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UTILIZAREA METODELOR MODERNE DE
BIOTEHNOLOGIE INAMELIORAREA CARTOFULUI
(PUNCTE DE VEDERE)

Ioana DINUl

REZUMAT

Progresul lent din procesul de ameliorare convenţională a cartofului a condus
la necesitatea abordării acestei plante de cultura sub forma unui sistem genetic
deschis metodelor moderne de biotehnologie şi de ameliorare la nivel celular şi

molecular. Astfel, datorită capacităţii sale de regenerare in vitro, cartoful a fost
introdus în cadrul experimentelor de culturi de ţesuturi. În completare, cultura şi

fuziunea de protoplaste au fost aplicate pentru extinderea utilizării germoplasmei
alogene în ameliorarea cartofului, până în prezent raportându-se în literatură peste
20 hibrizi somatici interspecifici simetrici de cartof. De asemenea, de la primele
rezultate ale transformării genetice a cartofului la începutul anilor '80, s-a înregistrat
o dezvoltare a îmbunătăţirii caracteristicilor genetice de rezistenţă şi calitate ale
cartofului pe cale transgenică.

Cuvinte cheie: cartof, ameliorare, culturi de ţesuturi, somatohibrizi, transgenie.

1. Ameliorarea cartofului la nivel celular

Combinarea tehnicilor de cultură de antere, fuziune de protoplaste şi hibridare
pe cale sexuată a fost utilizată în cadrul schemelor analitice şi sintetice de ameliorare.
Acest concept a fost dezvoltat iniţial de către Wenzel şi colaboratorii (1979) şi utilizat
ulterior pentru ameliorarea rezistenţei cartofului la nematozi (WENZEL şi UHRIG,
1981). Schema dezvoltată de Veilleux şi colaboratorii în 1985 a adăugat o nouă

dimensiune introducerii gameţilor nereduşi în programele de ameliorare a cartofului.
Recent, ROKKA şi colaboratorii (1995) au obţinut haploizi prin culturi de antere
pornind de la hibrizii somatici interspecifici dintre Solanum tuberosum şi S. brevidens.
Aceste plante somatohaploide oferă posibilitatea realizării unei noi scheme de
ameliorare incluzând fuziunea dintre genotipuri dihaploide şi tetraploide de cartof
respectiv specii spontane, cultura de antere a produşilor de fuziune, selecţia

somatohaploizilor superiori şi fuziunea acestora cu alte linii de cartof sau alte plante
somatohaploide. Androgeneza hibrizilor somatici interspecifici de cartof poate
conduce la intensificarea recombinării între genomurile speciilor parentale, fapt
demonstrat prin tehnica hibridizării in situ (ROKKA şi colah., 1996; 1998).

1 ICPC Braşov
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Literatura de specialitate aparută în domeniul hibridării somatice interspecifice
ilustrează interesul pentru introducerea caracteristicilor genetice de rezistenţă de la
speciile sălbatice ale genului Solanum în germoplasma cartofului cultivat, în scopul
dezvoltării de material de ameliorare şi al creării de soiuri noi. Între speciile spontane
de interes, menţionăm: Solanum acaule (pentru rezistenşa la virusul X - YAMADA
şi colab., 1997), complexul S. nigrum (HORSMAN şi colab., 1997), S.
pinnatisectum (pentru rezistenţa la mană - THIEME şi colab., 1997), Solanum tarnii
(DINU şi THIEME, 2000), respectiv S. canasense, S. multidissectum si S. tarijense
(pentru rezistenţa la putregaiul umed - CARPUTO şi colab., 1997). În cazul hibrizilor
somatici obtinuţi între S. circaeifolium + S. tuberosum 2x (OBERWALDER şi colah.,
1998), S. bulbocastanum + S. tuberosum (AUSTIN şi colab., 1993; HELGESON şi

colab., 1995; BROWN şi colab., 1996; HELGESON şi colab., 1998), S. etuberosum
+ S. tuberosum (NOVY şi HELGESON, 1994; DONG şi colah., 1999), S. brevidens
+ S. tuberosum (MCGRATH şi colab., 1994; ALLEFS şi colah., 1995; MCGRATH
şi HELGESON,1998), S. nigrum + S. tuberosum 2x (HORSMAN şi colab., 1999),
S. acaule 2x + S. tuberosum (YAMADA şi colab., 1998), S. commersonii + S.
tuberosum (CHEN şi colab., 1999), L. esculentum + S. tuberosum (JACOBSEN şi

colab., 1994; GARRIGA-CALDERE, 1998) s-au realizat retroîncrucişări succesive
cu soiuri de cartof, utilizând hibrizii somatici ca partener matern de încrucişare,

datorită androsterilităţii predominante la nivel hibrid. Un alt exemplu a fost
reprezentat de combinarea genomurilor aparţinând speciilor Lycopersicon
esculentum şi Solanum etuberosum, respectiv S. brevidens (GAVRILENKO şi

co1ah., 1994). O metodă interesantă a fost bazată pe introducerea de linii aditive de
tomate în germoplasma cartofului (GARRIGA-CALDERE şi colah, 1997). Hibrizii
somatici interspecifici de cartof dintre S. brevidens şi S. tuberosum au contribuit,
de asemenea, la elucidarea mecanismelor de rezistenţă la viroze (VALKONEN şi

ROKKA, 1998). Metoda de detecţie în cadrul ADN-ului hibrid a secvenţelor

specifice microsateliţilor de Solanum aparţinând germoplasmei speciilor spontane
a deschis calea introducerii acestor markeri moleculari în ameliorarea cartofului
(ZANKE şi HEMLEBEN, 1997). Hibrizii somatici interspecifici de cartof au fost
obtinuţi şi pentru realizarea "ingineriei biochimice". Astfel, LAURILA şi

colaboratorii (1996) au raportat sinteza de glicoalcaloizi noi în cadrul hibrizilor
somatici dintre S. brevidens şi S. tuberosum, propunând un model prin care o enzimă

a unei specii poate acţiona ca substrat în constituţia genetică a altor specii.
O altă strategie de obţinere de soiuri noi prin metode celulare o reprezintă

fuziunea somatică la nivel dihaploid. În cadrul acestor programe, dihaploizii obtinuţi

au fost selectaţi şi testaţi pentru experimentele de fuziune somatică intraspecifică

simetrică. Până de curând, metoda de dihaploidizare a fost mai puţin utilizată, datorită

numărului redus de genotipuri pretabile pentru tehnica de culturi de antere.
Rezultatele raportate de ROKKA şi colaboratorii (1996 b) în optimizarea culturii
de antere a peste 20 genotipuri de cartof au fost însă încurajatoare. Programe de

2 Anale re.pe.
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fuziune somatică la nivel 2x au fost iniţiate şi se află în curs de desfăşurare în mai
multe ţări (CHAPUT şi colab., 1990; WAARA şi colab., 1991; MOLLERS şi

WENZEL, 1992; MATTHEIJ şi PUITE, 1992; ROKKA şi colab., 1996 b). Evaluările

iniţiale ale tetraploizilor rezultaţi prin fuziunea partenerilor dihaploizi au susţinut

potenţialul acestei strategii (LOSSL şi colab., 1994; COOPER-BLAND şi colab., 1996).
O direcţie recentă este crearea aşa-numitei "piramide genice", prin combinarea

de gene de rezistenţă în urma introducerii germoplasmelor aparţinând speciilor
spontane în cadrul genofondului cartofului cultivat. În cazul a numeroase combinaţii

create, retroîncrucişările succesive au condus la diminuarea sau chiar pierderea
acestor caracteristici genetice. De aceea, intensificarea recombinării intergenomice
trebuie să constituie o prioritate (MCGRATH şi colab., 1996). De asemenea, în
scopul realizării piramidei genice, poate fi de interes şi transformarea genetică a
materialului de ameliorare, respectiv combinarea rezistenţei transgenice monogenice
cu surse de rezistenţă orizontală şi urmărirea consecutivă a expresiei transgenice
de-a lungul procesului de ameliorare.

2. Ingineria genetică a cartofului

Potenţialul dezvoltării de plant~ de cultură prin transformare cu gene izolate
de ·la diferite organisme a avut şi va continua să exercite un mare ilnpact asupra
consumului alimentar uman. În anul 1997, suprafeţele cultivate cu plante transgenice
de cultură ajungeau la treispreze~e milioane de hectare (JAMES, 1997), estimându
se.o creştere de până la 50 milioane hectare în 1998. Datorită procedurilor legislative
complicate, existente în Uniunea Europeană, asociate determinării gradului de risc
al producerii plantelor transgenice şi a produşilor acestora, în 1998 mai mult de
jumătate din suprafaţa totală cultivată cu plante transformate genetic a fost localizată

în Statele Unite ale Americii.
Între plantele de cultură transformate genetic, cartoful transgenic cultivat a

ocupat circa 15.000 ha în 1997, suprafaţă corespunzătoare cu aproximativ 0,1 %
din suprafaţa totală cultivată cu plante transgenice. Majoritatea zonelor au fost
plantate în S.U.A. cu soiul de cartof Russet Burbank transformat genetic cu gena
Bt. pentru rezistentă la atacul gândacului din Colorado (soi denumit comercial
NewLeaf), produs şi comercializat de eătre compania Monsanto. Astfel, s-a realizat
o protecţie eficientă împotriva acestui dăunător, existând posibilitatea reducerii
costului insecticidelor administrate cu 12 $ /ha şi generând un profit de 35 $ / ha
datorat creşterii producţiei şi calităţii produsului finit. Alte exelnple de transformare
genetică a cartofului cultivat pentru caracteristici de interes includ co-transformarea
cu gena Bt combinată cu rezistenţă la viroze, (la virusurile· cartofului, virusul X,
virusul Y sau virusul răsucirii), rezistenţă la bolile fungice sau rezistenţă la bolile
de păstrare şi de brunificare a pulpei tuberculului (în ultimul caz, soiul obţinut

fîind comercializat de către compania Keygene). Următoarele experimente de
transgeneză implică ameliorarea calităţii cartofului. În acest sens, se află deja în
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curs de comercializare de către compania Monsanto-NatureMark un soi de cartof
cu conţinut crescut de amidon (25%) datorat expresiei transgenei pentru sinteza
enzimei ADPglucoz-pirofosforilaza, având ca efect reducerea absorbţiei de ulei în
tehnologia producerii de chips. Obţinerea amidonului modificat va avea un impact
deosebit şi în industria biopolimerilor.

În prima decadă a experimentelor de inginerie genetică, între 1987-1997,
s-au desfăşurat în total 25.000 experimente în câmp cu plante transgenice de cultură,

dintre care 1.000 au avut loc în Europa, majoritatea fiind montate în America de
Nord. Cartoful a ocupat un loc important între plantele de cultură create şi

experimentate prin inginerie genetică datorită relativei eficienţe de transformare
genetică cu Agrobacterium sp., a importanţei sale economice şi a complexităţii sale
genetice. Astfel, existenţa a aproximativ 350 experimente în câmp, având ca subiect
cartoful transgenic, situează această plantă de cultură pe locul al patrulea ca frecvenţă

de transformare genetică, după porumb, tomate şi soia (APHIS, 1997). Prin această

tehnologie, se urmăreşte în special ameliorarea cartofului pentru caracteristici
genetice de interes, cum sunt rezistenţa la mana cartofului şi la nematozii cu chişti.

În acest sens se investighează actual atât mecanismele de rezistenţă generală, cât şi

cele de rezistenţă specifică, în urma experimentelor de clonare a genelor de rezistenţă

pornind de la hărţile genetice şi moleculare şi respectiv pe baza studiilor asupra
interacţiunii patogen-gazdă (WU-GUSUI şi colab., 1997). Transgeneza a fost, de
asemenea, aplicată pentru înţelegerea dinamicii tuberizării şi a metabolismului
asociat al carbohidraţilor (HATTENBACH şi colah, 1997; SONNEWALD şi colah.,
1997). O altă direcţie urmată în ingineria genetică este cea a stresului abiotic,
reprezentat de îngheţ sau secetă. Astfel, în scopul aplicării efective a acestei strategii,
se actualizează în prezent informaţia asupra expresiei osmoliţilor (GODDIJN şi

colab., 1997), respectiv asupra reglării expresiei genelor de rezistenţă la frig
(SCHNEIDER şi colab., 1997). Altă aplicaţie a utilizării ingineriei genetice a
cartofului se referă la producerea în tuberculii de cartof a unor compuşi, cum sunt
proteina din laptele uman sau beta-cazeina (CHONG şi colab., 1997), respectiva
factorului de creştere uman exprimat la nivelul tuberculilor sub controlul
promotorului patatinei (SALMANIAN şi colah., 1996). De asemenea, în tuberculii
de cartof s-au produs vaccinuri cu activitate imunogenică, de exemplu, pentru
hepatita B (MASON şi ARNTZEN, 1995).

CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE

Pornind de la tendinţele menţionate anterior în cadrul strategiilor de ameliorare
neconvenţională a cartofului, în etapele consecutive se prefigurează contribuţia

semnificativă a metodelor celulare şi moleculare la dezvoltarea unor noi soiuri de
cartof pe baza combinării caracteristicilor genetice de rezistenţă, calitate şi producţie

4 Anale 1.e.P.e.
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în constituţia genofondului cartofului comercial. Ameliorarea cartofului la nivel
molecular oferă, în perspectivă, posibilitatea producerii de compuşi farmaceutici şi

alimentari cu importanţă aplicativă.
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UTILIZATION OF MODERN BIOTECHNOLOGICAL METHODS IN
POTATO BREEDING

Abstract

Due to the demanding genetic system of potato, the slow progress in the
breeding process of this crop species was conducing to the necessity of adopting
modem cellular and molecular biotechnological methods as an option to add
value to the existing cultivars and breeding lines. Potato has been introduced in
tissue culture experiments because of its good in vitro regeneration potential. In
addition, protoplast culture and fusion have been applied to expand wild
germplasm utilization in potato breeding, over 20 interspecific symmetric
somatic hybrids of potato being reported in the literature today. AIso, since the
first reports of genetic transformation of potato at the beginning of 80 's, there
has.· been a development in transgenic improvement of potato in terms of
resistance and quality traits.

Keywords: potato breeding, tissue culture, somatic hybridization, genetic
transformation.
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NICOLETA-UN SOI DE CARTOF PENTRU
INDUSTRIALIZARE

1. BOZEŞANl, S. CHIRlP

REZUMAT

În ultima perioadă de timp se conturează tot mai clar necesitatea creării de
soiuri specializate pe grupe de folosinţă (consum în stare proaspătă, industrializare,
etc.). Tot mai mult se pune accent pe obţinerea din cartof a unor produse
industrializate (chips, pommes - frites, fulgi, făină de cartofi, etc.).

Pentru ca industrializarea cartofului să se poată desfăşura corespunzător, iar
produsele obţinute să fie de calitate, este necesară utilizarea unor soiuri pretabile la
asfel de procese.

Cuvinte cheie: soi nou, industrializare.

INTRODUCERE

Soiul de cartof "Nicoleta" a fost înregistrat în Lista Oficială a soiurilor
(hibrizilor) de plante de cultură din România în anul 1999. A fost obţinut

hibridare sexuată, urmată de selecţie clona1ă individuală. Ca perioadă de
se încadrează in grupa soiurilor semitârzii (03). Tuberculii au forma oval - plată,

coaja şi pulpa de culoare galbenă, ochi semiadânci. Este rezistent la râia neagră

cartofului (Synehytrium endobiotieum (Sehilb.) Pere.), foarte rezistent la virusul Y
cartofului (Solanum virus 2 Smith.) şi rezistent la virusu1 răsucirii frunzelor de
(Solanum virus 14 (Appel.) Smith.). La mană (Phytophthora infestans (Mont.)
Bary.) este mijlociu de sensibil la atacul pe frunze şi rezistent la atacul pe ~""VV'-""'<A'.'.

Capacitatea de producţie este mare, realizând, în reţeaua Institutului
Cercetare şi Producţie a Cartofului (LC.PC.) - Braşov, următoarele producţii:

t/ha, la LC.PC. Braşov (1999),37,1 t/ha, la S.C.PC. Miercurea Ciuc (1997),
ha, la S.C.PC. Târgu Secuiesc (1995), 38,6 t/ha, la S.C.P.C. Târgu Jiu (1996),
t/ha, la S.C.A. Suceava (1995), 41,3 t/ha (irigat), la S.C.P.C. Mârşani (1996), 51
ha (irigat), la S.C.PC. Tulcea (1996), 42,7 t/ha (irigat), la S.C.A.Z. Secuieni 
(1996), 49,2 t/ha (irigat), la S.C.C.l. Valu lui Traian (1996) şi 70,6 t/ha (irigat),
S.C.C.A.S.S. Brăila, în Insula Mare (1999).

Soiul prezintă însuşiri de calitate deosebite. Conţinutul în amidon, în vv.. n ..u~jU~

de la LC.P.C. Braşov, a fost constant peste 21 %, iar conţinutul în substanţă

I ICPC Braşov, 2 BASF S.R.L. Bucureşti
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NICOLETA un soi de carto/pentru industrializare

de peste 27 0/0. La industrializare sub formă de chips are un randament ridicat, un
consum redus de ulei în procesul de fabricaţie, iar culoarea produsului obţinut este
foarte atrăgătoare.

Aceste însuşiri îl caracterizează ca un soi productiv, rezistent la viroze grave
şi pretabil pentru consum de toamnă - iarnă. Întrucât îndeplineşte condiţiile unui
soi pretabil la industrializare (figura 1), se recomandă în special pentru chips.

- Forma şi mărimea tuberculilor: rotundă, rotund-ovaIă, ovală

- Adâncimea ochilor: superficiali
- Aspectul şi culoarea cojii: netedă, albă

- Culoarea pulpei: alb-gălbuie, uniformă

B. CALITATEA CHIMICĂ

- Conţinut ridicat în substanţă uscată: peste 25%
- Conţinut ridicat în amidon: 18-20%
- Conţinut ridicat în proteine, glucide
- Conţinut în alcaloizi toxici: 100-200 mg/kg substanţă proaspătă

- Conţinut în zaharuri
- Înnegrirea pulpei crude

C. CALITATEA CULINARĂ

(gust, sfărâmare, schimbarea culorii, consistenţă, făinozitate, umiditate,
structura amidonului)

D. CALITATEA TEHNOLOGICĂ

- Randamentul soiului: 1 kg chips/4-5 kg cartofi); 1 kg pommes fritesl
2kg cartofi; 1 kg fulgii 5-7 kg cartofi

- Consumul de ulei: 30-35%
- culoarea corespunzătoare a produsului: deschisă

E. ÎNSUŞIRI FIZIOLOGICE
- Repaus lung
- Păstrare la 6-8°C

(Nan şi colab.,

Figura 1 - Cerinţe de cartof la industrializare

MATERIALUL DE CERCETARE

Soiul de cartof "Nicoleta" a Cercetare şi Producţie a
Cartofului - Braşov, de către dr. ing. Ion Bozeşan, în
programului de ameliorare, care are ca scop I-a ...u'-' .. p ..... crearea de cu ,.,.~v"~,.,.,t-..,1ra

ridicată de producţie, rezistente la boli şi ŞI cu de calitate superioare.
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1. BOZEŞAN, S. CHIRU

Populaţia din care s-a selecţionat soiul ''Nicoleta'' a fost obţinută prin hibridarea
sexuată a soiurilor BOBR x SCHWALBE. Ascendenţa soiului este prezentată în
figura nr. 2.

{

ZAAILING

ZAAILING <INDUSTRIE
EDD ~EBSTORF

ERDGOL

BONA <
FLAVIA! JUBEL

FRANDSEN
X INDUSTRIE

ALLEFRUHESTE <
<

GELBE
ZAAILING

AGA

SOFIE

ZWICKAUER<FRlJHKAR<T07:~1_494
SIMSON

LOMAN

INDUSTRIE
X

sP. x POLANIN

CARPEL

M.P.I.
/55.957/24

BOBR\

44493

Figura 2 - Ascendenţa soiului NICOLETA
(Geniteursliyst voor aardappelrassen, 1957 - 1991)

Procesul de selecţie s-a desfăşurat conform schemei clasice de ameliorare a
cartofului, astfel:

1988 - combinarea genitorilor (hibridarea) şi obţinerea de sămânţă;

1989 - populaţii generative (seminceri);
1990 - 1992 - populaţii vegetative (anul 1, II şi III);
1993 - microculturi ;
1994 - 1995 - culturi comparative de orientare (anul 1 şi II);
1996- 1998 - culturi comparative de concurs, în reţeaua de cercetare a

LC.P.C. Braşov şi a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
(LS.T.LS.);

1999 - înregistrarea soiului în Lista Oficială a soiurilor (hibrizilor) de
plante de cultură din România.
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NICOLETA - un soi de cartofpentru industrializare

DESCRIEREA SOlULUI

Caractere morfologice
Rădăcina - răsfirată, de culoare alb - maronie;
Tufa - mediu dezvoltată, bogată în frunze, cu portul semierect;
Tulpina - muchiată, pigmentată la bază;

Frunza - semicompactă, cu foliole de mărime mijlocie, de culoare verde clar;
Inflorescenţa - cimă simplă, cu peduncul dezvoltat, corola de culoare albă,

flori mari;
Prezintă fructificaţii;

Tuberculli - au forma oval - plată, coaja şi pulpa de culoare galbenă, ochi semiadânci;
Colţii crescuţi la lumină - au forma rotund - ovală, de culoare violaceu -

închis, cu perozitate mijlocie, în special la bază.

Perioada de vegetaţie - este de 100 - 110 zile. Soiul se încadrează în grupa
soiurilor semitârzii (03).

Capacitatea de producţie

Capacitatea biologică de producţie, determinată la S.C.C.A.S.S. Brăila, în
Insula Mare, în conditii de irigat, a fost de 70,6 t/ha, depăşind cu 24,5 % producţia

soiului standard Desiree, care a fost de 56,7 t/ha.
Producţiile realizate în diferite condiţii pedoclimatice, în perioada 1995 - 2000,

comparativ cu soiul standard Desiree, au scos în evidenţă superioritatea soiului
"Nicoleta" (tabelul 1). Însă trebuie menţionat că, în anul 2000, în condiţii de neirigat,
producţiile au fost diminuate din cauza secetei.

Tabelul 1
Producţia de tuberculi obţinută de soiul Nicoleta în diferite condiţii pedoclimatice

în reţeaua I.C.P.C., comparatic cu soiul Desiree (media anilor 1994-2000)

Producţia

Localitatea Desiree Nicoleta
(1000/0) tlha %

LC.P.C. Braşov 28.6 25.6 89.5

S.C.P.C. Miercurea Ciuc 32.6 33.7 103.4

S.C.P.C. Tg. Secuiesc 32.7 27.7 84.7

S.C.P.C. Tg. Jiu 26.8 28.0 104.5

S.C.A. Suceava 30.3 17.4 57.4

S.C.P.C. Mârşani 38.9 35.0 90.0

S.C.P.C. Tulcea (irigat) 33.8 40.9 121.0

S.C.A.Z. Secuieni (irigat) 33.4 39.9 119.5

S.C.C.I. Va1u Traian (irigat) 45.7 44.9 98.2

S.C.C.A.S.S. Brăila (irigat) 43.8 60.4 137.9

MEDIA 34.6 35.4 102.3
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Verificat în 7 Centre de Încercare a Soiurilor (C.I.S.), ale I.S.T.I.S., soiul
"Nicoleta" a fost superior soiului martor Desiree, realizând în cei trei ani de verificare
un spor de producţie de 2,8 % , cu excepţia centrelor de la Hărman (Braşov) şi

Târgovişte (tabelul 2).
Tabelul 2

Producţia de tuberculi realizată de soiul Nicoleta, în reţeaua de verificare
ISTIS* (tlha)*) date prelucrate după ISTIS

1996 1997 1998 Media
Centrul Soiul

tJh.a % tJh.a 0/0 tJh.a 0/0 tJh.a 0/0

Nicoleta 24.4 86.2 13.8 91.0 27.5 91.0 21.9 89.4
Hărman

Desiree 28.3 100.0 15.2 100.0 30.1 100.0 24.5 100.0

Nicoleta 43.0 104.5 18.7 106.0 26.4 104.0 29.4 104.9
Tg. Secuiesc

Desiree 41.1 100.0 17.6 100.0 25.3 100.0 28.0 100.0

Nicoleta 22.4 106.5 20.5 107.0 22.2 80.0 21.7 96.0
Sibiu

Desiree 21.0 100.0 19.2 100.0 27.7 100.0 22.6 100.0

Nicoleta 22.4 118.5 24.4 156.0 29.5 86.0 25.4 112.5
Bacău

Desiree 18.9 100.0 14.6 100.0 34.4 100.0 22.6 100.0

Nicoleta 37.5 106.7 34.7 130.0 36.8 132.0 36.4 121.9
Rădăuţi

pesiree 35.2 100.0 26.6 100.0 27.8 100.0 29.9 100.0

Nicoleta 23.8 120.9 14.6 93.0 11.1 89.0 16.5 103.8
Satu Mare

Desiree 19.7 100.0 15.6 100.0 12.5 100.0 15.9 100.0

Nicoleta 19.9 95.6 9.2 99.0 27.4 81.0 18.8 88.4
Tîrgovişte

Desiree 20.8 100.0 9.2 100.0 34.0 100.0 21.3 100.0

Nicoleta 27.6 104.5 19.4 111.0 25.8 94.0 24.3 102.8
Media

Desiree 26.4 100.0 17.0 100.0 27.4 100.0 23.6 100.0

Producţiile obţinute în diferite condiţii pedoclimatice atât in reţeaua de cercetare
a LC.PC. Braşov, cât şi în reţeaua LS.T.I.S., arată că soiul "Nicoleta" îşi manifestă

capacitatea de producţie în zone favorabile culturii cartofului, unde perioadele de
stress termo - hidric lipsesc sau sunt de scurtă durată, iar perioada de acumulare
este lungă.

Rezistenţa la boli
Verificările efectuate la Centrul Naţional de Testare a rezistenţei la râia neagră

(Synehytrium endobiotieum (Sehilb.) Pere.) de la Poj orâta - Suceava au confirmat
rezistenţa soiului la biotipul comun (Dt).

Rezistenţa la viroze grave, provocate de virusul Y al cartofului (Solanum virus
2 Smith.) şi virusul răsucirii frunzelor de cartof (Solanum virus 14 (Appel.) Smith.)
a fost determinată timp de doi ani consecutivi în cadrul Departamentului de virologie

14 Anale lC.PC.
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al LC.P.C. Braşov. Pe baza notărilor şi a calificativelor obţinute (tabelul 3), s-a
constatat că soiul "Nicoleta" este foarte rezistent la virusul Y al cartofului (Solanum
virus 2 Smith.) şi rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof (Solanum virus 14
(Appel.) Smith.).

Tabelul 3
Evaluarea rezistenţei soiului Nicoleta, la virusul y o

şi răsucirii frunzelor
comparativ cu soiurile Ostara şi Desiree

Virusul yo Virusul răsucirii ftuÎlzelor
Soiul

Nota medie Calificativul Nota medie Calificativul

Ostara 7.3 Rez. moderată 4.8 Sensib. spre mijl. sensib.

Desiree 8.0 Rez. ridicată 2.0 Foarte sensibil

Nicoleta 9.0 Rez. f. ridicată 7.5 Rez. ridicată

Note: 1-2 foarte sensibil;
6 mijlociu de sensibil;
9 rezistenţă foarte ridicată.

Din punct de vederea al rezistenţei la mană (Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary.), soiul "Nicoleta"s-a manifestat ca mijlociu sensibil la atacul pe frunze şi

rezistent la atacul pe tuberculi. Rezistenţa tuberculilor la atacul de mană

(Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) împiedică multiplicarea ciupercii de la
lln an la altul (tabelul 4).

Tabelul 4
Evaluarea rezistenţei soiului Nicoleta la mană (Phytophtora infestans (Mont de

Bary) În comparaţie cu soiul martor Desiree

Evaluarea rezistenţei

Soiul
AnulI Anul II

Nota Calificativ
% tub.

Nota Calificativ
0/0 tub.

mănaţi mănaţi

Desiree 4.0 S 25.33 4.0 S 1.82

Nicoleta 4.0 S 9.0 7.0 MR 1.10

Note: 1-3 foarte sensibil (FS);
4-5 sensibil (S);
6 mijlociu sensibil (MS);
7-9 mijlociu rezistent (MR);
9 rezistent (R).

Determinarea caracterelor de calitate
Calitatea fizică - (formă, aspectul cojii, adâncimea ochilor, etc.) recomandă

uţilizarea soiului "Nicoleta", cu pierderi minime atât pentru consum în stare
proaspătă, cât şi pentru industrializare.
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Calîtatea chimică - este mult superioar~ soiului standard Desiree (tabelul 5).
Astfel, conţinutul în amidon este constant peste 21 %, iar conţinutul în substanţă

uscată, •de peste 27 %. Soiul prezintă o bună rezistenţă la înnegrirea pulpei crude,
datorată oxidării substanţelor fenolice în prezenţa polifenoloxidazei, prin
transformarea oxizilor de fier în peroxizi (a nu se confunda cu înnegrirea după

fierbere).
Tabelul 5

Pretabilitatea soiului Nicoleta la industrializare sub formă de chips
în comparaţie cu soiul Desiree

Nicoleta Desiree
Caracterul

Anul I Anul II Anul III Anul I Anul II Anul III

Înnegr. pulpei crude (1-9) 3.5 2.8 2.6 4.3 5.0 5.1
Amidon (%) 21.5 21.0 21.41 16.58 16.58 16.0
Substanţă uscată (%) 27.5 27.0 27.41 22.58 22.58 22.0
Randament (%) 28.0 28.5 31.5 22.0 24.5 23.0
Culoare chips (1-9) 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Conţinut în ulei (%) - 33.5 32.0 - 41.5 39.7

Manifestarea acestor caractere recomandă soiul "Nicoleta" ca un soi excelent
pentru industrializare.

Calitatea culinară - s-a determinat pe tuberculi curăţaţi şi fierţi şi s-a constatat
că este similară cu a soiului standard Desiree (tabelul 6).

Tabelul 6
Calitatea culinară a soiului Nicoleta în comparaţie cu soiul Desiree

Nicoleta Desiree
Caracterul

Anul 1 Anul II Anul III Anul 1 Anul II Anul III

Aspectul (1-4) 2.5 2.5 2.7 2.0 2.5 2.0

Gustul (1-4) 2.7 4.0 2.5 2.2 2.0 2.0

Culoarea (1-6) 4.0 4.0 2.2 4.5 4.0 4.0

Sfărâm. la fierbere (1-4) 2.5 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0

Consistenţa (1-4) 2.2 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0

Făinozitatea (1-4) 2.2 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0

Umiditatea (1-4) 2.2 2.0 2.5 2.0 1.7 2.0

Structura amidonului 2.2 2.0 2.5 2.0 1.7 2.0

Clasa de calitate B B B AlB AlB AlB

Manifestarea principalelor caractere care determină calitatea culinară, precum
şi încadrarea în clasa B de calitate, recomandă soiul "Nicoleta" ca fiind pretabil la
majoritatea preparatelor culînare.
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Calitatea tehnologică - a fost apreciată prin verificarea pretabilităţii la
industrializare sub formă de chips. S-a constatat că soiul "Nicoleta" are un randament
foarte bun, consumul de ulei în procesul de fabricaţie este mic, iar produsul obţinut

areo culoare deschisă, foarte atrăgătoare (tabelul 5).
Soiul "Nicoleta" a fost incercat, privind pretabilitatea la industrializare, de

firma STARFOODS, specializată în industrializarea cartofului. Comparând soiul
"Nicoleta" cu mai multe soiuri pretabile la industrializare şi în special cu soiul
8aturna, soi cultivat special pentru industrializare, s-a constatat o superioritate a
$oiqlui "Nicoleta" faţă de celelalte soiuri, inclusiv faţă de soiul Satuma, în special
la cunţinutul în substanţă uscată şi a greutăţii specifice (tabelul 7).

Tabelul 7
Verificarea calităţii la industrializare*

Soiul Forma
Greutate Substanţă Clasa de
specifică uscată calitate

Satuma ovală 1.094 23.15 A

Nicoleta oval-plată 1.100 25.00 B

Amelia rotund-ovală 1.092 22.73 B

Cristela ovală 1.095 23.50 B

Superior rotundă 1.070 18.20 B

Runica rotund-ovală 1.081 20.50 B

*) după STARFOODS

CONCLUZII

1. Soiul "Nicoleta" este un soi semitârziu cu perioada de vegetaţie de 100 
10 zile;

2. Rezistenţa foarte bună la viroze grave face posibilă producerea de sămânţă

rară mari dificultăţi;

3. Datorită caracterelor de calitate, superioare majorităţii soiurilor, este
~ecomandat pentru consum de toamnă - iarnă, în stare proaspătă, dar mai ales
pentru industrializare;

4. Este recomandat a se cultiva în zone favorabile culturii cartofului, fără

perioade de stress.
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1. BOZEŞAN, S. CHlli

NICOLETA - A POTATO VARIETY FOR PROCESSING

Abstract

In the last period, the necessity of breeding new specialized varieties (f<
fresh comsuption, for processing, a.s.o.) is were evident. In present it is wer
important to obtain processed products (chips, pommes - frittes, flahes, potato flou
a.s.o.).

For on adequate unfolding of potato processing and for qualitative resu
products it is necessity to use specific potato varieties for these kinds of processe:

Keywords: new variety, processing

Tables

1. Tuber production of "Nicoleta" variety obtained in different climati
conditions in comparison with Desiree variety (average values during 1994 - 200(

2. Tuber production obtained by "Nicoleta" variety within I.S.T.I.S. networ
3. Evolution of resistance to PVyo and PLRV of Nicoleta variety compare

to Ostara and Desiree varieties
4. Evolution af late blight resistance of Nicoleta compared to Desiree variet
5. Chips processing quality of Nicoleta variety compared to Desiree variet;
6. Culinary quality of Nicoleta variety compared to Desiree variety
7. Quality testing for processing

Figures

1. Demands of potato varieties for processing
2. Ascendancy of Nicoleta variety
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CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR LINII DE
CARTOR PE SOLURILE DIN SUDUL OLTENIEI

Petre POMACU1

REZUMAT

În perioada 1989-1991, în câmpul experimental de la SCPC - Mârşani au fost
'Verificate în culturi comparative 122 linii de cartof create la ICPC Braşov şi la
(SepC Miercurea Ciuc, cu privire la capacitatea de producţie şi la dinamica de
I(acumulare a producţiei de tuberculi. În lucrare se prezintă rezultatele a 32 linii de
i'ameliorare recoltate la patru epoci (37, 47,62 zile" de la răsărire şi la maturitate), cu
(privire la precocitatea de tuberizare în cultură timpurie pe un teren nisipos în zona
hisipurilor eoliene Sadova-Corabia.

Cuvinte cheie: linii noi, precocitate, producţie.

INTRODUCERE

SoIurile nisipoase din bazinul Sadova-Corabia se pretează foarte bine la
!producerea cartofului timpuriu în condiţii de irigare.

Climatul din zonă, cu desprimăvărări timpurii şi zvântări rapide ale solurilor
(permite plantarea timpurie a cartofului iar textura nisipoasă favorizează o dezvoltare
,hestingherită a tuberculilor în cuib şi o recoltare fără pământ aderent a tuberculilor
'noi formaţi, condiţii ideale pentru cultura cartofului destinat consumului timpuriu
(MARINICĂ Alisa, 1984).

Cercetări privind verificarea comportării unor soiuri şi linii de cartof, dar în
cOI1diţii diferite de cele de la Mârşani au făcut CATELLY şi colaboratorii (1969),
pROZA şi colaboratorii (1977), NĂFORNIŢĂ şi MUREŞAN (1972, MUREŞAN
(L~73), MUREŞAN şi NEGUŢI (1977), MUREŞAN şi colaboratorii (1977),
C~NŢĂR şi colaboratorii (1977).

Cercetările prezentate în această lucrare au avut ca scop identificarea unor
Jlirii~cu precocitate de tuberizare în vederea recomandării lor pentru omologare ca
soi11ri pentru consum timpuriu şi de vară.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Culturile comparative s-au executat pe un sol nisipos în partea de nord a
;sistemului de irigare Sadova-Corabia, la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a

I sepe Mârşani
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Petre POMACI

Cartofului de la Mârşani, judeţul Dolj. Din punct de vedere textural, solul din câmpu
experimental prezintă un conţinut de nisip de 85-90% şi numai 10-15% argilă

Conţinutul în humus a fost de 0,5-1,2% şi o reacţie de 5,5-6,OpH. Capacitatea di
câmp pentru apă a fost de 7-8% şi un coeficient de ofilire de 2%.

Condiţiile de climă, în anii de experimentare, au fost apropiate de valoriI!
medii multianuale. Regimul pluviometric în perioada· de vegetaţie, a fost deficitar
fiind necesară aplicarea a 4-5 udări cu 3300-500m3 de apălha la o udare.

Pregătirea terenului s-a făcut prin arătura de bază, efectuată toamna la 30 cn
adâncime, urmată de afânarea cu discul în primăvară.

Fertilizarea s-a făcut cu dozele de N200, PI00 şi KI00 cu fracţionarea doze
de azot.

Întreţinerea culturii s-a realizat printr-o rebilonare şi o erbicidare cu SencOi
0,8 kg/ha.

Combaterea gândacului din Colorado s-a făcut prin tratamente cu Decis Ş

Birlane în 1989, cu Decis şi Karate în 1990 şi cu Fastacîn 1991.
În toţi anii experimentali, materialul de plantare a fost încolţit.

Plantarea s-a făcut semimecanizat la distanţa de 70/25 cm.
Experienţa a fost amplasată după metoda parcelelor randomizate, ial

calcularea rezultatelor s-a făcut prin analiza varianţei. Ca martori s-au folosit soiu
timpuriu Ostara şi semitimpuriu Desiree.

Recoltarea s-a făcut în dinamică la patru epoci pentru a determina atâl
precocitatea, cât şi producţia finală de tuberculi.

Pentru că în fiecare an s-au primit de la ameliorator linii noi, rezultatele S-at

prelucrat pentru fiecare an în parte.

REZULTATELE CERCETĂRII

În anul 1989 s-au testat un număr de 56 linii de ameliorare create la ICpe
Braşov din care în tabelul 1, se prezintă 12 în comparaţie cu soiul martor Ostara. U
prima recoltare, după 37 zile de vegetaţie numai trei linii (Bv. 85-1378-206, Bv,
85-11278-176 şi Bv. 85-1378-43) au realizat sporuri semnificative şi distinei
semnificative de producţie faţă de soiul Ostara.

Diferenţele de producţie s-au cifrat între 3,0 şi 5,8 tlha, realizându-se producţii

între 8,9 t la soiul martor Ostara şi 14,7 tlha la linia Bv. 85-1378-206.
La recoltarea a II-a, după 47 zile de vegetaţie, 10 din cele 12 linii au depăşi!

martorul semnificativ şi distinct semnificativ cu diferenţe de producţie între 7,0 ti
ha şi 11,6 tlha, realizând la această dată de vegetaţie producţii între 21,2 tlha şi

25,7 t/ha.
La recoltarea a III-a, după 62 zile de vegetaţie, liniile analizate au realiza!

producţii de 27,8 t până la 37,2 t/ha cu sporuri de la 9,3 tlha până la 19,3 tlha (lini~

Bv: 85-1365-3) faţă de soiul Ostara de la care s-au recoltat doar 17,9 t/ha.
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Cercetări privind comportarea unor linii de cartof pe soiurile nisipoase din sudul Olteniei

Recoltând liniile la maturitatea fiziologică, producţiile au mai crescut atât la
linii, cât şi la martor, realizându-se producţii între 25,2 t la soiul martor şi 41,6 t/ha
la linia Bv. 85-1378-22. Toate liniile au realizat, în final, diferenţe de producţie

distinct semnificative faţă de martor.
Tabelul 1

Dinamica formării recoltei la unele linii de cartof la S.C. P.C. Mârşani
in anul 1989

Recoltarea 1 Recoltarea II-a Recoltarea Ill-a Recoltarea IV-a

Linia sau soiul Prod. Prod. Prod. Prod.
tlha

Du. tlha
tlha

Du. tlha
tlha

Du. tlha
tlha

Du. tlha

Bv.85-1378-151 11,9 3,0 25,3 11,2*** 31,8 13,9*** 39,6 14,4***

Bv.85-1378-176 13,6 4,7** 22,4 8,3** 28,8 10,9** 35,7 10,5***

BV.85-1385-6 11,7 2,8 22,4 8,3** 31,3 13,4*** 34,3 9,1 ***

BV.85-1378-97 12,2 3,3* 21,5 7,4* 31,6 13,7*** 33,5 8,3***

BV.85-1174-80 11,8 3,0 7,3* 29,4 11,5*** 38,3 13,1 ***

BV.85-1378-22 12,6 3,7* 24,2 10,1*** 33,1 15,2*** 41,6 16,4***

BV.85-1378-106 11,9 3,0 25,3 11,2*** 33,7 15,8*** 36,5 11,3***

BV.85-1378-206 14,7 5,8*** 25,7 11,6*** 30,4 12,5*** 38,6 13,4***

BV.85-1365-3 12,7 3,8* 24,1 10,0*** 37,2 19,3*** 40,4 15,2***

BV.85-1385-18 9,4 0,5 24,4 10,3*** 29,1 11,2** 35,8 10,6***

BV.85-1378-104 10,1 4,2 21,1 7,0** 27,8 9,3* 33,8 8,6***

BV.85-1378-43 13,6 4,7** 30,4 16,3*** 30,6 12,7** 35,8 10,6***

OSTARA 8,9 mt. 14,1 mt. 17,9 mt. 25,2 mt.

