60 1062.70 4948.17

31 12 F2 Dl 5720.63 570.80 263.60 834.40 4886.23

32 12 F2 D2 6041.25 618.40 263.60 882.00 5159.25

33 [2 F2 D3 5359.50 669.70 263.60 933.30 4426.20

34 12 F2 D4 6439.50 730.60 263.60 994.20 5445.30

35 12 F2 OS 6024.38 802.90 263.60 1066.50 4957.88

36 12 F2 D6 5805.00 892.40 263.60 1156.00 4649.00

37 [2 F2 D7 6105.38 1008.40 263.60 1272.00 4833.38

38 12 F2 D8 6301.13 1151.10 263.60 1414.70 4886.43

39 12 F2 D9 6503.63 1341.40 263.60 1605.00 4898.63

40 12 F2 DIO 6196.50 1605.90 263.60 1869.50 4327.00
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Tabelul 3
Riscul beneficului net al variantelor (combinaţiiÎntre fertHizare, mărime

material de plantat şi densitate) calculat cu funcţiaECON (MSTAT-C)
Soiul Desiree, preţuri 1994

Nr. Varianta
Nr. BN Abatere

CV*%
BN Media

ani mediu standard minim minim 2

I Il FI OI 4 4132.05 1577.65 38.18 2599.80 2869.80

2 Il FI D2 4 4362.80 1208.73 27.71 3269.30 3316.55

3 Il FI D3 4 4015.47 1288.59 32.09 2810.60 2965.85

4 Il FI D4 4 4275.32 1254.91 29.35 3185.20 3191.95

5 Il FI D5 4 4564.60 1275.73 27.95 3403.60 3558.85

6 Il FI D6 4 4391.l7 1342.80 30.58 3037.80 3307.80

7 Il FI D7 4 4717.35 1284.44 27.23 3252.60 3698.10

8 Il FI D8 4 4292.57 828.86 19.31 3141.70 3688.45

9 Il FI D9 4 4534.97 1514.66 33.40 2884.60 3276.10

10 Il FI DIO 4 4637.60 1426.07 30.75 3220.10 3449.60

II Il F2 DI 4 4616.15 2046.47 44.33 2800.40 2948.90

12 Il F2 D2 4 4605.68 1936.91 42.05 2914.80 3009.30

13 Il F2 D3 4 4702.88 2061.91 43.84 2661.00 3072.75

14 Il F2 D4 4 4787.10 1787.55 37.34 3180.60 3295.35

15 Il F2 D5 4 4613.55 2009.05 43.55 2919.30 3000.30

16 Il F2 D6 4 4618.55 1494.40 32.36 2937.80 3477.80

17 Il F2 D7 4 4850.17 1301.l2 26.83 3618.30 3834.30

18 II F2 D8 4 4545.47 1617.12 35.58 2935.60 3212.35

19 Il F2 D9 4 4129.05 1572.72 38.09 2596.80 2826.30

20 Il F2 010 4 4296.55 1602.07 37.29 2926.30 2946.55

21 12 FI OI 4 4071.37 1409.33 34.62 2191.50 3082.50

22 I2FI D2 4 4420.25 1554.22 35.16 2361.50 3225.50

23 Il F2 D3 4 4511.68 1680.64 37.25 2523.80 3151.55

24 12FI D4 4 4751.27 1541.46 32.44 2925.40 3485.65

25 12 FI D5 4 4719.93 1440.66 30.52 3103.30 3508.30

26 I2FI D6 4 4465.50 1174.16 26.29 2967.00 3669.00

27 12 FI D7 4 4663.42 1352.85 29.01 3222.30 3532.80

28 12 FI D8 4 4998.03 1313.80 26.29 3543.40 3921.40

29 12 FI D9 4 5149.30 1413.87 27.46 3934.30 3961.30

30 12 FI DIO 4 4948.17 1449.57 29.30 3689.30 3750.05

31 12F2 DI 4 4886.23 1348.44 27.60 3634.10 3728.60

32 12 F2 D2 4 5159.25 1513.67 29.34 3802.50 3883.50

33 12 F2 D3 4 4426.20 1134.75 25.64 3629.70 3656.70

34 12 F2 D4 4 5445.30 2454.38 45.07 3366.30 3582.30

35 12 F2 D5 4 4957.88 1320.72 26.64 3712.50 3827.25

36 12 F2 D6 4 4649.00 1036.78 22.30 3474.50 3778.25

37 12 F2 D7 4 4833.38 1203.16 24.89 3574.50 3864.75

38 12 F2 D8 4 4886.43 1285.29 26.30 3566.80 3789.55

39 12 F2 D9 4 4898.63 1401.24 28.60 3849.00 3855.75

40 12 F2 010 4 4327.00 1143.02 26.42 3274.00 3375.25

* Coeficient de variabilitate = abatere standard/medie x 100
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Rata rentabilităţiila combinaţiileÎntre fertilizare, mărimematerial
de plantare şi densitate selectate cu funcţiaECON (MSTAT-C)

Soiul Desiree, preţuri 1994

Mii Ici/ha Rata
Nr.

Varianta rentabilităţii
ordine Beneficiul Cost BN Cost

net total marginal marginal %

I 3412 F2 04 5445.30 994.20 286.05 112.20 254.9*

2 3212 F2 02 5159.25 882.00 161.22 51.40 313.7*

3 2812 FI 08 4998.03 830.60 246.75 205.50 120.1 *

4 2412 FI 04 4751.27 625.10 186.67 86.70 215.3*

5 5 Il FI 05 4564.60 538.40 201.80 95.20 212.0*

6 211 FI 02 4362.80 443.20 230.75 19.00 1214.5*

7 III FI OI 4132.05 424.20 0.00 0.00 0.0

*Aceste tratamente depăşesc rata rentabilităţii impuse
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Figura 1 - Curba beneficiului net pentru experienţa: FERTILIZARE x
FRACŢII x DENSITATE, ICPC, Braşov, 1985-1988

Se poate constata că, în contextul economic luat în calcul la nivel ridicat de fertilizare,
beneficiul cel mai ridicat (5445.3 mii lei/ha) s-a obţinut prin plantarea fracţiei de sămânţă

de 45-55 mm 0la densitatea de 40.4 mii cuiburi/ha. La acelaşi nivel de fertilizare, dacă se
plantează sămânţă din fracţia de 30-45 mm 0, beneficiul net cel mai mare (4998.0 mii leii
ha) s-a realizat prin densitatea de 63.5 mii cuiburi/ha. La nivelul minim de fertilizare nu au
fost selectate variantele care au fost realizate prin folosirea mari (45-55 mm 0) de
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sămânţă. aceste condiţii, beneficiul net cel mai mare a fost de 4564.6 mii lei şi s-a realizat
la varianta cu fracţia de 35-55 mm 0, plantată la densitatea de 44.4 mii cuiburi/ha.

Pe lângă variantele prezentate a fost selectată şi câte o variantă a cărei rată a
rentabilităţii era mai ridicată datorită costurilor mult mai reduse.

CONCLUZII:

1. Deoarece intensivizarea secvenţei de plantare la cultura cartofului implică costuri
foarte ridicate, alegerea variantei obligatoriu trebuie fundamentatăeconomic.

2. Prin folosirea funcţiei ECON din pachetul de programe MSTATC pentru
condiţiilede la Braşov, la soiul Desiree, variantele cu beneficiul net cel mai ridicat s-au
obţinut la nivelul de fertilizare de 600 kg/ha azotat de amoniu, 425 kg/ha superfosfat
simplu şi 750 kg/ha sare potasică la fracţia de sămânţă de 45-55 mm 0, plantată la 40.4
mii cuiburi/ha, iar la fracţia de 30-45 mm 0, plantată la densitatea de 63.4 mii cuiburi/
ha. La nivel de fertilizare redus se remarcă, din acest punct de vedere, varianta la care s
a plantat sămânţă din fracţia de 30-45 mm 0, la densitatea de 44.4 mii cuiburi/ha.

REFERINŢEBIBLIOGRAFICE:

1. BYERLEE D. şi colab., 1993- From Agronomic Data to Farmer Recomandations,
CIMMYT Economics program.

2. NISSEN O., 1988 - MSTAT-C A Microcomputer Program for the Design,
Management, and Analysis of Agronomic Research Experiments, Michigan
State University, MSTAT Copyright.

POSSIBILITIES OF ECONOMIC INTERPRETATION OF THE
RESULTS OBTAINED FROM EXPERIMENTS OF POTATO CROP
TECHNOLOGY BY USING MSTAT-C PROGRAMME PACKAGE

Abstract

In 1994, at ICPC Braşov were done calculations concerning the profitability of
the effects combined between fertilization, size of the planting material and planting
density resulted from a polifactorial experin1ent carried out between 1985-1988 on
Desiree cultivar. The obtained results show wide possibilities ofinterpretation ofpotato
crop technology experiments .