DL 5% 3,2 5,1 6,7 3,9
DLl% 4,2 6,7 8,9 5,2
DL 0,1% 5,5 8,7 11,5 6,7

Ca linii care au o dinamică rapidă de acumulare a producţiei, deci linii timpurii,
s-au evidenţiat liniile Bv. 85-1378-206 şi Bv. 85-1378-43.

Pentru consum de vară, cu o capacitate de producţie mai mare în a doua parte
a perioadei de vegetaţie şi la maturitate s-au distins liniile Bv. 85-1378-22 şi Bv.
85-1365-3.

Comparând 7 linii, cele mai performante, cu soiul martor Desiree, constatăm

la toate epocile de recoltare diferenţe semnificative şi distinct semnificative de
pr~~ucţie (tabelul 2). Chiar şi la maturitatea fiziologică liniile analizate au dat
pr~ducţii mai mari decât soiul Desiree. Diferenţele de producţie cuprinse între 8,3
t/ha şi 14,1 t/ha îndreptăţesc aceste linii să fie omologate în zona studiată şi pentru
co~.s~m de vară şi toamnă. Unele dintre ele ca Bv. 85-1378-22 cu o producţie

totală de 41,6 t/ha şi Bv. 85-1365-3 cu 40,4 t/ha sunt linii cu mare capacitate de
producţie şi pot candida la omologare.
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Tabelul
Dinamica formării recoltei la unele linii de cartof la S.C.P.C. Mârşani În

1989

Recoltarea 1 Recoltarea II-a Recoltarea III-a Recoltarea IV-a

Linia sau soiul Prod. Prod. Prod. Prod.
tJba

Dif. tJba
t/ha

Dif. tJba
t/ha

Dif. tJba
t/ha

Dif. tJba

Bv.85-1378-43 13,6 5,5** 30,4 16,5*** 30,6 7,5 35,8 8,3***

Bv.85-1365-3 12,7 4,6** 24,1 10,2*** 37,2 14,1*** 40,4 12,9***

Bv.85-1378-151 11,9 3,8* 25,3 11,4*** 31,8 8,7* 39,6 12,1 ***

Bv.85-1378-22 12,6 4,5* 24,2 10,3*** 35,1 10,0** 41,6 14,1 ***

Bv.85-1378-42 12,5 4,4* 21,3 7,4** 31,7 11,6*** 37,6 10,1 ***

Bv.85-1378-106 11,9 3,8* 25,3 11,4*** 33,7 10,6** 36,5 9,0*

Bv.85-1378-206 14,7 6,6*** 25,7 11,8*** 30,4 17,3*** 38,6 11,1***

DESIREE 8,1 mt. 13,9 mt. 23,1 mt. 27,5 mt.

DL 5% 3,2 5,1 6,7 3,9
DLl% 4,2 6,7 8,9 5,2
DL 0,1% 5,5 8,7 11,5 6,7

Tabelul
Dinamica formării recoltei la unele linii de cartof la S.C.P.C. Mârşani În

1990

Recoltarea 1 Recoltarea II-a Recoltarea III-a Recoltarea IV-a

Linia sau soiul Prod. Prod. Prod. Prod.
tJba

Dif. t/ha
t/ha

Dif. tJba
tJba

Dif. tJba
t/ha

Dif. tJba

Bv.86-1419-12 10,2 -0,2 20,5 7,8** 28,0 10,7** 29,0 9,8***

Bv.86-1419-101 9,3 -1,1 15,8 3,1 18,0 0,7 19,4 0,2

Bv.86-1419-45 6,0 -4,4 17,0 4,3 17,4 0,1 19.8 0,6

Bv.86 ??? 4,0 -6,4 14,9 2,2 22,5 5,2 24,3 5,1*

Bv.86-1419-30 7,5 -2,9 15,3 2,6 18,5 1,2 19,6 0,4

Mc. 1260-2 10,0 -0,4 12,9 0,2 18,4 1,1 23,5 4,3

Mc 1403-4 8,4 -2,0 14,8 2,1 17,8 0,5 18,6 0,6

OSTARA 10,4 mt. 12,5 mt. 17,3 mt. 19,2 mt.

DL 5% 3,5 4,5 7,4 5,0
DLl% 4,6 6,0 9,4 6,7
DL 0,1% 6,0 7,8 12,7 8,7
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Cercetări privind comportarea unor linii de cartof pe soIurile nisipoase din sudul Olteniei

În anul 1990 au fost comparate în câmp 49 linii de ameliorare create la ICPC
Braşov şi sepc Miercurea Ciuc. Dintre acestea, în comparaţie cu martorul Ostara
s-au evidenţiat 5 linii de la M. Ciuc (tabelul 3). La prima recoltare, după 37 zile de
vegetaţie, producţiile acestora au oscilat între 4, °şi 10,2 t/ha, liniile analizate
situându-se cu diferenţe negative faţă de soiul martor Ostara. Abia la recoltarea a
Il-a linia de la Braşov Bv. 86-1419-12 cu o producţie de 20,5 t/ha a depăşit

semnificativ soiul martor. Această linie este singura care a dat sporuri semnificative
de producţie şi la următoarele epoci de recoltare, inclusiv la maturitatea fiziologică.

În comparaţie cu soiul Desiree (tabelul 4), diferenţele de producţie sunt
nesemnificative la prima recoltare, iar la 4 linii sunt chiar sub producţia realizată de
martor. Începând cu recoltarea a II-a, după 47 zile de vegetaţie, începe să se distingă

linia Bv. 86011419-12 cu producţii ce depăşesc semnificativ şi foarte semnificativ
soiul martor Desiree. În ansamblul experimental, producţiile anului 1990 au fost
mai mici, iar linia Bv. 86-1419-17 cu o producţie finală de 29,0 t/ha a fost în topul
câmpului experimental, dovedindu-se pretabilă pentru consumul de vară şi toamnă.

Tabelul 4
Dinamica formării recoltei la unele linii de cartof la S.C.P.C. Mârşani

În anul 1990

Recoltarea I Recoltarea II-a Recoltarea III-a Recoltarea IV-a

Linia sau soiul Prod. Prod. Prod. Prod.
t/ha

Dif. t/ha
t/ha

Dif. t/ha
t/ha

Du. t/ha
t/ha

Du. t/ha

Bv.86-1419-12 10,2 2,0 20,5 6,9** 28,0 11,4*** 29,0 11,2***

Bv.86-1419-75 4,,0 -4,2 14,9 1,3 22,5 5,9 24,3 6,5*

Mc 1260-2 10,0 1,8 12,9 -0,7 18,4 1,8 23,5 5,7*

Mc 1403-4 8,4 0,2 14,8 1,2 17,8 1,2 18,6 0,8

Mc 1423-6 7,4 -0,8 14,1 0,5 18,6 2,0 18,4 0,6

Mc 1423-36 6,3 -1,9 16,2 2,6 19,2 2,6 20,6 2,8

Mc 1423-19 5,6 -2,6 16,6 3,0 18,0 1,4 18,6 0,8

DESIREE 8,2 mt. 13,6 mt. 16,6 mt. 17,8 mt.

DL 5% 3,5 4,5 7,4 5,0
DLl% 4,6 6,0 9,4 6,7
DL 0,1% 6,0 7,8 12,7 8,7

Liniile provenite de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a. Cartofului
Mi~rcurea Ciuc au fost egale cu martorul, oscilând în plus sau în minus cu diferenţe

n~i:lsigurate statistic atât faţă de Desiree cât şi faţă de Ostara.
În anul 1991 au fost încercate în câmpul de la Staţiunea Mârşani un număr de

171inii de ameliorare create la ICPC Braşov. Dintre ele s-au distins prin producţii

comparabile cu cele ale martorilor numai 6 linii.
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În comparaţie cu soiul timpuriu Ostara, la prima recoltare, o singură linie, B,
85-1378-182, a depăşit nesemnificativ soiul martor (tabelul 5).

Tabelul:
Dinamica formării recoltei la unele linii de cartof la SoC.P.C. Mârşani

în anul 1991

Recoltarea I Recoltarea II-a Recoltarea III-a Recoltarea IV-a

Linia sau soiul Prod. Prod. Prodo Prod.
tfha

Dif. tfha
tfha

Dif. tfha
tfha

Dif. tfha
tfha

Dif. tfha

Bv.86-1419-101 9,4 -1,7 23,8 6,4** 25,9 6,7* 26,3 7,4**

Bv.80-1187..8 9,9 -1,2 23,1 5,7* 26,3 7,1 * 26,3 7,2**

Bv.80-1187-8 9,7 -1,4 21,3 3,9 32,6 13,4*** 33,6 14,5***

Bv.80-1187-8 7,1 -4,0 17,4 0,0 25,3 6,1 * 28,8 9,7***

Bv.80-1187-8 12,2 1,1 21,6 4,2 26,4 7,2* 32,8 14,7***

Bv.80-1187-8 8,2 -2,9 19,9 1,5 29,8 10,6*** 31,6 12,5***

OSTARA 11 ,1 mt. 17,4 mt. 19,2 mt. 19,1 mt.

DL 5% 3,3 4,6 5,7 5,1
DL1% 4,4 6,1 7,5 6,9
DL 0,1% 5,7 7,9 9,8 8,3

La recoltarea a II-a iese în evidenţă producţia liniilor Bv. 86-1419-101 Cl

23,8 t/ha şi Bv. 80-1187-8 cu 23,1 t/ha, diferenţele fiind nesemnificativ asigurate

Tabelul ~

Dinamica formării recoltei la unele linii de cartof la SoC.P.C. Mârşani
în anul 1991

Recoltarea I Recoltarea II-a Recoltarea III-a Recoltarea IV-a

Linia sau soiul Prod. Prod. Prod. Prod.
tfha

Dif. tfha
tfha

Dif. tfha
tfha

Dif. tlha
tfha

Dif. tfha

Bv.86-1419-101 9,4 5,0* 23,8 11,6*** 25,9 10,5*** 26,5 7,5**

Bv.80-1187-8 9,9 5,5** 23,1 10,9*** 26,3 10,9*** 26,3 7,3**

Bv.86-1419-29 9,7 5,3** 21,3 9,1*** 32,6 17,2*** 33,6 14,6***

Bv.85-1378-182 12,2 7,8*** 21,6 9,4*** 26,4 11,0*** 32,8 13,8***

Bv.83-1121-182 8,2 3,8* 19,9 7,7** 29,8 14,4*** 31,6 12,6***

Bv.85-1378-73 8,6 4,2* 21,4 9,2*** 25,5 10,1*** 26,1 7,1 **

DESIREE 4,4 mt. 12,2 mt. 15,4 mt. 19,0 mt.

DL 5% 3,3 4,6 5,7 5,1
DL1% 4,4 6,1 7,5 6,9
DL 0,1% 5,7 7,9 9,8 8,3
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Se Cercetări privind comportarea unor linii de cartof pe soiurile nisipoase din sudul Olteniei.. • )

Liniile prezentate în acest tabel au dat producţii mari la recoltarea de la
~aturitatea fiziologică, când diferenţele faţă de producţia soiului Ostara au fost
Ioarte semnificativ asigurate statistic. Ca soiuri destinate producerii de cartof timpuriu
pot intra în discuţie, după repetarea încercărilor, doar liniile Bv. 86-1419-101 şi

Bv.80-1187-8, celelalte având o tuberizare mai târzie.
Comparate cu soiul Desiree (tabelul 6), cele 6 linii evidenţiate prezintă producţii

!usporuri asigurate statistic începând de la prima recoltare. La recoltarea a III-a şi

Ua maturitatea fiziologică s-au detaşat trei linii cu producţii de peste 31 t/ha şi care
âr putea candida la omologare ca soiuri destinate consumului de vară şi toamnă,

CONCLUZII

1). Cercetările făcute cu încercarea unor linii de ameliorare în culturi
~omparative pe nisipurile de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului
Mâl"şani au dovedit că în condiţiile de climă şi sol de la această staţiune se pot testa
~umare eficienţă liniile nou create cu privire la precocitatea de tuberizare. Pe baza
~omportării în aceste condiţii, în comparaţie cu soiuri martor timpurii, se pot promova
îa omologare noi creaţii ale procesului de ameliorare.

Compararea liniilor de ameliorare create la ICPC Braşov şi SCPC Miercurea
,Piuc cu soiul Ostara a pus în evidenţă unele creaţii noi cu o dinamică de tuberizare
,ţimpurie şi capacitate mare de producţie, putând fi promovate la omologare ca
~soitlri destinate producţiei de cartof pentru consum timpuriu.

3). Comparaţia liniilor nou create cu soiul Desiree a scos în evidenţă unele
~dimre acestea cu o capacitate mare de producţie la maturitatea fiziologică, care ar
putea candida la omologare ca soiuri destinate consumului de vară şi de toamnă şi

\~onate în această regiune.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. CANŢĂR E, CREŢU A., CIRLAN V, 1977 - Comportarea unor soiuri de
cartof în incinta îndiguită Albiţa Fălcoiu din judeţul Vaslui şi în podişul Central
moldovenesc în condiţii de irigare, Anale ICPC Braşov, voI. VII, 77-80.

2. CATELLY T., GROZA H., MUREŞAN S., 1969 - Studii comparative asupra
unor soiuri de cartof din import în condiţiile zonei Braşov, în Anale ICCS,
voI. I, 63-70.
GROZA H.!., CATELLY T., MUREŞAN S., 1970 - Comportarea unor soiuri
de cartof în zona Braşov, în Anale ICCS Braşov, voI. II, 47-60.
MARINICĂ ALISA, 1984 - Folosirea resursei ecologice de la Dăbuleni prin
soi de cartof, Lucrări ştiinţifice SCCCÎN Dăbuleni 1984.
NĂFORNIŢĂ MARIA, MUREŞAN S., 1972 - Comportarea unor soiuri de
cartof în Câmpia Banatului.

Voi. XXVII 25



Petre POMA(

6. MUREŞAN S., 1973 - Comportarea unor soiuri de cartof din import j
condiţiile de la Braşov, în Anale ICPC Braşov, voI. I~ 69-78.

7. MUREŞAN S., NEGUŢI 1., 1977 - Dinamica producţiei şi calitatea unq
soiuri de cartof pentru consum timpuriu, în Anale ICPC Braşov, voI. VIn
45-54.

8. MUREŞAN S., IGNĂTESCU 1., PLĂMĂDEALĂ ADRIANA, DRAGOMI
LUCIA, BRETAN CECILIA, PIERSICĂ ELENA, 1976 - Cercetări privil1
comportarea unor soiuri noi de cartof în condiţiile din R.S. România, Anal
ICPC Braşov, voI. VII, 71-76.

RESEARCHES REGARDING THE BEHAVIOUR OF SOME POTAT(
LINES PLANTED IN THE SOILS OF SOUTH OLTENIA

Abstract

Between 1989-1991, in the experimental field of Mârşani, 122 potato lin~

created at ICPC Braşov and SCPC Miercurea Ciuc were tested in comparativ!
experimental regarding the yield capacity and accumulating dynamics of tube~

yield. l

The work presents the results of 32 improvment lines harvested in 4 differe~

periods (37, 47, 62 days from the emerges and maturity) regarding the tub~

precocity in early crops on a sandy soil in eolian sand area os Sadova - Corabiat
Keywords: potato lines, precocity, production.î

Tables:

1. Dynamics of tuber formation using different potato lines, at SCPC MârşaI1i
In 1989.

2. Dynamics of tuber formation using different potato lines, at SCPC Mârşan~

in1989.;
3. Dynamics of tuber formation using different potato lines, at SCPC Mârşa11

in 1990.
4. Dynamics of tuber formation using different potato lines, at SCPC Mârşan~

in 1990. ii
5. Dynamics of tuber formation using different potato lines, at SCPC MârşaTI;î

in 1991.
6. Dynamics of tuber formation using different potato lines, at SCPC Mârşa1

in 1991.
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SOIURI SI LINII DE CARTOF PENTRU CONSUM SI, ,
INDUSTRIALIZARE CREATE LA SCPC TG. SECUIESC

Luiza MIKE1
, 1. BOZESAN2, N. GALFP, D. BODEA\

Aurelia DIACONU5, A. PATRASCU2,-Ileana Diana VICIUl

REZUMAT

Crearea şi depistarea de noi soiuri de cartof pentru consum şi industrializare,
reZllstente la râia neagră, cu rezistenţă crescută la factorii nefavorabili biotici şi de

cu capacitate mare de producţie, constantă în timp şi spaţiu, reprezintă

.<.:._ ......... ,"',..,."' .."'''' principală în ameliorarea cartofului.
cadrul Statiunii de Cercetare şi Producţie a Cartofului Tg. Secuiesc,

;J51J.~;""1(l~1.lL,U.~U. pe crearea de soiuri pentru consum şi industrializare, s-au omologat în
doi ani trei soiuri şi anume: Redsec, Coval şi Nemere, alte două soiuri:

JLVH.l"'.U' .....u .... şi Luiza fiind în curs de omologare. Soiurile au fost obţinute prin hibridare
",,.,.,,-,.,,,,t'" urmată de selecţie clonală individuală.

cele cinci soiuri, sunt soiuri productive, cu un conţinut în amidon cuprins
rezistente la nematozi, la râia neagra şi la viroze.

Cuvinte cheie: cartof, soiuri noi, Redsec, Nemere, Coval, Milenium, Luiza.

INTRODUCERE

Cercetările din domeniul ameliorării cartofului la nivel mondial cunosc o
<:"Tln".."r"" deosebită, încă de la introducerea cartofului în cultură, atât prin valoarea
:"H".l,",U.~U. şi numărul mare de soiuri create, cât şi prin extinderea lor în cultură pe

,",VJ,_H.lJ..l".l.l~"jL" globului.
noi, primele lucrări de ameliorare datează din anul 1920, când dr. Stephani,

la Ferma Bod şi la Şcoala de Agricultură Feldioara, prin selecţie clonală

şi autofecundare, primele soiuri de masă: Edelrosen, Konigin im Tale,
şi Maikoning. (CONSTANTINESCU, 1969; FODOR, 1985)

de ameliorare a cartofului în România s-au organizat în cadrul
de Cercetări Agronomice, la staţiunile Braşov, Cluj, Moara Domnească

(1945-1950).
Int'''''.... 'lnrl din anul 1962, întreaga problemă de ameliorare s-a concentrat la

irr·""~"""'_"'"'U. din Braşov, care în anul 1967 a fost transformată în Institutul de Cercetare
Cultura Cartofului şi a Sfeclei de Zahăr.

SCPC Tg. Secuiesc; 2 ICPC Braşov; 3 SCPC M. Ciuc; 4 S.C.A. Suceava
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Din anul 1980, ca urmare a creşterii suprafeţelor de teren cultivate cu cartd
şi a necesităţii diversificării conveerului de soiuri pe scopuri de folosinţă, dezvoltare
lucrărilor de ameliorare a cartofului a devenit o necesitate. Din anul 1987 au încep~

lucrările de ameliorare a cartofului şi la Staţiunea de Cercetare şi Producţie j

Cartofului Tg. Secuiesc.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Soiurile au fost create prin hibridare sexuată urmată de selecţie

individuală. Soiurile folosite ca genitori au fost: Certo şi M.P.I. 61-516-20
soiurile Redsec şi Nemere, BOBR şi Super pentru soiul Coval, Fanal şi

pentru soiurile Luiza şi Milenium. La stabilirea genitorilor s-a ţinut cont de ,",V.l.lU.lJLULU

în substanţă uscată, de rezistenţa la nematozi şi degenerarea virotică şi nu în
rând de capacitatea, de producţie.

După stabilirea genitorilor şi hibridarea sexuată lucrările au urmat
clasică pentru ameliorarea cartofului în câmpul de la Târgu Secuiesc şi

selecţiei de menţinere în câmpul de la Apa Roşie.

Pentru toată reţeaua ISTIS (Institutul de Stat pentru Testarea şi

Soiurilor) materialul a fost expediat din câmpul de la Apa Roşie

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Soiul Redsec, creat la SCPC Tg.· Secuiesc în cadrul programului de '"' "
a fost obţinut prin încrucişarea soiurilor M.PI. 61-516-20 si Certo (figura 1).

NEMERE
(TS 90-523-11)
REDSEC
(TS 90-517-11)

M.P.I.61-516-20

CERTO

S.4283

58.104/31

Figura 1- Genealogia soiurilor Nemere şi Redsec

Descrierea plantei. Tufa este dezvoltată, cu număr mare de tulpini , cu
compuse, foliole ovoidale de mărime mijlocie. Inflorescenţa este cimă simplă

peduncul dezvoltat, corola de culoare violet deschis, cu flori mari, antere de
galben deschis, cu polen mult. Tuberculul este rotund, mare, cu coaja de
roşie, pulpa galbenă, ochi superficiali.
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Perioada de vegetatie. Soiul Redsec se încadrează în grupa de precocitate a
~~oiurilor semitârzii, asemănator cu Desiree, cu o perioadă de vegetaţie cuprinsă
între 80-90 de zile.

Productia de tuberculi. Producţia maximă obţinută la soiul Redsec a fost de
62,3 t/ha, iar producţia medie obţinută în anii 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 şi

::1997 în patru localiăţti ( ICPC Braşov, SCPC Tg. Secuiesc, SCPC Mârşani şi SCPC
[Miercurea Ciuc) a fost de peste 30t/ha comparativ cu soiul Desiree. În localităţile

liilin reţeaua ISTIS, soiul a obţinut o producţie maximă de 44,3 t/ha (figura 2).
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Figura 2- Producţia de tuberculi obţinută de linia TS 90-517-11 (Redsec)
în diferite condiţii pedoclimatice

Calitatea. Soiul se încadrează în clasa de calitate AlB. Are calităţi culinare
::~uperioare, consistenţa mijlocie, fiind pretabil pentru majoritatea preparatelor
,~uli~are. Se comportă bine la prăjire, chipsul având culoarea galbenă, fiind notat
~u(~.pe scara de valori de la 1 la 9. Conţinutul în amidon este mijlociu spre mare
i16-17%), acest soi putând fi folosit atât pentru consum, cât şi pentru industrializare.

Rezistenta la boli si dăunători. Este un soi cu rezistenţă mijlocie la virusul Y
ii lavirusul răsucirii frunzelor, mijlociu rezistent la mană pe frunze şi tubercul,
~~zistent la râia neagră, rezistent la nematodul cu chişti.

Soiul Nemere a fost obţinut din încrucişarea soiurilor M.P.I. 61-516-20 şi

;,e~~~(figura 1), aceiaşi genitori ca şi la soiul Redsec.
~.~(i\J])escrierea plantei. Tufa este dezvoltată, foarte bogată în vreji, cu port semierect
'~{t~~~ini viguroase, bogată în frunze. Inflorescenţa este cimă simplă, corola de
,ulo~Se albă, cu flori mari, antere de culoare galben deschis, cu polen mult. Rădăcina

rsfirată, de culoare alb-maroniu, tuberculul este rotund, cu coaja galbenă şi pulpa
~jllb~l1ă, cu ochi superficiali.
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Perioada de vegetatie. Soiul Nemere face parte din grupa soiurilor semitârzii
cu o perioada de vegetaţie de 85-95 de zile.

Productia de tuberculi. Producţia maximă obţinută la soiul Nemere a fost dl
48,2 t/ha, iar producţia medie - între anii 1992-1997, în patru centre din tară - a fost dl
peste 40t/ha. În centrele de testare ISTIS, soiul a obţinut o medie de 29,4 t/ha (figura 3)

45
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40
I-k-------_=~~-----------

35
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~ 30
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u
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5

o

Bacău Hărman Rădăuţi Salu Mare Sibiu Târgovişle Tg. Secuiesc Media

~Nemere 32 29 35 18 26 27 37 29

o Martor(Desiree) 27 28 30 16 24 25 32 26

Figura 3 - Producţia de tuberculi obţinută de linia TS 90-523-11 (Nemere)
În diferite condiţii climatice

Calitatea. Soiul are calităţi culinare superioare, gust bun, la fierbere se crapă'

puţin, dar nu se sfărâmă, se încadrează în clasa de calitate B/C şi se comportă bine:
la prepararea de chipsuri, având la prăjire culoarea galbenă, notat cu nota 7 pe
scara de notare de la 1-9. Conţinutul în amidon este de 16,5 %, putând fi folosit
atât pentru consum, cât şi pentru industria prelucrătoare de preparate culinare chips,
pommes-frites şi industria amidonului.

Rezistenta la boli si dăunători. Prin cercetările de câmp şi de laborator făcute

la Staţiunile de Cercetare a Cartofului şi la ICPC Braşov, s-a constatat că soiul este
rezistent la râia neagră, mijlociu de rezistent la mana pe frunze şi tubercul, cu
rezistenţă mijlocie la virusurile Y şi PLR~ rezistent la nematozi.

Soiul Coval a rezultat din încrucişarea soiurilor BOBR x Super (figura 4)
Descrierea vlantei. Tufa este dezvoltată, bogată în frunze semicompacte cu

foliole de mărime mijlocie, de culoare verde clar. Are un număr mediu de tulpini
semierecte, cu internodii mijlocii, nepigmentate. Inflorescenta este cimă simplă,

corola de culoare albă, cu flori mari, antere de culoare galbenă, cu polen mult.
Rădăcina este rasfirată, de culoare alb-maroniu, tuberculul este rotund, cu coaja
galbenă şi pulpa galbenă, ochii superficiali.
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şi linii de cartofpentru consum şi industrializare create la Tg. Secuiesc

COVAL
(TS 90-302-9NJ

\

M.P.1. 55.975\24

BOBR

44453

SUPER (M'P'I' 44\"~J'.L335137

ISMENE

VICTORIA

ANCO ( HINDEHBURG I < AUGUSTA
\ JUBEL

ACKERSEGEN ZAAILING

<
INDUSTRIE

ALLEFRUHESTE <ZWICKAUER
GELBE FRUHKARTOFFEL

ZAAILING <
SIMSON

COMAN

Figura 4 - Genealogia soiului Coval

Perioada de vegetatie. Soiul Coval se încadrează în grupa soiurilor semitârzii,
perioada de vegetaţie de 77-90 de zile.
LJj~~f1...fţgj~IT{;.1&1l. Producţia maximă obţinută la soiul Coval a fost de 68,5

producţia medie realizată în anii 1992, 1993, 1994, 1995 1996 şi 1997, în
lOc:a1l1tatl (Braşov, Tg. Secuiesc, Mârsani şi Miercurea Ciuc) a fost de peste 40t/

c()rnp:aratlv cu soiul Desiree care nu a atins în nici unul din ani 40t/ha. În reţeaua

ISTIS soiul a obţinut o producţie maximă de 47,7 t/ha (figura 5).

5 - Producţia de tuberculi obţinută de linia TS 89-302-9 (Coval)
În diferite climatice
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Calitatea. Soiul se încadrează în clasa de calitate B. Are calităţi culinare
se comportă bine la prepararea de chipsuri, având la prăjire culoarea galbenă,

cu nota 7 pe scara de notare de la 1-9. Conţinutul în amidon este de 17-18
putând fi folosit atât pentru consum, cât şi pentru industria prelucrătoare de 1"\...t:'1"\",·..",f~

culinare ca chips, pommes-frites şi chiar în industria amidonului.
Rezistenta la boli si dăunători. Prin cercetările de câmp şi de laborator

la Staţiunile de Cercetare a Cartofului şi la ICPC Braşov, s-a constatat că soiul
rezistent la râia neagră, mijlociu de rezistent la mană pe frunze şi tubercul,
rezistenţă mijlocie la virusurile Y şi PLRV:

Soiul Milenium a fost obţinut din încrucişarea soiurilor Fanal x Omega (figura
Descrierea plantei. Tufa este dezvoltată, foarte bogată în vreji, cu

viguroase, bogată în frunze. Inflorescenţa este cimă simplă, cu flori mari, corola
culoare albă, antere de culoare galben deschis, cu polen mult. Tuberculul este
oval, mare, cu coaja galbenă şi pulpa galbenă, cu ochi superficiali.

Perioada de vegetatie. Soiul Milenium face parte din grupa soiurilor ~"'.L.L.L.L""Lu.c...'Uii

cu o perioadă de vegetaţie de 80-90 de zile.
Productia de tuberculi. Producţia maximă obtinuţă la soiul Milenium a

de 37,06 tlha, iar producţia medie de 30,34 tlha (figura 6).

45 i-1--------------------------L=="J.t--------j
40
35 !1B~a-_==-___;~;:::;:=::=;----

o:
~ 30

~. 25

~ 20

~ 15
10

5

o

Bacău Hărmal1 Rădăul Satu Mare Sibiu TârgoviştE Tg.Secuiesl Media

la Milenium 34 33 33 23 37 23 30 30

o MI(Desir'.) 23 28 33 25 25 21 41 28

Figura 6 - Producţia de tuberculi obţinută de linia TS 90-805-30N
în diferite condiţii climatice

Calitatea. Soiul are calităţi culinare bune, gust bun, se încadrează în clasa
calitate B şi se comportă bine la prepararea de chipsuri, având la prăjire

galbenă, notat cu nota 7 pe scara de notare de la 1-9. Conţinutul în amidon este
20%, putând fi folosit atât pentru consum cât şi pentru industria amidonului.
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Rezistenta la boli si dăunători. Soiul Milenium este mijlociu de sensibil la
pe frunze şi tuberculi, foarte rezistent la virusul Y şi virusul răsucirii frunzelor

re2:Ist,ent la nematodul cu chişti.

Soiul Luiza este obţinut tot din încrucişarea soiurilor Fanal şi Omega (figura 7).

MlLENIUM
(TS 91-805-30
LUIZA
(TS 90-731-30N

ZWICKAUER

<
FRUHKARTOFFEL

<
SUP51-494

INDUSTRIE

SIMSON

<
54.41291708 ERDGOLD I <VICTORIA

{

\ AUGUSTA COMAN

FANA BON JUBEL

\

ZAAILING
FRANSEN

BELLA

S.DEMISSUM

H.277/58

TOND

ZAAILING 9089

Fig. 7 - Genealogia soiurilor Milenium şi Luiza
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Figura 8 - Producţia de tuberculi obţinută de linia TS 90-731-30N
in diferite condiţii climatice

Sinteza însuşirilor acestor soiuri este prezentată în tabelul 1.
Tabelul

Prezentarea sintetică a insuşirilor soiurilor descrise

Soiul
Caracteristici

Redsec Nemere Coval Milenium Luiza

Grupa de maturitate semitârziu semitârziu semitârziu semitârziu semitârziu

Culoarea cojii roşie galbenă galbenă galbenă galbenă

Culoarea pulpei galbenă galbenă galbenă galbenă galbenă

Adâncimea ochilor superficiali superficiali superficiali superficiali superficiali

Fonna tuberculilor rot-oval rotund rot-oval rot-oval oval

Culoarea florii mov albă albă albă albă

Conţinutul de amidon % 16':.17 16,5 17-18 20 20

Culoare chips galben (8) galben (7) galben (7) galben (7) galben (7)

Clasa de calitrlte AlB BIC B B B

Rezistenţa la virusul Y R MR MR R FR

Rezistenţa la virusul PLRV R MR MR R FR

Rezistenţa la mană MR MR MR MS MS

Rezistenţa la Râia neagră R R R R R

Rezistenţa la nematozi R R R R R

FR- foarte rezistent, R- rezistent, MR- mijlociu rezistent, MS- mijlociu sensibil
S- sensibil
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şi linii de cartofpentru consum şi industrializare create la Tg. Secuiesc

CONCLUZII

Soiurile nou create la SCPC Tg. Secuiesc au o capacitate bună de producţie,

valoroase din punct de vedere al rezistenţei la degenerarea virotică, ceea ce
etapa actuală este de o importanţă majoră, având în vedere farâmiţarea

uu".--",- funciar, nerespectarea rotaţiei culturilor şi cultivarea cartofului de persoane
puţin calificate.
Prin conţinutul mare de substanţă uscată, sunt soiuri pretabile pentru industrie

industrializare, care pot fi cultivate în sistem intensiv.
În vederea promovării lor în producţie, prin intermediul FCCR, s-au organizat
demonstrative în diferite localităţi din ţară şi în Republica Moldova.

trei soiuri omologate în anul 1999: Redsec, Coval şi Nemere au fost
I1ILL'-I' .......'- în procesul producerii cartofului pentru sămânţă.

prezent se dispune de material pentru plantare din categoria biologică

1şi s-a reluat ciclul menţinerii la Centrul Apa Roşie.

vederea promovării lor ca soiuri industriale, în priInăvara acestui an se vor
loturi demonstrative în zona Făgăraş şi la SC Roclip S.A. Făgăraş.
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POTATO VARIETIES AND LINES FOR CONSUMPTION AND
CREATED AT S.C.P.C. TG. SECUIESC

main aim for potato plant (Solanum tuberosum) improvement consist in
{t••uL....UJeJ;:.. and identification of new varieties, both for food and industrialization,

at "Black Leg" (Synehytrium endobiotieum (Sehilb) Pere.) and
biotics and abiotics factors and with great yield capacity..

part of Potato Research Station Targu Secuiesc, which aims to found out
both for food and industrialization, in the last 2 years have been

~4U'VLVJ;:..al.\"U 3 new varieties as followed: Redsec, Coval and Nemere. Other 2
Milenium and Luiza are in cours of homologation.
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These varieties have been obtained as a rezuIt of sexual hybridization close
folIowed by individual cloning selection. AlI the five potato varieties are producti\i
with a starch content for about 16-20 0/0, nematods and "Black Leg" rezistent .
well as for virosis.

Key words: potato, new varieties, Redsec, Nemere, Coval, Milenium, Lui:

Tables:

1. Synthetic presentation of features for the. described varieties

Figures:

1. Genealogy of Nemere and Redsec varieties
2. Tuber production obtained by TS 90-517-11 line (Redsec) under differel

conditions.
3. Tuber production obtained by TS 90-523-11 line (Nemere) under differel

c1imate conditions.
4. Genealogy of Coval variety.
5. Tuber production obtained by TS 89-302-9 line (Coval) under differeI
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SELECTIA DE MENTINERE LIBERĂDE VIROZEA, ,
LINIILOR DE CARTOF NOU CREATE ÎN CENTRELE DE
AMELIORARE DINTARĂ,

Luiza MIKEI, Ileana Diana VICIUl

REZUMAT

ni0 Un soi de cartof este o donă care este supusă de-a lungul anilor unor continue
;ichimbări genetice prin mutaţii somatice şi unor modificări de scurtă durată ca
it111lare a influenţei condiţiilor de mediu şi a altor factori din timpul păstrării, încolţirii

l~i~Fgetaţiei. Selecţia de menţinere, a cărei metodă se va descrie mai jos, ia în
jio~siderare aceste schimbări dar scopul ei principal este combaterea bolilor
~a~smisibileprin tuberculii de sămânţă, în special a virozelor, care duc la o scădere

l~rastică a capacităţii de producţie a unui soi sau a unei linii de cartof GIOSAN,
11974.

Centrul Naţional de Menţinere de la Apa Roşie, judeţul Covasna, aparţinând

1~taţiunii de Cercetare si Productie a Cartofului Tg. Secuiesc, este singurul centru
~'ini.tară unde se efectuează selecţia şi menţinerea liniilor si .soiurilor de cartof create
Îln··România.

Lucrările de selecţie se ghidează după o schemă bine stabilită, racordată atât
fa schema de producere a cartofului pentru sămânţă, cât şi la schema de ameliorare.

Cu.vinte cheie: cartof, selecţie de menţinere, material liber de viroze.

INTRODUCERE

Variatele condiţii de mediu în care s-au reprodus ciclurile vitale ale organismelor
Jegetale, în cadrul evoluţiei lor filogenetice - natura - au jucat un rol deosebit în
~Jonnarea însuşirilorcare constituie caracterele actUalelor specii (KAPPERT şi RUDORF,
;1958). Un număr mare din formele care au apărut în decursul vremurilor au şi dispărut

ia Urmare a acţiunii condiţiilor nefavorabile de mediu. La cartof, numeroase soiuri
ralQroase din punct de vedere productiv, create prin munca amelioratorilor din
rOll1eniu au disparut de-a lungul timpului atât datorită condiţiilor de mediu, dar mai
,1e~datorită degenerării produse de boli, în special de viroze. În scopul evitării

li~~~riţiei soiurilor şi liniilor valoroase de cartof prin degenerarea virotică şi a păstrării

;~~R~~~ţăţii lor iniţiale, se aplică şi la noi în ţară selecţia de menţinere şi înmulţire a
t~~!1iil.9r şi soiurilor de cartof (CONSTANTINESCU, 1969).

I SCPC Tg. Secuiesc
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Selecţia de menţinere se poate defini ca un cumul de măsuri

organizatorice în scopul păstrării purităţii biologice (100%), a tipicităţii fenotipice
a stării de sănătate în ceea ce priveşte infecţia virotică (0,2% viroze) a liniilor Y"U.V.I.'JU»!

de ameliorare. Metodele selecţiei de menţinere fac posibilă o recunoaştere "U.I..LVUC.I..I.v

mutaţiilor somatice şi a bolilor transmise prin tuberculi, mai ales a virusurilor
eliminarea tufelor sau clonelor atipice sau bolnave (CHIRU şi colab., 1990).

D2·- Pregătirea materialului pentru câmpul de alegere ELISA

D3

D4

D5

D6

D7

D8

CÂMP DE ALEGERE
1 25

10 tubercuiiicionă

CloneA
1 16

60 tuberculilcionă

Clone B
1 14

360 tuberculiicionă

2,5 ha

ÎNCERCĂRIÎN PRODUCŢIE

vv

vv

vv

TLC
PRODUCERE DE sĂMÂNŢĂ

VV- testări serologice
TLC - testul lăstarilor crescuţi din colţi D - descendenţe

Figura 2 - Schema lucrărilor de selecţie de menţinere

Primele lucrări de selecţie de menţinere s-au făcut în 1902 în Germania,
Von Lochow-Petkus a făcut selecţie din soiul Cimbal, iar prof. Lebke a început
facă selecţie din Early Rose, Uptodate, Juli şi Industrie la Staţiunea din
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r~Selecţia de menţinere liberă de viroze a liniilor de cartof nou create În centrele de ameliorare 000

)~SCHICK şi KLINKOWSKI, 1962). În Franţa, selecţie de menţinere la cartof se face
~Il.r~giunea Bretagnia, unde este concentrată si producerea de cartof pentru sămânţă.

~rn. Olanda, selecţia celor mai bune clone şi menţinerea lor până la producerea de
Sămânţă comercială a dat foarte bune rezultate (ALLARD, 1960.)
&f În România, selectia de mentinere si înmultire a liniilor valoroase de cartof
lf{ . " ,

freate în centrele de ameliorare de la ICPC Braşov, SCA Suceava, SCPC Miercurea
Ciuc şi SCPC Târgu Secuiesc, se desfăşoară la Apa Roşie, punct de cercetare care
~parţine de SCPC Târgu Secuiesc.

Centrul de la Apa Roşie se află amplasat în condiţii de izolare naturală, din
PUIJ.ct de vedere al afidelor vectoare transmiţătoare de virusuri, la o alitudine de
peste. 1100 m, la 16 km nord de conuna Lemnia, pe teritoriul comunei Poian şi la
26Jem de Târgu Secuiesc (figura 1).

În vederea îmbunătăţirii calităţii fizice şi chimice a solului, încă de la înfiinţarea

ţel1trului, în anul 1986, s-au efectuat lucrări de organizare şi drenare. Terenul a
fosti curăţat de resturi lemnoase şi s-au cultivat plante leguminoase în asolament.
r~r~l1ul face parte din clasa a IV de fertilitate, iar tipul de sol cel mai frecvent este
rrun acid tipic, foarte profund, luto-nisipos si pseudogleic luvic, lutos/ luto-argilos
·arenat imperfect.

În prezent, activitatea de cercetare în Centru se desfăşoară pe o suprafaţă de
~b.ha (figura 1).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Selecţia de menţinere se execută de către cercetătorii SCPC Tg. Secuiesc şi se
'e~~şoară sub directa coordonare a specialiştilor de la ICPC Braşov, după o schemă

~eameliorare bine pusă la punct, în vederea obţinerii unui material sănătos, pur
~in punct de vedere biologic şi tipic soiului (figura 2).

În acest scop, în anul 1999 s-a semnat un protocol de colaborare între toate
·Centrele şi staţiunile de cercetare creatoare de soiuri şi InstituI de Cercetare şi

Producţie a Cartofului Braşov.

Din liniile valoroase, în urma testărilor serologice, în D
2

se recoltează 50 de
'!tlberpuli (câte unul din fiecare cuib sănătos) şi se trimit laboratorului de ameliorare

r~:~,~,~~=;c~~Ş~~ fn:fe~:;,t~;:iS~~~l~f:~:r~n~~:~:~i:eU~;~~:::zt:':C~iC~i~Ic~~~
ileplantează în jurul lunii februarie, în seră. În urma eliminărilor vizuale şi a celor
l.ei~}lpă efectuarea testării ELISA, conform fişei de examinare se păstrează pentru

rIJ~:u~~~ul~~:~~e~;~!~:~~e~:m~~i~~~~~e~~~~e;~:~tS~ă:!:~rial liber de
Jir8~~ .din toate centrele de ameliorare din ţară. Anual se trimit la Tg. Secuiesc cca
·f~~~~O. de linii din fiecare centru.
I<i>.(i>~in fiecare linie se plantează cel putin 25 de tuberculi la o distanţă de 50 cm
,e}ţ~pd. Eliminările vizuale şi testările serologice se fac foarte riguros; fiecare cuib
levine o clonă, amestecul între clone fiind exclus.
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În vegetaţie, după efectuarea a 2-3 eliminări vizuale se trece la
serologicăpentru depistarea virusurilor X, Y, S, M prin metoda aglutinării,

se antiseruri obţinute în laboratorul de virusologie al ICPC Braşov.

Se formează trei echipe de lucru pentru:
* recoltat frunze şi întocmit fişa serologică: fiecare cuib este o clonă,

care se recoltează 5-6 frunze de la diferite nivele ale tufei.;
* testat serologic în laborator şi marcat pe fişă plantele infectate;
* eliminat plantele bolnave, conform fişei: zilnic se efectuează 1

de probe în perioada 25 iulie- 20 august.
În jurul datei de 1 septembrie se întrerupe vegetaţia şi se trece la "or'''' 11"" ...;

clonelor sănătoase. Fiecare cuib din câmpul de selecţie devine o clonă care
formată din cel puţin 8-10 tuberculi. Aceştia se recoltează în pungi de hârtie
depozitează pentru păstrare la Apa Roşie.

Din acest material se va planta anul următor câmpul de clone A în care
lucra la fel numai că fiecare clonă va fi plantată pe câte un rând. La
fiecare clonă trebuie să aibă cel puţin 60 de tuberculi, care vor reprezenta mclte]["lalj
pentru anul următor.

Câmpul de clone B se tratează din punct de vedere a selecţiei ca şi

de clone A. La recoltare o clonă B trebuie să asigure cel puţin 360 de ~ ....vv.....' .....u.

Dacă până în această fază lucrările sunt foarte anevoioase, necesitând
atenţie, din câmpul de clone B munca devine o plăcere, valoarea fiecărei

ieşind mai bine în evidenţă, deoarece pentru fiecare linie rămasă suprafaţa a
Acesta este momentul când amelioratorul îşi poate evalua munca.

Materialul sănătos, rămas după testare, este folosit anul următor

înfiinţarea câmpului de clone C .
Şi în această fază se execută aceleaşi lucrări specifice: eliminat vizual,

şi eliminat după testare.
La recoltare, clonele din aceeaşi linie se amestecă şi formează materialul

testare în reţeaua ISTIS în vederea omologării. Pentru reluarea ciclului se
număr de 50 de tuberculi din liniile valoroase (5-6/ centru) cu care se .u..... .l.l.l.l~v'\'i

câmpul de alegere din anul următor.

Evidenţa liniilor din fiecare câmp de clone se prezintă în tabele după

următor (tabelul 1).
Ameliorarea de menţinere a unui soi are un caracter continuu atâta

se păstrează soiul în procesul de producţie, numai că după omologare aceste
se produc în centrele pentru producerea materialului clonal liber de virusuri
procesul producerii cartofului pentru sămânţă.

În permanenţă există o colaborare între amelioratori, în ceea ce
materialul ce se elimină în câmpul de la Apa Roşie şi materialul ce se v ...... ·.................~u,

câmpurile de ameliorare din fiecare centru.



menţinere liberă de viroze a liniilor de cartof nou create În centrele de ameliorare ...

Fiecare ameliorator este invitat să-şi vadă liniile în centrul de la Apa Roşie,

preferat ca aceştia să participe la lucrările de elilninat vizual înainte de test
după test.

Tabelul 1
Câmp de alegere

Linia
Nr. clone Nr. clone Nr. clone Nr. clone Nr. clone
plantate elim. vizual testate bolnave recoltate

Bv 98-95-4 44 11 33 - 33

2 Bv 98-95-2 12 4 8 1 7

3 Bv 98-95-1 25 6 19 - 19

Bv 98-105-14 48 14 34 3 31

Bv 98-105-5 20 4 16 2 14

Bv 98-95-5 21 13 8 2 6

Bv 98-105-10 16 6 10 1 9

Bv 98-266-5 39 9 30 - 18

........ ........ ........ ........ . ....... ........

10 Ts 97-1219-15 20 6 14 2 12

Ts 97-1240-74 24 13 11 1 10

t2 Ts 97-1242-74 25 12 13 1 12

Ts 97-1241-74 24 11 13 1 12

Ts 97-1038-57 100 7 93 9 84

afară de lucrările specifice scopului urmărit, se fac lucrările obişnuite de
I:nT'"''''T1:n''''''''''' pentru cultura cartofului: fertilizat, rebilonat, erbicidat, combaterea bolilor

aplicându-se o tehnologie specifică câmpurilor de selecţie şi

sămânţă.

CERCETĂRILOR

activitatea de ameliorare de menţinere desfăşurată la Centrul de la Apa
cadrul Staţiunii de Cercetare şi Producţie de la Tîrgu Secuiesc s-au realizat

...·I.J.J.J.J.\...J..~J.J.",u liniilor de cartof nou create în aceleaşi condiţii de climă, sol şi

vederea asigurării unui material de plantare pentru testarea lor în
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- asigurarea materialului de plantare liber de viroze pentru toate unităţile

din ţară în vederea omologării noilor soiuri de cartof vreate în România;
- păstrarea purităţii biologice şi a tipicităţii liniilor de ameliorare

omologare şi la pătrunderea lor în sistemul naţional de producere a cartofului
sămânţă.

Prin această activitate s-a reuşit omologarea în ultimii 8 ani a cinci soiuri
creaţie a Laboratorului de Ameliorare de la Staţiunea de Cercetare şi 1-I"''''r1111''+.

Cartofului - Tg. Secuiesc şi 12 soiuri create la Institutul de Cercetare şi

Cartofului - Braşov.

Luiza

CONCLUZII

1. Ameliorarea de menţinere a liniilor de cartof nou create este
continuare a procesului de creare de soiuri noi, determinată de specificul
a plantei de a se înmulţi vegetativ. Această secvenţă a schemei de ........uv v ..

desfăşoară în timp parţial paralel cu munca de selecţie din câmpul de V .... 'Jl@

creativă şi apoi în continuarea acesteia.
2. Din motive fitosanitare are loc în spaţiu, în condiţii izolate de v ........utJ'.U)/

ameliorare şi de alte culturi de cartof.
3. Importanţa ameliorării de menţinere este covârşitoare deoarece fără

secvenţă liniile de perspectivă nu ajung să fie omologate şi să pătrundă în
4. Pe această cale se finalizează obiectivele întregului proces

ameliorare şi pentru a fi eficient întregul proces de ameliorare,
ameliorare trebuie bine organizată, corespunzător dimensionată şi vn.. •.,v ........... '....

multă pricepere, răspundere şi dăruire.

Propuneri de îmbunătăţire

- Pentru a realiza ameliorarea de menţinere a liniilor de perspectivă de
toate centrele de ameliorare a cartofului din ţară este necesară extinderea
suprafeţei arabile de la Apa Roşie în aşa fel ca să asigure o rotaţie de 4 ani cu
suprafaţă destinată pentru cartof de IOha.

- asigurarea condiţiilor de efectuare a testului ELISA în staţiune prin
aprovizionarea cu antiserurile şi reactivii specifici necesari.

- .construirea unei sere în care să se efectueze postcultura pentru testul
Iăstarilor din colţi la tot materialul care se cultivă şi se selectează la Apa

- Reglementările necesare în Legea şi normativele producerii şi

cartofului pentru sămânţă ca materialul de plantare provenit din câmpul de la
Apa Roşie de la liniile neomologate să se poată valorifica la categoria U'~""~V~;;'HI)i(.

Il în lichidare. Aceasta pentru a se acoperi parţial cheltuielile mari solicitate
această activitate.
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recţia.de menţinere liberă de viroze a liniilor de cartof nou create în centrele de ameliorare ...

Crearea condiţiilor pentru a face culturi de meristeme la staţiunea de la
;. Secuiesc, cu care să înceapă procesul ameliorării de menţinere.

Toate aceste facilităţi ar asigura funcţionarea eficientă a unui centru pentru
ieliorarea de menţinere la nivelul necesarului pentru întreaga activitatea
hofului din România.
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SELECTION FOR KEEPING OUT VIROSIS OF THE NEW POTATO
LINES, CREATED IN THE RESEARCH CENTRES OF ROMANIA

Abstract

Aiipotato variety is in fact clonal line which is long term genetical modified,
Ing the several years, togheter with somatic mutations and with some short term
~difiţations due environmental factors or other factors during the storing,
imiua.tion or vegetation time.

~lIe maintaining oneself selection take care about these changes but its main
rlto)control pests transmitted by seed tubers, especially virosis which conduct
prallla.tical decreasing in yield capacity of one variety or potato clonal line.

\l'lIe National Center for Potato Maintaining from Apa Rosie, Covasna county,
fhei()uly one from Romania who take care about selection and maintaining of
latolines and varieties.
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The selections are done from a good established guideline, conected w!
seeds yields and potato plants improvement, this one being outlined below.

Key words: potato, maintaining oneself selection , virosis free material.

Tables:

1. Selecting field

Figures:

1. Cartograma of fertility clases for the agricultural fields
2. Diagram regarding the selection andmaintaining works
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REZISTENTA SI, ,
CARTOF FAŢĂDE VIRUSURILE yo (PVyO) ŞI RĂSUCIRII
FRUNZELOR (PLVR) CU MODIFICAREA SISTEMULUI DE
ACORDAREA NOTELOR

Şt. BRAN. 1, N. COJOCARD.I

REZUMAT

descris un procedeu de evaluare a unui număr mare de linii de ameliorare
de cartof în ceea ce priveşte rezistenţa la infecţia cu virusul yo şi virusul

",;:;_"~u·,, frunzelor prin expunerea, în condiţii de câmp, la infecţia cu aceste virusuri.
Jl"""" "" s-au efectuat în câmpul experimental de la ICPC Braşov şi au constat

......... 1"\1 nll1rY'l 3 cicluri de testare a câte 2 ani pentru fiecare material în parte: un an
av>"\l1TlPTP la infecţia cu virus, cu sursă asigurată şi anul următor de evaluare într

de post control.
evaluarea caracterului de rezistenţă şi aprecierea părţii pozitive a acestuia

ridicată, lucrarea propune schimbarea vechiului sistem de evaluare în care
de fapt susceptibilitatea sau sensibilitatea. Acest sistem nou de apreciere

util - şi nu a unui defect - presupune inversarea totală a sistemului de
lucrare se prezintă notele medii şi calificativele de rezistenţă pentru

·~n,i,.......t"t<~" soiurilor din lista oficială conform noului sistem de notare propus.
cheie: infecţie, notă de rezistenţă, calificativ.

principal al controlului bolilor virotice la cartof este acela de a preveni
Ci"""' ....,.,,"".....,.... producţiei. Cantitatea şi calitatea tuberculilor recoltaţi depind de un
!~OnlpH~X de factori variabili în limite largi, cum ar fi: soiul, virusul şi tulpina virală,

şi condiţiile climatice din timpul perioadei de vegetaţie.

de producţie se înregistrează atât din cauza infecţiilor primare (din
cât mai ales datorită infecţiilor secundare, realizate în anii anteriori

pelj)e1tuate de la un an la altul prin tuberculii de sămânţă infectaţi.

vu. .....vv .. vu. substanţei uscate la nivelul plantei depinde de rata fotosintezei
de intensitatea respiraţiei şi de mărimea şi longevitatea foliajului.

pAl...... ''''''''''' infectate cu virusuri, rata fotosintezei este ceva mai redusă, iar
%~te:.Il.Slţat(~a respiraţiei este mai ridicată comparativ cu plantele sănătoase (VAN der

Infecţia cu virusuri la plantele de cartof se manifestă prin apariţia

primare şi secundare ale infecţiei cum ar fi: mozaicurile, necrozele,
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creşterea întârziată, deformarea frunzelor, deteriorarea cloroplastelor, necrozărl

etc. care reduc capacitatea fotosintetică şi productivitatea.
Dintre virusurile cartofului, cele mai mari pagube, în condiţiile noastre,

cauzeazăvirusul Y (PVY) şi virusul răsucirii frunzelor (PLRV). Din cercetările efectua
s-a constatat că, la soiurile existente în cultură, producţia plantelor infectate cu un
din cele două virusuri este diminuată cu 23-91 % în funcţie de virus şi de tolerat
soiului. Mărimea pierderilor într-o anumită cultură este practic direct proporţion2

cu procentul plantelor virozate (COJOCARU şi CATELLY, 1979). Dar în condiţii

stress cum ar fi: temperaturi ridicate, secetă, plantele infectate provenite din tubercl
de sămânţă infectată pot să înregistreze reduceri de producţie mult mai mari constâ
într-o diminuare a numărului de tuberculi şi a mărimii acestora.

Pierderile de producţie pot fi prevenite numai prin crearea de soiuri ii

rezistenţă ridicată faţă de aceste virusuri şi prin utilizarea la plantare a unui matet
de sămânţă cu un procent redus de tuberculi infectaţi.

Fără a greşi putem spune că cea mai veche, cea mai ieftină şi cea mai eficie~

metodă de control a bolilor virotice la cartof este crearea soiurilor rezistente faţă

infecţia cu virusuri. Această afirmaţie este valabilă îndeosebi pentru zonele în sj
cartoful pentru sămânţă este produs fără ajutorul unei scheme costisitoare şi bj
organizate de producere şi certificare a seminţei. Dar chiar şi în locurile cu o as~

de schemă, o sensibilitate ridicată la infecţia cu virusuri nu este de dorit, deoar~

soiurile sensibile sunt mult mai costisitoare, comparativ cu cele rezistente cel P~l

în ceea ce priveşte lucrările de eliminare a plantelor virozate. În anii cu vecfl
mulţi, şansele de declasare sau respingere de la certificare sunt mai mari la soiu~

sensibile comparativ cu cele rezistente.
Rezistenţa faţă de infecţia cu virusuri este unul din criteriile de grupare a soiu~1

de cartof. Data de întrerupere a vegetaţiei la soiurile sensibile este mai timp~

comparativ cu cea a soiurilor rezistente. În consecinţă, pierderile de producţie ~j

mai mari la soiurile sensibile decât la cele rezistente. De aceea la aprecierea gene~

a soiurilor este necesar să se ia în considerare şi rezistenţa lor la infecţia cu viru~

ca premiză pentru stabilirea tehnologiei de producere a materialului săditor pre~

şi pentru productivitatea şi lungimea perioadei de reînmulţire'!f
Rezistenţa faţă de virus se referă la capacitatea plantei gazdă de a se om

sau de a impiedica infecţia cu acest virus, respectiv, fixarea, multiplicarej
translocarea acestuia în plantă. Opusul rezistenţei este susceptibilitatea~l

predispoziţia la boală, soiurile susceptibile putând fi infectate uşor cu virus.
...~. În virologie termenul de toleranţă se referă la incapacitatea sau imposibilitj
plantei gazdă de a dezvolta simptome sau după infecţie simptomele sunt fOii
uşoare. La soiurile tolerante, plantele infectate cu virusuri nu manifestă simpt~

sau simptomele sunt foarte uşoare, dar dezvoltă nivele ridicate de infecţie cu i
fără să fie observate imediat. Asemenea soiuri nu-şi diminuează capacitate~

producţie ca urmare a infectării, dar pot să devină o sursă importantă de infecţi~

virusuri pentru alte soiuri.
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~ <.Numărul soiurilor existente în cultură cu rezistentă extremă la unele virusuri
(şt@iJoarte redus. De aceea în prezent, accentul cade pe re~istenţa la infecţia cu virusuri
l Qondiţii de câmp, a liniilor şi soiurilor actuale. Acest tip de rezistenţă este menţionat

~ literatura de specialitate sub mai multe denumiri şi anume: rezistenţa de câmp
fA:I0I0şi colab., 1966), rezistenţa relativă (CATELLY şi FODOR, 1971), rezistenţa la
~fe()ţie (WIERSEMA, 1972) rezistenţă cantitativă (BEEKMAN, 1987).
bl<Rezistenţa la infecţie se evaluează cantitativ prin numărul de plante dintr-un
rbiQ~r~ se infectează când sunt expuse la infecţia cu virus. Cu cât numărul acestora
~ste1.I1ai mic, cu atât este mai ridicat gradul de rezistenţă la infecţie. Rezistenţa la
tfeyţie este determinată poligenic şi este eficientă împotriva tuturor tulpinilor virale
~pl+cate. Ameliorarea face posibilă îmbunătăţirea rezistenţei la infecţia cu
~aJ9ritatea virusurilor cartofului.
!ivPrin experimentările noastre ne-am propus să schimbăm vechiul sistem de
~oţ~rtarezistenţei la infecţie, a principalelor linii care produc viroze grave şi anume:
liruslllYO şi virusul răsucirii frunzelor.
'\\:\/f~llPă vechiul sistem de notare nota ridicată reprezintă o susceptibilitate sau
~rn~~gilitate ridicată a materialului, iar nota mică reprezintă o susceptibilitate scăzută.

~sp~;(jFiv o rezistenţă ridicată.
~;
il
!it'I ATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

I .t>eterminarea rezistenţei la infecţiile cu virusul Y şi viruslll răsucirii frunzelor a
~ şi soiurilor de cartof s-a efectuat în experienţe individuale de 3 cicluri, a câte 2
lP1 .<.oondiţiile de câmp, pentru fiecare material în parte. Pentru asigurarea unei surse
~ei~î~8tie uniforme, liniile si soiurile s-au plantat între rânduri cu material infectat
E), în procent de 50%'pentru virusul răsucirii frunzelor şi 33,3% pentru virusul
" ofului, astfel încât fiecare plantă să aibă în vecinătate sursa de virus. Liniile şi

os-au plantat în 3 repetiţii a 25 tuberculi aşezate în blocuri (COJOCARU, 1975).
a s-a efectuat într-o epocă mai târzie, în prima decadă a lunii mai, pentru ca
să fie mai receptive la infecţie în perioada intensificării zborului vectorilor.

1; oii O\iinfector pentru virusul yo al cartofului s-a utilizat soiul Ora, care posedă o
~r~~i~~toleranţă la acest virus, o rezistenţă bună la mană, şi este târziu, însuşiri
i;r~~;i~~rlllit asigurarea sursei de infecţie pe toată durata perioadei de vegetaţie.
~ertţlivirusul răsucirii frunzelor s-a utilizat ca infector soiul Desiree cu rezistenţă

:~dip(lF~;ifată de infectia cu virusul yo semitardiv.
•X .Al11b~le soiuri utilizate ca sursă de infectie întrunesc astfel conditiile mentionate
Je<~~Â.SSON (1962) pentru a fi bune ca i~fectori. "
~\ lături de aceste linii şi soiuri în experienţe s-au mai plantat şi câte 3 soiuri
lio o standard cu sensibilitate ridicată pentru fiecare virus în parte.
JM!X[[)Upă răsărirea plantelor s-au făcut mai multe lucrări de purificare fitosanitară

~\ lll~ţerialelor plantate în câmpul experimental, respectiv de eliminare a plantelor
JI oinfectii secundare12.':··:··<··::·'::·,··:·::·:·····:···::·· .• •

~.
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~ ~
In timpul vegetaţiei s-au efectuat tratamente pentru combaterea maneil

gândacului din Colorado ca plantele să vegeteze cât mai mult. La recoltare, del
fiecare plantă s-au reţinut câte doi tuberculi mijlocii spre mari, rezultând astfel c~

50 tuberculi pe repetiţie.

Anul II al ciclului experimental a constat dintr-un câmp de postcontrol
care s-au plantat tuberculii recoltaţi cu un an înainte de la fiecare material aflat
testare fără infectori. Evaluarea infecţiilor s-a făcut pentru ambele virusuri p
bonitare vizuală, iar la virusul Y, când au existat dubii în special la soiurile tolera
cu simptome slabe, s-au efectuat bioteste de probă pe hibridul A

6
•

Pentru o caracterizare completă a rezistenţei la infecţiile cu virusul yo şi vi
răsucirii frunze lor cartofului s-au experimentat minimum trei cicluri de testar
câte doi ani fiecare.

Exprimarea rezistenţei soiurilor s-a făcut în raport cu procentul de infe
realizat, prin note sau clase de la 1-9, în care 1-2,5 reprezintă foarte sensibil,
3,5 sensibil spre foarte sensibil, 3,6-4,5 sensibil, 4;6-5,5 sensibil spre mijloci
sensibil, 5,6-6,5 mijlociu de sensibil, 6,6-7,5 rezistenţă moderată, 7,6-8,5 rezist
bună, 8,6-9,0 foarte rezistent sau rezistenţă foarte ridicată.

Pentru stabilirea claselor de infecţie, la terminarea fiecărui ciclu de testar
calculează intervalul de clasă, prin împărţirea la opt a mediei martorilor sens
standard, deoarece avem opt intervale de clasă şi nouă clase de infecţie. Num
clasei de infecţie coincide cu nota de susceptibilitate sau sensibilitate. Not
rezistenţă se obţine scăzând din 10, numărul clasei de infecţie sau not
susceptibilitate. în acest mod se pot transforma pentru toate materialele testa
caracterizate notele de susceptibilitate, în note de rezistenţă aliniindu-Ie la siste
nou propus.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

în urma evaluării rezistenţei la infecţie a 23 linii de cartof faţă de virusuril
şi răsucirii frunzelor aflate în testare la ISTIS cu două sau mai multe ciclur
testare (tabelul l) a rezultat că majoritatea liniilor testate posedă o rezistenţă fi
ridicată faţă de infecţia cu virusul yo în condiţii de câmp. Prin aceste rezulta
confirmă realizarea cu succes a unuia din obiectivele anterioare ale sistem
naţional de ameliorare în domeniul cartofului şi anume acela de a crea soiur
rezistenţă ridicată faţă de infecţia cu virusul Y, însuşire necesară în producere
succes a cartofului pentru sămânţă în ţara noastră.

în ceea ce priveşte virusul răsucirii frunze lor rezultă că liniile testate
rezistenţă de câmp relativ bună: 57% din liniile cu caracterizare definitivă pre
o rezistenţă bună (ridicată), 7% sunt foarte rezistente, 14% rezistenţă moder
2,2% mijlocii de sensibile. Se poate spune că există linii de perspectivă cu rezis
bună faţă de virusul răsucirii frunzelor într-un procent destul de ridicat; şi că

acest ca ameliorarea a realizat un progres remarcabil.
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Tabelul 1
te~dsten~:a la infecţie faţă de virusurile y o şi răsucirii frunzelor, a majorităţii

soinrilor de cartof înregistrate în România

·Nr. Nr. Virusul y o Virusul răsucirii

(jft. Linia de cartof cicluri de frunzelor
testare Nota medie Calificativ Nota medie Calificativ

01 Bv-94-l11-35 3 9.0 FR 6.3 MS

/z Bv-92-30-15 4 9.0 FR 8.7 FR

3 Bv-95-140-4* 2 9.0 FR 8.5 RB

4. Bv-95-141-2* 2 8.0 RB 8.5 RB

~ Bv-94-110-8 3 8.7 FR 7.7 RB

..6 Bv-94-102-2 3 9.0 FR 6.7 RM

'li Bv-95-138-3* 2 9.0 FR 7.0 RM

~ Bv-91-42-2 3 8.7 FR 8.3 RB

~ Bv-94-111-4* 2 8.5 RB 6.5 MS

Bv-95-135-6* 2 9.0 FR 8.5 RB

c-91-45-2 4 9.0 FR 8.0 RB

c-93-112-6* 2 9.0 FR 9.0 FR

Mc-92-21-5 3 9.0 FR 6.0 MS

c-92-65-15* 2 8.7(3 cicluri) FR 4.5 S

c-93-106-5* 2 9.0 FR 7.5 RM

c-92-21-13 3 9.0 FR 6.0 MS

v-91-522-25N 3 9.0 FR 8.0 RB

Sv-92-562-1 3 9.0 FR 8.3 RB

Sv-93-560-11 3 9.0 FR 7.0 RM

Sv-93-565-3N 3 8.7 FR 8.3 RB

v-93-563-1 N 3 8.7 FR 8.3 RB

v-93-562-22* 2 9.0 FR 9.0 FR

~ Sv-93-563-25 3 9.0 FR 7.7 RB
i~r provizorie

(" .. ~.

le 1-2,5 - foarte sensibil (FS)
2,6-3,5 - sensibil spre foarte sensibil (S-FS)
3,6-4,5 - sensibil (S)
4,6-5,5 ,- sensibil spre mijlociu de sensibil (S-MS)
5,6-6,5 - mijlociu de sensibil (MS)
6,6-7,5 - rezistenţă moderată (RM)
7,6-8,5 - rezistenţă bună (RB)
8,6-0,0 - foarte rezistent (rezistenţă foarte bună - FR)
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Tabelul
Rezistenţa la infecţie faţă de virusurile y o şi răsucirii frunzelor, a majoritătl

soiurilor de cartof înregistrate în România

Nr. Nr. Vlfusul yo Virusul r[sucirii
Linia de cartof cicluri de frunzelor

crt.
testare Nota medie Calificativ Nota medie Calificativ

SOIURI TIMPURII

I OSTARA 6 7.3 RM 4.8 S-MS

2 CATELLYNA 3 6.4 MS 5.6 MS

3 FRESCO 33 4.3 S 4.7 S-MS

4 ROCLAS 4 8.0 RB 8.5 RB

5 RUNICA 4 6.5 MS 7.2 RM

6 LATONA* 2 8.5 RB 7.5 RM

7 NIKITA* 2 5.5 S-MS 5.0 S-MS

8 MARIANA 3 2.7 S 3.0 S-FS

9 MINERVA* 2 5.0 S-MS 6.0 MS

SOIURI SEMITIMPURII

10 SEMENIC 8 6.1 MS 4.0 S

Il SUCEVIŢA 5 8.2 RB 2.8 S-FS

12 BÂRSA 5 7.6 RB 5.2 S-MS

13 BRAN 6 8.3 RB 7.7 RB

14 RUSTIC* 2 8.5 RB 8.0 RB

15 TEO 5 7.6 RB 7.0 RM

16 KONDOR 3 3.7 S 7.7 RB

17 ROMANO 3 7.7 RB 2.7 S-FS

18 ROZANA 4 8.7 FR 3.5 S-FS

19 ETERNA 4 9.0 FR 8.5 RB

20 ROBUSTA 3 9.0 FR 8.7 FR

21 SIGNAL 3 9.0 FR 5.7 MS

22 FRUMOASA 4 8.8 FR 8.2 RB

* Caracterizare provizorie
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Calificative: 1-2,5
2,6-3,5 
3,6-4,5 
4,6-5,5 
5,6-6,5 
6,6-7,5 
7,6-8,5 
8,6-0,0 -

foarte sensibil (FS)
sensibil spre foarte sensibil (S-FS)
sensibil (S)
sensibil spre mijlociu de sensibil (S-MS)
mijlociu de sensibil (MS)
rezistenţă moderată (RM)
rezistenţă bună (RB)
foarte rezistent (rezistenţă foarte bună - FR)
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Continuare tabelul 2

Nr. Vrrusul y o Virusul răsucirii
Nr. Linia de cartof cicluri de frunzelor
crt. testare Nota medie Calificativ Nota medie Calificativ

SOIURI SEMITÂRZII

\23 DESIREE 8 8.0 RB 2.0 FS

~4 SUPER 5 7.6 RB 7.5 RM

25 CORONA 3 7.7 RB 3.7 S

26 CASIN 4 8.2 RB 8.2 RB

27 AGO 5 8.2 RB 7.4 RM

28 SANTE 4 9.0 FR 6.5 MS

29 PROVENTO* 2 7.5 RM 8.5 RB

30 CARMINE 3 4.7 S-MS 6.3 MS

31 SICULUS 4 8.5 RB 5.0 S-MS

\32 SUPERSTAR 3 5.0 S-MS 6.7 RM

33. AMELIA* 2 9.0 FR 8.0 RB
\:{4 ATLAS 3 2.7 S-FS 4.0 S

35 COSMOS 4 6.5 MS 1.3 FS

~p CRISTELA 3 9.0 FR 8.0 RB

137 HARGHITA 4 8.7 FR 9.0 FR
\\:{$ NANA 4 8.5 RB 6.3 MS

32 MUREŞAN 5 8.4 RB 7.2 RM
\\40 NICOLETA 3 9.0 FR 7.0 RM

\41 PAMINA 2 1.5 FS 5.0 S-MS

l=tAMPA 4 9.0 FR 8.0 RB

SOIURI TÂRZII

TITUS 3 8.0 RB 7.7 RB

Cal'acteri,~are provizorie

1-2,5
2,6-3,5 
3,6-4,5 
4,6-5,5 
5,6-6,5 
6,6-7,5 
7,6-8,5 
8,6-9,0 -

foarte sensibil (FS)

sensibil spre foarte sensibil (S-FS)

sensibil (S)

sensibil spre mijlociu de sensibil (S-MS)

mijlociu de sensibil (MS)

rezistenţămoderată (RM)

rezistenţăbună (RB)

foarte rezistent (rezistenţă foarte bună - FR)
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Tabel
Comparaţie între notele de rezistenţă ale unor soiuri, stabilite

în conditiile noastre si cele din Olanda, ,

Virusul ya Virusul răsucirii

frunzelor
Nr.

Soiul
Nr. cicluri

Catalog Catalog Catalog Catalogert. de testare
ICPC Olanda ICPC Olanda

Nota Nota Nota Nota

1 OSTARA 6 7.3 8.0 4.8 7.0
2 FRESCO 3 4.3 8.5 4.7 6.0
3 LATONA* 2 8.5 8.5 7.5 6.0
4 MINERVA* 2 5.0 8.5 6.0 6.0
5 KONDOR 3 3.7 6.5 7.7 6.5
6 ROMANO 3 7.7 9.0 2.7 6.0
7 DESIREE 8 8.0 9.0 2.0 5.0
8 SANTE 4 9.0 r 6.5 6.0
9 COSMOS 4 6.5 8.0 1.3 4.5

Prin recalcularea notelor de rezistenţă şi stabilirea calificativelor jor
ilor de cartof înregistrate în România faţă de inf~cţia cu virusul y o şi răsl.\

elor rezultă că, în cadrul soiurilor timpurii, în afara soiului Roclas - care
enţă bună faţă de ambele virusuri celelalte soiuri se încadrează în grupa soii
ile şi mijlociu de sensibile, excepţie făcând soiul Runica, care are o reZI~

SOlur

frunz
rezist
sensib
bună la virusul răsucirii frunzelor, dar este mijlociu de sensibil la virusul yo.

În cadrul grupei soiurilor semitimpurii, majoritatea soiurilor au o
bună sau chiar foarte bună faţă de virusul yo al cartofului, excepţie face
Kondor, care este sensibil. Faţă de virusul răsucirii frunzelor aproximativ
rezistenţă relativ bună, iar 46% sunt relativ sensibile unele spre foarte
cum ar fi: Suceviţa, Romano sau Rozana.

Referitor la grupa soiurilor semitârzii, cu caracterizare încheiată,

prezintă o rezistenţă relativ bună faţă de virusul yo, iar diferenţa de 24% o
soiurile relativ sensibile. Faţă de virusul răsucirii frunzelor circa 53% sunt ret:)re2~~~

de soiuri cu rezistenţă relativ bună şi 47% de soiuri relativ sensibile.
În cadrul soiurilor târzii avem doar soiul Titus cu o rezistenţă bună

ambele virusuri.
Sistemul de notare a rezistenţei la infecţiile cu virusul Y şi răsucirea

a soiurilor ,de cartof propus este identic cu cel olandez sau cu cel din vU'l11I.U"1

Europeană răspunzând cerinţelor de integrare comunitară.
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Comparând notele de rezistenţă a câtorva soiuri stabilite în condiţiile noastre
cele din Olanda rezultă că notele de rezistenţă faţă de infecţia cu virusul Y sunt
~imici la noi cu 1-2 puncte în cazul soiurilor Ostara, Desiree, Romano şi Cosmos
'cuJ sau 4 puncte în cazul soiurilor Kondor şi Fresco (tabelul 3).

La virusul răsucirii frunzelor, notele de rezistenţă în condiţiile noastre sunt
âi mici cu 1-2 puncte în cazul soiurilor Fresco şi Ostara, mai mici cu 3 puncte în
\rulsoiurilor Desiree, Romano şi Cosmos şi aproximativ egale în cazul soiurilor
~te şi Kondor. Acestea s-ar putea datora presiunii de infecţie şi a condiţiilor diferite
pp~rioada de testare a rezistenţei.

CONCLUZII

- În cadrul sistemului national de ameliorare a cartofului s-au realizat cu succes
~iideperspectivă cu rezist~nţă foarte ridicată faţă de virusul Y al cartofului şi
~atisiri?icată faţă de virusul răsucirii frunzelor, obiective majore ale programului
icreare de soiuri noi de cartof.
m-Noul sistem de estimare a rezistenţei la infecţie este în concordanţă cu cel
~ Comunitatea Europeană, respectiv cel olandez în care nota 9 reprezintă rezistenţa

~rte\ridicată.

~.~/Sistemul permite recalcularea sau transformarea cu uşurinţă a notelor de
~si~ilitate în note de rezistenţă, apreciind astfel caracterul util al unui soi.i Există diferenţe relativ mici între notele de rezistenţă a soiurilor stabilite în
~diţiile din Olanda şi cele din ţara noastră, diferenţe datorate în principal condiţiilor

r~ysiunii de infecţie diferite.
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RESISTANCE TO INFECTION OF BREEDING LINES AND POT~

VARIETIES TO POTATO VIRUS yo (PVYO) AND POTATO
LEAFROLL (PLRV) VIRUS WITH CHANGING THE NOTING
SYSTEM

Anale

Abstract

A procedure is described for evaluating large numbers of breeding lines
potato varieties for resistance to infection with potato virus Y(PVYO) and po

leafroll (PLRV) virus by field exposure to these viruses.
Tests were done over several years in the experimental field of Potato Rese

Institute from Braşov (ICPC) and consisted in three testing cydes of two years

for every material separately: one year for exposure to virus infection with ass
infection sourse and the next year for evaluation in a post control field.

By evaluating the resistance character and estimating the positive side of
by highy figure, the paper propose the changing of the old evaluating syste

wich in fact the susceptability or sensitivity was evaluated. This new evalua
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ystem of the useful character, ano. not a weakness one, supo'se the total invert of
he noting system. In the paper it shows the average notes anO. resistance marks for

e most of the varieties from the national official list according the proposed noting

ystem.
~eywords: infection, resistance, note.

l'ables:

Resistance to infection of some potato breeding lines to potato virus ya
ndpotato leafroll virus being in testing at ISTIS (The testing anO. trial state institute

testing anO. registration of varieties)
Reslstarlce to infection to potato virus ya anO. potato leafroll virus of the

re()OIJnaIld<::d potato varieties from Romania.
COlml)ar'ise)ll between resistance marks of some varieties, established in our

[COllQl1ttollS anO. those from The Netherlands.
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EFECTUL UNORMĂSURITEHNOLOGICEASUPRA
FRECVENTEIVIROZELOR SI PRODUCTIEI LA CARTOFUI, , ,
PENTRUSĂMÂNTĂ,

Ioan GONTARII

REZUMAT

Rezultatele obţinute în anii 1997-1998, evidenţiază că, dintre măsurrÎ

tehnologice luate în studiu, epoca de plantare a avut cea mai mare influenţă asu~

frecvenţei virozelor grave în descendenţă la ambele soiuri de cartof (Desiree~

Sante). Procentul cel mai ridicat de infecţii cu viroze grave (răsucire, Y) s-a înregist~

în parce1ele plantate mai târziu. ..
De asemenea a rezultat că, în acesti ani, numărul de tratamente a influenU

, J)

cel mai puţin frecvenţa virozelor, cât şi randamentul de sămânţă. .•.
Dintre factorii luaţi în studiu, cei care au determinat cu prioritate realizar~

celor mai ridicate producţii totale şi de sămânţă au fost: epoca de plantare şi momen~
întreruperii vegetaţiei. .~

Cuvinte cheie: cartof sămânţă, epoci de plantare, întreruperea vegetaţiei, viro~

INTRODUCERE
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:ruţ'en:a timpurie a vegetaţiei cartofului de sămânţă reduce riscul colonizării

către populaţiile de afide aflate în creştere numerică şi opreşte

Y;lîi1.l.sunlor din aparatul foliar spre tubercul.

onilor şi a tuberculilor, există condiţii de zi scurtă (condiţie esenţială pentru
tpfOces), iar rezerva de apă din sol, de regulă, este suficientă şi se dezvoltă un
lllTadicular viguros.
Nivelul pierderilor de producţie variază în funcţie de frecvenţa plantelor

ctâ.tecu virusuri, natura virusului, toleranţa soiului şi timpul realizării infecţiilor.

el, în funcţie de virus şi toleranţa soiurilor, reducerea producţiei tufelor infestate
azăîntre 30-90 % în cazul virusului Y, 10- 95% la virusul răsucirii frunzelor,
Q%la virusul X, 3-37% la virusul M şi 3-20% la virusul S (COJOCARU, 1995).

SPre deosebire de micozele şi bacteriozele cartofului, care pot fi combătute

fic.acitate prin chimioterapie, bolile virotice - fiind de natură nucleoproteică,

ulţindu-se în relaţie intimă cu procesul metabolic al plantelor - nu pot fi combătute
apest procedeu, deoarece distrugerea virusului presupune şi distrugerea plantei
ă.De aceea, menţinerea potenţialului iniţial de protecţie la cartof, la noi în
,~yXyalizează prin selecţie clonală fitosanitară pozitivă a unui nucleu liber de
suri,ipe baza diagnosticării infecţiei virotice.

I...(lipaza producerii cartofului pentru sămânţă stă materialul clonal liber de
virQţice, produs prin selecţie individuală pozitivă într-o perioadă de cinci ani

eiiflUide negativă selecţie negativă în masă (MAN, 1975; MAN şi colab., 1984).
~f~gura posibilitate de a evita pierderile de producţie datorate virozelor

ofqi~qiconstă în utilizarea unui material de sămânţă sănătos, provenit din culturi
n;i~r9cent minim de plante virozate şi controlul permanent al afidelor vectoare
ţl}li§.Jtri, care ar putea realiza noi infecţii.