By using the function ECON from the package program MSTAT-C, the economic
substantiation of the technologic variants becomes possible.

Keywords: potato, fertilization, density, economy, profitability.

Tables:

1. Multiple comparison ofthe"variants by Duncan test (interactions fertilization x
planting material size x density) the variety Desiree, 1985-1988
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2. Net profit ofthe variants (combinations between fertilization, planting material
size and density) calculated through the function ECON from MSTAT-C Desiree cultivar,
Braşov, 1994, prices.

3. Risk ofthe net profit ofthe variants (combinations between fertilization, planting
material size and density) calculated through the function ECON from MSTAT-C Desiree
cultivar, Braşov, 1994, prices.

4. Profitability ratio of the combinations between fertilization, planting material
size and density selected through the function ECON from MSTAT-C Desiree cultivar,
Braşov, 1994, prices.

Figures:

1. The curve ofthe net profit for the experitnent: fertilization x fractions x density,
ICPC Braşov, 1985-1988
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INFLUENŢA DENSITĂŢII,A DISTANŢEI ÎNTRE RÂNDURI
SI A MĂRIMII TUBERCULILOR DE SĂMÂNTĂASUPRA, ,
PRODUCTIEI DE CARTOF,

Ion NEGUŢP

REZUMAT

În lucrare sunt fundamentate elementele ce determină dimensiunile optime ale
spaţiului de nutriţie al cartofului cultvat în condiţiile de irigare în zona de stepă.

S-a constatat că soiurile cu perioadă scurtă de vegetaţie (timpurii şi semitimpurii)
şi cu aparat vegetativ ceva mai redus (de tipul soiului Ostara) trebuiesc plantate cu
densităţi mai mari, respectiv de 65 mii cuiburi la hectar. Soiurile semitârzii şi târzii (de
tipul soiului Desiree) se vor planta cu densităţi mai mici, de până la 55 mii cuiburi la
hectar si la distanta între rânduri de 70-75 cm.

Î~ ce priveşte mărimeamaterialului de plantat atât tuberculii mari şi mijlocii, cât
şi cei de dimensiuni mici asigură nivele apropiate de pro~ucţie, în condiţii identice de
eficienţă economică. Este necesar însă ca dimensiunile spaţiului de nutriţie să fie bine
corelate cu mărimeamaterialului de plantat: tuberculii mici trebuie plantaţi la densităţi

mai mari, respectiv 65 mii cuiburi la hectar, cu distanţe între rânduri de 70-75 cm, iar
cei de mărime mijlocie şi mare se vor planta la densităţi mai mici, respectiv 50-55 mii
cuiburi la hectar, la distanţa de 70 cm între rânduri.

Rezultatele cercetărilor intreprinse au condus la concluzia că mărirea dimensiunilor
spaţiului de nutriţie al cartofului (şi în mod deosebit a distanţelor între rânduri), peste
cele optime stabilite în funcţie de soiul cultivat sau de mărimea tuberculilor folosiţi la
plantare, a avut ca efect diminuarea producţiei de tuberculi la hectar.

Cuvinte cheie: cartof, soi, calibru, densitate de plantare.

INTRODUCERE

Între producţia de cartofobţinută, desimea de plantare şi mărimea tuberculului de
sămânţă există o strânsă legătură ce a determinat încă efectuarea de numeroase cercetări,

în scopul găsirii celor mai bune condiţii pentru practică

De-a lungul anilor, în cultura cartofului au survenit modificări în tehnologie
determinate atât de progresul general al ştiinţei şi tehnicii, cât şi de necesităţile omenirii
de a creşte producţia, productivitatea muncii şi a maşinilor, eficienţa şi rentabilitatea
economică, etc.

1 S.C.C.I. "DOBROGEA" Valu lui Traian
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Unul dintre considerentele biologice care a permis mărirea distanţei între rânduri
la cartof este capacitatea acestei culturi de a se adapta formei spaţiului de nutriţie

(BERlNDEI şi colab.,1965), producţia totală de tuberculi practic nescăzând, dacă se
menţine aceeaşi desime de cuiburi la hectar (BERINDEI şi colab., 1965 şi 1969;
CONSTANTINESCU, 1969; WILSON, 1970; CROSNIER, 1977).

La alegerea unei anumite densităţi şi distanţe între rânduri se ţine cont şi de factorul
climă. La peste 75 cm între rânduri, biloanele au rămas mai mult timp expuse razelor
solare, care le-au uscat, la soiurile care au o perioadă de vegetaţie scurtă, apa a fost un
factor limitativ în acest caz. În condiţiile de vegetaţie mai puţin favorabile pentru creştere,

la intervale de peste 75 cm este necesar un timp mai lung până la încheierea rândurilor,
moment deternlinant al producţiei de tuberculi. La 90 cm între rânduri, soarele a încălzit

biloanele şi a ridicat temperatura solului, fapt ce a determinat reducerea producţiei de
tuberculi şi deprecierea acestora prin încolţire secundară şi puire (VAN der ZAAG,
1977 şi 1992; NEGUŢI, 1977). Cercetările efectuate până în prezent (BERlNDEI şi

colah., 1965 şi 1969; NEGUŢI 1976 şi 1977; VAN der ZAAG, 1992) au arătat că, între
producţia de tuberculi şi numărul de tulpini la hectar, există o relaţie liniară, dar nu între
producţie şi greutatea tuberculilor; esenţial pentru realizarea unor producţiimari fiind
deci plantarea unui număr cât mai mare de ochi la unitatea de suprafaţă, capabili să dea
tulpini principale. În acest caz, greutatea tuberculului destinat plantării are o importanţă

minimă, putându-se astfel utiliza la plantare toate categoriile de mărimi de tuberculi, cu
condiţia realizăriiunei desimi optime.

Interdependenţa dintre densitatea de cuiburi la unitatea de suprafaţă, distanţele

între rânduri, mărimea tuberculului de sămânţă şi a condiţiilor pedoclimatice a fost mai
puţin studiată în România şi deloc în condiţii de irigare pe soIurile cernoziomice din
Dobrogea, de aceea, am iniţiat o experienţă care a avut ca scop să precizeze strânsa
legătură dintre soi, densitate, distanţa între rânduri şi mărimea tuberculului de sămânţă,

în vederea creşterii distanţei Între rânduri şi a folosirii la plantare a tuturor cartofilor de
sămânţă, produşi în zonele închise şi reducerea normei de sămânţă la plantare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările efectuate la Staţiunea de cercetări pentru culturi irigate "Dobrogea"
Valu lui Traian, jud. Constanţa s-au făcut dupămetoda experienţelorde câmp, cu aşezare

în parcele subdivizate pe un sol carbonatic, castaniu. Experienţa a fost polifactorială de
tipul 2 x 4 x 4 x 3, iar factorii şi graduarea acestora au fost cei prezentaţi în tabelul 1.

Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin metoda funcţiilor de producţie polifactoriale
gradul doi, cunoscute şi sub denumirea "suprafeţelor de răspuns". Cu ajutorul acestora s-au
detenninatcombinaţiileoptime dintre distanţele şi densităţile de plantareacartofului carerealizează

producţiile maxime tuberculi la hectar. S-au detenninat, de asemenea, izocuantele câtorva
........,..,.rln'..'I-1o care evidenţiază multitudinea combinaţiilor ce se pot realiza

obţinerea unui anumit nivel de producţie, ",-"'JUlU..Il"",,U'-"V

.... 1,.,·"''1-,.,.·13 a cartofului.
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Schema de experimentare polifactorialăcu 4 factori
de tipul 2 x 4 x 4 x 3 - factori şi graduări

TIPUL DE SOL
Cernoziom castaniu carbonatat, lutos format pe loess cu:
3,7% humus, 32% argilă, Or.voI. 1,23 şi pH 7,3

CONDIŢIILE DE
În sistem irigat prin aspersiune

CULTURĂ

TIPUL
1. OSTARA - semitimpuriu cu creştere limitată a tulpinii

VEGETATIV AL
- pentru consum timpuriu şi vară.

SOlULUI
2. DESIREE - semitardiv cu o creştere extensivă a tulpinii
- pentru consum de toamnă-iarnă

DESIMEA DE
30000 tuberculilha
45000

PLANTARE
60000

(DENSITATEA)
75000

DISTANŢA
60 cm

ÎNTRE
70 cm

RÂNDURI
80 cm
90 cm

MĂRIMEA tuberculi mici < 40 gr.
MATERIALULUI tuberculi mijlocii 40 - 70 gr.