~~itoate dezavantajele sale pe termen scurt şi lung asupra calităţii mediului,
batyry(l. chimică rămâne deocamdată cea mai sigură, cea mai rapidă şi cea mai
d '.~metodă de luptă împotriva afidelor (DONESCU, 1998).

tările anterioare au stabilit că, în perioada zborului de atac al afidelor
ti111i~~Fverii, se produc cele mai multe infecţii cu viroze, sursa de virusuri fiind
<ij.~i}~teriorul, cât şi din afara culturilor de cartof. Data întreruperii vegetaţiei

e~ţ~fză în mai mare măsură nivelul infecţiei cu virusul răsucirii frunze lor de
t>l.1i~rpparativ cu cel datorat virusului Y (COJOCARU şi colab., 1973).
.f\..1:c:l.jgritatea cercetătorilor au ajuns la concluzia că influenţa favorabilă a

. timpuriu asupra producţiei de cartof este cu atât mai mare, cu cât condiţiile

~ţiesunt mai puţin prielnice cartofului: soIuri grele, regim hidric nefavorabil,
~~2>l1ecorespunzătoare a terenului.
'Verigă importantă a tehnologiei producerii cartofului pentru sămânţă prevede
. c:l.rea populaţiilor de afide în vederea cunoaşterii speciilor, a dinamicii

pyutru a stabili momentul optim de întrerupere a vegetaţiei (DONESCU,
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Toţi factorii de producţie îşi au importanţa lor şi ei sunt verigi ale la~

tehnologic, care nu pot lipsi şi nici nu se pot substitui. Pentru o mai amplă evidel)
a rolului unor măsuri tehnologice (epoca de plantare, numărul de tratam
împotriva afidelor şi momentul întreruperii vegetaţiei) în producerea de sămân

cartof, cercetările efectuate în anii trecuţi la S.c.A. Suceava au fost continua
anii 1997-1998.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În perioada 1997-1998 s-a efectuat la S.C.A. Suceava o expert
polifactorialăîn scopul îmbunătăţirii tehnologiei de producere şi înmulţire a carta:
pentru sămânţă.

80.
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Figura 1 - Estimarea necesarului de precipitaţii pe decade - 1997

Np-A:

Np-B

- primele patru decade după BURT
- următoarele decade după SCURTU
- toate decadele după KLATT

3;)

"Np= nK'" ••~
"Np = 2,5+25+0,4(75-h)"1
"Np = 2t+O,2t2" I

g

Experienţa de tipul 2x2x2x2 a fost amplasată în câmp după metoda par~J
subdivizate în patru repetiţii, luându-se în considerare următorii factori:!j

-1
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?it1r
~... • factorul A - soi: al - soiul Desiree; az - soiul Sante;
Il" • factorul B - epoca plantării: b

l
- la desprimăvărare; bz - după 30 zile;

':$ • factorul C - combaterea afidelor: CI - cu 3 tratamente; cz.- cu 5 tratamente;
tI • factorul D - întreruperea vegetaţiei: d l - la avertizare; bz - după 20 zile.
~~Efectul complex al tuturor factorilor a fost cercetat şi interpretat pentru
~ătoarele aspecte: gradul de infecţie cu viroze grave (virusul Y şi VRFC), gradul
iylinfecţie cu viroze uşoare (mozaic uşor X, S, M), producţia de tuberculi pentru
~ânţăşi producţia totală de tuberculi.
I~~ifertilizare s-a asigurat un raport echilibrat de N: P: K - 100: 100: 100 kgil h~Fgentru ca simptomele infecţiilor virotice să nu fie mascate.
~.I>lantatul s-a efectuat semimecanizat la o distanţă de 21,5 cm între plante pe
FI şi'70cm între rânduri. La plantat s-a folosit cartof pentru sămânţă din soiurile
ireeşi Sante, din categoria biologică "prebază lr' ( fracţia 30 - 45 mm),
ărindu-se gradul de infecţie virotică în descendenţă.

TrMilmentele chimice pentru combaterea afidelor s-au efectuat cu produsul
spilall, în qoză de 60 g/ha , intervalul dintre două tratamente fiind de 12 zile.

~t~tfMgerea vrejilor s-a făcut la avertizare - fapt ce a coincis cu 70 zile de la
rite-mecanic şi apoi cu Diquat (Reglone) 511ha, urmând apoi recoItarea la trei
~l11ânide la întreruperea vegetaţiei.

Elc:mentele meteorologice, care au stimulat răsărirea cartofului în anul 1997
osttc:mperaturile mai ridicate din luna mai şi umezirea acceptabilă a bilonului
~fFWl~~ţilt (figura 1). Temperaturile scăzute din prima decadă a lunii iunie au
duşfla întârzierea înfloritului (Il.07.1997).

.l\.,ţ;Operirea necesarului de apă, din perioada premergătoare înfloritului până

in~~~lrunii iulie, a fost componenta meteorologică a formării unui număr mai
e(i~Fst91oni şi a tuberizării acestora.

.l\.,l},).lkal doilea de experimentare se caracterizează printr-o distribuire
i:i}aprecipitaţiilor, iar în ceea ce priveşte temperaturile înregistrate, au

ţi(iiqate faţă de anul 1997 (figura 2). Perioada de la răsărire la începutul
·>.-a.manifestat printr-un aport crescut de precipitaţii, temperaturi normale
;Faceşti factori menţinând umiditatea bilonului.
Lcărăsărirea plantelor, din parcelele plantate în epoca a doua din anul

după o lună, se datorează umezirii excesive din decada a doua
care a depăşit cu muIt necesarul de precipitaţii evaluat prin ambele

ţ1'lJ+i~9ţe.aşi manieră a decurs şi răsărirea în anul 1998, la epoca a doua cu
luna august s-a caracterizat printr-un deficit hidric (4 - 7 mm) şi

ndllC:lte (25,2°C), determinând o scădere a ritmului de creştere al
spune deci că întârzierea epocii de plantare la cartof în anul

reţler<;ur:siuni asupra producţiei.
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Figura 2 - Estimarea necesarului de precipitaţii pe decade - 191

Np-A:

Np-B

- primele patru decade după BURT
- următoarele decade după SCURTU
- toate decadele după KLATT

"Np=nK'"
"Np = 2,5+25+0,4(758-h)'.'
"Np = 2t+O,2t>"

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Datele înregistrate în anii 1997 - 1998 relevă că cele două soiuri luâj
studiu (Desiree şi Sante) prezintă particularităţi evidente. Comparativ cu soiul ~

la care gradul de infecţie înregistrat în ambele generaţii a avut valorile cel~

reduse fără a se diferenţia între acestea, soiul Desiree a manifestat o sensibil
semnificativă, cu deosebire la categoria biologică "bazâ", când frecvenţa pla~

care au prezentat viroze grave a fost de 3,48%, adică de 2,8 ori mai mare comp~

cu "prebazâ IF', de 1,55% (figura 3),
Rolul particularităţilor categoriei biologice a fost evident în cele mai multe 8

(figura 3). Astfel, la categoria biologică "bază" (1998), s-a amplificat cel mai
frecvenţa virozelor grave, mai ales la plantele provenite din plantarea întârziat~t

cele aparţinând soiului Desiree. Deşi categoria biologică "baz{i" se distinge prl
frecvenţă mai ridicată comparativ cu "prebazâ IF', totuşi aceasta a fost ateî
semnificativ prin plantarea timpurie şi mai ales prin cultivarea soiului Sante.
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%

~ Epoca 1
Epoca II

Epoca

DL 5%=0.56

Număr

tratamente

DL 5% ==0.65

Întreruperea
vegetaţiei

DL 5% == 0.60

- Influenţa epocii de plantare asupra infecţiilor cu viroze grave

Sante 5 Av+20

Categoria Număr Întreruperea
biologică tratamente vegetaţiei

DL 5% ==0.60 DL 5% ==0.62 DL 5% =0.58

Rolul categoriei biologice asupra infecţiilor cu viroze grave
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Măsurile culturale testate (numărul tratamentelor împotriva afidelor şi mom~
întreruperii vegetaţiei) nu au indus diferenţe între cele două soiuri (figura 4-6). j

%

3.5

3

2.5

2

1.5

0.5

o
Desiree PBII(1997)

Sante B(1998)
3

5
Av

Av+20

~ Nr. traI
~ Nr. traI

Soiul Categoria Epoca Întreruperea
biologică vegetaţiei

DL 5% == 0.75 DL 5% == 0.65 DL 5% == 0.71 DL 5% == 0.58

Figura 5 - Efectul tratamentelor împotriva afidelor
asupra infecţiei cu viroze grave

%

3.5

3

2.5

2

1.5

0.5

o
Desiree PBIl(l997)

Sante B(l998) Il
3

5

Fi ura 6 - Influenta întreru

Soiul

DL 5% == 0.58

Categoria
biologică

DL5%==0.65

Epoca

DL 5% == 0.45

Nr. tratamente

DL5%=0.90

ra infectiei cu viroze
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j.;Ji)acă, în medie, rolul epocii de plantare în modelarea sensibilităţii soiurilor
; tate a •fost minor (figura 4), eli,~;:,~~iL!!l,l!iQrJg,.,cat~goI:Îabiologic~"~a.~ă",

dÎ>rin întârzierea plantatului~ cu 30 zile frecvenţa tufelor cu viroze grave s-a

liţ'ipat de 3 or~ .. (~~?~E~2L In_IE:~i~",.~efisacit~t~;Lnllnl~I1lLqi~.Jri!tame.nte
ca SI a. momentului de distrugere a yr:~ji1or (la avertizare si după 20 zile de
':<::.>:.::_. "o .. '~~-,"_=C""''''-""_'0 ...:::.:::.::+,;:"..,.~, ..~~..~,~~.":,, ..::,,,,,,,,,,#:__.:_:,,"''''''"''"~'::':'<''''~~'',",k .. .". .....•.,:....:.•,.,.::,".,,''',.,.:;..;;< •

ace~siâ) nu a fost modificată sensibil în funcţie de epoca de plantare (figurile
i)~~!:!Numărul tratamentelor a avut o mai mare importanţă la prima epocă de
nt~~~,/de unde rezultă faptul că epoca influenţează frecvenţa virozelor grave
mâiY.ţI'lare măsură decât numărul tratamentelor.

orirea nUlll~nIlui,.~e .'.tratamente.~~I~ ....~1~ ...?î.I}~8esg7,!;l}i!!ld<l(;(?11tr:i~qjt
. ~y~, .•.•". "'~~'"~lurcu'~=" e··gJavi:~~~~..~f~(;!YLf!(;~~ţYi·'l~ţi\l;i

c ilJygQuabio.Iogică,(figura 3), epoca~epl11!1ţ<lre

Ji.E12mlll~!1ţYLJntr.ttw;:Y.2~.r:!.!....y:~g~1e.t!.~i (figura 6). ,.. . .
general, efectul momentului întreruperii vegetaţiei la diminuarea frecvenţei

afectate de viroze grave în descendenţă a fost minor (figura 6), în sensul că,

aţie cu distrugerea vrejilor la avertizare, nu s-a evidenţiat semnificativ în
ituaţiile în care această operaţiune s-a efectuat cu 20 zile întârziere. Această

-a păstrat la ambele soiuri şi categorii biologice, precum şi la cele două

lantare, indiferent dacă s-au efectuat 3 sau 5 tratamente (figurile 3-4).
eea ce priveşte frecvenţa virozelor uşoare, categoria biologică "bază" se
de ''prebază [r' prin creşterea gradului de infecţie fără ca întreruperea
Şi numărul tratamentelor împotriva afidelor să aibă o influenţă majoră.

el, în descendenţă, prin întârzierea plantatului a rezultat drept urmare
ecvenţei virozelor uşoare la 3,71 %, adică cu 3,6 ori mai mare faţă de

, (tabelul 2). Aceste date s.ubliniază utilitatea evitării plantării întârziate
~__=.u )_""",~~.~"'0:;'''-:.'''''_''_:·'''~·~'''':':,,,,.,,,,,,,,,,>,.,,,",,;,,:..,,,,..,••,,,., ;.:.~\..: : , :..: .' _..:>h;-;;.::, "' ::.; · ;;..:""X4 ·,: ..-.".: ••:.. :..; ~..-..-''-,.;..~''';._~;)

dyşţin~.t.Qt;Q(ht~riUt~~ăm}mi~~

terea numărului de tratamente a avut un rol evident la diminuarea atacului
Uşoare, atunci când acţiunea acestei măsuri se compară cu ceilalţi factori
diu.
ţîntreruperii vegetaţiei a fost minor în funcţie de categoriile biologice,
Minţă păstrându-se la ambele soiuri.
rile au reacţionat aproximativ asemănător atât la numărul de tratamente,

ca de plantare şi la întreruperea vegetaţiei. Epoca optimă de plantare a
ai bine producţia de sămânţă decât epoca de plantare întârziată.

ante ar prezenta sub raportul producţiei de sămânţă o plasticitate mai
piuI Desiree (figura 7).
ele soiuri, întreruperea vegetaţiei la 20 zile de la avertizare, ca urmare
.randamentului de sămânţă, producţia a scăzut cu câte 20 q I ha (figura
rezintă o reducere a producţiei de sămânţă cu 13% la soiul Desiree şi

iul Sante.
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Epoca Nr. tratamente Întrerupere vegetaţie

DL 5% = 5.8 DL 5% = 6.4 DL 5% = 4.7
Figura 7 - Contribuţia soiului la modelarea producţiei de sămânţă

(Suceava 1997-1998)
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'(l.. 100
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o
Desiree Sant. Av Av+20

Soiul

DL 5%=7.3

Nr. tratamente

DL 5% = 5.8

Întrerupere vegetaţie

DL 5% =4.2

Figura 8 - Influenţa epocii de plantare asupra producţiei de sărnâ]lţlţ~

(Suceava 1997-1998)

În ceea ce priveşte efectul epocii de plantare (figura 8), poate fi
faptul că, dintre cele două soiuri luate în studiu, Desiree a fost mai
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~aritafea întârziată (CU 30 zile) contribuind la majorarea producţiei de sămânţă cu
fa, c?~parativ cu recolta obţinută de la prima epocă de plantare. De asemenea,
'buie evidenţiat faptul că nici la soiul Sante plantarea întârziată nu a determinat
dere~ producţiei de sămânţă.

Tabelul 1
Interacţiuni bilaterale privind frecvenţa virozelor grave (%)

h> ....:..~~ principale Diferenţe Între prima şi a doua treaptă

Graduare
Categoria

Soi
Epoca Număr Întrerup.

+ biologică plantării tratam. vegetaţiei

PB II(1997) - _0.94°° 1.09** -0.45 -0.16
Ir...tI.,)-()ri>l

B (1998)1'2< .• ~. ," - _3.68°00 2.70*** -0.17 O
,.< DL5% - 0.62 0.56 0.65 0.6

Ţ" Desiree 2.83*** - -0.57 3.40*** -0.1

IS61 Sante 0.009 - -0.02 0.28 0.01

DL5% 0.62 - 0.71 0.72 0.55

ii~q~~"
Optimă 0.65 _2.57000 - -0.59 -0.49

întârziată 2.29*** _2.0200 - -0.03 0.39

DL5% 0.6 0.76 - 0.62 0.58

3 1.37*** _2.57000 1.72** - -0.24
]'.Ttil1i.ăf

5 1.65*** _2.0600 2.04** - 0.04

DL 5$ 0.65 0.75 0.71 - 0.58

Avertizare 1.37*** _2.38000 1.40*** -0.38 -
.

după 20 zile 1.50*** _2.27000 2.21 *** -0.35 -
y

DL5% 0.65 0.58 0.45 0.96 -

firesc, numărul de tratamente, chiar dacă cele 2 tratamente
o oarecare contribuţie la atenuarea atacului de mană, nu a

Pt()dlJlctivitate:a soiurilor (figura 7) şi nici diferenţierea sub aspectul
două epoci de plantare (figura 8).

o.b'ţinlllte în cei doi ani scot în evidenţă că diminuările producţiilor de
mari, dacă întârzierea întreruperii vegetaţiei s-a realizat la

plantarea timpurie, aceasta datorită micşorării evidente a
sămânţă, fenomen care a fost mai mare la plantarea timpurie

111tar2:iată. În consecinţă, întârzierea întreruperii vegetaţiei cu 20 zile a
(11J.1l1mUal~e a producţiei de sămânţă cu 13,9% în cazul plantării timpurii şi

plantării întârziate.
de infecţie virotică e foarte redus, rolul măririi numărului de

'<Jl.'ll1Pl)triva afidelor a fost minor în ceea ce priveşte atât randamentul de
şi producţia finală de sămânţă (figura 9).
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Interacţiuni bilaterale privind frecvenţa virozelor grave (%)

Acţiuni principale Diferenţe între prima şi a doua treaptă

Specificare Graduare
Categoria

Soi
Epoca Număr întrerup.

biologică plantării tratam. vegetaţiei

PB 11(1997) - 0.19 0.43 -0.13 0.59
Categoria

B (1998) - -0.88 3.29*** 0.20 0.00
biologică

DL5% 3.01 0.86 1.17 1.07-
Desiree 3.65* - -0.35 5.95*** 0.32

Soi Sante 2.58 - -0.21 1.39** 0.22

DL5% 3.46 - 0.88 0.90 2.06

Optimă 3.68*** _3.34°00 - 3.46*** -0.12
Epoca

Întârziată 6.54*** _3.20°°0 - 3.82*** -0.95°
plantării

DL5% 1.17 0.95 0.90 0.71-
3 4.87*** 5.95*** -0.02 - 0.13

Număr
5 5.24*** 1.39** -0.02 0.20-

tratamente
DL 5$ 1.14 0.85 0.86 - 2.84

Avertizare 5.21 ** -1.240 2.23** 0.29 -
Întreruperea

după 20 zile 4.77** -0.72 1.40* -0.14 -
vegetaţiei

DL5% 2.84 0.91 0.71 0.71 -

150

;t. 100

Desiree Sante II Av Av+20

Soiul Epoca întrerupere vegetaţie

DL 5% = 6.5 DL 5% = 8.0 DL 5% = 4.2

Figura 9 - Relaţii Între producţia de sămânţă şi numărul tratamentelo~

Împotriva afidelor (Suceava 1997-1998)
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tehnologice asupra frecvenţei virozelor si producţiei la cartoful pentru sămânţă

Desire. Sante II

Soiul Epoca NI'. tratamente

5% = 6.4 DL 5% = 6.5 DL 5% = 4.1

- Dependenţa producţiei de sămânţă de momentul întreruperii
vegetaţiei (Suceava 1997-1998)

Tabelul 3
Ifal'i~ţIile m~irilnîi şi semnificaţiei diferenţelor (q/ha) de producţie de sămânţă

în funcţie de factorii studiaţi

Acţiuni principale Diferenţe Între prima şi a doua treaptă

Specificare Graduare Soiul
Epoca Număr Întrerup.

plantăril tratam. vegetaţiei

Desiree 6.8* 5.5 _18.7000

Sante -1.2 -1.1 _20.4000

DL5% 5.8 6.4 4.7

Optimă 15.2** 5.9* _26.1 000

Întârziată 7.2 -1.1 _10.1 000

DL5% 7.3 5.8 4.2

3 14.9*** -47.5000 _17.6000

5 8.7* _58.5000 _18.8000

DL 5$ 6.5 8.0 4.2

Avertizare 12.5** _61.5000 3.0

după 20 zile 10.7** -45.5000 1.8

DL5% 6.4 6.5 4.1
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Tabeh
Dependenţa mărimii şi semnificaţiei diferenţelor (q/ha) de producţie de

sămânţă În funcţie de măsurile tehnologice

Acţiuni principale Diferenţe între prima şi a doua treaptă

Specificare Graduare Soiul
Epoca Număr întrerulJ

plantării tratam. vegetaţi(!

Desiree - 14.6** 14.0* 12.8**

Soi Sante - -9.40 -8.0 18.7**

DL5% - 9.0 11.4 7.9

Optimă 43.0*** - 5.9 17.9***
Epoca

Întârziată 19.0** 0.6 13.4**
plantării

-

DL5% 9.5 - 11.4 7.6

3 41.1*** _93.9000 - 18.5**
Număr

5 21.4*** _99.1 000 12.6*-
tratamente

DL% 9.7 10.3 - 9.1

Avertizare 28.9** _94.0000 6.1 -
Întreruperea

după 20 zile 34.0** _98.7000 0.2
vegetaţiei

-

DL5% 10.5 8.4 10.3 -

Întârzierea întreruperii vegetaţiei cu 20 zile faţă de data avertizării sub r,
cantitativ a cauzat pierderi foarte apropiate la ambele soiuri - cu 19q / ha la
Desiree şi cu 20 q/ha la soiul Sante (figura 10). În acelaşi timp trebuie rem
faptul că diferenţele de producţie dintre cele două soiuri au fost foarte apro
atât la întreruperea vegetaţiei la avertizare, cât şi în cazul întârzierii acestei opera

Astfel, când întreruperea vegetaţiei s-a făcut la avertizare, soiul Sa
contribuit la majorarea producţiei de sămânţă cu 12q / ha faţă de soiul Desire
când aceasta s-a realizat cu întârziere de 20 zile, Între cele două soiuri a exis
diferenţă de 11 qlha (figura 1O).

Cu privire la producţia totală, putem menţiona că aceasta a fost mai ma
soiul Sante comparativ cu soiul Desiree. S-a detaşat semnificativ factorul "e
de plantare" unde producţia a crescut, apoi factorul "întrerupere vegetaţie" c
dus la o creştere a producţiei totale, mai ales la soiul Sante (tabelul 4). Nur
tratamentelor nu a influenţat semnificativ producţia totală, dat fiind produ
constatate la ambele soiuri.

68 Anale 1



măsuri tehnologice asupra frecvenţei virozelor şi producţiei la cartoful pentru sămânţă

69

Efectul complex al factorilor asupra infecţiei cu viroze grave

o Desiree

~ Sante

Ill!l PB II (1997)

!!!il B (1998)

Ill!lI

[illII

ElJ3

lZl5

mAv

f3Av+20

întreruperea vegetaţiei

Număr tratamente

1

n Epoca

Număr

tratamente >

întrer~rea
vegetaţiei

PBll119871

Categoria biologică

~ Epoca

Categoria
biologică

ntţxtul factorilor luaţi în studiu, cei care au determinat cu prioritate
l()r.mai ridicate producţii de sămânţă şi totale au fost: epoca de plantare
1 întreruperii vegetaţiei.

de infecţie cu viroze, în mod deosebit cel cu viroze uşoare la soiul
va.()celiltuat în urma ajungerii materialului de plantat de la ''prebaza Ir' la

corldlţlI1e anilor 1997 şi 1998, între cele două soiuri au existat diferenţe

rnnl1IlCanVe în ceea ce priveşte frecvenţa virozelor grave, soiul Sante
~anQu-se printr-un grad de infecţie sensibil mai redus comparativ cu soiul
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4. Aceasta s-a datorat faptului că aceste două componente ale sistemului
producere a seminţei au sporit în cea mai mare măsură randamentul de sămâ

THE EFFECT OF SOME TCHNOLOGICAL MEASURES ON
VIROSIS FREQUENCY AS WELL AS PRODUCTION OF SEED
POTATO

Anale

Abstract

The results obtained in 1997-1998 emphasize that out of aU technolo
measures taken into acount, the planting time had the greatest influence reg
the frequency of decreasing severe virosis for the both potato varieties (D
and Sante).The greatest percentage of infections with severe virosis (twisti
took place in parcels faler planted.

70



măsuri tehnologice asupra frecvenţei virozelar şi producţiei la cartaful pentru sămânţă

same time it resulted that, during these years, the number of treatments
1~f1lt.lcJ[J.ce:Q a little the virosis frequency as well as the seed productivity.

of the elements taking into study , those who inf1uence a lot the best total
1})roc1U~~UlHl and seed production were: planting time and the time of haulm killing.

Uiev~'ords: virosis, planting time, haulm killing, seed potato.

L~.il.ate:ral interactions regarding the frequency of severe virosis in %.
:BlJlate:ral interactions regarding the light virosis in %.
\Ta17iation in size and the significance of total production differences (q/ha),

some technological measures.

imation of rainfalls required on decades-1997.
tlmation of rainfalls required an decades -1998.

part of biological cathegoryon infection with severe virosis.
uence of the planting period on infection with severe virosis.
effect of treatments an aphids an severe virosis infection.

l1.tllLlerlce of haulm killing on severe virosis infection.
"n·~'''''''T contribution in modeling the seed production.

Llf1llen(;e of planting time an seed potato yield (Suceava 1997-1998).
~lation between seed potato yield and treatments number on aphids

1998).
~pel1d(~nc:e of production upon the seed, at the moment the vegetation is

1997-1998).
:>mple:x effect of the factors an severe virosis infection.
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INFLUENTA CONDITIILOR ECOLOGICE ZONALE SIA" ,
UNOR PARAMETRI TEHNOLOGICI ASUPRA INFECTIE,
VIROTICE LA CARTOF

Ioan GONTA

REZUMAT

Testările efectuate la materialul de plantat obţinut la centrul Lucina, cât ,
S.C.A. Suceava, în anii de experimentare 1997 şi 1998, evidenţiază diminu
frecvenţei virozelor grave pe care le întâlnim la Centrul Lucina, comparati
Suceava.

De asemenea, a rezulta~_"mJuL unOr parametri tehnologiciîn. model
frecvenţ~Lxiro;?;~1Qr_estţ:l m~LPJ()I1U!1ţat la Sucea~i-faţă de l-uci~a~între ac

-~dOuă-fo'calităţi existând o diferenţă de altitudine de aproximativ 1000 ID.--
Cuvinte cheie: viroze, condiţii ecologice, parametri tehnologici.

INTRODUCERE

Cartoful, datorită caracterelor agrobiologice pe care le posedă, valorifi
mod diferit condiţiile naturale sau cele create prin secvenţele tehnologice apli
astfel încât rezultatele cercetărilor efectuate în România au pus în evidenţă acţi

factorilor climatici şi a gradului de infecţie virotică asupra calităţii şi capacită

producţie a soiurilor cultivate (SÎRGHI, 1986).
Menţinerea la un nivel scăzut a infecţiilor virotice este posibilă dacă se po

de la cunoaşterea şi eliminarea cauzelor care contribuie la răspândireea viro
În răspândirea infecţiilor virotice la culturile de cartof se cunosc două c
principale: sursele de infeCţie virotică şi vectorii virusurilor.

În zonele de pe glob, unde una din aceste cauze este eliminată în mod na
sau este menţinută la un nivel foarte scăzut se întâlnesc cele mai favorabile
pentru producerea şi înmulţirea cartofului pentru sămânţă; ele sunt foarte p
doar în Canada şi Nordul Europei sau zone montane la peste 1000 m altit
(MORAR, 1999).

Soiurile de cartof reacţionează diferit la degenerare. În funcţie de rezis
sau toleranţa acestora la principalele viroze s-au stabilit patru clase de degen
care diferenţiază soiurile între ele din punct de vedere al rezistenţei la degener
al facilităţii producerii de sămânţă (MAN şi colah., 1987).

1 S.C.A. Suceava
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Ra:tll>anUaJla de infecţie cu virusuri depinde de următorii factori:
11::$:»:>l"t~zi~)tenţa soiului la infecţia cu virusuri;

.POPtlfaţll de afide, în mod deosebit a speciei Myzus persicae, corelate cu
asemănătoare, vectoare de virusuri la cartof;

«~lllrStm; de infecţie;

()()J[lclJţlllle ecologice
!di!;ti;UlţeJle de izolare faţă de locul de iernare a afidelor (sere, solarii);
l:tfţ)m.:~mtl.11 întreruperii vegetaţiei (DRAICA, 1999).

~afitos.mitaI·ă şi vigoarea de creştere, elemente definitorii ale calităţii

sărnall1ţă sunt importante, producţia de cartof fiind determinată în
50% de calitatea cartofului de sămânţă (MORAR, 1999).

IALUL ŞI METODA DE CERCETARE

da 1997-1998 s-a efectuat la S.C.A. Suceava şi la Centrul Lucina o
actorială în scopul îmbunătăţirii tehnologiei de producere şi înmulţire

t~tru sămânţă.
I1ţa de tipul 2 x 2 x 2 a fost amplasată după metoda parcelelor

~~;înpatru repetiţii, luându-se în studiu următorii factori:
torul A - soi - al - soiul Desiree

- az - soiul Sante
- epoca plantare - b l - la desprimăvărare

- bz - după 30 zile
- întrerup. vegetaţiei - CI - la avertizare

- Cz după 20 zile
llrsul desfăşurării experienţelor a fost urmărit şi interpretat gradul de
~li virotice.
.izare s-a asigurat un raport echilibrat de N:P:K - 100: 100: 100 kg s.a.!

simptomele infecţiilor virotice să nu fie mascate.
l<s-aefectuat semimecanizat, la o distanţă de 21,5 Cfi între plante pe

lltre.rânduri. La plantat s-a folosit cartof pentru sămânţă din soiurile
~;din categoria biologică Bază (clasa SE), fracţia 30-45 mm,

1 de infecţie virotică în descendenţă.

ţhimice pentru combaterea afidelor şi a larvelor gândacului din
~ctuat cu Mospilan în doză de 0,06kg/ha. Distrugerea vrejilor s-a
,:~~ca.nic şi ap'oi cu Diquot (Reglon)/5I/ha, urmând apoi recoItarea
o.e.la.întreruperea vegetaţiei.

evoluţia regimului pluviometric al celor două localităţi a avut
semănătoare, mai ales sub aspectul distribuţiei precipitaţiilor.

~~tt în anii de experimentare au fost în general optime pentru
taţie atât la Suceava, cât şi la Centrul Lucina.
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Pentru a evidenţia rolul precipitaţiilor asupra fiecărei faze de vegetaţie

propus calcularea indicelui de umezire pluvială, care se defineşte ca fiind rap
dintre precipitaţiile căzute şi necesarul de precipitaţii calculat după formul
BURT şi TEACI (1968) (figura 1-2).

~ Lucina
!!II Suceava

9

8

7

6

El 5
El 4

3

2

1

O
Aprilie 1 3 2

2 Mai 1
Iunie 1

3 2

Decade

3 2
Iulie 1

8.1

August 1 3
3 2
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Figura 1 - Variaţia umezelii pluviale sezoniere în anul 1997
(după BURT, 1968)
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Figura 2 - Variaţia umezelii pluviale sezoniere în anul 1998
du..ă BURT 1968
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~l-.C''''''''T'; că, în anul 1977, există un paralelism între cele două localităţi, dar
este mai favorizat în ceea de a treia decadă a lunii august (figura 1).

constată că, în general, condiţiile climatice caracteristice celor două zone
ffil)eI'atlllfl mai ridicate la Suceava şi un aport mai mare de precipitaţii Ia

CERCETĂRILOR

privire la rezzultatele obţinute, în anii de experimentare 1997-1998,
particularităţi în funcţie de factorul luat în studiu, precum şi de zona

cantonată experienţa,

5
~
~3_89

Suceava
Dcsiree

Sante
8(1998)

P811(1997)
Av

Av+20

Soiul

=0.76

Categ. biologică

DL 5%= 0.6

Întrerup. vegetaţiei

DL 5%= 0.58
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Lucina

Întrerup. vegetaţieiCategoria biologică

DL 5% = 0.36 DL 5% = 0.44
iC4)Îltritluţiia epocii de plantare asupra infecţiei cu viroze grave



epoca se o creştere a cu
grave la soiul Desiree, categoria biologică bază (clasa E) - 3,89, la
comparativ cu Lucina unde procentul de viroze este aproximativ de 3 ori
(figura 3).

în ceea ce priveşte rolul categoriei biologice, acesta este semnificativ
analizează în funcţie de soiul cultivat, epoca de plantare şi întreruperea
atât la Suceava, cât şi la Lucina, categoria biologică Bază (clasa SE)
procent mai redus de viroze grave (figura 4).

Iona

5r---------;:::::==,-------~

Suceava
Deslree Sante II Av Av+20

Soiul Epoca întrerup. vegetaţiei

DL5%=0.62 DL5%=0.56 DL 5%=0.6

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o Lucina
Desirec Sante II Av Av+20

Soiul Epoca întrerup. vegetaţiei

DL 5%= 0.40 DL 5% = 0.27 DL 5% = 0.33

Figura 4 - Rolul categoriei biologice asupra infecţiilor cu viroze
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nd'este întârziată CU 20 zile faţă de data avertizării. Luând în considerare

iitătea, soiul, categoria biologică şi epoca de plantare se observă o de
irozelor grave la Lucina .~.~.~:!?~~~.'

Desircc Saute

Soiul

5%=0.62

PB 11(1997) B (1998)

Categoria biologică

DL5%=0.56

11

Întrerup. vegetaţiei

DL 5%=0.6
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InJITulenlta întreruperii vegetaţiei asupra infecţiilor cu viroze grave

Soiul

DL5%=0.24

Categoria biologică

DL5%=0.36

Întrerup. vegetaţiei

DL 5%= 0.44

Lucina



CONCLUZII

1. între cele două zone în care au fost cantonate experienţele, sunt difer

în ceea ce priveşte altitudinea, precum şi condiţiile ecologice; prin urmare, Lu

nu favorizează formarea unor populaţii atât de numeroase de vectori, compa

cu Suceava.

2. Plantatul cu o întindere de 30 zile, nu numai la Suceava dar şi la Luc

favorizează creşterea procentului de plante infectate cu viroze grave.

3. Dintre parametrii tehnologici studiaţi, cei care au condus la un procent

mare de infecţie virotică au fost: epoca de plantare (după 30 zile) şi categ
biologică (Bază - clasa SA), iar în 'localitat~S~~~~~~şi~p~~~;~>;'i~intrerupe
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in the same time, that the influence of some technological

~aJra.nlţrlers in modeling the virosis frequency is more weB marked in Suceava, as

'~hTrlnaltea with Lucina, a difference in altitude of about 1000 m existing between

virosis, ecological conditions, technological parameters.

Val:iatlOn seasonal of pluvial moisture in 1997 (according to BURT, 1968)
Va:riatlOn seasonal of pluvial moisture in 1998 (according to BURT, 1968)

>ntribution of planting time regarding severe virosis infection
part played by biological category against severe virosi infection

f1uen<;e of vegetation interruprion against severe virosis,
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INTERRELATII ÎNTRE UNELE MĂSURIAGRONOMICES, ,
PRODUCTIA DE CARTOF,

D. SCURTUl, I. SAT

REZUMAT

Dintre măsurile agronomice incluse în modelul experimental, dezmirişf

urmată de arătura de toamnă a contribuit cel mai mult la atenuarea gradulu
îmburuienare (cu 65-80%).

Sistemul de lucrări fără arătură a micşorat producţia totală (calibrată) cu
37 %, iar cea pentru consum cu 64-72%.

O altă consecinţă a înlocuirii arăturilor de bază cu lucrări superficiale a fo
majorarea cantităţilor de macroelemente încorporate în masa epigeică a buruie
cu 62% la N, 126% la P205 şi cu 100% la K20 şi CaO comparativ cu parc
care au beneficiat de o dezmiriştire urmată de arătura de toamnă.

Cuvinte cheie: cartof, lucrări minime

INTRODUCERE

Prelucrarea solului după recoltarea plantelor premergătoare reprezi
importantă componentă a culturalizării solului.

Pentru atenuarea inducţiei compactante a lucrărilor mecanice s-au pr
perfecţionarea tehnicilor de prelucrare a solului în mai multe e
(KERSCHENMEYER, 1977): concentrarea lucrărilor de bază în sezonul v
toamnă (BERINDEI şi colab., 1979), afânarea profundă (FARRER, 1
WOORHEES, 1979 - citaţi de PleU şi colab., 1979), chiar diminuarea gradu
mobilizare a solului (CIORLAUS, 1993).

Indiferent de modalitatea aleasă, esenţial este să se atenueze ritmul t
"structurale", spre a se evita tasarea "texturaIă", a cărei reversibilitate este g
realizat sau chiar imposibilă (FAURE şi FEES, 1973).

Estimarea dependenţei mărimii diferenţelor de recoltă dintre prelucrarea c
(arat toamna până la adâncimea de 20 cm) şi superficială (cu grapa cu disc
solului, de unele caracteristici ale sale poate sugera tendinţe cu semnificaţii şi s
foarte diferite. Aşa spre exemplu, deşi coeficienţii de corelaţie (-0,731 şi -O
estimaţi pentru patru localităţi (TOADER şi colah., 1990) ar sugera unele depe
ale mărimii diferenţelor de recoltă de conţinutul solurilor în nisip grosier sa
mărimea acestora, la Suceava, a fost aproape de 3 ori mai mare ca la Mie
Ciuc, deşi cele două caracteristici se înscriu între aceleaşi limite în ambele loc

l S.C.A. Suceava
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Între unele măsuri agronomice şi producţia de cartof

ea mai evidentă dependenţă a mărimii diferenţelor de producţie generate de
uă metode de prelucrare a terenului s-ar putea datora variaţiei conţinutului

în materia organică, coeficientul de corelaţie estimat pe haza de la Braşov,

ea Ciuc, Suceava şi Tg. Secuiesc având cea mai mare valoare (-0,775).
pectele relatate şi multe altele îndreptăţesc opinia existenţei unor multiple
ţii între dezvoltarea plantelor şi unele caracteristici fizice ale solurilor
AM şi BOODT, 1968, citaţi de PICU şi colah., 1979).
ţyle experimentale din primul ciclu (1988 - 1993) au sugerat că prelucrarea

qială a solului, în condiţiile de la Suceava, a accentuat tasarea şi a diminuat
Qilitatea hidrică (SCURTU şi colah., 1993). La aceste tendinţe se mai pot asocia
ea în straturile superficiale a majorităţii rădăcinilor (KERSCHENMEYER, 1971,
1977), înrăutăţirea calităţii de nitrificare humusului (ELIADE şi colah., 1970).
~Gticarea diverselor variante ale prelucrării solului fără întoarcerea brazdei

e) cu multe decenii în urmă a avut la hază o suită de motivaţii semnificativ
âtă (LACK, 1966) faţă de cele menţionate frecvent (FAKTOR, 1963,

ON, 1968).
rarea prezintă sinteza datelor din cele două cicluri experimentale (1988 
994 - 1999), selectând pe cele care privesc cultura cartofului (1992 şi 1998).

l'ERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

llp~lfatLv cu anii 1988 - 1993, (SCURTU şi colah., 1993) în al doilea ciclu (1994
componente ale modelului experimental au suferit modificări (tabelul 1).

Tabelul 1
Structura modelului experimental

Graduări

Ciclul Anii
1 2 3 4

1988-
superficială 1)

aranat cu
arat toamna

dezmiriştit şi

1993 paraplug arat toamna

1988- dezmiriştit şi
idem idem arat toamna

II
1993 arat toamna

1994-
superficială J)

alternativ:
idem

dezmiriştit şi

1999 discuit-arat arat toamna

1988- 2 praşile praşile
folosire

1 praşilă şi 1
1 + II intensivă a

1999 manuale2) manuale2)
erbicidelor3)

erbicid

neîngrăşat la
doze moderate

cereale, doze
la toate

1 + II 1988- moderate la lru'l (pl
1999 -' cu n e usprasltoare .

120N+60P O 40t.gunOl de

I f)
2 5 grajd la cartof)

a carto

l"picide antigramineice; 2) - cu excepţia cartofului; 3) - sortiment îmbogăţit

81
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Cea mai importantă dintre acestea o constituie trecereaperimetl"Ului "a
4

" de la un
regim mai intensiv de prelucrare a solului la un regim exttmsiy("lucrări minime"),
şi înlocuirea afânării prelucrării superficiale (cu grapa cu discllripentru cereale) cu
arătura de toamnă (pentru prăşitoare).

Cultura cartofului a fost încadrată într-un modul de şase culturi având ca
premergătoare grâu de primăvară.

Praşilele manuale s-au executat numai la sfeclă şi porumb, care aU precedat cartoful
cu patru şi respectiv doi ani. La cartof nu s-au efectuat lucrări deîl1gnjire manuală.

S-a cultivat soiul Sante la desimea de 55 mii cuiburi pe hectar.
Pentru protejarea culturii împotriva manei şi alternariozei·. s-'auefectuat patru

şi respectiv două tratamente.
Calendarul lucrărilor

al a2 .•. a3 a"
- discuit 2 ori 7.IV - - 5.IX

- discuit o dată - 7.IV 7.IV

- arat - 31.X 31.X

- administrat P20S în "CI" 3.IV 27.X

- administrat azot în CI şi C2 3.IV 3.IV 3.IV 3.IV

- administrat 40 t gunoi de
3.IV 30.X 30.X 30.X

grajd în "c')"
1) haloxitop etoxietil

18.VIII - - -
125 g/ha (b~ + bJ

2) Sdma 33-2 l/ha şi
6.V 6.V

metribuzin 0,77 kglha

3) propaquizafop 10 g/ha b
3

- 13.V -
b

l
- b

4 13.V - - -

Consumul de motorină a fost evaluat prin determinări directe la lucrările de
pregătire a terenului şi prin echivalarea Kwh necesari pentru producerea unei unităţi

de substanţă activă de erbicid în litri motorină:

al a2 a3 a4
pentru prelucrarea 18 41 38 47
terenului

echivalent erbicide şi 27 11-19 11 11
tratamente

Total 45 52-60 49 58

82 Anale 1. c.P.c.
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Toamna anului 1997 fiind foarte umedă, aratul s-a executat cu un consum
suplimentar de motorină, calitatea lucrării fiind acceptabilă doar în perimetrul "a

4
".

Umezirea accentuată a solului s-a manifestat şi în primăvara anului 1998, cu
deosebire în perimetrul prelucrat doar superficial ("al")'

Ca urmare, în acest perimetru, a fost necesară o intervenţie manuală pentru
acoperirea tuberculilor.

Gunoiul de grajd folosit a avut 0,56% azot total, 0,4% Pps' 0,63% Kp,
0,18% CaO şi 23,8% materie organică.

Solul are următoarele componente texturale: 48% argilă coloidală, 25% praf,
28% nisip. Conţinutul în humus este de 4%.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Prelucrarea superficială a terenului (al) a generat o creştere a proporţiei

bulgărilor în masa bilonului, după cum sugerează şi datele alăturate:

proporţia bulgărilor

perimetru sub 3 cm 3-6 cm 6-9 cm peste 9cm

al 80,9 10,9 4,1 4,'1

a
4

86,1 7,9 4,1 1,9

83Voi. XXVII

Îmburuienarea culturii. Comparativ cu prelucrarea clasică a solului (a
3
),

eliminarea arăturii (al) din sistemul de lucrări a permis accentuarea îmburuienării, mai
ales în parcelele în care prăşitoarele premergătoare cartofului (porumb şi sfeclă), nu au
beneficiat de erbicide (blşi b). Aceasta poate sugera că praşilele manuale nu au reuşit

să contracareze ineficacitatea prelucrării superficiale în eradicarea buruienilor şi în
mod deosebit a speciilor perene aşa cum conclude şi SCURTU şi colabotatorii (1993).

Cele mai importante diminuări ale masei de buruieni s-au înregistrat când arătura

toamnă a fost precedată de o dezmiriştire (aJ. Faţă de acest mod de prelucrare a
"VIUIU1, sistemul de lucrări minime a cauzat accentuarea îmburuienării cu 56% în

ciclu (1992). Relevant este şi faptul că prelucrarea superficială timp de cinci
ani (ciclul 2) a parcelelor care anterior (ciclul 1) au beneficiat de lucrări "mai
slatloflloase", a fost însoţită de o accentuare a îmburuienării (gravimetrice) cu 70%.

Participarea prăsitului manual la atenuarea gradului de îmburuienare nu s-a
evidenţiat cu claritate. Aceasta pentru că, în decursul celor Il ani, praşilele s-au
eX(~Cultat doar în patru ani, urmând ca la cartof să se înregistreze doar efectul prelungit

acestora. Folosirea intensivă a erbicide10r ("b3"), precum şi înlocuirea parţială a
aCt~st<)ra cu o praşilă manuală ("b4") s-au dovedit a fi mult mai eficace, comparativ

praşilele manuale (tabelul 2).
Cele 40 t gunoi de grajd asociate cu 120 kg N/ha nu au stimulat o evidentă

ltnlburuiemare a culturii de cartof (tabelul 2), comparativ cu parcelele îngrăşate cu
kg N şi 60 kg
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Tabelul 2
Coeficienţi de îmburuienare1)

1)- total specll, medIa amlor 1992 ŞI 1998

Graduare
Graduări "b" şi "c""a"

b/b2 b/b2 b/b2

CI c
2 CI c2 CI c

2

al 1,2 0,9 0,6 0,6 0.,7 0,5
a, 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,7
a, 1,5 1,9 1,2 1,4 1,5 1,8
aA 0,7 1,0 1,3 1,4 0,9 1,7

c/cI

b
l

b
2 b

3 b4

a, 0,9 1,1 1,2 1,2

a, 0,8 0,9 1,1 1,2
a, 0,9 0,8 1,0 1,0

ad 1,0 0,7 0,8 1,3

b
l

b
2

b
3

b4

CI c
2 CI c

2 CI c
2

cl
c

2

a, 1,2 0,9 1,4 1,9 1,4 0,9 0,7 0,6

a, 0,9 0,9 0,7 2,0 1,1 1,1 0,9 0,7

a, 0,4 0,4 0,8 0,7 0,9 0,7 0,5 0,7
..

Dintre măsurile incluse în modelul experimental, prelucrarea solului în două

etape ("a
4
") a contribuit în cea mai mare parte la diminuarea cantităţilor de

macroelemente încorporate în masa epigeică a buruienilor (tabelul 3).
Evaluarea contribuţiei unor module de măsuri la atenuarea gradului de

îmburuienare evidenţiază că, în condiţiile agrotehnice parcurse în cele două cicluri,
prelucrarea solului în două etape (dezmiriştit şi arat toamna - "a4") a avut un rol
prioritar în realizarea unui control major (peste 65%) asupra îmburuienării culturii

de cartof (tabelul 4).
Producţia de tubercuH. Datele înscrise în tabelul 6 ilustrează puternica

influenţă a măsurilor incluse în modelul experimental asupra proporţiei de tuberculi
mai mari de 80 g. Ca urmare la evaluarea tendinţelor s-a luat în considerare producţia

pentru consum înregistrată în cele două cicluri experimentale.
Comparativ cu prelucrarea clasică a solului (a

3
), cea superficială (al) precum

şi cea alternantă (a
2

- un an discuit, un an arat toamna) s-au dovedit în 75% din

cazuri semnificativ inferioare (tabelul 7).

84 Anale I.c.pc.
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Tabelul 3
Cantităţi de macroelemente incorporate in masa epigeică a buruienilor,

kg/ha in 1998

"aU b
l

b2 b
3 b.

CI C2 CI C2 CI C2 CI C2

kg/ha N total

1 28 42 27 30 37 35 36 32

2 30 25 25 14 26 19 30 27

3 36 27 27 26 33 32 22 25

4 17 10 21 8 29 28 22 29

kg/ha PP5

1 15 16 14 14 16 14 19 12

2 12 9 11 6 12 9 12 10

3 17 14 15 13 13 11 12 12

4 5 3 7 3 9 10 6 10

kg/haK,O

1 19 25 18 22 23 21 24 16

2 17 15 19 10 17 14 19 16

3 27 18 19 17 16 15 19 20

4 10 5 14 4 15 12 11 13

rkglha CaO

1 II 14 II 13 13 12 14 10

2 II 8 10 5 11 7 II 9

3 17 II 12 9 11 10 9 9
4 5 3 7 3 9 7 6 8

85XXVlI

Între cele două extreme de lucrări (a, şi aJ diferenţele de producţie se dublează
când se ia în considerare recolta pentru consum. Astfel, producţia "totală"

(necalibrată) din parcelele lucrate numai superficial s-a diminuat cu 32-37% (tabelul
5) pe când cea de consum cu 66-72% (tabelul 8).

Cele mai substanţiale sporuri de producţie, comparativ cu parcelele arate
toamna (a

3
), au fost înregistrate în cele în care arătura de toamnă a fost precedată

de o dezmiriştire şi în mod deosebit, în parcelele în care premergătoarele prăşitoare

au beneficiat de 2-3 praşile manuale (tabelul 7).
Dacă prin suplimentarea numărului de praşile manuale nu s-a înregistrat o influenţă

semnificativă asupra producţiei, în schimb folosirea erbicidelor (b3 şi b4) s-a dovedit a fi
lllai benefică comparativ cu parcelele în care s-au executat două praşile manuale (bJ
Merită a fi subliniat şi faptul că înlocuirea praşilelor manuale cu erbicide (sortiment
ÎITIbogăţit şi cu spectru lărgit), timp de 11 ani, s-a dovedit a fi utilă, chiar şi faţă de parcelele

care celelalte premergătoare prăşitoare (sfeclă şi porumb) au beneficiat de trei praşile

uale. Aceasta dovedeşte că, în cazul executării arăturii de toamnă, solul cemoziomoid
Qsedă, în condiţiile de la Suceava, capacitatea de a asigura o biodegradare a rezidiilor.
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Tabelul 4
Contribuţia unor module de măsuri agronomice la atenuarea gradului

de îmburuienare - 1992 şi 1998

Nivel Prelucrarea solului Lucrări de Îngrijire
combatere praşile 1 praşilă
buruieni discuit

discuit
arat

discuit manuale 244 +1
În % (1) sau arat şi arat erbicide

erbicid2 3

+ +
75-85 %

+ +
+ +
+ +

65-75 %
+ +

+ +
+ +

55-65 % + +

+ +

+ +
45-55 % + +

+ +

1) % de atenuare a diferenţei dintre greutatea maximă şi minimă

2) cu folosire intensivă a erbicidelor antigramineice

Tabelul 5
Producţia de tuberculi, t/ha (1992-1998)

Graduări

"b"
"a" "c"

3 41 2

Producţia totală

1 11,1 12,6 17,5 21,5
1

12,6 12,5 20,2 24,02

1 11,3 11,6 15,5 16,0
2

14,2 17,9 18,62 13,3

1 15,8 19,7 19,9 16,5
3

20,8 23,1 22,2 19,22

1 23,2 25,9 22,7 23,1
4

28,8 27,4 27,52 25,1

Dl5% =0,6 1%=2,2 0,1=2,8t

Producţia de consum

1 1,6 2,5 5,3 5,4
1

2,2 5,6 8,22 1,7

1 2,1 2,5 2,2 5,3
2

4,1 4,6 6,32 4,2

1 4,3 4,8 8,5 6,9
3

8,6 8,0 10,5 8,22

1 11,4 12,2 9,3 10,6
4

13,4 15,92 15,7 18,6

D15% =0,7 1%=0,9 0,1%=1,lt

Anale I. c.P.C
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Unele caracteristici ale tuberculilor, 1992+1998

"a"
b

l
b2 b3 b4

CI C2 CI C2 CI c2 CI C2

Proporţia tuberculilor mai mari de 80 gr

1 14 10 21 18 31 28 28 36

2 19 32 22 29 14 25 23 32

3 29 42 24 35 42 47 36 42

4 48 63 47 64 41 49 46 58

Conţinut in amidon - 0/0

1 15,8 16,1 15,8 15,2 14,6 15,1 16,1 15,4

2 16,9 16,2 17,0 17,1 16,6 16,1 17,0 16,5

3 16,6 16,1 17,4 16,7 16,3 17,7 16,9 16,3

4 16,1 15,9 17,1 15,4 16,9 16,5 16,8 16,0

Diminuări sau creşteri ale producţiei

(diferenţe - DI 0,10/0) în t/ha (1992+1998)

Tabelul 6

Tabelul 7

Graduiiri
Graduări "b" şi "c"

"a"

b] b
2

b
3

b4

c2-c]

1 - - - 1,7

2 1,0 0,5 1,3 -
3 3,2 2,1 0,9 -
4 3,2 5,3 3,0 4,2

b2-b] b3-b] b4-b]

CI c
2 CI c

2 CI c
2

1 - - 2,6 2,8 2,7 5,4

2 - - - - 2,1 1,0

3 - - 3,1 0,8 1,5 -
4 - 1,8 -1,0 -1,2 - -

b
l

b
2

b
3

b4

CI c
2 c] c

2 CI c
2 CI c

2

al-a,
a7-a,

ad-a,

Voi. XXVII

Dl 5% - 0,6;
1% - 0,8;
0,1 - 1,1

87
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Aportul gunoiului de grajd la sporirea producţiei de tuberculi a fost cel mai
evident în condiţiile prelucrării solului în două etape (a).

Datele înscrise în tabelul 8 permit a se remarca faptul că trecerea unor parcele
de la un sistem mai laborios de prelucrare timp de şase ani (a -ciclul 1), la un regim
de lucrări minime (al - ciclul II) a fost însoţită - după cinci 4ani - de o diminuare a
producţiei tuberculilor de consum cu 72% cu toate că anterior (ciclul J) se înregistrase
o diferenţă echivalentă cu 260% din recolta parcelelor prelucrate superficial.

Dependenţa producţiei de cartof pentru consum de inducţia energetică necesară

executării lucrărilor de prelucrare a solului, de efectuare. a tratamentelor, inclusiv
de echivalenţii energetici pentru producerea erbicidelor, este semnificativă (tabelul
9) în limitele în care se înscriu şi alte evaluări (MITROI şi colab., 1990).

Chiar dacă prelucrarea solului în două etape este asociată cu un consum
suplimentar de carburant, această "risipă" se dovedeşte a fi deosebit de productivă,

înregistrându-se o creştere a producţiei cu peste 600 kg pentru fiecare litru de
motorină cheltuită suplimentar, comparativ cu cel utilizat. pentru efectuarea arăturii

de toamnă şi a pregătirii "patului germinativ" (tabelul 10).
Tabelul 8

Influenţe comparative ale unor măsuri culturale asupra
imburuienării şi producţiei de cartof

Variante Anii
Specificare

de referinţă comparate 19921) 19982)

prelucrarea solului cu
discuit vara după

cereale şi arătură de 147% 159%
Producţie grapa cu discuri

toamnă
totală

discuit vara după

cereale şi arat toamna
discuit continuu 68% 63%

discuit vara după

Producţie discuit cereale şi arătură de 294% 360%
pentru toamnă

consum discuit vara după
discuit continuu 34% 28%

cereale şi arat toamna

discuit vara după

discuit cereale şi arătură de 64% 58%
Greutatea

toamnă
buruienilor

discuit vara după
discuit continuu 156% 171%

cereale şi arat toamna

2 praşile
82% 88%

Producţie 3 praşile la premergătoare 3)

totală premergătoare 3) înlocuirea praşilelor
102% 95%

cu erbicide3)

Producţia
2 praşile

96% 111%
3 praşile la premergătoare 3)

pentru
premergătoare3) înlocuirea praşilelorconsum

cu erbicide3)
138% 161%

1) _ ciclul unu 1988-1993,2) - ciclul doi 1994-1998,3) - în cazul prelucrării solului prin arăturade toamnă
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Tabelul 9
Relaţii de dependenţă ("r")

Consum motorină

Producţie Greutate pentru
comercială buruieni

lucrări erbicide total

Producţie:
0,920*** -0,816*** 0,434* -0,329 0,910***

- totală

- pentru
-0,718** 0,563** -0,474** 0,775***

consum

Greutate
-0,273 0,128 -0,082

buruieni

Anii 1992 şi 1998.

Tabelul 10
Diminuări sau creşteri ale producţiei de consum ce revin

unui litru de motorină, în kg l )

Mod de Economisiri datorate Consumat suplimentar pentru
prelucrare

prelucrării prelucrăriia solului erbicidelor total erbicidelor total
solului solului

Superficial -150 - - - -200 -

Alternativ - - - -700 -500 -500

Dezmiriştit - - - 650 - 650+ arat

1) _ comparativ cu "arat numai toamna", în anii 1992 şi 1998.

CONCLUZII

1. Diminuarea gradului de îmburuienare a culturii de cartof cu 65-85% a fost
înregistrată în parcelele în care solul a fost prelucrat în două etape.

2. Printre consecinţele trecerii de la un regim de prelucrare intensă la unul de
lucrări minime (de tipul fără arătură) se înscriu: accentuarea îmburuienării cu 70%,
dilninuarea producţiei totale de tuberculi cu până la 55% şi a producţiei vandabile
de tuberculi de consum cu până la 72%.

3. Randamentul unui litru de carburant consumat pentru prelucrarea solului
poate fi estimat la 72 - 90- 150 - 230 kg tuberculi pentru consum, în cazul sistemului
altern (l an disc - 1 an arat), al prelucrării numai superficiale, al sistemului clasic
(arat numai toamna) şi respectiv în cazul prelucrării în două etape.

Val. XXVII 89
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4. În condiţiile materializării modelului experimental, pentru obţinerea

aceloraşi producţii de consum, datele experimentale sugerează necesitatea sporirii
suprafeţelor cu 46 - 48%, în cazul prelucrării acestora în regim de lucrări minime
sau alteme, sau reducerea cu 44% a celor ce au beneficiatde arătură precedată de
o dezmiriştire.

5. Este de preferat o prelucrare mai laborioasă a solului în anii premergători

înfiinţării culturii de cartof, având în vedere că inducţia consumului suplimentar de
carburant asupra randamentului acestuia permite reducerea suprafeţei cultivate.
Bilanţul energetic final nu este în favoarea diminuării consumului energetic la
unitatea de suprafaţă ci la unitatea de produs.
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INTERRELATIONS BETWEEN SOME AGRONOMICAL
MEASURES AND POTATO PRODUCTION

Abstract

Among the agricultural measures, inc1uded the experimental actions,
unstabling folIowed by autumn plouging contributed in the best way for diminishing
the weeding degree (with 65-80%).

The working system without ploughing, diminished the total calibrated
production with 64-72%.

Another consequence of replacement of the basic planting was the increasing
of the macroelements quantities incorporated in the mass of the weeds with 62% at
N, 126% at Pps and 100% at Kp as compared with the fields which were unstabled
and followed by autumn ploughing.

Keywords: potato, minimum tillage.
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MĂSURITEHNOLOGICE DE CRESTEREA PRODUCTIEI..., , ,
SI CALITATII LA CULTURA DE CARTOF DIN SUDUL, ,
OLTENIEI
1. INFLUENTA SOlULUI SIA MATERIALULUI DE, ,
PLANTARE

Marin DIACONUI

REZUMAT

Cercetările efectuate în perioada 1996-1998, la Staţiunea de Cercetare şi

Producţie a Cartofului de la Mârşani - judeţul Olt, pe un sol brun roşcat pe nisipuri
în condiţii de irigare, au scos în evidenţă evoluţia producţiei sub aspect cantitativ şi

calitativ sub influenţa soiului, a provenienţei materialului de plantare, a modului de
pregătire a acestuia şi a epocii de recoltare.

La primele epoci de recoltare (40-50 zile) producţia cea mai mare şi proporţia

cea mai mare de tuberculi de calitatea 1 s-a obţinut de la soiurile timpurii (Ostara,
Fresco). La recoltările întârziate (60-70 zile), atât soiurile semitimpurii cât şi cele
semitârzii s-au apropiat cu producţia şi calitatea fizică de cele timpurii.

Materialul de plantare, provenit din zona închisă, a dat o producţie mai mare
şi un procent mai mare de tuberculi mari mai ales la primele recoltări. La ultimele
recoltări producţiile s-au egalizat.

Cuvinte cheie: cartof, stepă, irigare, soi, sămânţă

INTRODUCERE

Cultura cartofului, în zona de sud a ţării şi mai ales pe nisipurile din sudul
Olteniei, s-a practicat în mod gospodăresc pe suprafeţe mici în grădinile de lângă

casă - pentru uzul familiar. Prin înfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie a
Cartofului de la Mârşani - judeţul Dolj, s-au reluat la un nivel amplu şi sistematic
cercetările începute de Institutul Agronomic de la Craiova (la Tâmbureşti) şi de
către Staţiunea de Cercetare de la Dăbuleni cu scopul de a crea baza tehnologică şi

a asigura resursa biologică, pentru dezvoltarea culturii cartofului, cu scopul de a
produce producţie marfă în această zonă.

Pentru a asigura realizarea unui cartof de calitate competitiv pe piaţă, era
necesar să investigăm soiurile cele mai potrivite şi modul de asigurare a materialului
de plantare cel mai performant pentru destinaţia producţiei.

Cercetări cu privire la comportarea unor soiuri în condiţii de stres de apă şi a
materialului de plantare produs în zona de stepă au mai fost făcute de VÎRCAN şi

1 SCPC Mârşani
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DRAICA (1993), SĂNINOIU (1996) la Mârşani - Dolj, precum şi de Ana CRĂCIUN
şi Doina POPESCU (1993) la Tulcea.

Printr-un complex experimental cuprinzând soiuri, material de plantare, fertilizare
şi densităţi, încercăm să aducem date noi în sprijinul deciziilor din producţie.

Partea I din complexul experimental are menirea să aducă date experimentale
recente în sprijinul strategiei de alegere a soiurilor şi a materialului pentru sămânţă

corespunzător scopului producţiei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au făcut în perioada 1996-1998 la SCPC Mârşani, pe un sol
brun-roşcat pe nisipuri cu textură luto-nisipoasă, având o cantitate de argilă de
12%, humus 1,8%, pH 5,95% şi un grad de aprovizionare cu elementele de bază de
0,1 mg % N, 48 mg % Pps şi 3 mg % ~O.

Pe acest agrofond s-a organizat o experienţă polifactorială cu:
- factorul A = soiuri (Ostara, Fresco, Roclas, Suceviţa, Desen~e şi Sante);
- factorul B = provenienţa materialului de plantare (din zona închisă şi local

din Amărăştii de Jos);
- factorul C = pregătirea materialului de plantare (încolţit şi neîncolţit);

- factorul D = epoca de recoltare (la 40, 50, 60 şi 70 zile de vegetaţie).

Din combinarea celor 4 factori şi a graduării lor au rezultat 96 variante care
au fost amplasate randomizat în blocuri şi subdivizate în patru repetiţii.

Toată experienţa a avut un agrofond comun şi uniform de 150 kg Np, 100
kg PP 5 şi 100 kg Kp, aplicate primăvara la pregătirea terenului.

Densitatea de plantare a fost de 60.000 cuiburi/ha, folosindu-se tuberculi din
fracţia mică. După recoltare şi cântărire, datele rezultate au fost prelucrate statistic,
făcându-se analiza varianţei, supusă, testului DUNCAN.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Principalele aspecte care s-au urmărit în această experienţă au fost, identificarea
grupelor de soiuri şi a soiurilor care realizează cea mai mare producţie şi cu o
proporţie cât mai mare de tuberculi de calitatea I pentru producerea de cartof
timpuriu, pentru consum de vară şi de toamnă-iarnă.

Al doilea aspect a fost găsirea unui răspuns pertinent la întrebarea dacă pentru
producerea cartofului în zona de stepă se poate utiliza şi material de plantare înmulţit

un an pe plan local, precum şi modul de pregătire a materialului de plantare prin încolţire.

La prima recoltare efectuată după 40 zile de vegetaţie, producţia de tuberculi
cea mai mare a realizat-o soiul Fresco (24,8 tlha) urmat de soiul Ostara (l8t/ha)
(tabelul 1). Aceste două soiuri timpurii au realizat şi cea mai mare proporţie de
tuberculi mari de calitatea 1. Soiurile semitimpurii (Roclas şi Suceviţa) şi soiurile
semitârzii (Deseree şi Sante) au realizat la această recoltare timpurie producţii

mai mici cu un mai redus de tuberculi mari.
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Structura producţiei de tuberculi în funcţie

de epoca de recoltare şi soiul cultivat

Producţia totală Prod. cal. 1 Prod. cal a il-a
Soiul clasament clasament clasament

t/ha
Dunean

t/ha
Dunean

t/ha
Dunean

RECOLTAREA 1 -(40 de zile)

Ostara 18,0 B 7,8 B 8,8 B

Freseo 24,8 A 11,1 A 12,3 A

Sueeviţa 15,7 C 4,4 DE 9,8 B

Roclas 14,5 C 3,8 E 8,4 B

Desiree 16,2 BC 5,4 CD 8,8 B

Sante 16,6 BC 6,4 BC 8,2 B

LSD005 2,25 1,51 1,66

RECOLTAREA a TI-a - (50 de zile)

Ostara 24,4 AB 17,0 AB 6,4 C

Freseo 26,3 A 18,3 A 6,9 C

Sueeviţa 17,5 C 7,9 D 8,8 AB

Roclas 25,6 AB 13,8 C 10,1 A

Desiree 23,6 B 11,9 C 9,9 AB

Sante 23,6 B 14,2 BC 8,2 BC

LSD005 2,3 2,9 1,8

RECOLTAREA a m-a - (60 de zile)

Ostara 28,8 AB 20,1 AB 6,9 C

Freseo 29,0 AB 21,0 A 7,3 BC

Sueeviţa 18,5 C 10,3 C 7,4 BC

Roclas 28,5 AB 17,7 B 9,6 A

Desiree 27,2 B 17,5 B 8,6 AB

Sante 30,4 A 20,3 AB 8,9 AB

LSD005 2,8 2,98 1,6

RECOLTAREA a IV-a - (70 de zile)

Ostara 32,5 A 24,1 A 7,4 C

Freseo 32,7 A 23,7 A 8,1 BC

Sueeviţa 22,9 B 12,1 B 7,9 BC

Roclas 32,6 A 21,2 A 10,3 A

Desiree 31,8 A 21,7 A 9,0 ABC

Sante 32,7 A 21,8 A 9,8 AB

LSD005 3,2 3,1 2,2

Marin DIACONU

Tabelul 1

Anale 1. C.RC.
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La recoltarea a II-a, după 50 zile de vegetaţie, soiurile timpurii Ostara şi Fresco
au realizat tot cele mai mari producţii, la care s-a asociat soiul românesc Roclas cu
o producţie practic egală cu a acestora fără a realiza însă o proporţie la fel de mare
de tuberculi de calitatea 1.

La recoltarea a III-a şi în special la recoltarea a IV-a (după 70 zile de vegetaţie)

soiurile au realizat producţii de care nu s-au mai diferenţiat statistic.
Cele mai mari producţii la recoltarea a III-a le-au realizat soiul semitârziu

Sante, urmat de soiul timpuriu Ostara şi de soiul semitimpuriu Roclas. La recoltările

târzii, cea mai mare cantitate de producţie marfă de calitatea 1 au realizat-o soiurile:
Ostara, Fresco, Sante şi Roclas.

Se poate contura regula că, pentru producerea de cartofi timpurii, trebuie
cultivate soiuri timpurii şi semitimpurii de tipul Ostara, Fresco şi Roclas, iar pentru
producerea cartofilor pentru consum de toamnă-iarnă, pe lângă soiurile timpurii şi

semitimpurii, se pot cultiva cu succes şi soiurile semitârzii cu dinamică bună de
acumulare a unei producţii de tipul Sante.

Provenienţa materialului de plantare a influenţat în mod diferit producţia

(tabelul 2).
Tabelul 2

Structura producţiei de tuberculi în funcţie de momentul recoltării şi

provenienţa tuberculilor de sămânţă

Val. XXVIl

Provenienţa Producţia totală Prod. cal. 1 Prod. cal. a O-a

tuberc. de clasament clasament clasament
sămânţă tlha

Duncan
tlha

Duncan
tlha

Duncan

RECOLTAREA 1-(40 de zile)

~mărăştii de Jos 15,9 B 6,11 ~ 8,04 B

~ona închisă 19,4 A 6,83 A 10,7 A

DS 0,05 1,54 1,1 0,85

RECOLTAREA a II-a - (50 de zile)

Amărăştii de Jos 21,8 B 12,2 B 8,2 ~

~ona înch isă 25,2 A 15,5 A 8,6 A

DS 0,05 1,42 0,5 1,7

RECOLTAREA a III-a - (60 de zile)

Amărăştii de Jos 25,1 B 7,9 A 16,1 B

~ona închisă 28,8 A 8,3 A 19,5 A

DS 0,05 3,2 0,76 2,2

RECOLTAREA a 1V-a - (70 de zile)

Arnărăştii de Jos 29,8 A 8,6 ~ 20,3 A

Zona închisă 31,2 A 8,9 A 21,2 A

DS 0,05 2,68 2,21 2,91
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Materialul de plantare produs în zonele închise pentru producerea cartofului pentru
sămânţă a dat producţii semnificativ mai mari mai ales la primele recoltări. Numai la
ultima recoltare, realizată la 70 zile de la răsărire, producţiile celor două variante au fost
foarte apropiate. Aceasta dovedeşte că, din punct de vedere fiziologic, materialul produs
în zonele închise din regiunea submontană are o vitalitate şi o valoare biologică mai
mare decât cel înmulţit un an în zona de stepă. Probabil că stadiul de incubaţie a tuberculilor
pentru sămânţă, produşi în zona închisă, în condiţiile unui climat mai răcoros, este mai
optim pentru o tuberizare mai bogată. Calitatea producţiei, prin mărimea tuberculilor, a
fost mai bună atunci când s-a folosit material de plantare adus din zona închisă.

Diferenţa a fost semnificativă numai la recoltarea a II-a.
Reacţia cea mai diferită faţă de provenienţa materialului de plantare au avut-o soiurile

timpurii, mai sensibile la degenerare şi probabil şi la incubaţie ca: Ostara, Fresco (tabelul 3).
Tabelul 3

Structura producţiei de tuberculi în funcţie de epoca de recoltare,
soiul şi provenienţa acestuia
Provinicnţa Producţia totală Prod. cal. 1 Prod. cal. a II-a

Soiul materialului de clasament clasament clasament
plantat tlha

Dunean
tlha

Dunean
tlha

Dunean

RECOLTAREA 1-(40 de zile)

Amărăştii de Jos 15.3 D 7,4 BC 6,6 E
Ostara

1Z0na închisă 20.7 B 8.2 B 10.9 B

IAmărăştii dc Jos 18,9 BC 7,6 B 9,8 BC
Fresco

Zona închisă 30,8 v-. 14,7 IA 14,8 IA
[Amărăştii de Jos 14,5 D 3,4 EF 8.9 BCDE

Succviţa

170na închisă 17.0 CD 5.0 DEF 10,6 BC

Amărăştii de Jos 14.8 D 4,5 DEF 8,3 CDE
Roclas

iZona închisă 14.3 D 3,1 8,5 CDE

[Amărăştii de Jos 15,3 D 6.1 BCD 7,2 DE
Desirce

iZona închisă 17,1 CD 4,6 DEF 10,3 BC

Amărăştii dc Jos 16,7 CD 7,3 BC 7,4 DE
Sante

iZona închisă 16,5 CD 5,4 CDE 9,1 BCDE

LSD005 3,17 2.14 2.34

RECOLTAREA a Il-a - (50 de zile)

Amărăştii dc Jos 24.2 C 16,8 BC 6,1 E
Ostara

Zona închisă 24,8 C 17,2 B 6,6 DE

Amărăştii dc Jos 20,7 DE 12,9 CDE 6,4 E
Fresco

Zona închisă 31,9 ~ 23,8 A 7,4 CDE

Amărăştii de Jos 17,3 7,1 O 9,1 IABCD
Suceviţa

v-.BCDEZona închisă 17,7 EF 8,7 FO 8,4

'A mărăştii de Jos 23,2 CD 11,8 DEF 9,8 v-. BC
Roclas

Zona închisă 28,1 B 15,8 BCD 10,5 v-.
Amărăştii dc Jos 22,0 CD 10,2 EFO 9,9 v-. BC

Desircc
'70na Închisă 25,1 BC 13,7 BCDE 10,0 v-. B

[Amărăştii de Jos 23,6 CD 14,5 BCD 7,9 BCDE
Santc

170na închisă 23,7 CD 13,8 BCDE 8,5 v-. BCDE

LSD005 3,26 4,11 2,59
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continuare tabel 3

Provinienţa Producţia totală Prod. cal. 1 Prod. cal. a II-a
Soiul materialului de clasament clasament clasament

plantat t/ha
Duncan

t/ha
Duncan

t/ha
Duncan

RECOLTAREA a III-a (60 de zile)

Amărăştii de Jos 26,9 CD 19,1 BCD 6,5 DE
Ostara

Zona închisă 29,3 BC 21,0 B 7,3 CDE

Amărăştii de Jos 23,5 DE 14,9 EF 7,8 BCDE
Fresco

Zona închisă 34,6 A 27,1 A 6,8 DE

Amărăştii de Jos 22,4 EF 10,8 FG 8,8 ABCD
Suceviţa

Zona închisă 16,6 F 9,8 G 6,1 E

Amărăştii de Jos 25,2 D 15,0 DE 8,6 ABCD
Roclas

Zona închisă 31,9 AB 20,3 B 10,6 A

Amărăştii de Jos 24,5 D 15,5 CDE 7,6 BCDE
Desiree

Zona închisă 30,0 BC 19,4 BC 9,7 AB

Amărăştii de Jos 30,5 BC 20,9 B 8,3 ABCDE
Sante

Zona închisă 30,4 BC 19,6 BC 9,4 ABC

DS 0,05 4 4,2 2,3

RECOLTAREA a IV-a (70 de zile)

Amărăştii de Jos 32,7 B 24,7 ,B 7,2 B
Ostara

1Z0na închisă 32,3 B 23,5 BC 7,7 B

Amărăştii de Jos 26,7 C 18,2 D 7,6 B
Fresco

Zona închisă 38,6 A 29,3 A 8,5 B

Amărăştii de Jos 21,8 D 12,3 E 8.7 B
Suceviţa

Zona închisă 19,9 D 12,0 E 6,9 B

Amărăştii de Jos 32,6 B 22,7 BC 8,8 AB
Roclas

Zona închisă 32.7 B 19,7 CD 11,9 A

Amărăştii de Jos 31,8 B 21,3 BCD 9,3 AB
Desiree

~ona închisă 31,9 B 22,0 BCD 8,8 AB

Amărăştii de Jos 33,3 B 22,6 BC 9,8 AB
Sante

Zona închisă 32,2 B 21,0 BCD 9,8 AB

DS 0,05 4,5 4,44 3,11
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La ultima recoltare s-a remarcat o egalare simţitoare a producţiei între cele
două provenienţe la toate soiurile.

Se poate afirma, pe baza acestor rezultate, că pentru consumul mai târziu şi

mai ales pentru consumul de toamnă-iarnă, se poate folosi cu succes şi materialul
de plantare produs pe plan local, atunci când la producerea lui se respectă aplicarea
tehnologiei speciale.

În ceea ce priveşte pregătirea materialului de plantare, varianta cu încolţirea

înainte de plantare a dat spor de producţie semnificativ mai mare numai la prima
recoltare (la 40 zile de la răsărire) (tabelul 4).

Tabelul 4
Structura producţiei de tuberculi în funcţie de momentul recoltării şi

pregătirea tuberculilor de sămânţă înainte de plantare

Pregătirea Producţia totală Prod. cal. 1 Prod. cal. a Il-a
materialului de clasament clasament clasament

plantat tlha
Duncan

tlha
Duncan

tlha
Duncan

RECOLTAREA 1 -(40 de zile)

neîncolţit 15,9 B 5,7 B 8,3 B

încolţit 19,3 A 7,3 A 10,5 A

DS 0,05 1,3 1,1 1,2

RECOLTAREA a II-a - (50 de zile)

neîncolţit 23,8 A 14,2 A 8,4 A

încolţit 23,2 B 13,6 A 8,4 A

DS 0,05 0,4 1,1 1,1

RECOLTAREA a III-a - (60 de zile)

neîncolţit 26,7 A 17,5 A 8,2 A

încolţit 27,3 A 18, I A 8,1 A

DS 0,05 1,8 1,6 0,4

RECOLTAREA a IV-a - (70 de zile)

neîncolţit 30,4 A 20,7 A 8,7 A

încolţit 30,7 A 20,8 A 8,8 A

DS 0,05 1,7 0,9 1,01
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În cazul recoltării timpurii la varianta cu tuberculi de sămânţă încolţiţi şi

proporţia tuberculilor de calitatea I a fost semnificativ mai mare. La recoltările

următoare şi mai ales la ultima recoltare, producţiile celor două variante s-au
uniformizat la fel şi structura producţiei pe clase de calitate.

Rezultatele duc la recomandarea ca, pentru cultura cartofului destinat
consumului timpuriu, să se utilizeze material de plantare încolţit, iar pentru cultura
destinată consumului de toamnă putându-se utiliza şi materialul de plantare
neîncolţit.

CONCLUZII

1. Pentru producerea cartofului destinat consumului timpuriu se recomandă

soiurile timpurii şi semitimpurii, de tipul Ostara, Fresco şi Roclas, soiuri care
realizează producţii mari şi o proporţie mare de tuberculi de calitatea I la recoltarea
timpurie.

Pentru consumul de toamnă-iarnă se pot cultiva cu succes şi soiurile semitârzii,
de tipul Sante.

2. Pentru producerea cartofului timpuriu, materialul de plantare, adus din
zonele închise pentru producerea cartofului pentru sămânţă, realizează producţii

mai mari şi calitativ mai bune.
Pentru culturile destinate consumului mai târziu se poate utiliza cu succes şi

materialul de sămânţă înmulţit un an pe plan local, cu condiţia să se respecte
tehnologia specifică producerii lui.

3. Utilizarea materialului de plantare încolţit în prealabil este o condiţie

tehnologică numai pentru producerea cartofului timpuriu.
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TECHNOLOGICAL MEASURES FOR PRODUCTION AND
QUALITY INCREASE OF POTATO CROP IN SOUTH OLTENIA
1. INFLUENCE OF SOIL AND PLANTING MATERIAL

Abstract

Researches realised between 1996-1998 at S.C.:P.C. Mârşani, Dolj county on
irrigated brown-reddish sandy soil emphasised the quantitative and qualitative
variation of production inf1uenced by cultivar type, origin of planting material and
period of harvesting.

At early harvest (40-50 days after emergence) the highest yield was done by
early varieties (Ostara and Fresco). At later harvest (60-70days after emergence)
no difference between varieties.

Certified seed potato from seed potato area was much better (in yield and
size of tubers) than local seed.

Keywords: potato, irrigation, planting material, variety.

Tables:

1. Structure of tuber yield depending on harvesting period and cultivated
variety.

2. Structure of tuber yield depending on harvesting time and seed potato
origin.

3. Structure of tuber yield depending on harvesting period, variety type
and origin.

4. Structure of tuber yield depending on harvesting time and preparation
of seed potato tubers before planting.
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MĂSURI TEHNOLOGICE DE CRESTEREA PRODUCTIEI, ,
SI CALITĂTIILA CULTURA CARTOFULUI ÎN SUDUL, ,
OLTENIEI

II. INFLUENŢADESIMII DE PLANTARE ŞI A FERTILIZĂRII CU
AZOT

Marin DIACONU'

REZUMAT

După ce într-o experienţă anterioară complexă s-a investigat influenţa soiului
şi a materialului de plantare, s-au căutat surse de sporire a producţiei şi în unele
resurse tehnologice ca: desimea de plantare şi fertilizarea.

Într-o experienţă cu două soiuri, patru sisteme de administrare a azotului pe
un fond de P 100 K 100 kg/ha şi patru desimi de plantare s-a căutat varianta cea
mai favorabilă pentru obţinerea unor producţii mari şi de calitate. S-a constatat o
creştere a producţiei şi a calităţii la desimea de 50.000-60.000 plante pe hectar.

Fertilizarea cu aplicarea fracţionată a dozelor de azot s-a dovedit a fi cea mai
favorabilă din punct de vedere a producţiei dar şi a evitării poluării mediului ambiant.

Cuvinte cheie: cartof, densităţi, fertilizare cu azot.

INTRODUCERE

Este cunoscut fenomenul levigării în profunzime, până la nivelul apei freatice
a azotului pe soIurile uşoare-nisipoase.

Fenomenul are două laturi negative:
- pe de o parte pierderea substanţei nutritive prin levigare şi neutilizarea ei în

întregime, în special atunci când se administrează doze mari de azot o singură

dată, la pregătirea terenului;
- pe de altă parte la administrarea de doze mari la un singur termen, au loc

levigări maxime de azot în apa freatică cu consecinţe poluante grave.
O cale de satisfacere a nevoilor de azot a culturii de cartof la nivelul realizării

unor producţii mari şi cu o calitate fizică cât mai bună se pare a fi administrarea
fracţionată, în diferite fenofaze a dozei de azot (NEGRUŢI şi MIHAI, 1984).

ZAHAN şi colaboratorii (1975) constată că îngrăşămintele complexe aplicate
fracţionat au micşorat producţia.