DE PLANTAT tuberculi mari> 70 gr.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

1. Influenţa distanţei între rânduri şi a densităţii de plantare asupra producţiei de
cartof..

Cercetările efectuate în condiţii de irigare au scos în evidenţă necesitatea
diferenţierii atât a densităţii de plantare a cartofului, cât şi a distanţei între rânduri, în
funcţie de tipul de vegetaţie al soiului cultivat. Soiurile cuperioadămai scurtă de vegetaţie

(timpurii şi semitimpurii) şi cu un aparat vegetativ ceva mai redus (de tipul soiului
Ostara) trebuie plantate cu densităţi mai mari (circa 65 mii cuiburi/ha) şi la distanţe

între rânduri de cel mult 70-75 cm. În schimb, soiurile semitârzii şi târzii (de tipul
soiului Desiree) se vor planta cu densităţi mai mici de până la 55 mii cuiburi/ha şi la
distanţe între rânduri de 70 cm (tabelul 1 şi 2).

Soiul Ostara realizează producţia maximă de tuberculi (M.T. = 47,7 t/ha) la
densitatea optimă de 70 mii cuiburi la hectar şi la distanţa optimă între rânduri de 75
cm. Aportul interacţiunii dintre densitate şi distanţa optimă de plantare la sporirea
producţiei de tuberculi este de 2,5 t/ha faţă de varianta martor (45 mii cuiburi/ha şi 70
cm între rânduri.

Soiul Desiree realizează tnaximul de producţie de 50,5 t/ha la densitatea de 65 mii
cuiburi/ha şi distanţa între rânduri de 70 cm. Interacţiunea celor două elemente care
asigură mărimea optimă a spaţiului de nutriţie la acest soi contribuie la sporirea producţiei

de cartof cu circa 2 t/ha.
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Tabelul 2
Influenţa densităţii şi distanţei Între rânduri asupra
producţieide tuberculi la soiurile Ostara şi Desiree

Distanţa
Densitate Soiul

Între
(mii cuib.)

rânduri cm Ostara Desiree

30 40,2 41,3

45 43,7 45,7
60

60 45,6 47,5

75 45,9 46,8

30 41,7 44,2

45 45,2 48,6
70

60 47,1 50,4

75 47,5 49,7

30 41,5 41,5

45 45,0 45,9
80

60 46,9 47,7

75 47,3 47,0

30 39,6 33,2

45 43,1 37,6
90

60 45,0 39,4

75 45,4 38,7

Figura 1 - Evoluţia producţiilor

de tuberculi la hectar în funcţie

de diferite distanţe şi densităţi de
plantare la soiurile Ostara ŞI

Desiree

OSTARI<

În figura 1, se prezintă în spaţiul tridimensional evoluţia producţiilorde tuberculi
la cele două soiuri de cartof, având diferite combinaţii ale distanţelor şi densităţilor de
plantare. În planul orizontal sunt prezentate combinaţiile celor doi factori experilnentaţi,

bisiRE" iar pe verticală se prezintă

"'~/... suprafaţa de răspuns a
producţiilor de cartof
corespunzătoare distanţelor şi

densităţilor cercetate.
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Graficele prezentate scot în evidenţă influenţa mai puternică a densităţilor de
plantare asupra producţiei de tuberculi a celor două soiuri în raport cu influenţadistanţei

între rânduri. Densităţile mai mici decât cele optime, care se găsesc în cadrul zonei
preoptimale de alocare (a.b.c.d.), deşi asigură sporirea producţiei de tuberculi, nu
contribuie la valorificarea potenţialuluiproductiv al soiurilor respective şi nici a celorlalţi

factori de producţie alocaţi, constituind în felul acesta elementul limitativ în realizarea
unor randamente mari de tuberculi la unitatea de suprafaţă. Este semnificativ faptul că
densităţile de plantare luai mici decât cele optime diminueazăproducţia de tuberculi la
hectar cu circa 6 tone atât la soiul Ostara, cât şi la soiul Desiree.

În ce priveşte distanţa între rânduri, prin mărirea acesteia peste nivelul optim
corespunzătorcelor 2 soiuri, mai ales în condiţiile zonelor de stepă cu arşiţă şi temperaturi
ridicate în timpul verii, producţia de tuberculi scade indiferent de soi şi densitate. Acest
fenOluen este mai pronunţat la soiurile cu aparat vegetativ mai redus, cu talie mică, la
care rândurile distanţate la 80 sau 90 cm nu se încheie şi nu acoperă cu vegetaţie intervalul
dintre rânduri astfel încât nu se formează acel microclimat mai umed în interiorullanului
de cartof, răcoros, deosebit de favorabil culturii de cartof. La acest fenomen se mai
adaugă şi faptul că la suprafeţele neerbicidate, spaţiul dintre biloane rămas neacoperit
de .vegetaţie se îmburuienează foarte puternic, diluinuând şi mai mult producţia.

Pentru fundamentarea diluensiunilor .spaţiului optim de nutriţie al cartofului,
deosebit de interesante s-au dovedit a fi trasarea curbelor de izoproducţie (izocoante) în
raport de diferite distanţe şi densităţi de plantare (figura 2). Cu ajutorul acestora s-a
evidenţiat multitudinea combinaţiilorposibile dintre distanţele şi densităţilede plantare
care permit obţinereaunui anumit nivel constant de producţie.

05TARA

X:z. /' -+2.0 _ .J'4-tO
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Figura 2 - Izocuantele producţiilorde tuberculi la hectar în funcţie de distanţele şi

densităţile de plantare la soiurile Ostara şi Desiree
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Din graficele prezentate se constată că cu cât izocuantele sunt mai îndepărtatede
originea axelor de coordonate (pe care sunt înscrise densităţile şi distanţele între rânduri),
cu atât nivelul producţiilor pe care-l reprezintă este mai mare, astfel că izocuantele
producţiilormaxime ale celor două soiuri se reduc practic la un punct, reprezentat de
maximul tehnic (M.T.). Acest mod de prezentare al producţiilor şi al interacţiunilor

celor două elemente ce determină spaţiul de nutriţie al cartofului prezintă un deosebit
interes practic, deoarece oferă posibilitatea determinării cu rapiditate a diferitelor
combinaţii între distanţele şi densităţile de plantare care concură la obţinerea aceluiaşi

nivel de producţie. Exemplu: soiul Ostara poate realiza o producţie de 47 tlha cu
combinaţiileA, B, C, ale celor doi factori.

2. Efectul interacţiunii dintre mărimea materialului de plantat şi dimensiunile
spaţiului de nutriţie asupra producţiei de cartof.

Legătura care se stabileşte între densitatea de cuiburi la unitatea de suprafaţă,

distanţa între rânduri şi mărilnea tuberculilor de sămânţă a fost mai puţin studiată în
ţara noastră şi deloc în condiţii de irigare pe soIurile cernoziomice, din zona de stepă.

Experienţele iniţiate în ultima vreme la SCCI "DOBROGEA", au avut ca scop precizarea
interdependenţei dintre densitatea de plantare, distanţa între rânduri şi mărimea

tuberculilor de sămânţă, precum şi evidenţiereaposibilităţiide creştere a distanţei între
rânduri, de folosire la plantare a tuturor cartofilor de sămânţă, concomitent cu reducerea
cantităţii de sămânţă folosită la plantat.

Rezultatele obţinute,prezentate în tabelele 3, 4 şi figurile 3,4 şi 5, au scos în evidenţă

că în condiţiileîn care sunt asigurate dimensiunile optime ale spaţiului de nutriţie, cele mai
mari producţii de cartofi s-au realizat atunci când s-au folosit la plantare tuberculi mari şi

mijlocii. Tuberculii mari de sămânţă, plantaţi la densitatea optimă de 65 mii cuiburi/ha şi la
distanţa de 65 cm între rânduri, au realizat o producţie de 51,7 t/ha. Un nivel apropiat de
producţie de 50,7 tlha s-a obţinutprin folosirea ca material de sămânţă a tuberculilor mijlocii,
plantaţi la desimea de 65 mii cuiburilha şi distanţa de 70 cm.

Tabelul 3
Spaţiul optim de nutriţie al soiurilor de cartof Ostara şi Desiree

Distanţa Densitatea Producţia

Soiul optimă (x2) optimă (xl) maximă (MT)
(cm) (mii cuiburi/ha) tlha

Ostara 75 70 47,7

Desiree 70 65 50,5

Producţii ceva mai mici cu circa 6-7 tlha s-au obţinut la variantele în care s-a
folosit material semincer - tuberculi mici - plantaţi la densităţi şi distanţe mai mari
decât în cazurile precedente.
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Tabelul 4
Influenţa densităţii, a distanţei Între rânduri şi a mărimii materialului

de plantat asupra producţieide tuberculi la cartoful irigat

Distanţa l\lărimea tubercuilloJr de

între
Densitate

sămânţă

rânduri cm
(mii cuib.)

l\fici :Mijlocii l\lari

30 32,7 44,7 42,3

45 38,0 48,5 49,0
60

60 40,7 49,8 51,6

75 40,7 48,4 50,5

30 35,9 45,6 42,3

45 41,3 49,4 49,0
70

60 43,9 50,7 51,6

75 43,9 49,3 50,2

30 35,9 42,9 41,9

45 41,3 46,7 48,6
80

60 43,8 47,9 51,2

75 43,8 46,6 49,8

30 32,5 36,6 41,1

45 37,8 40,4 47,8
90

60 40,4 41,6 50,4

75 40,4 40,3 48,9

Val. XXII
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Figura 3 Nivelul
producţiilor de cartof realizate la
hectar (a) şi izocuantele acestora (b)
în funcţie de distanţele între rânduri
şi densităţile de plantare a
tuberculilor lnici de sămânţă
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Figura 4 Nivelul
producţiilor de cartof
realizate la hectar (a) şi

izocuantele acestora (b) în
funcţie de distanţele între
rânduri şi densităţile de
plantare a tuberculilor de
Inărime mijlocie

Figura 5 - Nivelul producţiilor
de cartofrealizate la hectar (a)
şi izocuantele acestora (b) în
funcţie de distanţele între
rânduri şi densităţile de
plantare a tuberculilor mari de
sămânţă

Analizând aportul
materialului semincer la sporirea
producţiei de cartof şi prin
efectul economic, constatăm

însă că între cele trei mărimi ale
tuberculilor folosiţi la plantare
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Influenţa densităţii, a distanţei între rânduri .~·i a milrimii tuberculului de sămânţă asupra producţiei de cartof

nu există diferenţe în ce priveşte nivelul profitului realizat la unitatea de suprafaţă, în
schimb, costul producţiei realizate cu material semincer mic este mai redus faţă de
variantele care au fost plantate cu tuberculi mari şi mijlocii.

Tabelul 5
Spaţiul optim de nutriţie la cartoful irigat în funcţiede mărimea

tuberculilor de sămânţă folosiţi la plantare

Distanţa
Densit. Cantit. Produc. Valoarea

Mărimea optimă
optimă sămânţă maximă mat. de

Chelt.
Valoarea Profit

Cost de
tub. de Între totale de produc.
sămânţă rând.

(xl) mii plantată realizată plantat
producţi

produc. total
miilei/t

(x2) em
cuibJha kglha (Mt) tlha mii lei

Mici 76 70 2100 44,6 378 2150 4900 2750 48,2
Mijlocii 70 60 3000 50,7 540 2730 5580 2850 53,8

Mari 65 65 5000 51,7 900 3130 5690 2760 60,5

Se poate aprecia că, prin utilizarea la plantare pe lângă tuberculii mijlocii (fracţia

35-55 mm 0) şi a tuberculilor mici sau a celor mari secţionaţi, are o mare importanţă

pentru creşterea coeficientului de înmulţire şi reducere a normei de plantare la cartof,
în condiţiile în care poate fi utilizată la plantare întreaga cantitate de cartofpentru sămânţă

produsă, ceea ce prezintă o importanţă economică deosebită.

O a doua concluzie care se desprinde din datele experimentale prezentate este
aceea că atât desimea de plantare, cât şi distanţa între rânduri trebuie bine corelate cu
mărimea tuberculului de sămânţă, în sensul că tuberculii lnici se plantează la densităţi

mari, 65 miicuiburi/ha, cu distanţe între rânduri de 70-75 cm, în timp ce tuberculii
mijlocii şi mari se plantează la densităţi mai mici, respectiv la 50-55 mii cuiburi şi cu
distanţe între rânduri de până la 75 cm.

Creşterea dimensiunilor spaţiului de nutriţie la cartof peste cele optime, stabilite
în raport de mărimea materialului de plantat, a avut ca efect diminuarea producţiei de
tuberculi cu 3-8 t/ha.

CONCLUZII

1. Producţia de cartof este sensibil influenţată de forma spaţiului de nutriţie şi , în
mod deosebit, de densitate.

2. Soiurile cu perioadă mai scurtă de vegetaţie şi cu aparat vegetativ mai redus (de
tipul soiului Ostara) se vor planta la densităţi mai mari, de 65-70 mii cuiburi/ha; soiurile
semitârzii şi târzii (de tipul soiului Desiree se vor planta la densităţi mai mici, de 50-55 mii
cuiburi/ha şi la distanţe de 75 cm între rânduri). La aceste dimensiuni se asigură o utilizare
optimă a spaţiului de nutriţie la fiecare soi, iarunifonnitatea mai bună a culturii asigură acel
microclilnat mai umed şi răcoros în lan, deosebit de favorabil acestei culturi.

3. În condiţiile asigurării dimensiunilor optime ale spaţiului de nutriţie, folosirea
tuberculilor mici ca material de plantat permite obţinerea unor producţii apropiate ca
nivel cantitativ şi asemănătordin punct de vedere al eficienţei economice de cele realizate
cu tuberculi de mărime mijlocie şi mare.

VoI. XXII 117



Ion NEGUrI

4. Utilizarea la plantare pe lângă tuberculii mijlocii şi a tuberculilor mici şi mari
permite folosirea la plantare a întregii cantităţi de cartof pentru sămânţă produsă,

C011C()mJltellt cu creştereacoeficientului de înmulţire şi reducerea normei de plantare.
5. Dimensiunile spaţiuluide al cartofului trebuie bine corelat cu mărimea

" .....u"" .. """"Jl.J, ... v ... folosiţi la plantare, în sensul că tuberculii mici trebuie plantaţi la densităţi

de 65-70 mii cuiburi/ha, în timp ce tuberculii de mărime mijlocie şi mare la densităţi

de 50-55 mii cuiburi/ha, la distanţe între rânduri de 75 cm.
6. Creşterea dimensiunilor spaţiului de nutriţie la cartoful irigat, cultivat în zona

stepă şi în mod deosebit a distanţelor între rânduri peste cele optime, stabilite în
funcţie de soiul cultivat sau de mărimea tuberculilor folosiţi la plantare, a avut ca efect
UUJlUU.""UJl""U producţieide tuberculi cu 3-8 t/ha.
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Influenţa densităţii, a distanţei intre rânduri .~·i a mărimii tuberculu/ui de sămânţă asupra producţiei de cartof

THE INFLUENCE OF DISTANCE BETWEEN ROWS AND SIZE OF
SEED POTATO TUBERS UPON POTATO YIELD

Abstract

paper substantiates the elements which determine the optimum dimensions
space potato grown in irrigation conditions area. It was out
varieties a short vegetation period medium - early) and with a

smaller vegetative apparatus (like Ostara variety) must be planted at larger densities, namely
65 thousand holes/ha. Medium -late and late varieties (such as Desiree) must be planted at
smaller densities, up to 55 thousand holes/ha and with a row distance of70-75 cm. As for as
conceming the size ofthe planting material both large and medium size tubers as well as the
small ones ensures similaryield levels in identic conditions ofeconomic efficiency. But it is
necessary that the dimensions of nutrition space to be well correlated with the size of the
planting material: small tubers must be planted at bigger densities, namely 65 thousand
holes/ha with a row distance of 70-75 cm and the medium and large size tubers will be
planted at smaller densities, namely 50-55 thousand holes/ha at 70 distance between rows.

The results of the researches led to the conclusion that the dimension of potato
nutrition space (especialy the row distances) in addition to the optimum ones established
in correlation with the cultivated variety or size oftubers used at planting had an effect
of diminishing the tubers yield/ha.

Keywords: potato, variety, size, planting density.

Tables:

1. Scheme ofpolyfactors experiments with 4 factors type 2 x 4 x 4 x 3. Factors and degrees.
2. Influence ofrows distance and density upon tubers yield at,Ostara and Desiree varieties.
3. Optimum nutrition space ofOstara and Desiree varieties.
4. Influence of density, row distances and size of planting material upon tubers Yield of
irrigated potatoes.
5. Optimum nutrition space ofirrigated potato depending on seed tubers size used at planting.

Figures:

1. Evolution oftubers yieldlha depending on various planting distances and densities at
Ostara and Desiree varieties.

2. Isoquantum of tubers yield/ha depending on planting density and distance at Ostara
and Desiree varieties.

3. Level ofpotato yields/ha obtained at various planting densities and distances ofsmall
seed tubers.

4. Level ofpotato yields/ha obtained at various planting densities and distances ofmedium
size tubers.

5. Level ofpotato yields/ha obtained at various planting distances and densities oflarge
size tubers.
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BAZELE TEORETICE SI STADIUL,
CULTURA CARTOFULUI ÎN ZONA

Marin DIACONU1

REZUMAT

În lucrare se face o sinteză a cercetărilor privind cultura cartofului în zona de
stepă şi silvostepădin România şi în comparaţiecu literatura de specialitate din străinătate.