, SCPC Mârşani
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COPONY şi colaboratorii constată într-o experienţă executată în reţea (1982)
că aplicarea fracţionată a produs o micşorare a producţiei la soiul Desiree în timp
ce la soiul Eba producţia a crescut.° altă cale de sporire a producţiei şi calităţii acestora este alegerea desimii
optime de plantare care să utilizeze intensiv terenul, dar să ofere spaţiu de nutriţie

şi asimilare cel mai raţional dezvoltării plantelor în câmp.
Cercetări cu privire la densităţi de plantare în zona de stepă au mai fost tăcute

de Ana CRĂCIUN (1994) la Tulcea şi mai recent de Aurelia DIACONU (1999) la
Mârşani, jud. Dolj.

Aceste două segmente tehnologice au constituit obiectivul cercetărilor lnenite
să completeze ansamblul de măsuri pentru mărirea producţiei şi calităţii cartofului
în zona de sud a Olteniei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat în perioada 1996-1998 la Staţiunea de Cercetare şi

Producţie a Cartofului - Mârşani, jud. Olt, pe un sol brun roşcat pe nisipuri cu o
textură luto-nisipoasă, având un conţinut în argilă de 12,5 humus 1,8% cu pH
5,95. conţinutul în principalele elemente nutritive a fost:

- azot total 0,1 mg%
- P

2
0

S
48 mg%

- K
2
0 3 mg%

În aceste condiţii de sol s-a amplasat o experienţă polifactorială cu următorii

factori şi graduări:

- factorul A- Soiul:
- Desiree
- Sante

- factorul B - Agrofondul fertilizant:
- N150, PlOO, KlOO la plantare;
- NIOO, PlOO, KI00 la plantare + N50 la răsărire;

- NIOO, PlOD, KIOO la plantare + N25 la răsărire,

N25 la 2 săptămâni după răsărire

- NlOO, PlOO, KIOO la plantare + N25 la răsărire

N12,5 după 2 săpt. de la răsărire

N12,5 după 4 săpt. de la răsărire

Factorul C - Densitatea de plantare: 30 000 pIlha
40 000 pIlha
50 000 pl/ha
60 000 pIlha

Recoltarea s-a efectuat la maturitate. Prelucrarea şi calcularea datelor rezultate
în urma cântăririi producţiei de tuberculi s-a făcut cu ajutorul calculatorului, utilizând
pachetul de programe MSTAT-C.

102 Anale I.c.pc.



Măsuri tehnologice de creştere a producţiei şi calităţii la cultura cartofului în sudul Olteniei ...

Pentru diferenţierea rezultatelor între variantele experimentale s-a utilizat testul
statistic Duncan.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Producţia cea mai mare de tuberculi, de 28,7 t/ha, s-a obţinut atunci când s-a
aplicat la pregătirea terenului NI00 kg/ha, iar resul de azot s-a administrat fracţionat

în 3 etape: 25 kg/ha la răsărire, 12,5 kg/ha la 2 săptămâni după răsărire şi 12,5 kg
după alte două săptămâni (tabelul 1).

Tabelul 1
Structura producţiei de tuberculi în funcţie de aplicarea fracţionată

a dozei de azot

Producţia totală Producţia cal. 1 Producţia cal. II-a
Agrofondul

tlha
Test

tlha
Test

tlha
Test

Duncan Duncan Duncan

N IsllooKIOO
26,2 AB 14,2 B 9,8 A

N loo+sllooK 1OO
23,6 B 13,0 B 9,0 A

N IOO+2S+2SP looK IOO
24,5 B 14,8 AB 8,2 B

N IOO+2S+12,S+12,SP looK 1OO
28,7 A 17,4 A 9,6 A

DS 0.05 3,5 2,88 1,1

Producţie mare s-a obţinut şi la administrarea întregii doze de N la pregătirea

terenului (N150 kg/ha, P 100 kg/ha şi KI00 kg/ha).
Când azotul s-a administrat în două etape (la pregătirea terenului 100 kg/ha şi

la răsărirea plantelor 50 kg/ha s-a realizat producţia cea mai mică 23,6 t/ha,
semnificativ diferită decât varianta fracţionată în patru etape. Se observă o tendinţă

de creştere a producţiei de la două spre patru fracţionări a dozei de azot. Această

tendinţă se repetă destul de fidel la cele două soiuri, Desiree şi Sante (tabelul 2). În
ambele cazuri producţia cea mai mare s-a obţinut la varianta unde azotul s-a
administrat fracţionat în patru etape (l00, 23, 12,5 12,5), 28 respectiv 29,5 t/ha.
Urmează ca nivel de producţie varianta cu administrarea întregii doze de azot într
o singură etapă, la pregătirea terenului.

La soiul Sante, diferenţele între variante sunt destul de mici în comparaţie cu
soiul Desiree, soi la care administrarea azotului fracţionat ar fi justificată şi din
punct de vedere economic, în cazul când operaţiunea s-ar face concomitent cu apa
de irigare, fără cheltuieli suplimentare.

Din punct de vedere a calităţii producţiei, exprimată prin proporţia de tuberculi
de calitatea 1, pe primul loc s-a situat varianta cu aplicarea azotului fracţionat în
patru etape.
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Tabelul 2
Structura producţiei de tuberculi în funcţie de aplicarea fracţionată

a dozei de azot

Producţia totală Producţia cal. 1 Producţia cal. II-a

Soiul Agrofondul Test Test Test
tlha

Duncan
tlha

Duncan
tlha

Duncan

NlSllooKIOO 27,5 ABC 14,3 BCD 10,7 A

N 100+SOP 100K100
25,7 CD 13,3 CD 10,3 A

Sante
N 100+2S+2SP 100K100 26,4 BCD 15,8 BC 8,8 CD

N 100+2S+12.5+12.5P 100K 100 28,0 AB 16,0 B 10,2 AB

N Isll00K100 24,9 D 14,1 BCD 9,0 BC

N 100+SOP100K100
21,8 E 12,7 D 7,7 DE

Desiree
N 100+2S+2SP 100K100 22,5 E 13,7 BCD 7,6 E

N 100+2S+12.5+12.5P 100K lO0
29,5 A 18,7 A 8,9 C

DS 0.05 2,35 2,68 1,15

Densitatea cuiburilor la unitatea de suprafaţă a fost, de asemenea, un factor
determinant al cantităţii şi calităţii producţiei (tabelul 3). Paralel cu creştereanumărului

de tuberculi plantaţi pe un hectar, de la 30 000 la 60 000, a crescut şi producţia

totală recoltată la maturitate, de la 24 t/ha la 29 t/ha. Creşterea mai semnifivativă

atât a producţiei totale, cât şi a producţiei marfă de calitatea 1, s-a înregistrat la
varianta unde s-au plantat 60 000 tuberculi la hectar. Variantele cu 40 000 şi 50
000 de plante nu s-au diferenţiat semnificativ nici între ele şi nici faţă de varianta
cu 30000 cuiburi/ha.

Tabelul 3
Structura producţiei de tuberculi în funcţie de densitatea de plantare

Densitatea de
Producţia totală Producţia cal. 1 Producţia cal. II-a

plantare tlha
Test

tlha
Test

tlha
Test

Duncan Duncan Duncan

3Omii cuiburilha 24,0 C 14,4 B 8,0 D

40 mii cuiburilha 24,8 BC 14,3 B 8,8 C

50 mii cuiburilha 25,2 B 13,8 B 9,4 B

60 mii cuiburilha 29,0 A 16,8 A 10,4 A

DS 0.05 0,82 0,8 0,5
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Cele două soiuri au reacţionat asemănător la acest element tehnologic (tabelul
4). Producţia a crescut odată cu creşterea densităţii, realizându-se la ambele soiuri
cele mai mari producţii la densitatea de 60.000 cuiburi la hectar. La soiul Desiree la
densităţile de 40.000 şi 50.000 cuiburi pe hectar creşterile nu sunt semnificative
faţă de 30.000 cuiburi la hectar. Abia la dublarea desimii apare un spor de producţie

de 4,4 tlha, asigurat statistic faţă de celelalte variante.
Tabelul 4

Structura producţiei de tuberculi în funcţie de soi şi densitatea de plantare

Densitatea de
Producţia totală Producţia cal. 1 Producţia cal. II-a

Soiul
plantare Test Test Test

tlha
Duncan

tlha
Duncan

tlha
Duncan

30 mii cuiburilha 24,6 CDE 14,7 B 8,0 E

40 mii cuiburilha 26,3 BC 14,5 B 9,9 B
Sante

50 mii cuiburilha 26,0 BCD 13,6 B 10,2 B

60 mii cuiburilha 30,5 A 16,5 A 11,8 A

30 mii cuiburilha 23,4 E 14,0 B 8,1 DE

40 mii cuiburilha 23,2 E 14,2 B 7,6 E
Desiree

50 mii cuiburilha 24,4 DE 14,0 B 8,7 CD

60 mii cuiburilha 27,6 B 17,0 A 8,9 C

DS 0.05 1,73 1,54 0,7

La soiul Sante, diferenţa semnificativă de 6 tlha la varianta cu 60.000 pl.lha faţă

de varianta cu numai 30.000 pl.lha face această variantă interesantă faţă de mărirea

densităţii la 40.000 respectiv 50.000 pl.lha unde sporul a fost în jur de numai 2,5 tlha.
Se pune însă problenla dacă valoarea de producţie acoperă cheltuielile

efectuate cu dublarea cantităţii de material de plantat.
Calitatea fizică exprimată prin proporţia de tuberculi de calitatea 1 nu a fost

afectată semnificativ de mărirea densităţii de plantare. O tendinţă de creştere a
procentului de tuberculi de calitatea a II-a pare să se manifeste la soiul Sante.

CONCUZII
1) Administrarea fracţionată a dozei de azot pe terenurile nisipoase, cu

administrarea ei în 3-4 etape la intervale de două săptămâni duce la creşterea

producţiei de tuberculi la hectar.
2) Administrarea fracţionată a dozei de azot îmbunătăţeşte calitatea fizică a

producţiei prin mărirea proporţiei de producţie marfă de calitatea 1.
3) Soiurile cercetate, Desiree şi Sante, au reacţionat asemănător ca tendinţă

diferind numai dimensiunea valorilor.
4) A~ministrarea fracţionată a azotului are efecte economice pozitive mai

VoI. XXVII 105



Marin DJACONU

ales dacă se administrează concomitent cu apa de udare sau cu lucrările de întreţinere

fără a necesita cheltuieli suplimentare.
5) Mărimea densităţii la plantare de la 30000 la 50000 sau 60000 cuiburi pe

hectar duce la o mărire a producţiei fără a afecta calitatea fizică a producţiei marfă.

6) Sporul de p!oducţie determinat de mărimea densităţii se justifică economic
numai în anii când preţul materialului de plantare este mic şi cheltuielile cu surplusul
de m~terial de plantare sunt acoperite de valoarea sporului de producţie.

In anii când cartoful pentru sămânţă este scump, se poate utiliza cu succes
desimea de 30000 cuiburi la hectar.
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TECHNOLOGICAL MEASURES FOR PRODUCTION AND
QUALITY INCREASE OF POTATO CULTURES IN SOUTH OF
OLTENIA

H. Int1uence of planting thickness and nitrogen fertilisation

Abstract

The most favorable variants for improving the yield and quanlity were tested
within an experiment including two varieties, four systems of nitrogen fertilization
based on PI00 and NI00 kg/ha and four different planting dens~ties.

Increasing the planting density to 60,000/ha and the split fertilization with
nitrogen are the most important measures to improve the uields and guality, to
reduce environment polution.

Keywords: potato, density, nitrogen fertilisation

Tables

1. Structure of tuber yield depending on split application of nitrogen dose.
2. Structure of tuber yield depending on split application of nitrogen dose.,.
3. Structure of tuber yield depending on planting density.
4. Structure of tuber yield depending on variety type and planting thickness.
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CERCETĂRI PRIVIND CONSUMUL DEAPĂLACARTOF
ÎN CON,DITIILE PODISULUl SUCEVEI, ,

Constantin SĂICU1

REZUMAT

Sunt prezentate în lucrare date privind consumul de apă la cultura cartofului
pe o perioadă de 25 ani (1975-1999). Consumul s-a determinat prin metoda
bilanţului. De asemenea, este prezentat consumul lunar şi zilnic în perioada de
vegetaţie. Pe lângă metoda clasică de determinare a consumului, sunt prezentate
două metode indirecte: Thornthwaite şi evaporimetrul Bac clasa A, pentru care s
au obţinut şi coeficienţi de corecţie.

Cuvinte cheie: cartof, consum de apă.

INTRODUCERE

Cartoful este una dintre culturile cu cerinţe deosebite faţă de apă. Cultivarea
în condiţii de rentabilitate se poate face doar în zonele umede, unde aportul
precipitaţiilor acoperă necesarul de apă, sau în zonele mai aride numai în condiţii

de irigare. Chiar şi în zonele umede, adesea se înregistrează ani sau perioade de
vegetaţie cu un aport mai redus de precipitaţii, când este nevoie să completăm

necesarul de apă prin irigaţie. Proiectarea unui sistem de irigaţie şi aplicarea udărilor

se poate face numai în măsura cunoaşterii consumului de apă (BOTZAN, 1972,
GRUMEZEA şi colab., 1989, NEGUŢI şi PLOAIE, 1976). Totodată, în asemenea
condiţii, este necesar să aplicăm şi o tehnologie corespunzătoare în vederea obţinerii

unui randament sporit la unitatea de suprafaţă (SĂICU, 1976, 1981; SĂICU şi

MARCU, 1996).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat la Suceava, pe un sol cernoziomoid levigat, ai cărui

indici fizici şi hidrofizici sunt prezentaţi în tabelul 1. Experienţa cuprinde un număr de
şase culturi, din care, în lucrarea de faţă, se prezintă rezultatele obţinute la cultura
cartofului.

Măsurarea apei de irigat s-a realizat volumetric cu ajutorul unui bazin metalic
calibrat, suspendat, iar administrarea apei pe parcele s-a făcut cu ajutorul unor
conducte din material plastic perforate.

1 S.C.A. Suceava
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Tabelul 1
Indicii fizici şi hidrofizici ai solului la Suceava

Adâncimea Gv
C Co I.U.A.

m (Urne)
O/o me/ha O/o me/ha O/o me/ha

0-0,5 1,42 25,00 1775 8,34 529 16,66 1183

0-1,0 1,46 24,62 3594 8,94 1305 15,68 2269

0-1,5 1,49 24,41 5456 9,30 2079 15,11 3377

Suprafaţa unei parcele a fost de 96 mp, din care 58 mp recoltabil.
Soiul utilizat în toată perioada de cercetare a fost Desiree. Determinarea

consumului de apă s-a făcut prin metoda bilanţului apei în sol pe o adâncime de 1,5 m.
Au fost luate în considerare precipitaţiile mai mari de 5 mm, măsurate la un

pluviometru montat în câmp. Determinările de umiditate s-au făcut la plantat, răsărit,

apoi decadal, înainte şi după udare, după ploi mai mari de 10 mm şi la recoltat.
Udările s-au aplicat atunci când umiditatea din sol a ajuns la 2/3 din LU.A., iar
adâncimea de udare a fost de 0,75 m.

Condiţiile climatice din perioada de cercetare, 1975-1999, sunt prezentate în
figura 1. Din punct de vedere termic s-a prezentat temperatura medie a sezonului
cald (aprilie-septembrie). Din cei 25 de ani de cercetare, trei au fost excesiv de
călduroşi, patru foarte călduroşi, unul călduros, opt medii, doi foarte reci şi şapte

excesiv de reci faţă de media multianuală.

Precipitaţiile anuale au caracterizat anii în funcţie de gradul de asigurare după

cum urmează: cinci ani excesiv de ploioşi cu o asigurare de sub 15%; patru ani foarte
ploioşi cu asigurare cuprinsă între 15-300~; patru ani ploioşi cu asigurare de 30-40 %;
cinci ani medii cu asigurare de 40-60 0,10, doi ani secetoşi cu asigurare cuprinsă între 60
70 % şi patru ani excesiv de secetoşi cu asigurare mai mare de 85%. Precipitaţiile de
vară, care influenţează consumul şi necesitatea aplicării udărilor, au fost destul de ridicate
în perioada de cercetare şi valorile acestora s-au încadrat sub 15% asigurare în 13 ani
(excesiv de ploioşi), între 15-30% asigurare cinci ani (foarte ploioşi), doi ani între 30
40% asigurare (ploioşi), doi ani cu asigurare cuprinsă între 40-600/0 (medii), un an
secetos şi doi foarte secetoşi (asigurare 70-85%). Precipitaţiile de iarnă au fost cuprinse
între 77-338 mm, gruparea anilor în funcţie de asigurare a fost după cum urmează:

patru ani excesiv de ploioşi, trei ani foarte ploioşi, cinci ani ploioşi, trei ani medii, un an
secetos, cinci ani foarte secetoşi· şi patru ani excesiv de secetoşi.
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"igura 1 - Gradul de asigurare a condiţiilor climatice din perioada 1975-1999
faţă de media multianuală

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Consumul de apă al cartofului În condiţii de irigare, În perioada de cercetare,
;te prezentat în tabelul 2. Astfel, consumul total mediu este de 4301 mc/ha, cu
tlori cuprinse Între 3174 şi 5503 mc/ha. Acest consum este repartizat în perioada
: vegetaţie după cum unnează: 24% de la plantat la 1 iunie, 25% În luna iunie,
% În luna iulie şi 19% de la 1 august la recoltat. Consumul diurn mediu este de
mJ/ha, în perioada plantat - 1 iunie, 37 mJ/ha, în luna iunie, 44 mJ/ha În luna
ie şi 29 mJ/ha de la 1 august - recoltat. Deci consumul maxim diurn la cartof se
'egistrează în luna iulie şi este de 44 m3/ha, lună care trebuie luată În considerare
dimensionarea sistemelor de irigaţie.
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Tabelul 2
Consumul de apă în perioada de vegetaţie ia cartof (1975-1999)

Consum de apă (mc/ha)

Anul
Semănat -

l.VI-l.VII
l.VII - 1.Vm-

Total
1.VI 1.Vm recoltat

Total Zilnic Total Zilnic Total Zilnic Total Zilnic (mc/ha)

1975 1356 25 1218 41 1324 43 530 21 4428

1976 886 18 965 32 1410 45 1197 26 4458

1977 936 16 956 32 1099 35 1124 37 4115

1978 1824 36 1057 35 1319 43 1303 35 5503

1979 849 20 1313 44 1131 37 1163 35 4456

1980 1069 25 968 32 1520 49 850 27 4407

1981 1624 31 1169 39 1564 50 1005 32 5~62

1982 1408 28 943 31 1261 41 386 19 3998

1983 817 16 1154 38 1321 43 360 24 3652

1984 1863 37 958 32 1387 45 1001 25 5209

1985 1161 22 1609 54 1341 43 371 34 4482

1986 777 15 915 31 1455 47 283 28 3430

1987 377 9 950 32 1313 42 1133 38 3773

1988 764 26 1022 34 1524 49 675 28 3985

1989 1177 19 1186 40 1010 33 - - 3373

1990 1167 19 1296 43 1391 45 368 31 4222

1991 964 19 1024 34 1465 47 612 29 4065

1992 546 20 986 33 1462 47 794 40 3788

1993 527 21 924 31 1141 37 582 32 3174

1994 590 20 1054 35 1396 45 829 20 3869

1995 557 11 863 29 1574 51 1039 34 4033

1996 936 23 1204 40 1558 50 1214 38 4912

1997 1110 24 1148 38 1220 39 626 19 4104

1998 1334 29 1894 63 1054 34 964 33 5246

1999 1589 26 943 31 1699 55 1253 34 5484

Media 1048 22 1109 37 1358 44 819 29 4301

% din
24 25 32 19 100

total
- - - -

Sursele de acoperire a consumului de apă, prezentate în tabelul 3, scot în evidenţă

ponderea mare a precipitaţiilor de aproximativ 75%, udările au participat, în medie,
cu 16,5%, iar rezerva internă (Ri - Rf) a avut o participare foarte mică, de numai
8,7%. Se observă că anii foarte ploioşi, în sezonul cald, 1983, 1991, 1997, precipitaţiile

au completat rezerva de apă a solului. Acelaşi fenomen s-a înregistrat şi în anii în
care ultima udare a fost aplicată spre sfârşitul sezonului de vegetaţie (1977, 1987).
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Tabelul 3
Surse de acoperire a consumului de apă la cartof

Consumul Rezerva solului Din
Din udări

Anul de apă (Ri - Rr) precipitaţii

(mc/ha) mc/ha % mc/ha % mc/ha %

1975 4428 398 8,9 3430 77,5 600 13,6

1976 4458 536 14,3 3322 72,3 600 13,4

1977 4115 +129 +3,1 3044 74,0 1200 29,1

1978 5503 400 7,3 4503 81,8 600 10,9

1979 4456 542 12,2 3014 67,6 900 20,2

1980 4407 916 20,8 3491 79,2 - -
1981 5362 495 9,2 4267 79,6 600 11,2

1982 3998 898 22,5 3100 77,5 - -

1983 3652 +717 +19,6 4369 119,6 - -
1984 5209 203 3,9 4406 84,6 600 11,5

1985 4482 38 0,8 3844 85,8 600 13,4

1986 3430 106 3,1 1524 44,4 1800 52,5

1987 3773 +16 +0,4 1989 52,7 1800 47,7

1988 3985 177 4,4 3808 95,6 - -
1989 3373 341 10,1 2432 72,1 600 17,8

1990 4222 286 6,8 2136 50,6 1800 42,6

1991 4065 +1371 +33,7 5436 133,7 - -
1992 3788 379 10,0 2809 74,2 600 15,8

1993 3174 1204 37,9 1370 43,2 600 18,9

1994 3869 611 15,8 2058 53,2 1200 31,0

1995 4033 949 23,5 1884 46,7 1200 29,8

1996 4912 1334 27,2 2378 48,4 1200 24,4

1997 4104 +172 +4,2 4276 104,2 - -
1998 5246 1065 20,3 4181 79,7 - -
1999 5484 920 16,8 3364 61,3 1200 21,9

Media 4301 376 8,7 3217 74,8 708 16,5

Cu toate că, în perioada cercetată, au căzut cantităţi însemnate de precipitaţii

în sezonul cald, umiditatea solului a ajuns la nivelul plafonului minim, fiind necesar
să se aplice una sau mai multe udări, după cum urmează: în nouă ani (36%) s-a
aplicat o udare, în şase ani (24%) s-au aplicat două udări, în trei ani (12%) s-au
aplicat trei udări, iar în şapte ani (28%) nu a fost necesar să se aplice udări.
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Coeficientul de valorificare totală a apei (tabelul 4) exprimat în cantitatea de apă

consumată pentru un kg de tuberculi (mc/kg) prezintă o valoare medie de 0,212 m3/kg,
cu oscilaţii cuprinse între 0,070 - 0,176, adică 14,3 - 5,7 kg cartof pentru fiecare metru
cub de apă consumată. Coeficientul de valorificare a apei de irigaţie a avut o valoare
medie de 0,225 m3/kg, cu oscilaţii cuprinse între 0,120 - 0,606, adică 8,3 - 1,6 kg cartof
pentru fiecare metru cub de apă aplicat prin irigare. Din cele prezentate mai sus rezultă

că, în majoritatea anilor, apa de irigaţie a fost mai slab valorificată.

Tabelul 4
Producţia şi consumul de apă la cartof (1975 - 1999)

Norma
Coefic. de Coefic. de

Spor de
Consum Producţia

Număr de
valorificare valorificare

producţieAnul total tuberculi
udări irigaţie

a apei a apei de
la irigat

mclha kglha totale irigaţie
mclha

mclkg mclkg
kglha

1975 4428 32156 1 600 0,138 0,130 4615
1976 4458 36452 1 600 0,122 0,240 2500
1977 4115 48358 2 1200 0,085 0,162 7400
1978 5503 36844 1 600 0,150 0,528 1136
1979 4456 43563 2 900 0,102 0,160 5630
1980 4407 47929 - - 0,092 - -
1981 5362 52045 1 600 0,103 0,220 2727
1982 3998 48614 - - 0,082 - -
1983 3652 39655 - - 0,092 - -
1984 5209 41828 1 600 0,124 0,220 2740
1985 4482 46250 1 600 0,097 0,370 1630
1986 3430 49222 3 1800 0,070 0,150 12100
1987 3373 44558 3 1800 0,076 0,120 14950
1988 3985 36447 - - 0,109 - -
1989 3373 29039 1 600 0,116 0,606 990
1990 4222 31250 1 1800 0,135 0,187 9635
1991 4065 26743 - - 0,152 - -
1992 3788 36564 1 600 0,104 0,140 4300

1993 3174 26556 1 600 0,120 0,230 2609

1994 3869 30038 2 1200 0,129 0,130 9315

1995 4033 28222 2 1200 0,143 0,140 8571

1996 4912 33886 2 1200 0,145 0,171 7017

1997 4104 36395 - - 0,113 - -
1998 5246 34456 - - 0,152 - -
1999 5484 31122 1200 1200 0,176 0,150 8000

Media 4301 37928 1 708 0,117 0,225 5881

Între producţie şi consumul de apă este o corelaţie de tip y = a + bx + cx2
,

asigurată statistic (figura 2). În anumiţi ani, această corelaţie este perturbată de
regimul ridicat al precipitaţiilor.

112 Anale 1.C.PC.



Cerce/tiri privind consumul de apti la car/oF În condiţiile podişului Sucevei

60,000

50,000

m40,000
.s:::
:;,-.c
::;.....
rIS 30,000

:;:;
O
::;

"'C
O
'-c.. 20,000

10,000

......_...._...

/
/

y = 8,2633x + 3,8597

R2 = 0,2853

0,000
0,000 1,000 2.000 3,000 4,000 5,000 6,000

Consum apa mii mc Iha

Figura 2 - Corelaţia consum-producţie la cultura irigată a cartofului

Pentru determinarea consumului de apă, metoda cea mai corectă, dar şi cea
nai laborioasă, este cea prezentată în lucrarea de faţă, dar în lipsa unor asemenea
late diverşi autori au recurs la diverse metode indirecte de determinare a acestuia
BOTZAN, 1972; GRUMEZA şi colab., 1989). Dintre aceste metode cele mai
propiate valorile de cele ale consumului real se obtin prin metoda Thornthwaite,
are se bazează pe măsurarea temperaturii aerului după formula: .,

(
lO·t ) "~

el, 6 -r ::':~

şi metoda evaporimetrului Bac, care se bazează pe măsurarea evaporaţiţir'~~.-~
e la suprafaţa apei. ~
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În urma observaţiilor obţinute în şirul de ani privind consumul de apă

(evapotranspiraţia potenţială) la cartof şi valorile obţinute prin cele două metode
s-au obţinut coeficienţi de corecţie pe luni, pentru fiecare metodă, care sunt
prezentaţi în tabelul 5.

Tabelul 5
Valorile consumului lunar diurn la cartoful irigat obţinute prin metoda

bilanţului şi indirect după metoda Thornthwaite şi evaporimetrul Bac cI. A
(media 1975 - 1999)

Consum lunar diurn
Coeficienţide corecţie

(mc/ha zi)
Luna Evapori-

Metoda
bllanţului

Thornthwaite metrul Thornthwaite Bac clA
Bac cI.A

IV 18,0 14,4 24,2 1,25 0,74

V 25,2 28,9 34,2 0,87 0,74

VI 36,7 37,1 37,8 0,99 0,97

VII 43,9 39,5 38,9 1,11 1,13

VIII 30,9 35,0 34,8 0,88 0,89

Valorile acestor coeficienţi sunt asemănătoare, cu excepţia lunii aprilie când
diferă foarte mult. De asemenea, se constată că valorile coeficienţilor sunt
subunitare în mai (0,74 - 0,87), apropiate de unitate (0,97 - 0,99) în iunie,
supraunitare (1,11 - 1,13) în iulie şi subunitare (0,88 - 0,89) în luna septembrie.

Deci atunci când avem nevoie să determinăm consumul de apă la această

cultură în zona Podişului Sucevei, putem utiliza temperaturile pe baza cărora se
determină evapotranspiraţia şi se înmulţeşte cu coeficienţii din tabel.

CONCLUZII

1. Consumul mediu de apă la cartof, în condiţii de irigare, la Suceava, este
de 4301 m3/ha, cu un consum mediu diurn de 22 m3/ha.zi până la 1 iunie, 37 m3

/

ha.zi în iunie, 44 m3/ha în iulie şi 29 m3/ha.zi de la 1 august la recoltare.
2. În realizarea consumului, precipitaţiile au ponderea cea mai mare, de

aproximativ 75°,/0, udările o pondere de 16%, iar rezerva internă de numai 90/0.
3. Pentru determinarea indirectă a consumului de apă, rezultate bune s-au

obţinut cu metoda Thornthwaite şi evaporimetrul Bac clasa A, pentru care s-au
stabilit coeficienţi de corecţie.
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RESEARCH REGARDING WATER CONSUMPTION FOR POTATO,
UNDER THE CONl)ITIONS EXISTING IN SUCEAVA PLATEAU

Abstract

Data are presented in this work, regarding water consumption for potato
growing, coveringa period of time of25 years (1975-1999). The water consumption
was establised by sum method.

In the same time it is presented the monthly and dayly consumption during
vegetation period. Besides the clasical methods are presented: Thornthwaite and
BAC evaporation-meter, class A, for which the"correction coefficients have been
obtained.

Keywords: potato, water consumption
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CERCETĂRIPRIVIND ÎMBUNĂTĂTIREA UTILAJELOR SI, ,
A TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE SPECIFICE
CULTURII CARTOFULUI

Mircea CARASI

REZUMAT

Printre preocupările prioritare ale laboratorului de mecanizare din cadrul S.C.A.
Suceava s-au aflat cercetările privind îmbunătăţirea utilajelor şi a tehnologiilor de
mecanizare, specifice culturii cartofului, în condiţiile mai dificile de sol, climă şi relief
existente în zona deservită. Printre utilajele şi organele de lucru cu caracter de unicat
prezentate menţionăm: transportorul cu acţionare hidrostatică pentru alimentarea
maşinilor de plantat, aparat de distribuţie şi maşină de plantat cartofi încolţiţi, organe de
lucru specializate pentru formarea şi întreţinerea biloanelor de cartofi, echipament pentru
tocat vreji şi resturi vegetale montat în. faţa tractorului, metode şi dispozitive de reducere
a impurităţilor la recoltare şi combină de recoltat cartofi pe două rânduri.

Cuvinte cheie: cultura cartofului, mecanizare, echipamente, tehnologie.

INTRODUCERE

În cei aproape 25 de ani de. activitate, laboratorul de mecanizare de la S.C.A.
Suceava a abordat o tematică de cercetare diversificată, specifică judeţului Suceava,
cât şi altor zone cu condiţii asemănătoare.

O atenţie deosebită s-a acordat adaptării utilajeelor folosite în mecanizarea
lucrărilor la culutra cartofului pe soIurile grele, elaborării de noi tehnologii de
mecanizare şi reducerii consumului de combustibil.

Printre preocupările majore s-au înscris şi cercetările referitoare la
îmbunătăţirea indicilor calitativi de lucru şi exploatare prin realizarea de noi organe
active, echipamente şi maşini agricole pentru unele lucrări din câmpurile
experimentale, cât şi pentru unele condiţii particulare ale micilor exploataţii agricole.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Lucrarea cuprinde o sinteză a principalelor realizări ale laboratorului de
mecanizare· din Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava, într-o perioadă mai lungă

de timp. În cadrul laboratorului au fost create unele maşini, utilaje şi dispozzitive
specifice culturii carotuflui pe soIuri mai grele.

I S.C.A. Suceava

116 Anale I.CP.C



Cercetări privind îmbunătăţirea utilajelor şi a tehnologiilor de mecanizare specifice culturii cartofului

Cu noile maşini, utilaje şi dispozitive s-au organizat agregate şi sisteme de
maşini adecvate culturii cartofului penntru sămânţă şi cartofului timpuriu.

S-au elaborat şi tehnologii de utilizare a noilor sisteme de maşini completate
cu creaţiile proprii. Noile maşini, utilaje şi dispozitive au fost încercate în condiţii

experimentale şi de producţie, confirmându-se principalii parametri de productivitate
şi calitate specifici fiecărei lucrări şi fiecărei maşini.

Datele obţinute au fost prelucrate statistic şi apoi interpretate.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Luând în considerare marile greutăţi ce apar în mecanizarea culturii cartofului
pe tipurile de sol" din zona de influenţă a S.c.A. Suceava, cercetările întreprinse au
vizat întreaga gamă de lucrări din cadrul tehnologiei de mecanizare a acestei culturi.

Îmbunătăţirea indicilor de exploatare a maşinilor de plantat cartofi tip SaBP s
a realizat atât prin mărirea lăţimii de lucru, cât şi prin mecanizarea alimentării cu
tuberculi a acestora (LAVRIC, 1981). Pentru creşterea productivităţii prin reducerea
timpului de staţionare a maşinilor de plantat ca şi eliminarea muncii manuale la
alimentarea cu tuberculi, s-a realizat un transportor cu acţionare hidrostatică (figura1).

Figura 1 - Transportor cu acţionare hidrostatică pentru alimentarea
maşinilor de plantat cartofi

Materialul de plantat, basculat dintr-o remorcă special amenajată în acest scop,
este preluat de o bandă transportoare de tip cu radeţi şi distribuit în buncăre le
maşinii. Utilizarea transportorului a condus la creşterea capacităţii de lucru a
maşinilor de plantat cu 40-50%.

Productivitatea la plantat săa îmbunătăţit şi prin realizarea unui cadru cu sistem
de rulare ce permite cuplarea a trei secţii de tip SaBP. Astfel s-a mărit lăţimea de
lucru a maşinii de la 2,8 m la 4,2 m, determinând creşterea productivităţii cu 28
30%, iar metoda a fost generalizată în toată ţara, în anul 1980.
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Distribuirea îngrăşămintelor chimice precum şi a insecticidelor granulate
concomitent cu plantatul s-a realizat prin adaptarea unor echipamente
corespunzătoarela maşinile de plantat cartofi. Cele mai bune rezultate la distribuirea
îngrăşămintelor cchimice pe rând s-au obţinut prin montarea distribuitoarelor de
tip F6, metoda fiind extinsă în toată ţara, în anul 1980. Pentru distribuirea
concomitent cu plantatul a insecticidelor granulate s-a adaptat un dispozitiv pentru
doze reduse, de tipul cu caneluri. Utilizarea metodei de distribuţie pe rând a generat
reducerea de cinci ori a cantităţii de insecticid administrat pe unitatea de suprafaţă

şi eliminarea a două lucrări distincte (împrăştiat şi încorporat). Reducerea
considerabilăa preţului de cost, diminuarea poluării şi a tasării solului sunt efectele
realizării concomitente a lucrărilor prezentate.

În vederea plantării cartofului pe suprafeţe mici şi greu accesibile sau cu forme
neregulate, ce nu permit folosirea utilajelor existente, cercetările întreprinse (CARAS,
1995) au condus la realizarea a două tipuri de maşini de plantat cartofi - una pe un
rând şi alta pe două rânduri. Greutatea redusă şi uşurinţa în manevrare permit, ca la
tractarea maşinii de plantat pe un rând (figura 2), să se folosească atât tracţiunea

hipo, cât şi a uItor motocultoare. Autonomia de lucru de 180-250 m, .precizia de
plantare (73,4-76,8% distanţe normale), precum şi realizarea unei productivităţi de
circa 1 ha/schimb au făcut ca aceasta să fie apreciată de cultivatorii de cartof din
zona premontană (CARAS şi LAVRlC, 1991). O altă preocupare a laboratorului de
mecanizare de la S.C.A. Suceava a constituit-o mecanizarea plantării cartofului
încolţit. Pentru mat~ţializarea avantajelor ce le prezintă încolţirea tuberculilor
(BERlNDEI şi BRIA, 1982), este important ca la plantarea acestora să se evite cât
mai mult posibil rupe~eaşi vătămareacolţilor. Fragilitatea calţilor este determinată şi

de neuniformitatea,lungimii lor. Intemp~riile climatice decalează de multe ori perioada
de plantare faţă dd etapa estimată la punerea cartofului la încolţit.

Figura 2 - Maşina de plantat cartofi pe un rând
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Maşinile de plantat răsad MPR, prevăzute şi cu aparate de plantat de tip rotor
cu celule, sunt evitate de utilizatori datorită concentrării deosebite şi poziţiei

incomode a muncitorilor de deservire.
Realizarea unui aparat de distribuţie adecvat este cu atât mai necesară, cu cât

cererea crescută de cartofi timpurii şi rentabilitatea deosebită a culturii impun
efectuarea mecanizată a lucrării de plantat.

Pentru a reduce la niinim vătămarea colţilor, în conceperea şi realizarea
aparatului de distribuţie s-a avut În vedere ca numărul intervenţiilor mecanice asupra
tuberculilor să fie redus Ia minim, înălţimea de cădere liberă pe sol să fie de maxim
100 mm, iar piesele active să fie căptuşite cu un material elastic.

S-a optat pentru realizarea unui aparat de distribuţie format dintr-o bandă de
cauciuc pe care s",au montat un număr de 12 cupe (CARAS, 1996). S-au
experimentat două variante de montare a benzilor cu cupe. Varianta de montare
verticală (V 1) a fost utilizată în cazul autoalimentării aparatului de distribuţie.

Montarea orizontală s-a folosit în cazul alimentării manuale (V
2
).

al bl

Figura 3 - Schema de principiu a aparatului de distribuţie tip bandă cu cupe
a - cu autoalimentare; b- cu alimentare manuală

1 - roată antrenare; 2 - brăzdar; 3 - bandă cu cupe; 4 - ghidaj;
5 - roată lanţ interschimbabilă; 6 - transmisie intermediară;

7 - rolă antrenare bandă; 8 - rolă ghidare; 9 - obturator cu semirole;
10 - buncăr

Experimentarea celor două variante ale aparatului de distribuţie s-a făcut cu
tuberculi de cartofi de formă rotl.ind-ovaIă, cu dimensiuni cuprinse între 30 şi 60mm,
ce au avut colţi formaţi la lumină, cu lungimea de maxim 20 mm. Schema de
principiu a aparatului de distribuţie de tip bandă cu cupe este prezentată în figura
3. Determinările efectuate (tabelul 1) scot în evidenţă faptul că cele două variante
ale aparatului de distribuţie se diferenţiază net prin indicii calitativi realizaţi. Ruperea
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colţi1or este mult mai redusă în cazul alimentării manuale. 'în cazul autoalimentării

aparatului de distribuţie (VI)' indicii referitori la vătămarea colţilor s-au înrăutăţit

în mod evident datorită modificării în permanenţă a poziţiei tuberculilor din buncăr

sub acţiunea cupelor şi frecării colţilor de ghidajul benzii pe porţiunea descendentă

a acesteia, unde sunt transportaţi pe spatele cupei (10,42-17,78% colţi rupţi).

Tabelul 1
Indici calitativi de lucru obţinuţi la experimentarea celor două variante de

aparate de distribuţie a cartofilor încolţiţi

Viteza Modul de distribuţie
Procentul de Gradul

benzii cu vătămări al colţilor de
Varianta cupe Cupe Cupe cu Cupe Colţi Colţi vătămare

cu 1 tub. 2 tub. goale rupţi vătămaţi

V P L V.. V.. G
n Pd s v

0.191 88.67 2.67 7.33 10.42 18.07 16.44

VI 0.321 87.33 2.67 8.67 10.94 19.30 17.37

Bandă cu cupe 0.451 88.00 3.33 7.34 11.97 21.00 18.97

cu 0.634 85.34 4.00 9.33 13.51 24.32 21.62
autoalimentare 0.795 84.67 4.00 10.00 15.91 28.92 25.55

0.940 83.34 6.00 10.00 17.78 31.94 28.43

0.191 99.33 - 0.66 2.62 3.84 3.90

V2 0.321 96.67 - 3.33 2.53 5.80 4.46

Bandă cu cupe 0.451 94.67 2.00 3.33 3.15 7.53 5.66

cu alimentare 0.634 88.67 4.67 6.67 3.59 8.97 5.58
manuală 0.795 77.33 6.67 15.33 4.89 10.06 8.24

0.940 60.67 10.67 26.00 8.05 10.92 11.69

În ceea ce priveşte distribuţia tuberculilor pe rând, în cazul primei variante,
procentul de cupe cu un singur tubercul (P

n
) a fost cuprins între 83,34% şi 88,67%,

în timp ce proporţia de cupe fără tuberculi (LJ a variat între 7,33 şi 10%. În cazul
celei de a doua variante, indicii referitori la distribuţie sunt puternic influenţaţi de
creşterea vitezei benzii.

Astfel, procentul de cupe cu un tubercul (P
n
) variază în limite largi: 99,33% la

viteza minimă şi 60,67% la viteza maximă de experimentare. Acest fapt se explică

prin imposibilitatea muncitorului de deservire de a manipula corect, în unitatea de
timp, un număr din ce în ce mai mare de tuberculi. Procentul de peste 10°,10 colţi

rupţi exclude folosirea primei variante la plantarea cartofilor încolţiţi.

Reprezentarea grafică din figura 4 a indicilor de lucru realizaţi de aparatul de
distribuţie cu alimentare manuală permite alegerea vitezei maxime a benzii cu cupe,
pentru care valorile parametrilor urmăriţi sunt în limitele acceptate.
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Figura 4 - Influenţa vitezei benzii cu cupe asupra principalilor indici
calitativi de lucru realizaţi de aparatul de plantat cu alimentare manuală

Figura 5 - Echipamentul de plantat cartofi încolţiţi montat pe cadrul
maşinii 4 SaBP

Viteza benzii cu cupe trebuie să fie mai mică de 0,4 m/s, viteză la care un
muncitor experimentat reuşeşte să manipuleze tuberculii încolţiţi fără a provoca
vătămarea a mai mult de 5% din colţişi fără a lăsa mai mult de 4% cupe fără

tuberculi.
Aparatul de distribuţie prezentat a stat la baza construirii unui echipament de

plantat cartofi încolţiţi pentru maşina 4 SABP (figura 5) şi a unei maşini de plantat
pe două rânduri (figura 6) pentru tractoare de 27-45 CP, ce au realizat indicii de
lucru prezentaţi în tabelul 2 (CARAS şi RUSSU, 1992).
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Fig·ura 6 - Masina de "'f~mtat tuberculisi butasi seminceri, l' ."

Tabelul 2
lndid de lucru realizaţi la plantarea cartofilor încolţiţi

Distanţa Distanţa Modul de distribuţie
Procentul de Gradul de

reglată medie vătămări vătămare

Între realizată Distanţe Plantări Lipsuri Vătămări Vătămări

Agregat tuberculi normale dubÎe simple (0- grave medii
;pe rând (0,5'-1,5)do (0-0,05) do 0,5)do (colţi rupţi)

D Dm D p. L V V G,.
" , , • m

cm cm % % % % % %

U650+4SaBP
cu echipament 19.5 19.2 93.0 4.4 2.6 2.45 4.61 3.99

pentru plantarea
cartofilor 21.5 21.8 92.0 4.3 3.7 2.40 4.63 3.94
încolţi~

L445+maşina 19.5 19.2 93.4 4.4 2.6 1.93 3.25 3.01
de plantat
tuberculi şi

25.0 24.4 95.3 3.8 0.9 1.65 2.73 2.56
butaşi seminceri

Precizia bună de plantare (93,4-95,3% distanţe normale), neinfiuenţată de
dimensiunile tuberculilor, precum şi unele facilităţi (amorsare şi golire rapidă,

distribuirea corespunzătoare a unui număr redus de tuberculi) au determinat
utilizarea frecventă a maşinii de plantat pe două rânduri în câmpurile experimentale.

Comparativ cu plantarea semimecanizată, utilizarea echipamentului de plantat
cartofi încolţiţi pe maşina 4 SaBP conduce la reducerea necesarului de forţă de
muncă manuală la plantat cu 5,5 zile/ha şi la eliminarea a două treceri ale utilajelor
pentru marcarea terenului şi acoperirea tuberculilor (CARAS, 1992).

Utilaje1e destinate efectuării mecanizate a lucrărilor de întreţinere la culturile
prăşitoare nu sunt prevăzute cu organe de lucru specializate pentru cultura cartofului,
care să prelucreze vârful si flancurile biloanelor. În lipsa erbicidelor, sau când din
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anumite cauze efectul acestora este diminuat, pe aceste zone ale bilonului se dezvoltă

un număr foarte mare de buruieni. În primăverile în care ploile abundente sunt
unnate de vânturi puternice, la suprafaţa biloanelor se formează o crustă foarte
rezistentă la sfărâmare şi penetrare. Influenţa negativă a neprelucrării

corespunzătoare a acestor zone se manifestă atât asupra răsăririi şi dezvoltării

plantelor, cât şi asupra procesului de recoltare mecanizată.

Utilizarea în exclusivitate a rariţelor pentru formarea bilonului la plantat cât şi

pentru refacerea formei. acestuia la rebilonat, în special la umidităţi mai ridicate ale
solului, determină compactarea .puternică a bilonului şi formarea - în interiorul
acestuia - a unor mari cantităţi de ,bulgări rezistenţi la smrâmare. Aceştia îngreunează

dezvoltarea normală a tuberculilor, determină scăderea indicelui de separare şi

majorarea gradului de vătămare a tuberculilor la recoltarea mecanizată.

Din aceste considerente s-au realizat şi experimentat mai multe tipuri de organe
de lucru specializate (figura 7) pentru această cultură (CARAS, 1996, 1997).

I
)@'

Figura 7 - Organe <le lucru specializate pentru prelucrarea biloanelor de
cartof

a - organ d(;l lucru rotativ cu colţi profilaţi;

b - organe de lucru rotative pentru flancuri;
c - organ de lucru profilat pentru prelucrarea vârfului şi flancurilor

bilonului înaintea răsăririi cadofului
d - dispozitiv de rebilonat cu discuri sferice
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Organul de lucru de tip rotativ cu colţi profilaţi (figura 7a) prelucrează rigola
şi flancurile bilonului. Prin mişcarea de rotaţie ce o execută, solul de pe flancuri şi

cel dislocat de cuţite este mărunţit prin înţepare şi sfărâmat îlnpreună cu buruienile
în zona răzuitoarelor de desfundare. Adâncimea de lucru lnaxilnă este de 5 cm.

Organele de lucru rotativ zimţate (figura 7b), sunt formate din două baterii ce
prelucrează fiecare câte un flanc albilonului. Lăţimea de lucru a unei baterii este
de 25 cm, iar adâncimea de lucru de 2-3 cm.

Organele de lucru pentru prelucrarea vârfului şi a flancurilor bilonului (figura
7c), realizate în colaborare cu AGRIMEB Botoşani, sunt montate prin intermediul
unor suporţi speciali pe cadrul cultivatorului, în intervalul dintre secţii. Ele lucrează

pe vârful bilonului, fOfIna profilată asigurând prelucrarea concomitentă a vârfului
şi a părţilor superioare ale flancurilor. Adâncimea de lucru este de 4-5 cm. Ele se
pot utiliza până în momentul în care colţii sunt la o adâncime mai mare de 5 cm de
vârful bilonului.

Dispozitivul de rebilonat cu discuri (figura 7d) este format din două discuri
sferice, lnontate prin intermediul unui suport special, ce pennit reglarea înclinării

acestora. Acestea se montează pe secţiile cultivatorului, în suportul pentru fixarea
rariţelor.

Zonele bilonului prelucrate de organele de lucru experimentate sunt prezentate
în figura 8.

1 I~'I ~ i: ti' I i
+-. . i . ',' :

~'U1;~"", ~ ~I~
-'_._ ..._~.._ .....__ .__ . - ._---_.__..~-~._._ ....---..... '

\tia 1 V2a ~a i lia

Figura 8 - Zonele bilonului prelucrate de organele de lucru experimentale:
Via - cuţit săgeată mare şi cuţite unilaterale (varianta martor);
V2a - cuţit săgeată mare şi organ de lucru de tip profilat cu colţi;

V3a - cuţit săgeată mare şi organe de lucru rotative zimţate pentru
prelucrarea flancurilor bilonului;

V~a - cuţit săgeată mare, cuţiteunilateraleşi organ de lucru pentru
prelucrarea vârfului bilonului.
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Figura 9 - Variantele de montare a organelor de lucru la lucrarea de prăşit

În figura 9 sunt prezentate variantele de lTIOntare a organelor de lucru la
lucrarea de prăşit.

La plantare s-au realizat biloane atât cu discurile, cât şi cu rariţele. Pe fundul
rigolei, la biloanele reali~ate cu discuri a rămas o rezervă de sol afânat, care a
favorizat lucrările de prăşit şi de rebilonat, în timp ce, în procesul de lucru al rariţei,

această zonă a rălTIaS tasată. Gradul de mărunţire a solului din bilon a fost mai lTIare
în cazul discurilor (880/0).

Până la răsărire s-au efectuat două lucrări de prăşit cu organele de lucru
prezentate în variantele V

1
-V

4
(a), urmate de lucrări de rebilonare, atât cu rariţele

(b), cât şi cu discurile (c), figura 10.
Tabelul 3

Indici de lucru realizaţi la lucrarea de prăşit

Biloane realizate la Biloane loealizate la

Specificaţie UM
plantare cu discuri plantare cu rariţa

Varianta Varianta

Via V2a V3a V4a Via V2a V3" V..ja
Gradul de mărunţire a solului % 88.3 93.7 96.5 94.3 83.0 89.5 94.0 92.8

Gradul de distr. a buruien. d.c.: % 48.3 81.2 93.7 95.4 44.7 81.5 93.3 92.7

- de pe vârf % - 37.5 85.4 88.7 - 42.6 87.2 89.4

- de pe flanc % 38.7 83.5 94.2 90.5 35.5 84.2 93.8 90.5

- din rigolă % 98.5 95.4 96.8 98.1 97.3 94.2 94.8 97.8

Indicii de lucru realizaţi la lucrarea de prăşit (tabelul 3) scot în evidenţă faptul
că organele de lucru experimentate, în comparaţie cu cele clasice, au contribuit la
majorarea gradului de mărunţire a solului cu 5-11 %. În acelaşi timp, se poate observa
că influenţa pozitivă a discurior utilizate la formarea bilonului la plantare asupra
gradului de mărunţire a solului s-a menţinut şi după lucrarea de prăşit (88,3%în
cazul organelor de prăşit clasice, utilizate pe biloane formate cu discuri, faţă de
83% în cazul biloanelor formate cu rariţe).
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În ceea ce priveşte gradul de distrugere a buruienilor de pe flancurile bilonului
şi de pe vârf, diferenţierea dintre variante a fost evidentă. Rezultatele cele mai
bune s-au înregistrat în cazul variantelor 3a şi 4a, când peste 90% din buruienile de
pe întreaga suprafaţă a bilonului au fost distruse.

După lucrarea de prăşit s-a efectuat lucrarea de rebilonat, utilizându-se organele
active prezentate în variantele b şi c din figura 10, refacerea formei bilonului făcându
se atât cu rariţele, cât şi cu discurile. Indicii de lucru rezultaţi în urma experimentărilor

sunt prezentaţi în tabelul 4, unde se disting variantele 3 şi 4, la care s-a înregistrat
cel mai mare grad de distrugere a buruienilor (94-97%). Cu organele de lucru
utilizate în prezent (VI)' acelaşi indice ajunge numai la 62-63%.

Tabelul 4
Indici de lucru realizaţi la lucrarea de rebilonat

Biloane realizate la Biloane realizate la

Specificaţie UM
plantare cu discuri plantare cu rariţa

Varianta Varianta

Vlb V
2b

V
3b

V 4b V
lb V 2b V3b

V 4b

Rebilonat cu rariţa

Gradul de rnărunţire a solului 88.7 96.1 98.9 95.0 82.3 92.8 95.9 91.1

Gradul de distr. a buruien. d.c.: 61.8 86.8 96.4 95.2 62.2 87.6 94.2 95.8

- de pe vârf 15.2 45.3 93.7 94.1 13.1 41.8 92.8 94.3

- de pe flanc % 57.2 90.3 95.8 95.0 58.3 92.0 94.8 93.7

- din rigolă 99.1 98.7 99.5 98.8 98.8 99.0 97.9 99.3

Rebilonat cu discuri Vie V V 3e V 4e VIe V
2e

V 3e V 4e2e

Gradul de mărunţire a solului 90.3 98.7 99.1 97.2 84.5 94.3 96.2 94.6

Gradul de distr. a buruien. d.c.: 63.1 87.1 96.8 95.9 62.5 87.1 95.4 96.6

- de pe vârf % 11.4 44.8 92.5 94.5 10.4 40.2 93.2 95.2

- de pe flanc 62.7 91.7 96.4 97.2 60.4 94.5 95.3 96.8

- din rigolă 98.8 98.0 99.2 99.0 96.8 98.1 96.2 97.6

După răsărirea cartofului s-a mai efectuat încă o lucrare de prăşit şi rebilonat
cu secţia cultivatorului echipată cu un cuţit săgeată şi cu rariţa.

Înainte de recoltare, pentru biloanele neafectate de roţile tractorului, s-au
determinat procentul de bulgări (tabelul 5) şi masa buruienilor existente pe biloane
(tabelul 6).

Realizarea unui bilon mai afânat la plantare şi rebilonarea cu discuri a condus
la majorarea cantităţii de pământ uşor separabil cu circa 8%. Utilizarea şi a organelor
suplimentare de mărunţire a determinat, faţă de variantele clasice Ia şi Ib, majorarea
aceluiaşi indice cu circa 10% (4a şi 4c).

Referitor la masa buruienilor existente la recoltare (tabelul 6), se disting
variantele 3 şi 4, la care s-au recolatat cele mai mici cantităţi de buruieni, cu 37%
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până la 45% mai mici decât la variantele martor la şi 1b. În lucru, cele mai bune
rezultate sub aspectul siguranţei în exploatare s-au obţinut prin utilizarea organelor
de lucru profilate, prezentate în figura 7c.

Îmbunătăţirea indicilor de lucru prin utilizarea unor organe de lucru
suplimentare demonstrează necesitatea echipării cultivatoarelor şi cu organe de
lucru specializate pentru cultura cartofului.

Superioritatea utilizării discurilor la formarea şi refacerea biloanelor a fost
mai evidentă când terenul a fost pregătit corespunzător şi umiditatea solului a fost
mai ridicată.

în cazul în care nu se poate realiza o pregătire corespunzătoare şi la adâncimea
dorită a patului germinativ, când umiditatea solului este foarte scăzută sau prognoza
meteo impune o mai bună acoperire cu pământ a tuberculilor, este de preferat
utilizarea rariţelor la formarea biloanelor.

Tabelul 5
Comopoziţia amestecului de pământ din bilon, inainte de recoltare (%)

Biloane realizate la Biloane realizate la
plantare cu discuri plantare cu rariţa

Specificaţie Varianta Dimensiune bulgări Dimensiune bulgări

(cm) (cm)

(cm) 3-6 >6 (cm) 3-6 >6

!V1a+V 1h 75.8 14.7 9.5 70.6 18.5 10.9

Rebilonat cu V
7a

+V2h 77.7 15.3 7.0 73.2 19.7 7.1

rariţa V3a+V3b 76.1 16.4 7.5 72.1 19.7 8.2

V4a+V4h 80.3 12.7 7.0 75.5 16.9 7.6

Vb+V]" 77.8 13.9 8.3 73.4 18.1 8.5

Rebilonat cu V2a+V2c 81.2 11.5 7.3 75.3 17.7 7.0

discuri V1~+V1" 80.9 12.1 7.0 75.0 17.5 7.5

V4a+V4c 85.3 8.1 6.6 78.9 14.0 7.1

Pentru reducerea consumului de combustibil la recoltarea cartofului de
consum, în cadrul laboratorului s-a realizat un agregat format din tractorul U650 şi

un dispozitiv de tocare a resturilor vegetale amplasat în faţa acestuia (figura Il),
care efectuează concomitent cu recoltatul cartofilor cu maşina E649. În urma
determinărilorefectuate, (LAVRIC şi CARAS, 1987) a rezultat că avantajul metodei
constă în reducerea consumului de combustibil cu 17% faţă de situaţia în care
aceste lucrări s-ar efectua separat.
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Tabelul 6
Masa buruienilor existente la recoltarea pe biloane

Biloane realizate la Biloane realizate la

Specificaţie

plantare cu discuri plantare cu rariţa

Varianta
Total buruieni Total buruieni

+-% +-%

V.+V lb 100 100

Rebilonat cu V2.+V2b -22.8 -21.7

rariţa V3.+V3b -39.2 -38.6

V4.+V4b -39.2 -37.3

V +V -5.1 -3.6• le
Rebilonat cu Vo,+V'e -26.6 -25.3

discuri V3.+V3e -45.5 -43.4

V4.+V4e -43.0 -42.2

Figura 11 - Echipament purtat pentru tocat vreji şi resturi vegetale
concomitent cu recoltatul cartofilor

Datorită marilor greutăţi întâmpinate la recoltarea cartofului cu combina pe
soiuri grele, în vederea reducerii procentului de bulgări în masa de cartofi recoltată,

s-a experimentat metoda de recoltare divizată (LAVRIC, 1979). În acest sens, s-a
adaptat maşina de scos cartofi E649 (figura 12), prin montarea unui transportor
transversal ce deversează cartofii între biloanele alăturate şi s-au efectuat modificările
impuse la combina CRC-2 şi la maşina E684. Această metodă a condus la reducerea
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consumului de combustibil cu 20-30% şi a procentului de pământ în masa recoltată

în remorcă cu 7-10%.

Figura 12 - Maşina E649 echipată cu transportor transversal

Cercetările întreprinse privind construirea unui dispozitiv de separare a
impurităţilor cu dimensiuni mai mari şi mai mici decât cele ale tuberculilor (LAVRIC
şi CARAS, 1986 şi 1987), au condus la realizarea unui modul de separare finală,

ce are la bază criteriul formei geometrice (figura 13). Prin montarea pe modelul
funCţional de combină de recoltat cartofi pe două rânduri, realizată în cadrul
laboratorului de mecanizare (figura 14), s-a reuşit să se înregistreze, comparativ cu
maşina E684, o reducere a cantităţii de pământ din masa recoltată în remorcă cu
circa 25%, fără a produce o vătămare suplimentară tuberculilor.

Figura 13 -Modul de separare combinat
1 - transportor separator superior; 2 - transportor cu vergele;
3 - transportor separator inferior; 4 - transportor cu vergele;

5 - jgheab de colectare a fracţiilor mai mici de 30 mm;
6 - buncăr de colectare
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Figura 14 - Modelul funcţional de combină de recoltat cartofi echipată cu
modul de separare finală realizat la S.C.A. Suceava

CONCLUZII

Formele moderne şi eficiente de organizare a exploataţiilor agricole implică

şi ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole. În condiţiile în care peste
90% di suprafaţa arabilă este în proprietate privată, diversificarea tipodimensională

a utilajelor agricole constituie o necesitate obiectivă.

Tipurile de sol din zona culinară, repartiţia precipitaţiilor, perioada redusă în
care se pot face lucrările mecanice la umi4itatea optimă a solului, constituie factori
de care trebuie ţinut cont în proiectarea şi realizarea utilajelor agricole, a organelor
de lucru şi chiar a tractoarelor.

Neregularitatea formei unor parcele, generată de orografie, de emisari, panta
mare şi lăţimea mică a drumurilor de acces sunt impedimente ce impun reducerea
greutăţii utilajelor şi a zonei de întoarcere, creşterea manevrabilităţii şi a stabilităţii

agregatelor.
Luând în considerare faptul că este posibilă mecanizarea aproape totală a

culturii cartofului, indiferent de mărimea exploataţiilor, realizarea unei game
tipodimensionale de utilaje şi echiparea cu cele mai adecvate organe de lucru implică

experimentarea şi îmbunătăţirea continuă a acestora şi în condiţiile mai dificile pe
care le prezintă zona deservită de S.c.A.Suceava.
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RESEARCH ON EQUIPMENT IMPROVEMENT AND
MECANISATION TECHNOLOGIES SPECIFIC TO POTATO CROP

Abstract

The research on improvement of mecanisation equipment and technologies
for potato crop, in harder soil, climate and relief conditions of its zone, have
represented major concerns of the Suceava Agricultural Research Station
Mechanisation Laboratory. Between unique equipment and working bodies
presented the following ones are worth mentioning: the hydrostatic conveyer for
planting machine input, distribution machinery and spouted potatoes planting
machinee, working bodies specialized fir potato earth hill tillage, equipment for
vegetable rests and creeping stalks, assembled in front of the tractor, methods and
devices for harvest impurities reducing as weB as the two rows potatoes harvest
combine.
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Keywords: potato crop, mechanisation, equipment and technologies.
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type machine
6. The planting machine for tubers and seed cuttings
7. Working bodies specialized for potatoes earth hill tillage
8. Potatoes earth hill zones prosessed by experimental working bodies
9. Assembling variants of working bodies
10. Assembling variants of working bodies used in weeding and hoeing
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PRĂDĂTORII AFIDELOR

Daniela DONESCU1

INTRODUCERE

În natură există un număr mare de organisme care atacă afidele. Proporţia

speciilor prădătoare variază de la câteva specii de Anystidae şi Sphecidae, la aproape
toate speciile subfamiliilor Coccinellidae şi Syrphidae. Abundenţa speciilor afidofage
din culturile agricole variază în funcţie de zonă, istoricul şi caracteristicile culturilor.
Cele anuale tind să conţină din ce în ce mai puţine specii prădătoare afidofage,
comparativ cu culturile perene. În culturile anuale de cereale, sfeclă de zahăr şi cartof
se regăsesc doar 10% din numărul speciilor prădătoare prezente în culturile perene.

S-a constatat că nu toate stadiile de dezvoltare ale prădători lor se hrănesc cu
afide, existând variaţii chiar în sânul aceleiaşi familii. Larvele şi adulţii familiei
Coccinellidae se hrănesc exclusiv cu afide în timp ce din familiile Cecidomyidae şi

Syrphidae numai larvele sunt afidofage (FRAZER, 1988). Stadiile mobile ale speciei
Chrysopa oculata Say. consumă frecvent afide, în timp ce adulţii speciei Chrysopa
carnea Stephens nu sunt afidofagi (CANARD şi colab., 1984). Prădători importanţi

sunt considerate acele specii care consumă afide Într-o cantitate suficient de mare şi

cu o frecvenţă ridicată, astfel încât prezenţa lor în culturi să contribuie la o reducere
semnificativă a populaţiilor.

Este destul de dificil de separat efectele interacţiunii calităţilor plantelor gazdă
şi competiţia interspecifică asupra fecundităţii afidelor de acţiunea prădătorilor.

Prădătorii urmăresc abundenţa afidelor, dar uneori ajung prea târziu în culturi şi/

sau pleacă prea devreme, astfel încât nu pot fi consideraţi întotdeauna factori eficienţi

de reglare a acestor dăunători (ROBERT, 1997). Voracitatea, biomasa maximă sau
numărul prăzilor consumate de către un prădător, stabilesc limitele ratei
prădătorismului (FRAZER, 1988).

În cazul larvelor de cecidomiide, voracitatea variază de la IOla 20 de afide
consumate în timpul vieţii. Specia Harpalus rufipes (de Geer) - (Coleoptera
Carabidae) poate consuma peste 100 de indivizi de Myzus persicae (Sulz.) pe zi
(DAJOZ, 1987).

Comportamentul de căutare al unui prădător, abundenţa şi distribuţia prăzii

determină măsura în care acesta îşi poate satisface voracitatea. FLESCHNER (1950)
cuantifică comportamentul de căutare al prăzii ca metodă de· evaluare a eficacităţii

IICPC Braşov
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potenţiale a pr~Jdătorului. Adulţii speciilor de Cecidomyidae au eliminat necesitatea
căutării prăzii de către larvele lor prin selecţionarea coloniilor de afide (CURIO,
1976). Sirfidele adulte, printr-un comportament asemănător de depunere a pontelor
în apropierea coloniilor de afide, au redus necesitatea căutării prăzii de către primele
stadii larvare îi1fometate (CHANDLER, 1967). În schimb, larvele adultede sirfide
si adulţii de cocci~ellide sunt nevoite să caute prada, datorită voracităţii lor
(FRAZER, 1988) .... Creşterea cantităţii de pradă disponibilă duce la creşterea

numărului prădătorilor. Temperatura afectează toate ritmurile biologice, acţionând

diferenţiat asUpra prăzii şi a· prădătorilor. La temperaturi mai mari faţă de valoarea
critică, rata prădătorismului depăşeşte rata de înmulţire a afidelor (FRAZER, 1988).

Populaţiile de coccinell1'de sunt suficient de numeroase pentru a fi eficiente
în declinul numeric al populaţiilor de afide, dar acestea apar în' culturi când
temperatuf'a atinge 25°C. Intervenind atât de puternic în ciclurile biologice ale prăzii

şi prădători lor, temperatura acţionează indirect şi asupra eficienţei prădătorismului.

La 20°C, pe plante se găsesc de 20 ori mai multe carabide, faţă de numărul lor la
temperatura de 10°C. Se pare că temperaturile ridicate favorizează comportamentul
"cătărător" al carâbidelor (FRAZER, 1988).

, Acele specii prădătoare care consumă o mare varietate de insecte sunt
considerate non-selective sau nOij-specifice.

Comunităţile prădătorilor generali au un impact deosebit asupra afidelor. Spre
exemplu specia Agonum dorsale consumă în timpul nopţii cantităţi mari de afide
aflate pe plante, contribuind împreună cu alţi prădători la reducerea populaţiilor de
afide şi implicit a diseminării virusurilor plantelor (EDWARDS şi colab., 1979).

Familia CocCiltetlidae

Cuprinde 'peste 3000 de specii răspândite în întreaga lume. În Europa se
întâlnesc doar 100 de specii (IPERTI, 1974). În România, cele mai multe specii
(60%) au fost semnalate în Transilvania de către PETRI (1912). În Moldova, CÎRDEI
si colaboratorii (1963) au descris 37 de specii (citat de MOGLAN, 1997).
, Sunt insecte de talie mică sau mijlocie, cu partea dorsală convexă. Elitrele
sunt de obicei lucioase, de culoare galbenă, oranj sau roşie, cu pete negre sau
negre cu pete albe, galbene sau roşii. Culorile vii avertizează asupra toxicităţii lor.

Majoritatea speciilor de coccinellide sunt prădătoare ale diferitelor homoptere,
dar pot accepta ca hrană o paletă destul de diversă de insecte. Coccinellidele afidofage
fac parte din Subfam. Coccinellinae, dar afidofagia este prezentă şi la reprezentanţii

subfamiliilor Scymninae şi Chilocorinae (FRAZER, 1988).
În ultimii ani sunt tot mai numeroase cercetările referitoare la tehnologiile de

creştere în masă, în laborator, în vederea stocării şi lansării coccinellidelor pe
suprafeţele unde dăunătorii depăşesc pragul economic de dăunare (CIOCHIA şi

colah., 1992; MOGLAN, 1997).
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Adulţii, depun ouăle într-o pontă ataşată de substrat. După eclozare, larvele
tinere rămân un timp în apropierea pontei, consumând ouă neeclozate, larve moarte
sau se măn~că într~ ele (FRAZER, 1988). În general, cele m'~i multe specii au o
singură, gen~raţie pe an. Există însă şi specii a căror număr de generaţii pe an
depinde de condiţiile de mediu, mai ales temperatura şi santitatea de hrană

disponibilă. Iernarea are loc în stadiul de adult, aflat în diapauză reproductivă.

Unele specii de Hippodamiq şi Coccinella formează în timpul iernii colonii mari.
Cele mai multe supravieţuitrsc de la un an la altul direct în câmp (IPERTI, 1974).

Specia Coccinella septempunctata L. detectează afidele de la distanţa de 1
cm. Aceşti prădători simt mirosul em~at de afide, precum şi feroIl)onii de alarmă.

Din punct de vedere al eficienţei de capturare a afidelor, există deosebiri
între stadiile de dezvoItar~ ale coccinellidelor. Larvele mari (L4) sunt mai eficiente
decât larvele tinere (Li - b2), iar adulţii sunt mai puţin eficienţi faţă de larvele mari
(FRAZER, 1988).

Coccinellidele consumă în afară de afide vii şi indivizii parazitaţi sau chiar
mumificaţ!, contribuind la reducerea semnificativă a ratei parazitismului şi implicit
a populaţiilor de afide (FRAZER, 1988). Comportamentul de căutare, voracitatea,
numărul speciilor de coccinellide şi temperatura determină eficienţa acestora.

Coccinella septempunctata L.

Specie foarte răspândită din zona litorală până în vârful munţilor, din tundră,

în Asia. Este comună în păduri, crânguri, culturi agricole şi livezi, preferând lanurile
de grâu, sfeclă, cartof, bumbac. Evită zonele umede.

C. septempunctata consumă un număr mare de specii de afide: Aphis fabae,
Aphis craccivora, Aphis gossypii, Aphis pomi, AcyrthRsiphon pisum, Hyalopterus
pruni, Megoura viciae, Aulacorthum solani, Myzus p~rsicae. Poate consuma însă

şi alte specii: Brevicoryne brassicae, Anoecia corni, Macrosiphum euphorbiae,
Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum. Prolificitatea speciei C.
septempunctata în condiţiile hrănirii cu diferite afide a fost de 52 ouă (MOGLAN,
1997). În natură există, în general, o sincronizare între dezvoltarea speciei C.
septempunctata şi populaţiile de afide (MOGLAN, 1997). În condiţiile din ţara

noastră, această specie are o singură generaţie pe an, deoarece depunerea pontei
durează mult şi variază calendaristic de la un an la altul.

Temperatura scăzută şi umiditatea ridicată duc la o scădere a consumului de
hrană atât în cazul adulţilor, cât şi al larvelor.

În Europa, iemarea adulţilor are loc în aglomerări mici, sub pietre, în sol, la
rădăcina plantelor. Dintre factorii abiotici cu rol important în reducerea populaţiilor

acestui prădător îl au insecticidele folosite pentru combaterea dăunătorilor din
culturile agricole. După tratamente se constată dispariţia acestei specii, dar şi o
refacere destul de rapidă a coloniilor de afide (MOGLAN, 1997).
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Ordinul Neuroptera

Neuropterele adulte sunt insecte terestre, crepusculare sau nocturne. Atât
larvele, cât şi adulţii sunt entomofage. Cele mai importante familii sunt:
Coniopterygidae, Hemerobiidae şi Chrysopidae. Rolul lor în limitarea populaţiilor

de afide este important mai ales în regiunile temperate ale lumii. De asemenea, s-a
constatat că activitatea lor este mai intensă în perioadele în care coccinellidele sunt
inactive sau chiar absente. Unele specii de chrysopide sunt înmulţite în masă pentru
a fi lansate în spaţii închise sau câmp (CIOCHIA şi colah., 1992).

Toate cele 3 stadii larvare ale celor trei familii sunt prădători activi, aşa cum
sunt de altfel şi cei mai mulţi dintre adulţi. La unele specii, adulţii se hrănesc cu
roua de miere, polen sau alte produse similare, obişnuinţă care le atrage în vecinătatea

afidelor sau a altor homoptere. Familiile Hemerobiidae şi Chrysopidae au atras
atenţia specialiştilor ca factori importanţi pentru combaterea biologică.

Familia Chrysopidae

Crisopidele sunt reprezentate în fauna lumii de următoarele genun:
Anisochrysa, Brinckochrysa, Chrysopa, Chrysoperla, Chryso trop ia,
Cunectochrysa, Italochrysa, Nineta, Rexa, Suarius (CANARD şi colab., 1984).

Genul Chrysopa cuprinde insecte predominant arboricole, dar există specii
care preferă vegetaţia joasă. Cu puţine excepţii, crisopidele nu sunt întâlnite în
habitatele xerofile. Speciile comune din culturile agricole şi cu vegetaţie joasă sunt,
în general, specii cu o mare capacitate de dispersie şi cu un spectru larg de hrană.

Chrysoperla (Chrysopa) carnea Stephens este cea mai bine cunoscută specie,
datorită capacităţii sale de a coloniza diferite culturi agricole o perioadă relativ
lungă din an. Astfel de specii pot rămâne toată viaţa în culturile agricole şi/sau pe
durata condiţiilor favorabile.

În afara speciei C. carnea, prezentă în toată zona Holarctică, s-au semnalat
specii cu o distribuţie mai restrânsă în funcţie de tipul de vegetaţie şi zona climatică.

în parcurile şi livezile create de om se pot întâlni specii cu o mare plasticitate
ecologică, prădători importanţi ai afidelor: Nineta flava, Chrysopa perla, Chrysopa
formosa, Chrysopa septempunctata, Anisochrysa flavifrons, Chrysoperla carnea
(CANARD şi colab., 1984)

în Europa se cunosc 56 de specii de Chrysopidae, ecologia a peste 22 de
specii a fost studiată în detaliu, stabilindu-se relaţiile acestora cu biotopurile, stadiile
de dezvoltare şi în special stadiul larvar.

Genul Chrysopa cuprinde insecte mici, de 8-10 mm, cu corpul fin, moale, de
culoare verde sau galben, uneori roz, cu aripi transparente, reticulate. Sunt insecte
care răspândesc un miros neplăcut. Depun oul pe plante, legat cu un fir lung.
Larvele sunt fusiforme, acoperite întotdeauna cu resturi din prada pe care o sug
(afide şi alte insecte mici).
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Crisopidele sunt prădători eficienţi datorită faptului că se află permanent în
căutarea prăzii. Comparând speciile Coccinella septempunctata şi Syrphus ribesii
cu Chrysoperla carnea, s-a constatat că faţă de specia M persicae, cea mai eficientă

a fost specia C. carnea. Deşi crisopidele sunt excelenţi prădători ai afidelor, eficienţa

lor variază considerabil în funcţie de specia prădătorului şi a prăzii, precum şi de
planta pe care are loc căutarea. Adulţii se hrănesc cu roua de miere, nectar şi

polen, dar pot fi şi prădători. Dintre cele 30 de specii al căror habitat de hrănire

este cunoscut, femelele a aproximativ 15 specii trebuie să consume afide înainte
de a depune ouăle. Speciile care nu au nevoie ca hrană de afide sunt mult mai uşor

folosite pentru creşterea în masă şi lansarea în câmp, deoarece se hrănesc cu
suplimenţi de hrană şi atractanţi (NEW, 1988; CIOCHIA şi colab., 1992).

Cea mai intens studiată este specia Chrysoperla carnea. Este comună în
biotopuri foarte diferite. Se întâlneşte de la nivelul mării până în vârful munţilor.

Este prezentă şi în biotopurile alterate de prezenţa şi activitatea umană, în special
în diferite culturi agricole, unde găseşte condiţii pentru dezvoltare şi hibernare.
Migraţia i-a permis să se instaleze rapid în habitate noi. Adulţii migrează cu
regularitate de pe vegetaţia ierboasă, pe care s-au dezvoltat larvele, pe arbori şi

arbuşti unde iemează până primăvara de unde se reîntorc pe ierburi pentru pontă.

Condiţiile optilne de reproducere ale speciei C. carnea sunt: temperatura 20°C şi

umiditatea relativă a aerului 80 %. Rata de reproducere este maximă când ziua are
15-17 ore de lumină (NE~ 1988). Stadiul larvar se dezvoltă bine când se hrăneşte

monofag cu una din următoarele specii de afide: A. sambuci, B. brassicae, M.
persicae. Performanţele reproductive ale adulţilor depind de specia afidei
consumate. Astfel, A. sambuci şi Macrosiphum rosae induc parţial sterilitatea, M
persicae permite prădătorului o excelentă reproducere, iar indivizii care consumă

B. brassicae şi Megoura viciae vor avea primăvara un număr redus de urmaşi

(CANARD şi colab., 1984).
Următoarele specii de crisopide au fost înmulţite în laborator: Chrysopa

abbreviata, Chrysopa septempunctata, Chrysopa perla, Chrysoperla carnea (NEW,
1988; CIOCHIA şi colab.,1992). Crisopidele au un potenţial ridicat de manipulare
în câmp, o longevitate şi o fecunditate mare, o rată de dezvoltare rapidă, fiind
considerate importante pentru combaterea biologică a afidelor.

Ordinul Diptera

Familia Syrphidae

Este una din cele mai mari familii de diptere, cuprinzând un număr mare de
genuri şi specii. Până în prezent se cunosc peste 4700 specii, dintre care 300 sunt
prezente în centrul şi estul Europei (CHAMBERS, 1988).

Adulţii de sirfide trăiesc pe ierburi şi flori fiind prezenţi mai ales în zonele
umede. Se hrănesc cu nectar şi polen. Adulţii au abdomenul de culoare strălucitoare
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cu benzi sau p.ete: galben~; s~u· albe pe fQnQ: negru, d~sen asemănător cu cel al
viespilor. Larvele sunt foarte diferite ca înfăţişare şi obiceiuri. Unele au corpul
foarte bombat, emisferic, plat ventral, asemănător cu o moluscă.

Adulţii depun ouăle pe plantele pe care sunt prezente colQniile de afide. Larvele
trec prin trei stadii intermediare şi după ce ating 1-2 cm lungime şi o culoare verde
sau brună pe fond. negru, devin ascuţite la capătul anterior şi turtite dorso-ventral.
Ele înţeapă corpul: prăzii, îl ridică de pe supn~faţa plantei şi extrag conţinutul lichid.
Ciclul biologic este univoltin sau multivoltin, iar diapauza apare în funcţie de
specie fie în stadiul de larvă, fie de adult sau pupă.

Cele mai multe specii afidofage sunt grupate în două triburi ale subfam.
Syrphinae: Syrphini şi Melanostomini, ambele cu cu o largă răspândire în lume. În
Syrphini se întâlnesc speciile: Metasyrphus corollae (Fabricius) şi Episyrphus balteatus
(de Geer), ambele relativ polifage. Cea mai studiată specie este E. balteatus.

Specii comune din tribul Melanostomini sunt: Platycheirus peltatus (Meigen),
P manicatus (Meigen) şi Melanostona scalare (Fabricius). Ac~stea prezintă o mare
importanţă economică, datorită prefe.r·inţei lor de a <iepune ponta în colonii de afide
mici (CHAMBERS, 1988). Alte specii sunt: Syrphus laternarius O.F.M., S. pyrastri
L., S. venustus, S. grossularius Mg.

Unele specii de afide constituie o hrană nepotrivită. Astfel, M corollae nu se
dezvoltă bine când consumă specia Cavariella theobaldi, iar mortalitatea larvelor
este ridicată când se hrănesc cu A. sambuci) specie toxică şi pentru coccinelle.

Eficienţa cu care larvele capturează prada şi timpul petrecut pentru
manipularea acesteia depinde de mărime<,l speciei prădătoare şi a prăzii. Primul
stadiu larvar al sp@ciei M perşjcae este captyrată cu succes în ~$% dintre cazuri şi

consumată în mai puţin de 2 minute de larvele mari de Syrphus rubesii, în timp ce
adulţii sunt capturaţi în P17QPorţie de 98% şi sunt consumaţi în 3,5 minute
(CHAMBERS, 1988).

Eficienţa larvelof de sirfide, ca prădători ai afidelor, prezintă o mare importanţă

în limitarea populaţiilor de afid~ din cultlltile agricole. În practică este dificil de
analizat relaţia dintre dinamica prădătorilor şi cea a prăzii, datorită prezenţei şi a
altor duşmani naturali, cum sunt coccinellidele.

Familia ltonididae (Cecidomyidae)

Cuprinde diptere de dimensiuni mici, majoritatea formelor având doar câţiva

mm. În anul 1847, RONDANI (citat de NIJVELDT, 1988) publică o descriere
detaliată a speciei Cecidomyia aphidimyza. Ulterior, această specie considerată ca
fiind cel mai eficient prădător din această familie, s-a numit Aphidoletes aphidimyza
(Rond). Deşi observaţiile lui Rondani au demonstrat că cecidomiidele se pot hrăni

cu diferite specii de afide care colonizează plante gazdă diferite, alţi entomologi
sunt convinşi că fiecare specie de afidă poate fi atacată de o specie distinctă de
cecidomiid (NIJVELDT, 1988).
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Adulţii sunt insecte fragile cu lungimea de 2,5-3,5 mm. Culoarea corpului
variază de la roşu la brun. Larva tânără cu o culoare portocalie transparentă, în
funcţie de conţinutul prăzii ingerate, poate fi galbenă, portocalie, maro sau gri.
Dezvoltarea are loc prin succesiunea a 3 stadii larvare. (NIJVELDT, 1988).