Se analizează posibilitatea de realizare a condiţiilor de temperatură şi umiditate
cât mai apropiate de cerinţele cartofului prin dirijarea irigaţiilor în interacţiune cu
fertilizarea.

Cuvinte cheie: cartof, cultură în stepă, irigaţii.

În ultimii ani, cultura cartofului a suferit profunde modificări, în sensul că s-au
redus suprafeţelepe continentul european şi al Americii de Nord şi au crescut suprafeţele
cultivate cu cartofîn Asia, Africa şi America de Sud. Ca urmare a extinderii suprafeţelor
irigate s-a lărgit arealul de cultivare a acestei importante culturi din zonele umede şi

răcoroasepână în zonele aride şi de deşert.

studiile şi cercetările efectuate de ICPC Braşov şi SCCI Valu lui Traian în
perioada 1970-1982, SCPC Mîrşani, respectiv SCPC Tulcea, începând din anul 1980 şi

până în prezent, rezultă că, în zona de stepă, cartoful reuşeşte să realizeze producţii

rentabile în condiţiile diminuării deficitului de umiditate şi a stresului de temperatură

de şi o păstrare corespunzătoare a materialului de plantat. Mai mult,
condiţiile favorabile ce se realizează la cartoful timpuriu pe soIurile nisipoase din sudul
Olteniei şi tehnologiei de cultură au făcut ca o bună parte din producţia

cartofului timpuriu să fie valorificată pentru populaţia din nordul ţării, precum şi la
export.

experin1entale şi în fermele pilot de la cele 2 staţiuni situate în zona
de stepă s-a reuşit să se realizeze niveluri de producţie apropiate de cele obţinute în
zona şi chiar să le depăşească în unii ani, discutabilă rămânând calitatea culinară

şi biologică a cartofului, comparativ cu cel obţinut în zona umedă. Probleme confuze au
rămas cu la pentru consumul de toamnă-iarnă şi îndeosebi la cartoful
pentru sămânţă.

ale de piaţă, în care calitatea devine esenţială,

considerămcă sunt necesare noi studii şi cercetări menite să stabileascăposibilitatea
a crea, de cultură apropiate cerinţelor biologice ale
cartofului. Din acest punct vedere sunt două concepţii total diferite, din care cea

1 S.c.P.c.
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optimistă promovează extinderea cartofului în zona de stepă, dar solicită eliminarea
factorilor de stres şi obligă luarea unor măsuri organizatorice:

- construirea de spaţii frigorifice;
- exploatarea raţională a sistelnului de irigaţii, punerea în funcţiune a acestuia cel

târziu la 1 aprilie şi funcţionarea lui fără întrerupere;
- aducerea cartofului pentru sămânţă din zonele închise şi înmulţirea un an în

zona de stepă ceea ce ar rezolva asigurarea utilizării unui material de plantare sănătos

cu valoare biologică bună şi potenţial mare de producţie.

Cerinţele plantei de cartof faţă de climă şi sol, asigurarea acestora şi stadiul
cercetărilorprivind cultura cartofului in zona de stepă

Originar din America de Sud, cartoful se găseşte în cultură în întreaga lume, fiind
cultivat în aproximativ 140 ţări, din care circa 100 sunt situate în zone tropicale şi

subtropicale. Condiţiile clilnatice nu sunt o limită a răspândirii cartofului, în timp ce
condiţiile de sol sunt mult mai limitative.

Marea lnajoritate a autorilor acordă cea mai mare importanţă umidităţii, deşi în
condiţii de precipitaţii foarte diferite se obţin producţii mult apropiate. Astfel, după

ZILLMAN, citat de Ecaterina CONSTANTINESCU în 1969, precipitaţiile anuale din
regiunile cu cele mai mari producţii de cartof sunt următoarele: 1443 mm Valentia
(Irlanda), 875 mm la Bruxelles (Belgia), 571 mm la Copenhaga (Danemarca), 927 mm
la Van Buren (Main - SUA) şi chiar 363 mm la Irwin (Idaho-SUA).

Se pare deci că umiditatea acţionează atât direct asupra plantelor de cartof, cât şi

indirect ca regulator termic (BERINDEI şi colab., 1973). Numai astfel trebuie înţeleasă

importanţa umidităţii în cadrul complexului condiţiilor c1imatice, aceasta constituind
una din explicaţiile marii plasticităţi ecologice a cartofuluÎ. Într-adevăr există, conform
cercetărilor şi studiilor efectuate în ţara noastră, o corelaţie pozitivă între producţiile de
cartof şi precipitaţiilecăzute, repartiţialor fiind de mare importanţă. O corelaţie strânsă

există între producţiile de cartof şi umiditatea solului, care, după majoritatea
cercetătorilor,trebuie să fie de 60-80% din capacitatea solului pentru apă.

Ultimile cercetări efectuate în diferite zone c1imatice au stabilit că cerinţele plantei
de cartofpentru apă sunt moderate, dar permanente şi că succesul culturii cartofului în
stepă şi silvostepădepinde de lTIodul de aplicare a udărilor (IONESCU-ŞIŞEŞTI, 1977).

Înainte de a fi executate experienţe în condiţii de culturi irigate, se aprecia că

pn;~Clt)1taltllJle anuale de 700-800 mm asigură cele mai bune condiţii pentru obţinereade
recolte mari cartof. De asemenea, se consideră şi astăzi că cel mai favorabil

cartof, se realizează când în cursul perioadei de vegetaţie cad între 250 şi

400 mm precipitaţii.

arătat că atât insuficienţa, cât şi excesul de umiditate este dăunătorplantei
de Insuficienţa mTIidităţii provoacă pieirea stolonilor şi tuberculilor abia formaţi,

stagnări în tuberculilar, îngălbenirea şi uscarea frunzelor, începând cu cele
inferioare. Seceta din timpul fannării tuberculilor reduce numărul acestora, cea
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răsărire şi îmbobocire prelungeşte perioada de formare a tuberculilor şi încetinirea
tuberculilor formaţi, având drept efect producţii mici şi cu procent redus de tuberculi
comerciabili. Seceta temporarăprovoacăpuirea şi deformarea tuberculilor în cuib, ceea
ce depreciază calitatea acestora, reduce rezistenţa la păstrare şi strică aspectul comercial

produsului. Seceta asociată cu temperatura ridicată este cauza principală a degenerării

fiziologice, care se manifestă îndeosebi prin încolţire filoasă.

Prin introducerea lucrărilor de irigaţii în zonele climaterice aride ale lumii s-a
reuşit să se înlăture deficitul de umiditate din sol şi drept urmare a fost posibilă extinderea
culturii cartofului în aceste zone şi totodată s-au putut experimenta aspecte legate
necesarul de apă în funcţiede genotip, vârsta plantei, natura, structura şi textura solului,
tehnologia aplicată şi temperatura realizată în sol şi la nivelul plantei.

În ceea ce priveşte cerinţele faţă de temperatură, cartoful este planta regiunilor
răcoroase, considerându-se, în general, că se pot obtine producţii bune de cartof în
regiunile în care temperatura medie a lunii celei mai calde nu depăşeşte 20°C. Creşterea
maximă a tuberculilor are loc la temperatura de 16-17°C, iar a vrejilor la 18-20°C.
Când temperatura solului depăşeşte 26°C, tuberculii nu mai cresc.

Marea plasticitate a cartofului este determinată de amplitudinea foarte mare a
constanţei termice, care este de 1500-3000°C, iar pentru soiurile timpurii se consideră

că sunt suficiente 1000-1200°C. Mult mai importante decât constanta termică (suma
gradelor de temperatură) sunt temperaturile extreme şi pragurile biologice ale
temperaturii. Astfel, temperatura minimă de încolţire a tuberculilor este de 5°C, creşterea
vrejilor de 7°C, iar la 42°C se opreşte creşterea lor. Deosebit de important este faptul că,

în timp ce vrejii cresc la peste 7°C, rădăcinile cresc la 4-5°C şi de aceea plantarea
cartofilor încolţiţi asigură formarea unui puternic sistem radicular.

Referitor la temperaturile maxime ce se realizează în zonele din sud, în lunile de
vară, odată cu începerea udărilor, în experienţele efectuate de BERINDEI M. şi colab.
(1970-1972) s-a putut constata că, prin irigare, temperatura solului a scăzut cu 8-12 °C,
astfel încât s-a realizat creşterea tuberculilor şi la temperaturi de 25 °C, în situaţia în
care umiditatea solului s-a menţinut la 75°.10 din capacitatea pentru apă, în timp ce la o
umiditate a solului de 40°.10 din lUA, s-a întrerupt creşterea tuberculilor la temperatura
de 18°C.

Concluzionând asupra cerinţelor de umiditate şi temperatură ale cartofului, putem
afirma că zona de stepă asigură prin irigaţii condiţii apropiate de cele din zona favorabilă,

astfel încât se pot obţine producţii mari şi constante de cartof.
Cerinţele cartofului pentru sol sunt asigurate de soIurile mijlocii (lutoase şi luto

nisipoase), improprii fiind soIurile extreme (prea grele, prea uşoare).

Prezentămmai jos caracteristica climatică şi de sol a câtorva localităţi în care s-au
efectuat numeroase cercetări la cartof în ultimele decenii ale acestui secol.
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Braşov Mârşani Tulcea

Precipitaţii anuale 747 529 378-440

care în perioada de vegetaţie 411,2 269 230

Temperatura medie a lunilor de vară
16,2-17,5 20,5-22,5 22,4-23

(iunie, iulie, august)

Temperatura medie anuală 7,8 Il 10,8-11,1

Conţinutul solului în argilă 28,6 14,4-16,9 32,6-54,4

Conţinutul solului în humus 6,92 0,8-2,52 1,5-3

Număr de zile cu temperaturi >25°C 157,7 79,6

Număr de zile cu temperaturi >30°C 48 16

SoIurile bine structurate, cu textură uşoară şi cu conţinutcât mai mare în substanţă

organică asigură cele mai bune condiţii plantelor de cartof. Din punct de vedere al
solurilor, zonele de stepă asigură condiţii bune pentru cultura cartofului, suprafeţe întinse
din zona de stepă cuprind soIurile cernoziomice bogate în materie organică, aluviuni
de-a lungul râurilor, şi soIuri nisipoase, pe care se obţin producţii bune îndeosebi la
cartoful pentru consum timpuriu şi de vară.

Cercetările efectuate au stabilit lucruri noi în ceea ce priveşte biologia plantei de
cartof. Astfel, pragul termic de 29°C a fost depăşit mult de noile soiuri. Faptul că în
Bazinul Columbia din Washington se obţin producţii mari la cartof, în condiţiile în care
temperatura depăşeşte 32°C, iar uneori 38°C, arată că, pentru soiurile create în a doua
parte a acestui secol, cartoful nu luai este planta doar a climatului rece. Astfel, IANOSI,
pe baza multor experienţeefectuate împreună cu CRĂCIUN şi la Tulcea
(1976-1978 şi după 1980), concluzionează că sporurile de producţie au tendinţa

creştere odată cu accentuarea caracterului de ariditate a zonei şi corectitudinea irigaţiei.

SUSNOSKl (1978) arată că, în condiţii foarte aride şi temperaturi ridicate, cartoful
se cultivă cu secces în multe ţări ale lumii. În Israel, în zona deşertului Neghev, în
condiţii de temperatură de 30-32°C se realizează producţii medii de 40 t/ha la soiurile
"HU,IJ ......,A. şi 50 t/ha la cele târzii.

BURTON (1981) releva că "soiurile europene", ~daptate la temperaturi mai ridicate,
în condiţii de bună aprovizionare cu apă, cu elemente nutritive şi cu integritate a "' ..... ~JJ.u.,J."'~,,.,J.
foliare, în funcţie de soi şi nmuărul tuberculilor iniţiali, pot sporuri zilnice
circa 600 kg/ha, respectiv producţii de 30-50 t/ha.

"-"""........L"''''' ...''' .• ''' unor experienţe efectuate BERINDEI şi colab.
L ....."'H~J..;.i." că, în condiţiile de stepă şi silvostepă ţara noastră, s-au obţinut

de cartof cel puţin la fel de mari ca în zona muedă, cu o constantă mult mai mare.
Aşa, ŞIPOŞ şi (1976) au Română, în
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Cercetărileefectuate de către IANOSI şi colab. (1978-1981) în judeţulTulcea, pe
un solluto-nisipos, în condiţii aride şi cu temperaturi ridicate în lunile de vară, au stabilit
un coeficient bun de valorificare a apei, de 9,5-12,2 kg tuberculi/m3 apă, la soiul Ostara
plantat timpuriu şi recoltat la sfârşitul lunii iulie.

De altfel, cultura cartofului se justifică în zona de stepă şi prin aceeia că are cel
mai mare coeficient de valorificare a apei, rspectiv 1,79 faţă de 1,77 la sfeclă, 1,75 la
porumb, 1,05 la grâu (BRAŞOVEANU, 1983). Bineînţeles că acest randament de
valorificare a apei este dependent de epoca de plantare, soi, tehnologia aplicată, astfel
încât să se evite punerea în minim a vreunui factor de vegetaţie (sol, desimea de plantare,
starea fitosanitarăa culturii, etc.). În cazul plantării întârziate din diverse motive, trebuie
acordată o atenţie mai mare irigaţiei, fiind necesare udări mai frecvente din cauza
consumului mai intens de apă (BRAŞOVEANU, 1983). Aşa se explică producţia bună

(18,3 t/ha) obţinută la Mârşani, pe nisipuri, în anul 1996, deşi plantarea s-a făcut cu
două luni mai târziu decât de obicei.

Într-o se~ie de experienţe efectuate, ŞIPOŞ şi PĂLTINEANU au stabilit sporuri
de tuberculi pe m3 de apă folosită la irigat de 15,22 kg, la Fundulea, faţă de cele citate de
HARRIS în 1982, de 20-25 kg/ha în Anglia.

BERINDEI M. şi colab. (1973) au stabilit că se poate cultiva cartoful de toamnă

în zonele aride din ţara noastră, dar numai în condiţii de irigaţii, cu bune rezultate de
producţie şi culinare, cu excepţia nisipurilor pe care se poate cultiva cu bune rezultate
doar cartoful timpuriu.

GOLUMBEVA (1965) consideră că realizarea de producţii mari în afara zonelor
favorabile, are la bază faptul că s-au creat soiuri care corespund acestor condiţii deosebite
de stres termo-hidric, iar SLATER (1968) a stabilit că temperaturile scăzute din cursul
nopţilor reduce cantitatea de asimilate utilizate pentru creşterea stolonilor şi a rădăcinilor

şi ca urmare are loc formarea mai timpurie a tuberculilor.
În zona de stepă, încă din luna aprilie şi prima decadă a lunii mai are loc tuberizarea,

în condiţii de temperaturi nocturne mai scăzute, când sunt necesare udări încă de la
răsărire.

O serie de cercetători s-au ocupat de acţiunea factorilor în complex, studiindu-se
comportarea soiurilor, a dozelor de îngrăşaminte, a plafoanelor de udare pe faze de
vegetaţie, etc. Astfel,NEGUŢI şi MIHAI, la Valu lui Traian, au experimentat optimizarea
dozelor de îngrăşăminte,precum şi posibilitatea de aplicare suplimentară a azotului şi a
erbicidelor odată cu apa de irigaţii, asigurând pe această cale sporuri de 1,5-3,2 t/ha, cu
importante reduceri de cheltuieli faţă de aplicarea clasică. În acest fel, la Valu lui Traian
s-au realizat 48-52 t la Ostara, 60-61 t/ha la soiul Desiree, prin aplicarea: N200P300Kl 00.

Într-o experienţă efectuată de ŞIPOŞ şi CRISTEA (1989) cu soiul Desiree, cu N160,
P80, K80 şi două udări de 50°1<> din lUA s-a realizat în cea mai bună variantă 67,1 t/ha.

NEGUŢI şi PLOAIE (1971-1974), studiind consumul de apă şi regimul de irigare
la Valu lui Traian, au stabilit pentru cartoful tilnpuriu cele mai bune variante de udare la
50% lUA în perioada de la răsărit, la începutul tuberizării şi la 70% lUA, în perioada
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următoare până la maturitate, cu o normă de udare de 250 m3
, cu care au realizat 31,7 t

şi un spor de 10,8 kg/m3 apă.

MĂRĂcINEANU şi IONESCU ŞIŞEŞTI, în perioada 1971-1976, au urmărit pe
solul aluvial de la Slobozia Moară din bazinul Răcari (Ilfov), plafonul minim de udare
şi au ajuns la aceeaşi concluzie: norma de udare 400 mm, plafon de udare 50-70-70
lUA.

TAMAŞ (1966-1968), a obţinut cele mai bune rezultate în sudul Olteniei, iar,
SĂVULESCU (1976), într-o experienţă cu influenţa îngrăşămintelor minerale şi a
irigaţiilor asupra unor procese fiziologice la cartoful timpuriu, cultivat pe nisipurile din
sudul Olteniei, la soiul Ostara a stabilit cele mai bune variante la un regim de irigare de
70% din capacitatea de câmp şi o doză de N120, P90, K50, cu care s-a dublat producţia
(14 t faţă de 7t).