Sunt insecte nocturne, adulţii apar la primele ore ale dimineţii, dar fecundaţia

şi depunerea ouălor au loc mai ales după apusul soarelui. Masculii trăiesc 1-3 zile,
iar femelele 10-17 zile. Fiecare femelă poate depune aproximativ 100 de ouă,

preferând tulpinile şifrunzeIe plantelor infestâ,te cu afiâe (AZAB şi colab., 1966).
S-a constatat că numanilde ouă depus este proporţional cu abundenţa prăzii. Hrana
preferată a felnelelor o constituie roua de miere care le prelungeşte viaţa şi stimulează

depunereaouălor. Chiar şi lărvelenoi ec10zate se hrănesc cu rouă de miere
(NIJVELDT, 1988).

Primele stadii -larvare se deplasează activ de-a lungul plantei în căutarea

afidelor. Ele străpung corpul prăzii cu ajutorul unei perechi de mandibule tăioase,

care seamănă cu nişte';harpoahe, observabile pe capsula cefalică. După ce deschid
corpul afidei, îlancorează şi îi extrag conţinutul. S-a constatat că afidele atacate nu
încearcă şi de fapt nu"au nici o şansă de a se apăra. Pentru a le imobiliza, prădătorul

injectează în corpuLprazii o toxină. Larvele de Aphidoletes au nevoie de câteva ore
sau chiar de o ziîhtreagă _pentru a se hrăni cu o singură afidă.

În Europa, zbotul'Cl~cid(jmii~elor începe în luna mai, iar din iunie până în
septerribrie pot fi întâlnite larve care se hrănesc cuafide. La sfârşitul acestei perioade
larvele' c6boară în sol, hiberneâză~n cocon şi se împupează în primăvara următoare

(NIJVELDT, 1999).
Alte specii importante sunt: Cyphobremia, lsobremia, Phaenobremia.

Ordinul Heteroptera

Insecte mici, c:ie aproximativA-miu, eare traiesc pe : flori, frunze, prin crăpăturile

scoarţei. În lume se, g'ăsescpeste 400 de speciigropate în 3 subfamilii: Lasiochilinae,
Lyctocorinae -şi Anthocorinae. "Genurile Anthocoris şi Orius cuprind cele mai
importante specii pradă'mate aleafidelor. Sunt larg răspândite în Emisfera Nordică,

fiind componenţi importailţi'în cadrul programelor de combatere biologică. Cei
mai importanţi prădători 'ai afidelor sunt utmătoarele specii: Anthocoris nemorum
(Linnaeus), A. nemoralis(Făbricius), A. confusus (Reuter) şi Orius majusculus
(Reuter) (HODGSON, AVELING, 1988).

Este unanim recunoscută importanţa lor, în special datorită caracteristicilor
care îi fac agenţi ideali pentru combaterea biologică: eficienţa în căutarea prăzii,

abilitatea de -a se înmulţi rapid când prada este abundentă.

Iernează ca adulţi după ce a avut loc împerecherea. După apariţie, adulţii se
adună pe primele floriâle arborilor (Salix spp.), hrănindu-se cu insecte mici. Pentru
speciile din genul,Orius, polenul constituie o sursă importantă de hrană.

O,Jemelă de A.nemorumdepuneîn medie'~;@Hă,pezi cu !un,ma~imide 10 ouă
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pe zi. În total, o femelă depune cca. 200 de ouă. Dezvoltarea larvară este influenţată

de temperatură, cantitatea şi calitatea hranei. (HODGSON şi AVELING, 1988).
În funcţie de zonă pot avea 1-3 generaţii pe an. Cele mai multe specii se hrănesc

cu sucul şi polenul plantelor (Orius spp.), dar speciile A. nemorum, A. nemoralis şi A.
confusus sunt prădători generali. Afidele şi psilidele sunt consumate de specia A.
nemorum, iar Phorodon humuli constituie prada preferată pentru A. nemoralis. Specia
A. nemorum este un prădător mai general, comparativ cu speciile A. nemoralis sau A.
confusus, datorită perioadei mai lungi necesare dezvoltării sale.

Larvele tinere sunt prădători eficienţi când abundenţa prăzii este scăzută,

deoarece petrec mult timp cercetând nervurile frunzelor bazale ale plantelor
(AVELING, 1977). Deşi frunzele cu perişori încetinesc acţiunea de căutare, specia
A. nemorum preferă aceste suprafeţe, comparativ cu cele lucioase (BRUNNER şi

BURTS, 1975). S-a constatat că stadiul al 5-lea consumă aproximativ 50% din
totalul de hrană consumată în toată perioada de dezvoltare, iar stadiul al 4-lea 25%
(NIJVELDT, 1988). Datorită caracteristicilor care le fac agenţi ideali pentru
combaterea biologică, aceste insecte sunt în mod curent folosite ca parte integrantă

a acestor programe atât în câmp, sere, cât şi în spaţiile de depozitare.

Ordinul Coleoptera

Familia Carabidae

Prin abundenţa şi diversitatea lor (peste 40.000 de specii) (DAJOZ, 1987)
Coleopterele Carabidae constituie o componentă majoră a faunei prădătoare din
culturile agricole, păduri şi mediul deschis. Având în vedere dimensiunile şi regimul
de hrană, carabidele ocupă în ecosistem o nişă ecologică în care nu au practic
concurenţi. În funcţie de specie, regimul de hrană poate fi: strict zoofag sau
predominant fitofag (mai mult sau mai puţin specializat). Larvele, cu rare excepţii,

sunt prădătoare, iar unele sunt ectoparazite pe diferite insecte. Datorită abundenţei

şi polifagiei lor, carabidele controlează permanent populaţiile de insecte dăunătoare.

Eficienţa depinde de un complex de factori: intensitatea practicilor agricole şi

tratamentele cu pesticide. Compoziţia şi abundenţa faunei de carabide sunt
influenţate de tratamentele chimice, prezenţa sau absenţa îngrăşămintelor naturale,
adâncimea de mobilizare a solului, tipul culturii, asolamentul, modificările din
rotaţia culturilor şi a mediului înconjurător (STORK, 1992).

Carabidele sunt greu de capturat şi de înmulţit, iar comportamentul de hrănire

este perturbat în condiţii de captivitate. Cele mai multe specii caută hrană în mod
activ, la suprafaţa solului. Unele specii se caţără pe vegetaţia ierboasă în căutarea

hranei animale sau vegetale. Acest comportament a fost observat la diferite specii
din genurile: Amara, Ophonus şi la specia Platynus dorsalis (Pontoppidan). Unele
carabide (Calosoma) sunt arboricole. Cele mai multe specii forestiere au activitate
nocturnă, în timp ce speciile întâlnite în spaţiile deschise au o activitate preponderent
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diurnă. Bembidion lampros Herbst şi Trechus quadristriatus detectează prada vie
cu ajutorul ochilor, dar alimentele imobile, ouăle de insecte, cadavrele, nu sunt
recunoscute decât prin contactul palpilor bucali şi prin stimulii chimici (HANCE şi

colah;, 1990). Specia Loricera pilicornis (Fabr.) posedă pe articolele bazale ale
antenelor mai mulţi perişori lungi cu ajutorul cărora detectează prada, aceştia având
rol mecanoreceptor (DAJOZ, 1987).

Speciile Platynus dorsalis şi Bembidion lampros, mari consumatoare de afide,
îşi modifică comportamentul după cel al afidelor. Aceste specii sunt capabile să se
caţere pe vegetaţie în căutarea prăzii, deşi pot supravieţui consumând şi afidele
căzute pe sol (ALLEN, 1979). Carabidele înfometate sunt mult mai mobile
comparativ cu cele bine hrănite. La cele mai multe specii numărul orelor de activitate
zilnică variază între 6-16 ore (DAJOZ, 1987). În condiţii naturale, mobilitatea
carabidelor înfometate le ajută să migreze temporar în afara habitatului lor obişnuit,

în căutarea prăzii. După hrănire ele se reîntorc în mediul în care există condiţii

microclimatice favorabile.
În mai multe regiuni ale lumii, speciile de carabide sunt slab reprezentate.

Rolul lor în reglarea populaţiilor de insecte dăunătoare şi în lanţul trofic se datorează

intensei activităţi ca prădători şi existenţei în fiecare mediu a numeroase specii
care sunt active aproape tot anul.

Carabidele prezente în culturile agricole (cereale, porumb, cartof, sfeclă,

lucernă, soia, livezi) au fost studiate mai ales datorită potenţialului prădător asupra
unui număr mare de organisme dăunătoare. Acestea consumă zilnic o cantitate de
hrană cel puţin egală şi uneori chiar superioară propriei greutăţi corporale (DAJOZ,
1987). Printre prădătorii polifagi, în culturile de cartofi, carabidele domină net
formând aproximativ 20% din biomasa totală a grupului în timpul toamnei şi doar
3-6% în timpul primăverii şi al verii. Determinarea cantităţii alimentelor consumate
şi a metabolismului respirator arată că media consumului anual este în jur de 1
Kcallm2 (cultura de cartof) (DAJOZ, 1987).

S-a constatat că în culturile de cereale, sfeclă şi cartof sunt active următoarele

specii de carabide: Carabus cancellatus 111, Clivina fO$sor L., Bembidion lampros
Herbst., Pseudophonus rufipes De Geer, Poecilus cupreus L. ,Pterostichus melanarius
Ill., Agonum dorsale (Pont.), Asaphidion flavipes (L.), Calathus fuscipes Goeze,
Harpalus aeneus Fabr., Harpalus rufipes (de Geer.) (SUNDERLAN, 1988).

Prin reducerea populaţiilor speciei M. persicae din culturile de cartof,
carabidele contribuie într-o mare măsură la reducerea infecţiilor virotice. Cu toate
acestea, comparativ cu alte grupe de insecte prădătoare ale afidelor, carabidele au
un rol secundar.

Familia Staphylinidae

Cuprinde coleoptere cu corpul multalungit, elitre foarte scurte, care lasă

descoperită o mare parte din abdomen. Sunt prădătoare.sau consumă resturi

Voi. XXVII 141



Daniela DONESCU

organice şi vegetale. În ţara noastră au fost semnalate aproximativ 1000 de specii
(IONESCU, LĂCĂTUŞU, 1971).

Stafilinidele au fost mai puţin studiate comparativ cu carabidele, cu toate că

în această familie există prădători importanţi ai afidelor. Adulţii şi larvele din genul
Tachyperus consumă afide din culturile de căpşuni, salată,· cereale şi cartof. Adulţii

din genul Stenus, consumă afide din culturile de cereale, iar larvele lor atacă afidele
din culturile de cartof (SUNDERLAND, 1988). Multe specii se acumulează în zonele
cu populaţii mari de afide.

Ordinul Diptera

Până în prezent se cunosc 37de specii de Chamaemyiidae, iar pentru 16
specii sunt cunoscute habitatelede hrănire ale larvelor. Multe specii se hrănesc cu
afidele coniferelor, dar şi cu cele prezente într-o paletă largă de culturi. Specia
Leucopis griseola (Falten) consumă afide din culturile de meri, bumbac cereale,
cartof, fasole. Alte specii prădătoare ale afidelor sunt: L. rufithorax Tanas; L.
peniphigidae Malloch; L. palumbii Rondani; L. albipunctata Zetterstedt
(SUNDERLAND, 1988).

Ordinul Heteroptera

Speciile prădătoare din acest ordin sunt numeroase în mai multe culturi
agricole: tutun, cereale, cartof, sfeclă, bumbac, căpşuni.Printre cele· mai active
specii se numără: Jolysus' spinosus Say.,NabisferusL., Geocorls spp.,Nabis
subcoleoptratus Kirby, Sinea diadema (Fabr.)~ Podisus placidus Uhler
(SUNDERLAND, 1988).

Reprezentaţii Fam.Nabidae sunt prădători importanţi ai afidelor. Miri~ele

din genul Pilophorus atacă afidele coniferelor în timp ce Phylus coryli (Linnaeus)
şi Derocoris ruber (Linnaeus) consumă specii ca: Myzocallis coryli,Chromaphis
juglandicola. Speciile A. pomi, Rhopalosiphum insertumşi Brachycaudus
helichrysi sunt consumate de cel puţin 2 specii de Nabidae şi 31 d~ specii de
Miridae.

Specii prădătoare de heteroptere apar în culturi în momentul când alţi

prădători sunt rari, iar populaţiile de afide reduse. Acţiunea lor duce laîntârzierea
dezvoltării unor populaţii mari de afide.

Insectele prădătoare constituie componente importante ale ecosistemelor
naturale, cu rol în limitareapopulaţiil(j[ de insecte dăunătoare culturilor
agricole. Eficienţa lor este influenţată de condiţiile climatice şi de factorii antropici.

Conservarea mediului natural şi evitarea poluăriiexcysive aagrobiocenozelor
menţin echilibrul biologic dintre pradă şi prădător factor import~nt în .limitatea
dezvoltării populaţiilor de afide.
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THE APHIDS PREDATORS

Abstract

The work is a bibliographical synthesis about the structure and activity of
main families of aphids predators. The number of species and organisms that will
prey on aphids is very large. The most important families are the followings:
Coccinellidae, Chrysipidae, Syrphidae, Cecodomydae, Carabidae, and
Staphylinidae. These contains the main aphidophagous species which play an
important role in agricultural crops, most of them beeing used for biological
control of aphids.

Keywords: aphids, predation, voracity, predators, Coccinellidae.
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CONTROLUL MANAGERIAL - PÂRGHIE IMPORTANTĂÎN
ÎMBUNĂTĂTIREAMANAGEMENTULUI,
PRODUCĂT01ULOR DE CARTOF DIN ROMÂNIA

VICIU S. VI, Luiza MIKEI, Laura DIMA2

REZUMAT

Controlul ca funcţie a managementului este un proces foarte important de
regularizare a activităţilor organizaţionale, astfel încât performanţele obţinute să

corespundă cu obiectivele stabilite.
Deoarece scopul controlului managerial este acela de a creşte posibilitatea

atingerii obiectivelor planificate, conducătorii sunt nevoiţi să folosească diferite
sisteme de control pentru a spori şansele de succes.

Sistemul de control cuprinde () serie de mecanisme proiectate în vederea
creşterii probabilităţii de atingere a standardelor şi obiectivelor. Sistemele de control
pot fi utilizate peflttuaregladesfăşurarea activităţii în orice domeniu considerat
important de manager. Poate fi vorba de domenii cum sunt volumul resurselor
alocate, producţia realizată, profitul, calitatea produselor, gradul de satisfacere a
clienţilor, termene de livrare sau alţi parametri.

Printre sistemele de control folosite în organizaţii se numără: controlul
financiar, controlul bugetar, controlul de calitate şi controlul stocurilor.

Cuvinte cheie: producător, cartof, management, control, performanţă.

INTRODUCERE

În etapa actuală de dezvoltare a economiei româneşti, agricultura joacă un
rol important, datorită faptului că ea trebuie să aprovizioneze consumatorii cu
alimente de o calitate ridicată şi în cantităţi suficiente.

Ca şi alte culturi (cerealele), cultura cartofului fiind un aliment strategic are o
importanţă deosebită atât pe plan mondial, cât şi în România, datorită valorii sale
nutritive, a calităţilor gustative şi a importanţei în industrie. Producţiile mici obţinute

de producătorii de cartof din România (în medie 12,5 t/ha), în comparaţie cu
producţiile obţinute în statele dezvoltate, necesită o analiză profundă şi responsabilă

din partea specialiştilor ce au tangenţă cu această cultură.

Producţiile mici obţinute arată faptul că sistemul agricol nu este întotdeauna
bine înţeles de producătorii agricoli. La aceasta se mai adaugă: lipsa unor cunoştinţe

I SCPC Tg. Secuiesc, 2ICPC Braşov
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profesionale în domeniu, surse financiare limitate, fărâmiţarea suprafeţelor agricole,
lipsa utilajelor şi echipamentelor, lipsa informaţiilor de natură economică şi

managerială.

Dacă pentru producătorul agricol particular este foarte important să cunoască

tehnologia de producţie, la fel de importanteste ca acesta să aibă cunoştinţe de
management. De asemenea, trebuie· să cunoască cum să-şi valorifice mai. eficient
produsele şi să facă faţă formalităţilor administrative foarte complicate.

Ca orice alt întreprinzător, producătorul· de cartof îşi doreşte maximizarea
profitului, deci el îşi doreşte să fie cât mai eficient din punct de vedere economic.
Această eficienţă economică nu are suport dacă nu este îndeplinită condiţia de eficienţă

tehnică. Distincţia între eficienţa economică şi eficienţa tehnică este fqarte importantă.

Eficienţa tehnică este de obicei o unitate de măsură a rezultatului fizic pe unitatea de
sursă aefectului(producţia de cartof), iar eficienţa economică este o măsură a
rezultatului opţiunilor între metodele de producţie şi producţia obţinută. Aceste opţiuni

trebuie să se sprijine pe costurile de producţie şi pe valoarea producţiei finale. .
Producţia maximă poate fi ineficientă din punct de vedere economic, dacă se

obţine la un cost al resurselor mai mare decât suplimentul de valoare a rezultatului.
Obţinerea unor rezultate bune într-o activitate este strâns legată de calitatea

managementului. Micul producător cât şi conducătorul unei exploataţii trebuie să

şi dirijeze activitatea cu responsabilitate şi. profesionalism pentru ca acesta să facă

faţă greutăţilor neprevăzute şi să-şi atingă obiectivele.
În perioada actuală managementul capătă noi valenţe datorită rolului important

pe care îl are controlând permanent procesul de producţie pe tot parcursul
secvenţelor sale până la valorificare.

SISTEME DE CONTROL

Managementul este un proces de realizare a obiectivelor unei organizaţii prin
intermediul funcţiilor sale: previziuni, organizare, coordonare şi control. Fără a
neglija celelalte funcţii ale managementului, controlul reprezintă o pârghie
importantă deoarece managerii trebuie să supravegheze activităţile desfăşurate, să

compare rezultatele obţinute cu cele aşteptate şi să realizeze corecţiile de rigoare.
Prin aceasta sunt îndepărtate problemele legate de: incertitudine; deficienţe,

oportunităţi, descentralizarea autorităţii, unele situaţii complexe apărute.

Deoarece scopul controlului managerial este acela de a creşte posibilitatea
atingerii obiectivelor planificate, conducătorii sunt nevoiţi să folosească diferite
sisteme de control pentru a spori şansele de succes.

Feedback-ul procesului de control (figura 1) poate indica nevoia de
reorganizare a activităţii, poate contribui la creşterea gradului de pregătire al
angaj aţilor, poate duce la îmbunătăţirea sistemului informaţional

(CONSTANTINESCU, UNGUREANU, 1988)
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Figura 1 - Etapele procesului de control

Sistemul de control cuprinde o serie de mecanisme proiectate îh vederea
creşterii probabilităţii de atingere a standardelor şi obiectivelor. Sistemele de control
pot fi utilizate pentru a regla desfăşurarea'activităţii În orice domeniu considerat
important de manager. Poate fi vOrba de domenii cum sunt: volumul resurselor
alocate, producţia realiiată, profitul, calitatea produselor, gradul de satisfacere a
clienţilor, termene de livrare sau alţi parametri.

Principalele sisteme de control sunt:

- sistemele de control financiar - ajută managerii să urmărească problemele
importante legate de bani, cum sunt realizarea profitului sau acumularea unor datorii
prea mari;,

- sistemele b~getare de control - sprijină managerii prin furnizarea
instrumentelor cantitative de, monitorizare a suprapunerii veniturilor şi cheltuielilor
realizate cu cele planificate;

- sistemele de control al c~dităţii - oferă mijloace de evaluare a calităţii

produselor şi serviciilor, în scopul creşterii competivităţii; .
- sistemele de control al stocurilor - oferă posibilitatea verificării

disponibilit1'lţilor; .
..: sistemele informaţionale batate pe calculator - ajută la un mai bun ,control

asupra informaţiei. .
Pentru menţinerea controlului financi~rîntr-() organizaţie sunt necesare o serie

de informaţii obţinute atât din declaraţia financiară (bilanţul contabil), cât şi din
analiza ratelor (analiza indicatorilor).
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Bilanţul contabil oferă o imagine de ansamblu asupra activităţii. Partea de activ
din bilanţ oferă date despre situaţia mijloacelor fixe, creanţe, stocuri, numerar, conturi
la bănci, producţia în curs de execuţie, iar cea de pasiv despre mărimea capitalului
social, datoriile către diverşi furnizori, datoriile către bănci, profit şi pierdere.

Analiza ratelor este procesul de determinare şi evaluare a indicatorilor
financiari. În evaluarea semnificaţiei diferitelor informaţii financiare managerii
utilizează foarte des analiza ratelor (ZORLETAN şi colab., 1995). Într,..o analiză,

ratele sunt semnificative în cazul în care sunt comparate cu ratele din anii precedenţi

deoarece oferă posibilitatea de a înţelege performanţa obţinută la un moment dat şi

evoluţia acesteia.
Pentru un control financiar eficient trebuie să se ţină seama de o serie de

indicatori financiari, iar prin calcularea acestora managerul obţine o serie de
informaţii necesare adoptării unor decizii postcontrol.

Cei mai importanţi indicatori folosiţi sunt: rata profitului, pragul de rentabilitate,
rata rentabilităţii financiare, rotaţia stocurilor, rata lichidităţii, securitatea financiară,

productivitatea muncii, ponderea salariilor în costuri şi solvabilitatea patrimonială.

a) Rata Pfof~tului arată procentul de lei obţinut din vânzări după scăderea

cheltuielilor.
Rp = (Profit brut/Cifra de afaceri) x 100

b) Pragul de. rentabilitate reflectă nivelul cifrei de afaceri pentru care profitul
este zero.

PR = Costuri fixe/[Preţ de livrare unitar (lei) / UM
- costuri variabile unitare/(lei/UM)]

c) Rata rentabilitătii financiare exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a
produce profit.

~ = Profit net/Capitaluri proprii
d) Rotatia stocurilor arată capacitatea de gestionare a stocurilor

Rs = Cifra de afaceri/Total stocuri
e) Lichiditateaglobală (generală) reflectă posibilitatea componentelor

patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pe termen
scurt pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. Se apreciază o lichiditate
favorabilă atunci când are o mărime supraunitară (între 2-2,5).

La = Active circulante/Datorii
f) Securitatea financiară reflectă gradul în care capitalurile proprii asigură

finanţarea activităţii.

SF = Capitaluri proprii/Datorii pe termen mediu şi lung
g) Productivitatea muncii arată veniturile obţinute pentru fiecare persoană

angajată.

PM = Cifra de afaceri/Nr. total personal
h) Ponderea salariilor în .costuri

Pşc = (Salarii directe/Costuri directe de producţie) x 100
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i) Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care unităţile patrimoniale
pot face faţă obligaţiilor de plată.

Sp = (Capital propriu/Total pasiv) x 100
Obiectivele financiare manageriale sunt stabilite de regulă, în timpul procesului

de planificare. Ele devin standarde cu care sunt comparate realizările în timpul
procesului de control.

în procesul de control financiar, managerul poate întâmpina o serie de
probleme care pot duce la: obţinerea altor rezultate decât cele scontate; un control
financiar prea complicat pentru nevoile organizaţiei; împiedicarea inovării şi

creativităţii; posibilitatea de a trimite mesaje eronate la nivelurile inferioare.
O altă formă de control este cel bugetar. Elaborarea bugetului vizează

operaţiunea de comensurare în termeni cantitativi, de obicei în bani, a activităţilor

planificate pentru o anumită perioadă de timp (l an).
Bugetul de venituri şi cheltuieli (BVC) reprezintă un instrument al

managementului şi are rolul de a asigura un echilibru între veniturile realizate din
vânzarea produselor şi cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor, echilibru care
urmăreşte o eficienţă economică ridicată. De asemenea, el este un instrument de
bază în analiză, planificare şi control.

Efectuarea analizei se face periodic de către conducători care urmăresc

îndeplinirea planificării din BVC. Bugetul de venituri şi cheltuieli trebuie întocmit
anual şi are ca structură pe de o parte veniturile pe surse de formare şi pe de altă

parte cheltuielile care urmează a se efectua pe componente.
Modul de utilizare a bugetelor poate avea influenţe pozitive dar şi negative

asupra comportamentului managerial. în sens pozitiv, bugetul ajută la informarea
conducătorilor în legătură cu activităţile organizaţionale şi intensifică armonizarea
deciziilor şi acţiunile personalului dar şi stabilirea unor măsuri de corecţie ce se
impun a fi aplicate. în sens negativ, un proces bugetar condus defectuos va duce la
o creştere a alocărilor bugetare prin exagerarea necesităţilor şi renunţarea la anumite
activităţi privind dezvoltarea.

în timp ce controlul bugetar şi financiar au o practică îndelungată, controlul
calităţii este relativ mai recent.

Calitatea se referă la capacitatea unui bun sau a unui serviciu de a satisface
anumite nevoi în condiţiile în care nevoile unui client în legătură cu calitatea pot să

nu fie întotdeauna explicite. Foarte mulţi experţi în domeniul calităţii susţin faptul
că noţiunea de calitate reprezintă un mijloc strategic de a concura eficient pe piaţă

(NICOLESCU, 1996).
Pe piaţă, calitatea este reflectată şi de sortimentul de produse cu calităţi diferite,

de ponderea lor la un produs. Calitatea produselor agricole exprimă proprietăţile

esenţiale, reflectate în una sau mai multe proprietăţi.

Proprietăţile sunt însuşiri ale mărfurilor, care le dau o anumită utilitate în consum
şi aduc un serviciu consumatorilor. Din punct de vedere economic cunoaşterea
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proprietăţilor produselor agricole este foarte importantă datorită: aportului la
definirea calităţii produselor, clasificării produselor pe calităţi (extra, I, II, III),
modificării unor proprietăţi în timpul păstrării şi utilizării produselor (TĂNĂSESCU
şi colab., 1997).
- În condiţiile concurenţei produsele trebuie să îndeplinească simultan două

condiţii inseparabile: să fie utile şi să fie rentabile. Modul cum managerii îmbină

aceste condiţii determină succesul sau eşecul unor activităţi de producţie. Pentru
atingerea acestor două obiective inseparabile, managerii trebuie să folosească un
arsenal de metode şi tehnici ale managementului, dintre care unele se referă la calitatea
produselor.

Reglarea pieţii prin cerere şi ofertă are la bază două pârghii principale; preţ şi

calitate care se intercondiţionează. Preocuparea managerilor este: de a şti ce să

producă, să producă de calitate şi să fie cât mai ieftin.
Pentru a face faţă concurenţei de pe piaţă, managerii trebuie să adopte diferite

strategii privind calitatea prin folosirea unui sistem de asigurare şi control al calităţii.

Acest sistem cuprinde: ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi şi

procedee orientate pentru implementarea managementului calităţii în condiţii de
eficienţă. Caracteristica acestui sistem este aplicarea lui în toate fazele ciclului de
producţie (pregătirea terenului,plantatul, combaterea bolilor, dăunătorilor şi

buruienilor, recoltarea, depozitarea) şi la toate locurile de muncă pentru a se potenţa

reciproc. Urmărirea calităţii şi la beneficiar dă informaţii privind tehnologia, dar
serveşte şi la ciclul de producţie următor, cât şi pentru depozitare şi păstrare.

Managementul calităţii presupune o planificare judicioasă a măsurilor şi o alocare
eficientă a resurselor (seminţe, îngrăşăminte, insectofungicide, erbicide) menite să

asigure construirea şi atestarea calităţii în concordanţă cu cerinţele consumatorului.
Pentru a avea succes managerii trebuie să ţină seama de următoarele:

1 - analizarea nivelului calitativ al produselor solicitate pe piaţa de consumatori;
2 - folosirea de sămânţă certificată, erbicide, insectofungicide, alegerea

fumizorilor în funcţie de calitatea pe care o oferă;

3 - controlul procesului tehnologic;
4 - controlul produselor obţinute de la recoltare şi până la depozitare (indici

de calitate);
5 - pregătirea angajaţilor.

Îmbunătăţirea calităţii este un proces continuu, nu cunoaşte starea de inerţie

şi poate fi menţinut prin implicarea conducătorilor şiexecutanţilor pentru a asigura
limbajul comun al calităţii.

O altă formă principală de control întâlnită la majoritatea organizaţiilor este
controlul stocurilor.

Stocurile sunt materiale folosite pentru a facilita realizarea producţiei sau a
satisface cererile clienţilor, există trei tipuri de stocuri: materii prime, producţia

neterminată şi produse finite.
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Materiile prime reprezintă un stoc de componente şi alte intrări de bază,

necesare realizării producţiei (de exemplu: sămânţă, îngrăşăminte, insectofungicide,
materiale consumabile).

Produsele finite cuprind stocul de produse care au rezultat din procesul de
producţie şi urmează a fi vândute unui client.

Stocurile au câteva scopuri importante. În primul rând ajută la rezolvarea
problemelor privind cererea şi oferta. Materiile prime ajută la asigurarea continuităţii

procesului de producţie, iar stocurile de produse finite ajută ca beneficiarii acestora
să fie serviţi cât mai bine. Stocurile mai ajută organizaţiile să achiziţioneze materii
şi materiale la preţuri mai mici, deoarece materialele sunt .mai ieftine când sunt
cumpărate în cantităţi mai mari şi să facă faţă modificărilor cererilor sau ofertei.
Stocurile sunt foarte importante pe de o parte, dar ele reprezintă şi cheltuieli în plus
legate de manipulare, stocare, asigurarea produselor.

O altă problemă sunt costurile stockout ce relj)xezintă consecinţele economice
ale pierderii încrederii clienţilor şi pierderii posibilelor vânzări.

CONCLUZII

Nici o activitate nu poate fi eficientă fără un management de bună calitate,
iar producerea cartofului fiind o activitate economică foate complexă necesită un
management performant, capabil să facă faţă tuturor greutăţilor întâmpinate.

Producătorii de cartof oricât de bine pregătiţi ar fi din punct de vedere teoretic,
nu vor putea face faţă cerinţelor actuale de calitate şi efectelor economice dacă nu
se bazează pe un sistem informaţional cu privire la cerinţele pieţii, tehnologia de
producţie şi viabilitatea organizaţiei.

Atunci când activitatea nu merge bine, iar anumite standarde nu sunt atinse,
conducătorii (indiferent de mărimea organizaţiilor pe care le administrează) trebuie
să instituie un control rig\lros, să analizeze foarte atent cauzele care generează

efectele negative şi să treacă la acţiuni de corectare.
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MANAGING CONTROL - IMPORTANT HELP IN IMPORVING THE
MANAGEMENT OF POTATO PRODUCERS IN ROMANIA

Abstract

Tha control, as a function of the management, is a very important proces for
regularizing the organized activities, so that the obtained performances can
correspond to the established objectives.

As reason of the managing control is to increase the possibility of achieving
targets, the managers are obliged to the succes chances.

The control system consists of a number of reaching the proposed standards
and objectives. The control systems can be used in each field, considered as
important by the manager in order to regulate the development of the activity..
Fields .which can be considered are: the volume of the products, satisfaction degree
of the clients, delivery terms or some other parameters.

Financial control, fiscal control, quality control and stock control are among
the control systems used.

Keywords: producer, potato, management, control, performance.

Figures:

1. The steps of the control process.
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AMINTIRI PRIVIND ISTORICUL CERCETĂRILORLA
CARTOF ÎN ROMÂNIA

Matei BERINDEP

În anul 1948, când subsemnatul am început activitatea de cercetare şi la cartof,
era răspândit în cultură soiul Săpunar, creaţie a fermierului Ştefani de la Bod-Braşov.

Se pare, deci, că aceasta a constituit începuturile cercetărilor la cartof.
În anii 1936-1938 si-a făcut teza de doctorat din cartof doamna dr.doc.st.

Ecaterina Constantinescu: În aceeaşi perioadă a efectuat cercetări la Staţiunea de
Cercetări Agricole din Câmpia Turzii şi apoi a continuat la Staţiunea de Cercetări

Cluj, domnul prof.dr.doc. Vasile Velican. La Cluj, domnul prof.dr.doc. Vasile Velican
a colaborat pentru cartof cu domnul dr.Ion Felecan. La Câmpia Turzii a efectuat
cercetări la cartof, după plecarea domnului prof. Velican la Cluj, domnul dr.Luca
Alexandru şi apoi dr.ing. Man Simion. După înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Agricole
Sângeorgiu de Mureş, domnul Luca a efectuat cercetări la cartof la această staţiune.

În anul 1949 s-a înfiinţat Institutul de Cercetări Agronomice al României (ICAR).
În cadrul Secţiei de Fitotehnie s-a creat laboratorul de tuberculifere şi rădăcinoase,

avându-l ca şef de laborator pe ing. Vasile Comarnescu. Anterior acestuia luase fiinţă

laboratorul de ameliorare a cartofului, în cadrul Secţiei de Ameliorare a plantelor,
având ca şef de laborator pe doamna dr.doc.· Ecaterina Constantinescu.

Cercetările privind agrotehnica culturii cartofului şi cele de protecţia cartofului
erau coordonate de Secţia de Agrotehnică, respectic Secţia de Protecţia Plantelor
din ICAR şi executate de cercetătorii de la Staţiunile ICAR.

Tot în anul 1949 a luat fiinţă Staţiunea de Cercetări Agricole Măgurele-Braşov,

orientată spre cercetări la cartof, sfeclă şi plante de nutreţ.

La cartof au lucrat domnul dr.ing. Ion Bretan, doamna Cecilia Bretan, doamna
Eugenia Tănăsescu, domnii dr.ing. Fodor Ion, dr.ing. Mureşan Sabin, doamna dr.ing.
Maria Bîrsan.

În anul 1953, subsemnatul am fost transferat de la Staţiunea Câmpia Turzii la
ICAR pentru a efectua cercetări la cartof, la baza experimentală de la Moara Domnească

a acestui institut şi pentru a fi format în coordonarea cercetărilor de fitotehnie a cartofului.
Atunci s-a început o vastă colaborare cu Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava 
unde au lucrat ing. Narcis Grădinaru,dr.ing. Scurtu Dumitru, ing. Catargiu D., dr.ing.
Reichbuch Leon - şi cu Staţiunile Măgurele, Mărculeşti, Târgu Frumos, Câmpia Turzii,
Sângeorgiu de Mureş, Studina elaborându-se un plan tematic unitar.

I ICPC Braşov
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În anul 1962 a luat fiinţă Staţiunea de Cercetări Agricole • Braşov, cu sediul în
Stupini, orientată spre cartof, sfeclă de zahăr şi furaj eră şi plante de nutreţ. Pe lângă

cercetătorii de la Măgurele a fost transferat aici şi dr.ing. Catelly Titus de la laboratorul
de ameliorare a plantelor din ICAR şi ing. Man Simion de la Câmpia Turzii.

În anul 1965 s-a trecut la organizarea cercetărilor pe programe de cercetare,
iar pentru programul cartofului am fost numit ca responsabil, cu locul de muncă la
staţiunea din Braşov.

Prin desfiinţarea ICAR, cercetările pentru cartof au trecut sub coordonarea
Institutului de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice de la Fundulea, cu
responsabilitatea conducerii programului la Staţiunea de Cercetări Agricole de la
Braşov, fiind numit dr.doc. Matei Berindei.

În anul 1967, pe baza cercetărilor dezvoltate la Braşov, a luat fiinţă Institutul
de Cercetări pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr (ICCS) - condus de dr. ing. Ion Popovici
- cu 2 s'ecţii de cerc.etare, una pentru cartof condusă de dr.doc.şt. Matei Berindei şi

una pentru sfecla de zahăr condusă de dr. ing. Zenovie Stănescu.

În anul 1977, secţia de cercetare pentru cartof de la ICCS Braşov s-a dezvoltat
în Institut de Cercetare şi Producţie a Cartofului - ICPC - condus de dr.doc.şt. Matei
Berindei, cu laboratoarele genetica şi ameliorarea cartofului, condus de: dr. ing.
Titus Catelly, Tanasie Gorea, dr. ing. Teodor Bianu, dr. ing. Sorin Chiru, dr. ing. Ion
Bozeşan; producerea cartofului pentru sămânţă, condus de dr.ing. Simion Man, urmat
de dr.ing. Constantin Draica; ecologia şi agrofitotehnia cartofului, condus de dr.doc.şt.

Matei Berindei, urmat de dr.ing. Bredt Heinz şi în continuare de dr.ing. Sigismund
Ianosi; fiziologia şi biochimia cartofului, condus de dr.ing. Wilhelm Copony, urmat
de ing. Gheorghe Olteanu; protecţia cartofului, condus de dr.ing. Nicolae Cojocaru,
urmat de dr.biol. Boris Plămădeală; mecanizarea cartofului, condus de dr.ing. Aurel
Popescu; păstrarea şi valorificarea cartofului, condus de dr.ing. Sabin Mureşan. Sub
impulsul dT.ing. Wilhelm Copony s-a organizat centrul de calcul şi cercetare asistată

de calculator, dezvoltat în continuare de ing. Gheoghe Pamfil. Cu contribuţia întregului
colectiv de cercetători şi cu înţelegerea de neuitat a contabilului şef, domnul Crinişor

Marcarian, s-a organizat o bibliotecă de invidiat, mai ales pentru cartof.
Colectivul de cartofari, prin munca lor şi efortul de gândire, a creat la ICPC

Braşov o adevărată şcoală, apreciată şi de celelalte institute de cercetare. Acest
colectiva reuşit să contribuie la realizarea unor importante obiective şi anume:

- crearea unor soiuri de cartof româneşti, care sunt în prezent în curs de
înmulţire;

- testarea numeroaselor soiuri străine, cele mai valoaroase trecându-se la
înmulţire;

- organizarea centrelor de ameliorare a cartofului la ICPC Braşov, SCA Suceava,
SCPC Miercurea Ciuc şi SCPC Tg. Secuiesc.

- punerea la punct a metodei şi tehnologiei producerii cartofului de sămânţă

cu valoare biologică ridicată;
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- organizarea sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă,

prin care s-a produs întregul necesar de cartof pentru sămânţă, lichidându-se
importul;

- pe baza cercetărilor efectuate la ICPC Brasov si la statiunile de cercetare din
ţară au fost elaborate tehnologiile de cultivare a cartofuÎui pentru cultura extratimpurie
şi timpurie, pentru consum de vară şi pentru consum de toamnă-iarnă;

- s-a stabilit un sistem de maşini şi tehnologie de cultivare în condiţii de
mecanizare pentru suprafeţe mari şi mijlocii;

- s-a extins şi s-a elaborat tehnologia de cultivare a cartofului în zona de stepă

a ţării;

- s-au stabilit şi s-au recomandat metodele de prevenire şi combatere a bolilor
şi dăunătorilor cartofului;

- s-au determinat şi controlat, în zone bine delimitate, râia neagră şi nematodul
auriu al cartofului; pentru aceşti dăunători de carantină, s-au rezolvat şi aspecte
legate de prevenirea răspândirii şi combaterii acestora.

Ca urmare a dezvoltării activităţii de cercetare au fost în anul
1980, un număr de 5 staţiuni de cercetare şi producţie a şi anume:

1. Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului - Ciuc, judeţul

Harghita, pentru crearea de soiuri şi producere de cartof din verigi
superioare. Primul director: dr.ing. Bedo Emeric.

2. Staţiunea de Cercetare şi 'Producţie a Cartofului - Dolj, pentru
cartoful de consumextratimpuriu şi timpuriu. Primul director: Rădulescu

Marin. Apoi, staţiunea s-a dezvoltat şi pentru problemele înmulţirii pentru
sămânţă în zona de stepă ca şi pentru studiul rezistenţei de
secetă.

3. Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului 
pentru zona colinară a ţării. Primul director: dr.ing. Bălan Constan1titi.

4. Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului - Tulcea, jud.
cartoful de consum toamnă-iarnă, în condiţii de irigare, în zona
director: ing. Turiceanu Dumitru.

5. Staţiunea de Cercetare şi 'Producţie a Cartofului - Tîrgu Se()Ul(~SC.

Covasna, profilată pe problemele de cercetare ale cartofului des,tinat prt:l11cr:ării

industriale şi pentru problemele ameliorării de menţinere a noilor
<) România. Primul director: ing. Ferencz Ludovic.

- Au fost dezvoltate, de asemenea, cercetările la cartof pe podzohl.l
Staţiunea de Cercetări Agricole - Livada, din judeţul Satu Mare.

Acest colectiv care a muncit cu dăruire, pe lângă faptul
dezvoltarea cercetărilor, a creat şi premizele dezvoltării pnJdllcţlel

România, ceea ce a dus la creşterea consumului mediu pe an
47 kg în 1949 la cca 90 kg în 1980. Astfel, cartoful, din legumă,

pâine a României.
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