BERINDEI M. şi colab. (1973) au constatat că, în zona de stepă, la irigat, se pot
obţine producţii comparative cu cele din zona Ulnedă, dar maturitatea fiziologică este
grăbită în zona de stepă din cauza condiţiilor climatice, astfel că recoltarea are loc în
luna august, iar prin recoltare întârziată, în luna septembrie, se produce deshidratarea
tuberculilor, îmburuienarea puternică a câmpului, atacul diferitelor insecte, înverzirea
tuberculilor descoperiţi, tuberculi puiţi sau cu colţi filoşi. Din cauza lipsei unor spaţii

frigorifice, soluţia de recoltare în luna august nu este recomandată, iar păstrarea

tuberculilor recoltaţi în luna septembrie este dificilă.

S-a încercat alternativa plantării de vară a cartofului, dar producţiile sunt cu mult
mai mici şi neeconomice, iar în ceea ce priveşte cartoful pentru sămânţă nu se poate
recomanda plantarea de vară, deoarece, chiar dacă e diminuată degenerarea climatică,

totuşi cartofii formează în anul următor colţi puţini şi totodată tuberizarea se întârzie
faţă de cei produşi prin plantarea de primăvară.

MARINICĂ şi NEGREA (1973-1976), în experienţe efectuate la Bechet, pe
nisipuri nivelate, au realizat producţii bune în condiţiile de aplicare corespunzătoare a
udărilor şi a unei doze de îngrăşăminte chimice de NI00, P150, K80 (15-35 t/ha, din
care 12-32 t comerciabili la Desiree).

CHICHEA şi colah. (1989), au stabilit că aplicarea concomitentă a îngrăşămintelor
organice şi minerale asigură cele mai mari sporuri de producţie pe nisipurile irigate din
sudul Olteniei.

MARINICĂ (1980), NEGREA (1971), DIACONU (1987) în experienţe cu
îngrăşăminte,au concluzionat că în condiţiile nisipurilor irigate din sudul Olteniei, azotul
aplicat la plantare şi răsărire asigură cele mai mari sporuri, iar fosforul şi potasiul nu
asigură în lipsa azotului sporuri de producţie. Rolul primordial al azotului se explică

prin favorizarea creşterii masei vegetative, ceea ce asigură o mai mare suprafaţă foliară,

o capacitate fotosintetică mărită şi indirect creşterea tuberculilor (CONSTANTINESCU,
1966). Azotul influenţează calitatea tuberculilor, mărind procentul de proteină şi reducând
pe cel de amidon. Excesul de azot întârzie înflorirea, prelungeşte vegetaţia, facilitează

Iăstărirea în dauna creşterii tuberculilor şi scade rezistenţa acestora la diferite boli
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(DAVIDESCU, 1963). Carenţa în azot poate avea loc primăvara, când nitraţii sunt spălaţi
în straturi adânci prin topirea zăpezii şi vara prin spălarea de ploi sau apa de irigat,
atunci când se aplică norme mari de apă. În ceea ce priveşte aplicarea în vegetaţie a
azotului, părerile sunt împărţite. Astfel, în timp ce unii autori consideră că aplicările

târzii la azot favorizează dezvoltarea foliară şi aduce un foarte mic spor de recoltă,

DAVIDESCU (1963) recomandă aplicarea azotului la cartof, pe nisipuri, la răsărire şi

înflorire, iar fermierii germani nu aplică azotul decât după ce plantele au 10-15 cm
înălţime, folosind numai îngrăşămintele lichide, mai solubile.

În ce priveşte mărimea tuberculilor folosiţi la plantare, în ţările din vest se folosesc
tuberculi mici, iar în Japonia şi SUA tuberculi mari, tăiaţi.

Într-o experienţă efectuată pe nisipurile de la Mârşani (DIACONU 1986-1988) s
a constatat că există un raport direct între mărilnea tuberculilor plantaţi şi producţia

realizată, dar din punct de vedere econOlnic este mai rentabil să fie folosiţi tuberculi din
fracţia mică, asigurându-se pe această cale şi o producţie comercială mai mare.

CONCLuzn
1. Prin introducerea irigaţiilor în zona de stepă şi silvostepă din sudul ţării s-au

potenţat factorii apă şi temperatură, creându-se condiţii favorabile cartofului în această

zonă, până nu demult considerată improprie pentru cultura cartofului.
2. La răspândireacartofului în zona secetoasă a contribuit în mare măsură crearea

unor soiuri mai tolerante la stresul tenno-hidric din perioada de vegetaţie.

3. Cultura cartofului pentru conSUln extratimpuriu şi timpuriu are condiţii de climă

şi sol foarte favorabile în zona de stepă şi silvostepă.

4. Cultura cartofului pentru consum de tOaInnă şi îndeosebi pentru sămânţă găseşte

în aceste zone condiţii de sol foarte favorabile, dar factorii climatici (temperatura şi

umiditatea) trebuie dirijaţi cu multă atenţie, pricepere şi corectitudine prin tehnologii
speciale, pentru a fi corelaţi cât mai armonios la pretenţiile biologice ale plantei.

5. Elementul esenţial al tehnologiei de cultivare a cartofului pentru consum de
toamnă-iarnă în zona secetoasă din sudul ţării este irigatul ai cărui parametri privind
numărul de udări, perioadele, normele, trebuiesc adaptaţi în funcţie de tipul de sol,
condiţiile concrete de climă ale anului şi ceilalţi factori tehnologici.

6. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice cu privire la armonizarea segmentelor
tehnologice pentru cultura cartofului în zona de stepă, în condiţii de irigare sunt încă
contradictorii şi uneori insuficienţi pentru a asigura o producţie mare de calitate
superioară şi profitabilă.

7. Sunt necesare cercetări sistematice cu factori tehnologici în complex, a căror

interacţiune să asigure realizarea dezideratelor de mai sus.
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TEORETICAL BASISANDACTUAL RESEARCH STAGE REGARDING
POTATO CROP IN STEPPE ZONE

Abstract

The paper presents a synthesis of rOlTIanian research on potato cuIture in steppe
and forest steppe zones of Romania. The results are discussed by comparison with
specialised literature from abroad.

The possibility for inducing the right temperature and humidity conditions in potato
cuIture by directing irrigation in interaction with fertilisation is analysed.

potato, culture, steppe, irrigations.
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STABILIREA FOLOSIRE RATIONALĂA,
AGREGATE DE PLANTAT CARTOF ÎN

FUNCTIE LUNGIMEA SI MĂRIMEA, ,

A. POPESCUl, s. IANOSP, Maria IANOSJl, Gh. PAMFIL1

REZUMAT

Lucrarea cuprinde rezultatele studiilor şi cercetărilor care au avut drept scop
stabilirea unor condiţii de folosire eficientă a diferitelor tipuri de maşini de plantat. În
acest sens, sunt prezentate graficele de variaţie a productivităţii consumului de
combustibil şi a cheltuielilor la plantare, în funcţie de lungimea şi mărimea parcelelor
pentru tipurile de maşini existente în România. Acestea permit alegerea variantei optime
în funcţie de condiţiile concrete în care se face plantarea cartofului.

Cuvinte cheie: cartof, plantare, rentabilitate.

INTRODUCERE

Plantarea cartofului este o lucrare hotărâtoare pentru asigurarea unor producţii

mari şi uniforme şi în special pentru crearea condiţiilor necesare mecanizării totale a
lucrărilor ce urmează plantării, inclusiv recoltarea (POPESCU, 1978; BERINDEI şi

BRIA, 1982; POPESCU, 1989).
Ca urmare, îmbunătăţirea calitativă a acestei lucrări este un obiectiv cu caracter

permanent în cadrul tematicii de cercetare a ICPC Braşov, dar acesta, în mod firesc, are
în vedere şi aspectele de eficienţă economică. Până în anul 1989, unul dintre factorii
care acţiona în această direcţie era capacitatea de lucru a agregatelor. Creşterea acestui
indice şi-a găsit diferite rezolvări (creşterea Iăţimii şi a vitezei de lucru), care se bazau
pe concentrarea suprafeţelor cultivate cu cartof.

În perioada postrevoluţionară, ca unnare a modificării structurilor de proprietate
în agricultură, suprafeţele au fost fărâlniţate, iar fermierii sunt nevoiţi să cultive cartoful
pe parcele mai lnici, folosind, în general, aceleaşi tipuri de maşini.

Din aceste considerente şi pentru a veni în sprijinul fermierilor, s-au efectuat studii
şi cercetări prin a căror rezultate se pot stabilii o serie de limite de folosire raţională a
diferitelor agregate de plantat cartof în funcţie de lungimea şi mărimea parcelelor.

I l.c.pc.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Variante
Au fost luate în studiu tipurile de agregate de plantat cartof folosite frecvent în

ţara noastră, la această dată:

- tractor L-455 + maşina de plantat cartofpe 2 rânduri MPC-2*0,17 "SOLANA";
- tractor U-650 + maşina de plantat cartof pe 4 rânduri 4 SaBP-75;
- tractor U-650 + maşina de plantat cartofpe 4 rânduri cu buncărde alimentare

rabatabil 4 SAD-75;
- tractor U-650 + lnaşina de plantat cartofpe 6 rânduri 6 SaBP-75;
- tractor U-10 1°DT + maşina de plantat cartofpe 6 rânduri cu buncăr rabatabil

6 SAD-75.
Factori studiaţi
Pentru stabilirea limitelor de folosire raţională a diferitelor tipuri de agregate pentru

plantat cartof s-au avut în vedere următoarele elemente:
- capacitatea de lucru a agregatului (Wsch)' în ha/schimb;
- consumul de combustibil (Q), în lIha;
- costurile lucrării (C), în lei/ha.

Relaţii folosite
a) Capacitatea de lucru pe schimb.

W = 8 * W * K în care:sch ef s'
Wef = capacitatea de lucru efectivă a agregatului, în ha/h;
Ks= coeficientul de folosire a timpului schimbului;
Ks= Ks1 * Ks2 ' unde:
KSI = T/T, + T2, + T41

TI = timpul efectiv de lucru;
T2! = timpul utilizat pentru întoarceri la capetele parcelelor;
T41 = timpul utilizat pentru alimentarea maşinii cu material de plantat.

Pentru KS2 s-a luat valoarea 0,750, care reprezintă o medie a altor timpi neproductivi.
b) Consumul de combustibil.

Q = Q/S, în care:
Qt = consumul total de combustibil, în litri;
S = suprafaţa totală lucrată, în hectare.

c) Costurile lucrării.

Acestea au fost calculate, ţinând cont de durata de utilizare, prin însumarea
costurilor, utilajelor, a reviziilor şi intervenţiilor anuale, a consumurilor specifice de
carburanţi şi lubrifianţi şi a cheltuielilor de deservire.

Condiţii de lucru:
În agricultură, condiţiile de lucru se caracterizează printr-o diversitate deosebit de

mare. Din această cauză, ţinând cont de volumul însemnat de determinări care trebuiesc
făcute într-un timp foarte scurt, experimentările s-au efectuat în condiţii medii, tendinţele
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de variaţie a factorilor luaţi în studiu fiind uşor de sesizat. Ca urmare, s-a lucrat numai
pe suprafeţe plane, în condiţii de sol mijlociu.

Norma de plantare a fost de cca 3600 kg/ha, mărilnea tuberculilor a fost 30-60
n1m 0, distanţaîntre rânduri de 75 Cln, distanţa dintre tuberculi pe rând de 25 cm, viteza
de lucru de 4,5 knvh (la 6 SaBP-75 de 3,6 kIn/h).

REZULTATELE CERCETĂRILOR

În unna prelucrăriidatelor s-au stabilit ecuaţiile de regresie care exprimă variaţia

capacităţii de lucru (productivităţii) la plantarea cartofului în funcţie de lungimea parcelei.
Curbele de regresie sunt prezentate în cadranul inferior din figura 1. In cadranul superior
sunt lnarcate prin dreptunghiuri mărilnea optimă a suprafeţelor, corelată cu lungimea
parcelelor şi care trebuie să asigure integral front de lucru agregatului pentru un schimb.

Modul de utilizare al graficului este simplu şi presupune doar ridicarea unei
perpendiculare pe axa absciselor în punctul care lnarchează lungilnea parcelei.

~-----c~ -----------,-----,----,11

B
.'! 5
~
~ 4

~ 3

2l~MPC-2

1 ~

o l .~_.~ .. .~------'----~-----~
o 100 200 '300 400 500 600 700 800 900 1000 '100120013001400

Lungimea parcelei [m]

10

Figura 1 - Variaţia productivităţii la
plantare funcţie de lungimea şi

suprafaţaparcelei

Exen1plu: pentru o lungiIne a parcelei de 200 111, verticala intersectează în cadranul
inferior toate curbele productivităţii (lnai puţin cea a maşinii 6 SAD 75), iar în cadranul
superior dreptunghiuri le corespunzătoare suprafeţelor indicate pentru lnaşinile MPC-2,
4 SaBP-75 şi la limită 4 SAD-75. Dacă suprafaţaparcelei este de 5 ha, se preferă lnaşina

4 SAD-75 cu care se poate realiza o productivitate de 4,3 ha/sch. Dacă suprafaţa este de
nUlnai 4 ha, se preferă maşina 4 SaBP-75 cu care se realizează o productivitate de 4,1
halsch. Este cunoscut faptul că fennierul nu lucrează după un prograln fix de 8 ore pe

astfel încât acesta încheierea lucrării
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prelungirea programului în primul caz sau invers în cel de al doilea.
În graficul din figura 2 este prezentată variaţia consumului de combustibil în

funcţie de lungilnea şi lnărilnea parcelei şi este firesc să fie utilizat în situaţia în care
fermierul doreşte să execute lucrarea de plantat cu un COnSU111 minim de carburant.

Figura 2 - Variaţia consumului de
combustibil la plantare funcţie de
lungimea şi suprafaţa parcelei
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Figura 3 - Variaţia cheltuielilor
totale la plantare funcţie de lungimea
şi suprafaţa parcelei
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Un grafic de sinteză şi care are o valoare practică deosebită este prezentat în
figura 3 şi reprezintă variaţia cheltuielilor totale la plantare, la nivelul anului 1995.
Astfel, pentru o lungilne a parcelei de 400 m se observă că se poate lucra cu toate cele
cinci tipuri de maşini în funcţie de mărimea parcelei, dar cu variaţii ale costurilor de la
13200 lei/ha la 20200 lei/ha. Pentru cazul când mărimea parcelei este de 4,5 ha, s-ar
putea lucra cu oricare din maşinile 4 SAD-75 sau 4 SaBP-75, dar costurile sunt de
16400 lei/ha şi respectiv 19000 lei/ha.

Menţionăm faptul că graficele prezentate pot fi utilizate de către fermierii care
deţin mai multe tipuri de maşini de plantat şi care cultivă cartof pe mai multe parcele
(asociaţii agricole, societăţi comerciale). Fermierii care deţin suprafeţe mai mici le pot
folosi pentru a lua decizii în privinţa stabilirii tipurilor de maşini pe care le achiziţionează

sau în dimensionarea parcelelor în funcţie de tipurile de maşini pe care le deţin.

Tendinţe de variaţie a limitelor
Datorită faptului că în agricultură condiţiile de lucru sunt foarte diferite, limitele

stabilite pot suferii abateri în funcţie de n10dificarea lor de la valorile optime sau medii
prezentate la punctul 2.4.

Tendinţele de modificare sunt sintetizate în cele ce urmează:

- la creşterea vitezei de lucru, creşte capacitatea de lucru a agregatului şi în
consecinţă se măreşte suprafaţa plantată într-un schimb de lucru;

- la micşorarea distanţei dintre rânduri, scade capacitatea de lucru şi implicit
suprafaţa plantată într-un schilnb;

- la micşorarea distanţei între tubercuii pe rând, creşte norma de plantare şi

scade capacitatea de lucru a agregatului;
- la folosirea fracţiei mici de sămânţa, 30-45 mm 0, se reduce numărul

alimentărilor şi creşte capacitatea de lucru a agregatului.

CONCLUZII

Lungimea şi mărimeaparcelelor determină valori diferite ale capacităţilor de lucru,
consumului de combustibil şi costurilor la plantarea cartofului, pentru diferite tipuri de
maşini de plantat.

Curbele de variaţie ale parametrilor studiaţi oferă utilizatorului posibilitatea
stabilirii unor limite de folosire raţională a agregatelor, precum şi posibilitatea
achiziţionării tipului corespunzător de maşină în funcţie de mărimea şi lungimea
parcelelor cultivate cu cartof.
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ESTABLISHMENT OF RATIONALE USAGE LIMITS FOR
DIFFERENT POTATO PLANTING AGGREGATES IN DEPENDANCE
OF PARCELS LENGHT AND SIZE

Abstract

The work contains the results of the studies and researches which had the purpose
ofestablishing the conditions ofan efficient using ofvarious types ofplanting machines.
There are presented diagrams with the variation of the productivity, fuel consumption
and expenses during planting, depending on the length and size ofthe lots for the existing
types oflnachines in Romania. These pennit the choice ofthe optimum variant depending
on the actual conditions the potato planting is done.

Keywords: potato, planting, profitability.

Figures:

1. Productivity variation at planting depending on the length and area of the lot.
2. Variation ofthe fuel consmntion at planting, depending on the length and area

ofthe lot.
3. Total expenses variation at planting, depending on the length and area ofthe lot.
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